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‘Muziek komt uit je hart, niet uit een fabriek’
Jorien Aernds schildert, geeft muzieklessen en treedt op als Josie Jo
ZEVENAAR – Jorien Aernds begon
in 1999 als zangeres van de band
Delilah. Vandaag de dag treedt ze
nog steeds op als singer-songwriter, daarnaast schildert ze abstracte schilderijen en geeft ze muzieklessen. Een portret.
Linda Ruijs
Jorien studeert eerst psychologie, maar in het derde jaar stopt ze
met de studie. “Ik vind de creatieve
inslag erg belangrijk en die was er
bij deze opleiding natuurlijk niet voldoende”, vertelt ze. In 2003, start ze
met algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Hier verdiept ze zich
ook in de abstracte denkwijze, iets
wat later terugkomt in haar schilderijen. Naast haar reguliere studie, volgt ze ook een aantal minors
muziekwetenschappen in Utrecht.
Als ze afstudeert, raadt een professor al aan om te gaan optreden
en niet te promoveren. Dat advies

“Ik kan geen dag zonder muziek”. Foto: Linda Ruijs

neemt Jorien ter harte. In 1996 start
ze met haar eigen band Delilah. In
2006 stopt ze bij de band, waarna
ze meer eigen werk gaat maken. Ze
schrijft vooral soul popmuziek. Ook
brengt ze een aantal covers uit. “Ik
ben een singer-songwriter, maar ik
ben zeker niet het stereotype. Muziek komt uit je hart en niet uit een
fabriek”. Dan komt ze met een eigen
artiestennaam. Nadat ze haar vaste

drummer, Niek Niebuur, belt, wordt
de naam definitief. “Josie Jo, op z’n
Engels natuurlijk”. Ze speelt samen
met Niek, met artiestennaam Lange
Indiaan, op verscheidende festivals,
waaronder Buitenblik en de BMX
Worldcup. Ze treedt gemiddeld vier
keer per maand op, door de coronacrisis is dit helaas minder geworden.
In 2004 begint Jorien ook met het
maken van schilderijen. Ze ver-

werkt vaak menselijke facetten in
haar werken. Haar meubels pimpt
ze op met felle kleuren, schoentjes,
vlechtjes en oogjes. Deze zien er dus
over het algemeen absurdistisch uit.
Haar schilderijen zijn surrealistisch,
abstract en figuratief. Haar doeken
worden ook regelmatig verkocht. Tevens neemt ze deel aan exposities.
In haar oude huis bevindt zich een
atelier, maar in haar nieuwe huis verplaatst ze haar werkruimte naar de
zolder, zodat er ruimte is voor haar
twee meiden Jip (3) en Pien (2).
In 2011 begint ze als zelfstandig
ondernemer. Ze geeft sindsdien
muzieklessen in haar eigen thuisstudio. Dit doet ze op de maandag,
dinsdag en donderdag. Ze geeft
gitaar, piano, zang en songwriting.
Ook begeleidt ze aanstaande auditanten van het conservatorium
en Artez hogeschool in Arnhem en
Zwolle. Zelf had ze niet naar het
conservatorium willen gaan: “Ik
wil de lessen toegankelijk houden.
Weinig leerlingen hebben iets aan

moeilijke vaktermen. De leerling
hoort centraal te staan.” Jorien
wilde graag op haar eigen manier
zangles geven. Daarnaast vindt ze
het ook enorm leuk om elke dag
met muziek bezig te zijn. “Ik heb
zelfs een gitaar-ukelele gekocht
speciaal voor op vakantie, een leven
zonder muziek kan ik me niet voorstellen. Ik kan geen dag zonder.”

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

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

Jeugd-bowlen in Zevenaar
ZEVENAAR – Bowlingvereniging
Zevenaar telt een jonge enthousiaste jeugdafdeling. Iedere woensdagavond tussen 18.00 en 19.00
uur is er jeugd-bowlen.Je hebt er
zelf niets bijzonders voor nodig,
wat gemakkelijk zittende kleding
een spijkerbroek of joggingbroek
wat lekker zit.
Bowlingballen, schoenen et cetera zijn allemaal aanwezig op de
bowlingvereniging en hier kan je
gebruik van maken. Elke woensdagavond krijgt onze jeugd eerst
een warming-up om de spieren

warm te maken. Daarna ga je
verdeeld over een aantal bowling
banen bowlen.
Hierbij krijg je in het begin diverse
tips van onze bowlingtrainers. Als
je dat achter de rug is, mag je zelf
ook nog even vrij gooien, om te
kijken hoe je gebruik kan maken
van de gegeven tips.
Bowlen is een leuke ontspannen
sport voor de jeugd vanaf ongeveer negen jaar. Natuurlijk is de
sport toegankelijk voor elke jeugd.
Het beste kan je gewoon een keer
komen kijken op de bowling zelf.
Want een beeld zegt altijd nog

Bowlingbanen bij De Griethse Poort in Zevenaar. (foto: Dennis Daamen)

meer dan duizend woorden! Sterker nog misschien kan je wel mee

Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar
Tel: 0316 - 341111

Onderscheidend in slapen.

Voor gewoon lekker slapen
tot specialistisch maatwerk

Mallemoolen 6-8 Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

®

www.volman.nl

ARCHITECTS OF SLEEP

service
Autobedrijf Volman BV

doen, ervaren wat het is.Dan kan
je zelf zien hoe het gaat ons oud-

ste jeugdlid heeft vorige week
haar eerst 200-game gegooid, dat
is super goed.
Schroom dus niet je bent welkom
op de Oude Doesburgseweg 24 in
Zevenaar. De bowling vind je als je
voor De Griethse Poort staat aan
de linkerkant, loop de gang in, aan
het einde vind je de ingang van de
bowling. Hou wel rekening met de
corona-maatregelen maar dat wijst
zich vanzelf; je bent ieder geval van
harte welkom. Zien we je binnenkort? Want ook bowlen is een leuke
sport voor de jeugd! Meer info staat
ook op www.bowling-zevenaar.nl.

Auto Martens
Zevenaar

ford-automartens.nl

Openingstijden:
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur
U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!
Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

Tweewekelijkse informatiepagina
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Zonnebloemen
Stichting Duiven, Groessen en Loo Groeit en
Bloeit heeft op allerlei
plekken in de regio
stroken geploegd en
ingezaaid met bloemenzaad. Het gaat om veel vierkante meters,
maar deze enthousiaste club doet dat
met veel liefde.
Vorig jaar is al een start gemaakt om een
aantal stroken in te zaaien met allerlei
bij-en hommelvriendelijke veldbloemen,
dat geeft een aantal weken een buitengewoon fleurig schouwspel.
In het Horsterpark is deze zomer nog
een heel bijzondere strook aangelegd,
over een lengte van honderd meter bij
twee meter breed is namelijk zonnebloemzaad ingestrooid.
Als een van de laatste stroken kwam
deze aan de beurt en toen volgde een
periode van droogte.
‘Dat wordt niets met die zonnebloemen’,
zei ik tot mezelf als ik er langs fietste.
Toen begon het een poosje wat te
regenen en het leek wel Sjakie en de
bonenstaak. De zonnebloemen schoten
de lucht in.
Geweldig om te zien hoeveel vreugde
die strook heeft opgebracht (en nog
steeds) voor de bijen en de hommels
én voor de kinderen met hun opa’s en
oma’s én fotografen en zoveel blije
mensen én ‘ruikers’ die eromheen
zwermden!

CHRIS VAN DE VEN

Agenda
■ Zondag 27 september
Cul Apple Torte Concerti
Van Amsterdam Duo
Aanvang 14.00 uur
Entree € 15,Kaarten online te koop
www.deogtent.nl – kaartverkoop
■ Dinsdag 29 september
Lezing Acupunctuur
Aanvang 20.00 uur
Entree € 7,50
Kaarten online te koop
www.deogtent.nl – kaartverkoop

www.facebook.com/cafebijdeburen

WWW.DEOGTENT.NL | INFO@DEOGTENT.NL | REMIGIUSPLEIN 9, 6921 BL DUIVEN | 0316 26 16 79

Inbraak in Horsterpark

Drie keer is scheepsrecht, maar of dat
altijd leuk is?
In een periode van 6 weken waren we drie
keer het haasje in het Horsterpark.
De eerste keer sloegen de inbrekers toe in
de dienstwoning van het Horsterpark. Ik
woon daar. We waren op vakantie en onze
beste vrienden ‘pasten’ op ons huis en de
directe omgeving. De bewuste nacht gooide hun nachtdienst (ze werken in de zorg)
roet in het eten. Zul je net zien!
We hadden al besloten om, net als in DE
OGTENT, niet meer met contant geld te
werken en alles via de pin te laten lopen.
Dus ook in het park. Al het wisselgeld en
nog wat extra giften van particulieren voor
de aanschaf van een mini-ezel had ik in
huis gehaald en verdeeld over de drie plekken waar ik het de laatste 14 jaar opborg.
Het meeste in het kluisje dat ze hebben
gevonden en meegenomen! Dat zat vol
muntgeld en was daardoor loeizwaar. Dus

namen ze voor transport onze twaalfjarige
Citroen C1 mee. De sleutels hingen keurig
aan het rekje in de bijkeuken. Niet zo slim
allemaal, zult u zeggen. Dat klopt!
Twee weken geleden sloegen ze toe in het
theepaviljoen. De beelden daarvan zijn
te zien via onze facebookpagina van de
kinderboerderij. De moeite waard om te
bekijken!
Een week later was de kinderboerderij
aan de beurt. Op beelden zien we (weer)
de twee relatief jonge jongens met een
ongetinte huidskleur inbreken en op de
fiets vertrekken.
Ze namen onder andere de iPads mee
waarmee onze cliënten werken. Met die
iPads kunnen zij zelfstandig de hele dag
zien wat ze kunnen doen en afvinken als ze
met een werkonderdeel klaar zijn.
Het lijkt dat het allemaal ellende is en dat

Programma Explicateur
Donderdag 24 september – 20:00 uur
Toegang € 4,Once upon a time……..…..in
Hollywood
De zomer van 1969. Een tv-acteur, Dick
Dalton genaamd, heeft slechts in een
succesvolle westernserie gespeeld en
verlangt naar meer succes.Cliff Booth,
zijn rechterhand en stuntman, verlangt
echter ook naar een film-carrière.
Het verhaal van Dalton doorkruist de
moord op zijn buurvrouw Sharon Tate

is het toch niet. Dat komt door u!
Het is overweldigend te zien hoe mensen spontaan iPads doneren (vier stuks)
en geld overmaken op onze rekening.
Daarvan gaan we een keer uit eten met alle
cliënten, want voor hun is de impact het
grootst! Ook werden bloemen en cadeautjes afgeleverd, heel hartverwarmend!
Natuurlijk is onze dank groot, maar liever
hadden we dat ze met hun vingers van
onze spullen afbleven.
Wellicht herkent u de jongens op de
beelden en dan horen we dat graag, dan
kunnen we de stenen die ze gebruikten, en
waar ze wellicht aan gehecht zijn, teruggeven. Ze zijn die vergeten mee te nemen.
Dat is toch sneu.
De politie wil de stenen ook wel bij ze
afleveren. U kunt de politie bereiken via
0900-8844.
CHRIS VAN DE VEN

Filmhuis ‘Bij Bert’
en vier van haars vrienden door de
Charles Mansons sekte.
(Vanaf 16 jaar, Engels gesproken, 161
minuten)
Donderdag 1 oktober – 20.00 uur
Toegang € 4,Huisvrouwen bestaan niet 2
In Huisvrouwen bestaan niet 2
worstelen de drie vrouwen Gijsje,
Marjolein en Loes lachend en vloekend
ieder met hun eigen moeilijkheden

die bij hun levensfases horen; de
verplichtingen, verwachtingen en
chaos. Ze nemen ons, net als in het
eerste deel, met een flinke dosis
humor mee in hun zoektocht naar
de antwoorden op verschillende
herkenbare levensvragen.
(Vanaf 12 jaar, Nederlands gesproken,
105 minuten)
Donderdag 8 oktober – 20.00 uur
Toegang € 4,-

The Peanut Butter Falcon
In The Peanut Butter Falcon wordt een
voortvluchtige stroper opgezadeld met
de ontsnapte Zak, die het syndroom
van down heeft. De jonge Zak heeft
slechts één droom: een professionele
worstelaar worden. Een heerlijke
‘Southern’ sfeer en de chemie tussen
de twee hoofdrolspelers maken het
een fijne feelgoodfilm.
(Vanaf 12 jaar, Engels gesproken, 97
minuten)
OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Woensdag 23 september

Digitale escape route als alternatief in
coronatijd tijdens kinderboekenweek
Floor Koers
LIEMERS – In de kinderboekenweek draait het altijd om boeken,
dit jaar is het thema ‘En toen?’. Het
voortgezet en primair onderwijs
en het Liemers Museum hebben
de handen ineengeslagen en het
doel en het historische thema van
de week gecombineerd in een bijzonder format: de digitale escape
route. Een uitstekende en moderne
oplossing in coronatijd.
“Het unieke van de escape route
is, dat er vanuit de Liemers nu iets
gemaakt is dat ook Liemers-breed
aansluit”, vertelt een enthousiaste Judith van Iersel, projectleider
doorgaande lijn 0-18. De lokale geschiedenis is hierbij toegepast met
behulp van de kennis en expertise
van Karin Degen, werkzaam bij het
Liemers Museum. Echt een mooie
samenwerking tussen het primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en
het Liemers Museum. “In deze escape route zullen kinderen een uur
lang digitaal bezig zijn en kennis opdoen over het tijdvak van 1600 tot
1700.“ De belangrijkste onderwerpen, die in de escape route aan bod
komen zijn: het verhaal van Lodewijk
de zonnekoning die in 1672 de Rijn
overstak bij Lobith, de havezate, de
veranderingen van de rivieren en de
schutterijen.

3

de Liemers Helemaal Goed! Courant

Judith van Iersel, Ankie Krom, Lize Wieggers, Karin Degen en Joyce Berendsen:
“Het is voor kinderen echt leuk en uitdagend”

“Ik denk dat ze het geweldig gaan
vinden”, vervolgt Judith van Iersel.
Naast de unieke vorm is ook de doelgroep bijzonder. In het basisonderwijs kwam de kinderboekenweek altijd al aan bod, maar dit jaar kunnen
ook de eerste en tweede klas van het
voortgezet onderwijs de kinderboekenweek omarmen. Deze verandering is ingevoerd om zo de overgang
van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs te verkleinen.
Het oorspronkelijke plan was om
een fysieke activiteit te organiseren
voor deze doelgroep kinderen. Ook
een nieuw initiatief dus, dat door
corona de prullenbak in kon. Het
eerste, alternatieve plan om de basisschoolkinderen digitaal in contact
brengen met elkaar én met scholieren uit het voortgezet onderwijs kon
ook niet doorgaan totdat de digitale
escape route als alternatief uit de

hoge hoed kwam van Judith van Iersel, Ankie Krom (combinatiefunctionaris cultuur PO gemeente Duiven),
Lize Wieggers (combinatiefunctionaris cultuur VO gemeente Duiven),
Karin Degen (Liemers Museum) en
Joyce Berendsen (spelspecialist).
Überhaupt dat het een escape route
is en niet een gewone les maakt het
volgens Judith een stuk interessanter voor de kinderen. Dat er ook filmpjes, puzzels en Google Maps in zitten verwerkt maakt het nóg leuker.
Ook het feit dat er verschillende sites
in de digitale escape route verweven
zitten, maakt het aantrekkelijker. Judith: “Alle facetten die kinderen belangrijk vinden zitten er in verwerkt.
In combinatie met het hoge tempo
en de afwisseling van de escape route is het een goed functionerend geheel. Het is voor kinderen echt leuk
en uitdagend.”

Redacteur van dienst
Een paar maanden geleden heb
ik een verhaal geschreven over
het verloop van het thuisonderwijs bij Agora Liemers, een relatief nieuwe onderwijsvorm op het
Liemers College. Op vrijdag
4 september was ik er
weer op visite, dit keer
om een andere reden: ik
gaf een presentatie over
deze krant! Ik heb zelf
een hoop dingen geleerd
bij de krant, van interviewen
en schrijven tot plannen en foto’s
maken. Vaardigheden die je op
school minder snel en goed leert
dan in de praktijk. Ik zal tijdens
mijn verdere loopbaan veel aan
deze verworven vaardigheden
hebben. Afgezien van het feit dat
ik een hoop geleerd heb, vond en
vind ik het natuurlijk enorm leuk.
Je komt op veel plekken waar je
anders nooit komt, terwijl alles
vaak gewoon op fietsafstand is.
Er zijn in de Liemers zo ontzettend veel mooie dingen te zien!
Dat maakt de krant ook bijzonder
en positief nieuws is natuurlijk erg
belangrijk in deze tijd. Daarom
vond ik het ook erg leuk om mijn
enthousiasme voor de krant over

te brengen op de Agoraleerlingen.
Zowel de kinderen als de begeleiders waren erg positief over de
krant. Inmiddels zijn er zelfs al een
aantal aanmeldingen geweest. Ik
hoop in ieder geval dat we
binnenkort weer nieuwe
schrijvers bij de krant
mogen verwelkomen!
Net zoals Floor Koers.
Zij leverde haar eerste
bijdragen voor deze krant
met een foto voor de rubriek
Liemers Lacht en een verhaal over
de digitale escape route. Allemaal
te zien en te lezen op deze pagina.
Naast de presentatie ben ik ook
weer druk bezig geweest met het
schrijven van mooie stukken. Op
de voorpagina staat mijn verhaal
over Jorien Aernds, die muzieklessen geeft, schildert en optreedt.
Voor de volgende edities ben ik
ook weer bezig met een aantal
mooie verhalen. Eentje daarvan
is ook een muzikaal stuk. Een
andere is juist weer wat sportiever. Waar die verhalen over zullen
gaan, blijft nog even een verrassing. Veel leesplezier.
Linda Ruijs

De Liemers Lacht

Circado wordt muzikaal hoogstandje
Alie Engelsman
GROESSEN – De repetities voor de
theatrale muziekwandeling door
Groessen, met als hoogtepunt het
verdronken dorp Leuffen, zijn in volle gang. Circado wordt een muzikaal hoogstandje.
Naast professionele zangers en muzikanten doen er enthousiaste inwoners uit de Liemers mee in scènes
als ‘Een weg door de tijd’ en ‘Tijdlijn
op de dijk’. De spelers bedenken tijdens de repetities, samen met regisseur Kirsten Robben, ter plekke

plannen terwijl ze de route lopen. “In
die akker kan ik een hooivork hooi
omhoog gooien”, meldt een deelnemer.” Zelfs een protestbord tegen de
A15 en een fietsende puber met een
beatbox komen langs. Deze spelers
verbeelden het leven in het dorp door
de tijden heen. Dit is slechts een klein
onderdeel van de wandeling. De bezoekers (coronaproof, groepen van
maximaal 25 personen, onder leiding
van een gids) vertrekken, terwijl ze
het muziekensemble zien oefenen
voor het slotstuk. Het speciaal voor
de wandeling geschreven Rivierlied
is het thema dat de wandelaars
straks in verschillende uitvoeringen

zullen horen, met live optredens en
via een app op de smartphone. Daar
waar het verdronken dorp lag, aan
de andere kant van de dijk, komt een
sirene vanuit het gras de bezoekers
verleiden, door met haar prachtige
stem het Rivierlied te zingen. Er valt
veel te zien en te beluisteren tijdens
deze muziekwandeling. De wandelingen zijn op 3 en 4 oktober. De
starttijden zijn tussen 13.00 uur en
14.15 uur, vanaf de kerk in Groessen.
De wandeling duurt twee uur. Het is
gratis, maar aanmelden via de website is vanwege de coronamaatregelen noodzakelijk. Meer informatie:
https://circado.nl.

Colofon
De Liemers Helemaal Goed Courant
is een initiatief van Hope XXL en
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GemeenteNieuws en wordt o.a. gemaakt
door leerlingen van het Candea College
in Duiven en het Liemers College in
Zevenaar.
Redactie: Floor Koers, Ted Prost,
Stijn Kuster, Kim Kleijkers, Frederieke
Aaij, Milou Sinke, Linda Ruijs, Casper
Assmann, Dirk van Hummel, Kyra
Sannes, Yasemin Elmas, Nina Elbers,
Lara Nijhof, Demi Zewald en
Floor Dekkers.
Begeleiding:
Babette van Weelden (Liemers College),
Michiel Kuijpers (Candea College),
Susan Wiendels (redacteur), Joke Burink

(redacteur), Sjoerd Geurts (coördinerend
hoofdredacteur).
Redactie: redactie@daadkrachtmedia.nl
Uitgever: Starters Pers B.V.
Klappenburgstraat 30A, 6681
XS Bemmel
Postbus 44, 6680 AA Bemmel
Tel.: 0481 - 46 47 70 /
Fax: 0481 - 46 50 35
E-mail:
gemeentenieuws@starterspers.nl
LET OP: Het insturen van berichten kan
niet via dit mailadres! Insturen berichten
kan alleen via de website:
www.gemeentenieuwsonline.nl
Verspreiding:
Willems verspreidingen.
Voor bezorgklachten: (0316) 26 22 63 of

via e-mail: info@willemsverspreidingen.nl
Verspreidingsgraad: minimaal 90%
Hét Gemeentenieuws heeft uitgaven in:
Lingewaard - Berg en Dal - Overbetuwe
Neder-Betuwe/Rhenen - Nijmegen-Noord
Redactie: Martien Holthuis
Advertenties:
Arthur Tholense
arthur@starterspers.nl. T 06-48019634
Nick van Boxtel
nick@starterspers.nl. T 06-10363399
Opmaak/vormgeving:
Martine van Bon,
Marcel Luijpers
Druk: Janssen Pers

Stripmaker Ype Driessen publiceerde deze maand zijn autobiografische fotoroman ‘
Het nadeel van de twijfel’. Op 12 september was hij te gast bij Rebers Boek en Buro, waar
medewerker Ferry Visser (rechts) hem interviewde over zijn boek, dat nu al als hilarisch,
herkenbaar, gedurfd en eerlijk te boek staat. Foto: Floor Koers

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

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

integraal therapeut
sportmassage
voetreflextherapie
voetverzorging
schimmelnageltherapeut
oncologisch voetverzorgverlener

www.pedicureduivenwest.nl

Ook voor uw
designmeubelen

Kijk voor de jubileum acties op



Gediplomeerd lid
van ProVoet
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Beekseweg 23 Babberich

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

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

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

IN DE
ZOMERMAANDEN
OOK OP
MAANDAG OPEN
vanaf 12.00 uur

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

plantseizoen isisweer
begonnen!
Het Het
plantseizoen
weer
begonnen!

HetHet
plantseizoen
is is
weer
begonnen!
We hebben een prachtig
assortiment
planten.
plantseizoen
weer
begonnen!
We hebben een prachtig assortiment planten.

*Beplanting
met wortelgoed
is vanaf half oktober
leverbaar.
We hebben
eeneen
prachtig
assortiment
planten.
We hebben
prachtig
assortiment
planten.

*Beplanting
met wortelgoed
is vanaf
half oktober leverbaar.
*Beplanting
met wortelgoed
is vanaf half oktober
leverbaar.
*Beplanting met wortelgoed is vanaf half oktober leverbaar.

Bonegraafseweg 68 | 4051 CH Ochten | Telefoon: (0344) 64 12 71 | Info@batterijen.nl
Openingstijden: ma t/m vrij: 8.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur | za: 8.00 -16.00 uur.

www.batterijen.nl

Airconditioning in alle zalen
Familie Reymer, Dorpstraat 78,

6909 AN Babberich,
Bonegraafseweg
68 |68
4051
CHCH
Ochten
| Telefoon:
64
1212
7171| Info@batterijen.nl
68 |(0344)
4051
CH
Ochten
| Telefoon: (0344) 64 12 71 | Info@batterijen.nl
Bonegraafseweg
|Bonegraafseweg
4051
Ochten
| Telefoon:
(0344)
64
| Info@batterijen.nl
Openingstijden:
ma ma
t/m t/m
vrij:vrij:
8.00
- 12.00
en en
13.00
tot
18.00
| za:
Openingstijden:
8.00
- 12.00
13.00
tot
18.00
uur
| za:
8.00-16.00
-16.00
uur. tot 18.00 uur
Openingstijden:
ma
t/m
vrij:uur
8.00
- 8.00
12.00
en uur.
13.00
| za: 8.00
-16.0024
uur.
Telefoon
(0316)
72 13, Fax (0316)

www.batterijen.nl
www.batterijen.nl
www.batterijen.nl

24 73 09

www.centrumreijmer.nl,
e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

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

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Burkhard, Jacqueline, John en
Lisette van De Wit DELA

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

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.

De Wit

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

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

WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL
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Participatieraad Zevenaar zoekt versterking
ZEVENAAR – Wie zich graag verdiept in sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk
niveau en met die kennis iets wil
doen, heeft nu de kans om de Zevenaarse participatieraad te komen
versterken. Per januari worden
twee nieuwe leden voor deze adviescommissie gezocht.
Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de gemeente
op het gebied van het sociaal domein. Deze onafhankelijke adviesraad bestaat uit tien inwoners uit de
gemeente Zevenaar, allen met een
andere achtergrond maar met één

ding gemeen: een sterke maatschappelijke betrokkenheid bij de onderwerpen die te maken hebben met de
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
De afgelopen jaren heeft de PRZ de
gemeente regelmatig van advies
voorzien over onder andere jeugdzorg, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, zelfredzaamheid,
armoedebeleid, mantelzorg, inburgering en passend werk. Eind dit jaar
treden twee leden af en wordt er versterking gezocht. De voorkeur gaat
uit naar personen die kennis hebben van het sociaal domein of zich
hierin willen verdiepen, een breed
maatschappelijk netwerk hebben,

zich onafhankelijk ten opzichte van
belangengroepen kunnen opstellen,
communicatief en samenwerkingsgericht zijn en een positief kritische
houding hebben.
Geïnteresseerden wonen in de gemeente Zevenaar. De PRZ mist nog
vertegenwoordigers uit Lathum,
Giesbeek en Angerlo. Jongvolwassenen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren. Meer informatie www.przevenaar.nl of bel Peter
Donker (voorzitter) 0618169342 of
Peter van Schijndel (secretaris) 06
23129575. Reacties graag voor 15
oktober mailen naar participatieraad@zevenaar.nl.

Ontmoetingskerk Zevenaar
Op zondag 27 september gaat in
de viering om 10.00 uur in de Ontmoetingkerk ds. L. van Prooyen
Schuurman voor.
De zondag daarop 4 oktober is ds.
A. Jonkman de voorganger.

Voor de vieringen geldt een reserveringssysteem omdat vanwege
de coronamaatregelen het aantal
kerkgangers moet worden beperkt.
U kunt in de week voorafgaande op
dinsdag van 18.30 – 21.00 uur en

op vrijdag van 15.00 – 19.00 uur
bellen naar 06 2222 9303.
Wanneer de beschikbare plaatsen
zijn vergeven komt u als eerste
in aanmerking voor de viering de
week daarop.

Muzikaal avontuur in steenfabriek De Panoven
menten gemaakt van materiaal uit
de steenfabriek.

Decor voor Klinkerweg in steenfabriek De Panoven. (foto: Servaas Beunk)

ZEVENAAR – Stilstaan bij wat of
wie we hebben verloren en vooruit kijken hoe we vanaf hier verder
willen. Dat is het thema van muziekvoorstelling Klinkerweg in de
voormalige steenoven De Panoven
in Zevenaar. Klinkerweg is meerdere keren te zien op 3 en 4 oktober.
Kaarten zijn vanaf nu te koop via
www.klinkerweg2020.nl.

De muziek van Klinkerweg is gecomponeerd door Eva Beunk (21).
Vorig jaar maakte zij de succesvolle
locatievoorstelling Op Wacht in Fort
Pannerden. Naast drie professionele
musici (op basklarinet, lapsteelgitaar
en accordeon) bestaat het orkest
uit baritonsaxofoons, trombones,
hoorns, klarinetten en slagwerkers.
De slagwerkers spelen op instru-

Bakstenen beschilderd
Het decor van Klinkerweg bestaat
onder andere uit bakstenen die zijn
beschilderd door ouderen en jongeren uit de regio. Dit gebeurde tijdens
een speciaal project over verwerking
van verdriet met deelnemers van
de dagbesteding Caleidoz en met
leerlingen van basisschool Het Kofschip.
Vooraf reserveren
De voorstellingen zijn op zaterdag 3
oktober om en 15.30 uur en op zondag 4 oktober om 12.00, 14.00 en
17.30 uur in De Panoven, Panovenweg 18 in Zevenaar. Een ticket kost
12,50 euro. Vanwege de coronamaatregelen is vooraf reserveren
is verplicht. Dat kan op: https://
www.klinkerweg2020.nl/tickets..

Studeren met autisme
DUIVEN – Hoe kun je je kind ondersteunen bij het maken van een
studiekeuze en tijdens het volgen
van een studie? Tegen welke zaken loopt je kind aan bij het volgen
van een studie en wat zijn daarin
je mogelijkheden als ouder?
Vragen waar je je als ouder van
een kind met autisme zomaar

zorgen over kunt maken. Een
medewerker van Stumass, een
organisatie voor begeleiding van
studenten met autisme, komt
hier over vertellen en als ouders
kun je hierover van gedachten
wisselen.
Dat kan woensdag 30 september
van 19:30-21:30 uur in De Stek
Rijksweg 53 in Duiven. Deelname

is gratis. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Er kunnen maximaal tien
mensen deelnemen.
“Meer informatie? Neem contact
op met Jacqueline Schilling, coördinator Inloophuis De Herberg jacqueline@inloophuisdeherberg.nl,
06 28666195.”

Vrijwilliger Seniorweb. (foto: Seniorweb)

SeniorWeb Montferland zoekt
versterking
DIDAM – Computerliefhebber?
Handig met een smartphone? Enthousiast over sociale media? Laat
senioren in Montferland het gemak en het plezier van de digitale
wereld ervaren. “Meldt u aan als
vrijwilliger/docent van SeniorWeb
voor de leslocaties van de bibliotheek Montferland!”
SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 410 leslocaties en 2.900 vrijwilligers in het
hele land. Ze zijn sinds 1996 actief
met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen
het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. Vanaf
de oprichting wordt nauw samen
gewerkt met vrijwilligers, die actief
zijn in verschillende functies. De

vrijwilligers van Seniorweb hebben
onder andere de mogelijkheid om
interessante trainingen en bijeenkomsten bij te wonen en krijgen een
gratis lidmaatschap van Seniorweb.
Seniorweb zoekt voor de leslocaties van de bibliotheek Montferland
enthousiaste en deskundige vrijwilligers, die plezier hebben in het
helpen van mensen, vaardig zijn in
het begrijpelijk uitleggen van lastige begrippen, nieuwsgierig zijn naar
digitale ontwikkelingen en een paar
uur per week beschikbaar zijn (uren
zijn vaak flexibel in te delen).
Voor meer informatie of aanmelden
kan men contact opnemen met
Bibliotheek Montferland, telefoonnummer 0316 221184 of per mail
info@bibliotheekmontferland.nl.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Geloofsgemeenschap
H. Remigius Duiven
Mededelingen: Geachte Parochianen. Voor informatie wat
betreft vieringen en het youtube kanaal kunt u de website
www.rkliemers.nl raadplegen. De
Mariakapel en gedachteniskapel
zijn van ma. t/m vrijdag geopend
van 9.00 – 17.00 uur. Het secretariaat is bereikbaar op de gewone
openingstijden.
Gebedsintenties 26/27-09-2020:
Jan en Riet Janssen-Berentsen,
Gerrit Hagen en Dinie Hagen-van
Swaaij (jaargedachtenis), Ouders
Miepen Albert van Klaveren, Els en
Eeke Schampers, Wim Staring.

(Uitzending Youtube zondag
27-9-2020 om 9.30 uur)
Gebedsintenties 3/4-10-2020:
Wim Staring.
(Uitzending via youtube zondag
4 oktober om 9.30 uur.)
Woensdag 7 oktober 2020: Rozenkransgebed om 19.00 uur.
Zondag 11 oktober 2020 om
11.00 uur is er een meditatieve gebedsdienst in de H. Remigiuskerk
om 11.00 uur.
Vooraankondiging:
Vrijdag 16 oktober is er om 10.30
uur een stille eucharistieviering in
de H. Remigiuskerk. Voorganger
pastoor Thanh.

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

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

Hulp nodig
voor de aanleg
of renovatie
van
uw tuin
Laat nu uw tuin
aanleggen!
ons!
Wij staan voor Bel
u klaar!
Voor meer info:

Ontbijt op
zondag
Begin de zondag goed
met verse broodjes
van uw eigen bakker!

• Geen voorrijkosten

- geen voorrijkosten
Voor meer info: Tel. 026
- 844 50 54
Tel. 026 - 844 50 54
• Garantie
- garantie
Mobiel:
1886
5520
86 •20
Mobiel:
06 06
- 18-55
Gratis vrijblijvende
offerte
- vrijblijvende offerte gratis! of kijk op www.peterwildenbeest.nl

hoveniersbedrijf peter wildenbeest
hoveniersbedrijf peter wildenbeest

kijk op www.peterwildenbeest.nl

Chrysantstraat 2,
6915 VC Lobith
T 0316 541 397

www.bakkerijvanbentum.nl

Meubelstoffeerderij van den Akker

Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor:
nieuwe keuken
het komt
vernieuwen
keukenfronten
Uwuwkeukenspecialist
bij van
u thuis
voor:
het vervangen van apparatuur en/of werkbladen

■ uw nieuwe keuken

■ DUTCHFIX
het vernieuwen
van
KEUKENS
De Netelstede
11, 6911 AN PANNERDEN
keukenfronten
T +31 (0)6 290 385 83 E info@dutchfixkeukens.nl I www.dutchfixkeukens.nl
■ het vervangen van apparatuur

DE
SHOW
R
IS ALL OOM
EEN O
P
AFSPR
AAK
GEOPE
ND!

(showroom alleen op afspraak geopend)

en/of werkbladen

DUTCHFIX KEUKENS
De Netelstede 11, 6911 AN PANNERDEN
T +31 (0)6 290 385 83 E info@dutchﬁxkeukens.nl
I www.dutchﬁxkeukens.nl

Malburgse Sluis 5c-5d, 6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82

(showroom alleen op afspraak geopend)

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

www.vanden-akker.com

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

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

Woensdag 23 september 2020

7

de Liemers Helemaal Goed! Courant

Jaarlijkse Fruitshow ‘Verleden tot Heden’
in Museumtuin ’t Olde Ras in Doesburg
DOESBURG – Honderden appelen perenrassen liggen klaar om
op gepaste afstand bewonderd
te worden. “Ogen te kort komen
is ons doel voor deze show. Uw
zintuigen moeten bedwingen op
weg naar de appel en peren proeftafels waar je mag proeven, ruiken
en beleven. Lekker zitten met een
kopje koffie en onze inmiddels
beroemde appeltaart.”
Bestuursleden (van links naar rechts) Gerard, Aart en Manon met de duofiets met tussenscherm. (foto: Anouk Rutgers)

Duofiets kán tijdens corona
DUIVEN/WESTERVOORT – De
coronamaatregelen maakten een
abrupt einde aan onze plannen
voor het duofietsen. Immers hoe
houd je 1,5 meter afstand als je
met twee personen naast elkaar
fietst? Maar er is nu een verantwoorde oplossing! Sinds kort is
de duofiets van Duo-Fietsmaatjes
Duiven-Westervoort uitgerust met
een speciaal tussenscherm. Een
fysieke barrière tussen bestuurder
en bijrijder.
Duofietsen is bedoeld voor mensen
die niet meer zelfstandig kunnen
fietsen. Bijvoorbeeld door een beperking of door leeftijd. Op de duofiets fiets je met z’n tweeën naast
elkaar. Zo kunnen mensen die niet
meer zelfstandig kunnen fietsen,
samen met een vrijwilliger, toch
weer op pad.
Door de coronavoorschriften kon de

duofiets alleen door echtparen en
huisgenoten gebruikt worden. Met
de aanschaf van het tussenscherm
is het nu ook verantwoord om met
niet-huisgenoten te gaan fietsen.
Het tussenscherm is gemaakt van
een speciaal soort folie en is volledig doorzichtig. Het scherm is daardoor niet alleen veiliger voor wat betreft de coronamaatregelen, maar
ook veilig in het verkeer.
Naast het scherm hanteren we een
hygiëneprotocol. Zo draagt de vrijwilliger een mondkapje tijdens het
helpen van de medepassagier bij
het op- en afstappen van de fiets
en worden na afloop alle handcontactdelen op de fiets en het tussenscherm gedesinfecteerd.
Wilt u meer informatie over het duofietsen? Of wilt u een keer proefrijden en ervaren hoe het is? Kijk op
onze website duofietsmaatjes.nl of
bel 06 41747436.

“Ook dit jaar gaan we op aangepaste wijze uw zintuigen uitdagen.
Met een grote glimlach einde dag
naar huis is ons doel. Mag ik het
recept van die zalige appeltaart?
Jam van de Reine Claude Dorothé
pruim, wat een geweldige smaak,
doe mij maar twee potten. Smaakt
dat appeltje van vroeger nog
steeds zo lekker? Op zaterdag 7
en zondag 8 november nodigen wij
u uit dit bij en met ons te komen
beleven.”
“Ook dit jaar in het tweede weekend van november wordt in ons

DUIVEN – Op het Horstenpark
aan de Horstenparklaan 4 is op
zondag 27 september van 9.0016.00 uur een vlooien- en kofferbakmarkt, de laatste van het
seizoen. Brede looppaden en
éénrichtingslooproute voor de
bezoekers!
Deze vlooienmarkt is altijd weer een
groot succes en door Animo vlooienmarkten georganiseerd. Het is een
grote openluchtvlooienmarkt met
veel particulieren deelnemers. Er
zijn dan weer veel kramen en grondplaatsen waar tweedehands, antiek,
curiosa, snuiserijen, brocante, huis-

raad en kleding te koop aangeboden.
Dit is de eerste vlooienmarkt van dit
seizoen in het Horsterpark en altijd
weer een groot succes door Animo
vlooienmarkten georganiseerd!
Leuk als bezoeker om te komen
snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en deze te koop
wilt aanbieden, huur dan ook een
kraam. Deze kunt u bestellen via
www.animo-vlooienmarkten.nl of
bel met Monique 06 39108152.
De markt bezoeken kost het 3,00
euro entree; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis!
Het Theehuis zorgt voor de catering en de toiletten!

hankelijk van onze mogelijkheden
vanwege de RIVM-richtlijnen. Kom
gepast genieten en beleven, we
hebben u gemist!”
Appelsap uit eigen boomgaard
Een bijzonder unieke, pure, fijne appelsap (en misschien dit jaar ook
wel appel/perensap?) gemaakt van
meer dan 80 onbespoten appelrassen uit eigen boomgaard, zonder
welke toevoeging dan ook. Te koop
per glas en fles, zolang de voorraad strekt.
De Fruitshow wordt gehouden op
zaterdag 7 en zondag 8 november,
beide dagen van 10.00 – 17.00 uur.
Parallelweg Den Helder 1 in Doesburg. De Museumtuin is gelegen
aan de N 317 hoek N 338, naast
Zwembad Den Helder. Volg de bruine ANWB borden met opschrift
-Museumtuin ’t Olde Ras -.
Entree is drie euro; parkeren gratis.
Verdere inlichtingen en informatie
over de genomen maatregelen:
fructus@stipte.nl, 06 51268802.
(NB: pinnen niet mogelijk.)

Schutterij Sint-Andreas pakt activiteiten op
ZEVENAAR – De activiteiten bij
de schutterij zijn na de zomervakantie weer opgepakt. Rekening
houdend met de corona richtlijnen, zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen in het
schuttersgebouw. Hierdoor kunnen de oefenavonden en andere
activiteiten weer plaatsvinden.
De seniorvendeliers zijn al weer
begonnen met hun eerste oefenavonden. Ditzelfde geldt voor de
jeugd- en aspirantvendeliers. Zeker voor de jeugd is regelmatig
oefenen van belang om de verschillende slagen onder de knie te
krijgen.
Ook de malletband heeft de draad
weer opgepakt. Zo worden de muziek stukken weer doorgenomen.
Vanaf oktober wordt er gestart
met een nieuwe groep Music Kids.
Muziek maken is leuk en gezellig.

Openluchtvlooienmarkt Duiven

unieke museum in Doesburg weer
een fruitteelttentoonstelling gehouden onder de titel ‘Verleden
tot Heden’. Zoals de naam van de
tentoonstelling al aangeeft, zullen
tal van oude, maar ook nieuwe
fruitrassen te bewonderen zijn,
waaronder erg veel bijzonder zeldzame exemplaren. Er zijn zowel
hand- als moesappelen, hand- en
stoofperen, kweeperen, noten,
mispels, sierfruit en dergelijke te
bewonderen.
De Museumtuin zelf is ook te bezichtigen deze dagen en we starten weer met de boomverkoop van
onze bomen. Er zijn hoogstammen,
laagstammen, struiken, leibomen,
enzovoort in diverse leeftijden.
Tevens ruim aanbod van unieke
lectuur zoals ons Bijzondere Receptenboek, Perenregister, Appelboek en ons eigen kwartaalblad
Fructus, waarvan u donateur kunt
worden en daarmee de Museumtuin enorm steunt.
Verdere invulling van het programma blijft zolang een verrassing, af-

De schutterij in optocht om het koningspaar op te halen.

Meldt je daarom aan bij de coördinator van de malletband thijsvreman@hotmail.com.
Op 26 september zal de schutterij
een vendelhulde brengen bij het
koningspaar en om 19:30 uur bij
de Pelgromhof. De najaarsfeestavond op de 26ste is helaas nog
niet mogelijk.

“Lijkt een van deze activiteiten je
leuk, kom dan donderdags op een
oefenavond langs in het gebouw
van St. Andreas, Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. Wil je er eerst
meer informatie over de schutterij of de activiteiten, kijk dan op
www.st-andreas-grieth.nl of mail
naar pr@st-andreas-grieth.nl.

Gratis proeftraining bij De Zwaluwen
ZEVENAAR – Korfbalvereniging De
Zwaluwen organiseert op 18 september speciaal voor kinderen van
groep 1 + 2 een korfbal training.
Alle kinderen van 3 – 6 jaar zijn
welkom.
De kinderen gaan in een uur tijd gezellige en sportieve spellen doen en
leren hoe ze de bal in de korf kunnen
gooien. Dat is best moeilijk maar
met veel oefenen gaat het hun echt
wel lukken.
Kom vrijdag 18 september om 18.00
uur in je sportieve outfit bij ons op
sportpark Hengelder. Ervaar eens
hoe leuk het is om met ons mee te
doen. De ouders mogen natuurlijk
ook mee. Een gratis koffie staat voor

Korfbaltraining. (foto: Bertjan Bleumink)

hun klaar. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie staat op www.

dezwaluwen.nl of mail er voor
info@dezwaluwen.nl.
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VACATURE: servicemonteur
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installatietechniek

Schoonmaakonderhoud
Vloeronderhoud

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

Glasbewassing

Vierakkerstraat 46
6851 BG Huissen
T. (026) 325 16 17
info@lestrade.nl

Atelier Van Schoot

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

www.ateliervanschoot.nl

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

OPENLUCHT

VLOOIEN

MARKT
DUIVEN

ZON. 27 SEPT. VAN 9-16 UUR
HORSTERPARK

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

info kraamhuur: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

HEB JIJ OVERGEWICHT?

Start dan nu met een gezonde leefstijl.
* Werk samen met een leefstijlcoach
Nieuw
* Jij bepaalt jouw doelen
* Individueel en in groepsverband
* Traject van 24 maanden
* Gedragsverandering op gebied van voeding,
beweging, ontspanning, stress en slaap
De Gecombineerde Leefstijlinterventie CooL
wordt aangeboden bij Fitnesscentrum Zevenaar
door geaccrediteerd leefstijlcoach Mieke Welling.
Het programma wordt volledig vergoed
vanuit de basisverzekering*.
* Afhankelijk van je zorgverzekeraar.

www.fitnesscentrumzevenaar.nl/leefstijlcoaching
of bel naar: 0316-745573

T. (026) 325
info@lestrad
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de Liemers Helemaal Goed! Courant

Nieuws van vogelvereniging Witropaka

HandicapNL collecteert
DIDAM – Van 21 tot en met 26
september start HandicapNL met
de landelijke collecte en vraagt
daarbij aandacht voor de positie
van mensen met een fysieke of
verstandelijke beperking.
Afdeling Didam e.o. en Nieuw-Wehl gaat dit jaar geen deurcollecte
houden. In plaats daarvan kunt u
een donatie doen in onze digitale
collectebus. Dat kan via de link https://handicapnl.digicollect.nl/afdeling-didam-e-o-en-nieuw-wehl.
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen
een maatschappij waarin je eigen
keuzes kunt maken. Waarin je
weerbaarder bent en zichtbaar is
wat je kan en niet wat je beperkt.

Door je te ondersteunen om het
heft in eigen handen te nemen.
Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en
draagkracht. En we stimuleren de
sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik
naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken.
“Iedereen hoort erbij, iedereen
eerlijke kansen. Help mee deze
droom te verwezenlijken! Meer
informatie vindt u op www.handicap.nl/collecte.
Hopelijk gaan we volgend jaar
weer langs uw deur met de collecte. We zoeken nieuwe collectanten. Collecteert u mee? U kunt
zich opgeven bij de plaatselijke
coördinator Petra Tinselboer,
0316 248558.”

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

Geen kermis, wel expositie
WESTERVOORT – De kermis in
Westervoort, van 3 – 6 oktober,
gaat niet door maar het idee van
Frans Brink om jaarlijks een expositie in te richten van oude kermisfoto’s blijft ondanks corona in ere.
In het leegstaande pand van Blokker, met een etalage van twintig
meter, in winkelcentrum De Wyborgh heeft de oud-Arnhemmer opnieuw een expositie ingericht van
75 oude kermisfoto’s. Dankzij Fred
van Essen, geboren en getogen in
Westervoort, is het ook gelukt de
namen te vermelden van de kermisgangers uit het verleden.
Evenals de voorgaande edities van
deze inmiddels zeer populaire ker-

mis-expo heeft de kermiskoning
van 2017, Mark ten Bosch, zijn collectie kermis-shirtjes beschikbaar
gesteld. Voor dit jaar heeft Mark
ten Bosch zelfs een kermis-shirt
laten maken in een oplage van
slechts vier stuks met de toepasselijke tekst: ‘t geet niet deur.
Frans Brink, verzamelaar van oude
ansichtkaarten van Westervoort en
Arnhem, heeft voor volgend jaar
alweer een serie nieuwe kermisfoto’s klaar staan maar blijft zoeken
naar nieuw beeldmateriaal: zowel
kermisfoto’s als ansichtkaarten/
foto’s van Westervoort en Arnhem
voor toekomstige exposities. Voor
info: fgh.brink@hetnet.nl of 06
40956169.

LIEMERS – Jammer maar ook
vogelvereniging Witropaka ondervindt de nadelen van de corona. Dit jaar was de bedoeling dat
Witropaka uit Duiven en Vogelvriend Zevenaar samen met de
regio van de prachtvinken (Sap&Pa) er een wervelende show in
de vernieuwde tentoonstellingsruimte van te maken.

Ambachtelijke folk van
O’Dreams in De Lantaern
ZEVENAAR – Op zaterdag 26 september betreedt de band O’Dreams
het podium van Muziekcafé De
Lantaern in Zevenaar. Dit trio zorgt
voor een avond vol ambachtelijke
folkmuziek. Liefhebbers van dit genre zullen ten volle genieten. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 15,00 euro.
O’Dreams is een band die je absoluut niet mag missen als je van
puntige folkliedjes houdt waar het
ambacht vanaf druipt en je de invloeden van The Dubliners en The
Pogues hoort. Het trio bestaat uit
twee Nederlanders (John Flierman
en Ed Veltrop ) en een Ier. Die Ier is
niemand minder dan singer-songwriter Danny Guinan. Bij een aantal
trouwe bezoekers zal er vast een
belletje gaan rinkelen. Danny stond
eerder al eens in Muziekcafé De
Lantaern met zijn band Danny Gui-

nan & Red. Dit gaat een zeer puik
folkavondje worden zoals je die in
de Ierse pubs meemaakt.
O’DREAMS doorkruist op uiterst
muzikale wijze het rijke en roemruchte verleden van Ierland. Van de
komst van de Kelten, Saint Patrick
en de Vikingen via de grote hongersnood naar de folky jaren zestig. Van
Bloody Sunday, the Dubliners en
Riverdance tot aan Brexit en backstop. Het bevriende drietal trekt van
Dublin naar Galway Bay en van Belfast naar Dingle en laaft zich aan
Guinness, whiskey en weemoedige
verhalen. Onderweg ontrafelen ze
het onstuimige leven van beroemde
Ierse muzikanten, literaire helden en
andere vreemde kostgangers. Kortom: een zeer muzikale én vermakelijke voorstelling vol magische songs
uit Ierland. Meer informatie staat op
www.delantwern.nl.

Vlooienmarkt in Hoog-Keppel
HOOG-KEPPEL – Zondag 4 oktober van 9.00 tot 16.00 uur
is er een leuke, grote vlooienmarkt op de oude voetbalvelden
naast de Hessenhal aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel.
Volgens de coronaregels en
éénrichtingslooproute voor de
bezoekers en anderhalvemeter-maatregel
Er wordt weer veel tweedehands,
antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad en kleding te
koop aangeboden. Leuk als be-

zoeker om te komen snuffelen.
Of als u nog overtollige spullen
heeft en wilt u deze te koop aanbieden, reserveer dan ook een
plek. Deze zijn te bestellen via
www.animo-vlooienmarkten.nl
of telefonisch 06 39108152.
De markt bezoeken kost het drie
euro entree voor volwassenen;
kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. Bij slecht weer is
de vlooienmarkt in de Hessenhal. Sportcafé De Heerlykheyd
van de Hessenhal verzorgt de
catering.

“Maar helaas gaat dit alles niet
door. Dit mede door dat wij de
anderhalve meter niet kunnen garanderen maar ook omdat in de
vogelsport veel ouderen zijn. Maar
goed, wij gaan door en hopen nu
op het volgende jaar.
Voor inlichtingen kijk dat op
www.witropaka.nl
of bel 06 45632103.”

Geen Hallooweentocht in Loo
LOO – Helaas is er dit jaar geen
spannende Hallooween-tocht in
Loo. Dit jaar zou het zesde jaar
op rij zijn dat inwoners van Loo
invulling geven aan deze mooie
traditie.
Door de huidige coronasituatie
heeft de organisatie dit besluit
helaas moeten nemen. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers, ook uit omliggende plaatsen
zoals Groessen, Westervoort en
Duiven. De organisatie vindt het
dit jaar niet verantwoord omdat
de 1,5 meter richtlijn lastig door te
voeren is.
‘We hopen op een mooie Halloween in 2021!’, aldus Janine Kramer, initiatiefnemer en organisator van Hallooween.

‘Dieren’ in het
Kunstlab Doesburg
DOESBURG – ‘Dieren’ is het thema van de oktober-expositie in
de winkel van het Kunstlab. Vanaf culturele zondag, 4 oktober, is
te zien hoe dieren de leden van
het Kunstlab hebben geïnspireerd.
Kunstlab Doesburg: Ooipoortstraat 21. Winkel & expositie zijn
open op dinsdag – zaterdag & op
de Culturele Zondag (iedere eerste
zondag van de maand) van 12.00
– 17.00 uur.

GRATIS
HAALEN BRENGSERVICE

NR 1

in service en
kwaliteit...
xycleservice.nl

(0313) 412 727

#VACATURE

#VACATURE

BOERDERIJ
DE LANDE ZOEKT

BOERDERIJ
DE LANDE ZOEKT

Minimaal 32 uur per week
Heb jij een gastvrije, enthousiaste persoonlijkheid
en heb je horeca ervaring?
Denk jij dat jij een waardevolle aanvulling kan zijn binnen
ons team en op ons pannenkoeken concept?

Minimaal 32 uur per week
Durf jij de uitdaging aan om je passie te delen in
een pannenkoekenrestaurant?
Kom dan kennismaken met het lekkerste en
meest gewaardeerde pannenkoekenrestaurant
van Lingewaard en omgeving.

ZELFSTANDIG WERKEND KOK

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER

Stuur dan je CV naar info@boerderijdelande.nl
en wij nodigen je graag uit om kennis te maken!
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Stuur je cv naar info@boerderijdelande.nl
of bel voor meer informatie naar 026-213 50 54
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MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Universiteit onderzoekt Liemers geluk
“Hoe gelukkig bent U?, dit is een vraag
waar u misschien zelf wel eens over
heeft nagedacht. Wat voor de meeste
mensen nieuw is, is dat geluk daadwerkelijk te meten is. Inderdaad ook voor
geluk geldt; meten is weten!
Tijdens het MDT zullen de deelnemende jongeren, doormiddel van een
enquête, meedoen aan een geluksonderzoek. Dit onderzoek naar het menselijk welzijn is opgezet door geluksprofessor Meike Bartels en collega Anne
Landvreugd van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Als onderdeel van het MDT
-traject, worden de jongeren uitgenodigd om hun inzichten over hun eigen
geluk en situatie op een vertrouwelijke
wijze kenbaar te maken aan Meike en
Anne, opdat zij deze informatie kunnen
verwerken in hun onderzoek.

om te werken met zowel een voor- als
een nameting.”, legt Anne uit. “Zo kunnen wij onze theorie sterker onderbouwen en de door ons getrokken verbanden beter beargumenteren.”

In de nabije toekomst zullen deze projecten dan ook in andere regio’s of zelf
buiten Nederland kunnen worden
ingezet.

“Tot nu toe vind ik het een
heel ﬁjne samenwerking
met HOPE XXL!”, vertelt
Anne Landvreugd optimistisch. “Het MDT voorziet
ons van data en wij kunnen, op onze beurt, het
MDT weer voorzien van
gegevens over het eﬀect
van het experiment.”
Wetenschappelijk paper

Uiteindelijk zal het onderzoekersduo, op basis van
de bevindingen tijdens de
looptijd van het project,
Vragenlijst
een wetenschappelijk
Aan de start en aan het eind van het
paper opzetten. Dit paper
MDT-traject zullen door de MDTzal een vruchtbare basis
deelnemers een vragenlijst worden
vormen voor verder oningevuld met daarin zorgvuldig opgederzoek naar geluk en zal
stelde vragen over hun geluksgevoel.
tegelijkertijd de MDTDeze gegevens worden verwerkt en
projecten en het gedachtegeanalyseerd opdat duidelijk wordt
goed van HOPE XXL kracht
welke impact de deelname aan het MDT bijzetten, indien de Tr8en het uitvoeren van projecten op des- projecten de deelnemers
Links: Professor Meike Bartels, rechts Anne
betreﬀende jongere heeft gehad. “Het is aantoonbaar gelukkiger
Landvreugd
heel bijzonder dat wij de kans krijgen
maken.

MDT in Liemers van start op 5 locaties
Het MDT-project “Jong Geleerd is Jong
Gedaan” is in de Liemers van start gegaan op het Candea- en Liemers College. Deze weken worden op beide scholen door de MDT-jongerencoaches de
tweede en derde klassen van het VMBO
en de HAVO en de tweede, derde en
vierde klassen van het VWO bezocht.
Leerlingen die interesse hebben om in
een periode van 6 maanden 80 uur
lang, tegen een vergoeding, mee te
doen aan een van 50 maatschappelijke
projecten van HOPE XXL, melden zich
aan door het invullen van een aanmeldkaart die ze in de klas van de jongerencoach krijgen uitgereikt. Jongeren die er
nog eerst graag een nachtje er over
willen slapen, kunnen zich achteraf, op
de site www.hope-xxl.com/MDT alsnog
aanmelden.
Locaties in Duiven en Zevenaar
Uit alle aanmelding maakt het MDT-

kernteam, in samenspraak met de
coaches en docenten, een selectie.
De leerlingen die zijn uitgeloot, krijgen
vervolgens een uitnodiging om persoonlijk kennis te maken met hun
MDT-jongerencoach, met wie ze het
MDT-traject doornemen en uiteindelijk
een keuze gaan maken voor een van
de maatschappelijke Tr8-projecten. De
coaches zijn gestationeerd op 5 locaties. Deze locaties bevinden zich op
het Candea College in Duiven aan de
Eltensestraat en op het Saturnus. Op Alleen nog even beitsen, de logo’s erop en
het meubilair erin en het Basecamphuisje is
het Liemers College bevinden de locaklaar voor gebruik!
ties zich in Zevenaar op de Zonegge
en Heerenmäten en in Didam aan de
Dijksestraat.
ken door HOPE XXL jongeren op de 5
locaties in elkaar gezet en zullen er 2
HOPE XXL MDT Basecamphuisjes
jaar blijven staan. Deze week en volgende week worden de huisjes ingericht,
Op alle locaties worden de MDTkunnen de eerste MDT-deelnemers er
deelnemers begeleid vanuit zogenaamworden ontvangen en kan “Jong Gede HOPE XXL MDT Basecamphuisjes.
leerd is Jong Gedaan” van start gaan!
Deze blokhutten zijn de afgelopen we-

 De bouw van het HOPE XXL MDT Basecamphuisje aan de Eltensestraat in Duiven (Candea College) was in een dag klaar!

De MDT partners:

Wist u dat……
iedere MDT-deelnemer 500 euro te
besteden heeft voor zijn of haar
MDT-project?
jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich ook rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeldpagina www.Hope-xxl.com/MDT?
iedere MDT-deelnemer een stoere
goodiebag krijgt die bestaat uit een
rugzak, drinkﬂes, USB-stick, handspray, notitieblokje met pen, snoepblik en het boek “de koning van
Katoren” van Jan Terlouw?
er voor iedere lichting MDTdeelnemers een startbijeenkomst
wordt georganiseerd in de Ogtent in
Duiven waar ook de ouders van
harte welkom zijn?
dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken. Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
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Feel Fashion: dé boutique en
webshop voor de modebewuste vrouw!
TOLKAMER – Een kopje koffie en
uitzicht op de Rijn: Feel Fashion is
‘een belevingswinkel waar je voor
wilt omrijden’ Een modewinkel beginnen tijdens de coronacrisis: dat
vergt moed. Maar met een unieke
locatie voorhanden en solide professioneel netwerk besloten Femke van Eyk en Ellis Vreman, het
duo achter het mode wervingsbedrijf Feel Recruitment, toch de
stap te wagen.
Aftrap project voor statushouders in de Liemers. (eigen foto)

Liemers project voor
statushouders gestart
LIEMERS – Op maandag 14 september is het project Liemers
Perspectief in Zorg en Techniek
(LPZT) van start gegaan. Dit project richt zich op statushouders
die hun inburgering hebben afgerond en toe zijn aan een volgende stap. LPZT kent een 12 weken
durend groepsprogramma voor de
techniek en een groepsprogramma
voor de zorg. Daarnaast krijgen alle
deelnemers individuele coaching.
De eerste groep die nu van start is
gegaan richt zich op de techniek.
Deelnemers aan het programma
leren alles over de werkmogelijkheden in de zorg en de techniek. De
deelnemers die deze week gestart
zijn in de techniekgroep volgen een
speciale cursus over veilig werken in
de techniek. Alle deelnemers lopen
2 weken stage bij een werkgever.

Naast het programma gericht op
de branche, gaan de deelnemers
ook op ontdekkingstocht in de Liemers. Er staan bezoeken aan Liemerse bedrijven op het programma
maar ook aan onderwijsinstellingen, Liemerse maatschappelijke
organisaties en sportverenigingen.
Ook zijn er ontspannende groepsactiviteiten om de Nederlandse
taal beter te leren en mensen te
ontmoeten.
Doel van het programma is dat alle
deelnemers na afloop actief zijn in
de Liemers. Dat kan betaald werk
zijn maar ook een opleiding, een
werkstage of vrijwilligerswerk.
Liemers Perspectief in Zorg en
Techniek is een project van de
Liemerse Ambassade. Het wordt
uitgevoerd door RSD de Liemers
en wordt gefinancierd door de
provincie Gelderland.

(foto: stockfoto pexels)

Cursus ‘Zelf schrijver worden’
WESTERVOORT – Huist er een
schrijver in u? Wilt u graag lezers
boeien met wat u zelf bedacht en
geformuleerd heeft? Dan is de
cursus ‘Zelf schrijver worden’ wellicht iets voor u!
In deze cursus wordt gestart met
de basis: plot, personages en perspectief. Naast deze lijn komen er
steeds verschillende creativiteitstechnieken aan bod. De nadruk ligt
bij het zelf doen, maar daarnaast is
er ook feedback van de medecursisten en van de docent Humphrey
Ottenhof, bekend als schrijver, columnist van de Gelderlander en
dichter van Westervoort.

Overal zien we korte teksten in de
vorm van blogs, columns en gedichten. Al naar gelang de wens
van de cursisten kunnen er zijstapjes gemaakt worden naar deze
genres. Zo mogelijk worden eindproducten gepubliceerd in krant,
tijdschrift of op het net.
De cursus omvat zeven lessen en
wordt om de week gegeven op
maandagmiddag van 14.00-16.00
uur, te beginnen op maandag 12
oktober in Kulturhus De Nieuwhof,
Rivierweg 1 in Westervoort.
“Voor nadere informatie en aanmelding zie www.kreatievekringwestervoort.nl of neem contact op met
Riky Rothengatter, 026 3119659.”

Op 5 september openden zij de
deuren en de positieve reacties
overtrof alle verwachtingen.
In de boutique en webshop tref
je mooie merken aan zoals Yaya,
Moss Copenhagen, By Bar, Ydence
en Femme9. Daarnaast hebben zij
een huiskamergevoel gecreëerd in
de boutique waar je als klant centraal staat en er passend advies
gegeven wordt. Dit alles onder het
genot van een goede kop koffie en/
of een lekker glas wijn.
Femke en Ellis geloven in de waarde van een boutique in combinatie

met een webshop, voor een grotere
reikwijdte én gemak. Daarbij is het
belangrijk dat de beleving van hun
boutique ook sterk op social media
neergezet wordt. Daarom zijn ze te
vinden op Facebook en Instagram:
Feel Fashion Tolkamer.
Geen tijd of in verband met corona
toch liever iets plannen? Geen probleem! Bij Feel Fashion kan je ook

Private Shoppen. “We gaan speciaal voor jou en je vriendinnen open
en zorgen ervoor dat je in alle rust
kunt shoppen. En uiteraard samen
met een lekker hapje en drankje!
Meer informatie hierover of iets inplannen? Mail dan naar: info@feelfashion.nl.”
Feel Fashion, Rijnstraat 16, Tolkamer, Webshop: www.feel-fashion.nl.

Ehbo is belangrijk!
LIEMERS – Het zou mooi zijn als
alle Nederlanders in geval van
nood goede eerste hulp kan bieden. Dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het Nederlandse
Rode Kruis heeft in 2019 aan de
Tweede Kamer een petitie aangeboden om ehbo op het lesrooster
van middelbare scholen te krijgen.
Hopelijk komt dat spoedig op de
politieke agenda.
Een meer praktische situatie is
eerste hulpverlening bij ons in de
straat of om de hoek. Bestuurslid
en instructeur ehbo bij de lokale
Rode Kruis afdeling Westervoort
Duiven Groessen en Loo (WDGL),
Marjo Soomers: “Op lokaal niveau
kan bijna iedereen een ehbo-opleiding volgen dat past bij zijn of haar
interesses, van reanimatie training
tot uitgebreide ehbo als vooropleiding tot hulpverlener bij evenementen. Bij onze afdeling houden we
rekening met de capaciteiten van
de cursist. Belangrijk is dat je in ge-

val van een noodsituatie iets doet.
Van eerste hulp toepassen tot het
waarschuwen van 112. Niet passief toekijken, maar iets doen!”
Zomaar een handeling verrichten
bij een slachtoffer is niet de gewenste situatie. Dat is niet de bedoeling. Marjo Soomers: “Het is belangrijk om minimaal basiskennis
op te doen en toe te passen. Dit
voor het geval dat je in een situatie

terechtkomt, waarbij een slachtofferhulp nodig heeft. Het gezegde,
een ongeluk zit in een klein hoekje,
kan elke dag op elk moment voorkomen. En dan is het goed als je
weet wat je moet doen.”
Binnenkort start de Rode Kruis afdeling Westervoort Duiven Groessen en Loo weer ehbo-cursussen.
Meer weten? Stuur een e-mail naar:
ehbo@rodekruiswdgl.nl.

Dierendag in Turmac Cultuurfabriek
ZEVENAAR – Dierendag 4 oktober
is het feest in de Turmac Cultuurfabriek. Tussen 10.00 en 15.00 uur
zijn zowel de bibliotheek als het
Filmhuis geopend voor verschillende beestachtige activiteiten.
Zo kunnen kinderen met hun dierbaarste knuffel op de foto gezet
worden door de fotograaf van Image and More. Deze foto’s worden
vanaf 13 oktober in de winkel van
Image and More gepresenteerd en
kunnen, indien gewenst, tegen betaling worden afgedrukt. Een deel
van de opbrengst wordt geschon-

ken aan een lokaal goed doel. De
leukste, schattigste en gekste foto
maakt kans op de hoofdprijs; een
fotoshoot met het hele gezin in de
studio van Image and More. Onder
leiding van beeldend kunstenares
Ineke van Geemen kan er op twee
momenten kosteloos een heuse
vogel-marionet geknutseld worden.
Er zijn twee vogelsessies om 11.00
en om 13.00 uur. De workshop
duurt een uur. Opgeven kan via
www.liemerskunstwerk.nl/dierendag. In het Filmhuis wordt vanaf
11.00 uur elk uur de film ‘Vogelhuis
verhaaltjes’ vertoond. Dit is een film

met geanimeerde beelden over vogeltjes die vliegen, fluiten, tsjilpen
en die bijzondere avonturen beleven. Het zijn ware prentenboeken
die tot leven komen. De kosten inclusief koffie voor de volwassenen
en limonade voor de kinderen zijn
vijf euro. Reserveren tickets via
www.filmhuiszevenaar.nl.
In de bibliotheek zijn meerdere
voorleesmomenten waar kinderen
hun fantasie kunnen laten prikkelen. In Lab12 kunnen bezoekers
virtueel vliegen met een VR-bril
en dieren tot leven brengen met
Augmented Reality.

Afd. Westervoort, Duiven, Groessen en Loo

OOK DIVERSE ANDERE
WINTERHARDE PLANTEN!

0ERKPLANTEN
KWEKERIJ

Uitterweert 2
6932 ML Westervoort
info@rodekruiswdgl.nl
0316 – 234490
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EHBO cursussen
Op woensdag 14 oktober starten we met
drie nieuwe cursussen EHBO:
• Reanimatie met AED 4 lesuren € 55,• EHBO 12 lesuren € 200,• Uitgebreide EHBO 20 lesuren € 260,(Inclusief EHBO aan kinderen)
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RUIM 100 KLEUREN

Alle lessen zijn op opeenvolgende woensdagavonden van
19.30 tot 22.15 uur en zijn inclusief een koffie/thee pauze.
Voor het volgen van de lessen ontvang je een cursusboek en
na afloop bij goed gevolg een (Europees erkend) Rode Kruis
certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.
Check bij je zorgverzekering of je cursus geheel of gedeeltelijk
wordt vergoed.
Voor degenen die al een Rode Kruis EHBO diploma hebben
bestaat de mogelijkheid om herhalingslessen te volgen, zodat
je diploma geldig blijft.
• Reanimatie met AED € 40,1 lesavond van 19.30 – 21.30 uur
• EHBO € 100,2 lesavonden van 19.30 – 21.30 uur
• Uitgebreide EHBO € 130,4 lesavonden van 19.30 – 21.30 uur
De herhalingslessen zijn op de maandagen 12, 19 en
26 oktober en op 2 november.
Alle cursussen zijn op het adres Uitterweert 2 in Westervoort.
Meer weten? Stuur een e-mail naar ehbo@rodekruiswdgl.nl

Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33
Geopend van: maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur

WWW.KWEKERIJGERRITSEN.NL

OPENLUCHT

VLOOIEN

MARKT
HOOG-KEPPEL

ZON. 4 OKTOBER VAN 9-16 UUR
VOETBALVELDEN naast de Hessenhal,
Monumentenweg
info kraamhuur: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland
Asus D509DA-EJ364T

Lenovo Ideapad V15

€ 499,-

€ 459,-

HP 15-DB1023NQ

Lenovo Ideapad 3-17

€ 499,-

€ 549,-

Dell Inspiron 3593

Asus A509JA-EJ124

€ 599,-

€ 599,-

AMD Athlon 3050 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

AMD Ryzen3 3250 processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

Intel Core i3-7020U processor
8GB geheugen
256GB SSD
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

AMD Athlon 3050 processor
4GB geheugen
256GB SSD
17,3” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

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

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

Lenovo IdeaPad V15

Medion Akoya S6445

HP 15-DB1200NY

Acer Nitro 5

HP Elitebook 840

HP Probook 430 G1

€ 629,-

€ 599,-

€ 699,-

€ 999,-

€ 379,-

€ 339,-

gebruikt
notebook

gebruikt
notebook

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

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

AMD Ryzen7 3500 processor
8GB geheugen
256GB SSD + 1TB harddisk
15,6” scherm
Windows 10
2 jaar garantie

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

Intel Core i5-4200 processor
8GB geheugen
128GB SSD
14” scherm (HD)
Windows 10
6 maanden garantie

Intel Core i5-4200 processor
8GB geheugen
128GB SSD
13,3” scherm (HD)
Windows 10
6 maanden garantie

Evergrade 6B

Evergrade 5A

Evergrade 3R

Evergrade 3S

Game4Ever 2G

Game4Ever 3G

€ 399,-

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

€ 469,-

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

€ 519,-

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

€ 599,-

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

€ 799,-

AMD Ryzen 5-2600 processor
Six Core, 3.4-3.9GHz
16GB geheugen/500GB SSD
AMD RX580 graphics 8GB
Windows 10
2 jaar garantie

SSD i.p.v. harddisk

Computer defect?

Onze sterke punten

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

Computershop Arnhem repareert computer en notebooks,
ook die niet bij ons gekocht
zijn. Heeft u problemen met
uw apparatuur? Kom langs
en wij kunnen kijken of we u
kunnen helpen!

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

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

€ 24,99
€ 39,99
€ 59,99
€ 109,99

€ 929,-

AMD Ryzen 7-2700X proc.
Eight Core, 3.7-4.3GHz
16GB geheugen/500GB SSD
AMD RX590 graphics 8GB
Windows 10
2 jaar garantie
Gamerslagplein 2
6826 LA Arnhem
Tel.: 026-362 82 50
www.computershoparnhem.nl
Alle vermelde prijzen zijn
inclusief 21% BTW en geldig t/m
1-10-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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‘Gaaf als je op podium je eigen ding kunt doen’
Bij Kunstwerk! Muziekschool zijn de kortlopende cursussen van start gegaan
Floor Dekkers
ZEVENAAR – Ontzettend leerzaam en super
gezellig, zo kun je de cursussen van Kunstwerk! Muziekschool goed beschrijven. De
docent en deelnemers van de cursus Theaterbeesten vertellen vol enthousiasme over
hun eigen ervaringen bij de muziekschool.
Afgelopen augustus is de theatergroep weer
begonnen met de lessen. Samen met het Liemers Jeugdorkest en het koor wordt er hard
gewerkt aan een toffe sinterklaasvoorstelling.
Jordi van Rootseler, docent bij Theaterbeesten, legt uit dat het verhaal en de muziek van
het stuk zelf worden gemaakt. ‘’Vorig jaar zijn
we voor het eerst met dit concept gaan werken, dit was een groot succes, vandaar dat
we dit jaar terug zijn!’’ Uiteindelijk wordt alles
samengevoegd tot één geheel. Het gaat om
de leeftijd zeven tot zestien jaar, verdeeld in
twee groepen. De cursus theaterbeesten bestaat uit tien lessen en uiteindelijk een leuke
voorstelling. Het Liemers Jeugdorkest en het
koor hebben beide acht lessen. Het repeteren
van de theatergroep gebeurt op het podium,
waar de uiteindelijke voorstelling van 15 november ook gaat plaatsvinden. Maar buiten
het repeteren van het stuk wordt er ook veel
aandacht besteed aan theaterspelletjes. Eén
van de deelnemers is Yfke (10). Zij vertelt: “Afgelopen week hebben we het script gekregen
en vanaf nu kunnen we dus aan de slag met
de tekst. We zijn ook veel bezig met improvi-

“Je speelt heel iemand anders en dat maakt het zo tof”. Foto: Floor Dekkers

seren en stemoefeningen, dit soort opdrachten vind ik erg leuk’’. Wat de laatste jaren is
veranderd aan de cursus theaterbeesten is de
dynamiek in de groep. Waar de oudste van de
groep eerst dertien tot veertien jaar was loopt
dat nu uit tot de leeftijd zestien. Dit zorgt voor
een leuke variatie. ‘’Het is gaaf om kinderen
die voor langere tijd bezig bij de groep zitten,
te zien groeien. Waar je bijvoorbeeld eerst zelf
veel inbreng moest geven, zie ik dat sommige opdrachten nu veel makkelijker gaan’’, legt

Jordi uit. De kinderen die meedoen hebben
veel vrijheid en kunnen zelf invullen wat zij
leuk vinden. Buiten deze gezelligheid zijn de
cursussen ook erg leerzaam. ‘’Theater laat
mensen openbloeien, het helpt bijvoorbeeld
bij presenteren, mondiger worden en durven
doen!’’, aldus Jordi. Deelnemer Evy (12) vertelt wat zij zo leuk vindt bij de cursus Theaterbeesten. ‘’Je speelt heel iemand anders
en dat maakt het zo tof, je stapt helemaal uit
je dagelijks leven. Ook kan je volledig jezelf

zijn en je eigen ding doen!’’. Kortom, is er ook
tijdens deze gekke coronaperiode veel leuks
te beleven bij de cursussen van Het Musiater.
Jordi hoopt dat iedereen snel weer gaat proeven van alle leuke uitdagende lessen, bijvoorbeeld bij de kortlopende cursussen. ‘’Je kunt
altijd een keertje komen kijken of meedoen.
Er zijn zoveel verschillende lessen, van theater naar spelen in een band en nog veel meer.
Het is zo gaaf als je op het podium je eigen
ding kunt doen’’, besluit Jordi.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Ambassadeurs
Er zijn talloze initiatieven om onze prachtige regio De Liemers te promoten. Zo lang
ik in dit gebied woon is dit een continue
verhaal. Iedere keer komt er wel weer een
nieuw idee of oud idee in een nieuw jasje om de Liemers onder de aandacht te
brengen bij een groter publiek. Het liefst
zelfs landelijk. Ik onderschrijf uiteraard de
schoonheid van de Liemers. Dat er vooral
economische redenen aan ten grondslag
liggen begrijp ik ook. Maar als je het hebt
over de bekendheid van dit gebied dan
zouden we het ook breder kunnen zien. De
Liemers kunnen we ook via andere kanalen onder de aandacht brengen door succesvolle lopende initiatieven publicitair te
vergroten. Voorbeelden te over waar de
Liemers mee op de kaart staat. Bijvoorbeeld, het geweldige Hope XXL met na-

tionale en internationale aandacht, Méér
Muziek in de Klas met nationale aandacht,
de afgelopen week gelanceerde korte film
Gabriël met een prachtige app. Een artistiek hoogstandje met, nu al, internationale
aandacht. En wat dacht je van deze krant,
uniek in Nederland, een krant gemaakt
door scholieren. Dan heb ik het nog niet
eens over getalenteerde artiesten en kunstenaars die hier nog wonen of gewoond
hebben. Ik vergeet vast nog heel veel. Er
is nu een Liemerse ambassade opgericht.
Prachtig, maar ik zou ook graag willen stimuleren gebruik te maken van hetgeen er
al is. Kunst en cultuur is daar het ultieme middel voor! Want we zijn per definitie
naar buiten toe gericht, creatief en innovatief. En daardoor misschien wel de beste
ambassadeurs van de Liemers!

Liemers Poëzie
SCHEMERLICHT
De zon duikt langzaam onder
Schemerlampen gaan weer aan
We volgen ‘t ritme van de dag
Toch is het nacht, wanneer we opstaan
De dagen worden korter
Maar we maken lange dagen
In het licht van de schemer
Komt gezelligheid bij vlagen
Met een boek en een kop thee
Verscholen achter de gordijnen
Gehuld in sokken, zachte truien
Terwijl de schemerlampen schijnen

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

Kyra Sannes
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Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit

Turmac Cultuurfabriek genomineerd
ZEVENAAR – De provincie
Gelderland heeft eerder dit
jaar de tweejaarlijkse ‘Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit 2020’uitgeschreven. De Turmac
Cultuurfabriek is één van
de twintig genomineerden.
Het thema van deze editie
is ‘Brede blik op ruimte’.
Mensen konden voorbeelden van afgeronde projecten in Gelderland aanmelden die een bijdrage
leverden aan de grote veranderingsopgaven van dit De Turmac Cultuurfabriek in vol ornaat.
moment. Dit kon tot 26 juni 2020. naar en de Liemers. Deze voormaliEen selectiecommissie heeft de ge sigarettenfabriek biedt nu ruimte
longlist van veertig inschrijvingen aan een levendig cultureel-maatterug gebracht naar twintig nomi- schappelijk aanbod. De voormalige
naties. De Turmac Cultuurfabriek in fabriekshal is verbouwd, daarbij zijn
Zevenaar is één van de kansheb- de kenmerkende elementen zoveel
bers.
mogelijk behouden. Daarnaast is
De Turmac Cultuurfabriek is hét Po- gekozen voor een duurzame stradium voor Samenwerking van Zeve- tegie. In de Turmac Cultuurfabriek

hebben diverse culturele en maatschappelijke
partijen een plek gevonden en door samen te
werken ontstaat meer
dan de som der delen.
De genomineerde projecten worden voorgelegd aan een externe
jury die de winnaar bepaalt. Daarnaast is er
een publieksprijs. Beide
prijzen zijn 10.000 euro
waard, te besteden aan
het project. In november of december 2020
volgt de ontknoping en
worden de winnaars tijdens een
manifestatie bekend gemaakt.
Van 14 september tot en met
14 december kan er gestemd worden voor de publieksprijs via https://
sprekend.gelderland.nl/gprk2020/
genomineerden+gprk+2020/
default.aspx.

Flexibel volleybal bij Actief ‘81!
WESTERVOORT – Voor iedereen
die van volleybal houdt biedt Actief
’81 in Westervoort de hele maand
oktober de gelegenheid om vier weken op proef mee te spelen op de
maandag, dinsdag of woensdagavond.
Er mag op elke avond worden gekeken welk niveau het beste past.
Want bij Actief ’81 wordt in competitieverband gespeeld als recreatief.
En dat vanaf elf euro per maand!
Schuif aan in het veld bij een van de
gemengde teams, test jezelf tijdens
een training van het herencompetitieteam, kom snuffelen bij de herenrecreanten zoek aansluiting bij het
damesteam (die ook in de recreantencompetitie meedoen).
Actief ’81 telt momenteel circa 90
leden die naast volleybal ook andere
activiteiten delen. De nazit is altijd
belangrijk voor de teamspirit, maar
ook het helpen bij het eigen familie-

ZEVENAAR – Zaterdag 19 december is Joop Boxstart met twee extra voorstellingen van zijn nieuwe
kerstshow in Het Musiater in Zevenaar.

Nieuw elan
voor Dorpsraad Groessen
GROESSEN – Groessen heeft een
nieuwe Dorpsraad. Tijdens een speciale bijeenkomst op woensdag 16
september bij zaal Gieling werd het
nieuwe negenkoppige bestuur gepresenteerd. De nieuwe bestuursleden zijn grotendeels ook actief in
het verenigingsleven in Groessen.
Dorpsraad Groessen behartigt al
sinds jaar en dag de belangen van
het dorp en onderhoudt goede contacten met gemeente, verenigingen,
politie en andere partijen. De Dorpsraad maakte zich in het verleden
onder andere sterk voor mooie initiatieven zoals de muziekkoepel, de
recreatieplaatsen en de klompenpaden.
Het aantal bestuursleden nam de
laatste jaren af en nieuwe aanwas
werd niet gevonden, waardoor het
voortbestaan van de Dorpsraad in
gevaar kwam. Een denktank leid-

de uiteindelijk tot een enthousiast
nieuw bestuur dat in de eerste fase
in samenwerking met het zittende
bestuur aan de slag gaat.
Het nieuwe bestuur bestaat uit (op
de foto vanaf links) Hans Knuiman,
Erika Robbe, Luc Uffing, Sjoerd
Bloemberg, Martine Wijnen, Roland
Vedder, Maaike den Balvert, Sjoerd
Geurts en Andrea Nieuwland.
Het nieuwe bestuur wil vooral aan
de slag met onderwerpen die vanuit
de bevolking worden aangedragen.
Daarnaast wordt gedacht aan een
digitaal dorpsplein, waar verenigingen en bewoners elkaar online
vinden en agenda’s op elkaar worden afgestemd. Al het goede dat
de Dorpsraad reeds heeft voortgebracht blijft gewoon in stand. Groessenaren worden uitgedaagd om
mee te denken over de agenda van
de nieuwe Dorpsraad. Meer informatie: info@dorpsraadgroessen.nl.

Thema-avond
over eenzaamheid
Dinsdag gemengd. (foto: Albert Kooistra)

en/of recreantentoernooi en het beachtournooi in de zomer wordt door
veel leden hoog gewaardeerd. Volleybalervaring is niet bij alle teams
direct noodzakelijk.
De speelavonden in de sportzaal
van de Nieuwhof zijn op maandag
van 20.15 tot 21.45 (nieuwe vervroegde tijd!) en op dinsdag vanaf
19.30 tot 22.30 uur. Op woensdagen wordt er vanaf 20.30 tot

22.00 uur in Sportsplanet De Pals
gespeeld.
In 2021 zal Actief ’81 haar veertigjarig bestaan vieren met een aantal
leuke activiteiten en evenementen,
uiteraard volgens de richtlijnen Nevobo vanwege Covid19. Meer informatie staat later op www.actief81.nl.
“Wilt u nog meer weten mail ons op
secretariaat@actief81.nl of bezoek
een van onze trainingsavonden.”

Met kesmus bun ik thuus

Joop Boxstart. (foto: Theo Kock)

Het nieuwe bestuur van de Dorpsraad Groessen 2.0. (foto: Eveline Wiendels)

De show zit vol met liedjes met de geur van de
streek, anekdotes, verhalen en humor. Samen
met John te Dorsthorst
toetsen en zang, Jos
Wissink gitaren en zang,
en Marcel Tiemessen
saxofoon en percussie zorgen zij voor een
onvergetelijke avond in
deze aangepaste tijd.
Tijdens de show presenteren zij ook hun
nieuwe kerstsingle/clip
‘Met kesmus bun ik thuus’.
Online reserveren kan via www.
liemerskunstwerk.nl. Kassa is open
op dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13.30 tot 16.30 uur. Entree

20 euro. Voorstelling 1 aanvang
19.00 uur. Voorstelling 2 aanvang
21.30 uur.

WESTERVOORT – Op maandag 5
oktober houdt de werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting
van de Liemerse kerken een thema- avond over eenzaamheid in
het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 in
Westervoort.
Iedereen heeft dit jaar tijdens de
coronacrisis kunnen ervaren wat
het is om thuis te moeten blijven en
geen bezoek te mogen ontvangen.
Het was een ingrijpende, zware tijd.
Veel mensen waren alleen en onder
hen waren er die zich erg eenzaam
voelden.
Eenzaamheid kan mensen diep raken. Het missen van dierbaren en
het nauwelijks hebben van contacten gaat vaak gepaard met negatie-

ve gevoelens van leegte, verdriet,
angst.
Daarbij heeft eenzaamheid allerlei
gevolgen zowel lichamelijk, psychisch en maatschappelijk. Maar
wat is eenzaamheid nu precies?
En wat doet het met mensen? Hoe
herken je eenzaamheid?
Wat zijn signalen en kenmerken die
op eenzaamheid kunnen duiden?
Welke beelden, ideeën en eigen ervaringen heb je zelf bij eenzaamheid? Wat is er nodig om zo’n situatie te veranderen?Welke hulp is er
mogelijk? Kortom allerlei vragen…
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan bij Henk Bonner, 026
3114522, e-mail habonnink@live.
nl. Er zijn maximaal twintig plaatsen beschikbaar.

Geloofsgemeenschap
Sint-Martinus Oud-Zevenaar
Donderdag 24 september 19.00
uur: Eucharistieviering met voorganger Pastoor Thanh.
Gebedsintenties:
Gisela Kleinpenning
Ouders BeudelHendriks, kinderen
en kleinkind
Theo en Mia van AlstPostma
Dora KluitmanBeekman
Johan en Grada Engelen
Polman
en dochter Ria

Gradje Aaldering, Piet Aaldering en
Ria ReijmerAaldering
Wim ter Heerdt
Gerrit Janssen (Masiusplein)
Collecte: Wereldmissiemaand
Mededelingen: Overleden op vrijdag 4 september in de leeftijd van
70 jaar de heer Theo Kersten, Babberichseweg, Oud
-Zevenaar. Zijn
uitvaart was op donderdag 10 september in deze kerk en aansluitend

zijn begrafenis op de begraafplaats
aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar.
In het weekend van zaterdag 26
september en zondag 27 september is er geen viering in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.
Op donderdag 1 oktober en in het
weekend van zaterdag 3 oktober
en zondag 4 oktober zijn er geen
vieringen in de Sint-Martinuskerk
van Oud-Zevenaar.

AGENDA

Week van
de Ontmoeting

Datum Activiteit
2 okt
3 okt
3 okt
4 okt
5 okt
6 okt
6 okt

Workshop aan de hand van een bordspel

Spelenderwijs
naar meer contact
Met elkaar in gesprek komen aan de hand van een bordspel. Wilma van Wijk-Reinders en Colette Chardon zien het helemaal
zitten. In de Week van de Ontmoeting gaan ze in twee speciale workshops het bordspel ‘hoe is’t?’ spelen. Met ouderen, maar ook
jongeren mogen meedoen.

Eenzaamheid
in alle lagen
van bevolking
“Eenzaamheid vind je in alle lagen
van de bevolking, jong en oud.” Aan
het woord is Paul Jansen van KBO
afdeling Duiven. Hij is blij is met de
Week van de Ontmoeting en de samenwerking met andere organisaties in Duiven. “Samen maken we er
een mooie week van.”
Theo Nass van de Raad van Sociaal Domein is ook enthousiast. “Ons
motto is ‘Meedoen Mogelijk Maken’.
Daarom doen wij aan de Week van
de Ontmoeting mee voor mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben.
Eenzaamheid blokkeert het meedoen, dus genoeg redenen om hier
iets aan te verbeteren.”

V

eel organisaties, verenigingen en
initiatieven hebben elkaar gevonden In de Week van de Ontmoeting, een initiatief om iets te doen aan
eenzaamheid. Een van de bijzondere
activiteiten komt van haptotherapeute
Colette Chardon en voorzitter Wilma van
Wijk van de Zonnebloem afdeling Duiven-Loo. Op persoonlijke titel organiseren ze twee workshops, die heel toepasselijk de naam ‘Spelenderwijs naar meer
contact’ mee hebben gekregen. “Want
precies daarom draait het”, vertelt Wilma
van Wijk. “De workshops zijn in eerste
instantie vooral leuk. Er wordt gelachen,
gepraat en je leert elkaar door de vragen
en antwoorden op een andere manier
kennen. Je laat een stukje van jouw leven zien en dat schept een band.”
De workshops zijn waardevol voor mensen die zich wel eens eenzaam voelen,

zegt Colette Chardon. “Door het bordspel te spelen, kom je spelenderwijs met
elkaar in contact. Ik heb het spel al eerder gespeeld met verschillende groepen.
Met succes. Het werkt verbindend met
elkaar.”
“Met dit bordspel vraag je medespelers
hoe het ècht met ze gaat”, vult Wilma

6-8 okt
7 okt
7 okt
8 okt
2 okt en
4 t/m 8 okt

Workshop: Spelenderwijs naar meer contact (WijKern)
Stoelyoga voor ouderen door Sabine Lichtenberg (Zilverschoon 12B)
Fietstocht met de duofiets (Theehuis Horsterpark)
Open dag WijKern (Eilandplein 300)
Bezichtiging RK Kerk (RK Kerk)
Optreden De Buurvrouwen, sketches over vroeger (De Stek)
Thema-middag: Eenzaamheid door Prot. Christelijke Ouderenbond
(SOW-kapel)
Ontmoeting en een goed gesprek, open huis Mikado (Huis van Droo)
Workshop: Spelenderwijs naar meer contact (SOW-kapel)
Muziekoptreden: Maestro en Co, Nederlandse liedjes (De Stek)
In gesprek over eenzaamheid (SOW-kapel)
Open huis: ontmoeten, tekenen, schilderen, bridge, biljart (WijKern)

Vervoer deze week via Plusbus de Liemers, 06-29535547, Stichting Graag
Gedaan 026 4440094 (9-12 uur) of www.hulpdienst-graag-gedaan-duiven.nl.
Compleet programma met tijdstip en locatie via
www.duiven.nl/week-van-de-ontmoeting en www.liemersactueel.nl/eenzaam

aan. “Met fotokaartjes, stellingen en
vragen over je eigen leven leer je andere
mensen in een korte tijd beter kennen.
Echt heel leuk en bijzonder.”
Positieve gezondheid
Tijdens de workshops wordt er ook
aandacht geschonken aan ‘positieve

gezondheid’. Aan de hand van een vragenlijst wordt stilgestaan hoe het met
jezelf gaat, wat je wilt veranderen of wat
je misschien wel mist. Colette: “Verder
laten we de deelnemers kennismaken
met haptonomie. Vanuit de beleving:
‘wat voelt goed’ kom je meer in contact
met jezelf en daarmee met de ander.”
Wilma en Colette hebben in eerste instantie twee middagen gereserveerd
voor de workshop waarbij er per keer
ruimte is voor zes deelnemers. Op 2 oktober van 13 tot 17 uur in de WijKern in
Duiven en op 7 oktober van 13 tot 17 uur
in de Samen Op Weg Kapel in Duiven.
Voor deelname is wel inschrijving
noodzakelijk. Dat kan via e-mail
weektegeneenzaamheid@gmail.com
of bel Mikado, ma t/m do van 9 tot
12 uur via tel: 0316 250700.

Wilma van Wijk (links) en Colette Chardon
spelen het bordspel. Foto: Sjoerd Geurts

SAMEN WERKEN
AAN EIGEN WIJSHEID
Column

Marian Uffing (63)

‘De Martinus
zal ik missen’
Een naderend afscheid?
“Tot 1 oktober ben ik interne begeleider op
Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar.
Daarna ga ik met prépensioen. Een bijzonder
moment na een carrière van 44 jaar in het
onderwijs waarin ik op acht verschillende
scholen heb gewerkt.”

Wat doet een interne begeleider?
“Een interne begeleider voert verschillende
taken uit die de school ondersteunen. Ik
overleg veel met leerkrachten, directieleden, externe hulpverleners, ouders en kinderen en denk mee in de schoolorganisatie.
Overigens heb ik in de loop van de jaren veel
kansen gekregen en verschillende taken
en functies vervuld. Van groepsleerkracht,
remedial teacher tot onderwijskundig beleidsmedewerker. Dat heb ik altijd met veel
plezier gedaan. Ik vond het een uitdaging
om met alle betrokkenen iets te betekenen
voor kinderen.”

Wat ga je het meeste missen?
“De kinderen en collega’s bij ‘de Martinus’.
Gelukkig komen er ook mooie nieuwe dingen
op mij af. Zo ga ik samen met mijn man
Arnold een dag in de week op onze kleinzoon
in Amsterdam passen. Ik heb er zin in!”

St. Jozef omarmt
daltononderwijs
De toekomst van Daltonbasisschool St. Jozef in Loil ziet er rooskleurig uit. De bijna honderd leerlingen begonnen
enkele weken geleden enthousiast aan het nieuwe schooljaar. Dat geldt ook voor de kersverse directeur Marloes
Geurtzen-Van Haaren (39).
Ze woont in Didam, maar was de afgelopen jaren
directeur van de Bernardusschool in Keyenborg.
Marloes volgt Bart van der Ent op die de Jozefschool met succes heeft laten kennismaken met
het daltononderwijs. De eerste weken bij St. Jozef zijn haar prima bevallen. “Ik heb een warm
welkom gekregen en de kinderen hadden een
vriendenboek gemaakt waarin ze zich voorstelden. Erg leuk! Het voelt als thuiskomen.”
Bungelde de toekomst van de school in Loil enkele jaren geleden nog aan een zijden draadje, het
aantal leerlingen is inmiddels flink toegenomen
en de jonge Loilse gezinnen zorgen ook de komende jaren voor nieuwe aanwas. Daarnaast is
het daltononderwijs in Loil enthousiast omarmd.

Marloes Geurtzen op het leerplein in de school. Foto: Sjoerd Geurts

Eigen verantwoordelijkheid
“Daltononderwijs wil zeggen dat de kinderen
meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en
nemen. Alles binnen onze school is gericht op
het ontwikkelen van een stuk zelfbewustzijn
bij kinderen. Dat ze weten waar ze goed in zijn,
aanvoelen wat ze willen leren en zelf keuzes durven te maken. Zelfstandig en binnen een veilige
omgeving die wij als school willen zijn. Naast die
zelfstandigheid vinden we ook het samenwerken
belangrijk. Heeft een leerling hulp nodig dan

zoekt hij of zij die eerst bij een mede-leerling.”
Naast klassikale lessen kunnen leerlingen op St.
Jozef hun werk maken op de leerpleinen die
zowel binnen als buiten de school te vinden zijn.
Marloes neemt ons mee voor een rondje. Op het
centrale leerplein zijn meerdere groepjes leerlingen aan verschillende tafels aan het werk. De
buitengebouwtjes met picknicktafels staan er op
dit moment nog wat verlaten bij, maar hier gaan
kinderen ook aan de slag met hun werk, volgens
Marloes.

“Leerlingen worden door het daltononderwijs
echt zelfstandiger. Ouders merkten dat bijvoorbeeld in de coronaperiode dat ze thuis moesten
werken. De leerlingen gingen thuis zelfstandig
aan de slag volgens hun eigen weektaak. Daarnaast bied het daltononderwijs de mogelijkheid
om meer maatwerk aan te bieden. Dat de leerling
zicht ontwikkelt binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Zowel waar het gaat om de leerstof,
maar ook het sociale aspect verliezen we
niet uit het oog.”

Techno-Plaza
Enkele weken geleden was ik bij de
opening van de nieuwe locatie van
Techno-Plaza, de prachtige techniekruimte
beschikbaar gesteld door bedrijfsleven, gemeente, Liemers College en LiemersNovum.
Techno-Plaza moest in verband met corona
verhuizen van locatie Landeweer naar
Zonegge in Zevenaar. De burgemeester van
Zevenaar opende de nieuwe techniekruimte met de woorden trots en ambitie.
Terecht; hij liet zich graag rondleiden langs
de techniektafels waar kinderen werken
aan uitdagende en zeer diverse techniekprojecten.
Ik ben ook trots op de vele vrijwilligers
die het mogelijk maken dat Techno-Plaza zo goed werkt en dat kinderen daar
kennismaken met techniek en technologie
De basisschoolkinderen die daar dagelijks
worden ontvangen en waar de technieklessen voor zijn bedoeld, worden begeleid door
veelal senioren, die graag hun kennis willen
delen en het fijn vinden om met kinderen
te werken. Het beeld van opa die aan
kleindochter laat zien hoe een stroomkring
werkt, zie je daar dagelijks.
Mocht u ook deel willen uitmaken van het
enthousiaste team van Techno-Plaza-vrijwilligers dan kan ik u melden dat u van
harte welkom bent.

Pieter Jan Buhler

Bestuurder LiemersNovum
LIEMERSNOVUM
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
info@liemersnovum.nl
0316 - 226514
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‘Camping De Rijnstrangen is de hemel op aarde’
Niels Leenders en Willemijn Botje zetten levenswerk van familie Jacobs voort
Van de redactie
AERDT – Tussen de dijken, langs de uiterwaarden, net buiten het pittoreske dorpje
Aerdt heeft Bertie Grund-van Gerwen (78)
haar hemel op aarde gevonden: Camping De
Rijnstrangen. Sinds zes jaar is ze er vaste
gast. Dat blijft ze ook nu Peter en Ans Jacobs hun levenswerk overdragen aan Niels
Leenders en Willemijn Botje. Al rijmend:
“Die goede naam gaat er niet aan.”
“Ik heb er alle vertrouwen in. Niels is één en
al enthousiasme en motivatie, hij weet wat
ondernemen inhoudt en Willemijn is een echt
buitenmens,” vertelt de Schiedamse, terwijl
ze een kopje koffie inschenkt. Dit jaar verblijft
ze in juli en augustus met haar man Paulus
op de minicamping aan de Beuningsestraat
4, waar rust, ruimte, vrijheid en gastvrijheid
glansrijk zegevieren. De omgeving is de
speeltuin. Vanaf het moment dat ze in 2014
neerstreken in Aerdt met hun caravan zijn ze
verkocht. Een simpel bakje koffie van Peter
en Ans Jacobs deed wonderen. “We hebben
zoveel campings gezien. In Nederland, Schotland, Frankrijk en Duitsland, we zijn overal al
geweest, maar nergens zijn we zo vriendelijk
ontvangen als hier. En zeg nu eens eerlijk.
Kijk eens wat een prachtige staplekken. Het
is hier goddelijk.” Ze geniet zichtbaar van elke
dag in het Aerdtse paradijs, een omgeving
die honderdentachtig graden verschilt met
hun thuishaven: een appartement van 100
m2, vier hoog, zonder balkon, met loggia aan
de Westerkade. “Ook mooi hoor, ik ben er tevreden mee. Maar dit is toch wel wat anders.”
Het mooiste plekje in de omgeving? Gedecideerd: “Fort Pannerden. Maar ik vind het hele
landschap prachtig. De uiterwaarden van de
Rijn, de dijkjes, de huizen, geweldig.” Al is ze

Niels Leenders: “Het voelt heel natuurlijk”

komt het er weinig van om naar Schiedam
te komen. Als Mozes niet naar de berg komt,
dan gaat de berg maar naar Mozes. Ik vind
het leuk om mensen te ontvangen en lekker
te koken,” lacht ze.
Een natuurlijk gevoel
Ondertussen komt Niels (42) aanschuiven.
Samen met Willemijn neemt hij twee weken
de honneurs voor Peter en Ans waar. Niels:
“Zij zijn zelden op vakantie geweest. Ze hebben altijd keihard gewerkt, naast de camping
werkten ze allebei ook nog. Peter als machinist, Ans als telefoniste. We gunnen het ze

“Het bos gaan we missen, maar we krijgen er
hele mooie natuur voor terug. De prachtige
bomen op het terrein, de wilde berk, de walnootbomen, fruitbomen, hagen, een mooie rij
knotwilgen, alles getuigt van de zorgvuldige
en liefdevolle hand van Peter en Ans. Ik verwonder me elke dag weer. Als kind heb ik het
me nooit zo gerealiseerd, maar naarmate ik
ouder word, zie ik steeds meer in hoe hoog
de natuurwaarde hier is. Neem de ooibossen
in he Rijnstrangen gebied, die een belangrijke rol (gaan) spelen in het vasthouden van
het water. Graag wil ik straks de kinderen op
de basisscholen in deze omgeving op een
leuke manier kennis laten maken met de natuur. Wie er zich van bewust is hoe mooi
iets is, gaat zich er ook voor inzetten om het
te behouden. Als je het zaadje voor de toekomst vroeg genoeg plant blijft dit prachtige
gebied voor de generaties na ons behouden.”
De eigen verwondering over de natuur overbrengen op anderen zit in Niels’ DNA. “Ik heb
sinds 2013 een reisorganisatie met een duurzame filosofie: 360 Explore Adventures & Expeditions. Onze reizen zijn klimaatpositief.
Wij hebben een rekentool ontwikkeld, waarmee we onder meer met behulp van Google
Maps de voetafdruk van onze reizen bepalen.
Die compenseren we dubbel.”

In de pen zit een driedaags micro-avontuur
op het Gelders Eiland en Montferland met
Zeddam als startpunt. “Ik ben daarvoor in
gesprek met wethouder Belinda Elfrink.” Een
mooie vorm van kruisbestuiving tussen overheid en duurzaam, kleinschalig ondernemen.
Vertraging van de tijdgeest
Naast het beheer van de camping blijft Niels
straks actief als reisorganisator en trainer
van leiderschapsprogramma’s. Ook Willemijn
blijft werken als fysiotherapeute. Een druk
bestaan dus voor het gezin Leenders inclusief hond Max, al nuanceert Niels dit gegeven. De camping onthaast en vertraagt de
tijdgeest ondervindt hij nu in deze ‘proefperiode’ al aan den lijve. Met zijn zoontje op de
tractor, met ronkende motor door het dorp,
de wind in het gezicht, de schittering van
het landschap en in de verte het kerkje. Hoe
goed kan het leven in al zijn simpelheid zijn?
“Ik zie dat zoiets veel doet met mijn zoontje,
maar ook met mij, het maakt het kind in mij
los. Dat gun ik anderen ook.” Het levenswerk
van de familie Jacobs voortzetten, dát is het
streven: een gastvrije, groen en ontspannen
camping. “En nog meer zonnepanelen en van
het gas af”, spreken ze hun duurzaamheidsambities uit.

Bertie Grund-van Gerwen geniet met haar man Paulus van een bakje koffie. “Het is hier goddelijk”

vanwege haar slechte knieën wél afhankelijk
van de auto wil ze al het moois bezichtigen.
“Dat is jammer, mijn man fietst nog wel, maar
het is niet anders. Ik ben zo blij dat ik leef. Ik
heb een hartoperatie gehad, ik was er bijna
niet meer geweest. Het is zo ontzettend knap
wat ze tegenwoordig kunnen. Ik ben daar
echt dankbaar voor.” Vervelen doet ze zich
geen seconde. “Gisteren hebben we de Achtkastelenroute in Vorden gereden, prachtig.
En morgen komen twee kleinkinderen van
tien en zestien een paar dagen”, wijst ze naar
een tentje achter haar. Van hun zes kinderen
wonen er twee in de omgeving. “Je weet hoe
dat gaat met kinderen. Door het jaar heen

van harte. Net als ze ons deze kans gunnen.
Voor ons is het een mooie gelegenheid om
alvast te wennen.” De officiële overdracht
zal eind dit jaar plaatsvinden. “Ja, het is een
hele grote levensstap. Ik had een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik na vele
omzwervingen over de wereld weer in Aerdt, mijn geboortegrond, zou komen wonen.
Maar het voelt heel natuurlijk.” Niels, Willemijn, hun twee kinderen Sterre (5) en Sven
(2) en hond Max wonen nu nog in Lengel
tegen de bosrand aan. Dat huis is verkocht.
De Beuningsestraat 4 wordt straks de groene
leefomgeving van het gezin en Niels’ ouders
omringd door de camping met 28 plaatsen.

Niels, Willemijn, Sterre en Sven hebben zien hun toekomst op camping De Rijnstrangen helemaal zitten
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What’s
Up?

Wo 7 okt Zevenaar
Kunstwerk! de Bibliotheek
Kinderboekenweek 2020 bij Cultuurfabriek
Zevenaar
Het is nog niet te laat: red Gelderland van
Robot Ai!...Misschien ga je wel met je eigen
robot naar huis
(geschikt voor kinderen groep 6,7 en 8)
Tijd 15:00 – 16:00 uur / Toegang gratis
Aanmelden www.liemerskunstwerk.nl

in de
Liemers

Do 24 sept Westervoort

Wo 7 okt Zevenaar

Vrouwen Inloop Nieuwhof (VIN):
Vrije inloop voor vrouwen bij de Nieuwhof
Aanmelden niet noodzakelijk
Tijd: 9:30 – 11:30 uur / Toegang gratis
www.denieuwhof.nl

Voorlezen in de bibliotheek
15:00 – 16:00 uur / Gratis
www.liemerskunstwerk.nl/de-bibliotheek
De bibliotheken zijn weer open, soms met
andere openingstijden

Do 24 sept Duiven
Filmhuis bij Bert.
Zolang de corona-maatregelen van kracht
zijn, kunnen wij helaas maximaal 20 personen toelaten
Aanvang 20:00 uur / Entree € 4,Kaartverkoop: www.deogtent.nl

Vrij 25 sept Westervoort
In de oneven weken kunt u terecht voor een
bordspellenavond bij de Nieuwhof
We noteren uw gegevens bij binnenkomst
Tijd: 19:00 – 22:30 uur / Toegang gratis
www.denieuwhof.nl

Za 26 sept Zevenaar
Kunstwerk! Het Musiater
Blind Date – Verrassingsvoorstelling
Aanvang 20:15 uur / Entree € 5,-Telefoonnummer: 085-0409971
info@liemerskunstwerk.nl
www.liemerskunstwerk.nl/het_musiater

Za 26 sept Zevenaar

In Giesbeek, Duiven en Zevenaar
Zo 27 sept Duiven

Di 29 sept Westervoort

Cul-Apple Torte Concerti:
Vincent van Amsterdam Duo op accordeon
en viool
Het duo heeft een uitgebreid repertoire met
o.a. werken van Bach, Vivaldi
Tijd: 14:00 – 16:00 / Abo € 60,Los € 15,- Max.: 100 personen
Kaartverkoop: www.deogtent.nl

Volksdansen bij de Nieuwhof: U kunt zich
hiervoor nog aanmelden
Contactpersoon is Ali Rondon. Zij is te bereiken via 06-19819645 of via mail op
ali.rondon@hetnet
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
www.denieuwhof.nl

Di 29 sept Oud-Zevenaar

Linedance in Kulturhus de Nieuwhof
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
www.denieuwhof.nl

Samen aan Tafel bij Thoen & Thans: een
3-gangen verrassingsmenu geserveerd en
verzorgd door vrijwilligers
Tijd: 12.30 – 14.00 uur / € 7,50 p.p. (leden €
6,00 p.p.)
Reserveren: Marian Godschalk: 0636025157
seniorencluboudzevenaarooy.nl

Wo 30 sept okt Westervoort

Wo 30 sept Westervoort
MBVO: Meer Bewegen Voor Ouderen bij de
Nieuwhof
Tijd: 15:15 – 16:15 uur
www.denieuwhof.nl

Bij Muziekcafé De Lantaern: O’DREAMS:
Een band die je niet mag missen als je van
puntige folkliedjes houdt
Aanvang 20:30 / Entree € 15,-(Plusdonateurs € 14 / Gelrepas € 7,50)
Een gezellig etentje vooraf?
Dat is nu mogelijk i.c.m. Thoen en Thans
www.delantaern.nl

Di 29 sept Duiven

Wo 30 sept Zevenaar

Lezing Acupunctuur door Alexej Pevzner bij
De Ogtent
Reserveren via www.deogtent.nl/kaartverkoop.
Aanvang 20:00 uur / € 7,50
Maximaal 20 personen per avond
Kaartverkoop: www.deogtent.nl

Hoera, er wordt in de bieb weer voorgelezen
15:00 – 16:00 uur / Gratis
www.liemerskunstwerk.nl/de-bibliotheek

Za 26 sept Westervoort

Di 29 sept Oud-Zevenaar

Bingo in de Nieuwhof
U dient zich van tevoren aan te melden: balie@kulturhuswestervoort.nl
(maximaal 35 mensen)
Tijd: 19:30 – 22:30 uur
Kaartjes € 0,50 – € 1,-- per kaart
www.denieuwhof.nl

Samen aan Tafel bij Thoen & Thans: een
3-gangen verrassingsmenu geserveerd, verzorgd door vrijwilligers
Tijd: 12.30 – 14.00 uur / € 7,50 p.p.
(leden € 6,00 p.p.)
Reserveren: Marian Godschalk:
06-36025157
www.seniorencluboudzevenaarooy.nl

Do 1 okt Westervoort
Vrouwen Inloop Nieuwhof (VIN)
Iedere donderdag vrije inloop voor vrouwen
bij Kulturhus de Nieuwhof. Aanmelden niet
noodzakelijk
Tijd: 9:30 – 11:30 uur / Toegang gratis
www.denieuwhof.nl

Do 1 okt Duiven
Filmhuis bij Bert
Reserveren via www.deogtent.nl/kaartverkoop Helaas kunnen wij maximaal 20 personen toelaten
Aanvang 20:00 uur / € 4,Kaartverkoop: www.deogtent.nl

Za 3 okt Zevenaar
Open podium bij Muziekcafé De Lantearn
Aanvang 20:30 uur / Toegang gratis
www.delantaern.nl

Cursus-Spelen met muziek (6-8 jr.)
Bij Kunstwerk! Muziekschool
Voor toekomstige zangers, rappers, Dj’s en
muzikanten
Voor meer info: www.liemerskunstwerk.nl

Dierendag 4 oktober
Op zondag de 4e is het feest in de Turmac
cultuurfabriek. Tussen 10:00 en 15:00 uur
zijn zowel de bibliotheek als het Filmhuis
geopend voor diverse beestachtige activiteiten.
- Met de dierbare knuffel op de foto
- Vogel-marionet fabriceren
- Film: Vogelhuis verhaaltjes
- Voorleesmomenten in de bibliotheek
- Lab12
Kijk bij de websites van het FilmhuisZevenaar en/of van liemerskunstwerk naar meer
info (adressen onder aan deze pagina)

Filmhuizen
www.filmhuiszevenaar.nl
www.filmhuuswestervoort.nl
www.filmhuis.didam.nl
filmhuis Bij Bert – zie pagina 2

Meer info
www.indeliemers.nl
www.liemerskunstwerk.nl
www.deogtent.nl
www.mikado-welzijn.nl
www.caleidoz.nl
www.aerdt.info/het-dorp-aerdt/
dorpshuis-eensgezindheid/
www.www.steakm.nl
Onze agenda op Instagram:
www.instagram.com/dlhg_courant

Wo 7 okt Westervoort
MBVO: Meer Bewegen Voor Ouderen bij De
Nieuwhof
Tijd: 15:15 – 16:15 uur
www.denieuwhof.nl

Wo 7 okt Westervoort
Linedance bij De Nieuwhof
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
www.denieuwhof.nl

Deze agenda wordt samengesteld door leerlingen
van het Candea College en het Liemers College.
Ze gebruiken daarvoor de bij hen bekende
informatiebronnen en de vergunningen die de
Liemerse gemeenten verstrekken. U kunt als
vereniging of organisatie zelf ook aangeven of u
meegenomen wilt worden in deze agenda. Mail uw
informatie naar redactie@daadkrachtmedia.nl.
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Carnaval Giesbeek geannuleerd
GIESBEEK – Naar aanleiding van
de aanhoudende maatregelen omtrent het coronavirus is er veel onzekerheid bij diverse verenigingen
over de uitvoerbaarheid van hun
geplande activiteiten. Uiteraard
geldt deze onzekerheid bij carnavalsvereniging Knor- en Knalpot
ook, zeker als het gaat om het Giese carnaval 2021.
Op de algemene ledenvergadering
heeft dit onderwerp dan ook hoog
op de agenda gestaan. Na uitvoerig
overleg tussen het verenigingsbestuur en de aanwezige leden is besloten dat het met de huidige en de
te verwachten coronamaatregelen,

niet op een verantwoorde manier
mogelijk is om het Giese carnaval aankomend jaar doorgang te
laten vinden. Hiermee is dan ook
besloten om alle gebruikelijke carnavalsactiviteiten van CV Knor- en
Knalpot tot 1 mei 2021 af te gelasten.
“Wij betreuren het zeer dat onze
jaarlijkse festiviteiten op deze manier stil komen te liggen, maar het
is in ons inzicht de enige juiste
keuze. Dit betekent geen PrinsenKeuzeAvond, geen verlotingen en
aankomende februari geen carnaval vieren bij De Kruk, geen carnavalsoptocht door Giesbeek, geen

nieuw prinsenpaar enzovoort. Toch
willen we deze berichtgeving positief afsluiten. Als carnavalsvereniging blijven wij natuurlijk niet een
jaar lang stil zitten. Onze dansgardes blijven oefenen met het instuderen van hun nieuwe gardedans.
Wij gaan kijken of er verantwoorde
mogelijkheden zijn om deze dansen op diverse locaties te gaan
tonen aan het Giesbeeks publiek.
Daarnaast gaan wij als vereniging
kijken naar alternatieve activiteiten
die wél op een corona-verantwoordelijke manier georganiseerd kunnen worden, ook buiten de carnavalstijd”, aldus carnavalsvereniging
Knor- en Knalpot Giesbeek.

Hopelijk mogen Adjudant Jelle Roordink (links) en Prins Thijs (Steentjes) de 1e nog een
carnavalsfeestje meemaken. (foto: Eddy de Wild)

De Deurdreiers Groessen
GROESSEN – De jaarlijkse algemene ledenvergadering van carnavalsvereniging De Deurdreiers
is op dinsdag 6 oktober in Feestburcht Gieling (aanvang 20:00
uur).

Vrijwilliger en vluchtelingen. (foto: Goedele Monnens)

VluchtelingenWerk Zevenaar zoekt vrijwilligers
ZEVENAAR – Stel je voor dat je
in een vreemd land terecht komt,
waar je de taal niet spreekt en de
weg niet kent. Wat zou het dan
fijn zijn als iemand je wegwijs
maakt in die nieuwe wereld, zodat
jij je thuis kunt voelen op je nieuwe plek. VluchtelingenWerk zoekt
vrijwilligers die hen op weg willen
helpen, onder andere maatschappelijk begeleiders, juridisch begeleiders en taalmaatjes.
Maatschappelijke begeleider
Als maatschappelijk begeleider
begeleid je in de eerste periode
na hun aankomst cliënten die uit
verschillende landen komen, zoals

Syrië, Iran en Eritrea. Je maakt hen
wegwijs in hun nieuwe omgeving
en biedt praktische ondersteuning
bij huisvesting, financiën en gezondheidszorg. Tijdsbesteding: 1
tot 2 dagdelen per week.
Juridisch begeleider
Vrijwilligers geven informatie over
de asielprocedure en bieden ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken.
Tijdsbesteding: 2 dagdelen per
week.
Taalmaatje
Als taalmaatje bied je mensen
die het Nederlands onvoldoende

machtig zijn extra ondersteuning.
Het leren van de Nederlandse taal
staat hierbij centraal. Het gaat
hierbij zowel om vluchtelingen
die aan het inburgeren zijn, maar
ook andere vluchtelingen die het
Nederlands onvoldoende machtig zijn. Tijdsbesteding: 2 uur per
week.
Interesse? Kijk dan voor al onze vacatures en voor meer informatie op
onze website: www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vacatures/
zevenaar Je kunt je rechtstreeks
aanmelden via het aanmeldformulier. Of stuur een mail naar zevenaar@vluchtelingenwerk.nl.

Iedereen heeft dit jaar tijdens de
coronacrisis kunnen ervaren wat
het is om thuis te moeten blijven
en geen bezoek te mogen ontvangen. Het was een ingrijpende, zware tijd. Veel mensen waren alleen
en onder hen waren er die zich erg
eenzaam voelden.
Eenzaamheid kan mensen diep
raken. Het gemis van geliefden en

het nauwelijks hebben van contacten gaat vaak gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet,
angst. Daarbij heeft eenzaamheid
allerlei gevolgen zowel lichamelijk,
psychisch en maatschappelijk.
Maar wat is eenzaamheid nu precies? En wat doet het met mensen? Hoe herken je eenzaamheid?
Wat zijn signalen en kenmerken
die op eenzaamheid kunnen duiden? Welke beelden heb je zelf bij
eenzaamheid? Wat is er nodig om
zo’n situatie te veranderen? Welke
hulp is er mogelijk? Kortom allerlei
vragen…

H. Andreaskerk-Maria Koningin
ZEVENAAR - Op zondag 27 september is er om 9.30 een Eucharistieviering met voorganger pastoor Thanh Ta.
Intenties: Herman ter Woerds,
Jan Berntzen en dochter Rini Venhorst, Mevr. C. van Huet-Wieland,
Ouders Dukkerhof-Könning en
zoon Jan, Thea van Haaren-van
der Velden en overleden familie, Piet en To van Schie-Schulte
en Theo Pelgrom, Ouders Pelgrom-Roes.
Op zondag 27 september is er om
14.00 een Doopviering.

Thema-avond over eenzaamheid
WESTERVOORT – Op 5 oktober
houdt de werkgroep Inspiratie,
Bezinning en Ontmoeting van
de Liemerse kerken een themaavond over Eenzaamheid.

Het bestuur is geheel voorbereid op corona-proof vergaderen,
dat betekent ook dat leden zich
uiterlijk 24 uur van te voren aan
moeten melden via secretaris@
deurdreiers.nl. Er wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen,
maar vooral zullen activiteiten in
het komend seizoen aan de orde
komen.
Dat het een totaal ander carnavalsjaar gaat worden dat is zeker.
Helemaal geen activiteiten dat
gaat er bij De Deurdreiers niet in.
Zoals de regels momenteel zijn zit
een Prinsenbal, een Pronkzitting

Daarover en over eenzaamheid in het algemeen gaat het
op deze thema-avond. U bent
van harte welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Er zijn
op dit moment maximaal twintig plaatsen beschikbaar. De inleiders zijn Baukje Boschker en
Meinie Visser.
De bijeenkomst is op 5 oktober
om 20.00 uur in het Paalmanhuis,
Dorpstraat 63 in Westervoort.
Kosten: drie euro per persoon.
Aanmelden bij: Henk Bonnink,
026-3114522 of via e-mail:
habonnink@live.nl.

en een uitgebreid feestweekend
met een optocht gewoon niet in.
Alles moet anders, en op termijn
kan het bestuur nu niet inschatten
wat wel en niet mogelijk is. Vandaar dat nu alle commissies bezig
zijn met diverse scenario’s om op
alles voorbereid te zijn. Zo kan een
soort van pronkzitting in een andere vorm geheel aangepast aan
corona-regels een mogelijkheid
zijn. En als het carnavalsweekend
niet kan doorgaan, dan zou een
zomercarnaval kunnen worden
voorbereid. Dat betekent hopen op
een klein wonder dat het coronavirus onder controle is, en zorgen
dat de vereniging goed is voorbereid daarop.
Verder wordt in de ledenvergadering het financieel jaarverslag
behandeld en zijn er bestuursverkiezingen.

Op zondag 4 oktober is er om 9.30
uur een Eucharistieviering met
voorganger: pastoor Thanh Ta.

Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, Wilhelmien van Aken en zoon
Jan, Loek Cox.
Op woensdag 7 oktober is er om
19.00 uur een Mariaviering. Voorganger: Parochiaan.
Vanaf 1 september is er geen verplichting meer om vooraf te reserveren als u een reguliere viering
wilt bezoeken. Indien nodig gaan
wij wel het aantal kerkbezoekers
ter plekke tellen, om te zorgen dat
we de z.g. “maximale-anderhalve-meter-capaciteit” van 80 personen niet overschrijden.
Voor meer informatie en kerkdiensten: raadpleeg ons parochieblad
Op Weg, www.rkliemers.nl en
Facebook.

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

www.primidentes.nl

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd
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‘Alles draait om de ontwikkeling van jezelf’
Spiritueel bedrijf Innerlijk Vrij geeft workshops, lezingen en individuele sessies
Kyra Sannes
WESTERVOORT – In 2005 begonnen Eli te
Winkel en Esther Sanders met Irminsol, wat
later overging in Innerlijk Vrij: een spiritueel
bedrijf dat workshops, lezingen en individuele sessies geeft. Het thema: Dharma,
Kama, Artha, Moksha. Dat is Sanskriet voor
het levensdoel, échte vreugde, voorspoed
en innerlijke bevrijding. “Mensen zijn heel
erg van controle, maar zoiets vraagt om
overgave.”
“Innerlijk Vrij is een overkoepelende naam
voor alles wat we doen: vrij van verwachtingen, beperkingen en illusies,” vertelt Eli.
Hij en Esther geven spiritueel gerichte trainingen en workshops. Sinds 2012 is tantra daar ook onderdeel van. Esther: “Voor
ons heeft het alles te maken met innerlijke vrijheid. We gebruiken het bij massages
en meditatie. Soms kom je dan iets tegen,
zoals verwachtingen of blokkades. Ik help
mensen om dat los te laten.” Het kan ook
dat er juist ergens naartoe wordt gewerkt.
“Vaak zijn mensen ergens naar op zoek op
spiritueel gebied, alleen weten ze niet precies wat.” Het toewerken naar zo’n transformatie wordt vaak als zweverig beschreven,
maar volgens Eli en Esther is spiritualiteit
niet zo bedoeld. Voor Eli, die er vanaf zijn
vijftiende mee is opgegroeid, is het heel normaal. “Bij Innerlijk Vrij blijven we nuchter, we
houden het hier op de aarde. Spiritualiteit
is niet bedoeld om aan de werkelijkheid te

“Bij Innerlijk Vrij blijven we nuchter, we houden het hier op de aarde”. Foto: Kyra Sannes

ontsnappen, maar om jezelf en je leven te
verbeteren.”
Workshops
Sjamanisme, natuurreligies of westerse tradities uit het Oude Egypte en Griekenland:
Eli en Esther hebben het allemaal ervaren
en geven er ook workshops in. “De spirituele
stromingen vullen elkaar goed aan,” zegt Esther. “Als er bij de trainingen vragen zijn die
andere vlakken raken, gaan we daar altijd
even op in. Door ervaringen mee te geven,
helpen we begrijpen.” Zo zijn de twee nu be-

zig met het voorbereiden van een workshop
persoonlijk leiderschap, gebaseerd op Egyptische piramide teksten. Eli en Esther zijn nu
bezig om alle informatie en workshops ook
op de pagina van Innerlijk Vrij te zetten.
Transformaties
Voor Eli draait alles om de ontwikkeling
van jezelf. “Vaak komen cliënten met een
vraag: hoe kan ik meer zelfvertrouwen krijgen, of hoe kan ik me vrijer voelen? Wat we
doen kan daar mee helpen, maar we richten ons er niet specifiek op. We gaan puur

voor de ontwikkeling, op álle vlakken.” Wat
die ontwikkeling precies is? Dat verschilt
per persoon. Eli: “We heffen blokkades op.
Wat er daarbij vrijkomt, die transformatie,
is bij iedereen anders. Het is jouw lichaam,
jouw systeem, die daar iets mee gaat doen.”
Esther en Eli blijven dat speciaal vinden.
“Aan het begin van een workshop komen
mensen vaak een beetje zenuwachtig binnen, met allerlei verwachtingen. Dat is juist
een deel wat je weghaalt. Tegen het einde zijn ze dan helemaal ontspannen en vrij.
Dat is zo bijzonder.”

Week van de ontmoeting in Duiven
Coronaproof meedoen met activiteiten
de duofiets en er zijn workshops en muziekoptredens. Naast de activiteiten is er ook
tijd om in gesprek te gaan over eenzaamheid: Hoe kun je het herkennen en wat is er
dan nodig?” De Week van de Ontmoeting is
helemaal coronaproof. Voor de activiteiten
moet iedereen zich inschrijven, waarbij geldt:
vol is vol. Vanzelfsprekend wordt alles georganiseerd in grote ruimtes waar voldoende
plek is en waar de anderhalve meter afstand
bewaard kan worden.

Nina Elbers
DUIVEN – De landelijke Week tegen Eenzaamheid vindt plaats in de eerste week
van oktober. In Duiven wordt het de Week
van de Ontmoeting genoemd. Iedereen die
nieuwe sociale contacten wil krijgen, is van
harte welkom om mee te doen aan de verschillende activiteiten.
Aandacht vragen voor eenzaamheid en de
aanpak ervan versterken, dat is het doel van
De Week tegen Eenzaamheid. In Duiven organiseert projectgroep Samen Sterk tegen
Eenzaamheid, De Week van de Ontmoeting
met een lokale invulling van activiteiten
en bijeenkomsten. Wethouder Ineke Knuiman: “Deze projectgroep bestaat uit leden
van KBO, PCOB, Zonnebloem afdeling Duiven-Loo, Palet, Stichting Mikado, Raad voor
Sociaal Domein, Samen Op Weg Kapel, RKkerk, inwoners en de gemeente Duiven. Wij
hopen dat er voor iedereen een leuke activiteit tussen zit. Met onze lokale invulling
hopen wij inwoners van de gemeente Duiven meer aan te trekken om mee te doen.”
Voor de gemeente Duiven is eenzaamheid
een belangrijk speerpunt. Zo werd er een jaar
geleden samen met Mikado al iets bedacht
voor inwoners waarvan de partner is weggevallen. Deze nabestaanden ontvangen een

Jeroen Lommen en Ineke Knuiman: “Er zijn veel ouderen die sociaal contact goed kunnen gebruiken”.
(foto: Nina Elbers)

brief waarin ze worden uitgenodigd om met
iemand te komen praten.
Activiteiten
Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, maar bij alle leeftijdsgroepen. Toch
staat de aankomende Week van de Ontmoe-

ting wel in het teken van ouderen. Jeroen
van Lommen, projectleider van De Week van
de Eenzaamheid: “Er zijn veel ouderen die
sociaal contact goed kunnen gebruiken en
al helemaal tijdens de coronapandemie. We
hebben allerlei soorten activiteiten georganiseerd. Zo is er stoelyoga, een fietstocht met

Positieve gezondheid
Knuiman: “We hebben als gemeente besloten ons aan te sluiten bij de landelijke groep
‘Een tegen eenzaamheid’. We willen ons niet
alleen gaan focussen op ouderen, maar op
alle leeftijden. Eenzaamheid kan immers bij
iedereen de gezondheid in gevaar brengen.
Wij streven een positieve gezondheid na, dus
dat iemand zowel mentaal als fysiek goed
in het leven staat, en daarbij spelen sociale
contacten een heel belangrijke rol. We hopen
met de aankomende acties mensen meer
kansen te bieden om nieuwe sociale contacten op te doen.” Het hele programma met de
activiteiten tijdens De Week van de Ontmoeting staat op de website van de gemeente
Duiven. Aanmelden kan door naam, activiteit en datum te e-mailen naar weektegeneenzaamheid@gmail.com. Of bel Mikado:
tel: 0316-250700.
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Bloemberg Mannenmode begint aan laatste jaar
Speciaalzaak sluit in augustus 2021 na bijna honderd jaar de deuren
Van de redactie
ZEVENAAR – Nog één jaar zijn de deuren
geopend. Tot augustus 2021 is Bloemberg
Mannenmode in Zevenaar het vertrouwde
adres voor nieuwe herencollecties. Daarna
gaan de deuren van het familiebedrijf na bijna honderd jaar dicht. Het eeuwfeest wordt
niet meer gevierd.
Bloemberg Mannenmode werd op 21 maart
1922 opgericht in Groessen. Met Ton en Netty
en dochter Kim staan op dit moment de derde
en vierde generatie aan het roer van de speciaalzaak die in het verleden ook vestigingen
had in Westervoort en Duiven. Precies vijf jaar
geleden verhuisde Bloemberg Mannenmode
vanuit de Elshof Passage in Duiven naar een
prachtige nieuwe locatie aan de Didamsestraat 4 in Zevenaar. “De intentie was om hier
ons honderdjarig bestaan te vieren”, vertelt
Ton Bloemberg. “Maar dat gaan we niet halen.
Netty en ik hebben de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt en voor Kim ligt er eigenlijk een
onmogelijke opgave. We zijn in een tijd terechtgekomen, waarin het voor een kledingspeciaalzaak moeilijk ondernemen is. Vroeger waren we weersafhankelijk, tegenwoordig zijn de
wereldinvloeden bepalend voor het midden- en
kleinbedrijf.” De gevolgen van corona zijn ook
bij Bloemberg Mannenmode voelbaar, bevestigt Kim Bloemberg. “De wereld is veranderd

Netty en Ton Bloemberg en dochter Kim: “We kijken samen met plezier terug op mooie tijden”. Foto: Sjoerd Geurts

en het is afwachten of en wanneer we terugkeren naar het oude normaal. Daarnaast loeren
er meer bedreigingen voor modezaken, zoals
de nieuwe fashion outlet die naar Zevenaar
komt.”
Toekomst
Wrang genoeg was de winkel aan de Didamsestraat net voor de lockdown in maart compleet verbouwd. Kim: “Maar in plaats van een
feestje draaiden we daarna weken met am-

per omzet. Risico lopen hoort bij ondernemen,
maar de toekomst ziet er gewoon niet goed
uit en daarom hebben we besloten er mee te
stoppen. Zelf ga ik weer studeren!” Netty geeft
aan dat het allemaal best zeer doet. “In dit
bedrijf zit bijna honderd jaar geschiedenis. Zelf
werk ik hier al 42 jaar. Het voelt niet prettig om
te stoppen, maar je moet ook verstandig zijn.
We beseffen samen dat dit de beste beslissing
is. De toekomst is te onzeker. Maar we willen
ook niet in mineur blijven, want we kijken sa-

men met veel plezier terug op mooie tijden en
leuke contacten met onze klanten!” Bijna een
half jaar voor het eeuwfeest zou plaatsvinden,
sluiten volgend jaar de deuren. Maar voorlopig
is er nog niks aan de hand en kunnen klanten gewoon aan de Didamsestraat in Zevenaar terecht voor hun kleding. Ton Bloemberg:
“De nieuwe wintercollectie is al binnen en we
krijgen volgend jaar ook een gloednieuwe zomercollectie. We gaan tot het laatste moment
vol energie door. Dat verdienen onze klanten!”

De machine voor Klinkerweg draait
Frederieke Aaij

“Wij zijn het aanspreekpunt van de werknemers en staan klaar voor onze klanten”. Foto: Kyra Sannes

MediaMarkt: uitdagend en afwisselend
Kyra Sannes
Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken
we regelmatig een ondernemer of medewerker van een Liemers bedrijf.
Naam?
“Jim Joosten, ik ben werkzaam bij de MediaMarkt in Duiven. Mijn functie is customer care
leader, eigenlijk een duur woord voor manager. Samen met nog een leidinggevende ben
ik verantwoordelijk voor de klantenservice. Wij
zijn het aanspreekpunt van de werknemers en
staan klaar voor onze klanten. De werkzaamheden zijn heel divers: zo beheren we de vragen die naar ons toegezonden worden door
klanten, leggen we online bestellingen klaar
als de klant deze in de winkel wil ophalen en
zijn we verantwoordelijk voor het retourneren
van producten. We beoordelen dan het product en geven de klant het geld terug als alles
in orde is. Ook helpen we een klant als die bij
ons langs komt voor een reparatie. Wij ruilen
het product om, of sturen het op naar een

reparatiecentrum. Voor die gevallen hebben
we ook leenproducten, die de klant tijdelijk kan
gebruiken.”
Mediamarkt Duiven?
“Ik ben hier gaan werken omdat ik op zoek
was naar een uitdagende (bij)baan met veel
verschillende taken. Hoewel de winkel altijd
verantwoordelijk blijft, mogen we bij de klantenservice veel zelf bepalen. Als iemand er
niet uitkomt, dan kunnen we altijd overleggen.”
Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd doe ik veel met computers,
vooral gamen en scripten.”
De Liemers?
“Ik ben opgegroeid in deze omgeving en ken
een hoop plekken. Ik vind het fijn dat we in
een rustige omgeving wonen, met toch veel
mensen.”
Mooiste plekje?
“Het Eilandplein in Duiven natuurlijk, met de
meeuwen en fonteinen!”

ZEVENAAR- Klinkerweg is een bijzondere
muzikale locatievoorstelling gebaseerd op de
oude steenfabriek de Panoven in Zevenaar.
Na een lange voorbereiding zijn componiste
Eva Beunk (21) en scenograaf Noa Helder
(20) bijna klaar voor de voorstellingen op 3
en 4 oktober. Het idee krijgt vorm na de aftrap van de repetities. Eva vertelt hierover.
Klinkerweg is een concept, dat speciaal ingericht is op de omstandigheden die corona met
zich meebrengt. Naar aanleiding van een voorgaand project, ‘Op Wacht’ in Fort Pannerden,
wilde Eva erg graag opnieuw een compositie
schrijven over een mooie monumentale plek
in de regio. Scenograaf Noa Helder sloot zich
hierbij aan. Door middel van het gebruik van
attributen die in verbintenis staan met de oude
steenhoeve zoals dakpannen, rangeerwagens,
een trechter en natuurlijk klinkers, worden machine-achtige klanken gecreëerd. De amateur
blaasinstrumentalisten en slagwerkers uit de
regio moeten gaandeweg het stuk op elkaar
reageren door middel van korte herkenbare motieven, gespeeld door de professionals
Bram Boesschen Hospers (basklarinet), Sofie
de Klerk (accordeon) en Sjors van der Mark
(lapsteel gitaar). De muzikanten staan niet als
één groep opgesteld, maar verspreid over de
Panoven. Hierdoor passeert het publiek hen
bij de aansluitende tocht. In de eerste passage van de compositie, ‘De Geoliede Machine’,
reageren alle muzikanten goed en soepel op
elkaar. Zoals Eva het verwoordt: “alle radertjes
kloppen”. Totdat het stilvalt, metaforisch zou
dit in het echte leven kunnen komen door een

tegenslag als bijvoorbeeld corona. Na enkele
minuten zet ‘Het Requiem’ in, de tweede passage, waarbij wordt stilgestaan bij deze tegenslag. Vervolgens zal in de derde passage, De
Herpakking, het publiek keuzes moeten maken
over de voortzetting van de muziek. Hoe herpak je jezelf en als groep na een tegenslag?
Het eindresultaat is onvoorspelbaar, net zoals
in de werkelijkheid.
Zaterdag 12 september was de eerste van de
drie repetities. “Ik wist niet goed wat ik kon
verwachten”, sprak Eva vooraf. Ze gebruikte
deze eerste doorloop vooral om te laten zien
hoe het stuk in elkaar zit en de muzikanten
een duidelijk beeld te geven van hun rol. Ter
voorbereiding waren er in de ochtend, op een
andere locatie, workshops, verzorgd door de
professionele musici. Op die manier konden
de muzikanten wennen aan de werkwijze van
de compositie. Hierbij werd vooral het reageren op signalen, improvisatie en hoe te spelen
zonder dirigent belicht. Dankzij al deze voorbereidingen kon het, tijdens de daarop volgende doorloop op de Panhoven, zich vormen tot
een duidelijk geheel. Eva vertelt positief verrast
te zijn over de instelling van de muzikanten,
die gelukkig erg open stonden voor iets dat
wat anders is dan normaal. “Soms waren ze
tijdens de repetitie al verder dan ik had gedacht,” aldus Eva. Achteraf gezien bleek alleen
het technische aspect nog een tegenvaller
te zijn, het geluid droeg minder ver dan gedacht. Dit kan gelukkig gemakkelijk opgelost
worden door de geluidsman. Zo zie je maar,
het onvoorspelbare ligt altijd op de loer! Met
een opgelucht gevoel ging Eva naar huis: “Ik
denk dat we iets heel moois gaan neerzetten.”
Kaartjes kopen is mogelijk via de website;
www.klinkerweg2020.nl.
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Wie is wie

De MDT-coaches begeleiden
de leerlingen en zijn aanspreekpunt voor partners
die meewerken aan MDTprojecten. Op Candea zijn
twee oud-leerlingen als
MDT-coaches actief: Maarten
Assendorp (Eltensestraat,
zittend rechts) en Daan van
de Brug (Saturnus, zittend
links). Ze zijn twee dagen per
week op school. Maarten
studeert duurzame energietechnologie. Daan volgt een
studie politicologie. Hij heeft
nog in de klas gezeten bij
economiedocent Michiel
Kuijpers. Michiel is samen
met Elvira Bronkhorst (medewerker studiehuis) namens
Candea contactpersoon voor
de MDT-coaches. Michiel
werkt op de locatie Saturnus,
Elvira op de Eltensestraat.

column

ANDERHALF
De regel is duidelijk: anderhalve meter. “Wat houden jullie leerlingen zich daar goed aan”, zei een
buitenstaander die voor een afspraak op school
kwam. “Toen ik binnenkwam, gingen alle leerlingen twee passen opzij!” Goed om te horen, maar
er zal ook weleens iets fout gaan, denk ik dan. Als
iemand flauwvalt: anderhalve meter? Ingrijpen
bij een gevaarlijke situatie in het scheikundelokaal: anderhalve meter? Voor we het weten zijn
we de hele dag druk met situaties waarin de regels kunnen worden overtreden. Die hebben natuurlijk ook meer nieuwswaarde dan alles wat
goed gaat. Wat zegt het dat we zo vaak uitvergroten wat allemaal niet lukt? Bewijst het niet dat
we de anderhalve meter juist heel serieus
nemen? Die buitenstaander had gelijk. Perfect is
het nooit, maar dit doen onze leerlingen goed.
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas
(voorzitter centrale directie)

ACHT VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER MDT
Op de schoolpleinen van Candea, aan de Eltensestraat en de Saturnus, staan sinds kort twee blokhutten. Het zijn de ‘basecamps’ van het project maatschappelijke diensttijd (MDT), dat we de komende
twee jaar samen met Hope XXL gaan uitvoeren.
Leerlingen die meedoen aan MDT kunnen er overleggen met de MDT-coaches van Hope XXL. De eerste
reacties zijn positief: leerlingen hebben er zin in.

1. WAT IS MDT?

Twee jongens kwamen met een plan om de voetbalkooi in
hun wijk te verbeteren. Dat is precies wat we zoeken.”

aantal uur per week druk mee. Dat moet te combineren
zijn met school en de sportclub.”

4. HOEVEEL TIJD KOST HET?

8. WANNEER BEGINNEN WE?

Meedoen aan MDT is vrijwilligerswerk – je doet het grotendeels in je vrije tijd – maar het is niet vrijblijvend. Deelnemers moeten gedurende een half jaar tachtig uur in het
MDT-project steken (het mogen ook twee of drie kleinere
projecten zijn). Daan: “Als coaches houden wij in de gaten
of je wel aan die tachtig uur komt, maar ook dat je niet te
veel hooi op de vork neemt.”

MDT is een initiatief van de rijksoverheid. Het doel is dat
jongeren tijdens hun maatschappelijke diensttijd aan de
slag gaan met een project, waarmee ze iets doen voor een
ander en/of de samenleving en daarbij tegelijk ook hun
eigen talenten ontdekken. Bovendien komen ze in contact
met allerlei andere mensen. In de Liemers zetten Hope XXL,
het Candea College en het Liemers College hun schouders
onder MDT. De komende twee jaar kunnen per school 325
leerlingen meedoen.

Op Candea is MDT bedoeld voor tweede- en derdeklassers
en 4-vwo. “Deze leerlingen zijn nog niet met het eindexamen bezig, dus zitten ze iets ruimer in de tijd. Maar MDT
mag het leren niet in de weg staan. Daarom is goed plannen belangrijk en kan eerst even overleggen met de mentor verstandig zijn”, zegt docent Michiel Kuijpers.

2. WAT ZIJN TR8-PROJECTEN?

6. WAT LEVERT HET OP?

In de Liemers heten de MDT-projecten Tr8-projecten,
omdat Hope XXL streeft naar een wereld waarin iedereen
zijn/haar leven met een 8 waardeert. De projecten moeten
daarbij helpen. Hope XXL heeft een lijst gemaakt van tientallen Tr8-projecten, waaruit leerlingen kunnen kiezen.
Maar zelf een project bedenken mag ook.

3. WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK?

Volgens MDT-coach Daan van de Brug heel veel: “Je kunt
een pupillenteam bij je sportclub gaan trainen of helpen
bij het uitbreiden van de moestuin in het Horsterpark, maar
ook een oecumenische bijeenkomst organiseren of een VN
Veiligheidsraad voor middelbare scholen oprichten.” Plannen worden beoordeeld door de MDT-coach. MDT-coach
Maarten Assendorp: “Wij geven een go of een no go. We
kijken of het past bij de doelstellingen en of het haalbaar is.

BREED KUNSTAANBOD
BIJ ART & DESIGN
Havoleerlingen komen op Candea veel in aanraking
met kunst en cultuur. In de tweede klas staat bijvoorbeeld art & design op het rooster. Daarbij maken de
leerlingen kennis met allerlei creatieve disciplines.
Art & design heette voorheen tekenen en handvaardigheid.
Docent Joost Theloosen: “Beide vakken zijn nog steeds onderdeel van art & design, maar we doen tegenwoordig zoveel meer. Film en fotografie, grafisch ontwerp, gamedesign, 3D-printen, excursies… noem maar op. Art & design
dekt de lading beter.”
Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op gastdocenten, uit de wereld van theater, dans en muziek, maar ook

5. WIE KUNNEN MEEDOEN?

Allereerst een schat aan leuke en leerzame ervaringen.
Daarnaast is er na afloop een officieel certificaat, wat later
een enorm pluspunt is op je cv. En er is per leerling 500
euro beschikbaar. Daarvan wordt 220 euro besteed aan
een uurvergoeding van 2,75 euro. Van de resterende 280
euro is maximaal 180 euro bestemd voor onkosten (reizen, koffie etc.). Verder gaat er 100 euro naar een goed doel
waar de leerling voor kiest. Daan: “En we hebben budget
voor extra kosten. Ik kan me voorstellen dat je materialen
nodig hebt als je een moestuin gaat uitbreiden.”

7. HEBBEN OUDERS OOK EEN ROL?

Ouders kunnen met ideeën voor Tr8-projecten komen en
hun kind stimuleren om mee te doen. Volgens Elvira Bronkhorst is het ook belangrijk dat ouders achter de keuze van
hun kind staan. “Je kind is er immers een half jaar lang een
modeontwerpers en webdesigners. “Hun komst is meestal
gekoppeld aan het lesprogramma, zodat de leerlingen
geïnspireerd worden door professionals.”
Bij zo’n breed aanbod kan niet aan ieder onderdeel heel
diepgravend aandacht worden besteed. Dat is ook niet de
bedoeling, legt Joost uit. “We willen zoveel mogelijk facetten belichten, zodat de leerlingen ontdekken wat ze leuk
vinden of waar ze goed in zijn. Misschien spreekt portrettekenen je totaal niet aan, maar fotograferen juist wel.”
Leerlingen die meer willen, kunnen binnen het maatwerk
dat Candea aanbiedt verrijkingslessen kiezen. Dan kunnen
ze zich een aantal weken helemaal storten op schilderkunst, fotografie, grimeren, gietklei of boetseren. Nieuw is
DIY (Do It Yourself). “Dat verwijst naar YouTube-tutorials
waarin bijvoorbeeld een schildertechniek of iets anders
creatiefs wordt voorgedaan. Leerlingen vinden het geweldig, maar hebben thuis niet de mogelijkheden. Op school
kan dat wel.” Joost is heel benieuwd of DIY aanslaat.

AGENDA
24 sept. Informatieavond MIK-klas. 26 sept. Pa en ma in de schoolbanken (op uitnodiging). Week 40 Cito
0-toets leerjaar 1. Week 41 Herkansingen 5-havo en 6-vwo uit schooljaar 2019-2020. Begin minilessen groep
8. Veldvoetbaltoernooi leerjaar 1. Week 42 Publicatie rooster toetsweek 1 voor havo- en vwo-bovenbouw.
Week 43 Herfstvakantie. 26 okt. Leerjaar 1 en 2 toetsvrije dag. Week 44 Inschrijving maatwerk periode 2.
Afname SAQI (School Attitude Questionnaire Internet).

Binnenkort is er een officiële coronaproof startbijeenkomst, waarvoor ook ouders worden uitgenodigd. Maar de
afgelopen weken zijn de MDT-coaches de klassen al langsgegaan. De leerlingen reageren enthousiast. Daan: “Driekwart stak meteen de hand omhoog en op de gang
werden al projecten besproken.” Maarten: “Ik moest gisteren een trein later pakken, omdat er een leerling bij het
basecamp stond. Die stuur je dan natuurlijk niet weg.”

in the picture

‘GEEN ZIN BETEKENT MEESTAL
NIET WETEN WAAROM’
Vmbo-(s)bb/kb heeft een nieuwe opleidingsdirecteur: Randy Schoop. Hij is 52 jaar, getrouwd
en vader van een dochter van 24. Hij is 26 jaar
werkzaam in het onderwijs. Hieronder vertelt
Randy over zichzelf, over zijn keuze voor het onderwijs en over zijn eerste ervaringen op Candea.
PERSOONLIJK – “Ik heb tot mijn tiende in Den Haag gewoond, daarna tien jaar op Curaçao. Toen ik begon als
docent economie op een school in Naarden, zijn we in
Hilversum gaan wonen. Daar wonen we nog steeds. Op
en neer rijden vind ik geen probleem. Ik houd werk en
privé graag gescheiden. Ik heb een goed leven, daar ben
ik dankbaar voor. Ik zou mijzelf omschrijven als open en
vriendelijk, maar ook duidelijk.”
KEUZE ONDERWIJS – “Mijn vader was boekhouder. Hij
had graag gewild dat ik hem was opgevolgd, maar toen
ik met een vriend ging kijken op een lerarenopleiding
was ik meteen verkocht. Mijn ouders waren verbaasd.
Als leerling deed ik alleen het allernoodzakelijkste, lol
trappen en gezelligheid vond ik belangrijker. Dan lig je
weleens met leraren in de clinch. Maar door die achtergrond ben ik pubers beter gaan begrijpen. Geen zin hebben betekent meestal dat ze het nut van een les niet
inzien. Dat heb ik als docent altijd onthouden.”

LOOPBAAN – “Ik heb de lerarenopleiding in Groningen
en Leeuwarden gedaan. Mijn eerste stage was op een
mavo in Onstwedde (Groningen). Ik weet nog dat ik
samen met een medestudent, een basketballer van 2,04
meter, uit de bus stapte. Dat hadden ze daar nog nooit
gezien: zo’n donkere en zo’n lange. We werden continu
aangegaapt. Door die stage wist ik zeker dat ik leraar
wilde worden. Ik ben in 1994 begonnen op een mboschool in Groningen. Twee jaar later werd ik aangenomen op een vmbo-school in Naarden. Ik had mijn
diploma nog niet eens binnen, maar economiedocenten
waren destijds schaars door concurrentie van banken. Ik
had veel extra taken, maar na veertien jaar wilde ik meer
zelf een stempel kunnen drukken. Dat kon als teamleider,
eerst op het Wellant College in Utrecht en daarna op Het
Streek College in Ede. Toen het weer begon te kriebelen,
ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Dat
is Candea geworden.”
CANDEA – “Het voelde hier meteen goed. De sfeer tijdens de gesprekken was fijn en toegankelijk. Ik ben erg
van verbinding, van het zoeken naar mogelijkheden om
samen op te trekken. We zitten hier met vmbo en mavo
in één gebouw (Eltensestraat, red.). Dan kun je leren
van elkaar. Als iets goed werkt op de mavo, waarom zou
je het dan niet ook op het vmbo proberen? Dat is in het
onderwijs een beetje een taboe, maar op deze school
heerst een wij-cultuur.”
VMBO – “Het vmbo heeft mij altijd getrokken. Vmbo’ers
zijn eerlijk en echt. Je moet eerst zorgen dat je een klik
met ze hebt. Als dat lukt, kun je heel veel voor elkaar
krijgen. Een andere reden is dat ik vind dat iedereen in
deze wereld evenveel kansen verdient. Bij het tegengaan van kansenongelijkheid is onderwijs een belangrijke factor. Dat is wel een soort missie van mij. Vmbo
heeft lang een slecht imago gehad, maar dat is aan het
veranderen. Candea heeft te maken met krimp, doordat
er minder kinderen geboren worden, maar het vmbo
groeit. Dat zegt wel wat.”
SLOTWOORD – “Ik weet zeker dat we met deze club,
met collega’s met hart en passie voor de zaak, een rol
van betekenis gaan spelen voor vmbo-leerlingen in de
regio. Ik heb er heel veel zin in.”

