
Tom Lamers kookt de sterren van de hemel
Looenaar is nieuwe chef-kok van restaurant Het Koetshuis

GIESBEEK – De Landelijke Op-
schoondag van zaterdag 21 
maart is niet doorgegaan in 
verband met het coronavirus. 
Daarom doet HSV Ons Genoe-
gen Giesbeek mee met de Wor-
ldCleanupday van zaterdag  
19 september in de gemeente Ze-
venaar.

World Cleanup Day is de grootste 
wereldwijde opruimactie van het 
jaar. Elk jaar coördineert de Plas-
tic Soup Foundation deze dag in 
Nederland. “Daarvoor hebben we 
uiteraard weer de medewerking 
van velen nodig: hoe meer handen, 
hoe beter! We vragen iedereen om 
mee te doen. De gemeente Ze-
venaar ondersteunt ons dit jaar 
ook weer en coördineert alle ac-
tiviteiten. Zo zorgen zij voor knij-
pers, vuilniszakhouders, vuilnis-

zakken, hesjes, handschoenen en 
het ophalen van het verzamelde  
afval.”
“We hebben een vraag voor u: 
Doet u mee? Beweging, buiten, sa-
men (coronaproof). Voelt u zich 
geroepen om mee te doen om uw 
eigen omgeving te ontdoen van 
zwerfvuil? Meldt u zich dan voor 
16 september aan bij Harry Knu-
man via mail of telefoon: h.knu-
man@upcmail.nl of 06 52412631.
We verzamelen zaterdag 19 sep-

tember om 08.30 uur bij het club-
gebouw van HSV Ons Genoegen 
Landaansestraat 6b in Giesbeek 

en stoppen circa 12.00 uur”, aldus 
het bestuur HSV Ons Genoegen 
Giesbeek.

(foto: H. Knuman) 
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LOO – Tom Lamers (30) is de 
nieuwe chef-kok van, het met Mi-
chelinster bekroonde restaurant, 
‘Het Koetshuis’. Een nieuw avon-
tuur, waar hij vol enthousiasme 
instapt.

Door Floor Dekkers

Tom’s passie voor koken zit er 
van jongs af aan in. ‘’Toen ik der-
tien jaar oud was zocht ik een bij-
baantje. Ik kon bij Zalencentrum 
Berentsen in Loo terecht, waar 
ik begon met sateetjes rijgen en 
gehaktballen maken. Het is altijd 
feest in de horeca, hier ben ik dan 
ook besmet met het horecavirus.’’ 
Na de middelbare school volgde 
Tom een tweejarige koksopleiding 
in Arnhem, vervolgens ging hij voor 
vier jaar bij chef-kok Cas Spijkers in 
de leer. Maar hoe is Tom uiteinde-
lijk terecht gekomen bij restaurant 
‘Het Koetshuis’ in Bennekom? ‘’Een 
jaar of twaalf geleden, toen ik met 
de opleiding was gestart, ben ik 

begonnen als leerling bij ‘Het koet-
shuis’. Dit was best speciaal aan-
gezien hier veel leerlingen voor in 
de rij stonden, dit heb ik voor zo’n 
driekwart jaar gedaan. Vervolgens 

ben ik gaan werken bij Restaurant 
’t Nonnetje’ in Harderwijk, ‘Bokke-
doorns’ in Overveen, ‘De Kromme 
Dissel’ in Heelsum en restaurant 
‘Parkheuvel’ in Rotterdam. Ook zit 

ik in het Nationaal Team 
van Chefs en heb ik ver-
schillende wedstrijden 
gewonnen.’’ Toen chef-
kok Niels van Dooijen-
weert bij ‘Het Koetshuis’ 
wegging, keerde Tom 
op zes mei van dit jaar 
terug naar Bennekom 
als zijn opvolger.
Restaurant ‘Het Koet-
shuis’ ligt in de Ben-
nekomse bossen, telt 
zo’n honderd stoelen 
en heeft sinds 1998 een 
Michelinster. “In de pe-
riode dat we niet open 
konden, zijn we niet 
stil blijven zitten. We 
hebben het hele restau-
rant gerenoveerd. Voor 
ons was 1 juni dan ook 

een échte heropening: vernieuw-
de zaak, nieuwe teamleden en we 
mochten weer open!’’, aldus de 
chef-kok. Op een werkdag worden 
lange dagen gedraaid. ‘’Dit is mijn 

way of life, ik weet niet beter en ik 
haal veel energie uit het werk door 
met gasten te praten. Maar boven-
al: om een mooie avond neer te 
zetten.’’ Het team van ‘Het Koets-
huis’ probeert bij de top van Neder-
land te blijven. ‘’Met een Michelin-
ster is het natuurlijk wel een beetje 
spannend, ik kook echt niet voor 
de ster maar voor de gasten! Het 
is uiteraard wel een kroon op ons 
werk als we deze mogen behou-
den’’, vertelt Tom. Met een nieuwe 
chef-kok en nieuwe sous-chef is 
het altijd eventjes wennen, maar 
gelukkig klikte het meteen goed 
met Erik Timmerman. ‘’De eerste 
maand is het een beetje proeven 
en proberen, nieuwe smaken en 
een nieuwe stijl, maar gelukkig lig-
gen we goed op één lijn.” Het doel 
van Tom is om ooit nog een twee-
de ster te veroveren. Maar boven-
al wil hij zijn gasten elke dag een 
geweldige ervaring laten beleven 
en de altijd hoge verwachtingen 
overtreffen.

Het nieuwe team van Het Koetshuis is helemaal klaar voor de toekomst.

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Zwerfvuil opruimen met  
HSV Ons Genoegen Giesbeek

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

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl



 ■ Zondag 27 september

CUL Apple Torte Concerti

Van Amsterdam Duo

Aanvang 14.00 uur

Entree € 15,-

 ■ Dinsdag 29 september

Lezing Acupunctuur

Aanvang 20.00 uur

Entree € 7,50,-

Kaarten online te koop

www.deogtent.nl/kaartverkoop

 ■ Zondag 25 oktober

CUL Apple Torte Concerti

Las Musicás 

(inhaalconcert vorig seizoen)

Aanvang 14.00 uur

Entree € 15,-

 ■ Dinsdag 3 november

Lezing Noord-Korea

Aanvang 20.00 uur

Entree € 7.50,-

Kaarten online te koop

www.deogtent.nl/kaartverkoop

 ■ Zaterdag 7 november

Speelgoedbeurs

Aanvang 12.00 uur

(www.kledingbeurs.duiven.nl)

 ■ Zondag 25 november

CUL Apple Torte Concerti

Rodion Trio

Aanvang 14.00 uur

Entree € 15,-

 ■ December 2020

Vanaf 4 tot en met 18 december

 Dinnershows!

Meer info in volgende krant

 ■ Zondag 13 december

CUL Apple Torte Concerti

Aljosja Biujs

(inhaalconcert vorig seizoen)

Aanvang 14.00 uur

Entree € 15,-

Zo triest!

Meestal sla ik hier een 
luchtige toon aan. Ik 
had dat nu weer graag 
gedaan, want afgelo-
pen zondag hebben we 
‘Het ouwe vertrouwen, 
de Jan Terlouwfontein’ geopend in het 
Horsterpark.

In het kader van 75 jaar vrijheid, als 
dank voor Terlouws jarenlange inzet 
voor HOPE XXL, als start van onze 
MDT-ambities en ter bestrijding van 
blauwalg in onze vijver zou hij, en 20 
familieleden, naar Duiven komen om de 
hoogste drijvende fontein van Neder-
land te openen.
(Zie verslag elders in deze krant)

De familie Terlouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen zouden getrak-
teerd worden op een lunch. Vegeta-
risch, ze eten geen van allen vlees, een 
cadeautje voor Terlouw, want wat hoe 
kun je een man van zijn statuur nu echt 
eens iets geven wat hij leuk vindt.
Alles zou al op 5 mei hebben plaats-
gevonden, maar Corona deed ons be-
slissen het uit te stellen tot 6 septem-
ber. We hadden een heel programma 
opgetuigd en zouden het dus afgelopen 
zondag corona-proof gaan beleven.

Vorige week berichtte een dochter van 
Jan Terlouw ons dat de familie in diepe 
rouw was omdat een achterkleinkind 
plotseling was overleden en de familie 
dus niet aanwezig zou zijn bij de ope-
ning.

Na overleg met De Liemers Herdenkt en 
andere partijen hebben we toen beslo-
ten om in heel klein comité de fontein 
te openen en de overige activiteiten 
door te schuiven naar een later tijdstip.

Het overlijden van zo’n klein kind is 
onbegrijpelijk en ondraaglijk.
Rest mij de familie Terlouw veel sterkte 
te wensen.

CHRIS VAN DE VEN

Filmhuis ‘Bij Bert’

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 10 september – 20:00 uur 
Toegang gratis
The Lion King
Deze live-action film, is gebaseerd op 
het oorspronkelijke versie
uit 1994. Simba is een jonge leeuw en 
zoon van leeuwenkoning
Mufasa. Hij kijkt op tegen zijn vader en 
neemt zijn koninklijke
bestemming ter harte. Dat zint 
Mufasa’s jaloerse broer Scar niet
en smeedt samen met een groep 

hyena’s een plan om zowel Musafa
als Simba uit de weg te ruimen, zodat 
hij zelf de macht kan grijpen.
(Vanaf 6 jaar, Engels gesproken, 118 
minuten)

Donderdag 17 september 20:00 uur 
Toegang 4 euro
Mary, Queen of Scots
Mary werd in de 16e eeuw gekroond 
tot koningin van Schotland, maar werd 
al snel gedwongen om afstand te doen 

van haar troon op 18-jarige leeftijd, 
wegens haar mogelijke betrokkenheid 
bij de moordaanslag op haar nicht, 
koningin Elizabeth I.
(Vanaf 16 jaar, Engels gesproken, 124 
minuten)

Donderdag 24 september 20:00 uur 
Toegang 4 euro
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 buurvrouwSharon Tate 
en vier van haar vrienden door de 
Charles Mansons sekte.
(Vanaf 16 jaar, Engels gesproken, 161 
minuten)
Kaarten online te koop via
www.deogtent.nl/kaartverkoop

Zondag 27 september – Aanvang 14.00 uur
Het Van Amsterdam Duo bestaat uit Vincent van Amsterdam op accordeon en Jeanine van 
Amsterdam op viool. Het duo heeft een uitgebreid repertoire met o.a. werken van Bach, Vi-
valdi, Rachmaninov en Piazzolla. Tevens spelen zij werken van hedendaagse componisten.
Tijdens het concert zullen zij ook werken ten gehore brengen van Dvorák, Suk en Bartók. Dit 
zijn warmbloedige klanken uit Centraal Europa.Het duo wordt veel gevraagd tijdens diverse 
festivals in binnen- en buitenland. Ook waren zij te horen tijdens het Grachtenfestival.
Abonnement € 60,- / 7 voorstellingen of Losse kaart € 15,-

In verband met corona-maatregelen (1,5 meter afstand) zal er een maximum gelden van 
100 personen, dat houdt in maximaal 50 abonnementen/losse kaartverkoop. U kunt een 
abonnement aanschaffen of een kaart in de losse verkoop, deze zijn uitsluitend online te 
koop. (www.deogent.nl/kaartverkoop)

29 September – Aanvang 20.00 uur – Kaarten online verkrijgbaar www.deogtent.nl
De Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) heeft duizenden jaren van tradities. De grote 
kracht van de Chinezen uit de oudheid was hun observatievermogen. Door de natuur nauw-
lettend te volgen en de veranderingen in kaart te brengen konden ze elegante modellen van 
de natuurlijke processen opstellen. Warmte en kou, licht en donker en andere tegenstellingen 
hebben ze bijvoorbeeld in de theorie van Yin-Yang opgenomen.
Een andere theorie is die van de Vijf Elementen: Water-Hout-Vuur-Aarde-Metaal. Alle wereldse 
fenomenen kun je onder een – of een combinatie – van de elementen brengen. Bijvoorbeeld de 
seizoenen, smaken of kleuren. En op het gebied van menselijk functioneren: de organen en de 
emoties.
In deze lezing zal Alexej Pevzner u vertellen over de Vijf Elemententheorie en voorbeelden 
geven van de toepassing daarvan binnen TCM, zoals acupunctuur of shiatsu.
Alexej Pevzner is een acupuncturist, gevestigd in Arnhem (www.teishin.nl). 

 Programma Explicateur

Lezing Acupunctuur

CUL Apple Torte Concerti: Van Amsterdam Duo

Tweewekelijkse informatiepagina
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LIEMERS – Gijs Weenink weet 
het zeker. Hij heeft het beste idee 
van de Liemers: een toegewezen 
straat waar mensen een ‘silly’, maf 
loopje mogen doen om het cen-
trum van Zevenaar door te komen.

De Liemers Helemaal Goed is op 
jacht! Onze oproep om Liemerse 
ideeën en oplossingen heeft veel 
losgemaakt. Uiteindelijk kiezen we 
uit alle inzendingen het ‘Beste idee 
van de Liemers’, waarvoor een geld-
bedrag van 250 euro is gereser-
veerd. En natuurlijk Liemerse roem! 
Spraakmakende ideeën, plannen 
of initiatieven verdienen een plek 
in deze krant, met vandaag in de 
schijnwerpers Gijs Weenink, die de 
wereld wil laten bewegen op een 
unieke manier. “Met als doel een 
glimlach en vrolijkheid”, aldus Gijs. 
Volgens hem zijn dit de positieve 
effecten van het plan om – net 
als in enkele andere landen zoals 
Engeland – een ‘silly walk zone’ 
op te richten. De zone zal worden 
begonnen en afgesloten met een 
ludiek en uniek verkeersbord. Wie 
fan is van de populaire sketches 
van Monty Python kan alvast in zijn 
handjes wrijven, want als het even 

kan lopen wij straks allemaal zo-
als de acteurs in die serie als een 
clown over straat.

Alle gekheid op een stokje, in tijden 
van grijze treurigheid zoals wij deze 
de afgelopen maanden hebben 
moeten doorstaan, kan het bevrij-
dend zijn om – in een aangewe-
zen gebied – jezelf eventjes te bui-
ten te gaan. Deze silly walk zone 
maakt Zevenaar een stukje leuker, 
als het aan de creatieveling Gijs 
Weenink ligt. Volgens het plan van 
Gijs wordt wekelijks de ‘silly walk 

prize’ uitgereikt op de Zeve-
naarse markt. “De uitreiking 
trekt bezoekers en stimuleert 
daarnaast mensen om te be-
wegen, door net zo lang met 
een maf loopje de zone te 
trotseren tot deze een prijs 
verdient. Idealiter wordt deze 
prijs, gesponsord door de 
marktkooplui die meeprofi-
teren van extra silly klanten. 
Dit idee kent een ongekende 
hoeveelheid betrokkenen, ie-
dereen is welkom om mee 
te doen.” Het ‘Silly-concept’ 
geeft volgens Gijs bekend-
heid aan de regio. “De Lie-
mers kan met trots de eerste 
silly walk zone van Nederland 
presenteren. Daarnaast is het 

concept zéér goedkoop in de uit-
voering, maar brengt het rijkelijke 
opbrengsten met zich mee zoals 
vreugde en plezier.” In samen-
werking met lokale ontwerpers, 
wil Gijs de silly walk zone tot een 
echte ‘landmark’ maken. “Het liefst 
voer ik dit nationaal uit!” vertelt 
de uitvinder ambitieus. “Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht, overal!” 
Denkt u zelf ook een geweldig idee 
te hebben die bijvoorbeeld onze 
regio mooier maakt of het werk 
handiger? Mail vandaag nog naar  
info@deliemershelemaalgoed.nl.

AERDT – Zondag 20 september 
vindt in de kerk van Aerdt het 
jaarlijkse nazomerconcert plaats 
vanaf 20.00 uur. In tegenstelling 
tot andere jaren is het in verband 
met Covid-19 noodzakelijk dat 
bezoekers vantevoren reserveren. 
Dit kan via 0316-330479 of info@
kunstkringhge.nl.

Het programma bestaat uit een 
kleurrijk boeket van liederen 
en opera-aria’s van Mozart tot 
Strauss. Het geheel wordt versierd 
met pianostukken van Debussy en 
Chopin. De uitvoerenden zijn: Max 

Philip Klüser, piano en Xenia von 
Randow, sopraan. Xenia von Ran-
dow behaalde een master in opera 
en zong onder meer werken van 
Arvo Pärt (Miserere), Mozart(Le 
nozze di Figaro), Donizetti (L’e-
lisir d’amore) en von Weber (Der 
Freischütz). In seizoen 2018-2019 
was ze in de opera Faust te horen. 
Pianist Max Philip Klüser speelt 
graag in kamerorkesten, maar hij 
maakt op diverse podia ook veel 
furore als solist. Sinds kort legt 
hij zich ook toe op dirigeren, zoals 
bij de productie in 2018 van “Die 
Entführung aus dem Serail” op de 
Zwingenberg Festspiele. De toe-
gang is gratis; een vrijwillige dona-
tie mag na afloop.

De Liemers Lacht

Ik word wakker en realiseer me: 
vandaag is de dag. Het leek alle-
maal zo ver, maar het is nu echt 
tijd. Ik sta op en loop de badka-
mer in en dagdroom. Mijn aller-
eerste verhaal van één pagina 
ging over de viswagen van De 
Laak in Duiven die toen 
een jubileum had. Ver-
halen over een hard-
loper, wielrenner en 
voetballer volgden, 
terwijl ik nooit dacht 
dat ik veel over sport 
zou schrijven. Ik loop de 
badkamer uit en zie mijn inter-
viewschriftje liggen op mijn bu-
reau, met alle ins-and-outs: alle 
interviewvragen, antwoorden en 
verschillende kleuren markers. 
Ik pak het en loop naar de ka-
mer van mijn ouders. Ik heb hier 
een artikel geschreven over een 
ongeneeslijke aandoening, met 
alle papieren die ik had meege-
kregen om me heen op het bed. 
Ik draai me om en zie de kamer 
van mijn zus, ik viel hier van het 
bed af toen ik mijn mobiel pro-
beerde te pakken die van het bed 
viel. Ik was een interview aan het 

luisteren over het Braamhuis, 
proberend een artikel te schrij-
ven. Eenmaal beneden kijk ik nog 
één keer de gang in. Tijd voor een 
nieuw begin, ik droom weg over 
het studentenleven in Amster-

dam. Vanaf september studeer 
ik daar aan de University 

College. Ik denk aan 
alle mensen die geen 
idee hebben waar ik 
het over heb. Ik moet 
altijd uitleggen dat 

ik hierbij verschillende 
disciplines kan combine-

ren. Ik wil graag Political Science 
én International Relations combi-
neren. Ik trek mijn voordeur open, 
maar zie dat ik mijn interview-
boekje nog vastheb. Ik raap de 
nieuwe editie op van DLHG-cou-
rant en leg deze samen met het 
boekje op de bijzettafel. Ik loop 
de deur uit en met mijn koffers in 
mijn hand wandel ik naar het sta-
tion. Bedankt voor al jullie lieve 
woordjes en het lezen van deze 
krant, en net zoals jullie zal ik een 
trouwe lezer blijven. Tot snel!

Rahma Maqboul

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant 
is een initiatief van Hope XXL en 
De Liemers Helemaal Goed, Hét 
GemeenteNieuws en wordt o.a. gemaakt 
door leerlingen van het Candea College 
in Duiven en het Liemers College in 
Zevenaar.
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Het beste idee van de Liemers:
Doe eens gek in de Silly Walk zone

Nazomerconcert in Aerdtse 
kerk

Ted Prost

Van de redactie

Gijs Weenink: “Het Silly-concept brengt vreugde en 
plezier”

De kinderen van IKC het Ravelijn in Westervoort zijn het nieuwe schooljaar begonnen met een ‘frisse’ start. Het team van juffen en 
meesters stond verkleed als schoonmakers klaar om al het vakantiestof van de leerlingen af te poetsen. Later op deze ochtend hesen de 
docenten samen met de leerlingen de vlag en werd er geproost op een leuk en leerzaam schooljaar. 

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG NOOIT ZO LEUK

Ontdek hem op toyota-bloemberg.nl 



www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelen

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Hulp nodig
voor de aanleg 

of renovatie 
van uw tuin

Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

 Kijk voor meer informatie op: www.fitnesscentrumzevenaar.nl
of bel naar: 0316-745573

Sporten bij Fitnesscentrum Zevenaar

Vanaf €31,-per maand onbeperkt sporten
(voor fitness en groepslessen)

FIT & VITAAL TRAINING 
Werk aan je weerstand en vitaliteit 
in een leuke groep 50-plussers met 
een circuittraining afgestemd op 
jouw niveau

MELD JE AAN VOOR 
EEN GRATIS PROEFLES

Fitness & groepslessen

Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

RONALD GERRESSEN B.V.
Impact 43, 6921 RZ Duiven • Tel: 026 - 3116020 • E-mail: info@ronaldgerressen.nl

www.ronaldgerressen.nl



Heerlijckheid Herwen is een uniek  biologisch restaurant en EKO 
gecertifi ceerd. Je kunt er heerlijk en eerlijk eten en ook overnach-
ten. Vooral de combinatie van overnachten en eten is een succes 
gebleken in de afgelopen twee jaar.  

Het restaurant is buiten het festival standaard geopend van don-
derdagavond tot zondagavond, maar reserveren is verplicht. 

We werken kleinschalig met verse producten uit eigen tuin en 
nemen maar een beperkt aantal tafels aan per dag.  Voorkom te-
leurstelling en reserveer tijdig! 

Heerlijckheid Herwen - Molenstraat 9, 6914 AC Herwen - 0481 453333
www.heerlijckheidherwen.eu – info@heerlijckheidherwen.eu

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 
Heerlijk en eerlijk eten - overnachten

18,19 EN 20 SEPTEMBER 2020

PLEISTERPLAATS - BIOLOGISCH RESTAURANT HEERLIJCKHEID HERWEN - OOSTOEVER

FIETSEN, WANDELEN EN MET DE BOOT LANGS DE OEVER, 
GENIETEND VAN MUZIEK, VERHALEN, THEATER, BEELD, 

LEKKER ETEN EN DRINKEN

PROGRAMMA
Pleisterplaats

Pad der wijzen; 
Bij het betreden van de Pleis-
terplaats van de Oostoever 
wordt u direct het pad der 
Wijzen opgestuurd. De kiezel-
steen is op deze pleisterplaats 
het symbool voor de steen der 
wijzen waar we allen naar op 
zoek zijn en tot uw verbeelding 
zal spreken. 

Bij de informatie Redoute aan-
gekomen kunt u zich registre-
ren, lid worden van de vrienden 
van het 3- Oever festival, en 
ontvangt u alle festivalinforma-
tie inclusief de aanwijzingen 
inzake de getroff en corona-
maatregelen.

DIT JAAR IS ER SPECIAAL 
AANDACHT VOOR POËZIE:

Kunstenaar Maurice Kummer 
neemt u mee in zijn wereld 
van kunst en beleving, Recent 
bundelde hij in een mooi 
boekwerkje, een overzicht van 
zijn schilderkunst en zijn dicht-
kunst, vol passie naast elkaar. 
Tijdens het festival legt hij uit 
hoe hij tegen de kunst aankijkt 
en zal ook zeker gedichten van 
zichzelf voordragen. 

Onlangs vertrok kunstena-
res Lobke Koenders uit onze 
moestuin met een rode kool. 
Nu keert ze terug met be-
schilderde tafels Wilt u zich 
ook laten inspireren door de 
moestuin, schrijf dan in voor de 
workshop van Lobke Koenders. 

Dichter Marion Steur wil de 
bezoekers van het festival 
meenemen op een route van 
gedichten. Marion wil mensen 
graag raken met het voordra-
gen van gedichten, eigen werk, 
maar ook van andere dichters.  
Marion verzorgd ook een mini-
workshop Hierin wil ze bezoe-
kers uitdagen met woorden en 
beelden te werken.

Kimie Maka komt uit Japan, 
woont in Frankrijk en speelt 
Lier en Harp. Met haar instru-
menten voelt ze zich sterk ver-
bonden met de natuur en laat 
zich bij improvisaties hierdoor 
inspireren
Ze maakt ook unieke sierraden 
met edelstenen. 

Biologisch restaurant Heerlij-
ckheid Herwen is deze maand 
19 en 20 september opnieuw 
pleisterplaats van het 3 Oever-
festival op de oostoever van De 
Gelderse poort. Hier staat ook 
de informatie stand met alle 
festivalinformatie.

Het 3 Oever festival begint aan 
haar 5e jaar en groeit langzaam 
uit tot een bescheiden Oerrolletje 
van De Gelderse Poort en daarin 
zit ook de charme van dit  festi-
val. 

Het geluk van het 3 Oever festival 
is de spreiding van activiteiten  
over vele locaties in de hele Gel-
ders Poort, waardoor de toeloop 
per locatie beperkt blijft en de 
organisatoren ieders op eigen lo-
catie, het naleven van de corona 
maatregelen goed kan borgen.

Heerlijckheid Herwen heeft veel 

energie gestoken  om te zorgen 
voor een veilige kunstroute op 
haar pleisterplaats, een kunstreis  
van ruim 200 meter lang,  slechts 
éénrichtingverkeer, slingerend 
door de tuin, pleintjes en zalen 
en maximaal  100 bezoekers op 
de ruime locatie, verdeeld over de 
looproute en de zitpleintjes, voor 
een deel binnen en voor een deel 
buiten, achter de festival vogel 
aan, elkaar veilig volgend op ten 
minste 1,5 meter afstand langs 

exposities en kleine podia en ter-
rassen, niet meer gasten dan toe-
gestaan. Het nieuwe na zomeren 
kan beginnen!

Centraal tijdens het festival staan 
de exposities van ruim 60 kun-
stenaars verdeeld over de vele 
locaties. In Herwen exposeren  6 
kunstenaars en is er een breed 
programma met korte (bloem) 
lezingen, workshops, muziek- en 
dans. 

Kom verhalen over kunst tijdens eerste lustrum 3 Oever Festival

Heerlijckheid Herwen weer 
pleisterplaats tijdens kunstfeest

BIJ HET 3 OEVERFESTIVAL 
HEBBEN WE AANDACHT AAN 
DE NIEUWE GENERATIE

Op zondag maken leerlin-
gen tussen 14 en 21 jaar van 
Danspodium in Zevenaar hun 
opwachting op het festival. Ze 
dansen  enkele improvisaties en 
ingestudeerde choreografi e. 

Angelo de Vries (17) is nog niet 
zo lang achter de piano te 
vinden, maar weet al aardig zijn 
weg te vinden in diverse muziek 
genres. Tijdens het 3 Oever Fes-
tival speelt hij, klassiek, Jazz en 
blues in de grote zaal en levert 
daarmee een prettige bijdrage 
aan de sfeer. 

Jop Kraaikamp (17) is de jongste 
van de ruim 60 exposanten 
tijdens het 3 Oever Festival. Hij 
is nog heel erg zoekende, maar 
het talent begint zich al volop te 
openbaren.

Fred Knippen (Westervoort) is 
de nestor onder de exposan-
ten bij Heerlijckheid Herwen. 
Hij maakt collages. In zijn werk 
zoekt hij de grenzen van de 
eenvoud met behoud van de 
maximale beeldende kracht. 

Marion Peters (Angerlo) heeft 
haar prachtige plek gevonden in 
de Moestuin. Op de plek waar 
de Pompoenen dit deel van de 
tuin bedekken en onder hun 
grote bladeren hun opmars 
voorbereiden naar de keuken 
van het biologische restaurant, 
toont Marion haar 3 D- werk 
met daarin een sterk emotio-
neel gevoel. Ze werkt veel in 
opdracht met materialen van 
steen, powertex en glas.

Eljada van Muijden (Zevenaar), 
beeldend kunstenaar sinds 
1976 en nog lang niet klaar. Te-
kenen is voor haar een tweede 
natuur. Gigantisch veelzijdig en 
nog steeds actueel. Ze richt haar 
blik op haar tijd en omgeving. 
Dit jaar verruilt ze haar eigen 
atelier in Zevenaar voor de  
Heerlijckheid Herwen met een 
prachtige presentatie van haar 
veelzijdige werk.

Jolanda Vink (Babberich) werkt 
graag met klei dat haar ein-
deloze mogelijkheden biedt 
in een mooie ontdekkingsreis 
met de elementen van het 
leven: de aardse klei, water om 
de klei te vormen, de lucht die 
de klei droogt en het vuur dat 
ervoor zorgt dat klei keramiek 
wordt. 

Colin van Elderen (Herwen) is de 
local artist bij Heerlijkcheid Her-
wen en deze pleisterplaats voelt 
al een beetje als zijn thuisbasis. 
Colin is een natuurmens. Over 
de natuur weet hij minstens zo 
veel te vertellen als over zijn 
werk als Edelsmid. Colin ziet de 
natuur als inspiratiebron van 
zijn werk. 

Met een open gedichten podi-
um van 1,5 x 1,5 meter over-
bruggen we de afstand van 
elkaar tijdens een heerlijk 
bloemlezing buff et.

Tijdens het 3 Oever festival la-
ten we ons ook in de keuken ui-

teraard weer inspireren door de 
natuur. Met alles wat groeit en 
bloeit in onze biologische moes-
tuin, spelend met de kleuren 
die moeder natuur heeft mee-
gegeven creëren we de mooiste 
schotels en heerlijke en eerlijke 
gerechten.

Kosten € 25,- 
per persoon 

Telefonisch reserveren verplicht 
via 0481 453333 (Nog beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar)

GELDERSE POORT, RONDOM DE KOP VAN PANNERDEN

Harpiste Kimie MakaDichter Marion SteurKunstenaar, schrijver, dichter en kunst-
historicus Maurice Kummer

Danspodium

Dichter aan tafel!



‹

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

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

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

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

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

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

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

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

el: (0316) 37 13 00

Aerdtsestraat 44a 
6911 AS Pannerden
www.theovanhuet.nl 
info@theovanhuet.nl

• Verkoop van alle merken
nieuwe en gebruikte auto’s

• Voor al uw reparaties
• Schade en spuitwerk
• Verkoop banden en winterbanden
• Aircoservice
• A.P.K.-keuringen
• Tankstation
• Verkoop scootmobielen

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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
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AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Toyota Aygo
VVT-i x-clusiv 
Climate | Camera | PDC

Km. stand 82.979

Bouwjaar 2014

Prijs € 7.950,-

TEVENS HET ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES, ONDERHOUD, APK, SCHADE EN TAXATIE

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.TOTAAL 

AUTO-ONDERHOUD 

EN DE MOOISTE OCCASIONS 

UIT DE REGIO

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

OCCASION VAN DE WEEK 
Mercedes-Benz 
C-klasse 180 K Business Class 
Avantgarde / Navi
Bouwjaar 2008  Km-stand 152.788 km NAP

Prijs € 8.950,-

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

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

Graag tot ziens bij

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

info@autoperformancezevenaar.nl
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Vlooienmarkt in Doesburg
DOESBURG – Weer voor de eer-
ste keer van dit jaar: op zondag 
13 september de openluchtvlooi-
enmarkt in Doesburg. Geheel 
volgens de coronaregels en één-
richting-looproute en brede loop-
paden voor de bezoekers!

“Zo kunnen wij de 1,5-metermaat-
regel handhaven. Ook is er ruime 
gratis parkeergelegenheid op het 
terrein.” De locatie waar de open-
luchtvlooienmarkt naast ‘t Olde 
Ras in Doesburg gehouden wordt, 
trekt altijd veel bezoekers. Een top-
locatie! En goed zichtbaar vanaf de 
openbare weg.
Op het grote grasterrein naast 
‘t Olde Ras aan de Drempterdijk 
wordt zondag 13 september (van 
9.00-16.00 uur) al weer de laatste 
van dit seizoen. Het is een leuke 
grote vlooienmarkt, georganiseerd 
door Animo-vlooienmarkten en al-
tijd weer een groot succes waar 

veel tweedehands, antiek, curiosa, 
snuiserijen, brocante, huisraad en 
kleding te koop aangeboden. Leuk 
als bezoeker om te komen snuffe-
len! En als u nog overtollige spullen 
heeft deze te koop wilt aanbieden, 
huur dan ook een kraam of grond-

plaats. Deze kunt u bestellen via 
www.animo-vlooienmarkten.nl of 
telefonisch 06 39108152.
De markt bezoeken kost drie euro 
entree; kinderen tot 12 jaar onder 
begeleiding gratis! Toiletten en ca-
tering met terras zijn aanwezig!

ZEVENAAR – Op zaterdag 12 
september is het Open Monu-
mentendag. Op deze dag zal de 
Ontmoetingskerk van 14.00 tot 
17.00 uur aan de Marktstraat 
in Zevenaar geopend zijn voor 
mensen die deze historische 
kerk uit 1660 van binnen willen 
bekijken.

Dit kerkgebouw is in gebruik bij 
de protestantse gemeente in Ze-
venaar, maar veel mensen uit Ze-
venaar en omgeving hebben deze 
kerk niet van binnen bezichtigd.
Het interieur is zeker een bezoek 

waard. Met name de preekstoel 
uit 1660, de herenbanken uit die-
zelfde periode en de orgelkas uit 
1697 zijn gezien het houtsnijwerk 
en de familiewapens zijn zeer de 
moeite waard. Voorin de kerk zijn 
twee gebrandschilderde ramen 
te bewonderen. Deze zijn in 1946 
aangebracht uit dankbaarheid 
voor het behoud van de kerk tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Er is ook de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken of een pra-
tje te maken met de gastheer of 
gastvrouw. Iedereen is die mid-
dag welkom.

Teleurstellend jubileumjaar 
voor Schutterij EMM Groessen
GROESSEN – Het had een 
mooi jubileumjaar moe-
ten worden voor Schutte-
rij EMM Groessen, maar de 
coronapandemie bepaal-
de anders. Schutterij EMM 
Groessen bestaat 125 jaar 
en plande een groots jubile-
umweekend en natuurlijk de 
jaarlijkse Groessense kermis.

“Het was zeer spijtig om het 
besluit te moeten nemen om 
het 125-jarige jubileumweek-
end te moeten afgelasten, we 
hadden er samen met vele 
vrijwilligers 1,5 jaar voorberei-
dingstijd in zitten”, zegt voor-
zitter John de Lorijn. “Het zou 
een memorabel weekend worden 
waarin ook de Liemerse Kringdag 
zou plaatsvinden, een schutterseve-
nement waar schutterijen en gilden 
uit de Liemers en omgeving hun 
opwachting zouden maken. Maar 
wanneer ons aller gezondheid in het 
geding is, kunnen en willen we niet 
anders”, zegt De Lorijn.
“Het is mooi te ervaren dat Broeder-
schap hoog in het vaandel staat in 
de schutterswereld, Schuttersgilde 

Claudius Civilus Pannerden stond 
namelijk direct haar plaats af, op-
dat wij in 2022 de draad kunnen 
oppakken om een schutterscon-
cours te organiseren.”
EMM is zich bewust van de nood-
zaak van de overheidsregels, on-
danks dat zij daardoor dit jaar geen 
Groessense kermis en het schut-
tersfeest kan organiseren. Dat 
is toch een van de evenementen 
waar Groessen en omgeving jaar-

lijks halsreikend naar uitkijkt. De 
Lorijn: “Toch willen we ons 125-jari-
ge jubileum niet ongemerkt voorbij 
laten gaan, vandaar dat we op zon-
dag 20 september een rondgang 
door het dorp houden. We hopen 
dat de Groessenaren dan hun vlag 
uitsteken om het dorp toch enigs-
zins op te sieren. Zo hopen we 
samen een feestelijke vreugde te 
brengen in deze onzekere en ver-
ontrustende tijd.”

Fietstocht door het Liemerse 
land
ZEVENAAR – Op zondag 13 sep-
tember organiseert IVN de Lie-
mers een fietstocht door het Lie-
merse land. De start is om 10.00 
uur bij de Andreaskerk aan de 
Kerkstraat 2 in Zevenaar. De fiet-
stocht is zo’n 25 km lang en duurt 
ongeveer twee uur.

De tocht voert langs het uiterwaar-
den van de (Oude) Rijn. De deelne-
mers kijken naar het steeds wisse-
lende landschap, de trekvogels en de 
laatste zomerbloemen. Halverwege 

wordt er een koffiestop (kosten voor 
eigen rekening) gemaakt. Tip: neem 
een verrekijker mee. Informatie bij 
Dick van den Berg 0316 262649.

RIVM richtlijnen
Om ons aan de RIVM richtlijnen te 
kunnen houden is er een maximum 
aantal deelnemers ingesteld.
Deelname aan de excursie is daar-
om alleen mogelijk na aanmelding, 
via het aanmeldformulier op www.
ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/
activiteiten.

Bloemschikken start weer!
LIEMERS – De bloemschikcursus 
bij Groei & Bloei afdeling Liemers 
gaat weer van start! Word je ook 
blij van bloemen en wil jij elke 
maand trots thuis van je eigen 
bloemstuk genieten? Nog nooit 
gedaan? Of al ervaren? Iedereen is 
van harte welkom...

Op 8 september gaat Groei & 
Bloei afdeling Liemers weer van 
start met de bloemschikcursus. 
De cursus wordt gehouden in het 
NME-gebouw in Zevenaar. In deze 
locatie huren wij twee ruimtes, 

zodat de avonden geheel coro-
na-proof gehouden worden.

Negen lesavonden waarop je aan 
de hand van een thema en onder 
deskundige leiding van onze bloem-
schikdocenten Dayenne Wessels 
en Annet Wouters aan de slag gaat. 
We werken volgens een rooster 
met steeds wisselende technie-
ken en thema’s passend bij de sei-
zoenen. Je krijgt tips en adviezen, 
maar je brengt zelf je bloemen en 
ondergronden mee. Bij de thema’s 
kun je denken aan: iets met houten 

schijven, een aangeklede bol 2.0, 
een alternatieve kerstboom, bollen 
en knollen en nog veel meer.

In het nieuwe cursusjaar is er nog 
plaats voor een aantal nieuwe deel-
nemers. Interesse? De kosten be-
dragen 95,00 euro voor leden van 
Groei & Bloei, 105,00 euro voor 
niet-leden. “Heb je vragen of wil je 
je aanmelden, dan kan dat door een 
mail te sturen aan info@liemers.
groei.nl of te bellen met een van de 
docentes op 06 29372673 (Annet) 
en 06 19148444 (Dayenne).”

Grote zilverreiger bij rietkraag van de Oude Rijn. (foto: Marijke de Both)

Open kerk in Zevenaar

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nlVerenigingsvlaggen. (foto: Ton de Vos)



EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter
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ma. t/m wo. 7:30 – 18:30 u.
do. 7:30 – 21:00 u.
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zat. 7:30 – 17:00 u.

NAMA Didam:
Lieve Vrouweplein 6
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zekerheid even naar de voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig tot 30 april 2017. 
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aLtiJd SCHerp gepriJSd
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50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

t.w.v. 412,65 samen voor 19995
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VEVEO 
COLLIX PT MAT
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M O N O D E K
10 LITER 3395
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DIDAM – Na een lange co-
ronasluiting gaat het Di-
gitaal café weer van start. 
Leer meer over een digitaal 
onderwerp iedere tweede 
zaterdag van de maand van 
11:00-12:30 uur in Biblio-
theek ‘s-Heerenberg, Oud-
ste Poortstraat 24.

Op de vierde zaterdag van de 
maand is het café in Bibliotheek Di-
dam, Schoolstraat 22. In september 
is het onderwerp ‘online gemak en 
vermaak’. Bij het Digitaal café geeft 
een specialist van SeniorWeb een 
korte inleiding over het onderwerp 
en kunnen er daarna vragen gesteld 
worden.
Iedereen is welkom op 12 september 

in ’s-Heerenberg en 26 september in 
Didam. Door de restricties vanwe-
ge het coronavirus kan een beperkt 
aantal deelnemers aanwezig zijn. 
Kijk voor informatie en aanmelden 
op www.bibliotheekmontferland.nl. 
ook is het mogelijk te bellen 0316 
221184 of te mailen naar info@bi-
bliotheekmontferland.nl.

AERDT – Kunstkring Het Gelders 
Eiland is verheugd zowel een nieu-
we expositie als een concert te 
kunnen aankondigen.

Wel geldt dat er in verband met de 
coronaregelgeving gereserveerd 
dient te worden. Dat kan telefonisch: 
0316 330479 of via info@kunst-
kringhge.nl. Geef aan met hoeveel 
personen u denkt te komen en of u 
huisgenoten bent.
Op 13 september om 15.00 uur is 
de officiële opening van de expositie 
van glaskunst van Eef Wezenberg en 
schilderijen van Janos Bittenbinder. 
Eef Wezenberg toont glaswerk van 
optisch kristal dat middels geometri-
sche figuren bijzondere effecten be-
werkstelligt. Zelf noemt hij zijn werk 
‘Spel met illusies’. Janos Bittenbin-
der verwerkt in zijn schilderijen op 
magische wijze zijn Hongaarse af-
komst. Voor hem is schilderen mu-
ziek maken met licht en kleur.
De expositie is op 13, 19, 20 en 27 

september en op 4 oktober te be-
zichtigen steeds van 14.00-17.00 
uur. Op 19 september wordt in het 
kader van het 3 Oeverfestival voor 
de kerk door enkele bestuursleden 
van de Kunstkring gebeeldhouwd. 
Tijdens de opening op 13 septem-
ber wordt de muziek verzorgd door 
Boukje de Haas, piano en Mona Tho-
massen, cello. De toegang is gratis.

Op zondagavond 20 september om 
20.00 uur is het nazomerconcert. 
Het programma bestaat uit een 
kleurrijk boeket van liederen en ope-
ra-aria’s van Mozart tot Strauss. Het 
geheel wordt versierd met pianos-
tukken van Debussy en Chopin. De 
uitvoerenden zijn: Max Philip Klüser, 
piano en Xenia von Randow, sop-
raan. Ook hier dient u te reserveren. 
De toegang is gratis, met vrije dona-
tie na afloop.
Voor meer informatie; www.kunst-
kringhge.nl. Adres: Kerkweg 26 in 
Aerdt.

Musici. (foto: Kunstkringhge)

(foto: Bibliotheek Montferland)

De cast van Gabriel.

ZEVENAAR – Op dezelfde dag 
waarop in 1944 de bevrijding van 
Nederland start, draait op zaterdag 
12 september de film ‘Gabriël’ van-
af 14.00 uur elk uur bij Het Musi-
ater in Zevenaar. De film is onder-
deel van de gratis app ‘Vrijheid in 
de Liemers’ die is ontwikkeld in het 
kader van 75 jaar vrijheid. De app 
wordt vanaf dat moment ook ge-
lanceerd en er wordt uitgelegd hoe 
men deze kan gebruiken.

Het verhaal speelt zich af in het 
begin van 1945. Jacob (Bob van 
Bindsbergen) is een 12-jarige Jood-
se jongen die zit ondergedoken met 
zijn zus Anna (Lisa Morrell) en oom 
Herbert (Juda Goslinga) in een kel-
der in een verlaten dorp in de Lie-
mers, waar boven hun hoofden he-
vig gevochten wordt om de vrijheid 
van Nederland. De app “Vrijheid in 
de Liemers” is gericht op de bewust-

wording van vrijheid. Je bekijkt de 
korte film thuis, in de klas of op 12 
september in Het Musiater. Daarna 
kun je met de fiets de omgeving van 
de Liemers verkennen. Je wordt in 
de app meegenomen in verhalen, 
gebeurtenissen en informatie uit 
de tijd toen vrijheid niet vanzelf-
sprekend was. Op dit moment zijn 
er door heel de Liemers verhalen te 
vinden en is er 1 route van ongeveer 
36 kilometer uitgewerkt.
Op 12 september start de eerste 
vertoning om 14.00 uur in Het Mu-
siater in Zevenaar. Dit programma 
herhaalt zich om 15.00, 16.00 en 
17.00 uur. Vanwege de maatregelen 
tegen verspreiding van het corona-
virus is het maximale aantal bezoe-
kers per vertoning 66 personen. Om 
zeker te zijn van een plaats, kun je 
reserveren via https://liemerskunst-
werk.nl/het_musiater/. De entree is 
gratis.

Digitaal café in de Bibliotheek

Expositie en concert in Aerdt

Lancering app en première 
korte film ‘Gabriël’

ZEVENAAR – Op woensdag 23 
september organiseren twee 
ondernemers uit Zevenaar Tho-
mas Povel en Laurie Wentink, 
de bijeenkomst ‘Samen sterker 
uit de COVID-19crisis’, waarbij 
ze ondernemers en bedrijven uit 
Zevenaar de mogelijkheid willen 
bieden om elkaar te ontmoeten.

Het doel van deze bijeenkomst 
is niet het typische netwerken, 
maar samenwerken. “Wij den-
ken hierbij bijvoorbeeld aan het 
ontstaan van gezamenlijke pro-
ducten of diensten. Via mix en 
match zullen we ondernemers 
en bedrijven proberen te koppe-
len om (innovatieve) samenwer-

kingen tot stand te laten komen. 
De prachtige locatie waar deze 
bijeenkomst plaats zal vinden is 
Bar & Grill garden in Zevenaar, 
een mooi voorbeeld van een sa-
menwerking ontstaan uit de Co-
vid-19crisis.
Tijdens deze bijeenkomst zullen 
we uiteraard voldoen aan ‘soci-
al distancing’ volgens de richt-
lijnen van het RIVM. Ontvangst 
met koffie en thee vanaf 19:30 
uur, en duurt tot ongeveer 21:30 
uur. Wij nodigen u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn. Laten we 
samenwerken.”
Er is plaats voor zeventig perso-
nen, aanmelden is verplicht en 
kan via thomas@elgn.nl..

Ondernemers samen sterker 
uit de Covid-19crisis

(advertentie)
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17 miljoen
Onlangs had ik een stel op kan-
toor dat hun testamenten wilde 
maken. Dat komt regelmatig voor 
en vaak heb je zo een klik met 
mensen en kan je over en weer 
grapjes maken. Dat maakt niet al-
leen het onderwerp wat gemak-
kelijker bespreekbaar, maar je 
kan vaak ook duidelijker zijn. Met 
voorbeelden is het eenvoudiger 
om een ingewikkeld onderwerp 
juist over het voetlicht te krijgen 
en als het dan ook nog met de 
nodige humor kan, is het ook nog 
eens leuk om te doen.

Deze mensen hebben geen kin-
deren en dan is het vaak iets las-
tiger om te weten wat je dan wil 
met je vermogen na je overlijden. 
Sommige stellen kiezen voor 
een goed doel als uiteindelijke 
bestemming en andere gewoon 
voor de familie. Als bepaalde 
broers of zussen dan niet moeten 
erven, dan kan je dat opnemen.

Deze keer wilde het stel graag de 
familieleden van beide kanten tot 
erfgenaam benoemen als de laat-
ste van hen zou overlijden. Men-
sen willen altijd graag weten wat 
er dan aan erfbelasting betaald 
moet worden en zoeken ook 
graag naar een manier om dat te 
voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld 
door de erfgenamen hun eigen 
kinderen een bedrag te laten 
geven uit de erfenis, ter grootte 
van het vrijgestelde bedrag (dat 
is dit jaar € 2208,00). Ik zag bei-
den daar over nadenken en toen 
zei de een: “Nee, ik hoef geen 
belasting te besparen, zo geef ik 
gewoon ook aan 17 miljoen men-
sen!” Want, was zijn uitleg, de be-
lasting die ik betaal komt immers 
in de Staatsschatkist en zo ten 
goede aan alle Nederlanders!

Wil jij dat ook of juist niet, kom 
dan langs voor een gesprek. Ik sta 
je graag te woord.

Aletta Laarberg
De notaris die nog de tijd 
voor je neemt!

LIEMERS – De uitvoering van 
de Week tegen Eenzaamheid 
(van 1 – 8 oktober) is dit jaar 
extra uitdagend. wegens de Co-
vid ‘19. Het is immers niet reëel 
om te verwachten dat in oktober 
weer grote groepen (kwetsbare) 
mensen fysiek samen kunnen  
komen.

Uw assistent levert dienstverle-
ning op maat. We werken met per-
soonlijke assistenten in heel Ne-
derland. Ben Gerritsen en Marlie 
Vennegoor zorgen voor ondersteu-
ning en gezelschap in praktisch 
heel Gelderland. Onze dienstver-
leners verrichten veelzijdige taken 
en houden een oogje in het zeil.

In het kader van eenzaamheids-
weken in oktober stimuleren wij in 
Gelderland dat onze dienstverle-
ners structureel bij de kwetsbare 
oudere een kijkje achter de deur 
nemen en de aandacht geven aan 
de oudere. Naast onze huishou-
delijke dienstverlening, inzetten 
van (tuin)klussers kunnen onze 
dienstverleners ook gezelschap 

bieden en (extra) aandacht geven 
aan eenzame ouderen thuis en in 
het verpleeg- of verzorgingshuis 
(waar het personeel doorgaans 
geen tijd heeft). Dat kan op allerlei 
manieren als: een rondje wande-
len, samen winkelen, een bakje 
koffie drinken buiten de deur of 
via een dagtochtje per auto naar 
een nabij gelegen plaats.

Week van eenzaamheid



Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

IN DE 
ZOMERMAANDEN

OOK OP 
MAANDAG OPEN 

vanaf 12.00 uur

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

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

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/zevenaar of bel 0316 72 91 65
voor een persoonlijk gesprek. DeWit

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA
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Terborchstraat 1, 6921 MA Duiven
0316-266798 | 06-18429534

info@arkestuinengrondverzet.nl
www.arkestuinengrondverzet.nl

BIJ ARKES HEBT U 
ALLES ONDER 1 DAK

ARKES
Tuin- en Grondverzet
arkestuinengrondverzet.nl

• GRONDVERZET

• BESTRATING

• TUINAANLEG/
RENOVATIE

• CONTAINER 
VERHUUR

• LEVERING VAN ZAND 
EN ZWARTE GROND EN 
MENGGRANULAAT 

VLOOIEN
MARKT
VLOOIEN

OPENLUCHT

DOESBURG - ZON. 13 SEPT.
VAN 9-16 UUR

GRASVELD NAAST ‘T OLDE RAS
DE DREMPTER DIJK

info kraamhuur: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 9 september 2020 11

Vieringen: Zo 20-9-2020 om 
09.30uur woorddienst door paro-
chianenvoorgangers Wim Herbes 
en Piet Peters. NB: voor de Al-
lerzielenviering op 2-11 dient U 
zich aan te melden. Er zijn circa 
60 plaatsen beschikbaar.

Intenties: Zo 20-9-2020: Hen-
nie Wouters,Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters,ouders 
Uffing-Roes en overl. kinderen, 
ouders Aleven-van Uum, jaar-
ged.Johanna Berendsen-van 
Dalen, Jan Berendsen, Ber-
tus en Leike van Bethray, Mar-
ga de Jong-Wolters, ouders 
Zweers-Wieggers,Gerrit Derksen, 
Frans Uffing, Maria Nass-Uf-
fing, ouders Bloemberg-Witjes, 
Thé en Marieke Scholten, Piet 
en Annie de Kinkelder-Nass, ou-
ders Kampschreur-Mulder en 
Gerard, Gerrit en Leike Driessen, 
Thea Staring-van den Hazel-
kamp, Bennie Derkzen, Bernard 
en Anneke Derkzen-Willemsen, 

ouders Polman-Boland, Ouders 
Uffing-Reijmer, Harry Meijer, Wim 
Tiedink, Bernard Diesfeldt, Bart 
Diesfeldt, ouders Dikker-Berntsen 
– Theo en Joop, Henk Derksen en 
Paul, Hennie en Wilhelmien Roor-
dink-van der Velden en Norbert, 
Hennie en Diny van Kempen en 
Willy, ouders Vermeulen-Kiewiet 
en Theo, ouders Derksen-Polman, 
Wim en Stien Bisseling-Roordink, 
ouders Theo en Willy Roordink 
en Ralf, Wim Driessen, Frieda 
Lucassen-Roordink, Riekie Roe-
lofs, Bernard en Marie van Onna, 
Theodorus Dominicus, ouders 
de Haan-Witjes, Antoon Willem-
sen, Saskia Roos-Willemsen, Piet 
en Trudy Steenkamp, Bernard 
en Mientje Bouwman-Driessen, 
Joost en Riet Vermeulen, Riet Len-
ting-van Gellekom, Deken Henk 
van Merm, Dora Wassink, Theo Uf-
fing, Bennie Knuiman, Carla Brink-
man-Knuiman, Matheus Janssen, 
Gerda Willemsen-Bloemberg,  
Familie Willemsen-Bloemberg.

Kerkdiensten Ontmoetingskerk
Op zondag 13 september gaat in 
de viering om 10.00 uur ds. L. den 
Besten voor.
 
De zondag daarop 20 september is 
ds. A. Jonkman de voorganger.
Deze viering is tevens de startzon-
dag voor het nieuwe seizoen. Het 
programma daarvoor volgt nog.
 
Voor de vieringen geldt een reser-

veringssysteem omdat vanwege 
de coronamaatregelen het aantal 
kerkgangers moet worden beperkt. 
U kunt in de week voorafgaande op 
dinsdag van 18.30 – 21.00 uur en 
op donderdag van 14.00 – 17.00 
uur bellen naar 06 22229303.
Wanneer de beschikbare plaatsen 
zijn vergeven komt u als eerste 
in aanmerking voor de viering de 
week daarop. 

Vijfde 3 Oeverfestival in de Gelderse Poort
HERWEN – Op 19 en 20 september 
vindt het jaarlijkse 3 Oever Festival 
plaats in het prachtige natuurge-
bied de Gelderse Poort. Voor cul-
tuur, natuur en kunstliefhebbers is 
het zeker de moeite waard om een 
bezoek te brengen aan de Gelder-
se Poort, een uniek rivierengebied 
langs de oevers van de Rijn, de 
Waal en het Pannerdens kanaal.

Fiets of wandel de prachtige uitge-
zette route, pak een pontje en geniet 
van een bijzondere nazomerdag. 3 
oevers worden letterlijk met elkaar 
verbonden. Het festival wordt vrij-
dagavond 18 september feestelijk 
geopend in Fort Pannerden in Door-
nenburg, het centrale gebied waar 
het 3 Oeverfestival zich afspeelt. Op 
de drie pleisterplaatsen in Millingen 
aan de Rijn, Gendt en Herwen geniet 
je van de gratis voorstellingen.
Neem onderweg ook een kijkje in 
een van de veertig deelnemende 

ateliers of meer aan voor een hapje 
en een drankje. Kunstenaars heb-
ben speciaal voor het 3 Oeverfes-
tival hun deur geopend. Ook hier 
zijn veel expositieplekken feestelijk 
aangekleed of worden omlijst met 
muzikale optredens.
Op de pleisterplaatsen wordt gedu-
rende het weekend een gevarieerd 
cultuurprogramma aangeboden dat 

varieert van dans, theater, poëzie en 
muziekoptredens van bekende en 
minder bekende artiesten. Laat je 
onderdompelen of doe zelf mee bij 
een van de workshops!
Bezoekers kunnen hun eigen route 
uitstippelen en een keuze maken uit 
het programma en de locaties. Meer 
informatie over het 3 Oever Festival 
staat op www.3oeverfestival.nl.

Jeugd De Breuly beleeft mooie visdag
ZEVENAAR – Afgelopen zondag 
23 augustus was er de traditione-
le jeugdviswedstrijd bij vijver Ro-
sorum. Er was een leuke groep kin-
deren met ouders.

Het evenement werd coronaproof 
afgewerkt onder de bezielende lei-
ding van John Brandts samen met 
een grote groep vrijwilligers. Door 
de lage waterstand en de weerom-
slag waren de omstandigheden niet 
makkelijk. Maar het frisdrankje en de 
chips maakten veel goed.
Diego en Tim waren de winnaars 
met 28 cm en 27 cm. Joost kreeg 
de pechprijs voor het verspelen van 
een karper. Voor alle kinderen was 
er een mooie prijs en een trofee. 

Met dank ook aan sponsor Dier 
Specialist Lucassen.
Vanzelfsprekend was er veel aan-
dacht voor het respectvol behande-

len van de vangsten en werden de 
visplekken schoon achtergelaten. 
Ouders, kinderen en vrijwilligers wa-
ren enthousiast: “Volgend jaar weer!”

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
In het weekend van zaterdag 12 
september en zondag 13 septem-
ber is er geen viering in de Sint-Mar-
tinuskerk van Oud-Zevenaar.

In het weekend van zaterdag 19 
september en zondag 20 septem-
ber is er geen viering in de Sint-Mar-
tinuskerk van Oud-Zevenaar.
Donderdag 24 september 19.00 

uur: Eucharistieviering met voor-
ganger Pastoor Thanh
Gebedsintenties: Gisela Kleinpen-
ning, Ouders Beudel-Hendriks, 
kinderen en kleinkind, Theo en 
Mia van Alst-Postma, Dora Kluit-
man-Beekman, Johan en Gra-
da Engelen-Polman en dochter  
Ria
Collecte: Wereldmissiemaand

Jong geleerd... (foto: FB)

Het verbinden van 3 oevers. (foto: Alie Engelsman)

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Als advies 
maatwerk wordt
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

ZEVENAAR – Per 1 september is 
Zing en Swing weer gestart met de 
repetities. Geheel coronaproof dat 
wil zeggen met in achtneming van 
alle maatregelen.

Door omstandigheden zijn er enkele 
deelnemers afgehaakt en daarom is 
er weer plaats voor nieuwe deelne-
mers. De groep kan maximaal 25 
mensen aannemen. Bij meer aan-
meldingen kan het voorkomen dat 
men op een wachtlijst komt. Zing en 

Swing is opgezet voor 50-plussers 
die van gezelligheid, zingen, dansen 
en muziekmaken houden. We horen 
vaak: ik kan niet zingen. Gelooft u 
mij maar: iedereen kan zingen en bij 
ons in de groep lukt dat altijd.

Zing en Swing repeteert op de dins-
dagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur 
in Ons Huis aan de Dr. Honigstraat 
3 in Zevenaar. Het project is steeds 
voor twintig weken en kost in totaal 
zeventig euro. Het streven is om een 

leuke eindpresentatie te houden. Tij-
delijk kan er niet gedanst worden, 
maar daarom is het niet minder ge-
zellig. Na afloop is er een mogelijk-
heid om een kopje koffie of thee te 
drinken. Zing en Swing heeft een ei-
gen facebook pagina met veel info.
Meer informatie is te verkrijgen via 
Hennie Bakker: henniebakker@up-
cmail.nl of Plony Fransen 524091 
of f2hpjfransen803@hetnet.nl. Bij 
deze dames kunt u zich ook opge-
ven om mee te doen.

Zing en Swing weer begonnen

Mededelingen: Geachte Parochia-
nen. 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.
Vrijdag: 11 september om 10.30 
uur. Stille Eucharistieviering.

Voorganger: Pastoor Thanh.
Gebedsintenties 11-09-2020: Wim 
Staring, Truus van Marwijk-van 
Dalen, Ouders van Marwijk-Rozen-
daal, Familie Lintzen-de Ruyter.
Gebedsintent ies 19/20-9-
2020: Wim Staring, Annie en 
Bernard Hoppenreijs-Lucas-
sen (Uitzending via youtu-
be zondag 20 september om  
9.30 uur.)

Zaterdag 26 september 2020 is er 
weer Sam’s Kledingactie van 9.00 
tot 12.00 uur. U kunt uw kleding af-
geven bij het parochiecentrum in 
gesloten plastic zakken of dozen.

Vooraankondiging:
Vrijdag 16 oktober is er om 10.30 
uur een stille eucharistieviering in 
de H. Remigiuskerk. Voorganger 
pastoor Thanh.

H. Remigius Duiven

H. Andreaskerk Groessen
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HET BESTE WASPROGRAMMA

Geldig van 15 t/m 17 september 2020

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

VAN € 19
VOOR

Onze stofzuigers worden vernieuwd en zijn van 15 
t/m 17 september buiten gebruik. Daarom bieden wij 
u die dagen graag een korting aan op het wassen!

Lever de onderstaande bon in en krijg ons meest 
uitgebreide wasprogramma

“Het Beste” van € 19 voor € 10.



 
 

MDT NIEUWS 

MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren 
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten 

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

 

HOPE XXL zou nooit zo ver zijn gekomen 
en zoveel hebben bereikt als er geduren-
de de reis geen bedrijven, instellingen en 
overheden zouden zijn geweest die   
vertrouwen hadden in het idealistische 
doel dat HOPE XXL voor ogen heeft. Een 
van deze samenwerkingsverbanden is 
zo sterk, dat wij graag dit MDT nieuws 
daar aan wijden. Bij de start van de 
stichting, was het de Rabobank die een 
oproep deed om jongeren met hun en-
thousiasme, ideeën en frisse visies meer 
te betrekken bij de maatschappij. Wat 
oorspronkelijk is gestart als een experi-
ment waarbij 10 jongeren 10 keer bijeen 
zouden komen om de Liemers List, zijn-
de een (actie)lijst met normen en waar-
den ten behoeve van het wereldlijke 
welzijn, op te stellen, groeide uit tot iets 
veel groters. Gaandeweg sloten steeds 
meer jongeren zich aan bij het initiatief 
om het leven op aarde een stuk draaglij-
ker te maken voor alle mensen en is de 
stichting geëvolueerd. Tijdens alle fases 
van het bestaan, hebben de jongeren 
van HOPE XXL een grote bondgenoot 
gehad aan de Rabobank die hen facili-
teerde met geld én – belangrijker - met 
kostbaar perspectief. In de jarenlange 
samenwerking met de Rabobank waren 
oud-directievoorzitter Leo van Paassen 
en Jan Ummenthum, directievoorzitter 
Arnhem en omstreken, altijd bereid om 
zowel binnen als buiten de bank hun 
onvoorwaardelijk steun te betuigen aan 
de idealen van HOPE XXL. De twee heren 
blikken terug op de oorsprong van de 
samenwerking en geven hun visie op de 
nieuwe mogelijkheden die het MDT   
HOPE XXL biedt. 

Leo van Paassen 

Van Paassen bekleedde zijn rol als direc-
tievoorzitter toen HOPE XXL nog slechts 
een idee was, maar dat dit idee zo’n 
enorme impact zou hebben, hadden we 
niet voorzien. “Het plan om jongeren te 

betrekken bij hun eigen maatschappij 
weerspiegelde de belangen van alle be-
trokken partijen,” begint Van Paassen. 
“toentertijd wisten wij nog niet zeker 
wát, maar wel dát het tijd was voor iets 
nieuws.” Zo kwamen de eerste jongeren, 
de zogeheten ‘founders’, bijeen. “Het 

concept sloeg aan!” gaat Van Paassen 
positief verder. “Steeds meer jongeren, 
maar ook bekende Nederlanders, sloten 
zich aan bij de beweging die zich HOPE 
XXL noemde.” Leo van Paassen geeft aan 
erg enthou-
siast te wor-
den van de 
ontwikkeling 
die de stich-
ting heeft 
doorgemaakt 
en dit is mede 
omdat hij zich 
ook altijd 
heeft ingezet 
voor de jeugd. 
“Ik heb, naast 
mijn werk-
zaamheden 
bij de Rabo-
bank, veel 
jaren besteed 
aan het trai-
nen en bestu-
ren van jonge-
ren en keer 
op keer is te zien dat ze zelf ook heel 
graag bij willen dragen en willen worden 
meegenomen worden in het proces.” 
verhaalt Van Paassen. Nadat Leo stopte 
bij de Rabobank, besloot hij in het be-
stuur van HOPE XXL te gaan, waar hij 
van dichtbij de inzet van de jongeren 
kon blijven aansturen en bewonderen. 
Deze motivatie heeft de stichting doen 
laten groeien. Ook het MDT zal de stich-
ting weer voeden met nieuwe energie 
volgens Van Paassen: “Helemaal leuk is 
dat HOPE zijn idealen waar kan maken 
in de Liemers!” sluit hij af. “Geen euro is 
verspild geweest.”  

Jan Ummenthum 

Minstens net zo enthousiast als Van 
Paassen is zijn directe opvolger, Jan Um-
menthum. “Als ik zie wat HOPE XXL doet 

voor de regio, 
gaat mijn hart 
sneller klop-
pen!” vertelt 
Ummenthum 
opgewekt. “Bij 
de Rabobank 
zijn wij con-
stant bezig om 
te kijken naar 
hoe wij onze 
taken als bank 
kunnen over-
stijgen door 
oog te hebben 
voor de wereld 
om ons heen. 
Zo zijn wij ons 
bewust van 
maatschappe-
lijke thema’s 

en zien wij het als uitdaging om bij te 
dragen aan het welzijn van, in dit geval, 
de Liemers.” gaat Jan verder. “Het ge-
dachtengoed van HOPE XXL loopt syn-
chroon met onze eigen idealen en daar-
om is het samenwerken ook altijd zo 
plezierig. Waar wij meedenken en met 

het grote netwerk komen, heeft HOPE 
de contacten met de jongeren om direct 
effect te leveren.” Als gast op veel activi-
teiten van HOPE XXL, komt Ummenthum 
geregeld spreken over de succesverha-

len die beide partijen samen hebben 
doorgemaakt in het belang van de regio. 
“Denk aan duurzaamheid, sociale onge-
lijkheid of de economie,” legt Jan uit. 
“zowel de Rabobank als HOPE XXL     
vinden weerklank bij de Sustainable De-
velopment Goals van de VN.” De relatie 
tussen HOPE XXL en de Rabobank is, 
zoals Jan heeft verteld, niet eenzijdig. 
“Wij houden elkaar te allen tijden 
scherp!” voegt Jan toe. Met behulp van 
een breed netwerk aan contacten weet 
de Rabobank HOPE altijd te voorzien van 
sprekers, professoren, maar ook         
anderen die een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan het alsmaar ontwik-
kelende gedachtengoed van de stichting. 
Anderzijds kunnen de jongeren van   
HOPE XXL de bank weer helpen door 
mee te denken over maatschappelijke 
vraagstukken.  

Beide heren, Van Paassen en Um-
menthum, kijken met veel plezier uit 
naar de uitrol van het MDT-project, 
waarbij dit veelgeprezen gedachtengoed 
nog breder in uitvoering wordt gebracht. 
De Rabobank houdt zich volgens        
Ummenthum te allen tijde aanbevolen 
als partner en zal de initiatieven bijstaan 
met geld en advies. Maakt het geld dan 
uiteindelijk gelukkig? “Absoluut niet!” 
lacht Ummenthum. “Het is makkelijk 
meegenomen, maar het is de visie en de 
impact op de samenleving die het      
verschil gaan maken!” “Nu kunnen de 
jongeren óók aan de slag, zonder dat 
deze enkel afhankelijk zijn van de       
senioren!” voegt Van Paassen ten slotte 
toe. Van de allereerste bijeenkomsten 
tot aan de Nacht van de Acht en van de 
schoolteams8 tot aan het MDT, HOPE 
XXL en de Rabobank hebben een goed 
verleden én kijken hoopvol uit naar een 
nog betere toekomst.  

Een verleden en een toekomst met de       
Rabobank 

• Leo van Paassen 

Jan Ummenthum 

Wist u dat…… 

• wij afgelopen week op 5 locaties in 
Duiven en Zevenaar naast het Can-
dea- en Liemers College een HOPE 
XXL MDT Basecamphuisje hebben 
opgebouwd, waar vanuit de MDT-
jongerencoaches de deelnemers 
gaan begeleiden? 

• wij deze weken op het Liemers en 
Candea College in de klassen actief  
zijn met de werving van MDT deel-
nemers? 

• de aanmeldpagina www.Hope-
xxl.com/MDT live is gegaan? 

• afgelopen zondag de “Het Ouwe 
Vertrouwen, de Jan Terlouw fontein” 
in het Horsterpark in werking is ge-
steld en dat dit ook het officiële 
startsein was voor het HOPE XXL 
MDT-project “Jong Geleerd is Jong 
Gedaan”.?  

• iedereen die deze week ‘s-avonds 
naar de, op een na hoogste, fontein 
van Nederland komt kijken, in het 
theepaviljoen bij een consumptie 
een gratis appeltaartje krijgt aange-
boden? 
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CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

 Onderhoud en reparatie voor alle automerken
 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties
 Merkonderdelen van originele kwaliteit
  Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
  Vakmensen die van hun vak houden en u kwaliteit leveren
 Offerte vooraf en heldere prĳ safspraken

RENNES ZEVENAAR 

3-DAAGSE OUTLET

De Houtakker 6a, 6681 CW Bemmel • Tel. 0481 -371296 

VRIJDAG
18 SEPT

10.00 - 20.00 uur

ZATERDAG
19 SEPT

10.00 - 17.00 uur

ZONDAG
20 SEPT

12.00 - 17.00 uur

WINTERJACK’S
50-75% KORTING
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Damesvissen in Pannerden
PANNERDEN – Of dames kunnen 
vissen, die vraag is uiteindelijk 
overbodig, gezien de uitslag van 
de eerste wedstrijd gehouden op 6 
september in het water aan de Dijk 
(Het Ouwe Lullengat).

Aan niets ontbrak het deze mid-
dag, alle toepasbare coronaproef-
regels waren voorhanden. Waar 
bij opgemerkt moet zijn, dat een 
ieder zich keurig hierin gesterkt in 
voelde voor hun beschermde fac-
tor. Juist op deze manier kunnen 
verenigingen zeker voor ontspan-
nende momenten in deze toch wel 
moeilijke tijden zorgen. Aan deze 
drie kleine competitiewedstrijden 
(6, 13 en de laatste 20 september) 

vloeit de winnares uit voort.
Mariët te Pest explosief in haar 
vangkunst: 102 stuks lengte van 13 
meter en 21 cm.
Agnes Groenen 60 stuks 7 meter 
21 cm.
Lieke Wensink 52 stuks 6 meter  
09 cm.
Ria Wezendonk 52 stuks 5 meter 
97 cm.
Annie lijkendijk 40 stuks 4 meter 
63 cm.
Brigit Markerink 16 stuks 2 meter 
10 cm.
Ria Joosten 09 stuks 1 meter 22 cm.
Annie Nas 0 0.

De tweede wedstrijd is zondag  
13 september zelfde tijd. 

Herfstexcursie De Gimbornhof
ZEVENAAR – Onder leiding van 
een deskundige gids houdt IVN 
werkgroep De Liemers op zondag 
20 september een herfstwandeling 
in De Gimbornhof in Zevenaar. De 
twee uur durende wandeling start 
om 10.00 uur bij de ingang van het 
park in de haakse bocht van de 
Guido Gezellestraat in Zevenaar.

De Gimbornhof is een botanische 
tuin met bijzondere naald- en loof-
bomen. De groene oase bevindt 
zich vlakbij het stadscentrum. Tij-
dens deze herfstwandeling is er 
speciale aandacht voor de grote 

verscheidenheid aan bomen en 
vruchten. Deze wandeling is heel 
geschikt voor kinderen, en is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers. Informatie erover is te verkrij-
gen bij Roel Brocx via 06 53651958.

RIVM-richtlijnen
Om de RIVM-richtlijnen te kunnen 
naleven is er een maximum aantal 
deelnemers ingesteld. Deelname 
aan de excursie is daarom alleen 
mogelijk na aanmelding, via het 
aanmeldformulier op www.ivn.nl/
afdeling/de-oude-ijsselstreek/acti-
viteiten.

Kunst in het Dorpshuis Groessen
GROESSEN – In het weekend van 
19 en 20 september vindt voor 
de vijfde keer het 3 Oever Fes-
tival plaats. Een kunstfestival 
dat zich afspeelt op de 3 oevers 
van de Gelderse Poort. Zie ook: 
www.3oeverfestival.nl.

Belangrijk onderdeel van dit festi-
val is de 3 Oever Atelier Route: een 
route langs locaties waar kunste-
naars hun werken tonen. Dit jaar 
is het Dorpshuis Groessen ook 
deelnemer aan deze route. Op za-
terdag 19 en zondag 20 september 
exposeren vier kunstenaars in het 
Dorpshuis: beide dagen van 11:00 
– 17:00 uur. De toegang is gratis.

Er is dit jaar helaas geen Schut-
tersKermis tijdens dit weekend in 
Groessen. Misschien is dit een leuk 
alternatief uitje op de zaterdag of 
zondagmiddag?: Kom gezellig van 
Kunst genieten in het Dorpshuis.
De volgende kunstenaars zullen 
hun werken tonen (op de foto van 
links naar rechts): Eric Trip, Anton 
Ariëns, Annelieke Lomans en Mar-
jolein Bartels.
Annelieke Lomans toont haar schil-
derijen, Zij worden gekenmerkt 

door sprekende kleuren. Haar on-
derwerpen in zeer gevarieerde stij-
len. Het zijn bijvoorbeeld naïef ge-
tekende portretten, geabstraheerde 
voorstellingen, mediterrane land-
schappen en intuïtief werk.
Anton Ariëns maakt beeldhouw-
werken: ruimtelijk, meestal abstract 
werk met strakke gebogen lijnen en 

vlakken. Het werk krijgt daardoor 
veel beweging en gaat leven.
Marjolein Bartels hergebruikt stof-
fen, kleden en maakt daar kleurrijke 
producten mee,
Eric Trip tenslotte maakt foto’s van 
onderwerpen die hem fascineren 
en die zet hij vervolgens om in be-
wegende belden.

Ontspanning voor bewoners De Pannerd
PANNERDEN – Opnieuw muzikale 
beleving geboden door (MoniCare 
Zorg Pannerden) waarmee wordt 
aangegeven dat zorg alleen niet 
haar taak is, maar breder in de 
zorg daar komt ook geestelijk mu-
zikale ontspanning bij kijken voor 
één iedereen.

Foto en tekst: Frans Willemsen
“Juist nu omdat de Ccorona nog 
lang niet over is, is het juist mijn 
taak ook ontspanning bij onze be-
woners blijven brengen. Wij pro-
beren te denken in allerlei soorten 
belevingen voor onze bewoners. 
We hebben al een veelzeggend re-
portware kunnen bieden aan hen, 
waaronder blaasmuziek/ smart-
lappen/ Ien Orde het Panders Jon-
gelingen Orkest. En deze middag 

4 september: Hollandser kon het 
niet met liederen gezongen door 
Thea Leenders uit Pannerden met 
ondersteuning van Ron Janssen uit 
Babberich op de piano voor onze 

luisteraars, bewoners op de bin-
nenplaats bij De Pannerd.
Onder stralend weer en buitenge-
wone muzikale sfeer genoten de 
bewoners.

In coronatijd sporten & bewegen
Wil je tegenwoordig sporten, bewe-
gen,
Staan er heel wat regels beschre-
ven,
Willen niemand doen tekort,
Is het nu tob- of topsport,
Plezier staat altijd voorop,
Sport op je eigen manier beleven,
Vele corona-protocollen zijn er ge-
schreven,
Kom je nu echt overal tegen,
Gaat het nog om verliezen, de zege,
Geen spelersbank meer, maar een 
stoel,
Anderhalve meter afstand, bevor-
dert dit het teamgevoel,
In het veld, dichtbij verdedigen met 
hand en tand,
Buiten het veld, de regel houdt vol-
doende afstand,

Schermen tussen tafel juryleden, 
lastig communiceren,
Hoe het uitpakt, de toekomst zal 
het leren,
Mogelijkerwijs rondlopen met een 
mondkap,
Is er nog iemand die dit snapt,
Persoonsgegevens achterlaten, er-
gens opschrijven,
Contactcirkel bekend, uitbraak ver-
plicht in quarantaine blijven  
Chauffeurs die spelers naar uitwed-
strijden rijden,
Daar horen, sorry (teveel) publiek 
willen we vermijden,
Basketbalwedstijd is vijf tegen vijf, 
sportief strijden,
Bovenstaande noodzakelijk, is van 
vroeger tijden,
Eeuwen geleden, was het brood & 

spelen,
Voor het volksvermaak hoefde men 
zich niet te vervelen,
Het spel van gladiatoren, in de are-
na met elkaar delen,
Nu is het sociale hygiëne, handen 
wassen, zeep, gelei,
Strikt noodzakelijk maar worden 
we daarvan echt blij,
Staat de sportliefhebber nog wel in 
de rij?
Corona moeten we bestrijden, nu 
nog meeleven,
Sportliefhebber zal het een andere 
beleving geven
Alle noodzakelijke regels op me-
disch gebied, net een ziekenhuis,
Wanneer zal de sporthal, sportbele-
ving weer voelen als tweede thuis?
M & M

De vier kunstenaars. (foto: Dorpshuis)

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

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

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

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

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

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



Eenzaamheid
kan op ieders 
pad komen
Eenzaamheid is iets wat bij het leven 
hoort. Iedereen voelt zich wel eens 
eenzaam. Bijvoorbeeld door verlies 
van een dierbare, verlies van werk, 
verhuizen en geen aansluiting vinden, 
fi nanciële problemen of gezondheids-
problemen. “Vanuit de Zonnebloem 
ondersteunen wij mensen die door een 
lichamelijke beperking dreigen te ver-
eenzamen”, zegt Wilma van Wijk van 
de Zonnebloem. “Onderdeel uitma-
ken van de samenleving is belangrijk 
om je goed te voelen. Iedereen moet 
mee kunnen doen. Daarom zoeken wij 
graag verbinding met andere organisa-
ties. Zoals met de Week van de Ont-
moeting die we samen organiseren.”

WijKern: een plek 
voor iedereen

   Week van 
de Ontmoeting

Eenzaamheid is overal. Het komt onder alle rangen en standen voor. Bij mannen en bij vrouwen, bij jong en oud. De WijKern in 
Duiven beseft dat er veel mensen zijn zonder een rijk sociaal leven, die zich eenzaam voelen en wil daarom de ontmoetingsplaats 
zijn voor iedereen die wat gezelschap kan gebruiken.

AGENDADatum  Activiteit

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

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

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

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

e WijKern komt voort uit de vroe-
gere Seniorenclub en is geves-
tigd aan het Eilandplein in Duiven. 

Voorzitter is Marika Biacsics. Onder haar 
leiding en met behulp van een enthou-
siast bestuur en ruim dertig vrijwilligers 
bloeide de WijKern op tot een locatie 
waar mensen graag samenkomen. Om 
aan een activiteit deel te nemen of ge-
woon voor een gezellig gesprek.
“Iedereen voelt zich wel eens eenzaam”, 

zegt Marika. “Eenzaamheid ken je in 
alle vormen en kan voor iedereen ver-
schillend zijn. Er zijn mensen die een 
geslaagd sociaal leven leiden, terwijl zij 
zich toch eenzaam voelen. Of mensen 
die weinig tot geen sociale contacten 
hebben, maar zich toch niet eenzaam 
voelen. Alleen als eenzaamheid blijvend 
wordt en ongewenst is, moet je er iets 
mee. Dan komt de WijKern om de hoek 
kijken.”

Sociaal centrum
De WijKern is een sociaal centrum voor 
ontmoeting en activiteiten. “Wij hebben 
niet het idee eenzaamheid op te kunnen 
lossen, maar we willen wel graag een 
steentje bijdragen aan het probleem. 
Daarom nemen we ook deel aan de 
Week van de Ontmoeting. De WijKern 
wil zichtbaar, toegankelijk, laagdrempelig 
en gastvrij zijn. We staan open voor ie-
dereen. Voor bezoekers, maar we bieden 
ook een plek aan vrijwilligers, die door 
het vrijwilligerswerk weer meetellen en 
op deze wijze nieuwe sociale contacten 
opdoen.”
De WijKern organiseert ontmoetingen 
en activiteiten voor jong en oud. Op 
sportief, recreatief, leerzaam en cultu-
reel gebied. “Er gebeurt hier veel. Van 
een wandelgroep en lezing tot handwer-
ken, schilderen, biljarten en koersballen. 

De WijKern bruist van activiteiten en 
precies dat willen we laten zien tijdens 
de Week van de Ontmoeting. Iedereen 
hebben we wel iets te bieden.”
De WijKern houdt op zondag 4 oktober 
een open dag (13.00-17.00 uur). Tijdens 
de Week van de Ontmoeting staan er 
van maandag 5 oktober tot en met vrij-
dag 9 oktober verschillende activiteiten 
op het programma. Meer informatie en 
het volledige programma is binnenkort 
te vinden via www.dewijkern.nl en opga-
ve kan via e-mail info@wijkern.nl. Mari-
ka: “Mensen die zich eenzaam voelen of 
iemand kennen met eenzaamheid, zijn 
welkom om een kijkje te nemen.” 

D

Marika Biacsics (staand) geniet van 
de vrolijkheid tijdens de activiteiten. 
Foto: Sjoerd Geurts

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

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

Techno-Plaza was ruim vijf jaar geleden een initi-
atief van Harry Klein Koerkamp in samenwerking 
met LiemersNovum, ondernemersvereniging 
Lindus, het Liemers College, de Liemerse ge-
meenten en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(POA) de Liemers. Liemers Novum heeft de re-
gie over Techno-Plaza. “In Techno-Plaza maken 
basisschoolleerlingen uit de Liemers kennis met 
het vak techniek”, vertelt coördinator Huub 
Traag. “In samenwerking met het bedrijfsleven 
bieden we innovatieve technieklessen aan.”
Dankzij een grote groep vrijwilligers die de kin-

deren begeleiden en enthousiaste bedrijven die 
deelnemen werd Techno-Plaza een doorslaand 
succes. “Wij leerden de kinderen hier aanvanke-
lijk boren, solderen, lijmen, timmeren en zagen. 
Omdat de markt zich de laatste jaren snel ont-
wikkelt, hebben we onze grenzen verlegd. We 
vullen projecttafels in met nieuwe uitdagende 
projecten. Zo leerden leerlingen het afgelopen 
jaar met behulp van Kremer Installatietechniek 
om stoplichten te programmeren.”
Voor het nieuwe schooljaar liggen nieuwe uitda-
gingen te wachten. Met Buitink Technologie en 

elektrotechnische groothandel Oosterberg gaan 
de leerlingen hanglampen maken. Bouwend Ne-
derland heeft het onderwerp mozaïeken op de 
agenda gezet. De Zevenaarse bedrijven Jazo 
Zevenaar, Kinkelder en Pola zetten samen de 
schouders onder het project waarin er een heli-
copter gemaakt moet worden en met behulp van 
Kunststofshop en elektrotechnisch groothandel 
Oosterberg wordt er met de kinderen een boom-
box gemaakt oftewel een kleine geluidsbox die 
je op een smartphone kunt aansluiten. “Het leu-
ke is dat het omhulsel van de speaker gemaakt 
wordt van gerecycled kunststof. De leerlingen 
nemen zelf doppen van frisdranken flessen mee, 
die we hier shredderen tot kunststofkorrels 
waarmee de boombox wordt gemaakt. Een mooi 
circulair project.”
Het belang van Techno-Plaza is volgens Huub 
Traag vijf jaar na de oprichting nog steeds groot. 
“Het beeld dat leerlingen hebben van weten-
schap en techniek wordt al op jonge leeftijd 
gevormd. Het is belangrijk leerlingen op jonge 
leeftijd enthousiast te maken voor wetenschap 
en techniek. De samenleving vraagt namelijk 
een steeds grotere technische kennis.”

De zomervakantie stond voor Techno-Plaza in het teken van een grote verhuizing. Het komend jaar is het technieklo-
kaal te vinden op het Liemers College, locatie Zonegge. Het wordt een tijdelijk verblijf van een jaar vanwege de huidige 
coronaregels en omdat de locatie op Landeweer wordt verbouwd. Bouwend Nederland plaatst daar een deur, zodat 
leerlingen voortaan van buiten rechtstreeks het lokaal in kunnen. 

Techno-Plaza 
naar nieuwe locatie‘  Ik ben trots 

op iedereen’
Een nieuw schooljaar in coronatijd?
Directeur Esther Jobsen van IKC Klokhuis en 
waarnemend directeur van De Wereldwijzer: 
“Het voelt nog niet compleet. De kinderen zijn 
er weer, maar we willen de ouders ook weer 
de school inhalen. Helaas kan dat nog niet, 
maar we maken er samen het beste van.”

Je bent hier nog niet lang werkzaam?
“Een jaar geleden startte ik op IKC Het 
Klokhuis en later werd ik ook waarnemend 
directeur van OBS Wereldwijzer. “Beide 
scholen hebben naar aanleiding van een 
kwaliteitsonderzoek van de inspectie een 
herstelopdracht gekregen, dus er was veel 
werk te verzetten. Ik durf te stellen dat we 
op de goede weg zijn. Ook de inspecteur gaf 
tijdens het kwaliteitsonderzoek aan vertrou-
wen te hebben in de ingeslagen weg op IKC 
Het Klokhuis. Ik ben trots op iedereen.”

En er wordt ook nog verbouwd?
IKC Het Klokhuis wordt opgefrist. In de 
vakantie is er geschilderd en een nieuwe 
vloer gelegd. Nu kijken we naar meubilair 
dat past bij het huidige onderwijs. We zijn 
een Daltonschool waar zelfstandigheid en 
samenwerken belangrijke pijlers zijn. We 
willen dat het meubilair en de speel-leer-
pleinen ondersteunend zijn aan deze 
uitgangspunten.”

Column
‘ Een andere 
werkplek’

Waarom kan een andere baan of werkplek 
zoveel nieuwe energie geven? 
De overstap naar een onbekende groep, 
een andere school, een gloednieuw ge-
bouw, of een nieuwe functie. Het is altijd 
een stap naar een nieuw hoofdstuk met 
heel veel nog te ontdekken mogelijkhe-
den, kansen en ervaringen. Natuurlijk 
is een andere werkplek ook vaak heel 
erg spannend. Kennismaken met nieuwe 
collega’s, leerlingen en ouders, nieuwe 
werkzaamheden, gebrek aan overzicht en 
niet wetend hoe de lijntjes lopen. Je bent 
je vertrouwde vastigheid even helemaal 
kwijt. Maar laat nou juist dát ervoor 
zorgen dat je blijft leren en jezelf blijft 
ontwikkelen! Uit ervaring kan ik zeggen 
dat als de eerste weken op een nieuwe 
plek achter de rug zijn, de spanning voor 
het onbekende plaatsmaakt voor heel 
veel energie en enthousiasme.  Zin om je 
verder te ontwikkelen, nieuwe plannen te 
maken én uit te voeren, nieuwe samen-
werkingen aan te gaan en samen mooie 
resultaten te bereiken. Ik heb er zin in.

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum
(sinds 1 augustus 2020)

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Op dit moment wordt er nog flink geklust aan Techno-Plaza. Helemaal links Huub Traag.
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Zondag Ochtend Licht
Bij Radio Drenthe, bekende klanken,
Marjan Koekoek willen we bij deze 
bedanken,
In de vakantie vaste prik,
Zegt u ook, bekend programma, dat 
ken ik,
Radio Drenthe is in ons gebied las-
tig te bereiken,
Onze favoriet Omroep Gelderland 
blijft ons verrijken,
Zondagmorgen kan het nu verke-
ren,
Wedstrijden die gespeeld zijn, kun-
nen we wat van leren,
Wedstrijdverloop doornemen, blij-
ven analyseren,
Of heel gewoon, simpel denken,
Wedstrijd is gespeeld, geen aan-
dacht meer aan schenken,
Volgende keer weer een wedstrijd 
op de rit,
Gaat er om, dat je lekker in je vel zit,
Ben je bij uitwedstrijd, alles al ver-
geten, op de terugrit,
Ieder beleeft een wedstrijd op zijn/
haar eigen manier,

Gaat om je eigen winstpunten, heb 
ik beleefd voldoende spelplezier,
Kun je, voor jezelf op bovenstaande 
vraag, positief antwoord geven,
Zal je er de volgende wedstrijd, met 
alle positieve energie weer wezen!!
Beleving van het spel, gaat niet al-
tijd om de nederlaag of de zege.
In het zondagmorgenlicht is het 
voor ons, zeker geen uitslapen,
Zullen ook na een speelzaterdag, 
relatief vroeg ontwaken,
Zeker voor u, als lezer, alvast een 
volgende column maken,
Dat u weet wat zich op een speel-
zaterdag heeft afgespeeld,
Basketbalsport op allerlei gebied, is 
iets wat ons nooit verveelt,
Bij omroepen, andere frequenties, 
andere muziek, andere presentato-
ren,
Net basketbalwedstrijden, altijd net 
even anders, kan ons blijven beko-
ren,
Dat laatste zult u nog dikwijls van 
ons horen.
M & M

DUIVEN – Van 17 – 20 september 
staat in het mooie Horsterpark 
in Duiven de Zomer Revue. Met 
elke avond een afwisselend pro-
gramma van dans, cabaret, zang, 
illusie, burlesque, theater en live 
muziek. Een avond vol cultuur 
en gezelligheid. Een avond waar 
verbazing en verrassing centraal 
staan. Geniet ondertussen van 
een lekker hapje & een drankje.

In het prachtige openluchttheater 
heb je de keuze uit drie rangen. 
Twee rangen in de openlucht en 
een overdekte viprang met mooi 
opgedekte tafels. Ga je voor een 
luxe overdekte vip ervaring met 
een lekker welkomstdrankje en 
lekkere zoutjes of voor het avon-
tuurlijke genieten onder de helde-
re hemel? Waar je ook zit: je zit 
altijd up en close met jouw favo-
riete artiest.
Alles is coronaproof! Met per show 
zitplaatsen voor tweehonderd be-
zoekers. Voor tickets en informa-
tie: zomerrevue.nl. Ticketprijzen 
vanaf 33,50 euro. Elke avond is er 
een spectaculaire show van 19.30 
– 22.45 uur. Inloop is vanaf 18.30 
uur. De catering wordt verzorgd 
door zalencentrum Wieleman uit 

Westervoort. De komende week 
wordt het programma bekend ge-
maakt.
Zomer Revue is een initiatief van 
LightFX. Binnen een mum van 
tijd kreeg hij mensen en bedrijven 
mee, want eindelijk kunnen we 
weer wat organiseren. Iedereen 
(bezoekers en bedrijven) hebben 

behoefte aan een fijn coronaproof 
evenement.
Met grote dank aan onze sponsors: 
Bordbusters, Hoevenaars, Fence-
F4Events, Sanicompany, Coocks-
on brandbeveiliging, Westervoort 
Plaza, Drukwerk Planet, Perfect 
Light, Easy Tent Verhuur, Wiele-
man Zalencentrum en LightFX.

DIDAM – Bibliotheek Montferland 
organiseert samen met de stich-
ting JobOn (voorheen DeBroek-
riem) netwerkbijeenkomsten. Sa-
men met andere werkzoekenden 
gaan deelnemers aan de slag om 
het cv te verbeteren, tips te delen 
en te netwerken.

Miranda Schouten en Petra Frö-
lich organiseren de netwerkbij-
eenkomst vanuit de bibliotheek: 
“Tijdens de netwerkbijeenkomst 
hebben we verschillende werkvor-
men om in te zetten, gaan de deel-
nemers vooral onderling met elkaar 

aan de slag en vertrekt iedereen 
naar huis met één of twee nieuwe 
netwerkcontacten en concrete tips 
om het cv te verbeteren. We vin-
den het een mooie aanvulling op 
de Walk & Talk bijeenkomsten die 
we al voor deze doelgroep organi-
seren.”

Actief netwerken
Vaak is solliciteren een eenzaam 
proces. Werkzoekenden zitten veel-
al in hun eentje thuis achter de pc 
naar vacatures te zoeken. Tegen-
woordig is het echter belangrijk 
om actief te netwerken. Dankzij de 

netwerkbijeenkomsten van JobOn 
bij de bibliotheek kunnen werkzoe-
kenden hun netwerk vergroten en 
direct hun sollicitatievaardigheden 
verbeteren.

De eerste bijeenkomst staat ge-
pland op 16 september van 10.00 
– 12.00 uur in de bibliotheek in Di-
dam, Schoolstraat 22. Deze bijeen-
komst gaat over het vinden van je 
droombaan. Meer informatie staat 
op www.bibliotheekmontferland.nl. 
Meld je aan via info@bibliotheek-
montferland.nl of bel naar 0316 
221184.

BABBERICH – De Koekfabriek bakt 
al ruim vier jaar de heerlijkste koek-
jes in de bakkerij van Landgoed 
Halsaf in Babberich. Nu is Click 
Re-integratie de samenwerking 
aangegaan met de Koekfabriek. 
Vanaf 1 september krijgen de koe-
kenbakkers dus begeleiding van de 
coaches van Click Re-integratie.

Bakkerij Halsaf biedt mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
een volwaardige werkplek. “Door 
het werken in de bakkerij hebben 
onze werknemers een leuke baan, 
staan ze midden in de maatschap-
pij en bakken ze de allerlekkerste 
koekjes” vertelt Els Oortwijn die de 
begeleiding namens Click Re-inte-
gratie op zich gaat nemen.

“De bakkerij is een arbeidsmatige 
dagbesteding, waarbij wij dan ook 
van de werknemers een bepaalde 
mate van zelfredzaamheid ver-
wachten. De bakkerij is gevestigd 
in een prachtig historisch pand. De 
Koekfabriek levert haar koekjes aan 
diverse partijen, maar de koekjes 
worden ook geserveerd bij de kof-
fie op het terras op het landgoed. 
Ook zijn de koekjes te koop bij de 
bakkerij.”
De werknemers krijgen professio-
nele begeleiding van ervaren coa-
ches. “We vinden het belangrijk 
dat de werknemers zich kunnen 
ontwikkelen en ontplooien op hun 
eigen manier. In de bakkerij ontdek-
ken ze vaak onverwachte kwalitei-
ten bij zichzelf!

Op zaterdag 19 september bent u 
van 11.00 tot 15.00 uur welkom 
op onze open dag. De koekjes en 
de koffie staan voor u klaar. Wilt 
u meer weten? Neem dan contact 
op met Frans van Beugen, telefoon-
nummer +31 6 46 01 23 82 of mail 
naar info@clickreintegratie.nl.”

Zondag Ochtend Licht

Zomer Revue in Horsterpark Duiven

19 september 2020 19.00 uur 
Woord en Gebedsviering
Intenties: Hans Bisselink, Wim 
en Annie Grefen-Wanders,  
Wilma Wigman-Opgenoort, 
Henk Heijmen, Bennie Bus, Jan  
Peperkamp.

Sint-Werenfridus 
Westervoort

Click Re-integratie begeleidt 
bakkers van de Koekfabriek op Halsaf

Bibliotheek Montferland organiseert
netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

BABBERICH – SV Babberich 
is trots te kunnen melden dat 
Coop Babberich het hoofdspon-
sor- en shirtsponsorschap met 
drie jaar heeft verlengd. Hier-
door zijn zowel het vlaggen-
schip als het tweede elftal van 
nieuwe tenues voorzien.

Tijdens het Frans van de Zand-
toernooi, eind augustus, werden 
de tenues voor het eerst gedra-
gen. Vanwege de afgekondigde 
corona-maatregelen door het 
bestuur van de Babberichse vijf-
deklasser was er toen geen ge-
legenheid om het geheel op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Afgelopen zondag voorafgaand 
aan het bekerduel tegen Loener-

mark kon er wel een teamfoto 
worden gemaakt en kreeg Willie 
van de Berg van de Coop Babbe-
rich een ingelijst wedstrijdshirt 
overhandigd door voorzitter Mar-
tijn Bouwman.
“Willie draagt onze SV al jaren 
een warm hart toe en vindt het 
ook belangrijk dat er gevoetbald 
kan blijven worden in het dorp. 
Dat is precies waarom we onze 
energie in deze vereniging ste-
ken”, geeft de voorzitter aan.
“Ik heb zelf jaren in het be-
stuur van Germania in Groes-
beek, waar ik woon, gezeten, 
dus ik weet wat het bestuur er 
allemaal voor moet doen. Daar 
heb ik waardering voor”, laat de  
sponsor weten.

Sponsor bedankt

Teamfoto SV Babberich 1. (foto: Wil Kuipers)
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• BRUILOFTEN • VERJAARDAGEN • BEDRIJFSFEESTEN 
• DIVERSE BINNEN EN BUITEN ACTIVITEITEN

Onbeperkt 
Spareribs, Biefstuk 
of Gamba’s eten

voor
€24,50 p.p.

Reserveren gewenst.
Geldig van woensdag 

t/m vrijdag

Actie loopt tot en met
30 oktober 2020

✩
Nieuwe

 dartbaan.
Ook biljarten.

Voor al 
uw feesten 
en partijen

Diner en 
à la carte

TOLSTRAAT 10, 6916 BC  TOLKAMER. TEL. 0316 - 54 16 20
WWW.TAVEERNEDEBIJLAND.NL

Heerlijckheid Herwen - Molenstraat 9, 6914 AC  Herwen - 0481 453333
www.heerlijckheidherwen.eu – info@heerlijckheidherwen.eu

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 

Heerlijk en eerlijk eten - overnachten

Biologisch restaurant

Een uniek kleinschalig biologisch restaurant, 
EKO gecertificeerd. 
Dit jaar hebben we volop genoten van de 
verse producten uit eigen moestuin.
De kippen zorgden voor het eitje bij het ontbijt.
Bij mooi weer werd er gegeten in de moestuin.
Nu de R in de maand zit gaan we weer 
naar binnen,
U bent u op donderdag t/m zondag 
van harte welkom!

19 en 20 sepember zijn we weer pleisterplaats 
tijdens 3 Oever festival op de oostoever!
20 oktober organiseren we een wijnproeverij met 
Nederlandse en buitenlandse biologische wijnen
21 november organiseren we een groot  
7 gangen diner vol met visspecialiteiten
20 december organiseren we de kerstherberg, 
met stal, lekker hapjes en live muziek.

Restaurant geopend donderdagavond tot zondagavond.  
Reserveren is verplicht. We kunnen maar een beperkt 
aantal tafels per dag aannemen. 
Voorkom teleurstelling en reserveer tijdig!

POP-UP EETCAFÉ
ETEN & DRINKEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

POP-UP EETCAFÉ
ETEN & DRINKEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

POP-UP EETCAFÉ
ETEN & DRINKEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

Spreek af, kom samen en geniet in ons sfeervolle restaurant:
Eethuisje de Minnarij - Tel: 0316-372250 - www.minnarij.nl

Visavond!  ZATERDAG 19 SEPTEMBER
Visliefhebbers, kom en prikkel je zintuigen! Laat 

je tong strelen en geef je ogen de kost, deze avond 
serveren wij onze smakelijke visspecialiteiten. 

Zoals u van ons gewend bent, verrassen we u deze 
avond met verschillende combinaties 

van wijn & spijs.

Onze visavond staat garant voor een avond 
van puur en intens genieten!

Alleen op reservering: 0316-372250 
of via www.minnarij.nl

 P.S. voor de niet-vis-liefhebbers 
is er ook gewoon vlees te verkrijgen!

Op 31 oktober, 14 november en 28 november 
bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom 
voor vijf heerlijke gangen wild.
We ontvangen u op deze wildavonden met 
een aperitief en een amuse, met aansluitend 
een vijf gangen wilddiner.
Graag reserveren. 

KOM GEZELLIG LUNCHEN IN DE 
OPENLUCHT OP ÉÉN VAN ONZE 
PRACHTIGE TERRASSEN!
Vers belegde broodjes, heerlijke 
soepen, tosti’s en de lekkerste salades. 
 
Kijk voor onze lunch- én dinerkaart 
op www.peeske.nl
Reserveren kan via info@peeske.nl 
of bel: 0316-532804 

gemaal Bezoek Gemaal Oude Rijn 
… voor een kijkje in het museum en een 

verhaal over het water in de Driedorpenpolder.
… als uitvalsbasis voor een 

wandel- of fi etstocht. 
… met familie of vrienden 

voor een lunch of een High Tea. 
… voor de lekkere koffi e met huisgemaakte 

apfelstrudel. 
… voor overnachting in de 
prachtige vakantiewoning.

EEN UNIEKE LOCATIE VOOR KLEINE PARTIJEN, 
VERGADERARRANGEMENT OF FAMILIEREÜNIE.

Gemaal Oude Rijn
Deukerdijk 42, 6911 KL Pannerden

Reserveren:
info@gemaalouderijn.nl  of  06 51 96 67 06
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Liemers Poëzie
ZOMERREGEN

Gele grasvelden
En droge sloten

Een golf van hitte

Ligt in de dag besloten

De lichte hemel

Kleurt snel grauw en grijs
Wind waait steeds harder

Een donk’re wolk op reis

Nu de regen is gekomen
Kleurt blad langzaam groen

En het beekje drupt vol

In het zomerseizoen

Kyra Sannes

WESTERVOORT – Ans Bouman had nooit 
gedacht dat ze op 75-jarige leeftijd nog haar 
eerste gedichtenbundel zou uitbrengen. 
‘Dichterbij- Liefde voor mens en dier, natuur 
en aarde’ bevat vierenveertig gevarieerde ge-
dichten met illustraties, die je bewust maken 
van de mooie wereld om je heen.

Ans Bouman en haar man Ben vormen de der-
de generatie bewoners van het huis in Wester-
voort dat Ans’ opa in 1938 bouwde. Hier voelt 
Ans zich dan helemaal op haar plek en komt 
haar creativiteit goed tot uiting. Ze vertelt: “Ik 
ben altijd al creatief geweest. Tekenen, schil-
deren, beeldhouwen en natuurlijk dichten heb 
ik altijd met veel liefde gedaan.” Met dichten 
startte Ans na het overlijden van haar vader in 
1995. “Ik begon met aantekeningen te maken 
over gevoelens. Het was fijn om dat op pa-
pier te zetten, maar meer deed ik er toen niet 
mee. Toen ik in 2004 stopte met mijn werk als 
gids bij de VVV in Arnhem, had ik veel meer 
vrije tijd. Daardoor kon ik in plaats van alleen 
aantekeningen ook echt gedichten gaan ma-
ken. Maar dat ik vijftien jaar later een eigen 
gedichtenbundel zou uitbrengen, had ik nooit 
verwacht.” Ans maakt gedichten voor zichzelf, 
vrienden, familie en voor speciale gelegen-
heden. De opmerking dat ze haar gedichten 
eens zou moeten bundelen had ze al vaker ge-
hoord, maar in februari van dit jaar kwam het 

er uiteindelijk van toen dochter Natascha door 
het coronavirus terugkwam uit haar woon-
plaats in Zuid-Afrika. “Mijn dochter zei: ‘Als je 
het boek wilt, moeten we het nu doen, want 
nu kan ik je helpen.’” Moeder en dochter stap-
ten naar Bookscout en werkten zes maanden 
aan de gedichten en zelfgemaakte foto’s, tot-
dat de gedroomde dichtbundel in juli van dit 
jaar werkelijkheid werd. Ans heeft de smaak 
van het dichten goed te pakken en geeft aan 
dat er wellicht nog meer van haar hand volgt. 

Inspiratie voor een gedicht komt bij Ans on-
verwachts en negen van de tien keer is dit 
om vier uur ’s ochtends. “Ik heb maar een 
schriftje naast mijn bed gelegd, dan schrijf 
ik het meteen op en slaap ik daarna weer 
verder.” De gedichten gaan over van alles; de 
ene keer over het hondje van de buren en de 
andere keer over schaduwen. “Alle gedichten 
hebben wel iets met verbondenheid, de na-
tuur en mensen te maken. Van kinds af aan 
kijk ik altijd al om me heen. Ik word afgeleid 

door al het mooie naast me en wil alles goed 
zien. Zo weet ik nog dat ik de hele tijd om mij 
heen keek toen ik op zesjarige leeftijd met 
mijn vader ging fietsen. Ik hoor mijn vader 
nog zeggen: ‘Ans kijk nou eens voor je!’, maar 
het was al te laat, we lagen in een berm naast 
het fietspad! Toch ben ik blij dat ik om me 
heen bleef kijken. Onze aarde en de natuur 
zijn het waard om zuinig op te zijn, zodat het 
een goede plek blijft om te leven, ook voor 
onze kinderen en kleinkinderen.”

Nina Elbers

Dichter bij Ans Bouman
‘Een eigen gedichtenbundel, dat had ik nooit verwacht!’

“Alle gedichten hebben wel iets met verbondenheid, de natuur en mensen te maken”. Foto: Nina Elbers

Twee weken geleden zijn de letters van 
de Turmac Cultuurfabriek op het dak ge-
plaatst. Als je nu ‘s avonds langsrijdt of 
loopt dan geven de mooi verlichte letters 
duidelijk aan waar je bent. Dat het nu van 
de buitenkant ook zichtbaar is, is erg fijn, 
want aan de binnenkant ontstaat steeds 
meer reuring. Door de huidige omstandig-
heden is de start misschien wat langzamer, 
maar gestaag wordt er met alle partijen 
gewerkt aan meer en meer activiteit. Van-
af mijn werkplek heb ik zicht op de biblio-
theek. Het doet me goed dat we gevonden 
worden door gasten op zoek naar een boek, 
de dagelijkse krant of een magazine. Zeker 
nu de laatste weken weer scholieren langs-
komen. Ik heb ze gemist. En wat minstens 
zo fijn is, is dat ook het Liemers Museum 

helemaal over is. Dit was het laatste on-
derdeel dat nu ook een plek heeft gekregen 
in de cultuurfabriek. Het depot ziet er spik 
en span uit en het is genieten van al die 
objecten en kunstwerken die daar zeer effi-
ciënt opgesteld staan. De komende periode 
staat in het teken van de verdere ontwikke-
ling van de presentatieruimte. Het is prettig 
dat collega’s vanuit de verschillende disci-
plines elkaar in de Hal tegen komen. Dat 
persoonlijke contact op de gang wat vaak 
tot nieuwe ideeën leidt of een gezamenlijke 
oplossing voor een probleem. En dat geldt 
ook voor alle partners. Ik zie, na een lange 
aanloopperiode, dat we ons doel gaan be-
reiken. We hebben voor nu en voor de toe-
komst een prachtige ontmoetingsplek voor 
iedereen. Laat het licht nog lang schijnen!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Licht

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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DOORNENBURG – Het bestuur en de vrij-
willigers van Fort Pannerden hebben grote 
plannen. “Fort Pannerden is zo’n geweldig 
vestigingsbolwerk. Dat moeten meer mensen 
leren kennen, of liever: ze moeten het Fort 
beleven”, vertellen bedrijfsleider Jos Peters 
en assistent-conservator Mieke Montanus 
enthousiast.

“Corona heeft wel wat teweeg gebracht voor 
het fort. Natuurlijk hebben we inkomen moe-
ten derven omdat we drie maanden gesloten 
waren voor publiek, maar we hebben de tijd 
nuttig kunnen besteden om onze museum-
plannen verder uit te werken,” vertelt Jos. Mie-
ke: “We zijn op dit moment bezig met het invul-
len van de documenten die nodig zijn voor de 
museumregistratie. In feite zijn we natuurlijk al 
een museum, want het fort vertelt heel veel ge-
schiedenis. Maar als we als museum geregis-
treerd staan, kunnen mensen met een muse-
umjaarkaart bij ons met korting naar binnen. 
Dat maakt het voor bezoekers aantrekkelijk en 
voor ons uiteraard ook.”

Negen thema’s
In het fort is tijdens de lockdown hard gewerkt 
door de vrijwilligers. Een van de verdiepingen, 
de soldatenvleugel, is al bijna ingericht als mu-
seum. In elke nis vind je een ander stukje ge-
schiedenis. Zo krijg je al een eerste overzicht 
van wat het fort te bieden heeft. Mieke: “We 
willen negen thema’s laten zien. Dit zijn deel-
collecties die beschreven staan in het canon 
van Fort Pannerden en tijdperiodes aandui-
den. Het gaat dan om ‘de voorgeschiedenis’, 
‘de bouw van het fort’, ‘de verbouw tot pantser-
fort’, ‘Eerste Wereldoorlog’, ‘Interbellum’, ‘Twee-
de Wereldoorlog’, ‘Koude oorlog’, ‘de Kraker-
speriode’ en de VVFP (Vereniging Vrijwilligers 
Fort Pannerden) en de restauratie. De plannen 
om het museum deze vorm te geven waren er 
in december al. In juni stelde het stichtingsbe-
stuur onze conservator, Henk Lourens, aan en 
Mieke Montanus als assistent-conservator.”
“En Mieke is een gouden kracht,” vindt Jos. 
“Zij is erg goed in het organiseren, netwerken, 
mensen mobiliseren, grote lijnen uitzetten en 
vasthouden. Mieke maakt ook deel uit van de 
museumcommissie.” Mieke: “We willen de be-
zoekers het fort laten beleven. Dat geldt voor 
jong en oud. Voor de kinderen is er bijvoor-

beeld ‘Expeditie Pannerden’, waarbij ze aan de 
hand van het zakboekje van soldaat Willem 
Derksen moeten ontdekken wat deze soldaat 
heeft verstopt. En we hebben natuurlijk de Es-
caperoom, anders dan andere escaperooms, 
omdat je niet opgesloten zit in één ruimte, 
maar kamer na kamer verovert door geheimen 
op te lossen. In oktober organiseren we elk 
jaar de ‘nacht van de soldaat’.”

Hechte vrijwilligersgemeenschap
De inzet van de circa 85 vrijwilligers is bij een 
organisatie als dat van Fort Pannerden be-
langrijk. De vrijwilligers zijn erg betrokken bij 
het fort. Ze voeren niet alleen de functie waar-
voor ze hebben gekozen uit, maar doen zoveel 
meer. Jos: “Het is geweldig om te zien hoe 
onze vrijwilligers een hechte gemeenschap 
hebben gevormd. Iedereen denkt mee over en 
doet mee aan de nieuwe plannen. Zo kunnen 
we gebruik maken van ieders specialiteiten. 
We hebben er echte doeners, techneuten en 
bouwers tussen zitten, maar ook denkers, die 
met ideeën komen en het leuk vinden om te 
brainstormen over hoe we Fort Pannerden 
aantrekkelijker kunnen maken voor de bezoe-
kers. Nu we, vanwege de maatregelen van het 

RIVM, geen rondleidingen meer kunnen orga-
niseren met gidsen, hebben we op verschil-
lende plaatsen in het fort podcatchers ‘gevuld’ 
met geluidsfragmenten over een stukje ge-
schiedenis. De verhalen zijn allemaal geschre-
ven en ingesproken door onze vrijwilligers. Ook 
dat is in de periode van de lockdown ontstaan.”

Buitenbeleving
De buitenbeleving bij Fort Pannerden krijgt 
ook steeds meer aandacht. Het fort ligt in het 
prachtige natuurgebied ‘de Klomperwaard’ en 
biedt een mooi uitzicht op de splitsing van de 
Rijn en de Waal. Jos: “We willen meer samen 
gaan werken met de gidsen van het IVN. In 
principe is het er al, maar bezoekers maken 
er nog maar weinig gebruik van. Die buitenbe-
leving willen we meer gaan promoten. In het 
kader daarvan hebben we nu sinds kort ook 
een buitenterras vlak naast het fort, waar de 
bezoekers een fantastisch uitzicht hebben.”

Expositite
Ook nieuw in het fort is de mogelijkheid om 
er te exposeren. Mieke: “We willen twee keer 
per jaar exposities van kunstenaars organise-
ren. Dit voorjaar hebben Rita Oostendorp uit 

Angeren, met haar bronzen beelden en Joyce 
Derksen met haar natuurfoto’s hier geëxpo-
seerd.” In september zullen, in het kader van 
de 3 Oever Atelier (3 Oever Festival) Gerard 
Neijenhuis en Ineke van Middelkoop hun werk 
tentoon stellen. Hun expositie wordt geopend 
tijdens de opening van het 3 Oever Festival op 
18 september. Deze zal tot begin december te 
zien zijn. Jos: “We zoeken naar kunstenaars 
waarvan het werk bestand is tegen de elemen-
ten en past in de sfeer van het fort.”

Omdat Fort Pannerden door de lockdown een 
tijdlang gesloten is geweest zal er een extra 
openstelling zijn in september. Het fort is dan 
niet alleen in de weekenden en op de woens-
dag open, maar zes dagen per week. Septem-
ber wordt een drukke maand voor het fort. Op 
13 september is de Open Monumentendag, 
waar Fort Pannerden aan deel neemt. Mieke: 
“Voor de Open Monumentendag willen we 
oude ambachten laten zien, die passen bij de 
beleving van het fort. Daarbij kun je denken 
aan een smid, touwslager, mandenmaker, pa-
lingrokerij en we hebben zelfs een optie op een 
valkenier, die buiten op zal treden. Op de tus-
senverdieping wordt informatie gegeven over 
de werkzaamheden. En op 18, 19 en 20 sep-
tember is er het 3 Oever Festival, waar het fort 
een belangrijke rol in speelt. Traditiegetrouw 
vindt de feestelijke opening hier plaats. Na de 
ceremonie op het strand komen de gasten via 
de achteringang binnen. Dat geeft een extra 
fortbeleving aan de opening. Er is muziek en 
nog een aantal andere activiteiten die door de 
stichting 3 Oever Festival zullen worden ge-
organiseerd. Op 19 en 20 september kunnen 
bezoekers tegen gereduceerd tarief het fort en 
de expositie bezoeken.”

Fort Pannerden staat al jaren als rijksmonu-
ment op de monumentenlijst, maar zal waar-
schijnlijk in 2021 ook op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco staan. “Daarmee zijn we het enige 
monument in Gelderland die deze status heeft 
en daar zijn we heel erg blij mee,” aldus een 
trotse Jos Peters.

Meer info: https://fortpannerden.eu/

Trotseer de elementen, beleef Fort Pannerden!
Extra openstelling en veel activiteiten in drukke septembermaand

Fort Pannerden staat al jaren als rijksmonument op de monumentenlijst, maar zal waarschijnlijk in 2021 ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan

Jos Peters en Mieke Montanus: “We willen negen thema’s laten zien in het museum”

Alie Engelsman
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Bonegraafseweg 68 . 4051 CH  Ochten . www.batterijen.nl . Tel. (0344) 641271

ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur, 
za van 8.00 tot 16.00 uur. 

Openingstijden:

Groencentrum ‘de Batterijen’
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Tray frisdrank 
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assortiment 
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Dorpstraat 98 - Westervoort

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

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

Word jij de nieuwe aanwinst voor ons bedrijf? 

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

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

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

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

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

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

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

Voor nadere informatie kijk je op onze website www.delorijntweewielers.nl of bel je 
even met Joris de Lorijn: 0316-242836 
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PANNERDEN – Jop Kraaijkamp uit Pan-
nerden is dit jaar de jongste deelnemer 
aan de 3 Oever Atelier Route. Deze kun-
stroute is een belangrijk onderdeel van het 
3 Oever Festival, dat plaatsvindt op 18, 19 
en 20 september 2020.

Jop is een 17-jarige student aan de HKU 
in Utrecht. Toen hij van een kennis hoor-
de over het 3 Oever Festival was hij direct 
enthousiast. Hij kon een expositieplek krij-
gen in biologisch restaurant Heerlijckheid 
Herwen, waar hij nog vijf andere beeldend 
kunstenaars zal ontmoeten.

Jop: “Ik teken mijn hele leven al. Ik begon 
met het natekenen van dieren en andere 
dingen die ik leuk vind. Door mijn studie aan 
de HKU ben ik me af gaan vragen waarom 
ik juist bepaalde dingen na teken. Ik zoek 
naar een verhaal. Ik wil een boodschap 
meegeven in mijn illustraties. Daardoor ben 
ik meer vanuit mijn fantasie gaan tekenen.” 
In september begint Jop aan zijn tweede 
jaar in de opleiding Illustration. Het is voor 
hem de eerste keer dat hij zijn werk ex-
poseert. “Superleuk, maar ook spannend. 

Voor deze expositie ga ik uitzoeken wel-
ke illustraties ik uit ga printen om ze aan 
de bezoekers te laten zien. Tegenwoordig 
ligt de nadruk gelukkig weer op analoog, 
met vaak een uitwerking digitaal. Ik vind 
het leukste een combinatie te zoeken. Vaak 
is de basis een potloodschets of penteke-

ning en kleur ik het digitaal in. Natuurlijk 
hoort bij elke illustratie een verhaal. Ik ga 
bij de keuze van mijn werk het thema ‘Na-
tuur’ van Heerlijckheid Herwen volgen, want 
dat vind ik ook een heel mooi thema. Ik 
heb er echt heel veel zin in.” Kunst wordt 
steeds belangrijker voor Jop. Al van jongs-

af aan wist hij dat een kantoorbaan niets 
voor hem was. “Ik vond het altijd moeilijk 
om te begrijpen, die ‘kunst’. Maar ik vond 
tekenen dus echt heel leuk. Eigenlijk zou ik 
de opleiding ‘Communication and multime-
dia’ gaan doen, maar ik ben toch blij dat ik 
uiteindelijk heb gekozen voor ‘Illustration’. 
Bij Illustration komt meer het zelf creëeren, 
dus de kunst, kijken. Het is een hele leuke 
en vooral praktische studie.” Na zijn studie 
wil Jop uiteraard iets creatiefs doen, maar 
in welke uitvoering weet hij nog niet. Jop 
denkt aan illustreren, maar is ook aan het 
experimenteren met onder andere anima-
ties en poppenmaken. Het liefst zou hij aan 
projecten werken. Jop: “Op school heb ik 
samen met een studievriend in een project 
gewerkt aan een illustraties op een trui. We 
hebben samen veel nagedacht en gepraat 
over dromen en realiteit. Dat hebben we 
in een boekje uitgewerkt en als resultaat 
wordt er nu een trui van een mooie illustra-
tie voorzien.” Jop denkt dat hij veel inspira-
tie op kan doen bij andere kunstenaars. Hij 
vindt het dan ook erg leuk om aangesloten 
te zijn bij een grote groep kunstenaars met 
verschillende disciplines die samen zorgen 
voor een boeiende en mooie kunstroute tij-
dens het 3 Oever Festival in het 3e weekend 
van september.

DUIVEN – De goedlopende eerste editie van 
het spel Junior Energiecoach in de gemeen-
te Duiven/Westervoort krijgt vanaf drie ok-
tober een veelbelovend vervolg. Het is de 
bedoeling dat er vijftig gezinnen meedoen 
die op een leuke manier energie gaan be-
sparen, waarbij kinderen de motor van deze 
energiebesparing zijn.

In 2017 is Junior Energiecoach ontwikkeld, 
een spel voor kinderen in de leeftijd van ze-
ven tot twaalf jaar, die samen met hun gezin 
opdrachten ontvangen die hen gedurende 
vijf weken leert hoe ze zo zuinig mogelijk met 
energie kunnen omgaan. Het zijn gevarieerde 
opdrachten; zo is er het spel ‘lampenjacht’ 
waarbij kinderen moeten gaan kijken hoe-
veel ledverlichting ze in huis hebben, maar 
er zijn ook vraagstukken zoals: verzin een 
andere mogelijkheid om energie te kunnen 
besparen. Ook zijn er prijzen te winnen met 
quizzen. Dorothé Jacobs, medewerker par-
ticipatie duurzaamheid en energie van de 
gemeente Duiven/Westervoort vertelt: “Het 
idee is dat de kinderen de baas zijn van het 
spel, maar ook andere gezinsleden worden 
aangespoord mee te helpen met de opdrach-
ten. Energie besparen doe je namelijk niet al-
leen. We hopen ook dat kinderen hun ouders 
gaan aanspreken op het energieverbruik en 
daardoor voor meer bewustwording zorgen. 
Door energie te besparen help je mee aan 
een schoner milieu en het zorgt ook voor 
een vollere portemonnee.” Eén van de gezin-
nen die met de vorige editie meedeed waren 

moeder Jessica en zoon Alex Bongers (10). 
Jessica liet een artikel in de krant over Junior 
Energiecoach met een plaatje van varkentje 
Rund aan haar zoon zien en die was meteen 
enthousiast. Ze vertelt: “Alex vindt varkentje 
Rund heel grappig en is dol op filmpjes van 
het varkentje. Nadat we ons hadden opge-
geven kregen we al snel een mailtje dat we 
mee mochten doen.” Iedere week kregen ze 
nieuwe opdrachten met elke keer een ander 
thema en een leuk filmpje van het varkentje 

erbij. “Ook kon je bij elk thema een prijs win-
nen. Alex won met een kleurwedstrijd over 
korter douchen een handdoek en een pos-
ter van varkentje Rund, dat was heel leuk.” 
Na het spel is het bewustzijn van energie-
verbruik niet vergeten. Zo zijn alle lampen 
in huis vervangen voor ledlampen en gaat 
de verwarming eerder uit: “En als ik te lang 
douch komt Alex en zegt: ‘denk aan varkentje 
Rund!’” Jacobs: “Als gemeente zijn we druk 
bezig met de bewustwording rondom ener-

giebesparing en brengen dat graag over op 
onze inwoners. Junior Energiecoach is een 
leuke en sympathieke manier om dat met 
energieverbruik te doen. Door kinderen aan 
de slag te laten gaan met energiebesparing, 
krijg je: Jong geleerd is oud gedaan.” Inschrij-
ving kan tot en met 27 september via www.
samen1nergie.nl. Dit is de website van de ge-
meente Duiven/Westervoort waarop, naast 
Junior Energiecoach, nog veel andere duur-
zame energie initiatieven staan.

Alie Engelsman

Nina Elbers

‘Ik wil een boodschap meegeven in mijn illustraties’
Jop Kraaijkamp is jongste deelnemer aan de 3 Oever Atelier Route

Ga mee op lampenjacht!
Energie besparen met een leuk en leerzaam spel

Alex won met een kleurwedstrijd over korter douchen een handdoek en een poster van varkentje Rund. (foto: Nina Elbers)

“Ik teken mijn hele leven al”. (foto: Alie Engelsman)
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Aan alle thuisblijvers deze vakantie. 
Kom keukeninspiratie op doen 
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Ons keukenmagazine ligt klaar voor u.
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Tandheelkunde Broeklanden

Wij zijn op zoek naar een

ENTHOUSIASTE TANDARTSASSISTENTE
 +/- 38 uur

Ons team bestaat uit 3 tandartsen, 4 tandartsassistentes en onze receptioniste.
In de praktijk wordt veel aandacht geschonken aan implantologie,

kindertandheelkunde, parodontologie en preventie.
De patient staat centraal en wij garanderen kwaliteit en optimale zorg.

Wij vormen een gemotiveerd, gezellig en hecht team waar veel wordt gelachen.
MBO niveau en een vooropleiding hebben de voorkeur maar zijn niet vereist.

Salaris tussen de €1800,00 en €2400,00 marktconform en met goede arbeidsvoorwaarden.

Wanneer jij geïnteresseerd bent, en op zoek naar een professionele werkplek
met veel afwisseling en dynamiek, stuur dan z.s.m. je cv en sollicitatie naar:

info@tandheelkundebroeklanden.nl
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ZEVENAAR – Als je een bedrijf hebt, wil je 
graag dat één van je kinderen het bedrijf 
uiteindelijk overneemt. Dat was vroeger ook 
zo. Maar soms gebeurt er iets waardoor dat 
niet meer mogelijk is.

In Kunstwerk! Liemers Museum ligt een tes-
tament uit 1792. Het is met de hand geschre-
ven door Baron Everhardus van Schueren. 
Hij woont met zijn gezin in huize Toetenborg 
in Ooij. We kennen het pand tegenwoordig 
onder de naam Toetenburg. De locatie: Slen-
terweg 16. We schrijven 1772. De Baron is 
getrouwd met Jonkvrouwe Maria Theresia 
Barbara de Kuttschreutter de Coetsruijter. In 
dit jaaar gebeurt er iets verschrikkelijks: de 
enige zoon van het echtpaar overlijdt en de 
Baron en zijn echtgenote moeten orde op za-
ken stellen. Het testament is door het hand-
schrift moeilijk te lezen en het taalgebruik is 
anders dan tegenwoordig. Maar de vertaling 
moet er ongeveer zo uitzien:

“In de naam van God, de Allerhoogste”
Dit is geschreven door Everhardus van Schue-
ren en zijn echtgenote Maria Tresia Barbara de 
Kuttschrutter.

Wij hebben, als gevolg van onze leeftijd en te-
ruglopende gezondheid, grote moeite ons be-
drijf en andere bezigheden nog verder uit te 
oefenen. Wij hebben daarom, na rijp beraad en 
weloverwogen, gezamenlijk besloten om, ge-

steund door onze godsdienstige inzichten, al 
onze gemeenschappelijke bezittingen te gaan 
verpachten. Op die manier kunnen wij het rus-
tiger aan gaan doen. Een directe aanleiding 
daarvoor is het overlijden van onze enige zoon, 
waardoor onze dochter als enige erfgename 
over is gebleven. Zij heeft echter geen enke-
le behoefte om het bedrijf voort te zetten. Wij 
willen daarom zo snel mogelijk maatregelen 
nemen en hebben besloten om te verhuizen. 
Ook moeten we er voor zorgen dat ieder van 
ons een eigen inkomen houdt. Daarom hebben 
wij de volgende overeenkomst gesloten. Ieder 
van ons krijgt een jaarlijkse, vaste uitkering, te 
betalen uit het bedrag dat de verkoop van het 
bedrijf heeft opgebracht. Bovendien zullen we 
goed voor onze dochter blijven zorgen. Daar-
bij wordt nog opgemerkt dat onze dochter, ook 
als meerderjarig kind, eerbied en gehoorzaam-
heid verschuldigd blijft aan beide ouders. Alle 
goederen en opbrengsten zullen zonder enige 
uitzonderingen in drie gelijke delen worden ver-

deeld. Zonder onderling overleg, zullen wij geen 
contracten sluiten en andere gelden ontvangen. 
In mei van dit jaar zal de huisraad, het vee en 
de gereedschappen die bij het bedrijf horen, 
worden verkocht. Van de opbrengst zullen de 
gemeenschappelijke schulden worden betaald. 
Een deel van de goederen blijft in handen van 
ons drieën, voorzover deze nodig zijn en blij-
ven binnen de huishouding. Beide echtgenoten 
mogen goederen uit het huis, die zij niet willen 
verkopen of waar zij bijzonder aan gehecht zijn, 
buiten de verkoop houden. Datzelfde geldt ook 
voor goederen die de dochter graag wil houden , 
of waarvan wij het vermoeden hebben dat deze 
voor haar in de toekomst van belang zouden 
kunnen zijn, omdat ze anders met verlies terug-
gekocht zouden moeten worden. Deze vriende-
lijke overeenkomst is door ons echtgenoten na 
het gelezen en herlezen te hebben ondertekend 
en van zegels voorzien.

Huis Toetenborg. 12 februari 1796.

Everhardus van Schueren
Maria Therese Barbera van Schueren Née De 
Kuttschrutter.

De Baron noemt in het stuk niet de naam 
van de dochter, maar uit andere bronnen 
blijkt dat ze Maria Anna Josephina heet en 
in 1779 is geboren. De naam van de zoon 
komt nergens voor. Het zou kunnen zijn dat 
hij heel jong was toen hij overleed. Wat er 
verder is gebeurd met echtpaar van Schue-
ren is niet bekend, maar hun dochter komt 
goed terecht. De Baron verkoopt het huis 
aan een jonge generaal, Baron Joseph Jo-
han Mattheus van Voorst tot Voorst, die de 
Toetenborg verpacht. Opvallend: hij trouwt 
op 18 juni 1797 met dochter Maria Anna Jo-
sephina en het echtpaar gaat op De Markt 
in Zevenaar wonen. Marie Anna Josephina 
overlijdt op 27 september 1813, slechts 33 
jaar oud.

Bronnen:
Kunstwerk! Liemers Museum: document 
3651.24
Ivo Olthof: Transcriptie van document 
3651.24, versiedatum: 14-10-2005
A.W.A. Bruins: Bewoningsgeschiedenis in het 
Kerspel Oud-Zevenaar
Herman Teunissen: Ooy door de eeuwen 
heen pag. 221
Sep Hulst: Parenteel op http://www.sephulst.nl/ 
menunaamindex.html
verwijzend naar SCHUIREN, van Everhardus 
Johannes (1734-1807)

Peter Donker

Een drama op huize Toetenborg in Ooij

DUIVEN – Het Horsterpark heeft sinds 6 sep-
tember de hoogste fontein van Nederland. De 
‘Het Ouwe Vertrouwen, De Jan Terlouw Fon-
tein’ heeft een spuithoogte van veertig meter. 
Met dank aan de drie Candea College leerlin-
gen Daniël, Kas en Julan.

Zij kregen de opdracht een oplossing te be-
denken voor het blauwalg in het meer van het 
Horsterpark en kwamen met het idee van een 
fontein. Chris van de Ven, beheerder van het 
Horsterpark, was gelijk enthousiast. Het ouwe 
vertrouwen is een referentie naar de oproep die 
Terlouw acht jaar geleden in de Wereld Draait 
Door deed. Hiermee riep hij Nederland op om 
vertrouwen in elkaar en in de samenleving te 

hebben, wat een grote impact had. Van de Ven 
heeft de fontein naar Terlouw genoemd als 
dank voor zijn werk bij Hope XXL en de welden-
kendheid die Terlouw probeert over te brengen 
aan Nederland, waaronder vooral de jongeren. 
Daarnaast is de fontein ook ter gedachtenis 
van 75 jaar vrijheid en vrede, wat symbolisch 
zichtbaar wordt gemaakt in de fontein. Als het 
buiten donker is wordt de fontein aangelicht 
met kleuren die overeenkomen met de vlaggen 
van Europese landen. Alle kleuren vermengen 
zich tot blauw als teken van verbinding. En het 
is de kleur van de vlag van de Verenigde Na-
ties en Europa. Daarnaast is er ook een deur 
gemaakt met een brievenbus en een touwtje 
daaruit: de Jan Terlouw deur. Deze staat als 
symbool voor de bekende uitspraak van Jan 
Terlouw over ‘het touwtje door de brievenbus’: 
we moeten elkaar meer vertrouwen.

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

Naam?
“Mike Peters. Ik woon sinds 1973 in Zevenaar 
en sinds 2015 werk ik bij de Ogtent in Duiven. 
Ik ben administratief medewerker en houd 
diverse overzichten bij, variërend van perso-
neelslijsten tot verjaardagskaarten.”

De Ogtent?
“Ik werk in een klein team: dat maakt het 
werk speciaal. Je krijgt alle aspecten bewust 
mee. Je mag meedenken, uitvoeren en nieu-
we projecten aandragen. Je krijgt vrijheid, 
zonder dat je directe verantwoording in de 
uitvoering moet afleggen. Elkaar informeren 
en de stand van zaken weergeven is dan be-
langrijk. Bepaalde taken zijn soms zo van-
zelfsprekend, dat ze pas opvallen als ze niet 
meer (door mij) gedaan worden.”

Vrije tijd?
“Sinds 1986 ben ik lid van basketbal vereni-
ging Basketiers’71 in Zevenaar. Ik verricht 
hier diverse werkzaamheden, van de op- en 
afbouw van de zaal tot taken die bij het be-
stuur horen.”

De Liemers?
“Ik ben hier geboren en opgegroeid. De afwis-
seling in natuur, steden, dorpen en diverse 
mensen maken elk stukje anders. Binnen en-
kele kilometers ben je op een totaal andere 
plek. Van water en natuur tot winkels en ter-
rasjes. Je hebt verschillende werelden in de 
Liemers.’

Mooiste plekje?
“De wijk waar ik ben opgegroeid: ’t Stegeslag 
in Zevenaar. Ik woon er nog met mijn moeder 
en tweelingbroer. Niet de schoonheid van de 
natuur maakt het mooi, maar de buurtbewo-
ners, de helpende hand die altijd wordt gebo-
den zodra het nodig is. Dat geeft een soort 
rust. Het leven is beter als je het niet alleen 
hoeft te doen.”

Nina Elbers

Kyra Sannes

Het Ouwe Vertrouwen, 
De Jan Terlouw Fontein

‘Verschillende werelden in de Liemers’ 

Daniël, Kas en Julan voor de fontein. (foto: Rob Jansen)

“Het leven is beter als je het niet alleen hoeft te doen”



Buitink Products Duiven is een dynamische onderneming die al ruim  
45 jaar gespecialiseerd in het leveren en monteren van kwalitatief 
hoogwaardige maatwerkproducten. Ons leveringspakket bestaat o.a. uit 
Garagedeuren, Buitenzonwering, Rolluiken en Terrasoverkappingen.

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een:

MONTEUR M/V BUITENDIENST
- een handige duizendpoot met affiniteit voor techniek (parttime/fulltime)
- je hebt een positieve en flexibele instelling
- je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
- je bent in het bezit van rijbewijs B / BE en eventueel een VCA diploma
- je bent representatief en hebt geen hoogtevrees

WIJ BIEDEN:
- een uitdagende en afwisselende functie
- informele organisatie met een open structuur en prettige werksfeer
- kwalitatief hoogstaande productpakket

INFORMATIE EN SOLLICITATIE:
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met CV naar:
Buitink Products Duiven, T.a.v. Dhr. A.W.J Buitink. Nieuwgraaf 52a, 
6921 RK DUIVEN, of stuur een mail naar: Info@buitinkproducts.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

tot 30 %

besparing

Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:

vanaf € 899*: 
Garagedeur van het jaar

* Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist
tot 30 % 

besparing

Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:

Garagedeur van het jaar

* Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

tot 30 % 

besparing

Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:

vanaf € 899*: 
Garagedeur van het jaar

* Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

tot 30 % 

besparing

Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:

vanaf € 899*: 
Garagedeur van het jaar

* Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

Garagedeur van het jaar
*Garagesectionaaldeur RenoMatic 2016 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maarvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

tot 30 % 

besparing

Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:

vanaf € 899*: 
Garagedeur van het jaar

* Garagesectionaaldeur RenoMatic 2013 incl. aandrijving en handzender. 

Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

Nieuwgraaf 52a Duiven - 026 3194141 - www.buitinkproducts.nl

Bij STMG ben je meer dan een huishoudelijk hulp. Je geeft 
glans aan iemands huishouden, maar ook aan iemands dag. 
Ook ben je een betrouwbaar aanspreekpunt voor de mensen 
bij wie je thuis komt. Je maakt van een huis een schoon en 
veilig thuis. 

Op dit moment is STMG huishoudelijke ondersteuning in de Liemers 
aan het opstarten. Wil jij onze groeiende groep klanten in de toekomst 
als thuishulp ondersteunen? Dan horen we graag van je! 

Kijk op www.werkenbijstmg.nl voor meer informatie over 
het werken bij STMG of om direct je interesse aan te geven! 
Liever telefonisch contact? Bel dan met onze HR afdeling 
via 088 456 0907.

Maak van een huis een schoon en 
veilig thuis. Kom werken bij STMG!

Kunst en cultuur
maken het leven
de moeite waard 

Meer informatie over 

liemerije vind je op 

www.liemerije.nl 

Cultuur en kunst beoefenen maken het leven 
de moeite waard. Het zelfvertrouwen groeit, 
er is meer plezier en mensen voelen zich beter. 
Activiteitenbegeleidster en kunstenaar Hanneke 
Vroom is er van overtuigd dat actief bezig zijn met 
kunst bijdraagt aan welbevinden, zingeving en geluk 
van bewoners van Liemerije. En dat is precies de 
reden dat ze binnen Liemerije kunst en cultuur op 
de kaart zet. In het voorjaar hebben verschillende 
professionele kunstenaars workshops gegeven aan 
bewoners.   

Bewoners konden onder andere mee doen aan 
workshops grafische kunst (Studio Maranti), schilderen 
(Mirjam Groothedde) fotografie (Yvonne Zijp docent 
Artez), museumstukken (Utrecht Catharijnen Convent), 
Freek Teunen (VR, AR), Introdans, Vitamine K 
(boetseren).

Hans Bouw was een van de deelnemers aan de 
workshop van Trudy Koning, een portrettekenaar/
schilder verbonden aan het Kröller Muller Museum. 
Bouw had weleens geschilderd maar sinds de workshop 
is hij er aan verknocht. Of zoals hij het zelf zegt: ,,Het 
is fijn om creatief bezig te zijn, stilzitten is ook niets.” 
Volgens Hanneke heeft hij echt talent. ,,Dat wat in zijn 
hoofd zit, komt via zijn handen naar buiten. Hij is echt 
creatief. Dat zie je bijvoorbeeld aan het gebruik en de 
opbouw van kleuren.” Bouw zelf is kritisch op zijn werk 
en hoort de complimenten met een glimlach aan. ,,Het 
is wel aardig maar het kan beter. Ik wil het eigenlijk zo 
doen als Rien Poortvliet.”

Het project Kunst en Cultuur was een pilot. 
Door de coronacrisis is de pilot anders verlopen dan 
verwacht maar één ding is zeker. De deelnemers 
hebben de workshops heel erg gewaardeerd. 
De komende maanden wordt er dan ook hard gewerkt 
aan een breed aanbod van workshops op het gebied 
van Kunst en Cultuur. 

Aan geïnteresseerde kunstenaars geen gebrek, zij 
vinden de samenwerking met bewoners erg leuk. 
Voorwaarde is wel dat ze kunstacademie of het 
conservatorium hebben afgerond. De workshops zijn 
bedoeld voor alle bewoners van Liemerije. ,,Maar we 
kijken natuurlijk wel naar de interesses van bewoners 
en of het bij ze past”, aldus Hanneke. 

De heer Bouw schildert sinds de workshop twee keer in 
de week. ,,Ik word er blij van en vind het altijd jammer 
als het ophoudt. Als het aan mij lag, ging ik de hele dag 
door.”  
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Balanceren volgens oude 
tradities bij Praktijk Acamana
DUIVEN – Om in de oosterse ter-
men te blijven: “Er zijn meerdere 
wegen die naar Beijing leiden”.

Praktijk Acamana bestaat dit jaar 
inmiddels alweer twintig jaar, legt 
eigenaresse Natasja Smits uit. “In 
mijn praktijk staat altijd de mens 
centraal die binnenkomt met een 
bepaalde hulpvraag. Bij ieder per-
soon kijken we gezamenlijk naar de 
mogelijkheden binnen de Chinese 
behandelwijzen die aansluiten. Voor 
de een is dat acupunctuur en moxa 
(een verwarmende methode waar-
bij de Yange-energie gevoed wordt 
en koude verdreven), voor de ander 
is het een combinatie van acupunc-
tuur, massagetherapie en een voor-
schrift van Chinese kruiden.”

“Een ouder iemand ontvangt bijvoor-
beeld acupunctuur en moxa-behan-

delingen om de weerstand te ver-
hogen voor of juist na een operatie/
chemokuur of gewoon ‘omdat het 
najaar er weer aankomt en het met 
die corona toch al eng is.”
Natasja is gespecialiseerd in 
pijnbestrijding, neuropathieën, 
vrouwelijke verstoringen, burn-
out klachten, stressreductie (ook 
bij tieners), klachten bij kinderen 
zoals buik of hoofdpijnen, nabe-
handeling of ondersteuning in het 
oncologisch traject, revalidatie 
CVA-klachten.
“Wilt u ook kennismaken met de 
mogelijkheden voor u in mijn prak-
tijk? Veel zorgverzekeraars vergoe-
den een deel van de behandeling. 
Neemt u gerust contact op voor 
meer informatie.”
Praktijk Acamana, Marnix Gij-
senstraat 11, Duiven, 06 23869675, 
info@acamana.nl, www.acamana.nl.

Alpha-cursus regio De Liemers, 
samen ontdekken!
DUIVEN – Is er meer 
in dit Leven? Op initia-
tief van de KerkvoorNu 
wordt in De Stek een 
Alpha-cursus gegeven. 
Samen met anderen ga 
je op een ontdekkings-
tocht door het chris-
telijke geloof, en het 
Leven.

Op donderdag 24 sep-
tember start deze ont-
dekkingstocht over de 
levensvragen en het ge-
loof met de vrijblijvende 
kennismakingsavond. 
Deze wordt gehouden in De Stek, 
het gebouw van KerkvoorNu aan 
de Rijksweg 53 in Duiven.
In de cursus wordt iedere week 
een relevant onderwerp behan-
deld. We beginnen met een geza-
menlijke maaltijd waarna een in-
troductie volgt over het onderwerp 
van die avond. De onderwerpen 
die onder andere aan bod komen 

zijn: Is er meer? Wie is Jezus? Hoe 
zit het met de kerk? Waarom zou 
ik de Bijbel lezen? Hoe en waar-
om bidden? In deze cursus komen 
de belangrijkste levensvragen aan 
bod.

“Wil je weten of dit iets voor jou is? 
Komt gerust naar de introductie-
avond op donderdag 17 septem-

ber 19.45 uur (inclusief koffie en 
thee), de Alpha-cursus zelf start 
op 24 september (inclusief maal-
tijd, koffie en thee).
“Meer weten over de Alpha-cur-
sus? Neem dan vrijblijvend con-
tact op per mail: info@kerkvoornu.
nl, of bezoek www.kerkvoornu.nl/
alpha/. Geef je op voor deze unie-
ke ervaring!”

DIDAM – Na een prachti-
ge, warme zomer wordt het 
weer frisser. Tijd om de in-
houd van je garderobekast 
eens te bekijken. Dit najaar 
mag een coltrui of gilet niet 
meer ontbreken als basis-
stuk. De coltrui kan strak 
onder een colbert, maar ook 
juist grof of stoer op een 
jeans gedragen worden.

We zien veel warme herfst-
kleuren als brique, bordeaux, 
groen en bruin, naast de 
basiskleuren, zwart, grijs en 
blauw. De ruit is onmisbaar 
in het modebeeld. In panta-
lons, overhemden, colberts 
en zelfs in de sokken kom je 
diverse ruitpatronen tegen. 
Het draagcomfort is tegen-
woordig belangrijk in het 
modebeeld. De materialen in 
overhemden, maar ook pan-
talons, zijn comfortabel draagbaar 
door het jersey.

Dé trend is een overshirt, dat je ei-
genlijk draagt als een vest, maar 

dan in een stoerdere look. De jas-
sen en jacks zijn rijk uitgewerkt met 
leuke details, sportief of zakelijk, in 
wol, techno of leder.
Je combinatie maak je compleet 

met een bijpassende 
schoen. Bij Giorgio zie je 
veel crocolederen prints. 
Deze kun je goed onder 
je kostuum dragen, maar 
ook onder een jeans. 
Lacoste sneakers of de 
stoere boots van Camel 
Active voor de sportieve 
man.

Het one-stop-shoppen 
is bij Gilsing Herenmode 
de dienst die er geboden 
wordt aan de heren uit 
de hele regio. Alles onder 
één dak, voor jong tot ou-
der, slank tot een maatje 
meer.
Op de eerste koopzondag 
20 september van 12.00 
tot 17.00 uur zul je na het 
shoppen op humoristi-
sche wijze vereeuwigd 
worden op papier door 

cartoonist Erwin Hogeboom. Dit 
krijg je aangeboden door het team 
van Gilsing Herenmode die jullie 
weer op een snelle en hulpvolle wij-
ze je nieuwe outfit bezorgen.

Gilsing Herenmode tekent er voor!

ZEVENAAR – Het 
schooljaar is van start 
gegaan! Een prachtig 
en licht gebouw waar 
de kinderen elkaar weer 
kunnen ontmoeten, met 
elkaar kunnen spelen en 
aan de slag kunnen.

Bij iedere ingang hangt 
een nieuw schilderij om 
iedereen welkom te he-
ten, gemaakt door Lobke 
Koenders. Zij heeft de 
visie van Lindenhage ge-
visualiseerd in een kind-
vriendelijke creatie. In 
één oogopslag is de essentie van 
de school hiermee duidelijk. Zo 
geeft de boom aan dat Lindenhage 
een Leader In Me-school is.
Samen met Zonnekinderen en ´t 
Kofschip is de school een integraal 
kindcentrum, dit is te zien aan de 
zon en het bootje in het water. Links 
onder in het schilderij wordt de coa-
chende rol van de leerling weerge-

geven. Om de boom zie je het logo 
van de school terug… en zo bevat 
het schilderij nog meer onderde-
len van de aanpak en visie van de  
school.
Kijk op www.lindenhage.nl voor 
meer informatie over basisschool 
Lindehage en op www.lobkekoen-
ders.nl voor informatie over ´Lobke 
Koenders Creatie & Coaching´.

DUIVEN – Van 2 – 9 oktober 
wordt in Duiven de Week van de 
Ontmoeting georganiseerd. Als 
centrum voor Ontmoeting en Ac-
tiviteiten doet De WijKern natuur-
lijk mee!

“Wij trappen de week af met een 
‘Open Huis’ op zondag 4 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur. Belang-
stellenden zijn dan van harte wel-
kom om kennis te komen maken 
met onze activiteiten en onze 

organisatie. Aan de hand van fo-
tocollages, folders, presentaties 
en demonstraties stellen wij ons 
graag voor! Aanmelden is nood-
zakelijk in verband met Covid19. 
Uiteraard gelden ook bij ons de 
corona-maatregelen en zorgen wij 
voor een hygiënische omgeving. 
Bij (lichte) klachten bent u helaas 
niet welkom.
In de week daarna (maandag 5 tot 
en met vrijdag 9 oktober) zijn veel 
van onze activiteiten te bezoeken 

en/of te volgen. Zo kunt u kennis 
komen maken met onder andere 
schilderen, tekenen, sjoelen, kaar-
ten, koersballen, stoelyoga, quilten 
en handwerken. Meer hier over 
leest u op onze website: www.de-
wijkern.nl Ook hiervoor is aanmel-
den noodzakelijk.

Voor meer informatie over de 
Week van de Ontmoeting in De Wij-
Kern kunt u contact opnemen met 
Marika Biacsics: 06 82175229.”

In beeld door Lobke Koenders Creatie & Coaching

Visie basisschool Lindenhage

Schilderij visie basisschool Lindenhage. 
(foto: Lobke Koenders)

Cursisten tijdens de Alpha. (foto: Rechten KerkvoorNu)

Week van de Ontmoeting in De WijKern

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



16 september 2020
Informatiemiddag Agora voor leerkrachten 

basisonderwijs

26 en 28 oktober 2020
Informatieavond voor ouders en 

leerkrachten van leerlingen in 
groep 8

2 november 2020
Extra informatieavond Agora

Week 47 2020 (meerdere dagen) 

Kom ervaren! Speciale dag voor achtste-

groepers

Week 2 2021
Bezoeken basisscholen door brugklas-

leerlingen

23 januari 2021
Open dag

Week 9 2021 
Inschrijfavond

15 maart 2021 
Deadline aanmelden

Belangrijke data 2020-2021
Om jou en jouw ouders kennis te laten 

maken met de middelbare school en het 

Liemers College, organiseren wij voor jullie

verschillende evenementen en activiteiten:

Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo

Wil je alvast wat meer weten over het Liemers College? Neem dan 
een kijkje op onze vernieuwde website: www.liemerscollege.nl!

Gewoon bijzonder.


