
‘Een SDZZ’er ben je niet alleen’
Zevenaarse voetbalvereniging helemaal in het nieuw gestoken

BABBERICH – Op zaterdag 17 ok-
tober gaat het eerste internatio-
nale Klompenpad open. Het Bab-
borgapad is een rondwandeling 
van elf kilometer door het mooie 
buitengebied van Babberich, 
waarvan bijna vijf kilometer over 
Duits grondgebied.

Wandelen door een landschap met 
weilanden, akkers en bos en over 
smalle smokkelpaadjes. Klom
pen aan, rugzak op en gaan! Van
wege de coronamaatregelen is  

er helaas geen feestelijke opening.
Het Babborgapad is genoemd 
naar een oude naam van het dorp 
Babberich namelijk Babborch. 
Het nieuwe Klompenpad is on
der begeleiding van SLG en met 
medewerking van enthousias
te vrijwilligers, grondeigenaren,  
de gemeente Zevenaar en Stadt 
Emmerich tot stand gekomen. 
Het nieuwe Klompenpad sluit 
aan op het Rijnstrangenpad en  
maakt deel uit van een net
werk van Klompenpaden in Gel
derland en Utrecht. Het is het 
130ste Klompenpad en het vierde  
Klompenpad in de gemeente Ze
venaar naast het Rijnweidepad, 

Rijnstrangenpad en het recent 
geopende Bevermeersepad. De 

nieuwe wandelroute is mede gefi
nancierd door de Provincie Gelder

land, de gemeente Zevenaar en de  
Nationale Postcode Loterij.

Brochure en app
Het Babborgapad is gemarkeerd 
met groene klompjes. De bro
chure met een beschrijving van 
de route en bezienswaardighe
den zijn onder andere verkrijg
baar bij Coop, Kulturhus De Borg,  
’t Centrum, Restaurant De Stempel 
en VVV’s in de regio. Routenaviga
tie en informatie over landschap 
en cultuurhistorie is vanaf 17 okto
ber ook beschikbaar via de Klom
penpaden app. Meer informatie 
staat op www.klompenpaden.nl en 
de Facebookpagina.

Klompenpad. (foto: SLG)
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ZEVENAAR – Shirts, broekjes, sok-
ken, tassen en presentatiepakken. 
Alle voetballers van SDZZ zijn voor 
aanvang van het seizoen ’20-‘21 
compleet in het nieuw gestoken 
dankzijj tien sponsoren en een kle-
dingleverancier. “Als ik in het week-
end door Zevenaar fiets kleurt het 
nu ook groen. Dat maakt me trots”, 
vertelt Alfons Speklé.

De Zevenaarder straalt van oor tot 
oor als het jeugdteam JO19 en 
een aantal selectiespelers van zijn 
favoriete club voor het oog van alle 
sponsoren het nieuwe tenue pre
senteert op sportpark De Griethse 
Poort. “Prachtig toch dat we dit met 
onze kledingcommissie in zo’n korte 
tijd voor elkaar hebben gekregen?” 
TOPP, Woonpark BAT, SFin Myburgh 
Regiobank, en Bluesquad hebben 
hun naam verbonden aan alle elf 
jeugdelftallen; Pola Installatietech
niek, Kerdijk & Schreijenberg Mon

tage, Koenders Bestratingen, Pro
cess Designer en Viking Sports aan 
de zeven seniorenteams en Jumbo 
Heemskerk en Woonpark Bat aan 
zowel de jeugd als seniorenelftallen. 
TRIBE Gear is de nieuwe kledingle
verancier. “Het idee om af te stappen 
van sponsoring per elftal, ontstond 
medio mei in een sparringsgesprek 
met Jan Heemskerk van de Jumbo”, 

blikt Speklé terug. Sponsoring per af
deling, een nieuwe manier van wer
ken. Hij noemt het vooruit denken 
in plaats van nadenken. “Hiermee 
kunnen we drie jaar vooruit. Voor
heen was je per elftal bezig en was je 
vaak een stap te laat als tenues ver
sleten waren. De sponsoren betalen 
iets meer dan voorheen, maar krij
gen wel veel meer exposure nu hun 

naam door een complete afdeling 
wordt gedragen.”Eén sponsor staat 
vooraf garant en schiet alles voor 
drie jaar voor. “Dat zoveel sponsoren 
hun naam aan SDZZ willen verbin
den is een teken dat onze club leeft”, 
benadrukt Tino Meijer, bestuurslid 
algemene zaken. Speklé vult aan: 
“Een SDZZ’er ben je niet alleen.” Na
tuurlijk zijn er ook bedrijven die een 
pas op de plaats hebben gemaakt 
door de crisis. “Daar hebben we 
volledig begrip voor. Met name de 
horeca heeft het heel lastig. We zijn 
daarom niet gaan pushen. We zien 
ze liever terug als het straks weer 
beter met ze gaat.”

Stijgende lijn
De omnivereniging heeft zelf de 
stijgende lijn te pakken. Tino Meijer: 
“We hebben lang in onzekerheid 
gezeten door de ontwikkelingen 
rondom de uitbreiding van de A12. 
Mochten we blijven op deze loca

tie of niet? Toen kwamen de dis
cussies over de op en afrit en de 
nieuwe rondweg. Pas sinds een 
jaar of twee is het rustig en dat 
merk je. Het zou toch ook doodzon
de zijn als we hier hadden moeten 
verdwijnen. Iedereen die vanaf de 
A12 Zevenaar binnenrijdt, kent dit 
karakteristieke gebouw. We groei
en: we hebben nu 350 leden en bij 
alle elftallen hebben we voldoende 
begeleiding. We zijn vijfdeklasser, 
maar willen op termijn uitgroeien 
tot een stabiele vierdeklasser. Pres
teren prima, maar het moet ook ge
zellig zijn.” Alfons Speklé lacht: “We 
zijn misschien niet de beste, maar 
wel de gezelligste club.”
Dromen zijn er genoeg voor de 
club. “Zo willen we bijvoorbeeld ook 
andere doelgroepen gebruik laten 
maken van onze accommodatie. 
Bijvoorbeeld mensen met een be
perking, daar staan we open voor”, 
besluit Timo Meijer.

De kids van JO-9 zijn maar wat trots op hun nieuwe tenues. (foto: PR)

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

Eerste internationale Klompenpad in Babberich

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

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

CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

CARPROF
DE GARAGE 
VOOR ALLE 
MERKEN

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl



 ■ 17 -25 okt

Kindertheater Festival

in ‘t Horsterpark

Studenten Rijn&IJssel

Entree€ 3,-

Info en Kaartverkoop:

www.deogtent.nl (kaartverkoop)

 ■ 25 okt

Cul Apple Torte Concerti

Inhaalconcert – Las Musicas

Aanvang 14.00 uur

Entree € 15,-

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 8 oktober 20.00 uur
THE PEANUT BUTTER FALCON
De 22-jarige Zak, met het 
syndroom van Down, ontvlucht zijn 
verzorgingshuis. Hij wil zijn droom, 
een professioneel worstelaar worden, 
waarmaken en hiervoor les volgen. Hij 
ontmoet Tyler, een misdadiger op de 
vlucht, die zijn bondgenoot en coach 
zal worden.
Toegang 4 euro, reserveren verplicht, 
maximaal 20 personen

(leeftijd 12 jaar, Engels gesproken, 97 
minuten)

Donderdag 15 oktober 20.00 uur
FISHERMAN’S FRIENDS
Een cynische platenbaas wordt 
tijdens een vrijgezellenweekend in 
Cornwall in de maling genomen: zijn 
collega’s overtuigen hem ervan het 
lokale zeemanskoor een contract aan 
te bieden. Hij gaat de uitdaging aan, 
maar de vissers laten zich niet zomaar 

overtuigen. Ondertussen raakt de man 
steeds meer gecharmeerd van het 
dorpsleven. Bovendien valt zijn oog op 
de dochter van een van de koorleden.
Toegang 4 euro, reserveren verplicht, 
maximaal 20 personen
(leeftijd 6 jaar, Engels gesproken, 112 
minuten)

Donderdag 29 oktober 20.00 uur
FÊTE DE FAMILLE
Op een mooie zomerdag is een familie 

samengekomen om de zeventigste 
verjaardag van het familiehoofd 
te vieren. De sfeer is goed, totdat 
de jongste dochter plots komt 
binnenvallen. Vier jaar eerder vertrok 
zij met de noorderzon.
Ze wordt warm onthaald, maar zorgt 
later voor problemen.
Toegang 4 euro, reserveren verplicht, 
maximaal 20 personen 
(leeftijd 12 jaar, Frans gesproken, 101 
minuten)

 Programma Explicateur
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Wederom Dinnershows in De Ogtent!

Kom genieten van een avond vol zang, 
dans en musical, gespeeld door studen-
ten van Rijn&IJssel in samenwerking met 
Studio 26, gecombineerd met een volledig 
verzorgd viergangenmenu tijdens de Din-
nershow Christmas Special 2020.

Verhaal:
We schrijven het jaar 1816, 24 december. 
De familie Polman viert kerstavond. De 
15-jarige Clara krijgt van haar mysterieuze 
Oom Drosselmeijer een houten Notenkra-
ker in de vorm van een soldaatje. 
Wat ze nog niet weet is dat dit geheim-
zinnige poppetje haar leven volledig zal 
veranderen. Clara belandt in een droom-
wereld van suikergoed, speelgoed en 
prachtige bloemen.
Kerst lijkt er eeuwig te duren.
Of gooit De Muizenkoning, die verslagen 
leek, toch nog roet in het eten?

Data: 7 t/m 18 december
Aanvang 18.00 uur
Ticketprijs: €45,-

Meer informatie en tickets:
www.deogtent.nl (agenda en kaartverkoop)
De bevestigingsmail van uw aankoop is 
tevens het entreebewijs.
Tijdens de voorstelling worden de maatre-
gelen van het RIVM gehanteerd.

Vooralsnog zullen per avond 30 kaarten in 
de verkoop gaan, mochten de coronaregels 
weer versoepeld worden, passen wij het 
aantal te verkopen kaarten aan.

Herfstvakantie in het Horsterpark Duiven:
Het Kindertheater Festival:

Van 17 tot en met 25 oktober spelen 
studenten van Rijn&IJssel, onder productie 
van Het Ministerie van Fantastische Zaken,

met veel enthousiasme iedere dag in
Het Horsterpark te Duiven 3 voorstellingen 
voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar.

Zij worden daarbij muzikaal begeleid 
door studenten van Rijn&IJssel Creatieve 
Industie.

Maximaal 30 kinderen per voorstelling:
* 11.00 uur: ‘Gefeliciteerd’
* 13.00 uur: ‘De Sprookjesparade’
* 15.00 uur: ‘Assepoester’

Entree € 3,-
Kaarten verkrijgbaar via: www.deogtent.nl 
(kaartverkoop)
De bevestigingsmail van uw aankoop is 
tevens het entreebewijs.

In verband met corona mogen ouders niet 
mee naar binnen!
Ouders kunnen vertoeven op nabijgelegen 
terras of in het Theepaviljoen.

Dinnershows in De OgtentMet kabouters op pad
Toen Floor en Stef Schaap met het idee 
kwamen om een kabou-
terpad te realiseren in 
het Horsterpark, klopten 
ze niet op de verkeerde 
deur. Met ons net opge-
richte Bosteam het plan 
meteen concreet opgepakt. Stuk bos uit-
gezocht waar de kinderen van twee tot 
zes jaar, anderhalve kilometer lang, op 
zoek kunnen naar kabouters en hun di-
recte leefomgeving. Alles geaccordeerd 
door Paulus de Boskabouter die tot mijn 
grote verassing nog steeds actief is en 
een soort leider van de Nederlandse 
Kaboutercommunity is.
Nu willen we u iets vragen:
Heeft u kabouters (in alle soorten en 
maten) aan wie u de huur wil opzeggen? 
Lever ze dan in bij de Kinderboerderij 
Horsterpark. We gaan hen herhuisvesten 
in en nabij het Kabouterpad.
Ook kabouter-gerelateerde zaken als 
kabouterhuisjes, kaboutermeubilair en 
dergelijke is welkom. Alles wat je in de 
boeken van Rien Poortvliet tegenkwam.
We selecteren dan wat toepasselijk is en 
maken er een mooi pad van waar de kin-
deren gratis gebruik van kunnen maken.

Paulus de Boskabouter, Rien Poortvliet! 
Er zijn nu een heleboel mensen in De 
Liemers die niet weten wie dat ooit wa-
ren. Ik word oud. Maar niet te oud voor 
een kabouterpad!

CHRIS VAN DE VEN
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De Liemers Helemaal Goed is op 
jacht! Onze oproep om Liemerse 
ideeën en oplossingen heeft veel 
losgemaakt. Het beste idee ont-
vangt 250 euro. Een van de inzen-
dingen komt van Rini Kersten en 
kleindochter Liene (8). Zij vinden 
dat mensen de regenpijp moeten 
doorzagen en het regenwater zelf 
moeten opvangen in een regen-
ton. Onder het motto ‘Wat in de 
ton zit…verdwijnt niet in het riool’!

“Wij laten ons door onze ervarin-
gen motiveren”, legt Rini uit. “Het 

grondwaterpeil in Zevenaar ligt 
steeds lager en dit heeft een ne-
gatieve invloed op de staat waar-
in veel huizen verkeren. Deuren 
kunnen klemmen of er ontstaan 
scheurtjes. Actie is nodig om te 
voorkomen dat de verdroging tot 
grotere overlast gaat zorgen.”Daar-
om komen Rini en Liene met het 
idee om iedere tuin te voorzien van 
een regenton. Voor enkele tientjes, 
kunnen alle bewoners in de regio 
een regenton in de tuin plaatsen en 
de gemeente zou dat volgens hen 
kunnen stimuleren door middel van 
een kleine financiële tegemoetko-
ming. Het resultaat is volgens Rini 
en Liene groot: méér water voor de 

tuinen en de bodem, minder water 
dat direct weer via de riolering ver-
dwijnt. Kleindochter Liene is heel 
begaan met het onderwerp: “Alle 
mensen zouden hun regenpijp door 
moeten snijden omdat dit beter is 
voor de natuur”, zegt de achtjari-
ge gepassioneerd. “Gratis water 
voor de tuin is erg belangrijk.” Uit 
onderzoek blijkt dat in het westen 
van ons land diverse gemeentes 
huishoudens tegemoet komen met 
50 euro subsidie als ze een regen-
ton plaatsen in de tuin. Daarmee 
is de oproep van Rini en Liene niet 
alleen aan inwoners gericht, maar 
ook aan de Liemerse gemeenten. 
Rinie: “Die kunnen met deze actie 

veel profijt hebben. Het is immers 
zo dat iedere druppel telt.”
Het idee van Rinie en Liene is een 
van de vele inzendingen die we 
mochten ontvangen en nog steeds 
mag iedereen nieuwe ideeën met 
ons delen. Uiteindelijk kiezen we 
uit alle inzendingen het ‘Beste idee 
van de Liemers’, waarvoor een 
geldbedrag van 250 euro is gere-

serveerd. En natuurlijk Liemerse 
roem! Wij publiceren de komende 
maanden een selectie van de in-
gezonden ideeën om later dit jaar 
het beste idee met een cheque te 
belonen. Ook een geweldig idee 
die bijvoorbeeld onze regio mooi-
er maakt of het werk handiger?  
Mail vandaag nog naar e-mail info@ 
deliemershelemaalgoed.nl

WESTERVOORT – Atleet Frank 
Futselaar heeft zijn limietpo-
ging voor de Olympische Spelen 
in Tokio in 2021 moeten staken. 
Tijdens de marathon van Londen 
verliet hij na 28 kilometer het 
strijdperk met kramp.

En dat terwijl het er zes kilometer 
eerder nog zo veelbelovend uitzag. 
Met een tussentijd van 1.05.19 
uur halverwege lag hij mooi op 
schema voor de limiet van 2.11.30 
uur. Wind en regen gooiden echter 
roet in het eten. Na 26 kilometer 
kreeg hij kramp in één kuit en niet 
veel later in beide kuiten. Futse-
laar probeerde nog wel aan te ha-

ken, maar zag al gauw zag hij dat 
hij met een kansloze missie bezig 
was toen ook zijn hamstrings gin-
gen opspelen. Ondanks de misluk-
te poging is er nog hoop voorde 
atleet van Running Team Liemers. 
Op 6 december krijgt hij een nieu-
we kans in Valencia. Hopelijk gaat 
daar de zon wel schijnen voor  
Futselaar.

De Liemers Lacht

Een maand geleden ben ik een 
nieuw schooljaar begonnen op een 
voor mij nieuwe school: de HAN.
Handdesinfectie bij binnenkomst, 
looproutes in het gebouw, de klas 
verdeeld over drie verschillen-
de lokalen en leraren met 
mondkapjes op. Toen 
was het wennen, nu de 
gewoonste zaak. Mijn 
lessen zijn verdeeld 
over drie dagen, waarvan 
er twee op school zijn en 
één online. Ik ben hartstikke blij 
dat ik twee dagen per week naar 
school mag, zeker als ik hoor hoe 
dat bij vriendinnen is. Sommigen 
mogen maar een keer in de twee 
weken fysiek naar school. Als ik 
op de HAN ben, werken we voor-
namelijk aan groepsprojecten. 
Dit doen we steeds in dezelfde 
groepssamenstelling om de con-
tacten zoveel mogelijk te beper-
ken. De leraar gaat in een van de 

drie lokalen met een deel van de 
klas zitten en streamt de les naar 
de andere lokalen. Zelf vind ik dit 
niet zo fijn, dan kan je net zo goed 
thuis online les hebben, denk ik 
dan. Het is natuurlijk wel erg leuk 

dat we zo toch nog sociaal 
contact hebben en dat ik 
mijn klasgenoten goed 
leer kennen. Ik heb zelf 
geen probleem met on-

line of ‘offline’ les, ik vind 
het allebei prima. Wel ben 

ik benieuwd hoe mijn cijfers na 
de eerste tentamenperiode zullen 
zijn. Zou de manier waarop ik les 
heb, mijn cijfers beïnvloeden? On-
danks alle aanpassingen die er in 
deze coronatijd zijn, is er voor mij 
toch één ding als vanouds: voor 
De Liemers Helemaal Goed! Cou-
rant blijf ik gewoon doorgaan met 
schrijven.

Nina Elbers 
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Het Beste Idee van de Liemers:
van de regen in de ton

Atleet Frank Futselaar mist limiet voor  
de Olympische Spelen van Tokio

Ted Prost

Van de redactie

Rini Kersten en kleindochter Liene: “Gratis water voor de tuin is erg belangrijk” 

De Kinderboekenweek is in volle gang en heeft dit jaar als thema: geschiedenis.Op de foto staat Ineke van Geemen (met spatscherm)  
die kinderen hun eigen kasteel leert maken in bibliotheek Montferland/ Didam. 7 oktober wordt de creatieve workshop herhaald in  
‘s- Heerenberg van 14.30 tot 16.30 uur.

 Voor Toyota gaat u naar

Bloemberg

Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204
www.toyota-bloemberg.nl

 www.facebook.com/toyotabloemberg



www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

KaasRijk Zevenaar, Muldershof 38, 0316 529 891
www.kaasrijk.nl

Noord-Hollands
Smeuïg Pikant

500 gram7.25

AANBIEDING!!!

Wij kunnen uw kaasbestelling ook bezorgen!

EHBO cursussen
Op woensdag 14 oktober starten we met  
drie nieuwe cursussen EHBO:
• Reanimatie met AED 4 lesuren € 55,- 
• EHBO 12 lesuren € 200,- 
• Uitgebreide EHBO 20 lesuren € 260,-  

(Inclusief EHBO aan kinderen) 

Alle lessen zijn op opeenvolgende woensdagavonden van  
19.30 tot 22.15 uur en zijn inclusief een koffie/thee pauze. 
Voor het volgen van de lessen ontvang je een cursusboek en 
na afloop bij goed gevolg een (Europees erkend) Rode Kruis 
certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar. 

Check bij je zorgverzekering of je cursus geheel of gedeeltelijk 
wordt vergoed. 

Voor degenen die al een Rode Kruis EHBO diploma hebben  
bestaat de mogelijkheid om herhalingslessen te volgen, zodat 
je diploma geldig blijft. 
• Reanimatie met AED € 40,-  

1 lesavond van 19.30 – 21.30 uur 
• EHBO € 100,-  

2 lesavonden van 19.30 – 21.30 uur 
• Uitgebreide EHBO € 130,-  

4 lesavonden van 19.30 – 21.30 uur 

De herhalingslessen zijn op de maandagen 12, 19 en  
26 oktober en op 2 november. 
Alle cursussen zijn op het adres Uitterweert 2 in Westervoort.
Meer weten? Stuur een e-mail naar ehbo@rodekruiswdgl.nl

Uitterweert 2
6932 ML Westervoort
info@rodekruiswdgl.nl
0316 – 234490

Afd. Westervoort, Duiven, Groessen en Loo

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl
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ABEL Huisman

Warm bad voor
nieuwe medewerkers
Liemerije

,,Ik word er blij van als een nieuwe medewerker 

met een goed gevoel en een glimlach op zijn 

gezicht bij Liemerije begint te werken.” Petra Nout 

is één van de organisatiebuddy’s van Liemerije. 

Sinds ongeveer een jaar begeleidt ze samen met 

Mirjam Hubers alle nieuwe medewerkers. 

Petra en Mirjam zijn, zoals ze het zelf ook wel zeggen, 

ceremoniemeester van het indiensttredingsfeest. 

,,Een nieuwe baan moet een feestje zijn en moet zo 

soepel mogelijk verlopen. Daar zorgen wij voor.“ 

Het werk van de organisatiebuddy’s zorgt ervoor dat 

nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen en met 

veel enthousiasme en plezier aan de slag gaan en 

blijven. ,,En dat is natuurlijk heel belangrijk in deze 

tijd van krapte op de arbeidsmarkt.”

De organisatiebuddy’s maken met iedere nieuwe 

medewerker een afspraak. Meestal op de eerste of 

tweede werkdag. ,,Maar als iemand liever voor de 

eerste werkdag al een afspraak wil, dan kan dat. Het 

is echt maatwerk.” Tijdens de afspraak krijgen de 

nieuwe medewerkers uitleg over de verschillende 

systemen, het reilen en zeilen op de afdeling en de 

cultuur van de organisatie. ,,Op deze  manier komen 

nieuwe medewerkers in een warm bad terecht en 

kunnen ze ontspannen kunnen beginnen aan hun 

nieuwe baan”, vertelt Mirjam. 

Na de eerste bijeenkomst blijven de organisatie-

buddy’s betrokken. ,,En als het nodig is, plannen 

we een tweede afspraak.” Na vier weken wordt er 

nog even contact opgenomen om te vragen of alles 

naar wens verloopt. ,,En dan gaat het niet alleen 

over praktische zaken. We vragen ook hoe het werk 

bevalt. Omdat we de vinger aan de pols houden, 

ontdekken we soms ook dat iemand niet op zijn plek 

zit op een bepaalde afdeling. En dan kijken we samen 

welke afdeling beter past. Zo kunnen we deze collega 

behouden voor Liemerije. En dat is natuurlijk heel 

belangrijk omdat het steeds moeilijker wordt om 

nieuwe collega’s te vinden”, zo vertelt Petra. 

En de nieuwe medewerkers? Die waarderen de 

warme ontvangst van de organisatiebuddy’s met een 

mooie 8,2. Of zoals een nieuwe collega het zegt: Het 

is zo fijn om te weten dat iemand je op gang helpt en 

waarmee je altijd contact kunt opnemen. Dat geeft 

echt een goed gevoel.”

Meer informatie over werken

bij Liemerije? Kijk dan op 

www.werkenbijliemerije.nl 

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

Thuis zittend voor de laptop
Een fijne pyjamabroek aan
Make-up op voor het beeld

Zolang de camera aan blijft staan
In de trein met een mondkapje
Op school bijna geen contact

Door anderhalve meter afstand
Al is dat niet altijd zo exact

Het vroege opstaan, het luisteren
De aandacht zakt soms weg

Mijn gedachten dwalen af
Maar komen toch bij school terecht

Kim Kleijkers

GROESSEN – De organisatoren van Circado 
kunnen terugkijken op een succesvol evene-
ment. Zo’n 450 bezoekers wandelden op 3 en 
4 oktober mee in de muzikale theaterwan-
deling Circado. Zelfs de stevige regenbuien 
konden de pret niet drukken.

De twee uur durende wandeling startte bij de 
kerk in Groessen, leidde langs het verdronken 
dorp Leuffen en eindigde met een slotscène 
in de kerk zelf. Onderweg konden de wande-
laars genieten van live-optredens, taferelen 
en geluidsfragmenten op de smartphone. Het 
thema van de rondwandeling was het speci-
aal voor deze gelegenheid gecomponeerde 
Rivierlied. Zo’n honderd mensen uit Groessen 
en omgeving speelden mee in het theater-
stuk. Vanwege de coronamaatregelen ver-
trokken er groepen van maximaal 25 perso-
nen onder leiding van een gids. Deelnemers, 
vrijwilligers en bezoekers waren enthousiast. 
Reacties van bezoekers: “Ik vind het gewel-
dig. Ik zou zo weer mee wandelen”. “Ik was 
vooral onder de indruk van het onderdeel 
Klanken uit de Wijk, waar muzikanten elkaar 
aanvulden.” “Ik wandelde mee omdat mijn 
moeder meezong in het koor, ik heb ervan 
genoten.” Wethouder Gemma Tiedink hoopt 
dat Circado inspireert tot een vervolg waar 
lokale artiesten elkaar weten te vinden en 
hen met het Liemers erfgoed en landschap 

verbindt. “Het was een unieke ervaring om 
mee te lopen met mijn gezin, ieder beleeft de 
geluiden, de muziek, de gedichten, de liederen 
en taferelen op een eigen manier. De fikse 
regenbuien gaven een extra dimensie aan het 
Rivierlied. Heel bijzonder dat zoiets moois, in 
coronatijd, op zo’n vernieuwende manier in 
Groessen werd georganiseerd. Alle lof voor 
de organisatie.”

Bakfiets
Elizabeth speelde samen met haar zoon Anne 
mee in de scène ‘Een weg door de tijd’. Met 
een bakfiets fietste ze de weg op en neer om 

een lunchpakket bij de man in het hooiland te 
brengen.
“Voor mij was het heel bijzonder om dit samen 
met mijn oudste zoon te doen. We hebben sa-
men best wat meegemaakt. Toen we acht jaar 
geleden met zijn tweeën in Duiven kwamen 
wonen, kenden we niemand en waren we best 
op elkaar aangewezen. We hebben in de loop 
der jaren wel de verbinding weten te maken 
met de mensen in de buurt en met de mooie 
omgeving. Dat sprak me aan om mee te doen 
aan Circado, samen ergens deel van uit ma-
ken in de omgeving waar we steeds meer een 
band mee hebben opgebouwd. Ik vond het 

echt heel speciaal om met Anne door de tijd 
te fietsen en de verbinding te zoeken met de 
andere spelers en het publiek.” Ook voor de 
gidsen, vrijwilligers uit het dorp, was het een 
mooie ervaring om dorpsgenoten en andere 
bezoekers te begeleiden op deze muzikale 
tocht. Een van de gidsen vond het wel jam-
mer dat niet iedereen de speciale app op de 
smartphone had gedownload. “Deze mensen 
hebben echt iets gemist, want de geluidsfrag-
menten waren een essentieel deel van de wan-
deling.” Gelukkig is de muziek terug te horen 
als podcast en zijn er filmopnames gemaakt.
Meer informatie: https://circado.nl/

Alie Engelsman

‘Alle lof voor de organisatie’
450 bezoekers lopen muzikale theaterwandeling Circado

Zo’n honderd mensen uit Groessen en omgeving speelden mee in het theaterstuk. (foto: Martine Wijnen)

We zijn er nog niet vanaf. Dat wisten we 
eigenlijk ook al, maar toch word je met de 
aanscherping van de maatregelen weer 
even met de neus op de feiten gedrukt. 
Vanuit onze organisatie zijn we ons er ter-
dege van bewust om een veilige plek voor 
bezoeker en medewerkers te zijn. Geluk-
kig wordt dat veelal geaccepteerd. Laten 
we vooral kijken naar wat nog wel mogelijk 
is. Zo hebben we twee weken geleden het 
nieuwe theaterseizoen afgetrapt met onze 
befaamde blind date voorstellingen. Met 
minder publiek, twee keer op een avond, 
geen nazit en op volgorde de theaterzaal 
naar binnen en eruit. Vooraf uiteraard wel 
een drankje en een hapje om het seizoen 
te vieren. Hoewel wat gemankeerd, was het 
toch een gezellige avond en werd er gela-
chen. Een dag later heb ik genoten van de 

aftrap van het Erfgoedfestival 2020 Gelder-
land. Tien kunstenaars lieten zich inspire-
ren door tien Gelderse erfgoedlocaties. Dat 
leverde mooie muziek, schitterende dans 
en prachtige verhalen op. Ik werd weer even 
geïnspireerd door de combinaties van de 
verschillende disciplines. Iets wat ons, als 
gecombineerde organisatie, aan het hart 
ligt. Afgelopen week bezochten ook weer 
leerlingen van verschillende basisscholen 
een theatervoorstelling in Het Musiater. 
Kortom, er mag en kan nog best veel. We 
zorgen voor optimale omstandigheden. La-
ten we vooral niet teveel vanuit angst in 
reflexen schieten door niets meer te doen. 
Maar meer te kijken vanuit kansen en mo-
gelijkheden, ook al zijn er beperkingen. En 
ja, houd je wel aan de regels, want dan kan 
er ook meer.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Mogelijkheden

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



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

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Duiven
tel. 06 5230 4775

● Maatwerk
● Rouw- en verliesverwerking

● Rouwverwerking bij autisme  
en verstandelijke beperking

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

www.verliesverwerking.com

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

31 oktober & 
20 november

Meer informatie kunt u vinden op 
www.thoen-thans.nl

31 oktober & 
WILDAVOND

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

WILDAVONDEN
7 & 28 november

Informeer 
naar de mogelijkheden

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

www.ronaldgerressen.nl

Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen voor betaalbare prijzen.

Volg ons ook op www.facebook.com/saleminkmeubelen.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten.

Meubelmakerij
Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404
Voor route beschrijving, openingstijden en meer infomatie 

.www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen, meubelen af    !!!!

Glad eiken
Noten

Kersen
Rustiek eiken

Jatoba
enz.

Wij maken ook ovalen tafels,

boomstamtafels, 

hout of stalen poten. 10% Korting !! 
Vraag naar de voorwaarden

Tijdelijk 

Kom eens langs en verras u zelf 

Meubelmakerij

Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404
Voor route een beschrijving, openingstijden en meer infomatie 

.www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen en meubelen af    !!!!

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen.
Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons 

aan het juiste adres.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten. Kom eens langs en verras u zelf. 

Maak een afspraak dan heeft 

u de showroom voor uzelf. 

Na idere klant wordt alles 

 grondig gereinigd 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Nedupack is in de laatste jaren sterk gegroeid. We bedienen diverse markten waaronder 
food, consumer, pharma en industrial. Wij zijn op zoek naar een duizendpoot, m/v, met 
een gedegen technische achtergrond die ons team komt versterken:

GEREEDSCHAPSBEHEERDER M/V
40 uur - dagdienst

Profiel:
• Technische achtergrond
• Kwaliteitsbesef
• Ervaring frezen (3-assig) is een pré
• Flexibele instelling
• Enthousiast

Functie inhoud:
Voor onze gereedschapsmakerij zijn wij op zoek naar een duizendpoot die zelfstandig 
kan werken. Werk ziet liggen en zelf opzoekt. Creatief is en klantgerichtheid hoog in 
het vaandel heeft staan.
Hij of zij heeft de volgende verantwoordelijkheden:
• Samenstellen van gereedschappen t.b.v. productie.
• Het onderhouden en eventueel repareren van gereedschap voor of ná productie.
• Het mee verzorgen van het registreren en opbergen van deze gereedschappen.
• Reparatie werkzaamheden aan de gereedschappen uitvoeren middels CNC en of 

conventioneel.

Nedupack biedt haar werknemers een goed salaris, een prettige werksfeer en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse, reageer dan naar het onderstaande emailadres 
of stuur een korte brief met je cv binnen 2 weken naar:
Nedupack Thermoforming B.V.
T.a.v. afdeling PZ
Innovatie 3, 6921 RN Duiven
pz@nedupack.nl

Nedupack is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van kunststof 
halffabricaten die voor onze klanten verwerkt worden tot eindproduct zoals interieurs, 
blisters, displays, trays, etc. Dit gebeurt d.m.v. het procedé vacuümvormen. Er werken 
±75 mensen bij Nedupack. Bezoek onze website: www.nedupack.nl

• Nauwkeurig werken
• Team-player
• Kennis van de Nederlandse taal  

(mondeling)
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

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

Dijkweg 17 Zevenaar  •  Tel. 0316 - 33 10 10  •  info@glasenkozijn.nl 

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

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!
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ZEVENAAR – Op zaterdag 26 sep-
tember was het dan zover. De as-
pirant-vendeliers van Sint-Andre-
as (leeftijd tot 8 jaar) konden na 
het oefenen, voor het eerst met de 
schutterij mee de straat op. Dit om 
een bezoek te brengen aan het ko-
ningspaar en de Pelgromhof.

Met de nodige spanning in de be-
nen begon de optocht. Het is toch 
wel spannend om voor het eerst 
met een vendel en tussen de gro-
te schutters op straat te lopen. Het 
ging prima, en de spanning ebde 
langzaam weg en het werd genie-
ten voor deze jonge schutters.

Na een mooie zomer, met veel 
droge dagen, liet de regen op deze 
avond, op hun 1e dag, ook van zich 
spreken. Halverwege de optocht 
kwam de regen met bakken naar 
beneden. Met goede moed hebben 
de aspiranten zich er doorheen ge-
slagen. Samen met de schutterij 
werd er in de regen nog een vendel-
hulde gebracht bij de Pelgromhof. 
Daarna weer terug naar het schut-
tersgebouw om droge kleren aan te 
trekken.
We kijken terug op een geslaagde 
eerste optocht met onze aspiranten 
en hopen dat zij, net als ons, geno-
ten hebben van hun aanwezigheid.

ZEVENAAR – Ook dit jaar doet ZijActief Zevenaar weer mee met de  
RaboClubSupport. Draagt u ons een warm hart toe steun ons dan 
in deze moeilijke tijd door uw stem aan ons te gunnen.Tussen 5 en  
25 oktober kan men stemmen.

“Op 21 oktober krijgen we een lezing over de nieuwe donorwet. Wilt u zich 
voor deze avond aanmelden.Kan per mail of telefonisch bij Ria Bruins, 
331475. Aanvang avond 20.00 uur bij De Griethse Poort. We verzoeken u 
ook aan alle coronarichtlijnen te houden, dan doen wij dat ook”, aldus het 
bestuur ZijActief.

DIDAM – Voorlezen aan ba-
by’s, dreumesen en peuters 
staat centraal bij Boekjes 
& Babbels. Het is het leuk-
ste uurtje in de bibliotheek! 
Boekjes & Babbels gaat van 
start op 13 oktober.

De eerste dinsdag van de 
maand is het in Bibliotheek 
Didam en de tweede dins-
dag in Bibliotheek ’s-Hee-
renberg, steeds van 10:00-
11:00 uur. Bij Boekjes & 
Babbels maak je kennis met 
het plezier van voorlezen. 
Elke bijeenkomst staat een 
ander boek of een thema 
centraal. Het voorlezen is 
interactief; de kinderen luis-
teren én doen mee.
Boekjes & Babbels is er voor alle 
kinderen van 0-4 jaar. Geef bij het 
aanmelden de leeftijd van je kind/
kinderen op; we passen het pro-

gramma daar op aan.
Vanwege de coronamaatregelen 
is er beperkt plaats voor volwas-
senen. Per volwassene mogen er 
meerdere kinderen meekomen. 

Reserveer vooraf. Meld je tijdig af 
als je toch niet komt! Kijk voor aan-
melden op de website van de biblio-
theek www.bibliotheekmontferland.
nl of bel naar 0316 221184.

LIEMERS – Ben je starter en heb 
je vragen over een huurwoning? 
Baston Wonen doet op 29 sep-
tember, 19:30 uur mee aan een 
online starterscafé georgani-
seerd door Floqz.

Floqz is een organisatie die wo-
ningzoekenden en woningaan-
bieders samen brengt om in-
formatie te delen en een betere 
match tussen vraag en aanbod 
te krijgen. Tijdens het startersca-
fé kunnen woningzoekende star-
ters hun algemene woonvragen 
stellen aan gemeente, makelaar, 

hypotheekverstrekker en Baston  
Wonen.
De woonvragen kunnen overal 
over gaan zoals: wat kan ik lenen, 
waar vind ik woonruimte, hoe ver-
krijg ik urgentie, wat komt er voor 
nieuwbouw aan?
Het Starterscafé is een digitale 
sessie, via Zoom. Ben je starter en 
heb je een woonvraag? Schrijf je 
dan in voor het Starterscafé op de 
website van Floqz. https://floqz.
nl/geplande-woonevents/ . Klik op 
‘+’ achter het betreffende Starters-
café en er verschijnt een inschrijf-
formulier met bijbehorende tekst. 

Nadere inlogcodes en instructies 
rondom deelname volgen.

Digitale gesprekskamers
Na een centrale aftrap, gaan de 
deelnemers uiteen in digitale ge-
sprekskamers. Baston Wonen 
heeft haar eigen room met wo-
ningzoekenden die daarop hebben 
ingeschreven.
“Tijdens het starterscafé geven we 
algemene informatie. Heb je vra-
gen over jouw specifieke persoon-
lijke situatie, neem dan contact op 
met ons op via de collega’s van 
klantenservice helpen je graag.”

DOESBURG – Iedere woensdag-
middag is er van 13.30 – 15.30 uur 
een haak-, brei- en naaicafé.

En tegelijkertijd op 7 oktober: work-
shop dromenvanger maken (mate-
riaalkosten zes euro); 21 oktober: 
workshop naaldvilten( materiaal-

kosten zes euro / iPadhoes of toilet-
tas inbegrepen); 4 en 18 november: 
herinneringskussen maken (kosten 
zes euro / stof voor kussen inbe-
grepen en herinneringsmaterialen 
zelf meenemen); 2 december: work-
shop kerstkaarten maken (kosten 
drie euro); 1zes december: work-

shop kerststukjes maken (kosten 
zes euro, inclusiefmaterialen).
Voorafgaand aan de workshop kun 
je om 12.00 uur genieten van een 
heerlijke lunch voor twee euro. Lo-
catie: het gebouw van het Leger des 
Heils, Zandbergstraat 15 Doesburg, 
Aanmelden via 06 29543573.

Iets melden, niet op gebieden van 
sportvelden,
Gebeurt achter de schermen, leest 
u zelden,
Actief jubileum commissie,
Denkend over festiviteiten, geven 
hun visie,
50 jaar Basketiers’71, is de missie,
Ideeën, plannen maken, activitei-
ten bedenken, geheid,
is het, uitvoerbaar in corona tijd?,
Historie, heden, toekomst, sporti-
viteit,
Bezig met uitvoeren ,technisch be-
leidsplan,
Profiteren we op den duur van,
Deskundigheid in huis, dus het kan,
Zal niet belanden in stoffige lade-
kast,
Uitwerking, uitvoering komt het  

zeker en vast,
Werkgroep leden zijn ervaren,
Uitwerken, kunnen er straks weer 
tegen vele jaren,
Plannen, ideeën uitwerken op vele 
manieren,
Worden het niet alleen handboe-
ken met vele papieren,
Kan ons straks, nog meer plezie-
ren,
Commissie werkt aan een andere 
verenigingsstructuur,
Plannen worden uitgevouwen, zal 
werken op de lange duur,
Nauwelijks zichtbaar, uitwerken 
kost nog menig uur,
Kortweg is het herstructureren en 
ombouwen,
Nieuwe benamingen, lijnen, vast-
houden aan het oude,

Maken, bedenken van nieuw veren-
gingsorganogram
Kwam er nog niet van, nu de tijd 
dat het kan,
Met genoemde plannen, ideeën 
aan de toekomst bouwen,
Als we met elkaar blijven onthou-
den,
Blijf binnen Basketiers’71 vrijwilli-
gers als belangrijkst beschouwen,
Achter de schermen, of zichtbaar 
voor de buitenwereld actief,
Voor de vereniging, op welke wijze 
ook, ze zijn ons even lief,
Om een cliché te benoemen “door 
inzet van velen”,
Kunnen we het basketbalplezier 
blijven delen.

M & M

De aspirant vendeliers, met hun commandant Maurice Visser. (foto: Kitty Visser)

Regendoop voor aspirant-
vendeliers Sint-Andreas

ZijActief doet mee 
aan Rabo ClubSupport

Boekjes & Babbels

Creativiteit in Doesburg

Plannen, ontwikkelen en uitvoeren

Baston Wonen in online starterscafé

(foto: Bibliotheek Montferland)

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



barbecue?

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

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

 Kijk ook eens op onze nieuwe website / shop

Bettomica bedbodem  Wist u dat wij uw
  "uw partner een leven lang"  donzen dekbed
* Standaard bodem       en kussen
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar
* Te plaatsen in ledikant of op voetstel

* Produceren
* Reinigen

 Matras v/a € 450,-

 In eigen Atelier?
 Matrassen   Autentiek vakmanschap sinds 1976

* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

 Al onze producten worden geproduceerd met
 respect voor mens en natuur

Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

Mallemoolen 6-8  Zevenaar  •  Tel. 0316 - 52 50 21  •  www.bedadviseursberentsen.nl

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring.
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies

Kom naar onze zaak en u zult versteld staan van de prijs, kwaliteit en liefde voor elk detail.

Kijk ook eens op onze vernieuwde website
www.bedadviseursberentsen.nl

Maandaanbieding
Oktober 2020

Combideal

Bij aankoop van een dekbed 

ontvangt u

20% Korting
op een nieuwe dekbedovertrek

Matras v/a € 525,-

 Matrassen
* NIET Gewichtgebonden

* Optimale Ventilatie

* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

* 100% NON TOXISCH

Al onze producten worden geproduceerd 
met respect voor mens en natuur

Bettomica bedbodem
"uw partner een leven lang"

* Standaard bodem

* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar

* Te plaatsen in ledikant of op voetstel

Nijverheidsstraat 33c - Huissen 
(Industrieterrein Pannenhuis)

(tussen Praxis en The Floor Factory)  

(026) 327 55 79

Twice is Nice
Kringloopwinkel

BEL!

www.twiceisnice.nl

Dagelijks geopend 10.00 - 18.00 uur 

Zaterdag geopend 10.00 - 17.00 uur

De gezelligste van 
Gelderland

Huisraad over of 
complete woning-

ontruiming?
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DUIVEN – De Liemerse stichting GoClean 
is al enkele jaren druk met het aanpakken 
van het zwerfafvalprobleem in de regio. 
Met succes. “Begin oktober lanceert Co-
ca-Cola een recyclingproject van Coca-Co-
la, waar wij als GoClean een bijdrage aan 
leveren met ons Zwerfafval Kompas,” ver-
telt Peggy Blaauw, co-oprichter van Go-
Clean, trots.

Een onderdeel van de duurzaamheidsdoel-
stelling van Coca-Cola is het terugkrijgen 
van alle verpakkingen om er vervolgens 
nieuwe van te maken. In Nederland gebruikt 
Coca-Cola al PET-flessen die nu voor meer 
dan vijftig procent gerecycled worden. “Ech-
ter niet tot nieuwe verpakkingen, maar tot 
andere dingen zoals kleding. Vroeg of laat 
kwamen plastic resten dan alsnog in het mi-
lieu terecht: kleding wordt week in de was, 
plasticresten laten los en het vieze water 
komt terecht in het waterzuiveringsproces. 
Maar omdat de deeltjes zo klein zijn, kan het 
niet gezuiverd worden,’’ legt Peggy uit. Nu 
wil Coca-Cola het recycle percentage verho-
gen naar honderd procent. Zo krijgt iedere 
fles de kans om weer een nieuwe fles te 
worden. Daarom beginnen zij begin oktober 
met het verzamelen van hun verpakkingen 
en streven ze ernaar in 2025 alle verpakkin-
gen in West-Europa verzameld te hebben.

Meten is weten
Het Zwerfafval Kompas is een online tool 
die tot leven is gebracht door GoClean. 
Door middel van registratie en analysering 
weet het programma relevante statisti-
sche gegevens te vormen over het zwer-
fafval in de omgeving. Uit deze data blijkt 
dat er nog altijd veel Coca-Cola producten 
zwerven zoals blikjes en flesjes. Coca-Co-
la is erg enthousiast over de tool. Dat en-
thousiasme begon tijdens een bijeenkomst 
van Nederland Schoon met onder andere 
Robert Seegers (Vice-President Public Af-

fairs & Communication Coca-Cola European 
Partners), Arjanne Hoogstad (Sustainability 
Manager Coca-Cola European Partners)en 
Peggy Blaauw. “Bij zo’n meeting bespreken 
we alles wat betrekking heeft op zwerfafval 
en interventies. En daar benoemde Robert 
voor het eerst dat zij niet tegen statiegeld 
zijn! Dat was uniek en daarop heb ik con-
tact gezocht en zijn we in gesprek gegaan,’ 
vertelt Peggy. “De daarop volgende meet-
ing hebben wij gesproken over hoe goed 
het is om data te hebben over zwerfafval, 
zodat je weet wat, waar en hoeveel ervan 

ligt. Meten is weten en geeft je inzicht op 
het probleem.” In het filmpje van GoClean 
spreekt Robert Seegers over het zwerfafval-
probleem en het Zwerfafval Kompas: “Als je 
kijkt naar het zwerfafvalprobleem en je kijkt 
naar welke partijen die in de cirkel van in-
vloed een rol hebben te vervullen, dan is het 
allereerste wat belangrijk is: de exacte data. 
Instrumenten als Zwerfafval Kompas hel-
pen ons om echt de kern van het probleem 
in kaart te brengen”. Peggy is erg trots. 
“Dat zo’n groot bedrijf als Coca-Cola het  
Zwerfafval Kompas erkent, is groots.”

ZEVENAAR – Fred Lankamp is al zijn hele 
leven met drummen bezig. Met succes. Dit 
jaar verkoos De Slagwerkkant zijn drum-
school in Elst tot beste van de Benelux. Ook 
won hij de prijs voor beste drumleraar.

Fred Lankamp begon met trommelen toen 
hij zes jaar oud was. Hij sloot zich aan bij een 
drumband in de Achterhoek, bij muziekver-
eniging Harmonie in Terborg. Nadat hij zijn 
eigen drumstel kreeg werd hij nog actiever 
met het drummen. Hij volgde een drumop-
leiding aan het conservatorium in Arnhem, 
Artez. Op zijn drieëntwintigste studeerde hij 
af in de richting lichte muziek/jazz. “Het ver-
schil met klassiek, is dat bij mijn richting al-
leen het drumstel centraal stond”, vertelt hij. 
“Bij klassiek worden alle slagwerkgroepen 
behandeld.” Na het afstuderen speelde Fred 
in verschillende bands. Negentien jaar gele-
den kwam hij als drumleraar in Zevenaar te-
recht via een vacature in de krant. Eerst was 
hij in dienst van de gemeente bij de Liemerse 
Muziekschool, dat na een aantal jaar over-
ging in het Musiater. Nu heet het Liemers 
Kunstwerk! Muziekschool. Even later kreeg 
Fred ook een baan bij een muziekschool in 
Elst. Deze job stopte echter na drie jaar. “Na 
mijn werkzaamheden in Elst ben ik een ei-
gen drumschool begonnen. Ik huurde in het 
dorp een aantal jaren een schuurtje op de 

manege. Daar kon ik helaas niet uitbreiden. 
Daarom heb ik in 2008 een bedrijfspand aan 
de Bemmelseweg gekocht voor mijn drum-
school.” Dat deze school nu verkozen is tot 
de beste van de Benelux, ligt volgens Fred 
Lankamp vooral aan de loyale leerlingen. Hij 
vindt het erg fijn dat mensen de moeite heb-
ben genomen om op hem te stemmen. “Veel 
mensen vinden mijn drumschool erg goed. Ik 
heb tien jaar geleden per toeval een systeem 
ontdekt waardoor leerlingen op een leuke en 

effectieve manier het drummen leren. Ik heb 
een speciaal programma waarbij de muziek 
meeloopt met de noten. De leerlingen horen 
dus de echte muziek van het lied en kunnen 
tegelijkertijd zelf met de muziek meespelen. 
Hierdoor wordt het één geheel.” Freds collec-
tie bestaat nu uit zo’n 1500 nummers, elke 
week voegt hij er wel een paar aan toe. Soms 
brengen de leerlingen ook zelf iets in. Dat is 
volgens Fred ook een van de leukste dingen 
van het lesgeven: dat hij samen met iemand 

anders met drummen en muziek bezig kan 
zijn. “Ik vind het fijn om leerlingen enthousi-
ast te maken en die positiviteit ook vast te 
houden”. Fred zelf krijgt ook een hoop inspi-
ratie van het werk van anderen. “Elke mu-
ziekstijl heeft zijn eigen goede kanten. Toch 
zijn er een aantal drummers waar ik zelf heel 
erg fan van ben, dat zijn onder andere Vinnie 
Colaiuta, Steve Gadd en Chris Dave. Die zijn 
erg vernieuwend. Als ik ooit in hun buurt zou 
kunnen komen, dan zou dat geweldig zijn.”

Yasemin Elmas

Linda Ruijs

GoClean helpt Coca-Cola in recyclingproject
Zwerfafval Kompas registreert exacte data van zwerfafval: ‘Meten is weten’

Van schuurtje tot beste drumschool van de Benelux
Kunstwerk! Muziekschool drumdocent Fred Lankamp valt in de prijzen

Fred Lankamp “Ik vind het fijn om leerlingen enthousiast te maken”. (foto: Linda Ruijs) 

Uit de data van het Zwerfafval Kompas blijkt dat er nog altijd veel Coca-Cola producten op straat zwerven.



Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

• Acupunctuur • Chinese kruiden  

• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen
Meer vitaliteit

Minder pijn
Meer balans

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

06-23869675 info@acamana.nl 
www.acamana.nl

(aangesloten bij ZHONG) 

25% KORTING 
OP ALLE 

PANNENKOEKEN!

Ko m jij ook een pannenkoek eten?
Knip de coupon uit, lever hem bij ons in en je krijgt 

25% korting op je pannenkoek!

Let op: Eén coupon per pannenkoek. Alleen geldig met een 
coupon uit Het Gemeente Nieuws. Maximaal 6 coupons per 

tafel / gezelschap. Niet in combinatie met andere acties.

 Karstraat 91 - 6851 DG Huissen
 T  026 – 213 50 54 
 E  Info@boerderijdelande.nl
W  www.boerderijdelande.nl 

BDL_adv_gemeenteniuws-140x217mm-coupon_2019.indd   1 13-04-19   20:52

Actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2020

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 

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

PRANGER BOUW DUIVEN
Gespecialiseerd in 
kunststof kozijnen
Ook voor al uw timmer - tegel - stukadoorswerk
Nieuwbouw - onderhoud - renovatiewerk

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

Neemt u contact op voor een geheel 

vrijblijvende prijs opgave

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
"#!$%&'(!$)*'+,)-.!!
/'$0!122&!3,!$)*'+,)-!%45',6!27!888.9)'40+,6.:+!
;<!*,+=!#>"?@ABCD?D!
!
!

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.quickles.nl	  	  	  	  	  fennyvanmaaren@quickles.nl	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrijblijvend	  proefles	  afspreken	  ?	  0316-‐527464	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schakel	  /	  automaat	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

Hoffmans Mode 

Veilig en coronaproof winkelen! 
12 oktober 2020 

09.00 -11.45 UUR 



 
 

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: 

Het MDT kenmerkt zich door een over-
weldigende verscheidenheid aan      
projecten die jongeren kunnen uitvoe-
ren. Van duurzaamheid tot cultuur, van 
politiek tot maatschappij, er is tijdens 
maatschappelijke diensttijd voor alle 
deelnemers wel wat leuks te doen en te 
leren! Neem als voorbeeld Tr8-project 
19; de Oecumenische bijeenkomst. 
Hierbij worden alle levensbeschouwelij-
ke partijen en inwoners uitgenodigd om 
bij te dragen aan een maatschappelijk 
dialoog. De bijeenkomst zal zich dan 
ook voornamelijk focussen op de    
overeenkomsten tussen verschillende 
levensopvattingen in plaats van de    
verschillen hier tussen. Als verbindende 
factor tussen de aanwezigen zullen de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) 
worden gebruikt. Dit zijn de doelstel-
lingen van de Verenigde Naties om de 
wereld tot een betere plek te maken op 
verschillende maatschappelijke          
gebieden als werkvoorziening, vrede en 
duurzaamheid. “Dit is wat ons allemaal 
verbindt!”, zegt Jolande van Baardewijk, 
dominee bij de Samen op weg Kapel uit 
Duiven. Daarom zullen de aanwezigen 
samen onderzoeken welke ontwikke-
lingsdoelen al zijn gehaald en hoe de 
regio verder een bijdrage kan leveren 
aan deze doelen welke lopen tot 2030. 

 

Begrip voor elkaar 

Om de alsmaar groeiende ideologische 
versplintering en polarisatie in de     
samenleving tegen te gaan, kunnen 
dergelijke bijeenkomsten volgens     
Jolande voor wederzijds begrip zorgen. 
Aan haar is dan ook de taak om samen 
met jongeren en andere vrijwilligers de 
bijeenkomst te stroomlijnen. “Wij zijn 
als kapel sowieso graag maatschappe-
lijk actief.”, begint Jolande te vertellen. 
“Van markten tot inzamelacties, wij grij-
pen graag de kansen aan om iets te 
kunnen betekenen voor de wereld om 
ons heen!” De 
Samen op weg 
Kapel houdt zich 
zo al jaren bezig 
met het helpen 
van minderbe-
deelden en het 
aanwakkeren van 
aandacht voor de 
slachtoffers van 
rampen, zoals 
bijvoorbeeld die 
op Lesbos.  

Bijeenkomst 
Horsterpark  

De oecumenische 
bijeenkomst zal 
plaatsvinden met 

Pinksteren in het Horsterpark (indien de 
regelgeving omtrent het Coronavirus dit 
toelaat). Op deze markt zijn anderen vrij 
om kraampjes op te zetten en de dia-
loog aan te gaan met aanwezigen, be-
zoekers en overige geïnteresseerden. 
Het hoofdprogramma is de oecumeni-
sche mis, een bijzondere ceremonie 
waar de verschillen tussen mensen 
worden gevierd. Gefaciliteerd door 
MDT, zal de bijeenkomst de regio weer 
een stukje aangenamer maken. 
“Iedereen is welkom, echt iedereen!”, 
beklemtoont Jolande nogmaals. 

Tr8-19 Bruggen slaan 

Wist u dat…… 
 
�� iedere MDT-deelnemer 500 euro te 

besteden heeft voor zijn of haar 
MDT-project? 

 
�� jongeren uit de tweede en derde 

klassen van het Liemers en Candea 
College zich ook rechtstreeks kun-
nen aanmelden op de aanmeld-
pagina www.Hope-xxl.com/MDT? 

 
�� iedere MDT-deelnemer een stoere 

goodiebag krijgt die bestaat uit een 
rugzak, drinkfles, USB-stick, hand-
spray, notitieblokje met pen, snoep-
blik en het boek “de koning van   
Katoren” van Jan Terlouw? 

 
��dat MDT-deelnemers een keuze 

kunnen maken uit meer dan 50  
verschillende Tr8-projecten, maar 
ook zelf een project mogen beden-
ken. Zo kan iedereen een leuke en 
nuttige MDT-tijd tegemoet zien! 

 
��er in Nederland de komende 2 jaar 

tienduizenden jongeren mee gaan 
doen  aan een MDT-traject en zij na 
afloop een waardevol certificaat 
krijgen uitgereikt? 

Iedereen heeft het recht om te mogen 
afspreken en om leuke dingen te doen 
met anderen, toch is dit niet voor ieder-
een even gemakkelijk. Als een handicap 
je belemmert in je dagelijks handelen, 
kan het soms niet zo eenvoudig zijn om 
nieuwe contacten te leggen of om deel 
te nemen aan bepaalde activiteiten. 
Miranda Blomsma is verbonden aan de 
stichting Uniek. Zij begeleidt jongvol-
wassenen (18-30 jaar) met een belem-
mering en biedt hen de mogelijkheid 
om anderen te ontmoeten en leuk bezig 
te zijn. Als het aan Miranda ligt zou zelfs 

iedereen mee moeten kunnen doen! 
Zelf heeft Miranda een visuele beper-
king waardoor ze de impact daarvan op 
iemand maar al te goed begrijpt. “Het is 
voor iemand heel belangrijk om een 
plek te hebben hij of zij zichzelf kan 
zijn!”, licht Miranda toe. Ze snapt heel 
goed dat fysieke en mentale belemme-
ringen het leven een stukje lastiger ma-
ken, dus om voor de deelnemers het 
verschil te maken, kan Miranda de hulp 
van gemotiveerde MDT-deelnemers 
goed gebruiken! 

Maandelijkse bijeenkomsten Ogtent 

Al vijf jaar verzorgen Miran-
da en haar gepassioneerde 
vrijwilligers maandelijks 
een bijeenkomst in De  
Ogtent waar jongvolwasse-
nen met een beperking 
hun horizon kunnen ver-
breden. Hierbij worden ze 
gefaciliteerd door het    
cultuurcentrum en zijn ze 
inmiddels een officieel Tr8-
project van HOPE XXL    
geworden. Elke bijeen-
komst is gethematiseerd; 
van sport tot muziek. Ook 
worden de deelnemers zo 
nu en dan uitgedaagd om 
buiten hun comfortzone te 

treden. Uit de alsmaar terugkerende 
deelnemers haalt Miranda haar motiva-
tie: “Hun dankbaarheid is terug te zien 
in hun aanwezigheid en in de ontwikke-
ling die ze samen doormaken.”, legt 
Miranda verder uit, “Zo nu en dan krij-
gen wij ook mondeling feedback te   
horen van de deelnemers, dat is voor 
ons erg kostbaar.” 

Help elkaar helpen 

Nu het MDT-traject van start is gegaan, 
zijn jongeren vrij om zich aan te melden 
bij het tr8-project Uniek om Miranda te 
helpen met haar werkzaamheden voor 
de deelnemers. De MDT-jongeren    
vervullen hierbij een cruciale rol; ze 
worden namelijk gevraagd om mee te 
denken en te helpen om de bijeenkom-
sten meer invulling te geven. “Het is 
echt een passie om anderen op deze 
manier te kunnen helpen!”, spreekt Mi-
randa ons toe, “Wij proberen altijd voor 
anderen klaar te staan.” Het MDT helpt 
Miranda om haar werk nog beter uit te 
voeren en het helpt de jongeren met 
een belemmering aan nieuwe contac-
ten om samen gezellig wat mee te on-
dernemen! Op deze manier hoeft een 
belemmering voor jongvolwassenen 
geen obstakel meer te zijn om vrienden 
te maken of om van elkaar te leren.  

Tr8-37 Onbelemmerde kansen 

��Jolande van Baardewijk 

��Links Miranda en rechts vrijwilligster Leonie 

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 



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

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl

kom eens  
kijken  
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kom eens  
kijken  
in onze 

showroom 

Celsiusstraat 5 

Zevenaar

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

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

www.ateliervanschoot.nl

Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelen

Jan Joostenstr 42 Angeren • T. (026) 388 62 25

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

• ALUMINIUM- EN 
   KUNSTSTOF KOZIJNEN 
• DAKKAPELLEN 
• SCHUIFPUIEN • SERRES

Showroom geopend: Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur • Zaterdag 9.30 tot 13.00 uur of telefonische afspraak

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

NU MET 
40% 

KORTING

www.lentjesdroomkeukens.nl

SHOWROOM WIJCHEN 
Nieuweweg 303, Wijchen  
Tel 024 - 645 60 60

SHOWROOM HUISSEN 
Nijverheidsstraat 25, Huissen  
Tel 026 - 361 28 28

WIJCHEN 
ELKE ZONDAG 

OPEN VAN  
12-17 UUR

NU MET 
40% 

KORTING
+ GRATIS 
MONTAGE

+ GRATIS 
MONTAGE

 
 
 

Kom keukeninspiratie op doen 
in onze showroom. 

Ons keukenmagazine ligt klaar voor u.

Openingstijden: ma, di, vr 15.00-22.00 uur | wo en do gesloten | za-zo 12.00-22.00 uur 
Reserveren is verplicht!  Familie Winkelmann

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

Ratsstuben Elten Restaurant

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

ACTIE: elke donderdag 
haxen eten + 1 Beiers biertje 

€ 9,99voor

7 tapbieren

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

8,99

25 jaar in het hartje van Elten bij Manuela & Peter 

Bier van de tap: 
Origineel Bayrisches bier

Bayrische Haxe
Dit wordt geserveerd met 
knoedels, gebakken aardappelen 
en rode kool of zuurkool

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

WWW.KWEKERIJGERRITSEN.NL 

Ze zijn er weer: 

hangviolen en 

winterviolen!

Groot parkeerterreinP

Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33

RUIM 100 KLEUREN

OOK DIVERSE ANDERE 
WINTERHARDE PLANTEN!

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

T.  (026) 325 16 17
info@lestrade.nl

Lestrade Service in Huissen is een bedrijf met 
ongeveer 7 medewerkers. Door een sterke groei 
van ons bedrijf willen we ons team uitbreiden.

Als service/installatie monteur ben je verant-
woordelijk voor het onderhoud en het oplossen 
van storingen aan verwarmingsketels, tevens 
is het plaatsen van cv ketels, radiatoren en 
zonnepanelen een van de werkzaamheden. 
tevens draai je mee in de storingsdienst. Naast 
de technische vaardigheden waarover je dient te 
beschikken, dient klantgerichtheid zeer hoog in 
je vaandel te staan. 

Wat verwachten wij van jou?

• Je hebt minimaal een VMBO opleiding en kan 
zelfstandig werken.

• Ervaring in service en onderhoud en installatie 
is een vereiste.

• Problemen oplossen zie je als een 
uit daging en je werkt volgens de geldende 
veiligheidsvoorschriften

Wat bieden wij jou?
• Een prettige werkkring binnen een bedrijf met 

jonge en enthousiaste collega’s
• Een goed salaris met uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden
• Studiefaciliteiten om helemaal bij te blijven
• Een werkweek van 38 uur

• Je hebt een commerciële instelling en je bent 
representatie en klant- en kwaliteitsgericht

info@lestrade.nl of per post naar Vierakkerstraat 
46, 6851BG te Huissen. De heer J.H. Lestrade kan 
je uitvoerig informeren.

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar
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• Ervaring in service en onderhoud en installatie 
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functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar

Door een sterke groei van ons bedrijf willen wij ons team 
uitbreiden:

VACATURE: servicemonteur 
installatietechniek (38 uur)

Kijk op www.lestrade.nl/vacature-servicemonteur voor 
meer informatie en/of stuur jouw motivatie/sollicitatie 
naar info@lestrade.nl. T.A.V J.H. Lestrade
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GROESSEN – Ingegeven door de 
oproep van de overheid heeft het 
bestuur van carnavalsvereniging 
De Deurdreiers besloten om de 
algemene ledenvergadering op te 
schorten.

Deze zou dinsdag 8 oktober plaats 
vinden in zaal Gieling in Groessen. 
Bij het besluit speelt ook mee dat er 

meer dan dertig personen bij elkaar 
zouden komen.
Opschorten van de vergadering is 
geen garantie dat het korte termijn 
alsnog doorgaat, daarom gaat het 
bestuur bekijken hoe bepaalde 
onderdelen op een andere manier 
kunnen worden opgezet. Met name 
wordt hier gedoeld op bestuursver-
kiezingen.

DUIVEN – Vanaf 11 oktober is het 
weer mogelijk om wekelijks op 
zondag om 11.00 uur samen te 
komen en te bidden in de Remigi-
uskerk, Remigiusplein 2 in Duiven. 
U bent van harte welkom!

Deze gebedsvieringen zullen aan-
vankelijk divers van vorm zijn. De 
ene keer meditatief, een ande-
re keer aansluitend bij de traditie 
van het koorgebed in de kloosters. 
Een volgende keer weer vanuit 
een andere inspiratie, steeds met 
passende muziek. We nodigen u 
uit voor de meditatieve viering van 

ontmoeting met Christus en elkaar 
op zondag 11 oktober. Deze viering 
biedt ruimschoots gelegenheid 
voor persoonlijk stil gebed. Aanslui-
tend is er koffie of thee en gaat het 
samenzijn op een andere manier 
verder. Wij horen graag wat u van 
de viering heeft gevonden en waar 
u behoefte aan heeft. Aarzel niet 
dat kenbaar te maken. Uiteraard 
houden wij rekening met de Coro-
na-maatregelen. Bent u verkouden, 
heeft u verhoging of hoest u veel, 
dan verzoeken wij u vriendelijk 
thuis te blijven. U bent een andere 
zondag van harte welkom!

Geloofsgemeenschap 
H. Remigius Duiven
Mededelingen: Geachte Parochi-
anen. Voor informatie wat betreft 
vieringen en het youtube kanaal 
kunt u de website www.rkliemers.
nl raadplegen. De Mariakapel en 
gedachteniskapel zijn van ma. t/m 
vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 
uur. Het secretariaat is bereikbaar 
op de gewone openingstijden.
Zondag 11 oktober 2020 is er een 
meditatieve gebedsdienst in de
H. Remigiuskerk om 11.00 uur.
Woensdag 14 oktober 2020: Ro-
zenkransgebed om 19.00 uur.
Vrijdag: 16 oktober om 10.30 uur. 
Stille Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Thanh.

Woensdag 21 oktober 2020: Ro-
zenkransgebed om 19.00 uur.
Gebedsintenties 10/11-10-2020: 
Loes Oosterman-Geurtsen, Ou-
ders Miep en Albert van Klaveren, 
Bets Vuulink-Goris, Ouders van den 
Boom-Jacobs, Wim Staring.
(Uitzending youtube zondag 11 ok-
tober om 9.30 uur)
Gebedsintenties 16-10-2020: Wim 
Staring, Paul Verhoef, Annie en Ber-
nard Hoppenreijs-Lucassen.
Vooraankondiging:
Vrijdag 13 november is er om 10.30 
uur een stille eucharistieviering in 
de H. Remigiuskerk. Voorganger 
pastoor Thanh.

ZEVENAAR – Geïnspireerd door 
de oproep Laudato Sí van Paus 
Franciscus start catecheet in op-
leiding, Aurore Boersma, op zon-
dag 4 oktober om 11.00 uur in (de 
tuin van) het parochiecentrum 
van Parochie Sint Willibrordus 
in Zevenaar (Kerkstraat 2) een 
‘groen’ samenzijn. Voor belang-
stellenden van 9 tot 99 jaar met 
hart voor de schepping.

Eén keer per kwartaal staan deel-
nemers stil bij wat ze zelf kunnen 
doen in de eigen leefomgeving 
om een positieve bijdrage te le-
veren aan de schepping. Door 
ontmoeting en samen actief te 
zijn, kan er verbinding ontstaan 
met de schepping en elkaar. Met 
laagdrempelige activiteiten, waar 
iedereen bij mag aansluiten: in 
stilte wandelen, een bezoek bren-
gen aan een interessant persoon 
of inspirerend initiatief, helpen bij 
opruimacties in de natuur, de tuin 
wieden van iemand die dat zelf 
niet (meer) kan. En zo is er nog 
meer te bedenken. Na ‘gedane ar-

beid’ gezellig bij elkaar zitten en 
ervaringen uitwisselen. Op zondag 
4 oktober, de feestdag van Fran-
ciscus van Assisi en, door de liefde 
van Franciscus voor de dieren, ook 
Dierendag, wordt gestart met een 
korte kennismaking gevolgd door 
een meditatief moment, waar de 
natuurelementen deel van uitma-
ken: zuster Lucht, zuster Water, 
broeder Vuur, Moeder Aarde. En de 
Liefde! Dit alles geïnspireerd door 

het Zonnelied van Franciscus van 
Assisi. Deelnemers gaan wasbare 
groenten- en fruittassen maken. 
Neem oude, katoenen T-shirts en 
een schaar mee. Andere katoenen 
kleding is ook bruikbaar. Afsluiting 
om 12.30 uur.

Aanmelden tot vrijdag 2 oktober 
bij het centraal secretariaat: secre-
tariaat@rkliemers.nl of telefonisch 
via: 0316 523468.

Donderdag 8 oktober 19.00 uur:
Mariaviering met voorgangers en 
werkgroep parochianen

Zondag 11 oktober 12.30 uur:
Doopviering met Pastoor Thanh.

Gedoopt zal worden:
Kate van Huet uit Pannerden

Mededelingen:
Overleden op woensdag 16 sep-
tember te Arnhem in de leeftijd 
van 80 jaar de heer Harry God-
schalk, wonende aan de Dijkweg in 

Oud-Zevenaar.
Zijn crematie was op dinsdag 22 
september te Arnhem.

In het weekend van zaterdag 10 
oktober en zondag 11 oktober is 
er geen weekendviering in de Sint 
Martinuskerk van Oud-Zevenaar.
Zondag 18 oktober 11.00 uur:
Communieviering met voorganger 
parochiaan

Gebedsintenties:
Gerrit en Dineke Gudden-de  
Kinkelder, kinderen en kleinkind, 

Martin Bitter Jr., Frits en Betty Hu-
gen-Wienhoven. Johan en Grada 
Engelen-Polman en dochter Ria. 
Ouders Beudel-Hendriks, kinde-
ren en kleinkind. Theo en Mia van 
Alst-Postma

Collecte: 
Missiezondag

Zondag 18 oktober 14.00 uur:
Doopviering met Pastoor Thanh

Gedoopt zal worden:
Saar Bouwman uit Oud-Zevenaar

Op zondag 11 oktober gaat in de 
viering om 10.00 uur in de Ontmoe-
tingkerk ds. J. van Beelen uit Veen-
endaal voor.

De zondag daarop 18 oktober is 
ds. J. van Sloten uit Gaanderen 

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

15.00 – 19.00 uur bellen naar 06 
22229303.

Wanneer de beschikbare plaatsen 
zijn vergeven komt u als eerste 
in aanmerking voor de viering de 
week daarop.

Op woensdag 7 oktober is er 
om 19.00 uur een Mariaviering. 
Rozenkransgebed. Voorganger: 
werkgroep: Mariavieringen. Canto-
ren, A.M.K.
Op zondag 11 oktober om 9.30 
uur: Eucharistieviering, Voorgan-
ger: Pastoor Thanh Ta.
Intenties: mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Hein Brinkman, Jan Thomas-
sen en Marie Thomassen-Peters 
jaargetijde.
Op woensdag 14 oktober is er 
om 19.00 uur een Mariaviering. 
Rozenkransgebed. Voorganger : 
werkgroep: Mariavieringen. Canto-
ren, A.M.K.

Op zondag 18 oktober om 9.30 
uur: Eucharistieviering, Voorgan-
ger: Pastoor Thanh Ta.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Familie Visser -Verkerk, Teun 
en Betsie Dikker-Bourgondien, Ben 
Willemsen, Ma Berendsen-Kup-
pens i.v.m. verjaardag.
Op woensdag 21 oktober is er 
om 19.00 uur een Mariaviering. 
Rozenkransgebed. Voorganger: 
werkgroep: Mariavieringen. Canto-
ren, A.M.K.
Gedoopt: Op 27 september: Peter 
Jansen, ’t Stegeslag Zevenaar.
Overleden: Op 26 september: Lei-
ke Koenders-Heijneman, Masius-

plein Zevenaar.
Vanaf 1 september is er geen 
verplichting meer om vooraf te 
reserveren als u een reguliere vie-
ring wilt bezoeken. Indien nodig 
gaan wij wel het aantal kerkbe-
zoekers ter plekke tellen, om te 
zorgen dat we de zogenoemde 
‘maximale-anderhalve-meter-ca-
paciteit’ van tachtig personen niet 
overschrijden, ‘volgens corona  
richtlijnen’.
 
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad  OP 
WEG, de website www.rkliemers.nl 
en Facebook.

De prinsenwagen die op stal bleef van de Groessense prins Thijs de 1e.  
(foto: CV De Deurdreiers)

Vergadering De Deurdreiers 
Groessen opgeschort

Parochie Sint-Willibrordus
Oase – bewustzijn, natuurlijk!

Ontmoetingskerk Zevenaar

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

(foto: Pixabay)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!
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(ingang Spoorwegdwarsstraat)
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● 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

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

De hele maand 
OKTOBER

Openingstijden:
ma t/m vr 07.00 tot 17.00 uur

za gesloten

GRATIS 
MONTAGE
op alle merken nieuwe

ZOMER / WINTER / 
ALLSEASON BANDEN

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
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AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Volkswagen 
Golf 1.2 TSI 
105pk 5dr
Cruise | Climate | 
Trekhaak

Bouwjaar 2011

Prijs € 7.950,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Audi A4
Avant 1.8 TFSI Aut. 
Airco/Cruis/LMvelg/

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 10.950,- 

Mitsubishi 
Space Star

1.2 Cleartec Color 
Airco/Lmvelg/Stoelvw/

Privacy glas
Brandstof: Benzine

Km. stand: 55015 km
Bouwjaar 2014 

€ 5.990,-

Volkswagen 
Transporter

2.5 TDI 340 Airco/
Cruise/Navi/LMvelg/

PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar 2007 

€ 15.750,-

TEL: (0316) 37 13 00
AERDTSESTRAAT 44A
PANNERDENPANNERDEN

Opel Astra
GTC 1.6 Temptation 

Airco/Cruise/Lmvelg/
Navi/PDC/Trekh.

Brandstof: Benzine
Km. stand: 117326 km

Bouwjaar: 2009

€ 5.450,-

Peugeot 107
1.0-12V XR Airco/

Lmvelg/Centr. Vergr.
Brandstof: Benzine

Km. stand: 101332 km
Bouwjaar: 2008

€ 3.695,-

Nissan Juke
1.6 Visia Airco/
LMV/Trekhaak

Brandstof: Benzine
Km. stand: 86854 km

Bouwjaar:  2011

€ 9.750,-

 
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 
Opel Astra
1.0 Edition Navi • Parkeersensoren v+a
Bouwjaar 2016 • Km-stand 65997 km
NAP

Prijs € 11.995

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

Liemersallee 9

6931 KH Westervoort

T. 026 - 3120270
M. 06 - 30789630
E. info@tvsautos.nl

• VERKOOP OCCASIONS 
• REPARATIES EN                       

ONDERHOUD 
• AIRCO SERVICE
• BANDEN
• REMMEN
• SCHADE HERSTEL
• TPMS SERVICE
• ACCU’S



LIEMERS – Zondag 4 oktober zijn 
er op het erfgoedfestival.nl optre-
dens van Anne Soldaat & Clean 
Pete en Suzanne Liem. Het Erf-

goedfestival is een initiatief van 
Erfgoed Gelderland en wordt on-
dersteund door de Provincie Gel-
derland. Dit is het zesde festival.

Wat ontstaat er als je mu-
zikanten Anne Soldaat & 
Clean Pete eropuit stuurt 
om rond te kijken in Huis 
Verwolde en fotograaf Su-
zanne Liem een week in 
het portiershuisje van Mu-
seum Bronbeek logeert? 
Dat is online te zien tijdens 
het Erfgoedfestival op 4 
oktober om 12.00 uur via 
erfgoedfestival.nl, sociale 
media en Youtube.
Een mix van Gelderse ta-
lenten en gevestigde na-
men gingen deze zomer 
op ontdekkingstocht op 
bijzondere Gelderse erf-
goedlocaties. Daar lieten 
zij zich, voor het Erfgoed-
festival, inspireren tot het 

maken van nieuw werk, gebaseerd 
op het thema Oost/West. Zondag 
27 september presenteerden de 
artiesten in Musis Arnhem hun re-

sultaat tijdens de opening van het 
Erfgoedfestival, tevens aftrap van 
de Maand van de Geschiedenis.
Alle optredens tijdens de opening 
zijn live opgenomen en komende 
maand online te zien: elke woens-
dag om 14.30 uur een voorpro-
gramma door een Gelders talent, 
elke zondag vanaf 12.00 uur het 
optreden van twee van de topar-
tiesten.
Zondag 4 oktober staan Suzan-
ne Liem en Anne Soldaat & Clean 
Pete op het programma met in het 
voorprogramma op woensdag 30 
september: Ischa den Blanken.

Het optreden van mr. Weazley, 
Typhoon en Jaap Robben waren 
tijdens de opening te zien via een 
livestream. Deze kun je hier terug-
kijken: erfgoedfestival.nl/opening. 
Het volledige programma vind je 
op erfgoedfestival.nl.
Blijf op de hoogte
Niets missen van het Erfgoedfes-
tival? “Volg het festival op je favo-
riete social mediakanalen en?meld 
je?aan voor de festivalnieuwsbrief 
erfgoedfestival.nl. Hier kun je ook 
aangeven of je meldingen wilt ont-
vangen als een artiest live gaat tij-
dens het festival.”
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Dutchfix keukens, echt persoonlijk maatwerk!
REGIO – Je keuken, dat is één 
van de belangrijkste ruimtes in 
je huis. Als één van je apparaten 
kapot gaat, heb je daar meteen 
last van. De indeling moet per-
fect zijn om dagelijkse ergernis 
te voorkomen. Wil je zeker we-
ten dat jouw nieuwe keuken he-
lemaal naar jouw wens en smaak 
is? Schakel dan Dutchfix keukens 
in voor persoonlijke advies.

Dutchfix keukens is geen stan-
daard ‘keukenboer’. Eigenaar 
Stefan Jie-A-Sang vertelt: “We 
beginnen altijd met een bezoek 
bij de mensen thuis. Daar kun-
nen we meteen zien wat voor 
stijl interieur ze hebben, hoe de 
gezinssituatie is en hoe alle aan-
sluitingen lopen. Aan de keuken-
tafel zien en horen wij veel meer 
dan in een showroom. We kun-
nen onze klanten hierdoor alle 
aandacht geven en dat is wel zo 
fijn bij zo’n belangrijke aankoop. 
Je keuken moet toch minstens 
twintig jaar mee kunnen gaan,  
vinden wij.”

Maatwerk
Het houdt niet op bij een huisbe-
zoek: “Als klant heb je één contact-
persoon die alles voor je regelt en 
met je overlegt. Wil je echt wat bij-
zonders? We gaan zelfs met onze 
klanten naar de architectenruimte 
om exclusieve materialen uit te zoe-
ken. Ook als je echt maatwerk nodig 
hebt, bijvoorbeeld omdat je afhan-
kelijk bent van een rolstoel, zorgen 
wij dat we jouw keuken zo optimaal 
mogelijk op jouw situatie en wensen 

afstemmen. Zo hebben we boven-
kasten die met een elektrisch frame 
naar de gebruiker toe komen!”
Wil jij dus ook zeker weten dat jouw 
nieuwe keuken aan al je wensen 
voldoet? Neem dan meteen con-
tact op met Dutchfix keukens voor 
een afspraak.
Dutchfix Keukens, 
Stefan Jie-A-Sang;
info@dutchfixkeukens.nl; 
www.dutchfixkeukens.nl; 
0316 372986; 06 29038583.

Erfgoedfestival online

Ongeslagen en verslagen
We houden niet van scorebord jour-
nalistiek,
Iedere basketbalwedstrijd is uniek,
Spelvreugde, spelplezier, zal altijd 
naar voren komen,
Over een goed resultaat, zal men 
altijd dromen,
Knokken, vallen, altijd weer opstaan, 
Met heel je blauwe Basketiers’71 
hart er voor gaan,
Sta je vanzelf sportief gezien, altijd 
weer boven aan,
Zorgt altijd voor een sportief, span-
nend verhaal,
Dat weten we allemaal,
Zeker als u regelmatig komt in de 
sportzaal,
Blijf je ongeslagen, bewandel je het 
onverwinnelijke pad,

Ga je rechtsreeks af, op het kampi-
oenschap,
Is iets wat een ieder snapt,
Brengt dan vreugde in ons sportie-
ve basketbalhart,
Valt symbolisch het dubbeltje naar 
de andere kant,
Daal je op de ranglijst of te wel in 
de stand,
Als team is het ,dat je in de midden-
moot belandt,
Of mogelijk bekend staat, als ko-
mende degradant,
Verschijnt vanzelf op de sociale me-
dia kanalen, lees je in de krant,
Als team ben je, dan aan de staart 
van de ranglijst gekomen,
Bevind je, je letterlijk in de onderste 
regionen,

Zal mogelijke degradatie sportief 
gezien dreigen,
Heb je alle moeite om op het huidi-
ge niveau te blijven,
Zullen onbekende mysterieuze 
krachten boven drijven,
Daarover zullen wij dan zeker in een 
column schrijven,
Dat zullen wij u dan, als basketbal 
liefhebber zeker laten weten,
Als het wordt bibberen, sidderen, 
peentjes zweten,
Bovenal zal het altijd zo zijn, mag u 
niet vergeten,
Ben je ongeslagen of mogelijk al 
verslagen, op sportieve manier, 
Belangrijkst, Bij Basketiers’71 Blijft: 
het sportplezier!!
M & M

Suzanne Liem in Bronbeek.

ZEVENAAR – Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op 12 sep-
tember zijn de nieuwe tenues, 
presentatiepakken en tassen van 
SDZZ gepresenteerd.

Alle spelers, van groot tot klein, 
zijn in het nieuw gestoken. Dit 
kon worden gerealiseerd door 
een groot aantal enthousiaste 
sponsoren, in samenwerking met 
de kledingcommissie. SDZZ is 
nu uitgerust met geheel nieuwe 
outfits. Alle teams zijn voorzien 
van nieuwe tenues, een prachtig 
presentatiepak en een sporttas. 
De allerkleinste krijgen een prak-

tische rugtas.

SDZZ is trots te mogen melden 
dat dit tot stand is gekomen met 
medewerking van de volgende 
sponsoren: Bluesquad, Jumbo 
Jan Heemskerk, Koenders Be-
stratingen, Pola Installatietech-
niek, S-Fin & Myburgh Regiobank, 
Kerdijk & Schreijenberg- montage 
B.V., Topp Hygiënespecialist, Tribe 
Gear, Woonpark Bat. De bloemen 
werden beschikbaar gesteld door 
bloemenhandel Wilri.
Het officiële gedeelte werd deze 
dag afgesloten met een toespraak 
door het bestuur.

Sponsor bedankt

Nette winst voor Pigeons
DUIVEN – De eerste helft van het 
seizoen is het om de week Pige-
ons-dag. Dan spelen alle teams 
thuis. Dit weekend was het ook 
een beetje een Wildcats-dag want 
bijna alle teams hadden de Nij-
meegse club als tegenstander.

Zo ook Heren 1 dat een goed ver-
volg gaf aan de mooie seizoenstart. 
Met de opdracht om geen overtre-
dingen te maken begonnen de he-
ren aan de wedstrijd. Het verschil 
met Wildcats was niet groot, maar 
genoeg om na een wat stroef eer-
ste kwart langzaam maar zeker uit 
te lopen. In het derde kwart maakte 
Pigeons het echte verschil, waar-
door het team de teugels in het 
vierde kwart wat kon laten vieren. 
Wildcats kwam dichterbij, maar in 
gevaar kwam de winst geen mo-
ment. Zonder veel overtredingen 
kon Pigeons met 74-62 spreken 
van een nette winst.

Bij Heren 2 was het verloop gelijk 
aan dat bij Heren 1, al stond hier 
Wildcats aan de goede kant van de 
score (43-59). Het enige team dat 
niet tegen Wildcats speelde was de 
U18. Tegen Give and Go dacht het 
talententeam er lang te gemakke-
lijk over. Concentratie in het derde 
kwart was uiteindelijk genoeg om 
nipt te winnen. (67-63). De U16 
verloor de eerste wedstrijd maar 
net en dat was voor het team in 
opbouw een veelbelovende start. 
Tegen Wildcats gaf het team daar-
aan een vervolg met een mooie 
overwinning: 61-45. Tegen de U14 
bracht Wildcats de onderlinge ver-
houdingen tussen de clubs weer in 
evenwicht. De Nijmegenaren waren 
maar net iets beter (52-56) En dan 
de U12: het team dat vorig seizoen 
alle wedstrijden verloor, won tegen 
Wildcats al voor de tweede keer: 
46-22. Zaterdag 10 oktober is de 
volgende Pigeons-dag.



www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Gratis lijm bij aankoop van uw behang.(*geldt niet bij  reeds lopende aanbiedingen)Meer dan 1200 soorten behang

Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

70 
soorten 

laminaat op 

voorraad

DUBBEL GLAS
minimaal 0,5 m2 van € 129,95 

voor €69,95

materiaal fi berglas van € 24,95 voor €12,95

VLOERBEDEKKING 
OP ALLE ADVIESPRIJZEN 
20% KORTING

Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober

voor €69,9520% KORTING

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN ZIE NAMA.NL

OKTOBER WOONMAAND

Bij aanschaf van uw 
laminaatvloer ontvangt u

GRATIS plinten en een ondervloer.
Prijzen vanaf € 5,95 per m2

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie

(Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)

PROFESSIONELE TELESCOOP STOK VOOR MUURVERFROLLER
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Schilderen voor 50plussers

ZEVENAAR – “Na jaren ga ik weer 
begeleiding geven aan een aantal 
enthousiaste schilders en teke-
naars, samen met Riet Hermsen 
uit Didam. Het is geen cursus, al-

leen hulp als je er om vraagt, wij 
schilderen ook mee.

“Voorheen gaf ik les in mijn atelier 
in Zevenaar-Ooy. Wij zoeken men-

sen die graag met ons en een aan-
tal anderen willen tekenen schilde-
ren. De locatie is coronaproef en 
we kunnen allemaal op 1,5 meter 
onze creativiteit laten ontstaan. 
Als je dat aanspreekt kan je gelijk 
beginnen, alles is aanwezig, ezels 
voor op tafel of vrijstaand.
De lokatie is cursus ruimte 21 in 
het nieuwe Turmac Cultuurfabriek / 
Kunstwerk Zevenaar. Ben je begin-
neling kom dan eens langs en laat 
je inspireren door de anderen. wij 
staan altijd klaar om je instructies 
te geven, wil je meer informatie, bel 
of mail mij.
We schilderen op de maandag 
middag van 13.00 tot 16.00uur 
en de kosten bedragen bij 6 tot 
8 personen vijf euro per mid-
dag”, aldus Joop Weggelaar. Hij 
woont aan de Pannerdenseweg 
6 in Zevenaar Ooy; 06 46217762,  
joopweggelaar@gmail.com.

Open kerk in Zevenaar
ZEVENAAR – Op vrijdag 16 okto-
ber zal de Ontmoetingskerk aan de 
Marktstraat in Zevenaar van 14.00 
tot 17.00 uur weer geopend zijn 
voor mensen die deze historische 
kerk uit 1660 van binnen willen be-
kijken.

Dit kerkgebouw is in gebruik bij de 
protestantse gemeente in Zevenaar, 
maar veel mensen uit Zevenaar 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 diezelfde 
periode en de orgelkas uit 1697 zijn 
gezien het houtsnijwerk en de fami-
liewapens zijn zeer de moeite waard.
Voorin de kerk zijn twee gebrand-
schilderde ramen te bewonderen. 
Deze zijn in 1946 aangebracht uit 
dankbaarheid voor het behoud van 
de kerk tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.
Er is ook de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken of een praatje 
te maken met de gastheer of gast-
vrouw. Iedereen is die middag van 
harte welkom.

Grote Liemersfeest uitgesteld!
ZEVENAAR – Het Grote Lie-
mersfeest met onder andere 
DJ Yves Eaux en Paul Hut-
chinson uit Ibiza, dat gepland 
staat op zaterdag 21 novem-
ber in De Griethse Poort in Ze-
venaar, wordt uitgesteld.

“Een aangepast programma 
met bijvoorbeeld lange tafels 
gaat op Het Grote Liemersfeest 
natuurlijk niet werken. Mensen 
willen dansen en elkaar ont-
moeten. Zeker in onze gezelli-
ge regio”, aldus Hans Schiessl, 
namens de organisatie.
“Het is best jammer dat we het 
nu nog geen doorgang kunnen 
laten vinden. We hebben er 
samen met De Griethse Poort, 
de sponsors en ons hele team al 
veel tijd en geld in zitten. Maar het 
is niet anders. Ons motto is dan 
ook: ‘we doen het goed, of we doen 
het later’. Het Grote Liemersfeest 
wil 25-plussers in een ontspannen 
sfeer met elkaar verbinden en dat 
gaat gewoon nog niet. Ik zie mezelf 
al op het podium moeten klimmen 
tijdens het optreden van bijvoor-

beeld DJ Yves Eaux en vragen of al 
het dansende publiek weer wil gaan 
zitten. Dat gaat natuurlijk echt niet 
werken.”
“Gelukkig wordt het initiatief zeer 
goed gedragen en wordt het echt 
een feest van de hele regio. Ook laat 
het bedrijfsleven het niet afweten. 
Zij staan in de rij om zich te verbin-
den als sponsor en dat wil in deze 

tijd natuurlijk ook wel wat zeggen.” 
De kaarten die al verkocht zijn blij-
ven gewoon geldig voor de nieuwe 
datum die later dit jaar wordt be-
kend gemaakt.
Het Grote Liemersfeest is het 25+ 
dansfeest van De Liemers en om-
streken en richt zich op bezoekers 
uit Oost-Nederland. Meer informa-
tie staat op www.Liemersfeest.nl.

Hart Onder de Riem
ZEVENAAR – Het eerste exem-
plaar van het Boemelburcht Hart 
Onder de Riem ontving burge-
meester Luciën van Riswijck vo-
rige week vrijdag, uit handen van 
de stadsprins Boes en jeugdprins 
Simon.

Inmiddels hebben de ondernemers, 
sponsoren, uitbaters of vrijwilligers 
die Boemelburcht een warm hart 
toedragen er ook een thuis ontvan-

gen. Boemelburcht (Gemeenschap-
pelijk Zevenaars Karnaval) wil hen 
hiermee een hart onder de riem ste-
ken in deze aparte tijd, met soms 
grote gevolgen. Het is tevens een 
bedankje voor de steun van de afge-
lopen jaren. Dit embleem is voor ie-
dereen verkrijgbaar bij Gemakshop 
Leuven aan de Arnhemseweg, voor 
het (symbolische carnavals)bedrag 
van 4,44 euro. Een mooi gebaar om 
jezelf of een ander kado te doen.

H. Andreaskerk Groessen
7-10-2020 19.00uur: eucharistie-
viering pastoor Thanh Ta.2-11-
2020 Allerzielen: 19.00uur U bent 
welkom in de viering, indien u zich 
heeft aangemeld. De door u op-
gegeven intenties zullen worden 
gelezen en een gedeelte hiervan 
staat hieronder al vermeld. De rest 
van de intenties volgen over twee 
weken.

Intenties: 7-10-2020: Frieda Lu-
cassen-Roordink, Wim en Lies 
Melchers-Derksen, Riekie Roelofs, 
Bernard en Marie van Onna-Ale-
ven, Hennie en Wilhelmien Roor-
dink-van der Velden en Norbert, 
ouders Thuis-van Aalten, ouders 

de Haan-Witjes, ouders Vermeu-
len-Kiewiet en Theo, Henk Der-
ksen en Paul, Antoon Willemsen, 
Saskia Roos-Willemsen, Ben-
nie Derkzen, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Bernard 
en Mientje Bouwman-Driessen, 
Joost en Riet Vermeulen-Meijer, 
Theodorus Dominicus, Fami-
lie Kloppenburg, Bertus Dries-
sen, ouders Bolder-Raasing, Riet 
Lenting-van Gellekom, Theo Uf-
fing, Matheus Janssen. 2-11-
2020: Overledenen nov 2019-nov 
2020: Joep Derksen, Dinie Boer-
boom-Hulshorst, Marie van On-
na-Aleven, Willie Roordink-Meis-
ter, Rieky Roelofs, Wilhelmien 

Roordink-van der Velden, Jolien 
Oeben, Frida Lucassen-Roordink, 
Willemien Beekman-Willemsen, 
Leida Bruns-Derksen, Dora Der-
ksen-Scholten, Willie Aaldering, 
Doortje Driessen, Eef Buurman, 
Riet Vermeulen-Meijer, Riet Len-
ting-van Gellekom…/ Wim en Riet 
Driessen-Teunissen, ouders Uf-
fing-Roes en overl. Kinderen,Jan 
en Nel Stokman-Hermsen, Bertus 
Driessen, vader en moeder Degen, 
Cato Bolk, Truus en Dina Degen, 
ouders Aleven-van Uum, ouders 
Koning-Bloemberg, zuster Andrea 
Roelofs, Hennie Wouters, fam.
Wouters-Booltink, ouders Jan en 
Johanna Berendsen-van Dalen.

Stadsprins en Jeugdprins en de burgemeester, (foto: Annemieke Sturtz) 

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!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Als de 
Hypotheek last 

teveel wordt
Het gemak van ontzorgen

DJ Yves Eaux. (foto: Elena Jarova)



✩
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

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

POP-UP EETCAFÉ
ETEN & DRINKEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

POP-UP EETCAFÉ ETEN & DRINKEN SUNDAY 
BRUNCH
1 november, 
6 december

WINTER
TAPAS
8 oktober, 
12 november,
10 december

WILDAVOND 
6-GANGEN 
PROEVERIJ
5 november,
19 november

De Muggenwaard 7 Lathum, T 0313-63 29 63, F 0313-63 29 67, www.grandcaferutgers.nl

• 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
31 december 2020

Wildavond!  ZATERDAG 14 NOVEMBER
Nu de open haard weer knettert in ons restaurant, 

is de mooiste tijd weer aangebroken.
Gezellig tafelen in ons sfeervolle restaurant,  

daar hoort natuurlijk wild bij!
Laat u verrassen door de lekkerste wildgerechten 

en kom genieten van een heerlijk 
drie of vier gangen wildmenu.

De menukaart is alvast te bekijken op  
www.minnarij.nl/specials

Alleen op reservering: 0316 372 250  
of www.minnarij.nl

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

www.minnarij.nl

130
zitplaatsenkegelbaanaanwezig

130
zitplaatsen

KERSTMIS: 25, 26 & 27 DECEMBER

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50

Ernst-Goldschmidt Strasse 26, 47533 Kleve • Tel. 0049 2821 590 3569
  saraygarten@outlook.de • www.saraygarten.de

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 16.00 t/m 23.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00 t/m 23.00 uur

kinderen tot 
12 jaar € 12,50

LOPEND BUFFET

Ernst-Goldschmidt Strasse 26, 47533 Kleve 

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 16.00 t/m 23.00 uur

Vlees, vis, 

gevogelte, 

salades, koude 

en warme 

voorgerechten

Houts-
koolgrill

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

Alle geplande maandelijkse  
activiteiten voor het derde week-

einde in oktober, november en de-
cember komen helaas te vervallen 
i.v.m. corona maatregelingen en 

beperkte openingstijden.

Welkom bij biologisch restaurant 

Heerlijckheid Herwen 

Heerlijk en eerlijk eten - overnachten

Biologisch restaurant

Het restaurant is alleen geopend 
op basis van reservering. 

We moeten rekening houden met beperkte 
openingstijden en aantal personen. De komende tijd 

nemen we daarom slechts een beperkt aantal tafels aan. 
Voorkom teleurstelling en reserveer ruim van te voren. 

Ons beleid zal indien nodig verder aangepast worden 
conform eventuele nieuwe Corona maatregelen.

 
Graag tot ziens in ons biologische restaurant.
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Donderdag 8 oktober Zevenaar

Kunstwerk! Volwassen Educatie
Workshop Creatief Schrijven
Bij Turmac door Miranda van der Steen
Aanvang 19:30 uur / kosten onbekend
www.liemerskunstwerk.nl

Zaterdag 10 oktober

Kunstwerk! Het Musiater
Let’s Make Comedy 2020: Finalistentour
Aanvang 20:15 / Entree € 12,50
www.liemerskunstwerk.nl

Zaterdag 10 oktober Zevenaar

Kleintje kermis bij Ooy aan de Slenterweg
Feest (voor 16+) georganiseerd door E.M.M 
i.s.m. KalibeR
Aanvang 20:00 uur / Entree € 10,00
www.kleintjekermisooy.nl

Dinsdag 13 oktober Oud-Zevenaar

Samen aan Tafel bij Thoen & Thans
Tijd: 12.30 – 14.00 uur / € 7,50 p.p. (leden 
€ 6,00 p.p.)
Reserveren bij Marian Godschalk: 06-
36025157
seniorencluboudzevenaarooy.nl

Zaterdag 17 oktober Zevenaar

Kunstwerk! Het Musiater
Leonie Meijer in Perfect Solitude
Aanvang 19:30 uur / Entree € 19,50
www.liemerskunstwerk.nl

Wekelijkse activiteiten:

MAANDAG
Duiven: Storytellingi n de Stek 14:00

DINSDAG
Duiven: Koffie met bezieling in Remigius-
kerk 9:30 – 11:00
Oud-Zevenaar: Verrassingsmenu bij 
Thoen&Thans 12:30 – 14:00

DINSDAG vervolg
Aerdt: Koersbal Dorpshuis 10:00
Westervoort: Volksdansen in de Nieuwhof 
20:00 – 22:00
Duiven: Markt 8:30-12:00
Angerlo: Markt 9:00-13:00
Giesbeek: Markt 13:30-18:00

WOENSDAG
Westervoort: Linedance in de Nieuwhof 
10:00 – 12:00
Westervoort: MBVO bij de Nieuwhof 15:15 
– 16:15

DONDERDAG
Westervoort: Inloop voor vrouwen in de 

Nieuwhof 9:30 – 11:30
Pannerden: Markt Dorpsplein 9:00-12:00

VRIJDAG
Herwen: SH De Cluse Korfbal 6+ 19:00
Didam: Markt Kerkhofstraat 11:00-18:00
Lobith: Markt 9:00-12:00
Westervoort: Markt Dorpsplein 8:30-12:30
Zevenaar: Markt Centrum 12:30-18:00

Informatie Filmhuizen in De Liemers

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

Kijk ook eens bij

www.indeliemers.nl
www.liemerskunstwerk.nl
www.deogtent.nl
www.mikado-welzijn.nl
www.caleidoz.nl

Controleer of iets doorgaat!!
(i.v.m. corona-maatregelen)

AGENDA

in de
Liemers

Deze agenda wordt samengesteld door leerlingen 
van het Candea College en het Liemers College. 
Ze gebruiken daarvoor de bij hen bekende 
informatiebronnen en de vergunningen die de 
Liemerse gemeenten verstrekken. U kunt als 
vereniging of organisatie zelf ook aangeven of u 
meegenomen wilt worden in deze agenda. Mail uw 
informatie naar redactie@daadkrachtmedia.nl.

  

What’s   
  Up?

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

Ook voor de PARTICULIER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AANBIEDING: 

Welkom bij

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

Voor al onzeaanbiedingen geldt 
OP = OP

Wij bieden u een 
compleet assortiment 

bestrating voor uw
tuin en oprit.

Ook verkopen wij 
Tuinhout, 

betonschuttingen, 
composiet, 

kunstgras en
tuinverlichting.

U bent van harte wel-
kom in onze showroom, 

tijdens onze ruime
openingstijden.

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

IJsseldijk 26
6831 AB Westervoort

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

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

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

▲
▲

▲
▲

Betonstenen en Keramische tegels uit voorraad leverbaar

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

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

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

Zwaar gecoate Terrastegels 60x60x4, 3 kleuren en op voorraad van € 38,95 nu voor € 26,95 (m2)

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

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

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

Stapelblokken voor tuinmuurtjes 30x10x10, 7 kleuren, vanaf € 1,- (per stuk)
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Duiven
Nieuwgraaf 18, 6921 RJ 
Ma. t/m vr. 07.00-21.00 uur,  
za. 08.00-18.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur.

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op 
hornbach.nl 

 Elke zondag open!



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 7 oktober 2020 21

LIEMERS – Senior Actief is een 
lokale vereniging die zich richt op 
alle inwoners van vijftig jaar en 
ouder. Naast de belangenbehar-
tiging voor deze vijftigplussers 
organiseren wij ook tal van acti-
viteiten.

In september hebben we het pro-
gramma van activiteiten opgesteld 
voor het najaar van 2020. Dat ziet 
er als volgt uit:
-  woensdag 28 oktober: lezing 

door een piloot van een trauma-
helikopter

- dinsdag 17 november: wandeling 
achter de dijk met IVN -gids

- zaterdag 28 november: bierproe-
verij bij Brouwerink

- dinsdag 1 december: Sinter-
klaasmiddag

-  maandag 21 december: work-
shop bloemschikken met als the-
ma Kerst onder leiding van Theo 
Heuveling

- dinsdag 22 december: kerstvie-
ring

“Heeft u belangstelling voor één 
of meer activiteiten, dan kunt u 
contact opnemen met bestuurslid 
Marian Godschalk via de mail ma-
rian@senioractief.com of telefoon 
06 36025157. Of via het secretari-
aat Angela van Kol, angela@seni-
oractief.com of 0316 529013. Een 
ieder is ook welkom op www.seni-
oractief.com.”

REGIO – Het Rode Kruis staat be-
kend om haar hulpverlening bij 
grote rampen zoals aardbevingen, 
overstromingen, orkanen en aan 
hulp aan vluchtelingen. Veelal zijn 
dat rampen in het buitenland en 
van zeer grote omvang. Dergelij-
ke grote rampen zien we niet in 
Nederland. Maar in Nederland en 
vooral op lokaal niveau is het Rode 
Kruis actief met hulpverlening.

“Bij evenementen op een dorps-
plein, in de stad of in een park, 
kun je mensen van het Rode Kruis 
aanwezig zien voor hulpverlening”, 
zegt Marieke ten Velde, secretaris 
en hulpverlener van het Rode Kruis 
bij de afdeling Westervoort Duiven 
Groessen en Loo (WDGL). “Door het 
jaar heen kun je onze aanwezigheid 
zien bij kleine en grotere evene-
menten. Helaas is dat dit jaar heel 
weinig geweest vanwege de co-
ronacrisis. Afgelopen jaren waren 

wij voor hulpverlening aanwezig op 
evenementen op onder andere het 
Remigiusplein in Duiven en na de 
pandemie zullen we weer aanwe-
zig zijn. Ook bij grotere evenemen-
ten zoals Dickens in de Liemers en 
het golftoernooi Horsterpark Open 
in het Horsterpark tussen Wester-
voort en Duiven waren wij actief. En 
wij hebben al jaren onze vaste plek 
in de feesttent tijdens de kermis in 
Groessen.”
Zijn hulpverleners alleen actief op 
lokaal niveau? Marieke ten Velde: 
“Nee hoor, als je aan de gestelde ei-
sen voldoet, kun je als hulpverlener 
ingezet worden bij de Vierdaagse in 
Nijmegen, de Zwarte Cross en an-
dere grote landelijke evenementen.”
Basis om hulpverlener te worden 
is het volgen van een uitgebreide 
ehbo-cursus.
Meer informatie over hulpverlener 
worden en ehbo-cursussen zijn ver-
krijgbaar via ehbo@rodekruiswdgl.nl.

HUISSEN – Het zijn juist de vas-
te planten die bij Kwekerij W.A.J. 
Gerritsen hun moment claimen 
om te schitteren, nu de herfst 
zich aandient.

Vaste planten staan prachtig in 
een bloembak bij de voordeur en 
fleuren uw tuin en terras dit sei-
zoen helemaal op. Berg uw bloem-
bakken dus niet op tot het lente-
seizoen, maar vul ze bijvoorbeeld 
met vaste planten en/of kleurrijke 
winterviolen. Komt u met uw ei-
gen lege bloembak naar Kwekerij 
Gerritsen, dan hoeft u alleen nog 
maar te kiezen wat u erin wilt 
hebben. Vaak al de volgende dag, 
staat uw bloembak weer netjes 
opgevuld voor u klaar. Naast de 
kosten van de materialen, vraagt 
Gerritsen daar maar één euro 
voor.
Ook de tafel van uw tuinset hoeft 
de schuur niet in; zet er wat 
bloempotten met vaste planten 

en winterviolen op en u heeft op 
uw terras een prachtige blikvan-
ger vol kleur gecreëerd. En kleur... 
daar staat de kas bij Gerritsen vol 
mee. Er zijn winterviolen verkrijg-
baar in wel honderd verschillende 
kleuren! Bovendien biedt Gerritsen 
weer een ruime keuze in bolchry-
santen, die op het punt staan om 
voor een kleurexplosie te zorgen. 
Moeilijk kiezen? Met alle plezier 
adviseert het team van Anita en 
Wilbert, met welke planten de 
mooiste kleuren combinaties te 
creëren zijn.
Kadotip: kies uit verschillende 
kant-en-klaar opgemaakte bloem-
bakjes of verras iemand met een 
kadobon van Gerritsen. Kijk voor 
inspiratie op Facebook en op 
www.kwekerijgerritsen.nl, maar u 
bent natuurlijk ook van harte wel-
kom aan de Polseweg 23 in Huis-
sen. Het spreekt voor zich, dat u 
Kwekerij W.A.J. Gerritsen volledig 
‘coronaproof’ kunt bezoeken.

REGIO – Op donderdag 24/30 
september gaat de nieuwe Ne-
derlandstalige Sahaja-yoga me-
ditatiecursus van start.

“Deze cursus is vooral bedoeld 
voor mensen die Sahaja yoga 
(beter) willen leren kennen. Tij-
dens de lessen gaan we dieper 
in op wat mediteren precies is 
en hoe dit de sleutel kan zijn 
naar het ervaren van minder 
stress, stilte in je hoofd en die-
pe tevredenheid. Tot half de-
cember nemen we jullie iedere 
week mee in de wereld van in-
nerlijke balans, dynamiek en  
stilte…
Vanaf kwart voor acht kun je in-
loggen op Zoom. Deze link krijg 
je bij aanmelden. Aanmelden: 
joannever111@gmail.com. Het 

is handig om Zoom vooraf al te 
installeren. Het enige wat je no-
dig hebt is een plekje waar je een 
uurtje ongestoord tijd voor jezelf 
kunt nemen en comfortabel kunt 
zitten.
De cursus is iedere donderdag 
van 24/30 september tot 17 
december steeds van 20:00 
uur tot ongeveer 21:15 uur. De 
gratis cursus wordt online ge-
geven via Zoom in verband met 
corona. Normaal worden er 
gratis workshops gegeven. Het 
is een interactieve cursus met 
meditaties, presentaties, video-
clips, technieken en oefenin-
gen, tips, het delen van kennis 
en ervaringen, et cetera”, aldus 
Henno de Graaf, Dominique de 
Graaf, Gemma de Vetter en Tara  
Andringa.

Vijftigplussers actief

Ehbo is hulpverlening

Kies voor kleur in uw tuin 
bij Kwekerij W.A.J. Gerritsen

Cursus Sahaja yogameditatie
(advertentie)

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl
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Pyjama
“Je moet je niet uitkleden voor 
je naar bed gaat”,  zei mijn oude 
werkgever toen ik bij hem als 
kandidaat-notaris begon. “Dat 
zeg ik altijd tegen mijn cliën-
ten als ze willen weten hoe ze 
zo veel mogelijk geld aan hun 
kinderen kunnen geven.”
Dat is een goed advies. Je weet 
immers nooit hoe de toe-
komst eruitziet. De economie 
kan inzakken, je kan je baan 
verliezen, er kan een pande-
mie komen, je kan ruzie met 
je (schoon-)kinderen krijgen, 
je kan gaan scheiden, je kan 
daarna weer een nieuwe part-
ner vinden of misschien blijk 
je kinderen te hebben waar-
van je nu het bestaan nog niet 
kent… Al met al redenen ge-
noeg om even na te denken 
voordat je al je geld weggeeft 
aan je kinderen. “Maar”,  zei van 
de week een collega tegen mij, 
“ik zeg er altijd bij: je hoeft ook 
geen drie zijden pyjama’s over 
elkaar aan te trekken.”
En zo is het dan ook wel weer. 
Sommige mensen hebben 
meer geld dan ze op kunnen 
maken en sommige mensen 
vinden het nu eenmaal fi jner 
om met de warme hand te 
kunnen schenken dan met de 
koude na te laten.

Denk jij er ook over om vast 
wat vermogen aan je kinderen 
te geven, kom dan langs voor 
een bespreking. Dan kijken 
we samen of je daarna nog 
gewoon een lekkere fl anellen 
pyjama kunt kopen.

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

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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WESTERVOORT – IKC Het Rave-
lijn kijkt terug op een geslaagde 
opening van de Kinderboeken-
week. Het thema dit jaar is ‘En 
Toen?’. Het team van IKC Het Ra-
velijn hebben woensdagochtend 
alle leerlingen op het plein ont-
vangen in een kostuum van een 
tijdperk uit de geschiedenis.

De leerlingen mochten raden welk 
thema uit de geschiedenis door 
de leerkrachten uitgebeeld werd. 
Dit thema wordt vervolgens ook 
de gehele week behandeld in de 
groep. Zo gaan alle groepen aan 
de slag met een tijdvak uit de ge-
schiedenis; groep 1/2 met ridders 
en kastelen, groep 3 met monni-
ken en ridders, groep 4 met jagers 
en verzamelaars, groep 5 met het 
oude Egypte, groep 6 met de Grie-
ken en Romeinen, groep 7 met de 

wereldoorlogen en als laatst groep 
8 met de gouden eeuw.

Tijdens schooltijd hebben wij ge-
zamenlijk deze week geopend 
door te dansen op het lied van 
de Kinderboekenweek 2020: ‘En 
toen?’. Na de tijd kwam als ver-
assing een ridder, jonkvrouw en 
jongleur langs wie ons van alles 
hebben verteld over de tijd in de 
Middeleeuwen. Daarnaast hebben 
ze ook nog wat behoorlijke trucs 
laten zien en zijn ze de klassen 
rond geweest om vragen van leer-
lingen te beantwoorden. Op deze 
manier heeft het team van IKC Het 
Ravelijn, de leerlingen proberen te 
enthousiasmeren voor de Kinder-
boekenweek van 2020. De leerlin-
gen zijn dolenthousiast en hebben 
veel zin om hier meer over te gaan 
lezen!

Het team van IKC Het Ravelijn ontvangen de leerlingen in kostuums.

DUIVEN – Zaterdag 3 oktober werd 
de eerste speelronde van NBB Rol-
stoel Toernooidivisie B2 verspeeld 
in sporthal Calluna van Ermelo.

We vroegen coach Fabian hoe het 
debuut in de B2 is verlopen: “De 
wedstrijd begon gelijkwaardig, 
waarin Devedo aan het einde van 
het 1e kwart de wedstrijd meer naar 
zich toe trok. De full-court-press na 
misschieten van Devedo was een 
grote uitdaging voor ons, hierdoor 
kregen we weinig tijd om tot een 
goed schot te komen.
In het tweede kwart kwamen we al 
beter door de press, waardoor aan 
het einde van dat kwart het nog 
slechts 18-16 was in het voordeel 
van Devedo. Het derde kwart ging 
weer gelijk op en aan het einde dit 
kwart was het verschil nog steeds 
slechts twee punten.
In het vierde kwart begon Devedo 
meer te scoren en kwam zij op een 

voorsprong van tien punten. Door 
meerdere snelle aanvallen wis-
ten we, dit terug te brengen tot 2 
punten verschil. Met nog dertig se-
conden te spelen hadden we een 
turnover en wist Devedo de laatste 
score van de wedstrijd te maken.”
POW heeft goed gespeeld, van zul-

ke spannende wedstrijden kunnen 
we alleen maar leren. De einduit-
slag Devedo 2 – Pigeons: 40 – 36
POW-selectie: Björn, Isabelle, Iwan 
(2 punten), Lucia, Maarten (14 
punten), Martijn (2 punten), Peter 
(18 punten) en Theo. POW-coach:  
Fabian.

GROESSEN – De carnavalisten 
van de Deurdreiers zijn verdrietig 
over de beëindiging van de gebrui-
kersovereenkomst betreffende de 
bouw- en opslaglocatie aan Den 
Oldenhoek nummer 8 in Groessen.

Het was een ruime locatie waarin 
groepen hun wagens bouwden, en 
opslagruimte was voor vele vereni-
gingen, clubs en buurten binnen 
de Gemeente Duiven. Kort geleden 
werd de overeenkomst opgezegd, 
omdat Rijkswaterstaat de sloop 
van het pand voor eind oktober op 
de agenda heeft staan. Medio okto-
ber moet het gebouw leeg zijn. Een 
vervangende locatie aan Den Olden-
hoek 6a is aangeboden voor de ko-
mende vijf jaar, onder voorbehoud, 
maar het is half zo groot. Dat be-
tekende dat een aantal gebruikers 
en groepen hals over kop een alter-
natief moesten gaan zoeken. Daar-
mee vervliegt deels de ‘droom’ van 
De Deurdreiers om aan alle groepen 
een bouwruimte te bieden en aan 

verenigingen opslag van spullen. 
De afgelopen twee jaar is meer dan 
aangetoond, dat de behoefte aan 
ruimte bijzonder groot is.
De Deurdreiers gaan niet stil zitten. 
Ze blijven zoeken naar mogelijk-
heden voor een grotere locatie. In 
goede samenwerking met de Ge-
meente Duiven is een toekomstplan 

besproken. Een geluk bij een onge-
luk is dat er volgend jaar wellicht 
geen carnavalsoptochten zijn, dus 
minder behoefte aan bouwruimte. 
Afgelopen zaterdag heeft een aan-
tal vrijwilligers al een groot deel 
verhuisd van Den Oldenhoek 8 naar 
6a (het is maar 300 meter), de rest 
gebeurt in de komende weken.

GIESBEEK – Zaterdag 19 septem-
ber heeft hengelsportvereniging 
Ons Genoegen samen met een 
aantal Giesbekenaren van buiten 
de vereniging meegedaan aan de 
World Cleanup.

Na een oproep aan alle inwoners 
van Giesbeek en leden van de hen-
gelsportvereniging ging men met 
acht personen de strijd aan tegen 
het zwerfvuil. Rond 08.30 uur had-
den de deelnemers zich verzameld 
in het clubgebouw van Ons Genoe-
gen. Na de koffie en cake deelde de 

groep zich op in kleine ploegjes die 
vervolgens onder andere langs de 
Rivierweg; op de dijk rond Giesbeek 
en andere plekken in het dorp al het 
zwerfvuil opruimden. Van vloerbe-
dekking, blikjes, flessen tot een bu-
reaustoel was de ‘buit’.
Twaalf uur was het moment om 
te stoppen en trok men met al het 
verzamelde vuil (vijfendertig grote 
zakken) richting clubgebouw waar 
de koffie al stond te wachten.
Iedereen kan met voldoening te-
rugkijken op een geslaagde zwerf-
vuilactie.

PANNERDEN – Geen fruitbingo, 
maar toch fruit voor de leden van 
de seniorenvereniging.

De fruittassen werden gespon-
sord door Bert van Schip en 
Fruitspecialist Roelofs. Wegens 
het coronavirus ging de fruitbin-
go niet door en werden de fruit-
tassen thuisbezorgd door het  
bestuur.
Mannenkoor De Strangzangers 
uit Ulft op 15 oktober gaat ook 
niet door. Over de kaartmiddagen 
en invulling programma novem-
ber-december krijgen de leden 
nog bericht. “Blijf gezond, zodat 

we elkaar over ’n poosje weer kun-
nen zien en spreken”, aldus het bet 

bestuur van Senioren Vereniging 
Pannerden.

Het resultaat van een ochtend opruimen. (foto: Harry Knuman)

Pigeons On Wheels tijdens Time-out. (foto: Pigeons)

Een van de leden helpt mee met het verhuizen van Deurdreiersspullen. 
(foto: Sanne Smits/Branch Media)

Bestuursleden met fruittassen voor de leden.

Opening Kinderboekenweek 
op IKC Het Ravelijn

Pigeons on Wheels debuteert in 
toernooidivisie B2

De Deurdreiers komen deels op straat te staan

Giesbeek weer beetje schoner 
sinds World Cleanup-day

Geen fruitbingo, tóch fruit 
voor leden van de seniorenvereniging

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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REGIO – Elk jaar, en altijd tijdens 
de herfstvakantie, viert Nederland 
de Week van het Landschap. Een 
evenement waarbij onze variëteit 
aan mooie landschappen in het 
zonnetje wordt gezet en waarin 
er van alles in de buitenlucht te 
doen is.

Natuurlijk viert Geldersch Land-
schap & Kasteelen (GLK) dit feestje 
ook graag mee. Met van 10 tot en 
met 25 oktober extra veel activitei-
ten op en rond alle zeven kastelen.

Meer dan 100 prachtige natuurge-
bieden, kastelen en landgoederen 
zijn aan de zorg van Geldersch 

Landschap & Kasteelen toever-
trouwd. De statige monumenten 
worden in pico bello conditie ge-
houden. En zoiets moois mag je na-
tuurlijk niet voor jezelf houden, daar 
mogen zoveel mogelijk mensen van 
meegenieten. Tijdens de Week van 
het Landschap is er daarom nóg 
meer te beleven dan anders en zet-
ten we de poorten naar de omge-
ving extra open.

Excursies, activiteiten en 
rondleidingen 
Jong en oud, voor iedereen is er 
wel wat leuks te doen. Wil je meer 
informatie over excursies met de 
boswachter, middeleeuwse ontmoe-

tingen, prinsessenrondleidingen, 
fietsroutes of familievoorstellingen? 
Kijk dan voor het hele programma op 
www.glk.nl/weekvanhetlandschap.

LIEMERS – Wilt u ook iets onder 
de aandacht brengen in uw re-
gio? Dat kan! Stuur uw bericht in 
via onze website: www.gemeen-
tenieuwsonline.nl. Let er dan wel 
op, dat deze krant eens per twee 
weken in het weekend verschijnt.

Als uw evenement in het weekend 
plaats zal vinden, moet het dus al 

ingezonden worden voor de krant 
in het verschijningsweekend daar-
vóór. De krant verschijnt altijd in het 
weekend van iedere oneven week. 
Op onze website klikt u eerst op 
de regio waarover uw bericht gaat. 
Alleen voor die regio stuurt u het 
in. Als u uw bericht ook in andere 
regio’s geplaatst wilt hebben, kunt 
u dit aangeven bij ‘Opmerkingen’. 

Klik vervolgens op: ‘Nieuws instu-
ren’ en de rest wijst zich vanzelf. 
Uiteraard kunt u er een foto aan toe 
voegen. (Geen flyer of poster, want 
die wordt helaas niet geplaatst). 
Heeft u vragen of hulp nodig bij het 
online insturen? Belt u dan gerust 
even: 0481-464770. We helpen u 
uiteraard graag verder.

ZEVENAAR – Muziekcafé De Lan-
taern sluit de komende drie weken 
weer haar deuren. Hierdoor ko-
men de Open Podiumavonden van 
3 en 17 oktober te vervallen. Ook 
het concert van Steve Knightley 
op 10 oktober gaat niet door. Na 
deze drie weken zal bekeken wor-
den of de rest van het programma 
gewoon door kan gaan.

Op de persconferentie van afge-
lopen maandag waren premier 
Rutte en minister De Jonge dui-
delijk. De horeca moet om 22.00 
uur sluiten en er mogen niet meer 
dan dertig mensen in de ruimte 
zijn. Dit maakt het voor Muziekca-
fé De Lantaern niet rendabel om 

open te blijven. Alle medewerkers 
vinden het ontzettend jammer dat 
het Muziekcafé weer moet sluiten, 
maar de gezondheid van hen en 
de bezoekers staat voorop. Als ie-
dereen zich vanaf nu weer strak 
aan de coronaregels gaat houden 
en daarmee het aantal coronabe-
smettingen daalt kan De Lantaern 
misschien over drie weken weer 
open. Via de www.delantaern.nl 
en op de facebookpagina van mu-
ziekcafé De Lantaern wordt u op 
de hoogte gehouden van nieuwe 
wendingen betreffende het pro-
gramma de komende tijd. De vrij-
willigers hopen snel weer bezoe-
kers te mogen ontvangen, maar 
tot dan: Blijf gezond!

Superspeurders-Rennende kinderen-herfst. (foto: Shutterstock)

Week van het Landschap: zoveel te doen bij GLK

Ook uw bericht in de krant?

Muziekcafé De Lantaern  
komende weken dicht

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

Lucina Hut is waarnemend directeur van De 
Trompetter. Samen met docente Nienke God-
schalk geeft ze tekst en uitleg over deze bijzon-
dere vorm van ‘unit-onderwijs’. “Onze leerlingen 
zitten enerzijds gewoon met hun eigen groepen 
bij elkaar in de klas”, vertelt Lucina. “Zoals op 
iedere school. Daarnaast hanteren we verschil-
lende ‘bouwen’. In Bouw 1 werken groepen 1 en 
2 samen, in Bouw 2 vinden de groepen 3 tot en 
met 5 elkaar en in Bouw 3 trekken de groepen 
6 tot en met 8 samen op. De leerlingen worden 
door elkaar gehusseld en gaan dan in groepjes 
zelfstandig op de leerpleinen aan de slag met 

onder andere onderzoeksprojecten. De vakken 
biologie, aardrijkskunde en geschiedenis worden 
op deze wijze automatisch hieraan gekoppeld.”
Nienke Godschalk knikt bevestigend. “Jonge 
leerlingen werken samen met oudere leerlingen 
en leren zo van elkaar. Het levert een mooie 
dynamiek en prachtige resultaten op. Een mooi 
voorbeeld was het onderwerp duurzaamheid. 
Leerlingen gingen samen aan de slag en presen-
teerden vervolgens per groepje een onderzoeks-
rapport. Met een mooie nasleep. Het advies om 
plastic apart in te zamelen, hebben we ter harte 
genomen en op dit moment wordt de aanleg van 

zonnepanelen onderzocht. Allemaal afkomstig 
uit dit onderzoeksproject. Vaak eindigen we 
deze projecten met een expositie voor de ou-
ders. Helaas zit dat er nu even niet in vanwege 
corona.”
Het werken op de leerpleinen heeft veel voorde-
len, vindt Lucina. “Jongere en oudere kinderen 
werken samen. Wij noemen dat groepsdoor-
broken werken. Op deze wijze leren ze nieuwe 
vaardigheden. Het is heel anders dan het uit het 
hoofd leren van jaartallen, die je vervolgens 
weer vergeet. Hier neem je echt wat van mee.”
Het werken in ‘bouwen’ past bij De Trompetter, 
een school die zich op verschillende onderdelen 
onderscheidt. Door middel van een moestuin 
waar leerlingen verantwoordelijk voor zijn, 
beweegmeubelen die het stilzitten prettiger 
maken, yogalessen zodat de leerling zich be-
ter kan concentreren en Volo Magis oftewel ‘Ik 
Wil Meer’, waar leerlingen met kenmerken van 
hoogbegaafdheid uitdagend werk krijgen. “Wij 
denken vanuit de leerlingen. We kijken waar ze 
behoefte aan hebben en doen daar vervolgens 
graag wat mee.”

Het aantal leerlingen op Kindcentrum De Trompetter in Angerlo groeit. Bijna 140 leerlingen begonnen eind augustus 
aan het nieuwe schooljaar. Ook leerlingen van buiten het dorp komen graag naar De Trompetter, dat een onderschei-
dende onderwijsvisie hanteert met het les geven in zogenaamde ‘bouwen’.

Kinderen gaan
op onderzoek uitFrank de Bruin

‘Bijzonder jaar
ds Jonkersschool’
Een spetterend begin van het 
nieuwe schooljaar?
Directeur Frank de Bruin: “Haha, klopt. Met 
waterpistolen zijn de leerlingen onder het 
toeziend oog van de ouders verwelkomd op 
de eerste dag. Om er een spetterend jaar van 
te maken. Dat was erg leuk.”

Het wordt een bijzonder jaar?
“Dit is het laatste jaar van de ds Jonkers-
school. Daarna sluiten de deuren. Aanvanke-
lijk zouden we al in 2018 dichtgaan, maar we 
hebben het een paar jaar kunnen verlengen. 
Het aantal leerlingen is teruggelopen tot 34. 
Er zitten elf kinderen in een groep. Het voor-
deel is dat je veel individuele aandacht kunt 
schenken aan ieder kind, maar het is helaas 
te weinig om levensvatbaar te blijven.”

Maar vooralsnog draait de 
school nog?
“We maken er samen een fantastisch jaar 
van. Met leuke lessen en activiteiten. De 
leerlingen nemen het komend jaar een aantal 
keer een kijkje op hun nieuwe school De 
Wiekslag in Duiven. Om alvast te wennen. We 
blijven positief want vergeet niet, waar iets 
ophoudt ontstaat ook weer iets nieuws…”

Column
Veerkracht
Feit is dat het coronavirus nog altijd 
onder ons is en voorlopig ook nog wel 
even zal blijven. Dit vraagt een constante 
aanpassing van ons allemaal. Het is een 
onrustige tijd, ook binnen het onderwijs. 
Samenwerken, verantwoordelijkheid 
nemen, innovatief zijn en betrokkenheid 
tonen zijn de sleutelwoorden in deze 
periode. Er wordt van ons gevraagd om 
veerkrachtig te zijn.

Veerkracht is het vermogen om je aan 
te passen aan stress en veranderingen 
en daar van te leren en herstellen. Dit is 
volgens mij precies waar wij binnen het 
onderwijs sterk in zijn. Dit hebben we in 
de afgelopen periode van scholensluiting 
laten zien door samen met ouders het 
thuisonderwijs in korte tijd te organiseren. 
En ook nu we ongewild te maken krijgen 
met meer uitval dan gebruikelijk, laten we 
ons niet kennen. We denken in oplossingen 
en doen ons uiterste best de kinderen op 
school te houden zodat het onderwijs zo 
goed als mogelijk door kan gaan. Hierbij 
krijgen we de onmisbare steun van ouders 
en leerlingen. Wat een mooie samenwer-
king en wat een veerkracht van íedereen!

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Op het leerplein wordt in verschillende 
groepen samengewerkt.
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DUIVEN – Groessenaar Erik Willems plant-
te in 2019 het zaadje om zijn leefomgeving 
samen met andere mensen en partijen bloei-
ender en vooral biodiverser te maken. Dat 
dit streven geen abc’tje is, bleek tijdens een 
presentatie van Groessen Duiven Loo Bloeit, 
de gemeente Duiven en de stichting Land-
schapsbeheer Gelderland in de Ogtent. In een 
drieluik schetsten zij uitdagingen en kansen.

Bloeiende Klaprozen, boterbloemen, kamille, 
korenbloemen. Erik Willems kan er geen ge-
noeg van krijgen als hij op de fiets springt voor 
een tochtje door zijn woonplaats. Met zo’n 
vijftien vrijwilligers van de projectgroep Groes-
sen Duiven Loo Bloeit werd half april in totaal 
15.000 vierkante meter grond voorbereid van 
vijftig bermen en velden in de gemeente Dui-
ven om er vervolgens bloemenzaadjes te zaai-
en. Een flinke stijging ten opzichte van 2019 
toen voor 4.200 euro aan bloemenzaad werd 
ingezaaid op 34 locaties: bermen, restpercelen 
en vier privé-locaties. Toch viel het resultaat 
iets tegen. De reden: het was kurkdroog en 
héét, waardoor veel zaden niet of nauwelijks 
ontkiemden. “Succes kun je niet afdwingen. 
Daarom gaan we in het najaar bijzaaien waar 
nodig, dan hebben we volgend jaar een voor-
sprong”, verklapte hij tijdens de presentatie 
aan de bezoekers. Zijn drijfveer? “De liefde 
voor de natuur”, stelt Willems. “Ook vind ik het 

gewoonweg erg inspirerend om met anderen 
een bijdrage te leveren aan onze leefomge-
ving. Overal zie je in het voorjaar kale bermen 
en velden. Met alle negatieve gevolgen voor 
de bijen- en vlinderpopulatie. We willen men-
sen met Groessen Duiven Loo Bloeit bewust 
maken van het feit dat bloemen en planten 
belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening 
én de buurt fleuriger maken.” De projectgroep 
zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking 
met andere organisaties. Zo staat de gemeen-
te Duiven vierkant achter de lokale initiatief-
nemers en werd het project in het eerste jaar 
ondersteund met een subsidie. Net als de 
provincie deed. Nu is het project afhankelijk 

van donaties van bedrijven en particulieren. 
Ook in beleidsmatige zin denkt Duiven mee. 
Wethouder Gemma Tiedink: “Op dit moment 
wordt bekeken hoe het maaibeleid kan worden 
aangepast om nog meer bij te dragen aan het 
versterken van de biodiversiteit. De Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland speelt hierin 
een belangrijke adviesrol, onder andere via het 
Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer waar-
in zij ook participeren. Aspecten als kosten, 
geschiktheid van locaties en functies van 
locaties, worden hierbij afgewogen evenals 
de praktijkervaringen die nu worden opge-
daan door de inzet van Groessen Duiven Loo 
Bloeit, waarmee een goede samenwerking en 

afstemming is.” Op dit moment voert de ge-
meente nog een vrij traditioneel maaibeleid. 
Dat betekent in de praktijk dat er voornamelijk 
geklepeld wordt, omdat dit altijd het meest 
kosten efficiënt is. Bij klepelen wordt het gras 
fijngemaald. Dit blijft liggen als mest, waar-
door er weinig ruimte is voor andere planten 
oftewel biodiversiteit. “Een mooie ontwikke-
ling”, noemt Willems de beweging en ambitie 
van de gemeente richting ecologisch beheer. 
Hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen en in-
woners de handen uit de mouwen gaan ste-
ken voor meer biodiversiteit. “Via onze project-
groep, in eigen tuin of op eigen erf. Doneren 
kan ook via www.geef.nl.” 

Van de redactie

Gemeente Duiven neemt maaibeleid onder de loep
Samenwerken aan meer biodiversiteit in Duiven, Groessen en Loo

”We gaan in het najaar bijzaaien waar nodig, dan hebben we volgend jaar een voorsprong”

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

Naam?
“Mijn naam is Bart Geurtsen. Ik woon in Duiven 
en daar staat ook de firma waar ik werk, Ebbers 
Wonen. Mijn functie is woningstoffeerder.”

Ebbers Wonen?
“Door puur toeval ben ik hier terecht gekomen. 
Ik zag een advertentie waar een stoffeerder 
werd gevraagd, dezelfde functie die ik al in Ren-
kum had. Door de overstap te maken zou ik 
meer verantwoordelijkheid krijgen en de kans 
om mezelf te ontplooien. Ondertussen is dat 
alweer zo’n 35 jaar geleden, maar mijn werk 
is nog steeds speciaal door de veelzijdigheid 
van het vak. Het leggen van vloeren, trappen 
bekleden, gordijnen hangen, raambekleding 

plaatsen, alles komt erbij kijken. Ook de inter-
actie met klanten is leuk. Daarbij komt dat er 
altijd een gezellige sfeer is. Ebbers Wonen is 
een klein familiebedrijf en als je daar al zo lang 
werkt, krijg je een speciale band met elkaar.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd houd ik mij vaak bezig met 
verschillende facetten van houtbewerken. Ook 
speel ik al ruim veertig jaar gitaar. Ik luister 
graag naar muziek en verzamel lp’s.”

De Liemers?
“Vanuit Renkum ben ik hier naartoe gekomen. 
Ik voelde me meteen thuis in de Liemers, voor-
al door de gezellige en gastvrije mensen in 
deze regio.”

Mooiste plekje?
“Dat is lastig kiezen… ik heb niet echt een voor-
keur voor één plek, maar het stiltegebied bij 
Pannerden en Aerdt heeft prachtige verge-
zichten en mooie natuur.”

ZEVENAAR – De tweede zondag 
in september is al sinds 1974 ge-
promoveerd tot Nationale Zieken-
dag en ook nu kregen de gasten 
van de Zonnebloemafdeling Zeve-
naar-West bezoek van hun vrijwil-
ligers die hen een leuke attentie 
kwamen brengen.

Bij de lekkere versnapering (stu-
dentenhaver en heerlijke zonne-
bloemen van diverse kleuren cho-
cola) zat niet alleen een blanco 
kaartje waarop de vrijwilligers een 
persoonlijke tekst konden schrij-
ven, maar ook een gedrukte kaart 
van de Zonnebloem die de gasten 
zeer aansprak. ”Het regent terwijl 
de zon schijnt. Buiten is het stil, bin-
nen ook. Je maakt je zorgen, denkt 
aan morgen. Aan je geliefden, aan 
jezelf.” De tekst dekt helemaal de 
lading van de gasten van de Zonnebloem, 
want ze zijn in heel veel gevallen afhanke-
lijk van het bezoek van hun vrijwilligers om 
niet in een isolement te geraken. Inmiddels 
komen de vrijwilligers weer voorzichtig op 
bezoek met inachtneming van de coronare-
gels. Dat de gasten blij waren, bleek wel uit 
hun reacties: “Wat fijn dat jullie zo aan ons 
denken in deze donkere tijden”, kregen ze te 
horen van de kwetsbare gasten die in deze 
tijd nog meer behoefte hebben aan bezoek.

Historie Nationale Ziekendag
Het initiatief voor een Nationale Ziekendag 
werd door de Zonnebloem genomen in 1974 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van de vereniging. Doel: het contact bevor-
deren met zieken en gehandicapten. Er is 
sprake van een wisselwerking. Het contact 
tussen gezonde en zieke mensen is namelijk 
geen eenrichtingsverkeer: de levenservaring 
van zieke mensen kan ook inspirerend zijn 
voor gezonde mensen.

Kyra Sannes

Piet van Breukelen

De Liemers: ‘gezellig en gastvrij’

Zonnebloem actief 
op Nationale Ziekendag

“Ik voelde me meteen thuis in de Liemers”

De bijna-blinde Gerard Knuman was ook in zijn nopjes toen hij 
bezoek kreeg van zijn vrijwilligster die hem de lekkere versnape-
ring kwam brengen. (foto: Marie-Anne de Leuw)
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Service Organisatie Van Eck 
investeert met een reinigings-
robot in de toekomst
ZEVENAAR – Als je de klant altijd 
voorop stelt, kom je voor mooie 
uitdagingen. Voor je het weet, 
werk je ineens met een heuse ro-
bot! Alexander Huiting van Service 
Organisatie Van Eck vertelt over 
de visie en de nieuwste investe-
ring van zijn bedrijf.

Zonnepanelen. “We maken naast 
onze professionele schoonmaak 
sinds enige tijd ook zonnepanelen 
schoon. Vervuilde panelen wekken 
minder stroom op en kunnen zelfs 
brandgevaarlijk zijn. Voor het reini-
gen van de zonnepanelen van grote 
zonneparken en daken hebben wij 
recent geïnvesteerd in een heuse 
op afstand bestuurbare robot. De 
nieuwe reinigingsrobot van Service 
Organisatie Van Eck maakt eenvou-
dige, snelle en vooral economische 
reiniging mogelijk. Door de hoge 
mechanische prestaties bereiken 
we een optimaal reinigingsresul-
taat met weinig waterverbruik en 
schone zonnesystemen leveren 
gewoon meer! Tot 500 panelen rei-
nigen we gewoon nog handmatig, 

dus als particulier heb je onze robot 
niet snel op je dak.”

Luchtkanaalreiniging
In de huidige coronatijd is goede 
ventilatie extra belangrijk. Service 
Organisatie van Eck maakt luchtka-
nalen grondig schoon en zorgt zo 
voor gezonde lucht in gebouwen en 
woningen. “Een ventilatieschacht is 
net een menselijke ader, deze kan 
dichtslibben en dan krijg je proble-
men. Wij zorgen dat alles gereinigd 
en opnieuw ingeregeld is zodat ie-
dereen weer frisse lucht inademt.”
Luchtkanaalreiniging is erg be-
langrijk om het binnenklimaat van 
een bedrijf of woning optimaal te 
houden. Het draagt bij aan een ge-
zond leef- en werkklimaat. Door het 
regelmatig laten reinigen van de 
luchtkanalen verklein je de kans op 
ontwikkeling van schadelijke bacte-
riën en schimmels.

Service Organisatie Van Eck, 
Nobelstraat 8A, Zevenaar; 
0316 372185, info@so-vaneck.nl,
www.so-vaneck.nl.

Klanten geven op de website massaal een ‘warme douche’ 

Veel positieve reviews voor Sanidirect Duiven
DUIVEN – De wel-
bekende knalblau-
we gevel van Sani-
direct is niet voor 
niets gekozen. Een 
knalkleur past im-
mers bij knalprijzen; 
Sanidirect staat er 
bekend om. Des te 
groter is bij velen de 
verbazing dat daar-
bij ook goede ser-
vice wordt geboden 
en dat niet alleen...

De tweede verba-
zing overvalt u namelijk zodra u de 
showroom binnenstapt. De ruim 
opgezette en perfect afgewerkte 
showroom straalt namelijk eer-
der luxe en comfort uit dan lage 
prijzen. Eigenaar Martijn Meijer is 
de verbaasde reactie van klanten 
inmiddels wel gewend. Lachend 
zegt hij: ‘Omdat we bekend staan 
om onze lage prijzen, verwacht 
men niet dat ons assortiment toch 
echt bestaat uit A-merken. We 
kunnen scherpe prijzen aanbieden, 
omdat we simpelweg met onze 25 

vestigingen groot kunnen inkopen.’
In de prachtige showroom vindt u 
complete badkamer- en toiletop-
stellingen in diverse stijlen. Met 
sanitairadviseurs Bram Strijbis en 
Ruben de Schipper vormt Martijn 
een goed samenwerkend team, 
met ruim vijftien jaar aan ervaring 
in de sanitairbranche. Er wordt de 
tijd voor u genomen en met aan-
dacht voor functionaliteit en uit-
straling, wordt uw badkamer volle-
dig naar wens ontworpen, geleverd 
en eventueel ook gemonteerd.

Of u nu wilt ‘baden in luxe’ of lie-
ver voor eenvoud gaat, Sanidi-
rect biedt badkamers voor ieders 
smaak en portemonnee. ‘En als 
het niet in onze showroom staat 
opgesteld, dan bestellen we het 
uiteraard graag voor u’, vult Mar-
tijn aan. Wees welkom en ver-
wonder u aan de Nieuwgraaf 46 
op het industrieterrein aan de 
A12 in Duiven. Het spreekt voor 
zich dat u er ‘coronaveilig’ kunt  
rondkijken.
026 3791309; www.sanidirect.nl.

VELP – Per 1 juni is oogarts  
Jelle Vehof gestart met een nieu-
we praktijk in Velp, gevestigd in 
Focus Optiek by Polman Opti-
ciens in de Emmastraat. Vier da-
gen per week ontvangt hij daar 
patiënten voor niet-chirurgische 
oogaandoeningen zoals droge 
ogen, glaucoom, droge maculade-
generatie en allergische oogziek-
ten. Ook voor rijbewijskeuringen 
zijn mensen welkom. Patiënten 
kunnen op korte termijn bij hem 
terecht. Samen met de werkzame 
optometristen biedt Focus Optiek 
zo uitgebreide oogheelkundige 
zorg in de regio.

Dr. Vehof is zijn praktijk gestart om-
dat hij zag dat het voor patiënten in 
Nederland steeds moeilijker wordt 
om goede oogzorg voor niet-chi-
rurgische oogaandoeningen te 
krijgen. Samen met het tekort aan 
oogartsen in Nederland heeft dit er-
toe geleid dat er voor niet-chirurgi-
sche aandoeningen maar heel wei-
nig tijd per consult beschikbaar is.” 
Deze ontwikkeling is Dr. Vehof een 
doorn in het oog. Als onderzoeker 
en expert in de aandoening droge 

ogen zet hij zich al jaren in om de 
droge ogen zorg in Nederland te 
verbeteren.
Een deel van zijn praktijk heeft hij 
ingericht als Droge Ogen Kliniek 
Nederland. “In een gewoon zieken-
huis kan ik droge ogen patiënten 
niet op de manier behandelen zoals 
ze verdienen. Om deze aandoening 
goed in kaart te brengen moet je de 
tijd nemen voor een patiënt. In onze 
praktijk nemen we wel de tijd die 
nodig is, of dit nu voor droge ogen, 
glaucoom of maculadegeneratie 

is.” Doordat de overheadkosten re-
latief laag gehouden kunnen wor-
den, zijn de tarieven vergelijkbaar 
met die van gewone ziekenhuizen. 
“Daarnaast willen we mensen een 
meer persoonlijke benadering en 
prettige omgeving bieden, geen zie-
kenhuissetting.”

Meer informatie en hoe u een af-
spraak kunt maken is te lezen op 
www.oogartsvehof.nl of u kunt bel-
len met Focus Optiek op telefoon-
nummer 026 3617559.

Nieuwe oogartsenpraktijk in optiekzaak Velp 

PANNERDEN – Al elf jaar verzorgt 
Ans van Heumen visles voor groep 
7 basisschool ’t Scathe Panner-
den. Rekening houdend met de 
noodzakelijk corona-regelgeving 
is hengelsportvereniging erin ge-
slaagd een geweldige en vooral 
een opwindende vislesdag te or-
ganiseren.

De morgen stond in het teken van 
de zoetwatervissen. De theorie aan 
de hand van zoekkaarten en beel-
den ging er in als gesneden koek. 
De leerlingen waren erg leergierig.

Boa bijzonder opsporingsambte-
naar Wisse van der Velde wist de 
kinderen enorm te motiveren met 
zijn ondervindingen tijdens zijn lan-
ge loopbaan bij NS als controleur 
op de trein tijdens het personenver-

voer. “Nu ik met pensioen ben, ga 
ik mij inzetten als boa bij de sport-
visserij. Ook dan heb ik weer met 
mensen te doen, het gaat mij niet 
om de regeltjes, het gaat mij om de 
gezamenlijke verantwoording hoe 
we hier samen mee om willen gaan 
de natuur samen.”
“Regelgeving los je niet op met pro-
ces-verbalen uitschrijven is zijn uit-
leg, onderling begrip en respect dat 
zijn de handvaten voor een ervaren 
gezagdrager in de omgang juist 
met mensen en zeker met kinderen 
om kunnen gaan.
Het bestuur van Hengelsport Ver-
eniging De Rietvoorn Pannerden 
kan terugblikken op een zeer goed 
geslaagde vislesdag in samenwer-
king ’t Scathe basisschool, Ans 
van Heumen en de Federatie Mid-
den-Nederland.

WESTERVOORT – Op maandagavond 26 oktober 
start de Kreatieve Kring Westervoort met een cur-
sus fotografie voor gevorderden. Waar in de basis-
cursus de techniek centraal staat, staat bij deze 
cursus juist het beeld centraal.

Wat maakt een foto echt mooi en interessant? Wat is 
‘de perfecte foto’? Aan de orde komen onder andere 
het omgaan met verschillende soorten licht, de com-

positie, histogram, lichtmeting, witbalans en regel van 
derden. De cursus bestaat uit vier theorieavonden op 
maandag in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 in 
Westervoort en drie praktijkochtenden of -middagen 
op zaterdag op een buitenlocatie.
Voor aanmelding en informatie kan contact worden 
opgenomen met Riky Rothengatter, 026 3119659 
of raadpleeg de website www.kreatievekringwester-
voort.nl.

Visles op ’t Scathe Pannerden

Van links naar rechts: Ronnie Roelofs, Martijn Meijer en Ruben de Schipper. 

(foto: Arjen van Baren)

Cursus fotografie gevorderden

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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PANNERDEN – De natuurlijke 
waarden zijn van hoog gehalte 
met betrekking Fauna en Flora le-
ven in dit viswater. Ondanks dat 
ook hier de droogte zeker parten 
speelt, gelukkig bevinden zich 
verdiepingen in deze kleiput af-
graving van oudsher.

Mariët te Pest laat zich niet van 
de wijs brengen tijdens de derde 
tevens de laatste wedstrijd die ge-
houden werd op zondag 20 sep-
tember in het (Ouwe Lullengat) 
2020. Twee wedstrijden tellen voor 
het eindklassement. Zij wist 151 
stuks te vangen en goed is voor 

een lengte van 19 meter en 42 cm 
opleverde, naast de eerste prijs.
Haar belager Agnes Groenen die 
na twee wedstrijden aan de leiding 
stond, laat het tijdens de laatste 
wedstrijd afweten, kwam 1meter 
97 cm tekort om aanspraak te ma-
ken op de eerste prijs. Nummer 
drie Lieke Wensink, zeker met vis-
serslatijn in haar bloed, van haar 
opa rooide het tot de derde plaats, 
een vangst van 13 meter en 26 
cm.De start was dit keer prettig 
voor de deelneemsters oosten 
wind lekker in de rug, de zon was 
voor de niet-zonnebrildrager een 
obstakel.

GROESSEN – Het bestuur en le-
den van de Original Liemers Mu-
sikanten uit Groessen hebben 
deze week in goede samenspraak 
maar met pijn in het hart helaas 
moeten besluiten om te stoppen 
met alle activiteiten van de kapel. 
Dit is een gevolg van het vermin-
derd aantal leden, waardoor er 
niet meer voldoende bezetting in 
de verschillende secties aanwe-
zig was.

Helaas heeft ook het corona-virus 
hiertoe nog in mindere mate bijge-
dragen. Door de jaren heen heeft 
de kapel zich onder leiding van 
verschillende dirigenten muzikaal 
goed ontwikkeld. Vele optredens 
in binnen- en buitenland zijn hier-
van het resultaat geweest. Onder 
andere werden de optredens in 
onze partnergemeente Weilburg 
in Duitsland erg gewaardeerd. 
Daarnaast heeft de kapel met veel 
succes een groot aantal jaren de 
jaarlijkse Zevenaarse Kapellendag 

bij zalencentrum Staring georga-
niseerd. Een geweldig muzikaal 
festijn waarbij de Egerländermu-
sik in alle facetten ten uitvoer wer-
den gebracht. Tijdens het 10-jarig 
jubileum van deze Kapellendag 
heeft zelfs de befaamde Böhmer-
waldkapel uit Schinnen haar me-
dewerking verleend.

Helaas is aan het tijdperk van de 
Original Liemers Musikanten nu 
een einde gekomen. Velen zullen 
hieraan dierbare herinneringen 
overhouden. Tenslotte wil de ka-
pel haar welgemeende dank uit-
spreken aan alle sponsoren en 
donateurs, die in de afgelopen 
jaar steeds hun financiële steun 
hebben verleend. Zonder hun 
steun had de kapel niet kunnen 
bestaan. “Nogmaals willen wij ie-
dereen heel hartelijk danken voor 
al jullie steun en support in de af-
gelopen jaren”, aldus het bestuur 
en leden van de Original Liemers  
Musikanten.

DIDAM – Bibliotheek Montferland 
organiseert woensdag 21 oktober 
samen met de stichting JobOn 
(voorheen DeBroekriem) voor de 
tweede keer een netwerkbijeen-
komst. Samen met andere werk-
zoekenden 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. 
We vinden het een mooie aanvul-
ling op de Walk & Talk bijeenkom-
sten die we al voor deze doelgroep 
organiseren.” 21 oktober staat ‘Per-
soonlijke ontwikkeling – Inzicht in 
je talenten’ centraal. De deelnemer 
krijgt inzicht in zijn of haar kern-
competenties, hoe je deze kunt il-
lustreren en gaat op zoek naar ver-
borgen talenten.

Actief netwerken
Vaak is solliciteren een eenzaam 
proces. Werkzoekenden zitten 

veelal in hun eentje thuis achter 
de pc naar vacatures te zoeken. 
Tegenwoordig is het echter be-
langrijk om actief te netwerken. 
Dankzij de netwerkbijeenkom-
sten van JobOn bij de biblio-
theek kunnen werkzoekenden 
hun netwerk vergroten en direct 
hun sollicitatievaardigheden  
verbeteren.

De bijeenkomst staat gepland op 
21 oktober van 10.00 – 12.00 uur 
in de bibliotheek te Didam, School-
straat 22. Aanmelden is in deze 

coronatijd verplicht. Meer infor-
matie staat op www.bibliotheek-
montferland.nl. Meld je aan via 
info@bibliotheekmontferland.nl of 
bel naar 0316 221184.

LIEMERS – Drie goede doelen 
bundelen krachten in unieke col-
lecte. Samen langs de deur voor 
een gezond hart, longen, spieren 
en gewrichten. Van 12 – 24 ok-
tober houden ReumaNederland, 
Longfonds en de Hartstichting 
deze unieke collecte.

Door corona konden de collec-
tes van de drie goede doelen in 
het voorjaar niet doorgaan. In de 
herfstvakantie worden de bussen 
daarom eenmalig gebundeld en 
lopen duizenden vrijwilligers van 
ReumaNederland, Longfonds en 
de Hartstichting samen één col-
lecte. Voor de gezondheid van alle 
mensen, en speciaal voor mensen 
met een hart- of vaatziekte, een 

reumatische aandoening of een 
longziekte.

Een keer geven voor drie goede 
doelen. Gevers kunnen contant 
geld in de collectebus doen of de 
QR-code op de bus scannen. Ook 
is het mogelijk om een donatie 
te doen op www.inhaalcollecte.
nl. Veilig collecteren op 1,5 meter 
afstand blijft tijdens de gezamen-
lijke collecte het uitgangspunt. De 
totale opbrengst van de inhaalcol-
lecte wordt onder de drie deelne-
mende goede doelen verdeeld.

De drie goede doelen zijn blij dat 
door dit gezamenlijke initiatief 
toch nog met de collectebus langs 
de deuren kan worden gegaan 
dit jaar. De collecte is voor Reu-
maNederland, Longfonds en de 
Hartstichting een heel belangrijke 
inkomstenbron en van onschat-
bare waarde. Om onderzoeken 
te financieren naar nieuwe en 
betere behandelingen, patiënten 
(en hun naasten) te helpen beter 
met hun ziekte te leven en men-
sen te helpen voorkomen dat ze  
ziek worden.

ZEVENAAR – Dit najaar komt er een 
poëtische kaart van Zevenaar, het 
Gelders Eiland, Angerlo en Gies-
beek, tezamen de gemeente Zeven-
aar. Alle inwoners van die gemeen-
te kunnen hun stad of dorp op de 
kaart zetten met een zelf geschre-
ven gedicht. Inzenden kan vanaf nu 
tot 1 oktober, naar humphrey.otten-
hof@gmail.com voor 16 november 
2020. De gedichten mogen maxi-
maal twintig regels tellen.

Een dorp tot leven brengen in ge-
dichten. Iedereen uit de gemeente 

Zevenaar heeft zo zijn lievelings-
plekken. Een bocht in de dijk, een 
veldje waar hij vroeger speelde, 
een bijzonder huis. In tijden van 
Corona krijgen die wellicht extra 
betekenis. Veel mensen beleven 
plezier in het schrijven van gedich-
ten maar die worden nooit gepu-
bliceerd. Hoe mooi is het, als uw 
gedichten over uw mooie woon-
plaats door duizenden worden 
gelezen in de krant? En als er op 
een kaart wordt getoond, waar die 
gedichten zich afspelen? Zevenaar 
Poëtisch op de Kaart is een actie 

die dit realiseert. Doe mee! Schrijf 
dan nu een gedicht over uw bij-
zondere plek in uw stad of dorp. 
Na Westervoort en Duiven is nu 
Zevenaar aan de beurt. Daarmee 
is al een groot stuk van de Liemers 
in gedichten in kaart gebracht.
Het project wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Leven in de 
Liemers / Cultuur- en Erfgoed-
pact. Bedenker en uitvoerder 
Humphrey Ottenhof is dorpsdich-
ter van Westervoort en docent lite-
rair schrijven van Kreatieve Kring 
Westervoort.

Dames HSV De Rietvoorn 
genieten van de wedstrijden

Original Liemers Musikanten
stopt met pijn in het hartBibliotheek Montferland organiseert

netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden

Inhaalcollecte van 
ReumaNederland, Hartstichting, Longfonds

Zevenaar poëtisch op de kaart

JobOn workshop. (foto: Huisstijl JobOn)

ZEVENAAR – Stichting Zevenaar 
op ijs heeft het moeilijke besluit 
genomen om de editie 2020 niet 
door te laten gaan. Deze beslissing 
viel ons als bestuur heel zwaar!

“We gaan het samenzijn met alle 
betrokkenen, de vrijwilligers, het 
publiek en de partners ontzettend 
missen. We willen geen enkel risi-
co nemen wat betreft ieders ge-

zondheid. Omdat we als stichting 
Zevenaar op ijs heel graag weer 
een mooie schaatsbaan in Zeve-
naar willen neerzetten richten we 
ons nu op de editie van 2021.”

Geen schaatsbaan in Zevenaar dit jaar

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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DIDAM - Op maandag 12 oktober, 
20.00 uur: Babyteeth, een eigen-
zinnig en bitterzoet verhaal over 
de zieke tiener Milla en haar eerste 
grote liefde.
Er zitten geen ziekenhuisscènes 
in Babyteeth. Nooit zie je hoe 
de 15-jarige Milla chemo krijgt 
of wordt bestraald. Er zijn geen 
slechtnieuwsgesprekken, geen 
vertroetelende verplegers, geen 
vertwijfelde God-waarom?!-huil-
buien.
In Babyteeth krijgt Milla wel de 
kans om maximaal te rebelleren 
als ze Moses ontmoet op een 
treinstation. Hij – vettig matje, le-
lijke tatoeages in de nek – vraagt 
haar geld voor de nachtopvang; zij, 
gekleed in keurig schooluniform, 
krijgt een bloedneus; hij trekt zijn 
verschoten overhemd uit om die 
daarmee te stelpen. Ze passen 
werkelijk voor geen meter bij el-
kaar, er is feitelijk niets romantisch 

aan de hele situatie, en tóch voelt 
het voor de kijker op een idiote ma-
nier alsof dit liefde op het eerste 
gezicht is. Of zoiets. Het is in ie-
der geval het begin van een lieve, 
overwegend platonische romance 
waarin hij minstens zo geïnteres-
seerd is in haar medicijnen als 
in haar, en zij hem zeker óók zo 
leuk vindt omdat zij met hem haar 
neurotische, voortdurend ruzie-
makende ouders op de kast kan 
krijgen.
Op vrijdag 16 oktober en op maan-
dag 19 oktober, 20.00 uur: De 
beentjes van Sint-Hildegard. De 
mateloos populaire film in het 
Twentse dialect van Johan Nijen-
huis met in de hoofdrollen Herman 
Finkers en Johanna ter Steege.
Er zijn diverse coronamaatregelen 
in het filmhuis, gevestigd in het ge-
bouw Waverlo van Meulenvelden. 
Zie voor meer details en om te re-
serveren www.filmhuisdidam.nl.

Babyteeth. (foto: Filmdepot.nl)

LIEMERS – Sjoerd Geurts is de 
nieuwe voorzitter van de Liemer-
se Uitdaging. De inwoner van Ooy 
(Zevenaar) volgt Jan Ummenthum 
op die na twee termijnen van drie 
jaar aftreedt. “Een mooie uitda-
ging bij een prachtige maatschap-
pelijke organisatie in de Liemers”, 
aldus Geurts.

De Liemerse Uitdaging is de spin in 
het web die stichtingen en vereni-
gingen met gesloten beurs verbindt 
aan het bedrijfsleven. “De maat-
schappelijke opzet van de Liemerse 
Uitdaging spreekt me aan”, vertelt 
Geurts. “Verenigingen hebben vaak 
mooie ideeën, maar de uitvoering 
stokt nog wel eens door gebrek aan 
geld, goede apparatuur of kennis. 
De Liemerse Uitdaging probeert die 
vrijwilligersorganisaties vooruit te 
helpen door ze te koppelen aan be-
drijven, die hun kennis, materialen 
of zelfs medewerkers willen delen. 
Bedrijven tonen op deze wijze hun 
maatschappelijke betrokkenheid 
en verenigingen worden vooruit ge-
holpen. Daar wil ik graag een steen-
tje aan bijdragen.”
Voor Jan Ummenthum komt er na 
zes jaar een einde aan het voorzit-
terschap van de Liemerse Uitda-
ging. “Mijn maximale periode zit 
er op. Ik heb het met veel plezier 
gedaan. Het was een inspirerende 
ervaring, waarin veel mooie dingen 
tot stand zijn gekomen. Ik verdwijn 

overigens niet uit beeld. Rabobank 
Arnhem en Omstreken blijft als 
founder de Liemerse Uitdaging van 
harte omarmen.”
Ummenthum is blij met zijn opvol-
ger: “Sjoerd ademt Liemers en kent 
veel mensen. Hij weet de weg in 
zowel het verenigingsleven als het 
bedrijfsleven. De juiste man op de 
juiste plek.”
Sjoerd Geurts is eigenaar van het 
bedrijf Geurts Media en vanuit die 
functie onder meer hoofdredacteur 
van ondernemersmagazine DUS 
(Lindus). Hij filmt, maar schreef 
ook het boek ‘Familiebedrijven in 
de Liemers’. Als vrijwilliger is hij al 

sinds jaar en dag actief in het ver-
enigingsleven.
De dagelijkse gang van zaken van 
de Liemerse Uitdaging is in han-
den van manager Audrey Jeuris-
sen. Het bestuur bestaat naast 
Sjoerd Geurts uit John Aaldering 
(SRM Schaderisico Management), 
Jacqueline ter Horst (Rabobank 
Arnhem en Omstreken), Aletta 
Laarberg (Laarberg Notarissen 
en scheidingbemiddelaars), Dirk 
Hoogland (Woonstichting Vryleve), 
Sylvia Verhaar (Sylvia Verhaar Ma-
nagement & Organisatie) en Harald 
Wiggers (Harald Wiggers Onder-
wijsinnovatie & Transitie).

LIEMERS – Drie goede doelen 
bundelen krachten in unieke col-
lecte. Samen langs de deur voor 
een gezond hart, longen, spieren 
en gewrichten

Van 12 -24 oktober houden Reu-
maNederland, Longfonds en de 
Hartstichting een unieke collecte. 
Door corona konden de collec-
tes van de drie goede doelen in 
het voorjaar niet doorgaan. In de 
herfstvakantie worden de bussen 
daarom eenmalig gebundeld en 
lopen duizenden vrijwilligers van 
ReumaNederland, Longfonds en 
de Hartstichting samen één col-

lecte. Voor de gezondheid van alle 
mensen, en speciaal voor mensen 
met een hart- of vaatziekte, een 
reumatische aandoening of een 
longziekte.

Een keer geven voor drie goede 
doelen
Gevers kunnen contant geld in 
de collectebus doen of de QR-co-
de op de bus scannen. Ook is het 
mogelijk om een donatie te doen 
op www.inhaalcollecte.nl. Veilig 
collecteren op 1,5 meter afstand 
blijft tijdens de gezamenlijke col-
lecte het uitgangspunt. De totale 
opbrengst van de inhaalcollecte 

wordt onder de drie deelnemende 
goede doelen verdeeld.
De drie goede doelen zijn blij dat 
door dit gezamenlijke initiatief 
toch nog met de collectebus langs 
de deuren kan worden gegaan 
dit jaar. De collecte is voor Reu-
maNederland, Longfonds en de 
Hartstichting een heel belangrijke 
inkomstenbron en van onschat-
bare waarde. Om onderzoeken te 
financieren naar nieuwe en bete-
re behandelingen, patiënten (en 
hun naasten) te helpen beter met 
hun ziekte te leven en mensen 
te helpen voorkomen dat ze ziek  
worden.

DIDAM – Seniorweb zoekt voor 
de leslocaties van de bibliotheek 
Montferland enthousiaste en des-
kundige vrijwilligers, die plezier 
hebben in het helpen van men-
sen, vaardig zijn in het begrijpelijk 
uitleggen van lastige begrippen, 
nieuwsgierig zijn naar digitale 
ontwikkelingen en een paar uur 
per week beschikbaar zijn (uren 
zijn vaak flexibel in te delen).

SeniorWeb is een landelijke vereni-
ging met 150.000 leden, 410 leslo-
caties en 2.900 vrijwilligers in het 
hele land. Ze zijn sinds 1996 ac-
tief met als doel de digitale wereld 

begrijpelijk te maken, zodat ieder-
een het gemak en het plezier van 
computer en internet kan ervaren. 
Vanaf de oprichting wordt nauw sa-
men gewerkt met vrijwilligers, die 
actief zijn in verschillende functies. 
De vrijwilligers van Seniorweb heb-
ben onder andere de mogelijkheid 
om interessante trainingen en bij-
eenkomsten bij te wonen en krijgen 
een gratis lidmaatschap van Seni-
orweb.
Voor meer informatie of aanmel-
den kan men contact opnemen met 
Bibliotheek Montferland, telefoon-
nummer 0316 221184 of per mail 
info@bibliotheekmontferland.nl.

LIEMERS – Leden van de Rabo-
bank Arnhem e.o. kunnen stich-
ting Leergeld de Liemers steunen 
door deel te nemen aan de actie 
Clubsupport van die bank. De ac-
tie loopt van 5 – 25 oktober. Met 
de opbrengst kan Leergeld kwets-
bare kinderen helpen onder het 
motto ‘alle kinderen mogen mee-
doen, want nu meedoen is straks 
meetellen’.

Stichting Leergeld de Liemers is 
er voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
die opgroeien in gezinnen met be-
perkte financiële middelen. Deze 
kinderen kunnen om die redenen 
niet meedoen aan activiteiten die 

voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn. Zij staan vaak let-
terlijk aan de zijlijn. Leergeld de 
Liemers wil deze kinderen mee 
laten doen want sociale uitslui-
ting is een valse start. Dit door 
het verschaffen van een fiets, een 
laptop, het betalen van de kosten 
van schoolkampen, zwemlessen 
of lidmaatschap van een sportver-
eniging.

De actie
Leergeld de Liemers is een van de 
goede doelen die deelnemen aan 
deze Clubsupportactie. De Rabo-
bank verdeelt ieder jaar een geldbe-
drag onder deze goede doelen. De 

leden van de bank bepalen door te 
stemmen, welke club een financiële 
bijdrage krijgt. Iedere stem brengt 
een bedrag op. Leergeld is afhan-
kelijk van donaties dus hoe meer 
stemmen hoe groter de financiële 
steun.

Leergeld steunen door te stemmen
Alleen leden van de bank kunnen 
stemmen. Dit stemmen gaat via de 
RaboApp of Rabo Internetbankie-
ren. Als je een rekening hebt bij de 
Rabobank kun je (gratis) lid worden. 
Stemmen kan eenvoudig onder de 
knop ’Zelf regelen’, de stemperiode 
is van 5 tot 25 oktober. Informatie: 
ww.leergelddeliemers.nl. 

Vrijwilliger Seniorweb. (foto: Seniorweb)

Programma Filmhuis Didam

Sjoerd Geurts voorzitter Liemerse Uitdaging

Drie goede doelen bundelen krachten

SeniorWeb Montferland 
zoekt versterking

Leergeld de Liemers doet mee aan Clubsupport

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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ZEVENAAR – Op één van de modernste plek-
ken in Zevenaar stap je zomaar de Middel-
eeuwen in. Je parkeert er nu je auto, waar 
vroeger de kanonskogels in het rond vlogen. 
De plek waar we het over hebben? Het Masi-
usplein.

Duidelijke tekeningen of schilderijen zijn er niet 
van, maar er bestaat wel een akte uit 1321 
waar Burcht Sevenaer voor het eerst in wordt 
genoemd. De bewuste burcht was een fort, 
een kasteel, met dikke muren, bedoeld als ver-
dedigingswerk. Gebouwd bij een doorwaad-
bare plaats in het riviertje de Aa. Dit grote kas-
teel trok handelaars en ambachtslieden, die 
er huizen omheen bouwden. Op deze wijze 
ontstond de stad Sevenaer oftewel Zevenaar. 
Door de jaren heen is er vaak rond de burcht 
gevochten. Tot 1685, toen het kasteel werd 
afgebroken. Geleidelijk raakte de burcht in ver-
getelheid. Jaren later dachten veel mensen 
zelfs even dat Huis Sevenaer aan de Witten-
burgstraat op de restanten van de historische 
burcht gebouwd was. Dat blijkt een misvat-
ting. In 1970 wordt een document uit 1687 
gevonden, waarin staat dat het kasteel aan de 
westkant van de stad heeft gestaan.

Opgravingen
En zo komen we bij de opgravingen in 1984. 
Aan de Nieuwe Doelenstraat wordt het ge-

bouw van het Andreas Scholengemeenschap 
gesloopt. Een groep vrijwilligers graaft een 
brede sleuf dwars over het terrein heen. Een 
gouden greep! Meters dikke muren en funda-
menten worden gevonden. Onderzoek met 
een grondradar maakt duidelijk dat Burcht Se-
venaer op deze plek heeft gestaan en het een 
groot en belangrijk kasteel moet zijn geweest. 
Hoewel de gemeente heeft besloten uitgere-
kend hier een parkeergarage aan te leggen, 
worden de plannen zo bijgesteld dat de fun-

damenten van de Burcht zichtbaar blijven. Alle 
grond die wordt weggegraven wordt met wa-
ter uitgespoeld en gezeefd. Zelfs de kleinste 
stukjes en brokjes worden onderzocht. Zo ko-
men allerlei voorwerpen uit de historische slot-
gracht tevoorschijn. In de parkeergarage staan 
nu vitrines met de bijzondere vondsten. Aan 
de muur van de inrit is mooi te zien hoe diep de 
gracht vroeger is geweest en wanneer je met 
de lift de parkeergarage in gaat, vliegen dankzij 
de glazen wand de eeuwen aan je voorbij.

Zichtbare resten
Hoe zag het er dan uit? Rond de burcht lag 
een aarden wal, waarvan een deel nog zicht-
baar is nabij de Pelgromhof. Maar het terrein 
van de Burcht was vroeger veel groter. Zelfs 
de straat de Romei hoorde bij de burcht. De 
naam ‘Romei’ komt van het oude woord ‘Ho-
mei’, dat ‘afsluitbare doorgang’ betekent. Dat 
was de vroegere toegangsweg tot Burcht Se-
venaer!

Bronnen:
Afbeelding artist impression van Ulco Glim-
merveen uit archief Jan Verhagen.
Historisch model van de Burcht rond 1830 
door Liemers Museum 1987, Liemers  
Museum.
Kookpot van aardewerk 15e 16e eeuw,  
gevonden bij opgravingen, Liemers Museum
Jan Verhagen, Cultuurhistorische Vereniging 
Zevenaar,
Old Senders Ni-js, 2012 nr. 2
Afbeelding: plattegrond van Zevenaar met de 
stadsgrachten. Aan de oostkant het huidige 
Huis Sevenaer. Aan de westkant de Burcht. 
In blauw de oude ligging van de Aa.

Deze twee verhalen behoren tot een serie uit 
de koker van De Liemers Helemaal Goed. Met 
medewerking van Kunstwerk! Liemers Museum 
en gesteund door Leve de Liemers en het Prins 
Bernhard Fonds. Via vlogs en verhalen geven 
we op deze wijze een gezicht aan de geschiede-
nis van de Liemers.

WESTERVOORT – Veel mensen herinneren 
het zich nog als de dag van gisteren. De 
treinrampen in de jaren zestig en zeventig 
bij Westervoort.

Iedere dag stappen wereldwijd miljoenen 
mensen in een trein. Het is een van de vei-
ligste vervoersmiddelen, een treinonge-
luk komt niet vaak voor. Maar soms gaat 
het goed mis. Bijna 55 jaar geleden vindt 
bij Westervoort een ernstig treinongeluk 
plaats. Op 31 augustus 1964 om 9.08 uur 
botsen de internationale trein Oberhau-
sen-Arnhem en de stoptrein uit Arnhem 
frontaal op elkaar. Het is een van de groot-
ste spoorwegongelukken uit de Gelderse 
geschiedenis: er vallen vijf doden en 52 
gewonden. De machinist van de trein uit 
Arnhem ziet bij de Westervoortse spoor-
brug de Duitse trein met forse snelheid op 
zich afkomen. Hij probeert uit alle macht 
te remmen en rent dan de trein in om zijn 
passagiers te waarschuwen. Machinist 
Gerritsen is maar net uit zijn cabine of daar 
klinkt een oorverdovende knal. Beide trei-
nen botsen op de enkelsporige brug over 
de IJssel vol op elkaar. Door de kracht van 
de botsing kantelt de Duitse locomotief 
en komt op zijn kant terecht. Het houten 
seinwachtershuisje wordt bij de botsing  
volledig weggevaagd.

Enorme ravage
Seinwachter Oteman springt net op tijd 
naar buiten en komt op zijn vlucht van de 
spoordijk nog bijna onder een auto die op de 
Brugweg rijdt. Daar rijdt ook loodgieter Van 
Son die met zijn brommertje op weg is naar 
Arnhem. Rondvliegende brokstukken treffen 
zijn hoofd en hij valt versuft op de grond. 
Bewoner Wolbers aan de IJsseldijk hoort de 
klap en ziet hoe een aantal rijtuigen haast 
loodrecht de lucht inschuiven, waarbij een 

kolossale wolk van stof en rook opstijgt. Er 
zijn veel mensen ooggetuigen van de klap en 
de enorme ravage erna. Als een wonder over-
leven beide machinisten het ongeluk. De ma-
chinist van de Nederlandse trein beschuldigt 
zijn Duitse collega dat hij door het rode sein 
is gereden. Uit later onderzoek blijkt dat de 
Duitse machinist het rode sein te laat heeft 
gezien. Waarom, is nooit helemaal duide-
lijk geworden. Het is niet uitgesloten dat de 
spoorwegapparatuur heeft gefaald.

Tweede ongeluk
Het blijft niet bij dat ene 
ongeluk op de enkelspo-
rige brug in Westervoort: 
op 28 februari 1978 is 
het weer raak. Ditmaal is 
het de Nederlandse ma-
chinist die het sein over 
het hoofd ziet. De ma-
chinist van de dieseltrein 
naar Winterswijk ziet het 
stopsein te laat en botst 
op zijn tegenligger, de 
Trans Europe Express 
uit München op weg 
naar Amsterdam. Het 
trieste resultaat van dit 
treinongeluk: één dode 
en 25 gewonden. De bei-
de treinongelukken zijn 
zwarte bladzijden in de 
spoorgeschiedenis van 
Westervoort maar ken-

nen ook een positieve zijde. Bij Westervoort 
ligt een dubbelspoor-brug totdat de Duitsers 
de brug in de Tweede Wereldoorlog opbla-
zen. Na de oorlog wordt een afgedankte 
Engelse enkelspoor-brug geplaatst. Mede 
door de beide ongelukken beseft iedereen 
dat dubbelspoor op dit traject nodig is. Er 
komt een nieuwe spoorbrug naast de be-
staande spoorbrug en het drukke baanvak 
Arnhem-Westervoort is vanaf dat moment 
dubbelspoor.

Peter Donker

Irma de Theije

Burcht Sevenaer, parkeren in de middeleeuwen
Fundamenten van het vroegere kasteel zichtbaar op Masiusplein

Treinrampen Westervoort: enkelspoor kost levens
31 augustus 1964 en 28 februari 1978 staan in geheugen van Westervoorters gegrift

Treinramp Westervoort 1964 met ooggetuigen (foto: Liemers Museum)



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 auto-
sleutels ongeacht 
welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 

worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 

worden nagemaakt!

Autosleutels, ook op 

codenummer, ook met 

chip (wegrijblokkering) 
Broerenstraat 29b, Arnhem

Winkel openingstijden: 
• Dinsdag t/m vrijdag van 10.15 - 17.30 uur
• Zaterdag van 10.15 - 17.00 uur
• Zondag alleen de eerste 
 en de laatste week v.d. maand geopend

www.riekershop.nl

OP DE GEHELE COLLECTIE 
DAMES- & HERENSCHOENEN 

WIJ ZIJN VERHUISD

15%
KORTING

*Geldig tot en met 31 oktober 2020 en alleen in de winkel

DUURZAAM WONEN IN HET 
CENTRUM VAN BEMMEL

WWW.DEMERLET.NL

NU IN DE VERKOOP
9 ROYALE APPARTEMENTEN 
EN 1 PENTHOUSE

• royale woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers (penthouse 3)
• minimale grootte 121 m²
• royale badkamer en apart toilet
• eigen keuze keuken, sanitair en tegels
• inpandige berging en buitenberging
• eigen parkeerplaats in parkeerkelder 
 (penthouse 2)
• vanafprijs € 499.000 v.o.n.

Meer informatie

Open makelaars
Velperplein 11, 6811 AG Arnhem
026 - 750 2 750
nieuwbouw@openmakelaars.nl
www.openmakelaars.nl

  De Merlet Bemmel

Prognose start bouw

1e kwartaal 2021
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Meubelstoffeerderij Van den Akker

Maakt alles van stof 
weer als nieuw

ARNHEM – Die fijne oude stoel 
is nu toch wel erg beschadigd. 
Dat de kat eraan heeft gekrabd, 
maakt het ook niet mooier. Nu 
je meer thuis bent door de coro-
namaatregelen, stoort dit je nog 
meer. Bij Meubelstoffeerderij Van 
den Akker weten ze hier wel raad 
mee!

Maurice van den Akker en zijn 
medewerkers stofferen al 55 jaar 
meubelen, motorzadels, caravan-
kussen, autostoelen en verder alles 
waar stof of leer omheen kan. “Mijn 
vader startte de zaak en ik heb van 
kleins af aan al de kneepjes van 
het vak geleerd”, vertelt Maurice. 
“Het is echt een ambacht en er zijn 
nog steeds nieuwe ontwikkelingen 
in het vak. Wij knappen niet alleen 
oude meubels op. Zo hebben we 
laatst de stof vervangen van bu-
reaustoelen, omdat de klant ze 
graag met zijn bedrijfslogo bekleed 
wilde hebben.”

Coronaveilig
“Voorheen kon je zo de showroom 
binnen lopen, nu werken we op af-
spraak. Met het ophalen en bren-
gen van meubels maken we ook af-
spraken. Soms vinden mensen het 
bijvoorbeeld fijner om de stoel in 
de tuin te zetten, zodat we goed af-
stand kunnen houden. Ook de cur-
sussen die we geven staan jammer 
genoeg op een laag pitje.”

Alles voor de klant
Zelf vindt hij het klantcontact het 
leukst: “Zo hebben we laatst voor 
een ernstig zieke klant een tandje 
bijgezet om alles nog af te krijgen 
voor zijn overlijden. Hij wilde alles 
netjes achterlaten voor zijn vrouw. 
We zijn erg blij als dat lukt. Daar 
doen we graag extra moeite voor!”
Meubelstoffeerderij Van den Akker, 
Malburgse Sluis 5C, Arnhem, 
026 442 1182;
info@vanden-akker.com, 
www.vanden-akker.com.

‘Kom er bij’ tijdens de 
Week van de eenzaamheid
LIEMERS – Ouderen harder getrof-
fen door corona. De coronacrisis 
werkt eenzaamheid in de hand. 
Deze groep krijgt minder bezoek, 
gaan minder op stap door ver-
voersmaatregelen of omdat ac-
tiviteiten zijn afgelast. Over het 
algemeen zijn ze ook digitaal wat 
minder vaardig en zo kampen ze 
vaker met gevoelens van een-
zaamheid.

De uitvoering van de Week tegen 
Eenzaamheid is dit jaar door de co-
ronacrisis extra uitdagend. Het is 
immers niet reëel om te verwach-
ten dat in oktober weer groepen 
(kwetsbare) mensen fysiek samen 
kunnen komen. Door zogenoemde 
eén op eén contacten te bevorderen 
kan concreet iets worden gedaan 
aan de toenemende problematiek 
bij eenzaamheid onder ouderen.

Nieuw is dat landelijke organisa-
ties als UWassistent zogenaamde 
dienstverleners in stelling brengen. 
Niet alleen om de helpende hand 
te bieden in en rondom het huis 
van zelfstandig wonende ouderen 

maar ook een luisterend oor 
bieden en maatwerk te leveren.
In het kader van eenzaamheids-
weken in oktober stimuleert 
UWassistent in de regio Gel-
derland dat de groep dienst-
verleners (nog) vaker bij vooral 
kwetsbare oudere een kijkje 
achter de deur nemen. Speci-
fieke diensten die worden aan-
geboden betreffen gezelschap, 
begeleiding en vervoer. Voor 
familie van ouderen die op af-
stand wonen is het vaak een 
geruststellende gedachte dat 
vader en/of moeder regelmatig 
aandacht krijgt.

Voor meer informatie: Marlie Ven-
negoor, UWassistent (dienstverle-
ning voor niet-medische zaken); 
m.vennegoor@uwassistent.nl / 
www.uwassistent.nl; 06 10218170.

BABBERICH – De Koekfa-
briek bakt al ruim vier jaar 
de heerlijkste koekjes in 
de bakkerij van Landgoed 
Halsaf in Babberich. Nu is 
Click Re-integratie de sa-
menwerking aangegaan 
met de Koekfabriek. Vanaf 
1 september krijgen de koe-
kenbakkers dus begeleiding 
van de jobcoaches van Click 
Re-integratie.

Bakkerij Halsaf biedt mensen 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt een volwaardige 
werkplek. “Door het werken 
in de bakkerij hebben onze 
werknemers een leuke baan, staan 
ze midden in de maatschappij en 
bakken ze de allerlekkerste koekjes”, 
vertelt Els Oortwijn op de open dag 
op 19 september. Zij gaat de begelei-
ding namens Click Re-integratie op 
zich nemen. “Cliënten komen binnen 
via de WMO-loketten van gemeen-
ten, de sociale diensten, of het UWV. 
Vaak gaat het om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt die wel 
een bepaalde mate van[JW1] [M.K.2] 
zelfstandigheid hebben.”

Mooie werkomgeving
“De bakkerij is een arbeidsmatige 

dagbesteding. We verwachten wel 
dat de werknemers een taak al re-
delijk goed alleen kunnen uitvoe-
ren. De bakkerij is gevestigd in een 
prachtig historisch pand. Je moet 
dus wel trap kunnen lopen! Maar je 
kunt in de pauze ook genieten van 
het mooie landgoed.”

Te koop
De Koekfabriek levert haar koekjes 
aan diverse partijen. De koekjes (in 
allerlei heerlijke varianten) worden 
ook geserveerd bij de koffie op het 
terras op het landgoed. Ook zijn de 
koekjes te koop bij de bakkerij, de 

Coop in Babberich en bij de Land-
winkel in Groenrijk Zevenaar.

Ontdekken en ontplooien
De werknemers krijgen profes-
sionele begeleiding van ervaren 
jobcoaches. “We vinden het be-
langrijk dat de werknemers zich 
kunnen ontwikkelen en ontplooien 
op hun eigen manier. In de bakke-
rij ontdekken ze vaak onverwachte 
kwaliteiten bij zichzelf!” Er is dus 
nog plaats voor mensen die hun 
bakkerstalent willen ontdekken.  
Heb je interesse? Mail dan naar 
info@clickreintegratie.nl.

Bakkers gezocht voor Koekfabriek Halsaf 

DUIVEN – Bent u benieuwd naar 
de najaars- en winter55+collectie 
van dit seizoen? En wilt u veilig en 
coronaproof kleding kopen? Dan 
bent u op maandag 12 oktober van 
9.00 tot 11.45 uur van harte wel-
kom in De WijKern aan het Eiland-
plein 300 in Duiven.

Er zal geen modeshow zijn, zoals 
andere keren en vanzelfsprekend 
zijn er coronamaatregelen en re-
gels in de club. Er wordt een groot 

aanbod eigentijdse damesmo-
de getoond en dit keer zijn er ook 
herenpantalons. De collectie van 
Hoffmans Mode bestaat uit mer-
ken zoals Rabe, Barbara Lebek en 
Dreamstar. De verkoopsters advi-
seren u graag bij het maken van 
de juiste keuzen. Daarnaast krijgt 
u een kop koffie of thee aangebo-
den. We beloven er een gezellige en 
aangename ochtend van te maken! 
Meer informatie over De WijKern: 
staat op www.dewijkern.nl.

DUIVEN – Jurren Engelage heeft 
de regionale kwalificatie gewon-
nen van de Beste Klusser van Ne-
derland-verkiezing, georganiseerd 
door Hornbach. Er waren duizen-
den aanmeldingen van klussers 
die foto’s van hun beste project 
lieten zien. Veel mensen stemden 
op Jurren, die in zijn tuin transfor-
meerde tot dierenparadijs, com-
pleet met volière, klimbomen voor 
katten en een visvijver. Zo werd 
hij één van de drie klussers uit de 
regio met de meeste stemmen.

Vervolgens heeft hij in kwalificatie-
proeven laten zien dat hij de mees-
te vakkennis en handigheid in huis 
heeft. Nu mag hij gaan strijden voor 
de felbegeerde titel tijdens de lan-
delijke finale op 8 oktober, waar hij 
de regio Duiven vertegenwoordigt.
Jurren Engelage zat bij de drie klus-
sers met de meeste stemmen uit 
regio Duiven. Hij mocht daarom 
meedoen aan een kwalificatieproef, 
die afgelopen week bij elke deel-
nemer thuis op anderhalve meter 
afstand werd uitgevoerd. De uit-

daging? Een dakpanplaat op een 
dakbeschot monteren, sneller en 
beter dan de andere kandidaten. 
Jurren Engelage: “Dat was wel even 
zweten, onder tijdsdruk en met de 
Hornbach-jury erbij. Echt behoor-
lijk aanpoten én opletten, want je 
moest de dakpanplaat zelf op maat 
maken en ze letten ook op of je het 
juiste gereedschap gebruikte. Maar 
het is gelukt: van de drie kandida-
ten uit de regio heb ik de proef het 
beste en snelste uitgevoerd. Nu ga 
ik door naar de finale!”

Hoffmans Mode in De WijKern Jurren Engelage Beste Klusser regio Duiven

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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VMBO-BASIS • VMBO-KADER • MAVO • HAVO • VWO • AGORA LIEMERS

Kijk voor meer informatie en voor inschrijving op
www.liemerscollege.nl/groep-7-8/informatieavonden-2020

Graag tot ziens!

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.


