
‘Jongeren zijn de toekomst’
JIB zet zich in voor leefbaarheid en saamhorigheid in de gemeenschap

DIDAM – Bibliotheek Montferland 
organiseert weer een Walk&Talk 
bijeenkomst, met in achtneming 
van de RIVM richtlijnen.

De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 28 oktober van 10:00 
– 12:00 uur in Bibliotheek Didam, 
Schoolstraat 22. Gastspreker is Ma-
rion Peet, jobcoach bij gemeente 
Montferland. Marion gaat door het 

geven van handige tips samen met 
jou aan de slag om te kijken wat je 
nodig hebt om verder te kunnen in 
jouw zoektocht naar werk.

De Walk&Talk bijeenkomst wordt 
ook wel dé koffiepauze voor werk-
zoekenden genoemd. Het zorgt voor 
een rustpunt maar geeft ook nieuwe 
ideeën en energie in de intensieve 
zoektocht naar een nieuwe baan. 
Deelnemers kunnen tijdens deze 
bijeenkomst ervaringen met elkaar 
delen, contacten leggen en sugges-
ties krijgen die kunnen helpen in de 
zoektocht naar een geschikte baan. 
Ongeacht leeftijd, gezochte werk-
zaamheden en duur van werkeloos-
heid.
Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende onderwer-
pen met gastsprekers. Walk&Talk is 
gratis, maar aanmelden is in deze 
coronatijd verplicht via info@biblio-
theekmontferland.nl. Er is plaats 
voor maximaal tien deelnemers.
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‘ZEVENAAR – Beweging in de 
maatschappij: dat is wat Jongeren 
In Beweging, afgekort JIB, voor 
elkaar willen krijgen. Ze proberen 
jongeren meer te betrekken bij 
de samenleving. Feline en Britte, 
twee van de oprichters van JIB: 
“We zijn een stem voor jongeren in 
de gemeente Zevenaar, van Spijk 
tot aan Lathum.”

Kyra Sannes

In 2018 is JIB begonnen. Feline: 
“Toen ik met mijn opa in gesprek 
kwam, zei hij: ‘Jongeren zijn de 
toekomst.’ En dat is ook zo! Alles 
wat nu wordt besloten, is belang-
rijk voor onze toekomst.” Samen 
met een paar andere enthousias-
te JIB’ers kozen Feline en Britte 
ervoor om een jongerenbeweging 
op te richten. Ze combineren mee-
praten over de samenleving, met 
helpen in de samenleving. “Door 
vrijwilligerswerk proberen we een 
bijdrage te leveren,” vertelt Britte. 
“Vaak zijn er bij zulke ondernemin-

gen alleen ouderen. Daar willen we 
verandering in brengen.” De groep 
is flink gegroeid en bestaat nu uit 
een kernteam van acht personen, 
met dertig enthousiastelingen erbij. 
“Het is voor iedereen die jong is of 
jong denkt. Zelfs mijn opa zou mee 
mogen doen.”
 “Als er een energiebedrijf gaat ko-
men, dan willen we daar over mee-

praten. Het is onze toekomst die 
gaat komen,” zegt Feline. Thema’s 
als sociaal welzijn, duurzaamheid 
en woningbouw zijn belangrijke on-
derwerpen. Door nauw contact met 
de gemeente krijgt JIB vraagstuk-
ken in handen, waar ze over mee 
mogen denken. Zo heeft één van de 
wethouders JIB uitgenodigd voor 
een gesprek. Britte: “Er zijn niet 

heel veel jongeren die mee willen 
denken, dus nu deze kans er is, zal 
de gemeente hem graag willen grij-
pen.” Ook de NME heeft al contact 
gezocht, nadat de jongeren hebben 
geholpen bij World Clean Up Day. 
“Dat geeft een kans om onze visie 
weer door te spelen.” Verder heeft 
sociale media bij JIB een belang-
rijke rol. “Het heeft een heel groot 
bereik onder jongeren,” zegt Feline. 
Geïnteresseerden in JIB kunnen 
ook bij Instagram en Facebook te-
recht. “We proberen nog steeds le-
den te werven. We willen nog meer 
jongeren in beweging.”

In twee jaar tijd is JIB ontzettend 
gegroeid. Britte: “De groep is nu heel 
erg breed. Zo studeer ik agrarische 
bedrijfskunde, doet Feline veel met 
allround styling & evenementen 
en studeren anderen commerciële 
economie, design of rechten. Heel 
verschillend, maar allemaal actief 
in de samenleving.” De leden wo-
nen verspreid door heel gemeen-
te Zevenaar. Alleen in de kernen 

Giesbeek en Lathum zijn ze nog op 
zoek naar enthousiaste jongeren 
die zich aansluiten bij het initiatief. 
“We doen het om mensen te hel-
pen, maar ook om te investeren in 
onze persoonlijke ontwikkeling en 
de toekomst,” vertellen Feline en 
Britte. “We hebben zoveel mooie 
dingen mogen doen en geven. Door 
JIB zijn we nog meer gaan houden 
van gemeente Zevenaar.”

“JIB is voor iedereen die jong is of jong denkt”, aldus Britte en Feline. (foto: Kyra Sannes) 

BEMMEL - Voor het volgende num-
mer 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

Walk&Talk, dé koffiepauze voor 
werkzoekenden

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

service

DIDAM – Ondernemersvereni-
ging Lindus heeft een testser-
vice voor haar leden opgezet die 
binnen een dag uitsluitsel geeft 
of een medewerker besmet is 
met het coronavirus.

Een ondernemer meldt zijn be-
drijf aan bij NL-Lab en ontvangt 
een aantal testkits. Moet een 
medewerker getest worden? Dan 
kan hij de test eenvoudig zelf uit-

voeren door in het testbuisje te 
spugen en deze vervolgens in te 
laten leveren bij het Shell-tank-
station aan de Tatelaarweg in 
Didam. Een koerier brengt van 
daaruit iedere dag de buisjes 
naar het laboratorium van NL 
Lab in Leeuwarden. Wanneer de 
test voor 8.00 uur ’s ochtend in-
geleverd is, betekent veelal dat 
het testresultaat ’s middags 
doorgebeld wordt.

Veel werkgevers hebben te ma-
ken met werknemers die thuis 
zitten in afwachting van een test 
of de uitslag daarvan. Gelukkig 
laat de test in de meeste geval-
len een negatieve uitslag zien, 
maar het wachten kost enorm 
veel geld. De enorme behoefte 
onder haar leden aan een snel-
lere procedure, was voor Lindus 
reden om deze testservice op te 
zetten.

Testservice Covid-19 voor 
Liemerse ondernemers



 ■ Oktober – November

Door de verscherpte maatregelen 

zijn alle activiteiten geannuleerd die 

gepland stonden.

Misschien dat het appeltaartconcert 

van 22 november door kan gaan, dat 

is echter nog niet met zekerheid te 

zeggen. We houden u op de hoogte!

Filmhuis ‘Bij Bert’

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 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.

(leeftijd 12 jaar, Frans gesproken, 101 
minuten)

Donderdag 5 november – 20.00 uur

DE BEENTJE VAN SINT HILDEGARD
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. 
Gedda houdt zoveel van Jan, dat hij 
het er benauwd van krijgt. Ze ziet het 
huwelijk als een vorm van begeleid 
wonen. De beentjes van Sint-
Hildegard is een komisch drama over 

het los willen breken uit vastgeroeste 
patronen.
Leeftijd All, Nederlands gesproken, 103 
minuten

Donderdag 12 november – 20.00 uur

RICHARD SAYS GOODBYE
Optimaal genieten, is dat geniaal? 
Richard (Johnny Depp) is professor 
aan de universiteit. Wanneer hij hoort 
dat hij terminaal ziek is, besluit hij 

dit niet te delen, maar in zijn hoofd 
gaat er een knop om: Hij zal vanaf nu 
optimaal genieten van zijn leven.
Leeftijd 12, Engels gesproken, 90 
minuten

Toegang 4 euro, reserveren verplicht, 
kaartverkoop via www.deogtent.nl
maximaal 20 personen

 Programma Explicateur
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Roeien met de riemen die je hebt. Van de 
nood een deugd maken. Met de wind mee 
buigen. Elk nadeel heb z’n voordeel. Zo 
zou ik nog even door kunnen gaan. Tijdens 
de eerste golf was het heel duidelijk: alles 
dicht en we konden grotendeels op onze 
handen gaan zitten. Nu is de situatie toch 
anders. In de eerste plaatst voor onze mede-
werkers met een verstandelijke beperking. 
Was het tijdens die eerste golf alle hens aan 
dek en moesten ze uit gezondheidsrisico’s 
in strikte quarantaine, nu is dat anders. Niet 
uit voorzorg en goed bedoeld opsluiten in 
hun appartementjes. Want wat er geleerd is 
tijdens de eerste golf, is dat je onze mensen 
niet sociaal moet isoleren. Daardoor komen 
er andere problemen die we ook niet willen. 
Dus we zijn grotendeels gesloten (horeca), 
maar ook gewoon open. Onze medewerkers 
blijven zoveel mogelijk hun dagbesteding 
bij ons doen. Wat we van plan zijn is om 
heel veel koekjes te gaan bakken en een 
paar keer per week een straat uit te loten, 
waar we dan bij zoveel mogelijk huizen een 

zakje met onze koekjes in de brievenbus 
deponeren. Dus mocht u ze een keer aan-
treffen, dan weet u waar ze vandaan komen. 

Komende week zijn ze onder andere druk 
met het vullen van de 1000 goodiebags 
voor de leerlingen van Candea- en Liemers 
College die meedoen met Maatschappelij-
ke Diensttijd, jong geleerd is jong gedaan.
Ook het filmhuis gaat gewoon door. Op 
donderdagavond is het nu het uitgelezen 
moment om eens kennis te maken met onze 
vrijwilligers die dat perfect organiseren. Co-
rona-proof kunt u de vaak schitterende films 
bijwonen. De bibliotheek blijft gelukkig ook 
open, net als de Fitcoach en Partou, de kin-
derdagopvang. Het zwembad van Akwaak 
is open. De muzieklessen van Kunstwerk 
gaan gewoon door. Ook Sebastiaan van der 
Plaatst geeft nog zijn gitaarlessen, Diane 
Hidding geeft haar zanglessen en wellicht is 
het juist nu het moment om muzieklessen 
te gaan volgen. Of juist nu lid te worden 
van de bieb. Of een paar baantjes te gaan 

trekken. Pak nu, wat u wellicht al langer van 
plan was, die nieuwe hobby eens op. Hup, 
aan de gang! Niet gaan zitten en miezen, 
maar roeien met de riemen die je hebt, van 
de nood een deugd maken, met de wind 
meebuigen. Je realiseren dat elk nadeel zijn 
voordeel heeft. Die Nederlanders van vroe-
ger en Johan C. waren met hun gezegden 
en uitspraken zo dom nog niet. Wellicht zijn 
het clichés, maar vaak zit er in een cliché 
een enorme bron van waarheid.

Alle activiteiten zijn corona-proof. Iedereen 
pakt zijn verantwoordelijkheid. We zoeken 
niet de grenzen op van wat nog net alle-
maal mag. We laten het gezond verstand 
prevaleren en houden afstand, dragen een 
mondkapje, ontsmetten onze handen en 
vloeken binnensmonds, want ik kan hier 
wel een mooi verhaal houden, maar het is 
ook gewoon….. (op de stippeltjes een woord 
naar eigen inzicht invullen!)

Chris van de Ven

Wat gaat er wel door?Druk om niets te doen!

Net toen we de boel 
weer wat op gang had-
den en we binnen de 
RIVM-regels activiteiten 
hadden gepland die bij 
ons pasten, kregen we 
de tweede golf over ons heen. Waar zijn 
trouwens die mensen gebleven die in de 
zomer riepen dat die er niet zou komen? 
De wal is leeg en de stuurlui naar huis.

Dus geen week lang kindervoorstellin-
gen, opgevoerd door theaterstudenten 
van Rijn-IJsselcollege, in Het Horster-
park. Geen cabaret van Piepschuim, 
verdeeld over drie voorstellingen van 
vijf kwartier op een dag. Geen repetities 
van Vol Animo, dus ook geen voorstel-
ling in het voorjaar. Geen repetities van 
Musical vereniging PIT. Geen bridge op 
dinsdagavond.
Café Bij De Buren dicht, terwijl we daar 
net een tent voor hadden geplaatst mét 
vlonder en waarvoor de vergunningaan-
vraag liep!

Annuleren, annuleren, annuleren. Ik 
wist niet dat je zo druk kon zijn met het 
organiseren van niets doen! En daar 
word je op een bepaalde manier moe 
van of moedeloos, maar…..we slaan ons 
er doorheen!

We will be back! En… we zijn niet 
helemaal van de radar verdwenen. Kijk 
hiernaast!

CHRIS VAN DE VEN
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LIEMERS – De Liemers Helemaal 
Goed is op jacht! De oproep voor 
‘Het Beste idee van de Liemers’ 
heeft tal van inzendingen opge-
leverd. Vandaag in de krant een 
Liemerse Strippenkaart, een idee 
van Monique Braam. Volgens de 
goedlachse Zevenaarse dé kans 
om de Liemers te ontdekken en 
verkennen.

Monique Braam woont inmiddels 
zes jaar in de Liemers. Ze is verko-
per in het dagelijks leven en organi-
seert daarnaast ook evenementen 
en modeshows. “Ik ben heel actief”, 
vertelt ze direct. “Slapen is zonde 
van de tijd!” Ook in deze tijd waarin 
het organiseren van evenementen 
niet altijd even gemakkelijk is, redt 
Monique het om buitengewoon cre-
atief te blijven. “Een Liemerse strip-
penkaart is een manier om onze 
mooie regio (op een andere manier) 
te beleven”, zegt ze. “Deze strippen-
kaart heeft als doel om zowel de 
bewoners als toeristen binnen de 
Liemers kennis te laten nemen van 
wat er allemaal te doen en te zien 
is.” Dit idee wil Monique graag aan-

trekkelijker maken door de lokale 
ondernemers bij het plan te betrek-
ken. Zij kunnen de bezoekers van de 
strippenkaartlocaties voorzien van 
een stempel en bijvoorbeeld een 
bak koffie met wat lekkers erbij. De 
strippenkaart zou idealiter komen 
te liggen bij horecaondernemingen, 
gemeentehuizen of andere open-
bare locaties. “Zo’n kaart bevordert 
het toerisme in de regio, wat op zijn 
beurt weer goed is voor de lokale 
ondernemers!”, legt Monique verder 
uit. Monique geeft daarnaast aan 
bereid te zijn om zelf de handen uit 
de mouwen te steken en mensen te 

werven voor het realiseren van dit 
project. “Zo zetten wij de Liemers 
nog meer op de kaart!”
Wij publiceren de komende maan-
den een selectie van de ingezonden 
ideeën om later dit jaar het beste 
idee met een cheque van 250 euro 
te belonen. Denkt u zelf ook een ge-
weldig idee te hebben die bijvoor-
beeld onze regio mooier maakt of 
het werk handiger? Mail vandaag 
nog naar e-mail info@deliemershe-
lemaalgoed.nl en wie weet zien we 
jouw verhaal terug in de krant! Of... 
sleep jij misschien wel 250 euro in 
de wacht!

WESTERVOORT – De reizende fo-
totentoonstelling ‘Laaggeletterd-
heid in beeld’ is vanaf heden te 
bekijken bij Kunstwerk! de Biblio-
theek in Westervoort. De tentoon-
stelling bestaat uit 10 foto’s die 
specifieke situaties laten zien waar 
laaggeletterden tegenaan lopen, 
zoals het doen van boodschappen 
of het invullen van een formulier. 

De fototentoonstelling ‘Laagge-
letterdheid in beeld’ is een aantal 
jaar geleden gemaakt in samen-
werking met het ROC RijnIJssel 
en de Liemerse gemeenten. In het 
kader van de Week van Lezen & 
Schrijven hing deze tentoonstelling 
afgelopen september in de entree 
van Ziekenhuis Rijnstate te Zeve-
naar. Het ziekenhuis gaf hier geen 
ruchtbaarheid aan vanwege het 
coronavirus. Daarom is de foto-
tentoonstelling vanaf heden vrijblij-

vend te bekijken in de Bibliotheek in 
Westervoort. Ook in de Bibliotheek 
vestigingen Duiven en Zevenaar zal 
deze tentoonstelling de komende 
periode te zien zijn. Precieze data 
worden later bekend gemaakt. 

Gelderse bibliotheken, Stichting 
Lezen en Schrijven, Rijnbrink, on-
derwijsinstellingen, gemeenten en 
de provincie Gelderland werken 
samen om beperkte geletterdheid 
onder de aandacht te brengen. 
Gelderland Geletterd heeft daar-
om de campagne Beter lezen en 
schrijven? Daar heb je recht op! op-
gezet. De tentoonstelling sluit aan 
bij deze campagne. Om deze cam-
pagne verder te verspreiden, liggen 
er flyers bij de fototentoonstelling 
‘Laaggeletterdheid in beeld’. Meer 
informatie over de campagne is te 
vinden op www.daarhebjerechtop.
nl. De fototentoonstelling ‘Laagge-
letterdheid in beeld’ is te zien tij-
dens openingstijden van de Biblio-
theek Westervoort. 

De Liemers Lacht

Ondertussen is de herfst al zo 
goed als aangebroken. Het wordt 
wat frisser buiten en we zoeken 
de warmte op. Dat hebben we ook 
wel nodig en de herfstvakantie 
maakt het weer net iets beter. Zo 
is er net wat minder druk 
van werk of school. De 
nieuwe maatregelen 
zijn weer wennen en 
niet voor iedereen fijn. 
Ik ben bang dat dat ook 
voorlopig zo gaat blijven, 
maar we proberen er samen het 
beste van te maken. Meer kunnen 
we ook niet doen. Deze school-
periode is mij vooral opgevallen 
hoe het onderwijs lijft onder de 
onzekerheid van het corona virus. 
Toch is het ontzettend mooi om 
te zien hoe docenten, leerlingen 

en concierges elke dag weer hun 
beste beentje voorzetten. Leerlin-
gen die een hevige achterstand 
hebben opgelopen, maar toch 
ontzettend dankbaar zijn dat ze 
weer naar school kunnen. Do-

centen die zich dag in dag 
uit zich flexibel inzetten 
om de onderwijskwali-
teit te verbeteren. Maar 
ook concierges die elke 

ochtend weer actief voor 
ons klaarstaan. Wat moe-

ten we toch zonder elkaar? Deze 
tijd is gek, raar en bovenal verve-
lend. Maar wat ben ik blij dat we 
er samen doorheen kunnen, dat 
we er niet alleen voor hoeven te 
staan. Bedankt!

Yasemin Elmas
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Colofon

Het beste idee van de Liemers:
De Liemerse Strippenkaart

Fototentoonstelling 
‘Laaggeletterdheid in beeld’ 
in Westervoort

Ted Prost
Van de redactie

Monique: “Een Liemerse strippenkaart is een manier om onze mooie regio te beleven”

Hetty Kruijswijk en André Bodde zijn erg blij om in deze tijd nog een lekker visje te halen op de markt in Zevenaar. (foto: Floor Koers)



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 21 oktober 2020 4

Liemers Poëzie
DE ZIEL VAN STREEK

Wanneer ik ver van huis ben en mijn hart de weg niet kent

Kent mijn hart de weg naar morgen, ook als jij daar nu niet bent

Ik denk soms terug aan gisteren, toen alles daar beter was

Er mist een stukje uit mijn hoofd en door dat gapende gat

Daalt onbekende regen neer

Het is wellicht een steenworp ginter

Maar het voelt als mijlenver

De natuur, de mensen en de gezelligheid binnen

En het roken van de AVR

Ze zeggen: thuis is waar je ziel blijft liggen

Mijn ziel ligt in de Liemers, waar

Ik terugdenk aan mijn leven daar

Ted Prost

REGIO – Werken in de culturele sector is 
heel anders sinds corona. Nieuwe regels, 
minder publiek en minder voorstellingen. 
Toch wil dat niet zeggen dat het niet meer 
mogelijk is om te genieten van shows, films 
en theater. Marlies Claasen merkt als zan-
geres en presentator heel goed wat de ge-
volgen van corona zijn, maar laat zich er 
niet door uit het veld slaan.

Marlies treedt samen met gitarist Tom Klein 
op in het Musiater in Zevenaar op vrijdag 27 
november. Het is een concert dat gaat om 
meer dan muziek. Er is ruimte voor verhalen 
en interactie. Een ongedwongen avond, die 
ondanks de 1,5 meter afstand dichtbij voelt, 
alsof je in de huiskamer zit.

“Ondanks corona, is er heel veel mogelijk. 
Wel zijn de veranderingen voelbaar. Er is min-
der publiek en de energie is anders. Toch is 
het bijzonder als je weer mag spelen”, aldus 
Marlies. Het is deels ook pijnlijk om weer te 
mogen spelen, geeft Marlies aan. “Het is fi-
nancieel een grote uitdaging, voor zowel de 
artiest als de theaters. Er worden minder 
kaartjes verkocht, door het beperkte aantal 
mensen dat het theater in mag en dit levert 
minder op. Het is pittig voor iedereen in de 
culturele sector. De rode cijfers, het onder-
houd, personeel, verschuiven van voorstel-

lingen, geruststellen van het publiek. Dit alles 
heeft grote gevolgen voor de theaters.”

Wel geeft Marlies aan dat de theaters goed 
zijn ingericht op de 1,5 meter afstand en hy-
giëne maatregelen en dat het veilig is. “Veel 

optredens zijn weggevallen, maar de thea-
ters hebben zich aangepast. Het blijkt dat 
theaters zich goed aan de corona maatre-
gelen houden, waardoor het voor het publiek 
niet alleen leuk is om het theater te bezoe-
ken, maar ook veilig.’”Marlies vindt het heel 

fijn dat de theaters weer open 
zijn, al is het met minder pu-
bliek. “Het is prettig om men-
sen je muziek te laten horen en 
ze te laten genieten van wat je 
doet. Tegelijkertijd is het gek 
dat er zo weinig mensen zijn.”

Theaters moeten de kleine 
kansen pakken, volgens Mar-
lies. “Daardoor blijven de the-
aters zichtbaar, zelfs als het 
geen kansrijke periode is.” Veel 
voorstellingen zijn met één of 
twee personen op het podium, 
omdat er financieel geen gro-
te productie mogelijk is. “Het 
is zwaar in deze tijd. Sommi-
ge artiesten zoeken een baan 
in een andere sector en dat is 
erg verdrietig. Toch is het fijn 
dat er nog voorstellingen zijn 
en dat je nog naar het theater 
kan gaan. We moeten naar de 
supermarkt, maar je wilt graag 
naar het theater, geïnspireerd 
raken. Dus ga naar het theater 
en geniet. Je steunt er ook de 

culturele sector mee.”
Marlies Claasen en Tom Klein treden vrijdag 
27 november op in het Musiater in Zevenaar 
met hun show ‘Somewhere over the rainbow’ 
om 19:30u en 21:30 uur. Kaarten zijn te be-
stellen via het Musiater.

Kim Kleijkers

‘Ga naar het theater, raak geïnspireerd en geniet’
Zangeres Marlies Claasen laat zich door corona niet uit het veld slaan

“Ondanks corona is er veel mogelijk”. (foto: PR)

Lezen is leuk! Het ontspant, je kunt je eigen 
beelden laten spreken en het is goed voor je 
concentratie. Ik lees veel, meestal teksten 
die te maken hebben met mijn werk. Maar 
iedere avond lees ik voor mijn plezier. Ik 
wissel af tussen een thriller, roman of soms 
een biografie. Voor mij een prettige afsluiter 
van vaak een hectische dag. Ik zou willen 
dat veel meer mensen net zo veel plezier 
beleven aan lezen als ik. Maar niets is min-
der waar. Er wordt, zeker onder jongeren, 
steeds minder gelezen. Als ik dat vergelijk 
met de hoge mate van laaggeletterdheid in 
ons werkgebied zie ik wel een relatie. Want 
willen we structureel het aantal mensen dat 
laaggeletterdheid is verkleinen, dan begint 
het al bij het leesplezier van het jonge kind. 
We kunnen de aanpak insteken bij volwas-

senen maar als we het echt structureel wil-
len oplossen dan is er meer nodig. Vanuit 
de bibliotheek zijn we actief om kinderen 
en ouders te stimuleren om (voor) te lezen, 
nog voordat ze naar school gaan, zelfs als 
ze nog baby zijn. Vrijwel iedere school heeft 
een schoolbibliotheek waar we de collectie 
met regelmaat verversen. We zorgen met 
regelmaat dat een schrijver of schrijfster 
in de klas komt. Lezen is leuk en prikkelt je 
fantasie, helpt je concentreren, maar daar-
door begrijp je misschien ook de ingewik-
kelde wereld om je heen beter. Je wordt ge-
stimuleerd om je eigen mening te vormen 
en te formuleren. Afgelopen weken was het 
de jaarlijkse Kinderboekenweek. Weer vol-
op aandacht, maar hopelijk blijft het hier 
niet bij!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Lezen

(foto: Bas van Spankeren)



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 
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Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

Openingstijden: 
Di t/m do 9.00 - 17.30 uur 

Vrij 9.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur

Haarden Natuursteen Badkamers TegelvloerenHOME GARDEN SHOP.NL
Biezenkamp 2   GENDT    
T 0481 - 42 43 41 

Openingstijden: 

    EIGEN 
INSTALLATIE-

TEAM!

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

• integraal therapeut
• sportmassage 
• voetrefl extherapie
• voetverzorging 
• schimmelnageltherapeut
• oncologisch voetverzorgverlener

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

Groot parkeerterreinP

Ze zijn er weer: hangviolen en winterviolen!
Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33

RUIM 100 KLEUREN

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA
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ZEVENAAR – Op 17 november 
start bij GGNet in Zevenaar de 
cursus ‘Omgaan met psychische 
problemen’, voor naastbetrokke-
nen.

De cursus is bedoeld voor part-
ners, ouders, volwassen kinderen 
en andere direct betrokkenen bij 
mensen met psychische proble-
men. Er staat niet één specifie-
ke stoornis centraal. Men kan 
terecht als er sprake is van pro-
blemen met problemen zoals bor-
derline, depressie, angstklachten, 
ADHD of een dwangstoornis.

In deze cursus krijgt men naast 
achtergrondinformatie over ziek-
tebeelden ook handvatten voor 
het samenleven met iemand met 
deze problematiek en tips om 
goed voor uzelf te zorgen. Het de-
len van ervaringen is een belang-
rijk onderdeel van de cursus.

De cursus bestaat uit acht bijeen-
komsten en een terugkombijeen-
komst. Deze cursus wordt zowel 
op locatie bij GGNet als online 
gegeven. Men kan zelf kiezen wat 
men in deze corona tijd het meest 
prettig vindt. En waardoor als er 

mensen uitvallen door quarantai-
ne of lichte klachten de cursus 
online door kan gaan.

Meer info en aanmelden: Voor de 
start van de cursus is er een ken-
nismakingsgesprek met de deel-
nemer en (één van de) trainers. 
“Kijkt u voor meer informatie op 
www.ggnet.nl/preventie. Telefo-
nisch kunt u contact opnemen 
met het secretariaat (088) 933 11 
80, e-mail: preventie@ggnet.nl. 

Online aanmelden via 
www.ggnet.nl/preventie.”

ZEVENAAR – Vanaf 11 oktober 
mogen er maar dertig personen in 
een zondagsviering aanwezig zijn, 
‘volgens corona-richtlijnen’. Hier-
voor krijgen dertig parochianen 
een uitnodiging. In alle vieringen 
is een mondkapje verplicht! Het is 
niet meer mogelijk voor een dienst 
te reserveren.

Op woensdag 21 oktober is er om 
19.00 uur een Mariaviering. Ro-
zenkransgebed. Voorganger werk-
groep: Mariavieringen. Cantoren, 
A.M.K. Toegang voor 30 personen.

Op zondag 25 oktober om 9.30 uur: 
Eucharistieviering, Voorganger: Pas-
toor Thanh Ta, alleen voor genodig-
den.
Intenties: mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Thea van Haaren-van der Vel-
den en overleden familie.

Op woensdag 28 oktober is er om 
19.00 uur een Mariaviering. Ro-
zenkransgebed. Voorganger werk-
groep: Mariavieringen. Cantoren: 
A.M.K. Toegang voor 30 personen.
Op zondag 1 november om 9.30 
uur: Eucharistieviering, Voorganger: 

Pastoor Thanh Ta, alleen voor ge-
nodigden.
Intenties -ook van 2 november: 
Mevr. C. van Huet-Wieland, Ou-
ders Dukkerhof-Könning en zoon 
Jan, Maria en Koos van der Vate, 
overleden families Steens-Degen 
en Degen-Evers, Pa en Ma Berend-
sen-Kuppens, Jan ten Brinke en 
overleden familie ten Brinke-Sche-
pers, Jan Wentholt, Edmond Derck-
sen, Mies en Jan Bokken-Volman, 
Herman Tomassen, Harry Gade-
mann, Toon de Ruiter, ouders Cleut-
jens-Beekman, Wil Hermans-du Buf, 

Teun en Betsie Dikker-Bourgon-
dien, Jan Berntzen en dochter Ri-
nie Venhorst, Wlhelmien van Aken 
en zoon Jan, Dick Ghijben, Aloysi-
us Lueb en overleden familie Lueb-
Geurts, Frans te Koppele, ouders 
C. de Jager-Barten, ouders J. Gud-
den-Meeuwsen, Arnold van Aken, 
Gerrit Vermeulen en Corrie Vermeu-
len-ten Brundel en zoontje Hans, 
Wim en Maarten Nieuwenhuys.
Gedoopt op 4 oktober: Mina Brink, 
Huvenersweide Zevenaar.
Op 1 november zal er om 16.00 uur 
een viering worden opgenomen 

in de H. Andreaskerk in Zevenaar. 
Tijdens deze viering, waar behalve 
voorgangers geen genodigden zul-
len zijn, zullen alle overledenen van 
de gehele parochie bij naam worden 
genoemd en herdacht. Deze dienst 
is rechtstreeks te volgen via het 
YouTube-kanaal van de parochie. U 
kunt daarbij komen via de website 
www.rkliemers.nl.

Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website
www.rkliemers.nl en Facebook. 

Cursus ‘Omgaan met psychische problemen’ voor familie

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

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

Sinds vorig schooljaar krijgen alle leerlingen van 
Sprankel judoles. Acht weken lang, één keer in 
de week. “Judo heeft positieve effecten op onder 
andere de weerbaarheid van kinderen”, vertelt 
directeur Karen Klompmaker van Sprankel. “Daar 
wilden we onze kinderen in laten groeien, daar-
om zijn we er mee begonnen. Als kinderen dan 
eenmaal naar het voortgezet onderwijs gaan, is 
deze overgang een stuk makkelijker.” 
Met behulp van de landelijke organisatie School-
judo ontving de school judomatten, judokleding 
en een ‘entertrainer’ oftewel trainer die de kin-
deren op speelse wijze les geeft. Het eerste jaar is 
een groot succes gebleken en daarom krijgen de 
kinderen de komende jaren schooljudo. “De reac-
ties van ouders en kinderen zijn erg positief. De 
kinderen krijgen ook echt wat mee. Schooljudo 
draagt bij aan het je veilig voelen in je omgeving, 
maar ook aan het respectvol omgaan met elkaar. 
Je weet wat je aan elkaar hebt, hoe ver je bij 
elkaar kunt gaan, maar ook hoe je zelf jouw gren-
zen aangeeft. Met de judolessen werken we aan 
het vertrouwen van een kind, maar ook aan de 
groepsdynamica van een klas.”
Tijdens de lessen staat er steeds weer een nieuwe 
‘schooljudowaarde’ centraal. Het eerste jaar was 
dat ‘vertrouwen & samenwerking’, dit jaar ‘res-

pect’. De leerkrachten hebben allemaal toegang 
tot een bijbehorende digitale omgeving, waar ze 
samen met de leerlingen ook nog eens interactief 
met de thema’s aan de slag kunnen. “En dat ge-
beurt allemaal heel laagdrempelig. Weet je wat 
het is? Schooljudo levert enerzijds een bijdrage 
aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikke-
ling van een kind, maar het is ook gewoon leuk! 

Dat komt omdat ieder thema is afgestemd op de 
belevingswereld van kinderen.”
Of er inmiddels al zwarte banden zijn uitgedeeld, 
zoals in de echte judowereld? Karen: “Haha, nee 
wij houden het bij diploma’s. Maar we zien wel 
kinderen zich op een bepaald moment aanmel-
den bij een judovereniging omdat ze het 
zo leuk vinden.”

Het is vrijdagmorgen 9 uur. In sporthal De Cluse in Herwen staan kinderen uit groep 1 en 2 van basisschool Sprankel 
in Herwen op de judomat. Ze hebben er plezier in, zo blijkt uit het enthousiaste geluid dat de groep produceert. Er 
wordt gecoacht, gesport en vooral veel gelachen.

Veilig klimaat
dankzij judoles

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Judo is vooral ook heel leuk voor de kinderen. Foto: Sjoerd Geurts

Mees Stronkman (9)

‘ Drones 
die lucht 
schoonmaken’

Het Watssons lab op ’t Scathe 
in Pannerden?
“Dat is een leuk project over duurzaamheid. 
Onze school heeft bijvoorbeeld zonnepanelen 
op het dak en wij kregen daar les over. En 
veel leuke proefjes! We mochten met lampen 
op een zonnepaneel schijnen om de zon 
na te bootsen totdat er een zaklamp ging 
branden met code waar we naar op zoek 
waren.”

Jij hebt zelf ook iets bedacht?
“Dat klopt! Ik wil windmolens of zonnepa-
nelen gebruiken om een machine te laten 
draaien. In deze machine verbranden we 
dan afval waarna er schone lucht overblijft. 
Daarnaast heb ik drones met zonnepanelen 
bedacht  die door de lucht vliegen en de 
lucht meteen schoonmaken.”

Jij bent heel bewust met je 
omgeving bezig. Thuis ook?
“Ik speel graag buiten en doe binnen het 
licht uit als het niet nodig is. Maar ik ben nog 
wel een kind, dus ik kan er ook niet zoveel 
aan doen…”

Column
IKC Platanenlaan
In coronatijd is het goed om af en toe stil 
te staan bij de lichtpuntjes, die we ook op 
ons pad tegenkomen. Na ruim tien jaar 
voorbereiding vol horten en stoten, gevolgd 
door een jaar zeer voorspoedige bouw, is 
het vernieuwde schoolgebouw aan de Pla-
tanenlaan in Zevenaar eindelijk geopend. 
Dit prachtige gebouw heeft drie bewoners 
gekregen: basisscholen Lindenhage en Het 
Kofschip en kinderopvangorganisatie Zon-
nekinderen. Partijen die al jaren met elkaar 
samenwerkten en dat nu nog intensiever 
gaan doen in dit prachtige gebouw.

Daar waar de drie partijen in het verleden 
vooral goede buren waren, die elk hun 
eigen gang gingen, zien we de partijen 
nu echt samen optrekken. Het blijven 
verschillende scholen met onderscheidende 
concepten en speerpunten, maar in plaats 
van zich te richten op de verschillen, kijken 
ze nu vooral naar de overeenkomsten. 

Het lange wachten was het meer dan 
waard. Zevenaar heeft er een pareltje 
bij, waar we nog lang plezier van gaan 
hebben, met dank aan alle betrokkenen die 
hebben aangetoond over een lange adem 
te beschikken.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum
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Begin van dit schrijven,
Vraag: “Zal de sportwereld in beweging blijven”
Sportlocaties, sportzalen, sportkantines, wel open,
Of door coronavirus opnieuw gesloten,
Wij blijven van harte hopen,
Dat we kunnen sporten, overal, binnen kunnen lopen,
Alles op gebied van coronavirus bestrijding gaat vlug,
Tijd van nu, in de tijd even terug,
Spreekwoord zegt: “Zoals de oudjes zongen, piepen de 
jongen”
Tijd dat Willy & Willeke Alberti, “Zaterdagavond” zongen.
Kennen het uit onze eigen ouderwetse Basketiers’71 
tijd,
Niet alleen zaterdagavond, zat de tribune barstensvol,
Hele speelzaterdag was het genieten, gezelligheid, lol
Niemand, in de omgeving van Zevenaar zat nog thuis,
Of keek naar het kassie, genoemd de beeldbuis,
Allemaal verzamelen in sporthal Heerenmaten,
Met eigen ogen aanschouwen, sportieve resultaten,

Leeg waren toen in Zevenaar de straten
Nu geen wedstrijden, is anders, tribune stil en verlaten,
Andere opzet, facebook , laptop, de chat, app
Uitslagen binnen handbereik, noemt men cool en vet,
Jeugd, het zonder deze technieken niet meer redt,
Ontwikkeling van vele sociale mediakanalen,
Zit er iemand te wachten, op ouderwetse sportverha-
len!?
Proberen mee te gaan, met deze moderne tijden,
Basketiers’71 heeft al (bijna) vijftig jaar menigeen kun-
nen verblijden,
Onze bijdrages hierin hebben we, blijven we leveren op 
vele manieren,
Verenigingsarchief bijhouden, knippen, plakken, heerlijk 
die papieren,  
Met elkaar hopen we straks het vijftig jarig bestaan te 
kunnen vieren! 

M & M

WESTERVOORT – Dit jaar wordt 
de Lichtjesavond op 2 november 
anders dan anders georganiseerd 
in verband met de beperkende 
maatregelen rondom corona.

Maar juist nu, in deze onzekere 
tijd, hebben mensen behoefte aan 
troost, warmte, een bemoediging, 
een lichtje. “Daarom willen wij juist 
nu wel aandacht besteden aan 
de geliefden die u zijn ontvallen. 
Wij gaan een opname maken, een 
filmpje, dat op 2 november te zien 
zal zijn. In dat filmpje laten wij, 
zoals u gewend bent van andere 
jaren, mooie muziek horen, lezen 
een gedicht, kleden de kerk mooi 
aan en er worden ook weer kaars-

jes aangestoken.
Voor wie wilt u een lichtje aanste-
ken? Laat het ons weten… bij het 
aansteken van de lichtjes lezen 
wij de namen voor die u aan ons 
doorgeeft, van geliefden die er niet 

meer zijn maar in uw hart zitten.

U kunt één of meerdere namen 
doorgeven aan: Hetty Alewijnse, 
e-mail-adres: 
hetty@prot-gem-westervoort.nl.

LIEMERS – De Liemerse Sport-
prijs gaat dit jaar niet door. De 
organiserende commissie heeft 
moeten concluderen dat de coron-
acrisis het sportjaar 2020 danig in 
de war heeft gegooid dat er geen 
sprake meer is van een volwaardig 
sportjaar.

De Liemerse Sportprijs was toe aan 
haar derde editie. Deze zou in Wes-
tervoort worden gehouden. Voor-
alsnog is deze editie uitgesteld tot 
december 2021. Tijdens de Liemer-
se Sportprijs worden de AeroFitt 
Sportman, AeroFitt Sportvrouw, 
coach, aangepaste sporter, sport-
talent en Sportploeg van het jaar 
in het zonnetje gezet. Daarnaast is 
er aandacht voor bijzondere sport-
prestaties.

“Omdat veel evenementen zijn af-
gelast of uitgesteld, hebben we be-
sloten deze editie van de agenda af 
te halen”, zo laat de organisatie we-
ten. “De geleverde prestaties tellen 
nu mee voor de sportverkiezing van 
2021.” Vorig jaar werd tennisser 
Wesley Koolhof uitgeroepen tot Ae-

roFitt Sportman van het jaar 2019. 
Bij de vrouwen trok atlete Bregje 
Sloot aan het langste eind. Ande-
re winnaars waren Demi Vermeu-
len (Aangepaste Sporter), Bo van 
Kempen (Sporttalent), Marco Kroes 
(Sportcoach) en D-Unit Dancecrew 
(Sportteam).

De winnaars van de laatste editie van de Liemerse Sportprijs op het podium van Het Musi-
ater in Zevenaar. (foto: Rene Nijhuis)

Lichtjes. (foto: Annie Jacobs)

Zesde dag van de week

Lichtjesavond vanuit de Werenfriedkerk 

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

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

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

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

Familieberichten

Lieve mensen,

Jullie hebben vaak en veel samen met Theo gelachen.
Jullie hebben na zijn overlijden ook samen met ons gehuild.
Wij danken iedereen voor de vele bezoekjes, voor de
overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden 
en gebaren.
Ook voor de prachtige bloemen en de fijne kaarten die wij  
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Theo Kersten
Zijn gulle lach, vriendelijkheid, spontaniteit en sociale karakter
zullen we allemaal gaan missen.

Marianne Kersten-Spaan
Linda en Wilfried

Feline
Tygo

Jan (in liefdevolle herinnering) 
Lisette

Oud-Zevenaar, 
oktober 2020

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij...

Wij hebben vorige week afscheid moeten nemen van onze 
lieve, muzikale, handige, bijzondere en hulpvaardige man, 
(schoon-)vader en opa.  Hij had, ondanks zijn ziekte, veel 
levensdrift. Toen corona toesloeg was zijn wil er nog wel maar 
de kracht, uiteindelijk, niet meer. 

Jan Verholen
Johannes Gerardus Jozef

Zevenaar, 14 april 1938                      Arnhem, 15 oktober 2020

We bedanken de Liemerije voor de liefdevolle verzorging.  
    

Leni Verholen-Arends

Madelon Verholen en Arie Leeuw
  Sophie

Filip Verholen
  Anne Fleur
  Floris

In deze tijd is afscheid nemen anders, helaas kunnen we de 
vele mensen met wie Jan in zijn leven verbonden was niet de 
gelegenheid geven persoonlijk afscheid van hem te nemen. 
Wij hebben hem in besloten kring herdacht. 

Condoleancebezoek of een condoleanceregister zijn nu niet 
mogelijk. Als u een persoonlijke boodschap met ons wilt 
delen, vragen we u om per post een kaart te sturen. Het is fijn 
om uw herinneringen later nog eens te kunnen lezen.

Correspondentieadres: Mw. Verholen-Arends, 
Molenstraat 7-25, 6901 CB Zevenaar

REGIO – Met pijn in het hart 
heeft het WOC, na overleg met 
het bestuur maandagavond be-
sloten de Argo prestatieloop van 
25 oktober af te gelasten. De 
mensen die zich ingeschreven 
hebben, hebben inmiddels een 
mail ontvangen met een toelich-
ting op dit niet lichtzinnig geno-
men besluit.

Vol optimisme was het WOC aan de 
slag gegaan om in dit rare jaar toch 
nog een mooi hardloop-evenement 
op de kalender te zetten, nadat eer-
der al besloten was dat de 5 x 5 en 
ook de halve marathon geen door-
gang kon vinden. Het zag er goed 
uit; dankzij een strak corona-proto-
col heeft de gemeente Doetinchem 
vergunning verleend. Echter, nu dat 

het aantal besmettingen flink aan 
het stijgen is en de maatregelen 
weer strenger worden is het niet 
verstandig onze kop daar voor in het 
zand te steken. Argo Atletiek heeft 
een naam hoog te houden van ver-
antwoord en betrokken bezig zijn en 
helaas, hoe spijtig ook, het koppig 
voortzetten van de organisatie van 
de prestatieloop past daar niet bij.

Argo Prestatieloop afgelast



ONTDEK DE SUZUKI ACROSS 
MET GEAVANCEERD PLUG-IN HYBRIDE SYSTEEM

De Across is een echt topmodel, hij is compleet uitgerust, enorm krachtig en opvallend schoon. Een robuuste, ruime en sportieve SUV. 

Je kan er maar liefst 75 kilometer volledig elektrisch mee rijden en hij beschikt over een E-four vierwielaandrijving.

Dus verlaat de gebaande paden met deze krachtpatser en ervaar de ultieme rijbeleving.

Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316-526592 · www.autobedrijfvanrennes.nl

PROEFRIJDEN? MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832DG 1,0 l/100 km; 102 km/l; CO2-uitstoot: 22 g/km.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden • Kijk voor alle voorwaarden op suzuki.nl

NU BESCHIKBAAR

VANAF € 65.000,-

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Verkoop occasions    

NIEUW:
Ook voor schadeherstel!

Peugeot- en Citroënspecialist!

• APK
• Uitlaten
• Schadeherstel   
• (Winter) banden
• Onderhoud en reparatie
• Erkend en gecerti� ceerd

WWW.GARAGEKLIJNHOUT.NL

Garage 
    Klijnhout

Universeel 
Universeel 
Universeel 
Universeel 
Universeel 
Universeel 

en allround 
en allround 
en allround 

autobedrijf
autobedrijf
autobedrijf
autobedrijf
autobedrijf
autobedrijf

De fotograaf 28 | 6921 RR, Duiven (Bedrijventerrein Nieuwgraaf) | 06- 135 623 50



9Woensdag 21 oktober 2020

WESTERVOORT – Autobedrijf Bas Bloem-
berg is hét adres voor APK, onderhoud, 
reparatie, banden, aircoservice en occasi-
ons van alle automerken, Autobedrijf Bas 
Bloemberg heeft zijn diensten uitgebreid 
met ‘Schadeherstel’.

Een ongelukje zit in een klein hoekje en 
schade aan uw auto, bestelwagen, camper, 
caravan of motor is natuurlijk altijd verve-
lend. Het is belangrijk lakschade te herstel-
len om roestvorming te voorkomen. In dat 
geval gaat u naar Autobedrijf Bas Bloem-
berg om uw voertuig weer als nieuw te ma-
ken. Het autobedrijf beschikt over een eigen 
spuitcabine en werkt samen met verzeke-

ringsmaatschappijen. Ook voor motorische 
schade, ruitvervanging en carcleaning bent 
u er op het juiste adres.
Autobedrijf Bas Bloemberg heeft ruim 25 
jaar ervaring binnen de autobranche. Met 
de komst van het schadeherstel hebben wij 
alle kennis en kunde onder één dak, legt 
eigenaar Bas uit.
“’Wij zijn lid van de BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven en bieden u daardoor extra 
zekerheid bij aankoop, onderhoud, reparatie 
en schadeherstel van uw voertuig.”
Autobedrijf Bas Bloemberg, 
Het Hazeland 1, Westervoort, 
026 3120881,
autoservicebasbloemberg.nl.

Joey Klijnhout samen met bedrijfshond Nina in de garage.

Garage Klijnhout: 
Peugeot- en Citroënspecialist in Duiven

Nu bij Autobedrijf van Rennes: De Suzuki Across

DUIVEN – Sinds 1 januari 2020 is Joey 
Klijnhout, de trotse eigenaar van Garage 
Klijnhout gevestigd aan de Fotograaf 28 in 
Duiven.

In de afgelopen twaalf jaar heeft Joey veel er-
varing opgedaan als eerste monteur bij een 
grote Citroën- en Peugeotgarage. Nu heeft hij 
de mooie stap mogen maken naar het ope-
nen en beheren van een eigen garagebedrijf.
Garage Klijnhout is gespecialiseerd in de 
automerken Citroën en Peugeot, maar biedt 
service voor ieder merk en type auto. U kunt 
bij Garage Klijnhout terecht voor APK, onder-

houd, schadeherstel, reparatie, (winter)ban-
den en uitlaten.

“Hoge kwaliteit, goede service tegen een eer-
lijke prijs en een persoonlijke aanpak, daar 
sta ik voor. Ik zie u graag binnenkort voor 
een kennismaking en een kop koffie. U kunt 
natuurlijk ook altijd bellen voor een afspraak.”
De openingstijden zijn van maandag tot met 
vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur en op zater-
dag van 09:00 tot 12:30 uur

Garage Klijnhout, Fotograaf 28, 6921RR Dui-
ven, 06 13562350, www.garageklijnhout.nl.

ZEVENAAR – De ruime en sportieve 
SUV met een zeer efficiënte Plug-in Hy-
brid-aandrijflijn is leverbaar vanaf 65.000 
euro. En staat nu bij Autobedrijf Van Ren-
nes in Zevenaar.

Zeer compleet. Als nieuw topmodel van Su-
zuki, krijgt de Suzuki Across een zeer com-
plete standaarduitrusting. Zo beschikt de 
auto standaard onder meer over LED-ver-
lichting, stoelverwarming voorin en achter-
in, stuurwielverwarming,19 inch lichtmeta-
len velgen en een 9 inch touchscreen met 
Apple CarPlay en Android Auto. 
Ook Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), 
Road Sign Assist (RSA), Lane Tracing Assist 
(LTA), Blind Spot Monitor (BSM), Pre-Collisi-
on System (PCS) en Rear Crossing Traffic 
Alert (RCTA), is standard.

75 kilometer elektrisch
De nieuwe Across beschikt over een zeer 
geavanceerde Plug-in Hybrid-aandrijflijn. De 
basis van deze aandrijflijn bestaat uit een 
2,5 liter benzinemotor met 136 kW (185 pk), 
die wordt bijgestaan door een elektromotor 
met 134 kW (183 pk) en 270 Nm koppel. 
Voor de achterwielen is er een 40 kW (55 
pk) en 121 Nm sterke elektromotor. Het sys-
teemvermogen bedraagt maar liefst 225 kW 
(306 pk). 

Ook zijn elektrische range is sterk, de Across 
kan 75 kilometer achter elkaar volledig elek-
trisch afleggen, ruim voldoende voor het ge-
middelde dagelijkse woon-werkverkeer.

Klaar voor het weekend
Met zijn efficiënte aandrijflijn is de Across 
klaar voor de werkweek, maar met zijn stan-
daard slimme vierwielaandrijving is het nieu-
we topmodel van Suzuki ook goed voorbe-

reid op een avontuurlijk weekend. Door de 
slimme locatie van het accupakket, blijft de 
bagageruimte ongewijzigd groot. Zelfs met 
het standaard reservewiel bedraagt deze 
480 liter. Met de achterbank neergeklapt, is 

dit uit te breiden tot 1.604 liter. Het trekge-
wicht bedraagt 1.500 kilogram.

De Suzuki Across is al te zien bij Autobedrijf 
Van Rennes aan de Hengelder 11 in Zevenaar.

Ook voor schadeherstel gaat u 
naar Autobedrijf Bas Bloemberg

AutoNieuws

(foto: Xinzheng)



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 |

Gediplomeerd lid 
van ProVoet

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

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

Gecertifi ceerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Gediplomeerd 
voor diabetes-, 

reuma-, en overige 
risicovoeten.

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

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

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

www.ateliervanschoot.nl

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!

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

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen 
in één van onze demo badkamers.

EEN RUIM ASSORTIMENT BADMEUBELS, 
RADIATOREN, VLOER- EN WANDTEGELS.

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

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

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

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

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

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!Zelf leren stofferen? Nu ook cursus voor de particulier! Zie www.waarborgmeubel.nl

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

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

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

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

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

                      aan de beste stoffeerder!                      aan de beste stoffeerder!   

 

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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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

• 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) 

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
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Zondagse r.k. kerkdienst 
in Zevenaar besloten viering
ZEVENAAR – Vorige week is be-
kend geworden dat niet meer dan 
dertig bezoekers een kerkdienst 
mogen bijwonen. Mondkapjes zijn 
verplicht bij elke viering! Om zo-
veel mogelijk mensen uit parochie 
Sint-Willibrordus gelegenheid te 
geven de zondagse kerkdienst in 
het Eucharistisch Centrum, de H. 
Andreaskerk in Zevenaar, mee te 
vieren, zullen voor elke zondags-
viering andere mensen worden 
uitgenodigd.

Reserveren is dus niet mogelijk. 
Mensen die op goed geluk naar de 
kerk komen, kunnen teleurgesteld 
worden. De zondagse viering van-

uit de Andreaskerk in Zevenaar zal 
wél rechtstreeks te volgen zijn via 
het YouTube-kanaal van de paro-
chie, via de website te bereiken: 
www.rkliemers.nl. Daarnaast zijn 
er in kerken van parochie Sint-Wil-
librordus buiten Zevenaar doorde-
weekse eucharistievieringen en 
gebedsvieringen. Deze vieringen 
zijn wel open en toegankelijk voor 
kerkgangers, maar ook daar geldt 
een maximum van dertig personen. 
Vanaf november zullen er ook in 
Zevenaar doordeweekse vieringen 
worden gepland. 

Voor meer informatie: raadpleeg de 
website van de parochie.

Sint-Werenfridus Westervoort

Op zondag 25 oktober gaat in de vie-
ring om 10.00 uur in de Ontmoeting-
kerk ds. Alle Jonkman voor.

Ook op zondag daarop 1 november 
is ds. Alle Jonkman de voorganger. 
In verband met de zorgen over de kli-
maatverandering is er dan een ‘zgn. 
warme truienviering’. De verwarming 
staat dan een graadje lager.

Voor de vieringen geldt een reser-

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

Allerzielenviering
Onlangs deden wij een verzoek aan 
u om zich aan te melden voor de 
viering op 2-11 a.s. Echter door de 
nieuwe maatregelen kan deze vie-
ring geen doorgang vinden. Er zal 
alleen en uitsluitend een besloten 
viering plaatsvinden voor de nabe-
staanden van de overledenen van 
het afgelopen jaar (totaal voor 30 
personen en dragen van een mond-
kapje). Ook de processie vanuit 
de kerk naar het kerkhof vindt niet 
plaats. U kunt wel op eigen gelegen-
heid gedurende de gehele dag de 
graven van uw dierbaren bezoeken 

op gepaste afstand van anderhalve 
meter.In de avond zal de verlichting 
op ons kerkhof branden.Het pasto-
raal team zal op zondag 1-11 om 
16.00uur een viering houden in de 
kerk in Zevenaar en via het Youtube 
kanaal van de Willibordusparochie 
online uitzenden, waarbij alle over-
ledenen van de hele parochie ge-
noemd worden. Zo 25-10-20: woord-
dienst voorgangers Wim Herbes en 
Piet Peters. Toegang tot dienst voor 
30 personen (met mondkapje en 
op 1,5 mtr). Int. Truus en Dina De-
gen, Frieda Lucassen-Roordink,Wim 
en Lies Melchers-Derksen, ouders 

de Haan-Witjes,Bernard en Mientje 
Bouwman-Driessen, Theodorus en 
Riek v.Ditshuizen-Peters, Antoon Wil-
lemsen,Saskia Roos-Willemsen, Ber-
nard en Marie van Onna, fam . Klop-
penburg, ouders Vermeulen-Kiewiet 
en Theo, Henk Derksen en Paul, 
ouders Bolder-Raasing, Joost en 
Riet Vermeulen, Riekie Roelofs, De-
ken Henk van Merm, Theo Uffing, 
Bennie Derkzen, Matheus Janssen, 
Wim Vermeulen. Vervolg int.2-11 
(in vorig nr werden reeds de mees-
te intenties vermeld) iny Bloemberg, 
fam. Bloemberg-Evers, Bep Elfrink, 
ouders Elfrink-Berntzen.

Cursus ‘een creatieve ontdekkingsreis’
DUIVEN – Op maandagochtend 
start bij de KunstKring Duiven weer 
de cursus ‘een creatieve ontdek-
kingreis’. Het gaat hierbij om het 
ontdekken van uw eigen creatieve 
stijl. Dit gebeurt onder begeleiding 
van een ervaren docente. Iedereen 
is daarbij vrij in materiaalkeuze, 
techniek en onderwerp en werkt op 

eigen niveau in eigen tempo.

Binnen de groep is ieder met iets an-
ders en met ander materiaal bezig; 
niemand jaagt of houdt elkaar op, 
maar de verschillende werkwijzen 
en ideeën kunnen wel wederzijds in-
spirerend zijn, De eigen inbreng van 
de cursist is belangrijk en er is veel 

mogelijk. Het pleizer in het (verder) 
ontwikkelen van de creatieve moge-
lijkheden staat voorop.

De cursisten zorgen zelf voor hun 
materiaal, eventueel in overleg met 
de docente. Voor meer informatie; 
zie de website van KunstKring Dui-
ven.

Geloofsgemeenschap St Martinus OudZevenaar
Op donderdag 22 oktober en in het 
weekend van zaterdag 24 oktober en 
zondag 25 oktober zijn er geen pu-
blieke vieringen in deze kerk.
Zondag 25 oktober 12.30 uur:
Doopviering met Pastoor Thanh.
Gedoopt worden: De tweeling Dex en 
Lotte Ten Brinke uit Varsseveld.

Mededeling:
Overleden op zaterdag 26 septem-
ber in de leeftijd van 86 jaar de heer 
Geert Bles, wonende in Liemerije 
Zevenaar (voorheen in de Sleeg in 
Oud-Zevenaar). Zijn crematie was op 
vrijdag 2 oktober te Doetinchem.

Donderdag 29 oktober 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pastoor 
Thanh.
Gebedsintenties: Dora Kluit-
man-Beekman
Collecte: Eigen geloofsgemeen-
schap
Mededelingen:
Vanwege de corona-maatregelen is 
er op zondag 1 november geen Aller-
zielenviering in de Sint-Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar. De reeds opgege-
ven intenties kunt u verzetten naar 
een andere viering. Wel zal er op 1 
november om 16.00 uur een viering 
worden gehouden in de H. Andreas-

kerk in Zevenaar. Tijdens deze vie-
ring, waar behalve voorgangers geen 
genodigden zullen zijn, zullen alle 
overledenen van de gehele parochie 
bij naam worden genoemd en her-
dacht. Deze dienst is rechtstreeks te 
volgen via het YouTube-kanaal van 
de parochie. Raadpleeg de website 
www.rkliemers.nl. De eerstvolgende 
vieringen zijn: Zaterdag 7 november 
17.30 uur: Sint Maarten gezinsvie-
ring met Pastoraal werker J. Hee-
mink en werkgroep.
Zondag 8 november 11.00 uur:
Vrijwilligersviering Martinusdag met 
het Pastoraal team.

x y c l e s e r v i c e . n l

NR 1 in service en kwaliteit...
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LIEMERS – Geef dit vosje een 
naam! Geldersch Landschap & 
Kasteelen (GLK) heeft speciaal 
voor kinderen het SuperSpeur-
ders-programma ontwikkeld. De 
organisatie wil kinderen zo spe-
lenderwijs kennis laten maken 
met prachtige natuurgebieden en 
erfgoed in de provincie. Als Super-
Speurder ontdekken en leren de 
kinderen over planten en dieren en 
over de bewoners van spannende 
kastelen in Gelderland.

De mascotte van de SuperSpeur-

ders is een vosje. De vos is 
nieuwsgierig, avontuurlijk en 
slim: een echte speurder! Hij is 
dé SuperSpeurder van Gelder-
land en gaat regelmatig op pad 
naar de mooiste plekjes in Gel-
derland om van alles te ontdek-
ken. Naar stoere kastelen met 
verborgen trappen of naar een 
geheimzinnig bos vol padden-
stoelen, wilde zwijntjes en kwet-
terende vogels. Voor dit vosje is 
GLK op zoek naar een passende 
naam.
Voor de leukste, grappigste of 

meest bijzondere naam heeft GLK 
coole prijzen. Ga naar glk.nl/prijs-
vraag en geef dit vosje een naam.

vosje

Prijsvraag Geldersch Landschap & Kasteelen

Gededsintenties voor 24 oktober 
2020
Jan Peperkamp, Bennie Bus, Ton 
Hendrikx, Frans Holtslag, Bep 
teunissen, Riek Oversteeg- van 
Wolferen, Henk Heijmen, Wim en 
Annie Grefen-Wanders, Anna Put-
man-Thomassen, Alice Jansen, 
Corrie Messing-Disteli.

Overleden: Op 25 sepetember 2020 
Johann ter Voert in de leeftijd van 
87 jaar.
Op 1 oktober Theresia Maria Cor-
nelia Oei-Knufman in de leeftijd van 
68 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel 
kracht en bemoediging toe.

Ontmoetingskerk Zevenaar

H. Andreaskerk Groessen
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Vrijdag 30 oktober en maandag 2 
november 20.00 uur: Bulado. De 
elfjarige Kenza woont samen met 
haar vader en opa op een autoslo-
perij in Curaçao. De twee mannen 
zijn elkaars tegenpolen. Wanneer 
de relatie tussen Ouira en Weljo 
steeds verder op de spits gedreven 
wordt, zoekt de eigenzinnige Kenza 
vastberaden naar haar eigen weg. 
Het verhaal is deels gebaseerd op 
een lokale slavensaga. Door dit ver-
haal naar het grote doek te bren-
gen wordt deze oude verteltraditie 
voortgezet.

Vrijdag 6 en maandag 9 november 
20.00 uur: Misbehaviour. In 1970 
vindt de Miss World-verkiezing 
plaats in Londen. De show is in die 
tijd met meer dan 100 miljoen kij-
kers het best bekeken tv-program-
ma ter wereld. De dan net opgerich-
te Women’s Liberation Movement, 
die de verkiezing ziet als een ver-
nedering van vrouwen, besluit de 

live-uitzending van de show te ver-
storen.

Er zijn diverse coronamaatregelen 
in het filmhuis van kracht. De voor-
deur zit op slot. U wordt onder de 
overkapping opgewacht en door 
deze vrijwilliger binnengelaten. Het 
aantal bezoekers is beperkt. U dient 
van te voren te reserveren. Betalen 
kan enkel met pin. U kunt voor aan-
vang van de film een koffie, thee 
of een frisdrank kopen en deze de 
zaal mee innemen. De films draai-
en zonder pauze. Zie voor meer 
details en om te reserveren www.
filmhuisdidam.nl.

Filmhuis Didam is te vinden in ge-
bouw Meulenvelden, Waverlo 2 
Didam. Entree 7,50 kinderfilm 5,50 
familiefilm tot 14 jaar 5,50 euro. De 
zaal en de kassa gaan 45 minuten 
voor aanvang open. De filmzaal is 
toegankelijk voor rolstoel en scoot-
mobiel.

ZEVENAAR – Afgelopen 
zaterdag is de B1 van 
korfbalvereniging De 
Zwaluwen veldkampi-
oen geworden.

Op bezoek in Wester-
voort wist de talenten-
ploeg uit Zevenaar te 
winnen met 6-10. Door 
deze winst is het team 
zélfs ongeslagen kampi-
oen geworden.

DUIVEN – In december zou de vijf-
tiende editie van IJsbaan Duiven 
plaatsvinden. De organisatie laat 
met pijn in het hart weten dat het 
evenement in 2020 niet door zal 
gaan.

Na vele overleggen met gemeente, 
organisatieteam en vrijwilligers, ziet 
het bestuur van de stichting Winte-
revenementen Duiven geen andere 
mogelijkheid. Daar waar andere eve-
nementenorganisaties de handdoek 
al eerder in de ring gooiden, heeft de 
organisatie zo lang mogelijk met het 
nemen van dit besluit gewacht.

“Dit hebben wij bewust gedaan. Ons 
doel was om het schaatsen voor 
de jeugd in ieder geval door te laten 
gaan. Hiervoor zijn meerdere scena-
rio’s bedacht, die we iedere keer aan 
de laatst gestelde richtlijnen hebben 
aangepast. Echter na de persconfe-
rentie van afgelopen dinsdag wor-
den de richtlijnen alsmaar strakker, 
waardoor het vrijwel onmogelijk 
wordt het evenement door te laten 
gaan. Daarnaast zien wij ook risico’s 
voor onze vrijwilligers waarvan een 
aanzienlijk deel in de risicogroep 
valt. Een combinatie van deze rede-
nen heeft tot ons besluit geleid”, al-

dus voorzitter Rob Vissers.
De circa 450 kerstpakketten die de 
organisatie jaarlijks, vanuit de op-
brengst van de ijsbaan, aan minima 
gezinnen uitreikt zal wel doorgang 
vinden. Rob Vissers licht toe: “Het 
past niet in de kerstgedachte dat de 
doelgroep van deze pakketten ook 
nog eens extra geraakt wordt door 
ons besluit. Wij zullen daarom een 
deel van onze reserves gebruiken 
om deze pakketten te bekostigen.”
In 2021 zal de vijftiende editie van 
IJsbaan Duiven groots worden ge-
vierd met alle inwoners van de Lie-
mers.

De B1 van KV De Zwaluwen met trainers Luuk Schafraad (links) en Ruud v/d Veer (rechts).

Programma Filmhuis Didam

B1 KV De Zwaluwen kampioen!

Ook in 2020 geen IJsbaan Duiven

Geachte Parochianen. Voor infor-
matie 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 secreta-
riaat is bereikbaar op de gewone 
openingstijden.

Mededeling: In verband met het 
coronavirus is er geen Allerzieling 
viering op 2 november. De aange-
vraagde gebedsintenties voor 2 no-
vember zullen wij meenemen in de 
stille eucharistieviering op vrijdag 
13 november.

Bij vieringen en gebedsdiensten in 
de H. Remigiuskerk wordt u ver-
zocht om een mondkapje te dra-
gen.

Zondag 1 november 2020 is er een 
besloten viering in verband met 
Allerzielen waarin alle overledenen 
van de hele parochie worden ge-
noemd. Deze viering wordt online 
uitgezonden om 16.00 uur via het 
youtube kanaal.

Woensdag 28 oktober 2020: Ro-
zenkransgebed om 19.00 uur.

Gebedsintenties 24/25-10-2020: 
Jan en Riet Janssen-Berentsen, 
Ouders Hooijman-Geurtsen, Els en 
Eeke Schampers, Wim Staring.
(Uitzending youtube zondag 25 ok-
tober om 9.30 uur)
Gebedsintenties: 02-11-2020: Piet 
en Riek Jansen-Leijser en doch-
ter Jolanda, Hent en Annie Roe-
lofs en dochter Annet, Jan en Riet 
Janssen-Berentsen, Ouders Hooij-
man-Holland, Ouders Jansen-Fon-
tein, Jan Post en John Francis 
Post, Herman Derksen, Ouders 
van Harteveld-Heijmen en Joop 
en Jan, Ouders/grootouders Der-
ksen-Janssen en familie, Ouders/
grootouders Franken-Daams en 
familie, Ouders Staring-Smits, Ou-
ders Strijbosch-Peters, Annet Gert-
sen-Roelofs, Albert Leerentveld, 
Familie Leerentveld-Bach, Paul Ver-
hoef. (Intenties worden genoemd 
in de viering van 13 november).
Op zondag 1 november zal Eline 
Helmink het sacrament van het H. 
Doopsel ontvangen.

Vooraankondiging:
Vrijdag 11 december is er om 10.30 
uur een stille eucharistieviering in 
de H. Remigiuskerk. Voorganger 
pastoor Thanh.

Geloofsgemeenschap 
H. Remigius Duiven

Wilt u ook iets onder de aandacht 
brengen in uw regio? Stuur uw be-
richt in via onze website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw 

bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuurt u het in. Klik vervolgens op: 
‘Nieuws insturen’. De rest wijst zich 
vanzelf. 

Bij vragen belt u: 0481 464770.

Bericht insturen?

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

ETTEN – De kearls uut Etten. Het 
is 1913 als in Etten het Ettens 
Mannenkoor (EMK) wordt opge-
richt met als thuisbasis (en dat na 
107 jaren nog steeds) café en za-
lencentrum Köster in Etten. Met 
gemiddeld 115 actieve leden een 
groot muzikaal gezelschap die op 
maandagavond steevast oefenen 
onder de bezielende begeleiding 
van eerste dirigent Nick Moritz.
In Armanda ten Brink heeft het 
koor een tweede dirigent, tevens 
pianiste, vocal stem coach en ge-
weldige soliste in huis.

Het koor is altijd passend gekleed 
bij ieder optreden. Jan Veldhorst in 
Terborg zorgde altijd voor dit gebeu-
ren. Toen Jan stopte met zijn bedrijf 
was de kledingcommissie op zoek 
naar een goede vervanger. Iemand 
die liefde voor het vak heeft, goed 
kan adviseren en ook bereid was 
om de reservekostuums te beheren 
en de nieuwe leden van een pas-
send kostuum te kunnen voorzien.
Titus Aaldering benaderde Frank 

Hageman en de twee mannen gin-
gen aan de koffie. Een mooie sa-
menwerking tussen Gilsing Heren-
mode en het Ettens Mannenkoor 
was het gevolg.
De Club van Honderd zijn trouwe 
supporters en fans van muziek die 
het EMK een warm hart toedragen. 
Voor een bijdrage krijgen zij voor-
rang bij optredens, VIP behandelin-
gen en gratis toegang tot speciale 

concerten. Van deze bijdrage kan 
het EMK de aanschaf van nieuwe 
kleding bewerkstelligen. De vorige 
jacks waren aan vervanging toe 
en Frank Hageman heeft de leden 
(117!) opgemeten en voor ieder lid 
een jacks besteld.
Het Ettens Mannenkoor heeft leden 
uit de hele regio, kijk maar eens op 
de site van www.ettensmannen-
koor.nl. Het jongste lid is 21 jaar.

Sponsor bedankt

Van links naar rechts: Mauriche Ebbers, Gonny Pastoor, Frank Hageman, Niels Berend-
sen en Titus Aaldering/ (foto: M. Sluyter)

LIEMERS – Senior Actief is een lokale vereniging 
die zich richt op alle inwoners van vijftig jaar en ou-
der. Naast de belangenbehartiging voor deze vijf-
tigplussers organiseren wij ook tal van activiteiten.

Het programma van activiteiten voor het najaar van 
2020 ziet er als volgt uit: 
• dinsdag 17 november: wandeling achter de dijk met 

IVN -gids
• zaterdag 28 november: bierproeverij bij Brouwerink
• dinsdag 1 december: Sinterklaasmiddag

• maandag 21 december: workshop bloemschikken 
met als thema Kerst onder leiding van Theo Heu-
veling

• dinsdag 22 december: kerstviering

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

Vijftigplussers actief



 
 

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: 

 

Deze zomer hebben jongeren hun tijd 
leuk en nuttig kunnen besteden met het 
maken een Westervoorts kwartetspel en 
zo hun dorp op een creatieve manier op 
de kaart gezet! MDT maakt ook dit leuke, 
leerzame en maatschappelijk relevante 
project mogelijk! 

Kwartet, wie kent het niet? Dit favoriete 
kaartspel is de basis geweest om de  
gemeente Westervoort op een creatieve 
wijze “op de kaart” te zetten.  Anny 
Huuskes van het Kulturhus uit Wester-
voort is partner van MDT en begeleid, 
binnen het project Jong Geleerd is Jong 
Gedaan, de groep kwetsbare jongeren. 
Deze zomer heeft zij samen met “haar 
jongeren” het initiatief genomen om een 
tweeledig kaartspel te fabriceren. Twee-
ledig omdat het ene kwartet bestaat uit 
historisch afbeeldingen, met daarin   
belangrijke jubilea en monumentale        
locaties, en het andere kwartet moderne 
kaarten bevat. Het moderne kwartet zal 

gethemati-
seerd zijn naar 
het Wester-
voort zoals 
deze vandaag 
de dag be-
staat. Deze 
combinatie 
maakt het 
kwartet jong 
als oud kan 
verbinden. 
Het idee is 
oorspronkelijk 
bedacht door 
Anny en haar 
collega’s die 
Westervoort 
actueel wilden 
houden op 
een manier 
die zowel leuk 
als leerzaam 
is.  

Het maken en verdelen van 
een kwartetspel 

Een kwartetspel is echter nog 
niet zo snel gemaakt als je wel-
licht in eerste instantie zou 
denken. hadden de jongeren 
niet alleen de hulp van Anny, 
maar ook van de Historische 
Kring. Samen met de geschie-
denisliefhebbers van de Histo-
rische Kring, plozen de jonge-
ren het verleden van Wester-
voort uit en selecteerden ze 
het beste materiaal voor het 
maken van de kaarten. Ook de 
productie van het moderne 
spel werd professioneel aan-
gepakt! Hier is een fotograaf 
voor in de arm genomen die 
de deelnemende jongeren 
heeft voorzien van workshops, 
zodat zij hun eigen kiekjes kon-
den schieten voor gebruik op 
de speelkaarten. De jongeren 
werden daarbij uitgedaagd om 
de meest spraakmakende hot-
spots van de gemeente Wes-
tervoort op te sporen. “Dit as-
pect van het project vraagt om 
een proactieve houding van de 
jongeren en zal zeker lonen 
voor het eindproduct!”, zegt 
Anny. Zelf heeft Anny ook een 
en ander opgestoken van de 
fotografieworkshops; “Met je 
telefoon kun je ook erg mooie 
foto’s maken!”, vertelt Anny 
vrolijk.  

Al met al zijn de deelnemers 
zeker twee maanden bezig 
geweest, maar er is nog 
steeds genoeg te doen! Zodra 
de pakjes kaarten onder de 
drukpers vandaan komen, 
moeten de kwartetspelen 
worden verdeeld. De jongeren 
zullen dus na moeten denken 
over hoe zij “de wereld” gaan 
informeren over het feit dat 
Westervoort zijn eigen kwar-
tetspel heeft. “Het project is 
leerzaam, leuk en daarnaast 

ook nuttig voor de maatschappij!”, be-
klemtoont Anny. 2000 stuks van het spel 
zullen in ieder geval worden verzonden 
naar Westervoortse inwoners. De spel-
len zijn ook vanaf medio november te 
koop voor € 5,- bij verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. “Maar 
dat is nog niet alles!”, gaat Anny trots 
verder. “De jongeren mogen het spel 
ook gaan overhandigen aan de leden 
van het ministerie van VWS in Den 
Haag!”, deelt ze stralend mee. Verder 
worden er exemplaren gereserveerd om 
uit te delen aan lokale ondernemers, 
sociaal zwakkeren en de Westervoortse 
politiek. Dit maakt dat het kwartetspel 
ook écht een product van de gemeente 
is geworden.  

Het kwartetproject biedt de deelnemen-
de jongeren de mogelijkheid om nieuwe 
contacten op te doen, meer te leren over 
hun woonplaats en zichzelf. Bovendien 
dragen ze zo een steentje bij aan het 
maatschappelijk welzijn.  

Het MDT 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een 
initiatief van het ministerie van VWS. Met 
de financiële middelen die het ministerie 
ter beschikking stelt worden jongeren 
gestimuleerd hun eigen talenten te ont-
dekken en tegelijkertijd iets te doen voor 
een ander. Ook het tot stand komen van 
het Westervoorts Kwartetspel is door 
MDT gefinancierd. Bovendien ontvangt 
iedere jongere die heeft meegeholpen 
aan het project, een cadeaubon ter 
waarde van € 50,- die hij of zij kan beste-
den bij een lokale ondernemer. Een 
groot voordeel van dit project is dat deze 
zeer eenvoudig is te kopiëren door jon-
geren uit een andere woonplaats. De 
MDT-jongerencoaches zullen de komen-
de tijd dan ook hun deelnemers uit bij-
voorbeeld Didam, Duiven en Zevenaar 
op de hoogte stellen van dit Wester-
voortse initiatief en hen aanmoedigen 
een dergelijk soortgelijk project in hun 
woonplaats op te starten. Voor advies 
kunnen ze een beroep doen op de Wes-
tervoortse jongeren; Jong Geleerd is ten-
slotte Jong Gedaan. Misschien wordt 
kwartetten zo wel hèt spelletje van De 
Liemers ! 

Tr8-102 Open kaart over het kwartetproject 

��Christiane Bah, fotografe, legt de schoonheid van 
telefoonfotografie uit. 

��Burgemeester Arend van Hout samen met deelnemende jongeren bij 
elkaar voor het nemen van foto’s voor het kwartetspel. 

Wist u dat…… 

��voor de eerste fase zich inmiddels 
bijna 500  jongeren uit de Liemers 
zich bij HOPE XXL hebben aange-
meld? 

��er 150 jongeren worden uitgeloot 
voor de eerste fase en in oktober 
met hun MDT starten. 

�� jongeren uit de tweede en derde 
klassen van het Liemers en Candea 
College zich voor deelname aan de 
tweede fase, die start in januari  
2021, rechtstreeks kunnen aanmel-
den 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! 

��De twee versies van het Westervoortse kwartetspel. 
Links de moderne- en rechts de historische versie. 

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

� De twee versies van het WWeststervoorttse kkwarttettspellWe
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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

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek bij

Prick & Van Houtum notarissen te Zevenaar,

Arnhemseweg 55, telefoon: 0316-524641.

Arnhemseweg 55
6901 DV Zevenaar
0316-524641
www.pvhnotarissen.nl

MEESTERS
inAdvies

u i t v a a r t v e rz o rg in g

Ringbaan Zuid 8  |  6905 DB Zevenaar

06- 51 82 75 45 of 06- 83 95 21 40
info@memora.nl  |  www.memora.nl

Marleen Bruns en Carin Schoenmakers

 Liefdevol staan wij naast u

 Wij nemen alle tijd 

 Niets is vanzelfsprekend



‘Bekwaam, scherp, inventief, 
integer, gestructureerd en soms 
een vleugje humor ter ontspanning’

Waarom is een levenstestament absoluut nodig...

LIEMERS – Zomaar een greep uit de 
recensies die Memora Uitvaartverzor-
ging ontving van nabestaanden die zij 
mochten begeleiden na een overlijden 
van hun dierbare.

Eén jaar na de oprichting van Memora 
Uitvaartzorging in 2013 ontvingen zij al 
het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Dit 
keurmerk wordt alleen toegekend als de 
uitvaartonderneming aan strenge voor-
waarden voldoet en positieve beoorde-
lingen ontvangt. “Onze dienstverlening 
wordt gemiddeld gewaardeerd met het 
cijfer 9,7. Dat zegt veel over onze ma-
nier van begeleiden. Voor ons staat per-
soonlijke aandacht en meedenken met 
de nabestaanden over de invulling van 
het afscheid van hun dierbare voorop. 
Wij zijn creatief en kijken, naar de mo-
gelijkheden in plaats van onmogelijkhe-
den. Wij leveren maatwerk en regelen 
ook goede nazorg. Juist in deze tijd heel 
belangrijk”, aldus Carin Schoenmakers 
van Memora Uitvaartverzorging.

Hieronder staan een aantal recensies die 
Memora Uitvaartverzorging ontving van 
nabestaanden:
-”Heel betrokken, invoelend en meeden-
kend. Wij werden ontzorgd, begeleid en 
ondersteund.”
-”Duidelijk in wat kon en heel precies en 
accuraat in de uitwerking.”
-”Met respect en veel aandacht voor de 
persoonlijke omstandigheden.”
Meer beoordelingen kunt u teruglezen 
op: www.memora.nl/recensies.

Sinds dit jaar is het team van Memo-
ra uitgebreid met Marleen Bruns. Zij 
is ook gediplomeerd uitvaartleidster 
en had al affiniteit met het vak door  
haar eerdere baan bij een natuurbe-
graafplaats. “Marleen heeft ook liefde 
voor het vak, neemt de tijd en denkt 
mee. Zij past daarom heel goed in het 
team.”

Voor meer informatie of vragen: 
www.memora.nl of bel 06 51827545.

ZEVENAAR – Wat gebeurt er als u niet 
meer in staat bent om uw belangen 
te behartigen, als gevolg van bijvoor-
beeld een ongeluk, een hersenbloe-
ding of dementie?

In uw levenstestament wijst u iemand 
aan (gevolmachtigde) die u vertrouwt 
en die namens u uw administratie en 
financiën kan regelen, zoals het betalen 
van de rekeningen, het verzorgen van de 
belastingaangiften.

Onderdeel van het levenstestament zijn 
uw wensen ten aanzien van uw vermo-
gen, zoals uw woning, inboedelgoede-
ren, auto, sieraden enzovoort. U kunt 
aanwijzingen geven over de verkoop 
van de woning. Als u gewend bent om 

schenkingen te doen, kunt u bijvoor-
beeld verzoeken deze schenkingen 
voort te (laten) zetten.
Daarnaast kunt u in uw levenstestament 
uw wensen opnemen ten aanzien van me-
dische verzorging zoals een behandelver-
bod en/of een euthanasieverklaring.

Mocht het toch nodig zijn dat er een 
mentor, bewindvoerder of curator wordt 
benoemd dan bevat uw levenstesta-
ment daarover belangrijke informatie; 
wie wordt er bij voorkeur benoemd (en 
wie niet) en welke instructies krijgt deze 
persoon?

Wij zorgen voor registratie van uw le-
venstestament in het landelijk levenstes-
tamentenregister.

Wilt u meer weten? Vraag een vrijblij-
vend en gratis gesprek aan bij Prick & 
Van Houtum notarissen, Arnhemseweg 

55, Zevenaar, telefoon: 0316 524641,
email: info@pvhnotarissen.nl, 
website: www.pvhnotarissen.nl.

Heleen van den Hurk 
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

‘Heftig rouwproces 
na eerste corona-golf’

DUIVEN – Het verlies van een dier-
bare maar ook een relatiebreuk, het 
verlies van baan of gezondheid; het 
heeft grote impact op iemands leven. 
Heleen van den Hurk helpt in haar 
Praktijk voor verliesverwerking en le-
vensvragen in het dagelijks leven om 
te gaan met het verlies. Juist nu in 
de corona-periode is de vraag naar 
steun in rouwverwerking groot.

Voor de nabestaanden in de eerste co-
rona-golf is de rouwverwerking bijzon-
der heftig. “Van afscheid nemen was er 
geen of nauwelijks sprake. Het ging al-
lemaal onverwacht, plotseling en snel. 
Onmenselijke beslissingen moesten 
worden genomen en intimiteit (met die 
pakken aan) was heel moeilijk”, vertelt 
Heleen, die door haar jarenlange erva-
ring in hulp bij rouwverwerking de juiste 
steun kan bieden.

Na een overlijden kan er alsnog een 
vorm van afscheid nemen plaatsvinden.
Sinds 2001 heeft Heleen haar eigen 
praktijk. Er zijn veel gebeurtenissen die 
kunnen zorgen voor rouw. Soms wordt 
verdriet en rouw door anderen niet goed 
gezien, bijvoorbeeld dementie. Heleen 
biedt dan professionele hulp. “Maatwerk 
leveren is voor mij belangrijk.”

De afspraken kunnen zowel op de 
praktijk als thuis plaatsvinden. De con-
sulten worden bijna altijd (gedeeltelijk) 
vergoed vanuit de aanvullende zorgver-
zekering.

Heleen van den Hurk 
Praktijk voor verliesverwerking 
en levensvragen
‘t Holland 3, Duiven; 06 52304775;
www.verliesverwerking.com; 
info@verliesverwerking.com
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GROESSEN – In 1852 krijgt Berndsen uit 
Zevenaar ‘vergunning tot het oprichten van 
een koren- en pelmolen’ aan de Achter-
gaardsestraat in Groessen. De molen voor 
oudste broer en molenaar Jan wordt een 
stellingmolen: een hoge windmolen met 
halverwege een stelling ofwel galerij die 
rondom de molen loopt.

Vanaf de stelling kan de molenaar bij de hoge 
wieken om ze ‘op de wind’ te draaien en om 
de zeilen aan te brengen. Door de hoogte 
is beneden een grote ruimte waar de mole-
naar met paard en wagen, later auto, makke-
lijk naar binnen rijdt zonder ‘een klap van de 
molenwieken’ te krijgen. In 1856 is ook het 
molenaarshuis gereed, het staat los van de 
molen. In 1871 brandt het huis volledig af. De 
molen blijft gespaard, evenals de bewoners 
en het vee. Het molenaarshuis wordt weer 
opgebouwd. Wat later komt er ook een maal-
derij en bakkerij met winkelnering. Bakkerij 
en winkel blijven bestaan tot 1918. De molen 
en woning krijgen meerdere eigenaren, mole-
naars en bewoners. Eigenaar Bisseling staat 
met vrouw en elf kinderen in 1934 op straat. 
Door speculaties op de graanmarkt gaat 
de molenaar failliet en wordt het onroerend 
goed openbaar verkocht. Gradus Staring uit 
Ooy wordt de nieuwe eigenaar, maar het is 
zoon Jan die daar gaat wonen en werken. 

De molen heet in de volksmond De Welvaart. 
Het is onbekend vanaf wanneer men de mo-
len zo noemt. Na de restauratie in 1943 wil 
de molenmaker de naam aanbrengen op de 
molen. Eigenaar Staring weigert dit omdat 
hij de molen gekocht heeft zonder naam. Bo-
vendien vindt hij in oorlogstijd een naam De 
Welvaart ongepast. De Gelderse Molencom-
missie noemt bij haar inventarisatie in 1963 
de molen wél De Welvaart. Van oorsprong is 

De Welvaart een korenmolen, waarmee on-
der invloed van wind uit graan meel wordt 
gemalen. In de oorlogsjaren maalt Staring 
tegen de regels in ‘s avonds en ‘s nachts 
stiekem graan zodat de bevolking haar ei-
gen brood kan bakken. Hiervoor zit hij enke-
le keren vast in de marechausseekazerne in 
Zevenaar. Als molenaar is hij echter een on-
misbare schakel in de voedselvoorziening en 
wordt hij vrijgelaten. Ruim honderd jaar drijft 

windkracht het maalwerk van de Groessense 
molen aan, maar bij windstilte staat het werk 
stil. In 1898 wordt daarom een stoomketel 
geïnstalleerd en in 1921 komt er een benzi-
nemotor, die vijf jaar later weer wordt vervan-
gen door een elektromotor. Noodzakelijke 
veranderingen zodat bij windstilte het werk 
toch door kan gaan. De technische vooruit-
gang leidt evenwel tot steeds hogere eisen 
aan het te leveren product. In 1962 vallen de 
wieken van De Welvaart voorgoed stil. Als 
economisch instrument is de windmolen uit-
gediend. Het binnenwerk wordt verwijderd en 
in de molenromp komen silo’s. Molenaar Sta-
ring slaat een andere weg in. Met de stilstand 
in 1962 komt het verval aan de buitenkant 
van de molen. Na een storm in 1983 is de 
situatie niet langer verantwoord en wordt het 
buitenwerk verwijderd. De brand in april 1995 
doet de rest: de molen wordt grotendeels 
verwoest. Wat resteert is de molenromp die 
ook na de brand als graansilo in gebruik blijft.

Deze serie is een initiatief van De Liemers Hele-
maal Goed. Met medewerking van Kunstwerk! 
Liemers Museum en gesteund door Leven in de 
Liemers en het Prins Bernhard Fonds. Via vlogs 
en verhalen geven we op deze wijze een gezicht 
aan de geschiedenis van de Liemers.

BRON:
Staring, F.J.M. (1985). De Welvaart, Geschiede-
nis rondom een molen.

WESTERVOORT – Nederland is echt een 
waterland. Daarom is het heel belangrijk 
dat kinderen ook na hun zwemdiploma met 
zwemmen bezig blijven. Zwemvereniging 
Westervoort (ZVW’74) biedt verschillende 
activiteiten aan voor kinderen, zodat ze na 
het diplomazwemmen hun zwemtechniek 
op peil kunnen houden of zelfs kunnen ver-
beteren.

ZVW’74 heeft ongeveer zestig leden. Er zijn 
verschillende zwemgroepen, waaronder een 
trimgroep, een junior- en tienergroep. De 
zwemmers oefenen op diverse onderdelen 
in het overdekte 25 meter bad van Sports-
planet De Pals. De zwemtrainers geven de 
leden tips en trucs om nog beter te zwem-
men. Zo komen het keerpunt, de startduik 
en de verschillende zwemslagen regelma-
tig aan bod. Secretaris Wander Toering licht 
het belang van de zwemsport toe: “Het is 
heel belangrijk om na het A-diploma door te 
gaan met zwemmen. De zwemvaardigheid 
is dan vaak nog niet voldoende voor alle 
wateren en alle omstandigheden. Jaarlijks 
zijn er in de zomer talloze verdrinkingen in 
natuurwater. Dit kan voorkomen worden 
door het zwemmen te blijven trainen.” Niet 
alleen in Nederland, maar ook op vakantie 
gaat het regelmatig mis. In het buitenland 
zijn de zwembaden vaak een stuk minder 
veilig dan in Nederland. Zo kunnen kinderen 

onder meer vast komen te zitten in roosters 
op de bodem van het zwembad. Het is van 
belang dat ze op dat moment weten wat ze 
moeten doen en niet in paniek raken.

Sociale druk
Nederland is een echt waterland, de socia-
le druk om te leren zwemmen is erg groot. 
Het ergste gevolg van het gebrek aan zwem-
training, is dat mensen hydrofobie, oftewel 
watervrees kunnen krijgen. “Ik ken mensen 
die standaard de pont tussen Huissen en 
Westervoort vermijden, omdat ze het open 

water te eng vinden. Het is best onhandig 
als je om die reden steeds moet omrij-
den.” Ook bij andere watersporten is goed  
kunnen zwemmen erg belangrijk. Bijvoor-
beeld bij surfen, roeien of zeilen. Als de boot 
omslaat, kan een slechte zwemvaardigheid 
erg gevaarlijk zijn. Zwemmen is daarnaast 
erg handig voor revalidatietrainingen. De 
sport is namelijk niet blessuregevoelig en het 
bewegen gaat in het water gemakkelijker.

De vereniging organiseert veel activiteiten 
om kinderen meer te laten zwemmen. Wan-

der Toering: “Ze vinden 
het zwemmen vaak wel 
leuk, maar vrij zwem-
men is zeker niet het-
zelfde als sportzwem-
men. Kinderen hebben 
vooral veel interesse in 
de glijbanen en de duik-
plank en hebben niet 
echt oog voor de zwem-
technieken.” ZVW’74 
heeft al verschillende 
keren een zwemkamp 
voor de leden gehouden. 
De kinderen slapen dan 
op een kampeerboerde-
rij, doen leuke spelletjes 
en duiken zelf het wa-
ter in. Ook de jaarlijkse 
zwemvierdaagse is een 
vast evenement.

Leden van ZVW’74 doen ook regelmatig mee 
aan activiteiten buiten de clubs om zoals 
triatlons, een zwem-, hardloop- en fietswed-
strijd, de buitenwaterwedstrijden in de Oude 
IJssel en de Bert Timmer Memorialloop, 
vernoemd naar een oud-lid van de vereni-
ging. Na de coronamaatregelen worden veel 
activiteiten en wedstrijden weer hervat. Dat 
is ook belangrijk voor het verenigingsleven. 
“De binding tussen de leden is erg sterk en 
ze zetten zich goed in voor de club. Het sa-
men zwemmen in een groep is natuurlijk ook 
enorm leuk.”

Irma de Theije

Linda Ruijs

De Welvaart, geschiedenis rondom een molen
Ruim honderd jaar drijft windkracht het maalwerk van de molen aan

‘Houd je zwemvaardigheid op peil’
Bij ZVW’74 kunnen kinderen hun zwemtechniek verder verbeteren

Je zwemtechniek op peil houden. Dat kan bij ZVW’74 in het overdekte 25 meter bad van De Pals. (foto: Linda Ruijs)

In april 1995 wordt het restant van de molen voorgoed verwoest. (foto: Sjoerd Geurts)
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Berentsen bedadviseurs, 
onderscheidend in slapen
ZEVENAAR – Slapen, dat moet je 
serieus nemen, vinden ze bij Be-
rentsen Bedadviseurs in Zeven-
aar. Want iedereen is anders, dus 
waarom zou je op een standaard-
bed slapen? Yvette Berentsen ver-
telt over de missie en visie van dit 
familiebedrijf dat ze in 2018 over-
nam van haar ouders.

“Ons motto is ‘gezond slapen’, daar-
in zijn we onderscheidend. Als je 
onze winkel binnenkomt, willen we 
graag eerst wat meer van je weten. 
Heb je bijvoorbeeld rugklachten 
of een allergie? We maakten altijd 
veel bedden voor mensen met sco-
liose of een hernia. Die moesten 
soms echt wennen aan hun nieu-
we bed. Dat is voor ons een goed 
teken, want dan gebeurt er iets in 
je lichaam. Je koopt niet zomaar 
‘even’ een bed, goed slapen is veel 
te belangrijk.”

Een bed dat staat als een huis
“Het fundament van je bed is de 

bodem, het huis is het matras en je 
kussen is het dak. Alles moet goed 
bij elkaar passen. Natuurlijk mag 
het er allemaal ook mooi uitzien, 
want het oog wil ook wat. De kwa-
liteit en filosofie van mijn ouders 
zijn dus gebleven, ik heb alleen de 
aankleding wat veranderd.”

Bed uit de buurt
“Wij maken nog veel zelf, zoals don-
zen dekbedden. We vinden het erg 
belangrijk dat het dons waar we 
mee werken schoon is en van die-
ren komt die een goed leven heb-
ben gehad. Bij ons vind je ook geen 
producten die van ver weg komen. 
Alles bij ons is verantwoord, van 
hoge kwaliteit en uit de buurt. Je 
doet dus jaren met onze produc-
ten!”

Berentsen bedadviseurs, 
Mallemoolen 6-8, Zevenaar, 
0316 525021,
info@bedadviseursberentsen.nl, 
www.bedadviseursberentsen.nl.

Bericht insturen?
Wilt u ook iets onder de aandacht 
brengen in uw regio? Stuur uw be-
richt in via onze website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw 

bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuurt u het in. Klik vervolgens op: 
‘Nieuws insturen’. De rest wijst zich 
vanzelf. 

Bij vragen belt u: 0481 464770.

Schoenencollectie Derksen Schoenmode 
nu ook online
DUIVEN – Steeds meer mensen 
oriënteren zich online voordat 
ze een aankoop doen. Derksen 
Schoenmode biedt haar klanten 
die mogelijkheid nu ook. Maar u 
kunt niet online kopen. Daar heb-
ben Irma en Brigitte bewust voor 
gekozen. 

Irma: ‘Wij gaan voor kwaliteit en 
draagcomfort. Daarom vinden wij 
het prima dat klanten online kun-
nen zien of er in onze schoenencol-
lectie iets van hun gading is. Maar 
schoenen moeten goed passen, al-
leen dan koop je schoenen waar je 
mee weg loopt. En daarom nodigen 
wij iedereen uit naar onze winkel te 
komen om de schoenen te passen 
en te voelen.’
Op de website staat een impres-
sie van het aanbod dames- en he-
renschoenen. Het aanbod is onder 
voorbehoud en zolang de voorraad 
strekt.
‘In de winkel adviseren wij de klan-
ten graag welke schoenen het best 
passen. En misschien is dat niet 
wat u online hebt gezien, maar is er 

een alternatief wat juist voor u het 
beste is’, aldus Brigitte.
Bij Derksen Schoenmode kunt u 
volgens RIVM-richtlijnen schoe-
nen passen. Er wordt gewerkt met 
grote schermen. De medewerkers 
dragen gezichtsbescherming en er 
wordt gewerkt met een deurbeleid.
Ook kan er op vrijdagavond een af-
spraak gemaakt worden voor priva-
te shopping. Irma en Brigitte plan-
nen tijd in als de winkel gesloten 

is, zodat het veilig en rustig is en zij 
alle aandacht voor u hebben.
Ga naar www.derksenschoenmo-
de.nl/schoenen voor onze online 
collectie dames-, kinderen- en he-
renschoenen.
Bel 0316 263035 om een afspraak 
te maken voor private shopping op 
vrijdagavond.

Derksen Schoenmode, Pasto-
riestraat 42, Duiven, 0316 263035

Hij komt, hij komt!
LOBITH – Lieve kinderen 
van Lobith, Tolkamer en 
Tuindorp. Het is een ver-
velende tijd om een vei-
lige intocht te regelen. 
Daarom heb ik besloten 
dit maar niet per boot 
naar Tolkamer te gaan.

De coronaatjes maken het 
voor de organisatie on-
mogelijk. Voorzichtig wil-
len we zijn voor jullie, de 
papa’s , mama’s, opa’s en 
oma’s en voor mij en mijn 
pieten. Een jaar zonder alle 
mensen op de kade. De 
vrolijke muziek zingende 
kinderen, de optocht door de stra-
ten en de feestelijke afsluiting in de 
zaal.

Eén ding staat vast jullie sinter-

klaas komt met zijn pieten naar Ne-
derland en dus ook in jullie woon-
plaats. Jullie mogen de schoen 
zetten en vergeet voor 5 december 
niet jullie verlanglijstje te maken. 

Voor het weekend van 21 novem-
ber krijgen jullie van mij en mijn pie-
ten een verrassing.

Liefs, sint en zijn pieten.

Gelderse ouderen toch geholpen door 
Belastinginvullers
LIEMERS – Ieder jaar helpen ruim 
180 vrijwillige belastinginvullers 
van KBO Gelderland, duizenden 
Gelderse ouderen met het indie-
nen van de aangifte inkomsten-
belasting. Dit betreft ook bijvoor-
beeld het aanvragen of wijzigen 
van huur- en/of zorgtoeslag.

Vanaf 1 maart zijn de invullers 
weer massaal aan de slag gegaan 
om afspraken te maken met hun 
klanten om de belastingpapieren 
samen in te vullen bij de mensen 
thuis. Maar toen gooide de coron-
acrisis roet in het eten… De belas-
tinginvullers konden niet meer op 

huisbezoek en moesten op zoek 
gaan naar creatieve manieren om 
hun klanten toch te kunnen helpen. 
En dat is gelukt!

Uit evaluatie blijkt dat liefst 92 
procent van onze vrijwilligers hun 
klanten toch heeft kunnen helpen. 
Gezamenlijk hebben zij bijna 4700 
Gelderse ouderen geholpen on-
danks Covid-19.

Zo vertelde een invuller: ‘De klant 
bezorgde zelf de stukken voor de 
aangifte bij mij in de brievenbus. 
Eventuele vragen tijdens het in-
vullen werden telefonisch door de 

klant beantwoord. Na verzending 
aan de belastingdienst werden de 
stukken en de uitdraai aangifte 
door mij teruggebracht bij de hulp-
vrager. Dus geen enkel contact met 
hulpvragers.’
Vooral voor de klanten waar de 
aangifte wat ingewikkelder was, 
werd uitstel aangevraagd in ver-
band met corona. Eén op de vier 
invullers kreeg hiermee te maken.
KBO Gelderland is trots op haar 
vrijwillige belastinginvullers dat zij 
zich ondanks de coronacrisis zo 
ingezet hebben om de Gelderse 
ouderen die dit niet alleen kunnen, 
toch te helpen!

Schoenencollectie op de website.

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



     Jurren Engelage

  Beste Klusser
       van Nederland 2020

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!
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ARNHEM – Als moeder en direc-
teur van Thuiszorg Rijnstad weet 
Monique Polman uit ervaring, hoe 
belangrijk de balans is tussen werk 
en gezin. Bij Rijnstad wordt indivi-
duele aandacht voor de eigen zorg-
verleners dan ook net zo belang-
rijk gevonden als voor de cliënten. 
Hierdoor is de betrokkenheid groot 
met als gevolg een hoge cliënt en 
medewerkerstevredenheid.”

Als je echt iets voor iemand bete-
kent, geeft je dat veel voldoening. 
Bij Thuiszorg Rijnstad bied je zowel 
cliënten als óók je collega’s een hel-
pende hand en een luisterend oor. 
Door samen te werken en van el-
kaar te leren is iedere werkdag bij 
Thuiszorg Rijnstad weer bijzonder. 
“Wij bieden diverse opleidingsmoge-
lijkheden, om specialistische kennis 
binnen het team te behouden en uit 
te breiden”, legt Monique uit, die net 
als de zorgmanager ook mee werkt 
in de wijkverpleging.
Thuiszorg Rijnstad is een kleinscha-
lige zorgorganisatie waardoor ieder-
een elkaar kent. Cliënten krijgen niet 
steeds een nieuw gezicht over de 

vloer en collega’s kennen elkaar bij 
naam. De lijnen zijn dus kort en dat 
komt de communicatie ten goede. 
Dat is prettig in het contact met cli-
enten en familie, maar zeker ook in 
de goede samenwerking met alle 
huisartsenpraktijken, ouderenge-
neeskundigen en Ziekenhuis Rijn-
state.
Thuiszorg Rijnstad staat bekend 
om de flexibiliteit. Zorgafspraken 
worden altijd gemaakt in goed over-
leg met zowel cliënten als met de 

zorgverleners. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat Thuiszorg Rijnstad 
hoog wordt gewaardeerd op Zorg-
kaart Nederland met een 9.5 en een 
medewerkerstevredenheid met een 
8.5.

Monique: “Bent u bereid om ons 
team te versterken? Aarzel dan niet 
en stuur een email naar info@thuis-
zorgrijnstad.nl of bel: 026 3835970. 
Wij maken graag kennis!” www.
thuiszorgrijnstad.nl.

Tennisvereniging Zevenaar coronaproof!
ZEVENAAR – Tennisver-
eniging Zevenaar heeft 
adequaat gereageerd op 
de nieuwe maatregelen die 
genomen zijn ten aanzien 
van de verspreiding van 
Covid-19. De realiteit leert 
ons ook wel, dat we nooit 
honderd procent ‘safe’ kun-
nen zijn, maar we hebben 
er alles aan gedaan om di-
recte contacten te vermij-
den.

We mogen tennissen zowel enkel als 
dubbel en onze banen lenen zich uit-
stekend voor de te houden afstand 
van 1,5 meter. Wij hebben extra stoe-
len geplaatst op elke baan waar no-
dig, om ruim twee meter van elkaar 
te kunnen zitten als men even wil 
uitblazen. Ook volgen we de door de 
KNLTB gegeven adviezen om met de 

‘klok’ mee van baan zijde te wisselen.
De clubhuiscantine – is gesloten 
maar toiletten zijn bereikbaar alsme-
de ook het AED apparaat ingeval van 
een calamiteit. Ook het terras is der-
mate aangepast dat men ruim twee 
meter van elkaar even kan zitten, 
als met moet wachten tot de gere-
serveerde baan vrijkomt. Er mogen 
géén meegebrachte consumpties 
gebruikt worden. De TVZ-KNLTB-le-

den moeten hun aanwezig-
heid door middel van elek-
tronische baan reservering 
kenbaar maken; voor ande-
re leden geldt een verplichte 
schriftelijke registratie, die 
in de hal van ons clubhuis 
aanwezig is en dienen hun 
voorlopige pasjes op het af-
hangbord dat buiten hangt 
te plaatsen.

Ook ons park leent zich uitstekend 
om in deze en komende periode 
heerlijk buiten te sporten. U kunt 
zich aanmelden als kennismakings-
lid voor een periode van circa drie 
maanden met daarin een een vijf-
tal gratis lessen. Landelijk gezien is 
het aantal tennissers in deze coro-
na tijd met 18.000 leden toegeno-
men. Wilt u sporten meldt u aan:  
ledensecretariaat@tvzevenaar.nl.

DUIVEN – Binnenkort start bij de 
KunstKring Duiven een nieuwe 
cursus ‘Creatief met naaldvilten’. 
Eerder al werden in een cursus 
muisjes en ezeltjes gemaakt.

In deze nieuwe cursus van vier keer 
twee uur leer je hoe je koppen van 
honden, katten, of andere dieren 
in een lijstje kunt maken. Ervaring 
met naaldvilten is niet nodig. De 
enthousiaste cursusleidster garan-
deert een super resultaat.

Schrijf je snel in en laat je creativi-
teit de vrije loop. Voor meer info: 
www.kunstkringduiven.nl. Voor 
vragen kunt terecht op info@kunst-
kring.nl of telefonisch op nummer 
0316 280469 / 06 83114256. 

“Wij werken met een coronaproto-
col volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Zowel de docenten als de 
cursisten dienen een ‘face-shield’ 
te dragen. Ze zijn tegen kostprijs bij 
ons verkrijgbaar.”

Een stoere hondenkop in zijn lijst. (foto: Janet van Zutphen)

Thuiszorg Rijnstad draagt zorg voor cliënten én voor hun zorgverleners

‘Uw zorg is onze zorg’
‘Creatief naaldvilten’ 
bij de KunstKring Duiven

Natuurlijke gebitsprotheses

Paul Krugerstraat 2, 6814 AS Arnhem 
026 - 84 84 887 • info@primidentes.nl 

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

2 meter afstand in verband met corona. (foto: Leendert)

ZEVENAAR – Trots is de kle-
dingcommissie van SDZZ dat 
oud-speler van de club Detlef 
Koenders van Koenders Bestra-
tingen mede-shirtsponsor is ge-
worden van de seniorenafdeling.

SDZZ is qua sponsoring een nieu-
we weg ingeslagen. “We zijn dan 
ook erg blij dat Koenders Bestra-
tingen het vertrouwen heeft gege-

ven en voor drie seizoenen op de 
rechter mouw te zien is bij alle se-
nioren elftallen, inclusief heren en
dames 35+.

Koenders Bestratingen is geves-
tigd aan de Louis Coperusstraat 
25 in Zevenaar. De kledingcom-
missie van SDZZ bedankt Detlef 
en hoopt op een mooie samen-
werking.

Sponsor bedankt

DUIVEN – Pigeons wil dit seizoen 
graag meespelen in de top van 
de tweede klasse en dat lukt nog 
goed, want het team won de eerste 
twee wedstrijden. De verwachting 
was dat de derde wedstrijd wel 
eens een zware dobber kon wor-
den.

Tower Jumpers maakte het Pige-
ons knap lastig. Maar net als in de 
voorgaande wedstrijden maakte het 
brok ervaring dat bij Pigeons in het 
veld staat het verschil. De heren ble-
ven rustig en sloegen op het juiste 
moment toe. In het laatste kwart 
liepen de Duivenaren uit naar 91-69. 

Wat door de uitslag een makkelijke 
overwinning leek was dat niet. Een 
sterke winst voor de Pigeons was 
het wel.

Voor Heren 2 werd het tijd om eens 
te winnen. En tegen Joy-M uit Mal-
den lukt dat. Met een klein overwicht 
liep het team langzaam uit naar een 
70-50. De beloften van U18 hadden 
het daarentegen moeilijk. Zonder de 
vaste coach kwam het team niet in 
het eigen spel en daar maakte het 
sterke Arnhem Eagles goed gebruik 
van. De Arnhemmers waren vooral 
tactisch beter en dat kwam in de 
eindstand tot uiting: 33-58. Ook U16 

had het niet makkelijk. Tegen Joy-M 
ging de wedstrijd qua kansen gelijk 
op, maar de eindstand 42-71 geeft 
aan waarin de tegenstander beter 
was: scoren. Bij U14 was het tot 
de laatste seconde spannend. De 
teams hielden elkaar in evenwicht 
en het was dan ook de meest geluk-
kige partij die won. Dat was dit keer 
Joy-M (52-53). Voor de U12 begint 
het winnen te wennen. Ze moesten 
er hard voor werken maar ook te-
gen Wyba lukte het weer (50-26).  
Het was voor Pigeons een speel-
ronde met mooie en sportieve wed-
strijden. Hopelijk kunnen binnenkort 
ook toeschouwers dat weer zien.

Pigeons sterk tegen Tower Jumpers

(foto: Ilona Kuster)



Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

PLAN JOUW 
BADKAMER 

ADVIESGESPREK. 
NU OOK ONLINE 

MOGELIJK!

Malburgse Sluis 5c-5d,

6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82
www.vanden-akker.com

meubelstoffering - meubelstoffen 
vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

GRATIS HAAL- EN BRENG-SERVICE!

Meubelstoffeerderij 
van den Akker

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

8-11-2020. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 64,99

€ 109,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland

AMD Athlon 3050 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus D509DA-EJ364T

€ 459,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 599,-

Lenovo IdeaPad V15

Intel Core i3-7020U processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

HP 15-DB1023NQ

AMD Ryzen3 3250 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

Asus M509DA-EJ347T

AMD Athlon 3050 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3-17

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus A509JA-EJ124

€ 599,-

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Dell Inspiron 3593

€ 599,-

Intel Core i5-8265 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 599,-

Intel Core i5-5300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4200 processor

8GB geheugen

128GB SSD

13,3” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 430 G1

€ 339,-

gebruikt

notebook

AMD Athlon 3000G proc.

Dual Core, 3.5GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6B

€ 399,-

Intel Core i5-10400 proc.

Six Core, 2.9-4.3GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 599,-

AMD Ryzen 3-2200 proc.

Quad Core, 3.5-3.7GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

AMD Ryzen 5-3400 proc.

Quad Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 519,-

AMD Ryzen 5-2600X proc.

Six Core, 3.6-4.2GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX580 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2I

€ 799,-

AMD Ryzen 7-2700X proc.

Eight Core, 3.7-4.3GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX590 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 3G

€ 929,-

AMD Ryzen7 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 699,-

HP 15-DB1200NY

Intel core i7-10750H CPU

16GB geheugen

512GB SSD + 1TB harddisk

17,3” scherm (GTX1660)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 1399,-

Acer Nitro 5
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ZEVENAAR – De basisscholen De Linden-
hage, Het kofschip en Zonnekinderen zijn 
samengegaan tot één Integraal Kind Cen-
trum: IKC Platanenlaan. Opvang en on-
derwijs worden hier samengevoegd, zodat 
kinderen van 0 tot 13 jaar samen kunnen 
spelen en onderwijs volgen. Directeur Frank 
Sessink ziet vlak na de opening alleen maar 
voordelen.

Vooral het welzijn en de educatie van de kin-
deren zullen er door de samenwerking sterk 
op vooruit gaan vertelt hij. “Elk kind is anders 
en het ene kind heeft wat meer hulp nodig 
dan het andere. Door de samenwerking tus-
sen basisschool en kinderopvang, kun je al 
in een vroeg stadium vaststellen of een kind 
ergens behoefte aan heeft en hoe je het kind 
hierin kan ondersteunen. Deze steun kan 
overkoepelend vanuit school en de opvang 
worden geregeld. Hierdoor zal de pedago-
gische kant nog sterker zijn dan voorheen.” 
Frank Sessink zorgt voor een goede samen-
werking tussen de opvang en de scholen. Het 
IKC is open van 7.00 tot 18.30 uur. Hierdoor 
kunnen kinderen langer op eenzelfde locatie 
opgevangen worden. Jonge kinderen die met 
hun basisschool beginnen zullen het gebouw 
al kennen. Dat is dan al vertrouwd en de over-
stap van opvang naar basisschool zal dus 
veel kleiner zijn. Frank Sessink legt uit dat 
dit voor de buitenschoolse opvang ook pret-

tig is. “Als de lessen beginnen begeleidt de 
opvang de leerlingen naar hun lokaal en als 
de schooldag voorbij is worden de leerlingen 
weer naar de opvang begeleid. Doordat de 
leerlingen elkaar al kennen, is het nog leuker 
om naar de opvang te gaan.” Nog een voor-

deel: de activiteiten voor de kinderen zullen 
nu makkelijker te organiseren zijn. Voorheen 
moest er een samenwerking geregeld wor-
den met bijvoorbeeld een buurtcentrum. Er 
werd dan één activiteit georganiseerd. Bij 
het IKC kunnen de kinderen kiezen tussen 

verschillende activiteiten zoals 
sport, toneel of knutselen. En 
alles op een locatie. Leerlin-
gen van IKC Platanenlaan ver-
tellen dat ze heel blij zijn met 
het nieuwe schoolgebouw. Het 
gebouw is zo gemaakt dat het 
er rustig en minder ‘schools’ 
uitziet. Op de begane grond be-
vinden zich de meeste lokalen. 
Ook zit er een grote aula. Hier 
kunnen ze tot rust komen of 
lekker gaan lezen. Op de eerste 
verdieping hebben de groepen 
zeven en acht les. Hier zit ook 
de schoolbieb. Het plein zal 
er heel speels en vol natuur 
uit komen te zien, vol boom-
stammen en andere obstakels 
waarin kinderen lekker kunnen 
spelen of zich goed kunnen 
verstoppen. Dit is anders dan 
voorheen toen de leerkracht de 
kinderen altijd moest kunnen 
zien.

Integrale Kind Centra hebben 
de toekomst verwacht Frank 
Sessink. “Uiteindelijk zullen 

meer scholen en opvangcentra de voordelen 
zien en ook de stap gaan maken voor een 
Integraal centrum voor kinderen van 0 tot 
13 jaar. Ooit hoopt Frank Sessink zelfs de lijn 
nog verder door te trekken door kinderen van 
0 tot 18 jaar op een IKC te vestigen.

ANGERLO – Door heel Nederland zijn er 129 
klompenpaden te vinden. In de Liemers wa-
ren dit er tot voor kort twee, inmiddels is er 
een derde pad bij gekomen in Angerlo: het 
Bevermeersepad. Tien kilometer langs ak-
kers, water en stukjes bos. Irene de Graauw 
vertelt.

“Het klompenpad is een beetje de verbinding 
tussen natuur, de agrarische wereld en wan-
delaars. Het heeft te maken met het waarde-
ren van ons eigen landschap,” vertelt Irene. 
“Je kan echt zien hoe de omgeving is, met 
landerijen en bossen.” Bij de klompenpaden 
draait alles om cultuur, historie en landschap. 
Wat is de geschiedenis van de gebouwen? 
Hoe is het landschap ontstaan? Van te voren 
wordt dit allemaal uitgezocht door enthou-
siaste vrijwilligers, met Gelders Landschap 
als overkoepelende organisatie. “Zij vinden 
het belangrijk dat mensen kunnen wandelen 
in de natuur. Niet alleen een ommetje, maar 
echt iets waar je tijd voor uittrekt.” Irene heeft 
het nieuwe Klompenpad al gelopen, samen 
met haar man, die betrokken was bij de orga-
nisatie. “Het is fijn in de eigen omgeving zo 
tot rust te kunnen komen in de natuur.”

Ontstaan
In 2018 werd het idee geopperd, in de Anger-

lose gemeenschap. Na een krantenbericht 
hebben veel vrijwilligers zich aangemeld en 
de ontwikkeling van het klompenpad kon 

van start. “Het begint allemaal met grote 
kaarten,” legt Irene uit. “Je moet kijken waar 
je de route kan plaatsen: tussen weilan-

den, leuk langs een watertje, of juist door 
het bos.” Dat is een hoop gepuzzel. Daarna 
komt het lastigste stuk: “Als je een leuke 
route bedacht hebt, ga je overleggen met 
de eigenaren van de grond waar je het pad 
wil laten lopen. We hebben al vaak gehad 
dat grondeigenaren terughoudend zijn, of 
helemaal niet willen.” Zo hadden ze het pad 
graag door het bos van landgoed Bingerden 
laten lopen, maar dat ging helaas niet door. 
Na een heleboel aanpassingen is er een 
goede route gevonden. “Dan is het eigenlijk 
niks anders dan de paaltjes plaatsen en de 
stikkers zichtbaar ophangen.”

Route
Tijdens het wandelen is alle informatie over 
de omgeving te vinden in de klompenpaden 
app. Daar staat ook de route aangegeven: 
die begint in het dorp op de Prinses Mar-
grietlaan en gaat al snel de weilanden in. 
Zodra je om het mäisveld heen bent, kom 
je volgens Irene bij het mooiste stuk: “Je 
loopt langs watertjes en bosjes, echt in de 
natuur. De Didamse Wetering is onverwacht 
mooi.” Vervolgens maakt het pad een bocht, 
loopt door tot het Bevermeerse gemaal bij 
de Oude IJssel en dan terug naar het dorp. 
“Je komt bij uitstek langs plekken waar geen 
verkeer is. Dat is het leuke aan de klompen-
paden. Er zijn een heleboel leuke plekjes te 
ontdekken, zonder dat je daarvoor naar Ver-
weggistan moet.”

Demi Zewald

Kyra Sannes

Basisschoolonderwijs en kinderopvang onder één dak
IKC Platanenlaan: toekomst van welzijn en educatie voor kinderen

Waarderen van het eigen landschap
Het Bevermeerse pad is het derde klompenpad in de Liemers

“Je loopt langs watertjes en bosjes, echt in de natuur.” (foto: Kyra Sannes)

Elk kind is anders en het ene kind heeft wat meer hulp nodig dan het andere “ (foto: Demi Zewald)
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LIEMERS – De vraag naar woningen in de 
Liemers is groot en neemt de komende jaren 
toe. De Liemerse gemeenten (Doesburg, Dui-
ven, Montferland, Westervoort en Zevenaar) 
werken samen bij het aanpakken van deze 
opgave. Samen hebben zij een Woonagenda 
opgesteld over hoe zij in de Liemers de wo-
ningbouw willen versnellen.

Hans Winters, wethouder van Zevenaar: “Deze 
Woonagenda is een goede steun in de rug om 
door te gaan met bouwen. Een mooi pragma-
tisch stuk met goede afspraken voor Zeve-
naar en de regio De Liemers”. Gedeputeerde 
Peter Kerris: “Mooi dat er daarom een nieuwe 
woonagenda is gemaakt. De komende vijf jaar 
moet de bouw van nieuwe woningen worden 
versneld. De provincie ondersteunt gemeen-
ten graag bij de uitvoering van de agenda, bij-
voorbeeld vanuit ons Actieplan Wonen. ”
Voor de komende vijf jaar ligt de woningbe-
hoefte in de Liemers op ongeveer vijfhonderd 
nieuwe woningen per jaar. Hiervoor zijn nog 
onvoldoende woningbouwplannen.

Nieuwe woningbouwlocaties
Er moeten voor de komende jaren nog voor 
zo’n tweeduizend woningen locaties worden 
gezocht in de Liemers, vooral in de grotere ker-
nen. Bij het zoeken naar nieuwe woningbouw-
locaties kijken gemeenten naar plekken binnen 

de bebouwde kom die geschikt zijn. Maar al-
leen daarmee is er nog niet voldoende plek. 
Daarom wordt er ook gekeken naar nieuwe lo-
caties buiten de bebouwde kom. Wethouder 
Johannes Goossen van Duiven: “Er wordt in 
deze Woonagenda ruimte geboden voor uit-
breidingslocaties naast inbreidingslocaties.”

Betaalbaar wonen
Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen 
met een prijs tot € 250.000. Daarnaast is er 
behoefte aan middeldure huurwoningen tot € 
850. De Liemerse gemeenten stimuleren ont-
wikkelaars om 2/3 van de woningen in deze 
betaalbare prijsklassen te bouwen. Wester-

voort en Doesburg heb-
ben al een flink aantal 
woningen in die prijs-
klassen en daar ligt die 
opgave dan ook lager.

Woonopgave is breder 
dan bouwopgave
De opgaven op het ge-
bied van wonen voor de 
komende jaren zijn bre-
der dan alleen de bouw 
van nieuwe woningen. 
Kerris: “De Liemerse ge-
meenten delen hun ken-
nis en ervaring en trekken 
waar nodig samen op, 
bijvoorbeeld bij het toe-
komstbestendig maken 
van bestaande wijken.” 
Goossen: “De woonagen-
da geeft ook aandacht 
aan de huisvesting van 
arbeidsmigranten en 
spoedzoekers.”

Samenwerking Regio 
Arnhem Nijmegen

Bij de uitvoering van die opgaven werken 
de Liemerse gemeenten samen met de 19 
gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. 
Daar wordt onder andere gewerkt aan het 
uitvoeren van de Woondeal Regio Arnhem 
Nijmegen.

Van de redactie

Aan de slag met woningbouw in de Liemers
Gemeenten op zoek naar locaties voor zo’n tweeduizend woningen

Hans Winters: “De Woonagenda is een goede steun in de rug”

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

Naam?
“Josina Janwarin, wonend in Zevenaar. Mijn 
functie is bestuurssecretaresse bij de gemeen-
te Zevenaar. Ik zorg ervoor dat de burgemees-
ter zijn werkzaamheden onder de juiste om-
standigheden kan uitvoeren. Daarbij let ik op 
een goed agendabeheer en zorg ik ervoor dat 
de burgemeester zijn tijd zo effectief mogelijk 
benut. Ook bereid ik zijn werkbezoeken voor. 
Hiervoor onderhoud ik nauw contact met ke-
tenpartners. Daarnaast houd ik mij bezig met 
het referentenonderzoek ten behoeve van aan-
gevraagde koninklijke onderscheidingen. Afge-
zien van alle post, mail, uitnodigingen, agenda-
verzoeken en telefoontjes weet je ’s ochtends 
nooit wat er die dag allemaal zal gebeuren.”

Hoe leuk is het om uw werk te doen?
“Als ondersteuner ben ik altijd in de weer: ‘al-
ways on the (digital) run.’ Ik zet mijn ervaring 
graag in ten gunste van het college, in dit geval 
voor de burgemeester. Ik krijg energie van een 
echte spin-in-het-web rol. Met plezier stel ik een 
beetje orde op zaken. Het is divers en uitda-
gend werk, waarbij ik leuke en fijne collega’s 
heb.”

Vrije tijd?
“Ik wandel, tuinier en fiets graag in mijn vrije 
tijd.”

De Liemers?
“Ik ben geboren en getogen in Zevenaar. Het is 
hier erg prettig wonen: de mensen zijn gemoe-
delijk en altijd in voor een praatje.”

Mooiste plekje?
“Je hebt hier heel veel mooie plekken… ik zou 
er niet echt één kunnen noemen. De Liemers is 
gewoon prachtig.”

LATHUM – De Liemers herbergt een nieu-
we Nederlandse kampioen. Victor Steeman 
uit Lathum van Lentink Sports Racing werd 
Nederlands kampioen in Het ONK SuperCup 
600 kampioenschap motorracen, nadat hij 
tijdens de seizoensfinale van de OW Cup 
races op het TT Circuit Assen op 10 oktober 
een derde en eerste plaats behaalde.

Victor Steeman: “Ik ben heel erg blij met deze 
Nederlandse titel. Ik wil het hele team enorm 
bedanken dit seizoen! De eerste race heb ik 
geen onnodige risico’s genomen. De twee-
de race was een goede race en heb ik een 
goed tempo gereden. “ In de kwalificatie van 
de seizoensfinale verschafte Victor zichzelf 

een goede uitgangspositie voor de races, hij 
wist de snelste tijd te noteren. Gedurende 
de sessie begon het steeds harder te rege-
nen. Achteraf was het dus belangrijk om in 
de beginfase van de training al een snelle 
tijd te noteren. Dit pakte voor zijn teamge-
noot Jeroen Hilster niet helemaal goed uit. 
Hij plaatste zich als vierde op de grid. De 
baan was aan het opdrogen bij de start van 
de eerste race, echter het was nog wel te 
vroeg voor slicks. Steeman en Hilster had-
den een goede start en doken als eerste en 
tweede de Haarbocht in. Hilster nam in de 
eerste ronde de leiding over en begon lang-
zaam weg te rijden van zijn teamgenoot. 
Steeman nam geen onnodige risico’s, ook 
omdat zijn directe concurrent in de titelstrijd 
Glenn van Straalen ten val was gekomen. 
Uiteindelijk finishte Victor als derde. Voor de 

laatste race van het sei-
zoen was het al duidelijk 
dat een Lentink Sports 
Racing coureur Neder-
lands kampioen wor-
den. Steeman ging aan 
de leiding in het klas-
sement met zeventien 
punten voorsprong op 
zijn enig overgebleven 
concurrent Hilster. De 
baan was droog, alleen 
dreigde het wel te gaan 
regenen. Op slicks had-
den beide coureurs een 
goede start. Victor was 
en bleef het snelste en 
sleepte zo in stijl de Ne-
derlandse titel binnen.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘De Liemers is gewoon prachtig’

Motorcoureur Steeman pakt NK

 “Ik zorg ervoor dat 
de burgemeester zijn 
werkzaamheden onder de 
juiste omstandigheden kan 
uitvoeren” 
(foto: Kyra Sannes) 

Victor Steeman scheurt door een bocht. Foto: PR
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Een Candeadocent die Engels geeft op IKC De Brug in 
Westervoort, een leerling uit groep 8 die een dagje 
meeloopt in het technasium. Het zijn zomaar voor-
beelden van innige samenwerking tussen basis- en 
voortgezet onderwijs. Het doel is de overgang van de 
ene naar de andere schoolsoort zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, het liefst helemaal ‘drempelloos’. 

Over die overgang is altijd veel te doen in onderwijsland. 
Sommige achtstegroepers zien er als een berg tegenop, 
anderen kijken er juist naar uit. Maar voor iedere brug-
klasser geldt dat er veel verandert. Nieuwe klasgenoten, 
een groter schoolgebouw, voor bijna elk vak een andere 
docent, huiswerk maken, toetsen leren… 
Op Candea houden Marenka van Toor en Eric Robbers zich 
bezig met de samenwerking tussen het basisonderwijs in 
de regio en Candea. Marenka als contactpersoon voor de 
basisscholen en Eric als directeur onderwijsprojecten. Hun 
ideaal is dat eersteklassers hun nieuwe school al zo goed 
kennen dat ze zich er vanaf de eerste dag thuis voelen. 

NATUURLIJKE OVERGANG 
“We willen een natuurlijke overgang, waarbij kinderen het 
voortgezet onderwijs daadwerkelijk ervaren als een voort-

‘WE GAAN HET GEWOON DOEN’
zetting van de basisschool. Dat lukt alleen als we samen-
werken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor dezelfde peda-
gogische uitgangspunten, zoals uitgaan van wat een kind 
nodig heeft en niet de lesmethode leidend laten zijn”, zegt 
Eric. “En door te zorgen voor doorlopende leerlijnen, waar-
bij de middelbare school voortborduurt op wat kinderen 
op de basisschool al gehad hebben”, vult Marenka aan. De 
insteek van Candea hierbij is volgens beiden heel simpel: 
“We gaan het gewoon doen.” 
 
MINI MAATWERK 
Een mooi voorbeeld daarvan is Mini Maatwerk, waarmee 
dit schooljaar is begonnen. Het houdt in dat er op Candea 
een dagelijks aanbod is van lessen voor kinderen van 
groep 7 en 8. Dat kunnen verrijkingslessen zijn (robotica, 
kunst of een wiskunde-escaperoom) of verdiepingslessen 
van vakken als muziek, biologie en Nederlands. 
Marenka: “Zo ervaren basisschoolkinderen alvast in de 
praktijk hoe onze onderwijsaanpak werkt en proeven ze al 
een beetje aan het leven op de middelbare school. Als ze 
naar de brugklas gaan, zijn ze een keer of acht op Candea 
geweest. Dus ze weten de weg en kennen de docenten en 
conciërges. De overgang naar het voortgezet onderwijs 
laten we op deze manier al in groep 7 beginnen.” 

OUDERS BEDANKT! 
 
Opeens stonden onlangs twee ouders in mijn 
kamer. Wat onwennig, want mijn niet al te grote 
kamer oogt met drie mensen op anderhalve 
meter afstand meteen behoorlijk vol. Het waren 
twee leden van onze Ouderraad, die naar school 
waren gekomen voor ‘een verrassing’. Kort daarna 
werden honderden zonnebloemen afgeleverd als 
bedankje, van de ouders voor het personeel. 
Waardering voor wat zij zien gebeuren op school 
in deze rare tijden. Een fijne waardering. Dank! 
Met deze column wil ik het omdraaien en ook de 
ouders bedanken. Voor hen is deze tijd net zo gek 
als voor ons. Zij moeten net zo goed geduld op-
brengen en improviseren. Allemaal hebben we 
om te gaan met onzekerheden, meningsver-
schillen en emoties. Dus namens school een wel-
gemeend bedankje terug: ouders bedankt! 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie)

AGENDA
Week 44 Inschrijving maatwerk periode 2. Afname SAQI (School Attitude Questionnaire Internet). 26 okt. 
Lj. 1 en 2 toetsvrije dag. Week 45 Afname SAQI. 2 nov. Vergadering medezeggenschapsraad. 4 t/m 6 nov. 
Toetsweek 1 havo/vwo-bovenbouw. Week 46 Begin maatwerk periode 2, lj. 1 t/m 3. Begin nieuwe groepen 
kernvakken lj. 1. Toetsweek 1 havo/vwo-bovenbouw. 9 nov. Presentatieavond technasium 1-havo/vwo.  12 nov. 
Herkansingen 4-mavo. 13 nov. Herkansingen 4-bb/kb. Week 47 Projectweek 4-mavo. 17 nov. Bezoek 4-
havo aan hbo. 20 nov. Leerlingbesprekingen. De leerlingen zijn vanaf 13.15 uur vrij (m.u.v. individuele af-
spraken met docenten).

in the picture

Dat was een aangename verrassing voor de mede-
werkers van het Candea College. Op woensdag 23 
september troffen ze ’s ochtends in de personeels-
kamer emmers vol met zonnebloemen aan, met 
een kaartje met de tekst Bedankt voor je tomeloze 
inzet. Afzender: de Ouderraad van Candea. 
 
Het was een blijk van waardering die zéér gewaardeerd 
werd, weten Jurgen den Balvert en Yvette Verweij. Zij 
namen binnen de Ouderraad het initiatief voor de zon-
nebloemen. Jurgen: “Via de Ouderraad krijg je een goed 
beeld van hoe zwaar docenten het hebben door de co-
ronacrisis en hoe hoog de werkdruk nog steeds is. We 
hebben allemaal ons eigen werk, dus praktisch kunnen 

we weinig voor ze betekenen, maar we kunnen ze wel 
een hart onder de riem steken.” 
Volgens Yvette is het werk van docenten volledig op z’n 
kop gezet. “Ze moesten direct schakelen naar online-
lessen, het contact met leerlingen en collega’s missen 
en soms ook heel snel allerlei digitale vaardigheden 
onder de knie krijgen. Bedenk daarbij dat een docent 
ook een mens is, die misschien zelf schoolgaande kin-
deren thuis heeft zitten of mantelzorger is. Dan kun je 
maar één ding zeggen: petje af!” 
Jurgen en Yvette hopen met de zonnebloemen ook an-
dere ouders aan het denken te hebben gezet. Jurgen: 
“Als ik naar mezelf kijk, dan had ik in het begin alle be-
grip. Maar daarna heb je je eigen beslommeringen en 
ga je er te makkelijk van uit dat de school alles tot in de 
puntjes geregeld heeft.” 
Intussen ondervindt ook de Ouderraad de gevolgen van 
de coronacrisis. Activiteiten zoals thema-avonden (on-
lineonderwijs was een perfect onderwerp geweest) 
staan op losse schroeven en de input van andere ou-

ders is minder. Yvette: “Normaal hoor je veel, bijvoor-
beeld zaterdag langs de lijn, maar dat is nu lastig.”  
 

Zoals altijd aan het begin van het schooljaar zoekt de    
Ouderraad nieuwe leden ter vervanging van ouders van 
geslaagde leerlingen. Is dat iets voor u? Kijk dan eens op 
www.ouderverenigingcandea.nl!

LIEMERS LIJSTJE 
Marenka van Toor en Eric 
Robbers met het Liemers 
Lijstje, dat enkele jaren gele-
den is opgesteld door alle 
scholen en kinderopvangor-
ganisaties in de Liemers.  
Ook leerlingen en ouders 
hadden een grote inbreng. 
Het Liemers Lijstje bevat 
zeven gezamenlijke uitgangs-
punten, die ervoor moeten 
zorgen dat ieder kind in de 
Liemers het best mogelijke 
onderwijs krijgt. 
 
 
 
 
 
 
Met als motto ‘We gaan het  
gewoon doen’ besteedt Candea 
Nieuws dit schooljaar regelmatig 
aandacht aan de samenwerking 
met de basisscholen.

Normaal houdt Candea in november voorlichtingsavonden 
voor ouders van kinderen in groep 8 van het basisonder-
wijs. Dit jaar gaan deze bijeenkomsten vanwege het coro-
navirus niet door. Maar we werken uiteraard aan goede 
alternatieven. Zo worden momenteel filmpjes over allerlei 
onderwerpen gemaakt. Deze zijn binnenkort te zien op 
www.candea.nl. Daarnaast denken we aan individuele ge-
sprekken met kinderen en hun ouders. Wat er precies gaat 
gebeuren, staat in een brief aan alle ouders die via de ba-
sisscholen wordt verspreid. Wie daar niet op wil wachten, 
kan altijd bellen: 0316 – 367 800. Onze contactpersonen 
voor het basisonderwijs staan u graag te woord. Ook op de 
website is heel veel informatie te vinden. 

In de drie maanden thuisonderwijs vanwege de coro-
nacrisis hebben sommige leerlingen achterstanden 
opgelopen. Met geld van het ministerie kan Candea 
het wegwerken van deze achterstanden tot de kerst-
vakantie een boost geven. 
 
Scholen mogen zelf weten hoe ze het geld besteden. Can-
dea schakelt waar mogelijk eigen docenten in. “Er zijn ook 
onlinemethodes, maar wij vinden een persoonlijke aanpak 
beter. Onze docenten kennen de leerlingen en de leerstof. 
B    ovendien zijn de achterstanden ontstaan tijdens het on-
lineonderwijs”, zegt adviseur van de directie Babs Herm-
sen. Zij coördineert het project, samen met vertegenwoor- 
digers van de opleidingen (vmbo, mavo, havo en vwo). 
De mentoren hebben eerst aangegeven wie volgens hen 
extra ondersteuning nodig heeft, waarbij ze zich baseer-
den op eigen ervaringen en op die van de vakdocenten. 
“Docenten merken heel snel of leerlingen de les kunnen 
volgen. Ook weten ze hoe een leerling functioneerde tij-
dens het onderwijs op afstand.” Daarnaast is informatie ge-
bruikt uit overgangsvergaderingen, leerlingbesprekingen 
en driehoeksgesprekken (waarbij de ouders aanwezig zijn). 
 
IEDERE LEERLING GESCREEND 
De inventarisatie heeft een lijst van circa tweehonderd leer-
lingen met achterstanden opgeleverd. Een fors aantal, vindt 
ook Babs. “Maar wel ongeveer wat we verwacht hadden. 

VOORLICHTING GROEP 8  
ANDERS DOOR CORONA

De ene leerling heeft meer moeite met plannen en zelf-
standig werken dan de andere leerling. Ook de thuissitua-
tie speelt een rol. Iedere leerling is gescreend.” De 
tweehonderd leerlingen zijn verdeeld over alle opleidingen 
en leerjaren. “Je kunt niet zeggen dat een bepaalde oplei-
ding of de onder- of bovenbouw er uitspringt.”  
Ook de achterstanden zelf zijn heel divers. Het kan gaan 
om het bijspijkeren van één of meer vakken, maar ook om 
andere vormen van ondersteuning. Babs: “Sommige leer-
lingen hebben hulp nodig bij het plannen en organiseren, 
ook om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. 
Een bijzondere groep zijn de nieuwe brugklassers, voor wie 
de overstap naar de middelbare school dit jaar begrijpelij-
kerwijs iets ingewikkelder is.” 
 
BOVENOP NORMALE ROOSTER 
De leerlingen en hun ouders hebben inmiddels een brief 
gekregen. Verreweg de meesten doen mee. Babs is blij 
met die respons. “De achterstanden zijn een serieus pro-
bleem dat snel moet worden opgelost. Het inlopen gebeurt 
bovenop het normale rooster. Daarom moeten leerlingen 
het zelf willen en vinden we het belangrijk dat ouders er-
achter staan. Het kan immers ten koste gaan van de sport-
club of het bijbaantje.” Na de kerstvakantie kunnen leer- 
lingen van leerjaar 1, 2 en 3 zich via het reguliere maat-
werkprogramma inschrijven voor ondersteuningslessen. 
Meer weten? Mail naar b.hermsen@candea.nl.

‘BOOST’ VOOR INLOPEN ACHTERSTANDEN

Marenka en Eric benadrukken dat de samenwerking twee 
kanten op werkt. De Candeadocent die Engels geeft op De 
Brug is al genoemd. Er zijn meer voorbeelden, zoals leer-
krachten die meelopen met het zorgteam van Candea en 
bovenbouwleerlingen die praktijkervaring opdoen door 
maandelijks te koken, te bakken en te sporten met basis-
schoolkinderen. Eric: “We helpen elkaar en we leren van 
elkaar.”  
 
HETEROGENE BRUGKLASSEN 
Een andere manier om de overgang naar het voortgezet 
onderwijs soepel te laten verlopen, zijn de heterogene 
brugklassen. In deze klassen zitten altijd twee opleidingen 
bij elkaar, dus schakel-basisberoeps/basisberoeps, basis-
beroeps/kaderberoeps, kaderberoeps/mavo, mavo/havo 
en havo/vwo. Marenka: “Dit geeft leerlingen de kans om 
rustig te ontdekken welk niveau het best bij hen past.” 
 
IEDER KIND WORDT BESPROKEN 
Erg belangrijk is ook het intensieve contact tussen Candea 
en de basisscholen. Voor de zomervakantie worden alle 
nieuwe leerlingen besproken. In het nieuwe schooljaar 
gaan de mentoren van leerjaar 1 na zes weken tijdens een 
warme overdracht in gesprek met de oud-leerkrachten van 
hun leerlingen. In november/december ontvangen de ba-
sisscholen een boekje, dat is gemaakt door hun oud-leer-
lingen. Daarin vertellen ze hoe het met hen gaat op Candea, 
waar ze trots op zijn en welke cijfers ze hebben behaald. 
Eric: “Het draait om het delen van elkaars kennis en kunde. 
Als een leerling moeite heeft met begrijpend lezen, dan 
willen we dat graag weten en waarschijnlijk heeft de ba-
sisschool ook goede tips voor ons. Dát bedoelen we met 
een drempelloze overgang.”

Dat was een aangename verrassing voor de mede-
werkers van het Candea College. Op woensdag 23
september troffen ze ’s ochtends in de personeels-

‘DAN MOET JE ZEGGEN: PETJE AF!’
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BEDREVEN IN  
BEDRIJFSDEUREN

Tempodeur levert al 25 jaar bedrijfsdeuren voor de foodsector en industrie. We zijn een 
handelsbedrijf. De verkochte deuren worden op maat bij onze leveranciers besteld. 

We werken landelijk vanuit onze vestiging in Duiven. Tempodeur beschikt over een 
vakkundige montage- en service afdeling, met eigen ervaren VCA-gecertificeerde monteurs. 

Taken en Verantwoordelijkheden: 
Je draagt zorg voor lopende opdrachten en  
bewaakt de voortgang. Daarbij verzorg je de   
technische begeleiding en werkvoorbereiding.  
Je bent de schakel tussen de klant en de leverancier.   
Inkoop bij buitenlandse producenten  
(o.a. Duitsland, Polen, Denemarken en Italie). 
Financieel verantwoordelijk inclusief  
meer/minderwerk en nacalculatie. 
Calculeren en het opstellen van offertes en 
 opdrachten. 

Wij zoeken:
Kandidaten met minimaal MTS+ of HTS werk- en denkniveau 
(bijv. bouw/werktuigbouw). 
3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 
Kennis van Excel en Word.  
Ervaring met Autocad is een pré.
Basis kennis Engelse en Duits.
Persoonskenmerken: zelfstandigheid, accuratesse en gevoel  
voor details, communicatief en klantgericht.

Wij bieden:
Een leuke functie in een klein team, korte lijnen.  
Geen vergadercultuur.  
Een verantwoordelijke en zelfstandig functie met veel vrijheid. 
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren:
Solliciteren kan door het sturen van uw Curriculum Vitae en 
motivatie naar: info@tempodeur.nl.

Voor aanvullende informatie over Tempodeur kunt u terecht op 
www.tempodeur.nl. Voor meer informatie over de functie, neem 
contact op met Gerard Stinesen of Jacqueline Beek-ter Voert  
op 026-370 7008.

WERKVOORBEREIDER

We zoeken op korte termijn:

www.tempodeur.nlTempodeur BV - Spoorallee 16 - 6921 HZ Duiven



Dijkstraat 2   BEMMEL   0481-462726   HANSHUIJBERS.NL

Wij zijn een modern en klein familiebedrijf gespecialiseerd in 
Peugeot en Citroen, maar repareren en onderhouden ook andere 
merken. Tevens doen we verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. 
Ook voor schade herstel, airco service en banden wissel kunnen 
de klanten bij ons terecht. Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij 
Eurorepar Car Service.

AUTOMONTEUR
Om ons team te versterken zoeken wij een zelfstandige  
1ste autotechnicus met bij voorkeur apk bevoegdheid. Die het leuk 
lijkt om in een klein team te werken en bereid is cursussen te vol-
gen om met de snelle veranderende autotechniek mee te gaan.

MET APK
Wij bieden:
- een full time baan
- leuke en fijne werksfeer
- zicht op een vast contract
- cursussen om jezelf te blijven ontwikkelen

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

Ter uitbreiding en versterking van onze afdeling Beheer & Onderhoud 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 

Allround onderhoudsmonteur (fulltime) 
Als Allround onderhoudsmonteur is geen dag hetzelfde en ben jij het visitekaartje van 
ons bedrijf. Je bent technisch verantwoordelijk over uiteenlopende installaties om het 
proces zo optimaal mogelijk te laten draaien. Het uitvoeren van preventief onderhoud, 
oplossen van storingen, adviseren, uitvoeren van opdrachten gericht op vernieuwing en 
aanpassingen ter optimalisatie van installaties. Begeleiden en toezien op de uitvoering 
van werkzaamheden door derden. Vervolgens verzorg je de schriftelijke rapportage 
over het uitgevoerde werk. 

Wat verwachten wij van jou
• Een afgeronde opleiding MBO-niveau 3 richting E en/of WTB
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 
• Flexibele, stressbestendige en doortastende instelling en kan werken in teamverband 
• Bereid om, volgens rooster, storingsdiensten te draaien

Wat bieden wij jou
• Bijpassend salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende baan met veel waardering voor je werk  
• Eigen werkauto, prettige en gevarieerde werkkring

Denned is een veelzijdige organisatie die blijvend in ontwikkeling is en daar kunnen wij 
jou goed bij gebruiken. Wij hebben een informele werksfeer, daardoor zijn de lijntjes 
binnen onze organisatie erg kort. Natuurlijk kijken we naar je diploma’s en ervaring. 
Echter, vinden wij het belangrijker dat jij je thuis voelt, dat je bereid bent in jezelf te 
blijven investeren. Bij deze functie past het werken in een zelfsturend team waarin 
ondernemerschap, actief meedenken en eigen initiatief gewaardeerd wordt. Wij staan 
open voor nieuwe uitdagingen en bieden jou de kans om hierin mee te gaan. 

Ben jij degene die samen met ons aan een mooie en veelzijdige toekomst wil bouwen? 
Dan zien we graag jouw brief en CV tegemoet via hrm@denned.nl 

Denned ∙ Hortensialaan 1b ∙ 6851 TB Huissen ∙  6680 AA Bemmel ∙ t 088 033 66 33 Denned ∙ Hortensialaan 1b ∙ 6851 TB Huissen ∙  6680 AA Bemmel ∙ t 088 033 66 33

Ter uitbreiding en versterking van onze afdeling Beheer & Onderhoud 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 

Allround servicemonteur (fulltime) 
Voel jij je helemaal thuis in de installatietechniek. In deze functie is geen enkele dag hetzelfde 
en ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Je bent als troubleshooter bij onze opdrachtge-
vers verantwoordelijk voor het oplossen en uitvoeren van alle voorkomende onderhouds-, 
service- en inbedrijfname werkzaamheden van gebouwgebonden technische installaties 
op locatie en het opstellen van rapportages naar aanleiding van de serviceopdrachten. 

Wat verwachten wij van jou?
•  Een afgeronde opleiding MBO-niveau 4 of gelijkwaardig richting E en/of WTB 
•  Relevante werkervaring, kennis eventueel aangevuld met meet- en regeltechniek 
 en/of F-gassen regelgeving óf bereid deze kennis te verkrijgen.
•  Zelfstandig en klantgericht kunnen werken, flexibele instelling, 
 sterke communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden
•  Bereid om, volgens rooster, storingsdiensten te draaien

Wat bieden wij jou
 •  Bijpassend salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 •  Een uitdagende baan met veel waardering voor je werk  
 •  Eigen werkauto, prettige en gevarieerde werkring

Denned is een veelzijdige organisatie die blijvend in ontwikkeling is en daar kunnen wij 
jou goed bij gebruiken. Wij hebben een informele werksfeer, daardoor zijn de lijntjes 
binnen onze organisatie erg kort. Natuurlijk kijken we naar je diploma’s en ervaring. 
Echter, vinden wij het belangrijker dat jij je thuis voelt, dat je bereid bent in jezelf te 
blijven investeren. Bij deze functie past het werken in een zelfsturend team waarin 
ondernemerschap, actief meedenken en eigen initiatief gewaardeerd wordt. Wij staan 
open voor nieuwe uitdagingen en bieden jou de kans om hierin mee te gaan. 

Ben jij degene die samen met ons aan een mooie en veelzijdige toekomst wil bouwen? 
Dan zien we graag jouw brief en CV tegemoet via hrm@denned.nl 



BAKKERIJ VAN BENTUM
Chrysantstraat 2 Lobith
T 0316 541 397

Met spoed gezocht:
Fulltime broodbakker 

/ leerling
Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde 
broodbakker. 

Pak deze kans om te 
werken bij een topbedrijf 
en leer de fi jne kneepjes 
van het vak van Meester 
Boulanger Daan Hesseling, 
1 van de 7 Meester Bou-
langers in Nederland. 

Neem zo snel mogelijk contact 
op en stuur je sollicitatiebrief 

met motivatie en C.V. naar: 
info@bakkerijvanbentum.nl

REE-ZO ELECTRO T.D. zoekt 

BEZORGER-MONTEUR WITGOED (M/V) 
Functieomschrijving
Voor onze technische dienst zijn we op zoek naar iemand die een aantal 
uren per week voor ons op zzp basis / freelance basis kan werken.
Wat gaat u zoal doen: 
● Het bezorgen van Wit of Bruingoed producten.
● Het verrichten van Witgoed storingen.

Functie-eisen
●	Zeer	flexibel	(oproepbasis	-	kan	erg	verschillen	per	week)
● Technisch inzicht, bij voorkeur in witgoed apparatuur. 
● Fysiek sterk ivm laden, lossen en tillen.
● Rijbewijs B.

Lijkt	het	u	leuk	om	een	aantal	uur	per	week,	flexibel	oproepbaar	te	zijn	
(uiteraard	in	overleg)?	Heeft	u	technische	ervaring	en	affiniteit	 
met witgoed? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt uw reactie en CV mailen 
naar reezotd@gmail.com of bellen 026-3511389.

REE-ZO
ELECTRO T.D.

VOOR AL UW WITGOED REPARATIES

uw specialist voor 
witgoed reparaties  

inmeten inbouwapparatuur  
inbouwen & aansluiten

Bel voor meer informatie 06 - 5089 4884 
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VOOR AL UW WITGOED REPARATIES

uw specialist voor 
witgoed reparaties  

inmeten inbouwapparatuur  
inbouwen & aansluiten

Bel voor meer informatie 06 - 5089 4884 

REE-ZO
ELECTRO T.D.

VOOR AL UW WITGOED REPARATIES

uw specialist voor 
witgoed reparaties  

inmeten inbouwapparatuur  
inbouwen & aansluiten

Bel voor meer informatie 06 - 5089 4884 

www.berendsenoptiek.nl

BEN JIJ ONZE NIEUWE 
OPTICIEN / CONTACTLENSSPECIALIST? 
Die servicegericht en klantvriendelijk is?
Stuur dan jouw CV met motivatie naar info@berendsenoptiek.nl



Kozijnenmonteur is een veelzijdige en afwisselende functie met veel 
zelfstandigheid in een groeiende organisatie. Je werkt in een hecht 
team waarin je kunt laten zien wat je waard bent. In de montageploeg 
waarin je samen met je collega werkt heb je veel vrijheid om samen een 
prachtig resultaat te vormen bij onze klant! Jouw kennis en inzet kunnen 
optimaal ingezet worden.

Gevraagd wordt:
• Je bent goed in omgang met mensen, zowel collega’s als klanten.
• Je hebt een afgeronde (bouw) technische opleiding en/of ruime ervaring in 

een bouw-technische functie
• Je werkt en denkt op niveau en kunt goed technische tekeningen lezen
• Je hebt een zelfstandige instelling
• Je bent fulltime beschikbaar voor 40 uur p.w.
• Je woont binnen een straal van 20 km omgeving Duiven
• Je beschikt over Rijbewijs B, bij voorkeur rijbewijs BE
• Je wilt uitgroeien als expert.
• In bezit zijn van je VCA is mooi meegenomen, maar geen vereiste
• zzp’ ers zijn ook welkom

Bedrijfsprofiel
Provilla staat bekend om goede dienstverlening, persoonlijke 
service en kwaliteit. Wij leveren en plaatsen houten, 
aluminium en kunststof kozijnen, ramen, deuren, en 
veranda’s. Provilla is expertdealer van Profel. Onze producten 
zijn onderhoudsvriendelijk en leverbaar in diverse kleuren. 

Belangstelling? 
Stuur je brief en cv per mail naar info@provilla.nl.
Voor meer informatie kun je altijd per mail reageren of telefonisch contact opnemen op 085-2100399

Kozijnenmonteur
Vacature


