
Sinterklaasactie bij minibieb De Schatkist

DIDAM – Wat ontbrak er volgens 
Ad Hendriks (22) en Levi Derksen 
(23) in hun favoriete dorp Didam 
nog aan? Precies. Een eigen koel-
kastmagneet. Daar komt nu veran-
dering in. Het duo heeft er duizend 
laten maken.

De één is Didammer, de ander heeft 
de roots. De 22-jarige Ad Hendriks 
en één jaar oudere Levi zijn vrien-
den én collega’s. Als ze op vakantie 
gaan, nemen ze steevast een koel-
kastmagneetje mee de koffer in 
naar huis. Levi: “Laatst waren we in 
Duitsland, elk dorpje waar we langs-
kwamen, hoe klein ook, had wel een 
eigen magneet. Ik dacht ‘ hoe kan 
dat nou? Didam heeft niets.’” Ad: “Ik 
zei meteen ‘dat gaan we regelen.’” 
Eenmaal thuis gaan de jongens op 
onderzoek uit. Hoe diep ze ook gra-
ven, telkens komen ze in China uit. 
Lachend: “Alle souvenirs en prullaria 

uit de hele wereld worden daar ge-
produceerd.” Levi en Ad leggen de 
eerste contacten en sturen voor het 
design foto’s van de Diemse Toren 
en het schild van de voormalige ge-
meente Didam naar China. De keu-
ze voor de Diemse Toren leidt geen 
twijfel voor het duo. “Het is hét her-
kenningspunt van het dorp.” Als Di-

dammers na een vakantie naar huis 
gaan, zien ze de hoogste top van de 
Mariakerk als eerste. Ad: “Dat voelt 
altijd als thuiskomen.”

Zes samples worden opgestuurd 
vanuit China, eind november vol-
gen duizend stuks. Dat ze deze 
kwijt raken weten Ad en Levi ze-

ker. Sinds ze onder de vlag van de 
lokale koelkastenmagneet op Fa-
cebook melding maakten van hun 
noviteit, regent het reserveringen. 
“We hebben er al een paar honderd 
verkocht.” Er heeft zich zelfs al een 
ander dorp gemeld dat ook een ei-
gen koelkastmagneet wil: Langen-
boom uit Noord-Brabant. Wat als 
een geintje begon is nu serieuze 
business geworden.

Reserveren
Voor € 3,50 ben je een Diemse koel-
kastenmagneet rijker. Reserveren 
kan nog steeds via Facebook en 
e-mail Lokalekoelkastmagneet@
gmail.com.

Ad en Levi: “In Didam en omstreken 
brengen we ze zelfs aan huis.” De 
eerste exemplaren zijn voor de be-
woners van de appartementen aan 
de Panhuis in Didam. Dat heeft een 

bijzondere reden. “Mijn opa heeft 
daar in 2018 tien weken gewoond”, 
vertelt Ad. “Ondanks dat het maar 
een korte periode was, had hij het 
er enorm naar de zin. De mensen 
waren ontzettend aardig. Als ik op 
visite kwam was het altijd gezellig. 
Graag willen we wat voor hen terug 
doen in de decembermaand. Een 
soort kerstgedachte zeg maar.” Be-
gin december krijgen ze er allemaal 
eentje cadeau van de jongens.

Levi en Ad showen hun koelkastmagneet. “Er gaat niets boven Didam” 
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ZEVENAAR – Het is weer tijd voor 
de gratis Sinterklaasactie! Zater-
dag 14 november is Sinterklaas 
weer aangekomen in Nederland. 
Ieder kind heeft zeker dit jaar, een 
mooi, nieuw boek in zijn of haar 
schoen verdiend.

“Op facebook minibieb De Schat-
kist staan foto’s van boeken, waar 
op gereageerd kan worden. Ook 
mag je de naam van het kind (kin-
deren) en de leeftijd door-appen, 
mailen of op een briefje in de brie-
venbus doen. Dan zorg ik dat de 
boeken, mooi ingepakt, extra in pa-
pier verpakt met de naam van het 
kind erop, de volgende dag bij mijn 
voordeur klaar liggen.
In de minibieb zelf staan natuurlijk 
ook allemaal mooie boeken waar 

je er eentje van mee kunt nemen. 
Dit geldt zowel voor de kinderen als 
voor de volwassenen. De sintactie 

is mogelijk door donaties van onder 
andere boek & buro Rebers, diver-
se uitgeverijen, grutterij-molen De 
Hoop, snackbar Mosje en vele par-
ticuliere giften.

Nieuw is de weggeefplank. Heb je 
zelf thuis nog iets leuks om er in te 
leggen, doe dat dan in een plastic 

tas en geef dat even bij mij af of leg 
het bij mijn voordeur neer zodat ik 
het kan schoonmaken en daarna 
honderd procent coronavrij weer 
op de plank kan leggen. Dit geldt 
ook voor eventueel boeken. Als we 
zo leuke, natuurlijk wel complete en 
nette dingen kunnen laten rouleren 
is er altijd gratis een leuk cadeautje 

uit te zoeken. Of dat nu zo maar is 
of voor Sinterklaas…”
“Ik hoop weer heel veel kinderen 
en grote mensen bij de minibieb 
te zien en in de komende weken 
veel aanvragen voor schoenca-
deautjes binnen te krijgen! Minibieb 
De Schatkist kan je vinden aan de 
J.P.Coenstraat 7 in Zevenaar.”

Een deel van de cadeauboeken, (foto: 
K.Saat) 

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

Didam krijgt eigen koelkastmagneet
Ad en Levi overhandigen eerste exemplaren aan bewoners van Panhuis

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

service

Nieuw

PhoneHouse Duiven 
Pastoriestraat 13 
6921 BX Duiven

PhoneHouse is  
nieuw in Duiven

 
Of bel de winkel: 
0316 511 111

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio
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www.atama.nl
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Bestel nu een zonnepanelen systeem 
bij Atama Solar Energy BV en ontvang 
je “zomer” opbrengst retour
Wanneer je nu zonnepanelen aanschaft 
krijg je direct 3 maanden opbrengst korting 
op je systeem. Zo heb je direct je eerste 
voordeel te pakken!

Bij Atama 
is het altijd 
zomer!

Nijverheidsweg 35 6662 NG Elst 
088-2973400 - www.atama.nl Deze actie loopt t/m 31-12-2020



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

stamppotten
buffet?

Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen
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Ook 
automaat

10 JARIG JUBILEUM
Kijk voor de jubileum acti es op 

www.quickles.nl of bel: 0316-527464

www.bakkerijvanbentum.nl

Chrysantstraat 2,
6915 VC Lobith
T 0316 541 397

Ambachtelijke 
banketletter

€ 8,90

Wij wensen 
iedereen 
een fi jne 
pakjesavond!

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

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

Openingstijden:

Groencentrum ‘de Batterijen’

Het meest complete plantencentrum van 
Nederland

Het is nu 
planttijd!

Groot assortiment heesters
en vaste planten enz. 

Nu volop hagen, fruit – 
en sierbomen!
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Showroom
Energieweg 1
Lobith

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

www.winkels-keukens.nl

Kom naar de showroom 
                     voor een demonstratie

Bora Classic 2.0Bora X Pure

Exclusief 

verkrijgbaar

bij Winkels 

keukensNIEUW!

BIJ AANKOOP 
VAN EEN

 QUOOKER CUBE 
ONTVANGT U 

240 LITER BRUIS 
GRATIS!
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LIEMERS – Het einde van de com-
petitie van het Beste Idee van de 
Liemers is in zicht, maar de strijd 
is nog verre van gestreden. Tot 30 
november kunnen nieuwe spraak-
makende, handige of simpelweg 
leuke ideeën worden ingezonden. 
Deze editie blikken wij terug op 
enkele van de ideeën die zijn ver-
schenen in deze krant.

Inmiddels zijn de mailservers 
volgelopen met een uitgebreide 
hoeveelheid ideeën met een nog 
omvangrijkere veelzijdigheid. Af-
gelopen maanden hebben wij van 
alles voorbij zien komen, een se-
lectie uitgelicht en hebben wij ons 
afgevraagd wat nu écht het beste 
idee van de Liemers is. De ideeën 
verschillen soms hemelsbreed van 
elkaar, maar allemaal zijn ze ver-
enigd in hun wil om de € 250 aan 
prijzengeld te bemachtigen. We 
trapten de wedstrijd af met een 
koude duik in een ijston ten behoe-
ve van onze gezondheid in deze 
tijden van ziekte. Zodra we waren 
opgedroogd, hebben we met de 
honden gewandeld zónder dat wij 
de hondenpoep in onze broekzak 
hoefden te stoppen met behulp van 

een eenvoudige constructie. En 
wat is er nu leuker dan om tijdens 
het wandelen even goed uit je plaat 
te gaan in de ‘Silly walk zone’ waar 
wij allemaal een dansje doen? Onze 
eindbestemming voorziet ons van 
een kopje koffie als wij onze reis 
voldaan aftikken op de Liemerse 
strippenkaart. 

Het is helder, deze wedstrijd heeft 
al tal van inzendingen gezien, maar 
de competitie is verre van over. Net 
als regenwater in een gesubsidi-
eerd regenvat, zullen wij alle laatste 
ideeën opvangen. 

Denkt u te weten hoe de Liemers 
een mooiere plek kan worden? 
Heeft U een creatieve oplossing op 
een probleem of een toevoeging 
op dat wat al mooi is? Wilt u €250 
winnen? Denkt u zelf nog een ge-
weldig idee te willen toevoegen aan 
de inzendingen die we inmiddels 
op een rijtje hebben gezet? Die bij-
voorbeeld onze regio mooier maakt 
of het werk handiger? Mail uw idee 
dan vóór 30 november naar e-mail 
info@deliemershelemaalgoed.nl en 
wie weet zien we uw verhaal terug 
in de krant! Of... sleept U misschien 
wel 250 euro in de wacht! 

LIEMERS – Lijkt het je leuk om 
muziek te maken in een band? 
Speel je graag pop- of rocknum-
mers, of wil je graag je repertoire 
verbreden? Geef je dan op voor de 
Popband bij Kunstwerk! Muziek-
school.

Je repeteert om de week in een 
vaste bandopstelling. Je oefent sa-
men met de docent nummers en 
jullie werken aan de performance 
als band. Uiteraard wordt er een 
optreden voor jullie geregeld. Jullie 
staan op het podium met een grote 
geluidsinstallatie, een lichtshow en 
monitoring. Op deze manier voel je 
je als een echte artiest. Docent: Fer-

di EenkhoornStart cursus: Zie www.
liemerskunstwerk.nl. Locatie: Het 
Albertusgebouw, Didam. Aantal les-
sen: 10 lessen van 45 minuten. Prijs: 
€ 98,- (leerlingen die wekelijks mu-
ziekles volgen bij Kunstwerk! € 49,-).

Op donderdag 26 november houdt 
Kunstwerk! Educatie een filosofisch 
café in Turmac Cultuurfabriek, lo-
kaal 21, waar je samen met ande-
ren ‘levensvragen’ of andere filosofi-
sche vragen onderzoekt en je jouw 
eigen zienswijze naast die van an-
deren kunt leggen. Het filosofisch 
gesprek in het filosofisch café heeft 
een open en ongedwongen karak-
ter. Je hoeft geen voorkennis van de 
filosofie te hebben om volop mee te 
doen. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Do-
cent: Peter Schmitz. Prijs: € 12,50.

De Liemers Lacht

Het voorwoord schrijven is iets 
leuks, moois, lastigs. De eerste 
keer is bij de meesten wat onwen-
nig en als je lange tijd geen voor-
woord geschreven hebt, is het ook 
weer even wennen. Het is vaak iets 
persoonlijks, waarin meest-
al wat actueels verweven 
zit. De laatste paar keer 
is dat vooral corona ge-
weest. Ik weet niet of dat 
nou elke keer genoemd 
moet worden. Het is er al 
zo lang nu en alles wat ermee te 
maken heeft, lijkt negatief. Maar 
dit is een goed nieuws krant, met 
zoveel mogelijk positief nieuws. 
Want ondanks deze gekke tijd ge-
beurt er nog steeds zo veel goeds. 
Zelf merk ik de gevolgen heus wel. 
Met een praktische opleiding is het 
allemaal niet meer als ‘vroeger’. 
Of misschien moet ik zeggen ‘als 
voorheen’. Vroeger klinkt altijd zo 
ouderwets. Iets wat je ouders of 
opa en oma altijd zeggen. ‘Vroe-
ger ging dat zo… Vroeger was dit 

normaal… Vroeger zus en vroeger 
zo.’ Altijd als iemand dat tegen mij 
zei, dan gaf ik ze als antwoord dat 
vroeger niet nu is. Want nu gaat 
het niet meer zus en zo, maar nu 
gaat het dit en dat. Het leven evo-

lueert en wij evolueren mee. 
Dat wil niet zeggen dat 
we niet kunnen leren van 
het verleden, maar we 
moeten er niet in blijven 

hangen. Deze hele tijd 
zal straks een vroeger zijn 

en hopelijk leren we er dan van. 
We zijn ondanks al onze kennis en 
technologie nog zo onwetend. We 
denken alles op te kunnen lossen 
en alles te weten, maar elke keer 
leren we weer bij. Soms ten goede, 
soms jammer genoeg ook ten na-
dele. Maar we komen altijd ergens. 
Ik denk dat je overal doorheen en 
naartoe kunt komen, als je dat zelf 
maar wil en vertrouwen hebt. Ver-
trouwen in de wereld en jezelf.

Kim Kleijkers

Redacteur van dienst
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Colofon

‘Beste idee van de Liemers’ nadert ontknoping

Samen optreden met je eigen 
popband of meedoen aan  
filosofisch café bij Kunstwerk!

Ted Prost

Van de redactie

Doe mee! (foto: Sjoerd Geurts)

Iemand verrassen? Bij fruitkwekerij De Stokhorst in Groessen staan medewerkers Alec Wolters en Indy Tersteeg klaar met 
twee waarderingspakketjes. (foto: Floor  Koers)



Marc Voss, keurslager
Rijnstraat 10 Tolkamer
Tel. 0316 - 541317
www.voss.keurslager.nl | info@voss.keurslager.nl

Gourmet populair
Varkenshaas, varkens� letlapje, biefstuk, 
kip� let, shoarmavlees, tartaar, hamburger 
en mini slavinkjes. 

€6,75 per persoon

Het Plateau
een uitgebreid assortiment van 
32 verschillende koude lekkernijen 
gepresenteerd op een lang plateau.

€18,95 per persoon

(bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen) 

Bekijk onze feestdagen folder op 
www.voss.keurslager.nl of haal de 
folder op in onze winkel.

Met onze Kerstpakketten geeft u uw medewerkers 
of relaties een smakelijke verassing. 

26 nov t/m 04 dec

Elektrisch verstelbaar

inclusief luxe RF draadloze 
bediening

van 3119,- voor

Alle maten*

2183,00*In de maten 160x200 cm, 180x200 cm, 180x210 cm. Set bestaat uit hoofdbord 
Stockholm, SZ2000 bodems, SZ2000 pocketveermatrassen en T2200 topmatras. 
Geldig tijdens Black Friday van 26 nov t/m 04 dec 2020. Ook verkrijgbaar in andere 
stofkleuren. Kom langs in de winkel voor meer informatie. Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.morgana.nl.

Boxspring 
Stockholm

Verantwoord winkelen

Kom met maximaal 2
personen naar de winkel

Extra hygiëne in de winkel
reinig je handen bij entree

Slaapadviseur beschikbaar?
Slaaptest op afspraak

Bij elke slaaptest 
nieuwe kussensloopjes

En matras en hoofdkussen 
met stoom gereinigd

12

6

9 3

Morgana Damminga
Venlosingel 21-1 • Arnhem Zuid
026 442 51 08
www.damminga.nl

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA
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DUIVEN – Oud-burgemeester van Duiven, 
Henk Zomerdijk (71), schrijft in zijn e-book 
‘Leven na Corona’ over hoe de coronacrisis 
een kantelpunt kan zijn naar een betere we-
reld. Zijn boodschap: “Kijk eens om je heen 
wat voor een potje we ervan hebben ge-
maakt, probeer er wat van te maken en zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. Daar begint 
de verandering.”

Als oud-journalist en oud-burgemeester 
stond Henk Zomerdijk altijd dichtbij de sa-
menleving. In Duiven was hij maar liefst 
dertien jaar burgervader; hij nam in 2013 af-
scheid. Van zijn pensioen genieten was er 
daarna niet echt bij, In de afgelopen vijf jaar 
werd Henk Zomerdijk vier keer getroffen door 
kanker. Dit ging gepaard met negentig be-
stralingen en tien chemokuren. Juist hierdoor 
ging Zomerdijk verder nadenken over de zin 
van het leven. ‘’Je voelt je in één keer meer 
verantwoordelijk voor jezelf en voor je omge-
ving. Je leert om meer van de mooie dingen 
van het leven te genieten. Kanker heeft mijn 
ogen geopend.’’ Afgelopen maart kwam daar 
ook nog eens de corona-periode overheen. 
‘’Ik ben al bezig met aantekeningen maken en 
schrijven toen ik ruim vijftig jaar geleden op 
kamers zat in Den Haag. De corona-periode 
gaf me het zetje om alle ideeën en gedachtes 
op papier te zetten en er een boek van te 

maken.’’ Hoe kunnen we ondanks de treurige 
periode hier toch het positieve uithalen, ons-
zelf ontwikkelen en duurzamer leven? Dat is 
de vraag die hij met het boek beantwoordt.

Solidariteit en saamhorigheid
De oud-burgemeester beschrijft de positie-
ve bijeffecten van de crisis zoals het minder 
autorijden en minder vliegen. ‘’Deze effecten 
moeten we vasthouden en dan komt er een 
kantelpunt naar de betere wereld’’, aldus Zo-

merdijk. ‘’Ik heb in deze crisis nog meer erva-
ren dat zowel de goede als de minder goede 
kanten van de mens naar boven kunnen ko-
men.’’ Zo zijn mensen socialer dan ooit”, geeft 
hij aan. “Er is meer solidariteit en samenho-
righeid.” Maar Zomerdijk legt ook uit dat als 
een crisis voortbeweegt en er een tweede 
golf komt, mensen weer terugvallen naar 
slechte eigenschappen. In zijn boek gaat hij 
ook in op het ontstaan van deze pandemie. 
Hoe heeft het virus zich zo snel kunnen ver-

spreiden? Zijn antwoord: door de mensheid 
zelf, globalisering en mobiliteit. Ook legt de 
schrijver uit dat er nog veel meer onderwer-
pen zijn die mensen verdelen. “Denk aan ra-
cisme en vreemdelingenbeleid.”.Maar Zomer-
dijk kijkt vooral naar een positieve toekomst 
waarin solidariteit en samenhorigheid weer 
bij elkaar komen. “Dat we uiteindelijk samen 
onze schouders eronder zetten om de mens 
te verbeteren.” Het e-book is te bestellen op 
bol.com of via Kobo.

DUIVEN – In de gemeente Duiven kunnen 
verenigingen meedoen aan een bijzonde-
re prijsvraag: wie heeft het beste circulai-
re idee? Paul Groenen en Gemma Tiedink 
vertellen over dit initiatief: “Je doet dit niet 
voor even, het is voor de toekomst.”

Het doel van deze prijsvraag is dat vereni-
gingen creatief aan de slag gaan om zo min 
mogelijk grondstoffen, waaronder energie, te 
verspillen. Gemma Tiedink, wethouder van 
duurzaamheid en vrijetijdseconomie: “We 
werken naar een volledig circulaire economie 
toe in 2050. In Nederland zijn we met steeds 
meer mensen, grondstoffen worden schaars 
en we hebben een groot CO2 probleem. We 
moeten toe naar minder materiaalgebruik.” 
Om dit te bereiken maakt de regering nieuw 
beleid en de gemeenten voeren dat uit. Dui-
ven wil dit doen door het betrekken van part-
ners uit de samenleving, zoals evenemen-
tenorganisatoren en verenigingen. Sommige 
Duivense groepen zijn al volop bezig met 
duurzaamheid “Studenten van de HAN kijken 
bijvoorbeeld naar de mogelijkheden rond de 
ijsbaan. Schutterijen en carnavalsverenigin-
gen denken na over minder afval bij optoch-
ten. Deze prijsvraag kan het duwtje in de rug 
geven, zodat ideeën ook werkelijkheid wor-
den,” vertelt Gemma. Paul Groenen, project-
leider en initiator van de prijsvraag, sluit daar-
bij aan: “Het moet mensen prikkelen om op 

een andere manier te gaan kijken. We hopen 
hier als gemeente van te leren en uiteindelijk 
concrete resultaten te zien.”

Creatief en duurzaam
“Ik hoop dat mensen out of the box dur-
ven te denken, dat ze verder gaan dan af-
val inzamelen en zonnepanelen,” vervolgt 
Paul. “Uiteraard zijn dat belangrijke thema’s, 
maar er is nog zoveel meer.” Ideeën worden 

door hem beoordeeld op juist- en volledig-
heid voor ze naar de jury gaan. Deze jury, 
bestaande uit Wim Nabbe, Jeroen Smits, 
Marion Mon, Frank Croes en Gemma Tie-
dink zelf, kijkt vooral naar de originaliteit. 
“Met name het hergebruik en besparen van 
grondstoffen zullen onze aandacht trekken,” 
vertelt Gemma. “Ook de impact is van be-
lang bij het beperken van verspilling én het 
bereiken van mensen.” Aanmelden kan tot 

13 december, op de website van 
het duurzaamheidsprogramma 
en en energieloket Samen1ner-
gie.nl. De drie winnaars ontvan-
gen bedragen van 3.000, 1.500 
en 500 euro om hun ideeën uit 
te voeren. Paul: “In vergelijkba-
re situaties heb ik gezien dat er 
echt creatieve ideeën uitkomen 
als je mensen tot nadenken 
aanspoort. De prijsvraag geldt 
nu alleen voor Duiven, maar we 
hopen dat andere gemeenten 
zullen volgen.”

Vele stappen
Deze prijsvraag is uniek, maar is 
zeker niet het enige initiatief van 
de gemeente op het gebied van 
duurzaamheid. Gemma: “Via Sa-
men1nergie laten we samen met 
de gemeente Westervoort zien 
op welke manieren je kunt bij-
dragen aan een klimaatbesten-
dige leefomgeving, hoe je kunt 

besparen op grondstoffen en energie, welke 
maatregelen je daarvoor moet nemen en wel-
ke subsidies je daarvoor kunt krijgen. Om een 
duurzame samenleving te krijgen, zullen we 
het samen moeten doen.“ Ook duurzame idee-
en die niet aan een vereniging gekoppeld zijn, 
kunnen doorgegeven worden via samen1ner-
gerie.nl. Maar verenigingen en stichtingen wa-
ren tot nu toe nog niet erg betrokken. “Met 
deze prijsvraag proberen we hen uit te dagen.”

Floor Dekkers

Kyra Sannes

‘Corona-periode gaf mij het laatste zetje’
Henk Zomerdijk voltooit na vijftig jaar schrijven een boek over de zin van het leven

Samen voor een duurzame samenleving
Duiven zet zich in voor optimaal gebruik van grondstoffen bij verenigingen

Paul Groenen en Gemma Tiedink: “Je doet dit niet voor even, het is voor de toekomst.” (foto: PR)

Henk Zomerdijk met zijn boek (foto: Floor Dekkers)



Kozijnenmonteur 
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

Inmeter / service monteur
Wij zijn op zoek naar een technische collega met veel ervaring in de kozijnenbranche. In deze functie ben je 
klantgericht en ben je goed in staat samen te werken met collega’s, maar ook met externe partners. Je krijgt een 
verantwoordelijke functie waarin je hoofdtaak bestaat uit het zorgvuldig inmeten van gevelelementen.

Wat verwachten we van jouw?
• Ervaring en uitgebreide kennis en inzicht in het vak
• MBO werk en denkniveau.
• Een zelfstandige werkhouding met oog voor detail.
• Gedreven, gestructureerd en secuur.
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Goede communicatieve eigenschappen

Wat bieden wij  jouw?
•  Fulltime baan met uitzicht op een vast dienstverband;
•  Bedrijfsauto, mobiele telefoon en laptop
•  Een professioneel en collegiaal team in een groeiend bedrijf;
•  Beloning van je kwaliteit en inzet door een prima salaris dat past bij je kennis en ervaring

Bedrijfspro� el
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

VACATURES
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Liemers Poëzie
OVERAL SEIZOENEN

In de winkels lijkt het winter
Overal staan de kerstshows te schitteren
Met hun muziek, licht en poedersneeuw

In het bos lijkt het herfst
Bladeren krijgen hun kleuren rood, oranje, geel

En bezaaien de bodem om leegte achter zich te laten
In de lucht lijkt het lente

De zon schijnt warm, goud, geel en zacht
En laat alles glimmend stralen in het glanzende licht

In huis lijkt het zomer
De bossen bloemen met hun vrolijke kleuren

Geven de zomerse geuren af die we waarderen

Kim Kleijkers

ZEVENAAR – De Zevenaarse Helma Eijkel-
kamp (53) heeft in coronatijd haar passie 
omgezet in een nieuw bedrijf. Met ‘Hel-
ma’s voedingsadvies en meer’ heeft ze als 
doel mensen te helpen met hun voeding 
en gezondheid.

“Dat is ontzettend belangrijk. Zeker met 
de huidige pandemie worden je weer-
stand en gezondheid steeds belangrij-
ker. Het is heel vervelend om nu al voor 
een kleine verkoudheid in quarantaine te 
moeten gaan”, valt ze met de deur in huis. 
Na jaren te hebben gewerkt als banket-
bakker en chocolatier begon het een aan-
tal jaar geleden te knagen bij Helma. Ze 
wilde niet alleen lekker eten maken, maar 
ook meer aandacht voor gezondheid.  
“Niet alleen voor mezelf en mijn familie, 
ik wilde ook andere mensen helpen en 
begeleiden.” Ze begon een opleiding tot 
voedingsdeskundige en gewichtscon-
sulent, waardoor ze voldoende kennis 
en bagage vergaarde voor het realiseren 
van haar grote droom: een eigen bedrijf. 
Iedereen die beter om wil gaan met zijn 
voedingspatroon en leefstijl kan bij haar 
aankloppen. Helma Eijkelkamp helpt op ver-
schillende manieren, onder meer via per-
soonlijke gesprekken, groepspresentaties en  
kookworkshops.

Blijvende verandering
Ze is ervan overtuigd dat een gezonde le-
vensstijl energie geeft op allerlei vlakken. “Ik 
probeer met mijn advies mensen vooral be-
wust te laten maken hoe ze omgaan met 
voeding, gewicht en leefstijl. Mijn doel is niet 
om mensen snel te laten afvallen door mid-
del van een dieet, maar ze de voordelen van 
goede voeding te laten zien en hiermee een 
blijvende verandering tot stand te brengen. 
Haar doelgroep zijn vooral vrouwen tussen 

de 35 en 60 jaar die last hebben van een 
toenemend gewicht en een afnemend ener-
giepeil vanwege schommelingen in de hor-
monen. Buiten deze doelgroep heeft ze ook 
ruimte voor andere mensen die haar hulp 
en deskundigheid kunnen gebruiken. De 
waarden die Helma gebruikt in haar begelei-
ding komen overeen met de letters van haar 
naam: Helder, Eerlijk, Leerzaam, Maatwerk, 
Advies. De S achter haar naam staan voor 
Samen Sterk en Succes.

Puur Gezond Piramide
De Puur Gezond Piramide vormt de basis 
waaruit Helma werkt. Daarin wordt naast 
gezonde voeding aandacht besteed aan be-
wegen, ontspannen en ruimte geboden voor 
extraatjes. Ongezondere dingen verbiedt Hel-
ma niet, zolang je ze maar met mate neemt: 
“Ik vind het belangrijk om lekker te eten, maar 
dit kan goed met puur eten, zonder extra on-
nodige toevoegingen.” Meer weten? Ga naar 
https://www.helmasvoedingsadvies.nl/.

Casper Assmann

Samen gezond door de coronaperiode
Helma Eijkelkamp helpt mensen met hun voeding en gezondheid

“Ik vind het belangrijk om lekker te eten, maar dit kan goed met puur eten”. (foto: Casper Assmann)

Het waren twee weken waarin weer een on-
gekend beroep werd gedaan op onze wend-
baarheid en flexibiliteit. Met de aankondi-
ging dat al onze onderdelen dicht moesten, 
gaan alle alarmbellen af. Hoe gaat dit dan? 
Na de persconferentie komen we met een 
klein crisisteam bij elkaar. We bespreken de 
noodzakelijke acties en de communicatie. 
Zowel intern als naar buiten toe doen we 
ons best om zorgvuldig de impact van de 
maatregelen door te geven. We zijn met bij-
na driehonderd medewerkers. Zij moeten 
als eerste op de hoogte gebracht worden en 
daarna al onze bezoekers en cursisten. Ge-
lukkig gaat dit in de meeste gevallen goed, 
maar soms ook niet. Dan is het hopen op 
begrip. En natuurlijk worden alle teksten in 
de verordeningen nog eens goed doorge-
nomen en blijkt het niet altijd duidelijk te 

zijn. Want welke uitzonderingen gelden 
voor wie? Er zitten nogal eens wat hiaten 
in. Best complex. Zo mogen we uiteindelijk 
toch lessen geven aan kinderen tot en met 
17 jaar. Het is in deze periode voorname-
lijk het hoofd koel houden en rustig blijven. 
Uiteindelijk gaat het erom dat we het virus 
terugdringen en één van de manieren is 
om zo weinig mogelijk reisbewegingen te 
maken. Toch blijft het af toe zuur dat we 
alles perfect op orde hebben en het aantal 
bestemmingen door onze activiteiten vrij-
wel nihil is, terwijl bijvoorbeeld grote (niet 
noodzakelijke) winkels wel open zijn. De dis-
cussie is gaande, bibliotheken moeten open 
blijven. We hebben in geen enkele voorgaan-
de crises mensen de toegang tot informatie 
ontzegd. Dat er behoefte aan is blijkt wel uit 
de run op boeken vlak voor de maatregelen.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Crisismanagement

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



 
 

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: 

 

Samen met Liemers Vitaal probeert Jong 
Geleerd is Jong Gedaan zo veel mogelijk 
mensen aan het bewegen te krijgen. 
Door slim gebruik te maken van een app 
op je telefoon, wordt de opbrengst van 
je dagelijkse inspanningen, naast een 
betere gezondheid voor jezelf, vertaalt 
naar een maatschappelijk welzijn voor 
iedereen! Het nieuwe initiatief “Hart voor 
Elkaar De Liemers” geeft jongeren en 
ouderen de gelegenheid hun steentje bij 
te dragen aan een vitale en samenhorige 
samenleving.  

Het is geen geheim dat ons lichaam 
sterk gebaat is bij regelmatig bewegen, 
maar het is pas sinds kort dat beweging 
ook lucratief kan zijn. De afgelopen jaren 
hebben de apps die onze gezondheid 
bijhouden een enorme vlucht genomen. 
Zo meet bijvoorbeeld de stappenteller 
precies hoe ver of veel iemand op een 
dag loopt. Hoewel de software prima 
werkt, kan het echter nog lastig zijn om 
de juiste motivatie te vinden om te be-
wegen. Door mee te doen aan het pro-
ject “Hart voor Elkaar De Liemers”, kan je 
sparen voor diensten of producten die 
bedoeld zijn om anderen te helpen. Een 
bos bloemen voor een eenzame oudere, 
nieuw materiaal voor de lokale sportver-
eniging, een cadeautje om iemand die je 
kent blij te maken, een donatie aan een 
goed doel; Door te lopen en je stappen 
op te sparen werk je mee aan een geluk-
kigere regio en maak jij het verschil! Zo 
helpt het MDT jouw gezondheid te     
verbeteren en tegelijkertijd een steentje 
bij te dragen aan het geluk van de    
mensen om je heen..  

FitCoins, de gezonde munt 

Gerjo Schepers is initiatiefnemer van 
Liemers Vitaal. Het is zijn missie om de 
bewoners in De Liemers meer aan het 
bewegen te krijgen. Gerjo is sociaal on-
dernemer en werkt graag mee om de 
wereld, stap voor stap, een betere plek 
te maken. Tijdens de avond van het ap-
plaus voor de zorg is bij Gerjo de wens 
geboren om een oplossing te verzinnen 
voor verschillende actuele vraagstukken, 
zoals de steun voor lokale ondernemers, 
de bevordering van de gezondheid en 
het goed doen voor een ander. Door 

gebruik te maken van de bestaande app 
“It’s my life”, worden gezette stappen 
omgezet in een digitale munt, genaamd 
FitCoins. Deze virtuele valuta kan vervol-
gens weer worden uitgegeven aan ge-
zonde producten of diensten. Het is aan 
de gebruiker van de app om te bepalen 
waar zijn of haar gespaarde FitCoins 
naartoe gaan. Een van de mogelijkheden 
is om de betreffende bloemen of       
cadeautjes, gekocht met de FitCoin, zelf 
te gaan bezorgen. Op deze manier wor-
den wij zelf nog vitaler en delen we in 
het geluk dat wij anderen geven.  

Veelbelovende ontwikkelingen 

Gerjo ziet kansen in een samenwerking 
met HOPE XXL en alle anderen die dit 
project een warm hart toedragen. De 
kwaliteit van het programma hangt na-
melijk mede af van de sponsors die het 
aantrekt. Geïnteresseerde partijen stel-
len hun diensten of producten beschik-
baar voor FitCoins in de app. Op deze 
manier worden lokale ondernemers ge-
steund in de vorm van publiciteit en kun-
nen appgebruikers genieten van extra 
voordeel. Momenteel zijn er al 521 deel-
nemers in onze regio actief met het ver-

dienen van FitCoins en zijn er al meer 
dan 250.000 fitCoins bij elkaar gespaard. 
“Een veelbelovend getal, dat we graag 
zien toenemen!”, lacht Gerjo optimis-
tisch. Voor Liemers Vitaal zijn samenwer-
king en creativiteit erg belangrijk. “Heb je 
zelf een idee hoe het initiatief nog beter 
gemaakt kan worden? Kom maar op!”, 
zegt Gerjo uitdagend!  

Naast sponsoracties voor lokale onder-
nemers, worden binnenkort ook de         
zogeheten “Hart voor Elkaartje”          
verkocht. Een kleine donatie in ruil voor 
een kaartje om mensen de mogelijkheid 
te geven net iets extra te doen. Je rekent 
bijvoorbeeld naast je gezonde            
producten bij de fruitboer een extra  
bedrag af dat 100% ten goede komt aan 
inwoners van De Liemers die het hard 
nodig hebben. Op deze wijze probeert 
Hart voor Elkaar De Liemers op        
meerdere manieren bij te dragen aan 
een win-winsituatie voor iedereen.  

MDT-Jongeren in beweging 

Hart voor Elkaar De Liemers biedt jonge-
ren handvatten om deel te nemen aan 
dit project, opdat zij anderen weer een 
duwtje in de rug kunnen geven. De deel-
nemende MDT-jongeren zijn bijvoor-
beeld hard nodig om de app onder de 
inwoners bekend te maken om zo het 
draagvlak voor het vitaliteitsinitiatief te 
vergroten. De jongeren kunnen ook een 
andere, meer jongere, doelgroep aan-
spreken door te helpen zoeken naar 
nieuwe partners of door de app te delen 
binnen hun netwerk. Aangezien Liemers 
Vitaal constant op zoek is naar nieuwe 
partners om het aanbod van producten 
en diensten in de app te vergroten, kun-
nen de jongeren assisteren bij de wer-
ving hiervan. Uiteraard kunnen de MDT-
deelnemers ook zelf hun wandel-
schoenen aantrekken en buiten, lekker 
sportief, op pad gaan.  

Bij deze dus de uitnodiging aan de Lie-
merse inwoners, bedrijven, maar vooral 
wandelaars om op te staan en in bewe-
ging te komen voor elkaar. Bewegen is 
nog nooit zo hartverwarmend geweest! 

Tr8-106 Hart voor elkaar in de Liemers 

��Gerjo Schepers geeft het goede voorbeeld en gaat zijn “stappen tellen” 

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 60  
verschillende Tr8-projecten, maar 
ook zelf een project mogen beden-
ken. Zo kan iedereen een leuke en 
nuttige MDT-tijd tegemoet zien! 

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 
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ZEVENAAR – Dit jaar maakt IT-be-
drijf BlueSquad uit Zevenaar het 
mogelijk voor voetbalvereniging 
SDZZ om de jaarlijkse huisbezoe-
ken van de Sinterklaas op 5 de-
cember door te laten gaan. Niet in 
dezelfde vorm als vorig jaar, maar 
toch veilig en persoonlijk.

In Zevenaar zal er dit jaar geen in-
tocht zijn en is er onduidelijkheid 
over een alternatief. “Wij hebben de 

capaciteiten, materialen en tech-
niek om dit op korte termijn te re-
aliseren, daarnaast zijn wij trotse 
SDZZ-sponsor en zetten wij ons 
graag in voor dit prachtig kinder-
feest”, vertelt BlueSquad directeur 
Mickel Voois.

Zoomen met de Sint
SDZZ en BlueSquad leunen niet 
achterover, want ook de Sint pro-
beert mee te gaan met de tijd 

en heeft de wereld van 
videobellen ontdekt. 
Dankzij de fantasie van 
een kind kan het verhaal 
een spannende twist 
krijgen. “Wij hebben al 
in persoonlijke kring een 
boodschap van de Sint 
naar nichtjes en neef-
jes verstuurd, zij waren 
mega onder de indruk”, 
vertelt BlueSquad mar-
keteer Duzy Ahmad. De 
jonge elftallen zullen per 
team Zoomen met de 
Sint waarna vervolgens 
de traditionele huisbe-
zoeken vorm krijgen 
online. Op deze manier 
kunnen er meer huisbe-
zoeken plaatsvinden en 

SDZZ verwacht flinke opkomst in 
aanmeldingen.

Inschrijvingen geopend
Normaal gesproken dienen de huis-
bezoeken van SDZZ als extra op-
brengsten voor de vereniging. Op 
deze manier missen zij niet grote op-
brengsten en kunnen ze de kinderen 
en hun leden blij houden. Inschrijven 
kan tot en met 30 november via 
emailadres: sinterklaas@sdzz.nl.

LIEMERS – Sinterklaas nodigt alle 
(klein)kinderen tot en met 12 jaar 
oud van huurders van Plavei uit 
om tussen maandag 16 en vrijdag 
27 november hun digitale schoen-
tje te zetten.

Op woensdagmiddag 2 december 
tussen 13.00 en 17.00 uur worden 
de gevulde ‘schoentjes’ coronaproof 
bij onze huurders aan huis bezorgd.
Zet gemakkelijk een digitaal 
schoentje door het formulier op 

www.plavei.nl/sinterklaas in te vul-
len. Per kind vult u één formulier in. 
Niet zo digitaal? Neem dan per mail 
of telefonisch contact met Plavei 
op. Een medewerker vult dan sa-
men met u het formulier in.

Rijnstate deelnemer onderzoek effect BCG-
vaccin tegen gevolgen COVID-19 bij ouderen
ARNHEM – In Nederland is in 
twintig ziekenhuizen een grote 
studie gestart, die gaat onderzoe-
ken of het vaccin tegen tubercu-
lose (het BCG-vaccin) bescher-
ming biedt tegen de gevolgen van 
een infectie met het coronavirus 
bij kwetsbare ouderen. Rijn-
state is één van de deelnemen-
de ziekenhuizen aan de studie, 
die wordt gecoördineerd door  
UMC Utrecht.

Het coronavirus blijkt vooral kwets-
bare ouderen ernstig ziek te maken 
en zij lopen dan ook het hoogste 
risico om aan de infectie te overlij-
den. Op dit moment is er nog geen 
specifiek vaccin tegen het corona-

virus beschikbaar. Mogelijk biedt 
deze BCG-vaccinatie gedeeltelijke 
bescherming tegen een infectie 
met het coronavirus, waardoor 
minder mensen last krijgen van het 
virus en de infectie mogelijk ook 
milder verloopt.

Bewezen veilig
Marc Bonten, hoogleraar mole-
culaire epidemiologie van infec-
tieziekten in het UMC Utrecht en 
hoofdonderzoeker van de studie 
zegt: “In de laatste maanden zijn 
er steeds meer signalen gekomen 
dat het BCG-vaccin inderdaad een 
bescherming biedt tegen luchtwe-
ginfecties.”
Het BCG-vaccin is het meest toe-

gediende vaccin ter wereld en 
wordt al tientallen jaren over de 
hele wereld gebruikt om tubercu-
lose te voorkomen. Dat heeft er 
voor gezorgd dat het vaccin als be-
wezen veilig wordt gezien en dat 
de mogelijke bijwerkingen bekend 
zijn.

Kwetsbare ouderen
Voor deze placebo-gecontroleerde 
studie worden kwetsbare patiën-
ten van zestig jaar en ouder be-
naderd om deel te nemen via het 
ziekenhuis waar ze onder behan-
deling zijn.
Voor meer informatie over deelna-
me in Rijnstate of vragen over deze 
studie: BCG-PRIME@rijnstate.nl

Sinterklaas op geheime locatie in Zevenaar. (foto: BlueSquad)

ZEVENAAR – Lions-
club de Liemers verza-
melt weer D.E.-waar-
depunten en oud geld 
en vreemde valuta in 
Zevenaar. Met de waar-
depunten worden jaar-
lijks honderden pakken 
koffie gescoord voor 
de Voedselbank.

Met het oude geld en de 
vreemde valuta kunnen 
oogoperaties in derde 
wereldlanden worden 
uitgevoerd.Deze inza-
meling brengt jaarlijks 
zoveel op ,dat er twin-
tig tot dertig operaties 
kunnen worden bekos-
tigd met name staar-
operaties.
De inzamelingsboxen 
(zie afbeelding ) staan 
bij Albert Hein en de 
Coop. Het is ook moge-
lijk om de waardepunten en/of het 
geld op te sturen naar Lionsclub de 

Liemers, Postbus 2084, 6900 CB 
Zevenaar.

DE-punten inzamelbak. 
(foto: Henk Niebuur/Lions de Liemers)

Online huisbezoek Sint voor Zevenaarse kids

Zet een digitaal schoentje bij Plavei

Inzameling DE-waardepunten 
voor Voedselbank Zevenaar

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

NR 1 in service en kwaliteit...
(0313)  412 727x y c l e s e r v i c e . n l

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

ZEVENAAR – Bart van Huet eige-
naar van TOPP had niet veel tijd 
nodig om zijn jawoord aan SDZZ 
te geven.

Veel gesprekken zijn er niet ge-
voerd, na uitleg van het nieuwe 
sponsorconcept was het snel 

beklonken. De kledingcommissie 
is dan ook erg blij dat ook deze 
sponsor het vertrouwen heeft in 
onze mooie club en hoopt daar-
bij op een mooie langdurige sa-
menwerking. In deze tijd kan je ei-
genlijk niet meer om TOPP heen. 
TOPP uw hygienespecialist.

Sponsor bedankt

Bart van Huet, eigenaar. (foto: Alfons)

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

Deal

kortingscode: EARLYBLACKFRIDAY
De actie is geldig van 

19 t/m 26 november 2020

shop ook online!

Gratis parkeren bij de winkel!

De grootste
lingeriewinkel

van 
Nederland!

Rijksweg 26 • Duiven 
Telefoon 026-7370298

bodywearsuperstore.nl



Zorg en
   Welzijn

LIEMERS  2020



Van de mensen die wegens de coronacrisis thuiswerken, heeft 41% vaker last van fy-
sieke klachten dan voorheen. Het gaat om problemen met arm, nek, schouder en rug. 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), met name acupunctuur, kunnen lichamelijke 
klachten behandelen. Meer dan 1/3 van de wereldbevolking maakt dagelijks gebruik van TCG. 
Echter zijn de voordelen hiervan nog onbekend bij veel Nederlanders. Welke klachten 
worden goed behandeld met TCG? Hoe gaat dat in zijn werking? Dr. L. Wang van Huichun 
Chinese Medische Kliniek legt het ons uit.

■ Wat is de kracht van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)?

TCG is een duizend jaren ontwikkeld systeem voor het diagnosticeren, behandelen en voor-
komen van ziekten. Het heeft als uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’ en beschouwt 
pijn en ziekte als signalen dat het lichaam uit balans is. Het doel van een TCG behandeling is 
het herstellen van het evenwicht. Tegelijkertijd zijn bijwerkingen minimaal, omdat Chinese 
geneeswijzen uit natuurlijke methoden bestaan - het is effectief en veilig.

■ Waarvoor kunnen mensen bij uw kliniek terecht?

De Chinese behandelwijze is zeer geschikt voor diverse ziekten, vooral voor mensen die 
een chronische ziekte hebben, of die klachten verdragen waarvoor westerse artsen geen oor-
zaak kunnen vinden of waar reguliere therapieën weinig tot geen effect hebben. Ook is het 
geschikt voor patiënten die moeten revalideren van bijvoorbeeld een hersenbloeding, maar ook 
voor mensen die last hebben van pijnen, depressie, slapeloosheid, enzovoort.  In de Westerse 
wereld worden pijnstillers, antidepressivum of slaappillen, waar chemische stoffen in verwerkt, 
vaak voorgeschreven. Bij de geneesmiddelen die gebruikt worden TCG is alles natuurlijk, waar-
door men nauwelijks bijwerkingen krijgt. Bij TCG, kijkt de dokter anders naar een “probleem”, 
hij kijkt niet alleen naar de ziekte maar ook naar de patiënt als geheel. Problemen van de nieren 
kunnen bijvoorbeeld oorsuizen veroorzaken heeft terwijl het probleem niet te vinden is bij het 
oor. Tevens worden mensen door TCG weer ontspannen en krijgen daardoor ook meer energie. 
Daarom wordt TCG ook gebruikt om de gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen.

■ Hoe worden diagnoses vastgesteld?

TCG heeft één van de meest verfi jnde diagnostische technieken van de wereld. De signalen die 
ons lichaam afgeeft is een weerspiegeling van de toestand van onze gezondheid. Op basis van 
bijvoorbeeld het voelen aan de pols, het observeren van de tong en nagels, en het stellen van 
vragen over eventuele signalen die het lichaam afgeeft, kan een nauwkeurige diagnose gemaakt 

worden. Tegenwoordig combineren we ook Westerse diagnostische technieken hiermee. Uit 
onderzoek van Universiteit Leiden blijkt dat westerse en Chinese geneeskunde elkaar goed kun-
nen versterken.

■ Welke behandelmethodes van TCG biedt u aan?

Naast acupunctuur en kruiden, kan een behandeling ook bestaan uit Acupressuur (Tui-na), Moxa, 
Cuppen, Voetbaden, Qigong, Taichi, Voeding, enzovoort, of een combinatie hiervan. Gepersona-
liseerde behandelingen is cruciaal in TCG - gepersonaliseerde medicijnen kunnen bijvoorbeeld 
het antwoord zijn op de gebrekkige behandeling van chronisch zieke mensen.

■ Hoe kunnen we bij u terecht en worden behandelingen vergoed?

U kunt direct terecht bij ons kliniek, ook zonder verwijsbrief van uw huisarts. Behandelingen 
vinden volgens afspraak plaats. Als arts ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor 
Traditionele Chinese Geneeskunde ZHONG en lid van Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). 
De consulten worden door verschillende verzekeraars vergoed.

■ Over Huichun Chinese Medische Kliniek

Dr. Wang is afgestudeerd in China voor TCM. Na 
ervaring te hebben opgedaan in het Royal Liver-
pool University Hospital is Dr. Wang in 2001 ge-
promoveerd als doctor aan Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Huichun Medische Kliniek is gevestigd 
aan Vredenburgstraat 40 in Westervoort, De Enk 
1 in Elst (gld.) en in Huissen, en te bereiken via 
06-38781150 of huichun.tcm@gmail.com. 
Bezoek de website www.chunacupunctuur.nl 
voor meer informatie.

HUICHUN 
CHINESE MEDISCHE KLINIEK

www.chunacupunctuur.nl

Lichamelijke klachten door thuiswerken? 
Traditionele Chinese Geneeskunde heeft de oplossing

Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 

www.ppzevenaar.nl

Lentemorgen 5, 6903 CT Zevenaar 
Tel. 06 30149643 / 06 86627275
Meer informatie kunt u vinden op www.ppzevenaar.nl

Gespecialiseerd in psychische klachten
 bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend BVSK en Geschillencommissie

DE HOOGSTE SLAGINGSKANS MET 
PERSOONLIJKE BEMIDDELING

Op zoek naar een relatie?

Bel nu Niki de Man
026 - 202 29 52

Extra handen nodig in uw huishouden? Dan kunt u op STMG 
rekenen! Onze thuishulpen geven glans aan uw huis én aan 
uw dag. Zij maken van uw huis een schoon en veilig thuis.

Samen met u kijken we naar hoe wij u het beste kunnen 
ondersteunen. Voor onze ondersteuning is een indicatie nodig. 
Deze kunt u via uw gemeente aanvragen. 

Meer weten over STMG? Kijkt u dan op www.stmg.nl. 

STMG biedt in de Liemers huishoudelijke ondersteuning, 
thuisbegeleiding en (specialistische) verpleging en verzorging.

Thuiszorg van STMG. 
Zorg die bij u past.



REGIO – Wie bij een overlijden belast wordt 
met het regelen van de uitvaart van een 
dierbare en de verzekeringspolis bekijkt, 
vindt daarop doorgaans een telefoonnum-
mer met de melding “Bel dit nummer om 
een overlijden te melden.”

90 procent van de mensen blijkt automatisch 
het nummer van de verzekeraar te bellen, 
simpelweg omdat het daar staat. En natuur-
lijk wil de verzekeraar maar al te graag de 
uitvaart voor je verzorgen. Zij beweren zelfs 
dat je anders het ‘inkoopvoordeel’ kwijtraakt. 
Maar dat is niet zo, je bent zeker niet duurder 
uit bij een zelfstandige uitvaartondernemer.

Een uitvaartverzekering (ook naturapolis) 
keert àltijd uit bij overlijden, ongeacht wie de 
uitvaart verzorgt. Bedenk dus vooraf welke 
keuze je hierin wilt maken, zodat het een uit-
vaart wordt die recht doet aan wie de overle-
dene was.

Voor een persoonlijke uitvaart op maat voor 
elk budget bied ik u een uitvaartpakket aan
voor 2995 euro.

Bel voor meer informatie naar 06 10122205, 
ook als u elders verzekerd bent. 
Of kijk op mijn website wat dit inhoud 
www.johanuitvaartzorg.nl.

REGIO - Remco Kluck al jaren bekend van 
zijn betaalbare en zeer goed onderhouden 
tweedehands sta op stoelen met garantie.

Doordat de ouder wordende mens steeds lan-
ger zelfstandig moet blijven wonen kan een 
sta op stoel een goed, onmisbaar hulpmiddel 
zijn. Uiteraard kan men een nieuwe stoel aan-
schaffen van circa 3.000 euro; bij ons kunt u 
terecht voor gemiddeld 600 euro. Bij ons klein-
schalig familiebedrijf vindt u een wisselende 
voorraad zeer goed onderhouden sta op stoe-
len met garantie. Deze stoelen van de merken 
Fitform en Doge zijn volledig gereinigd, nage-
keken en verkeren in bijna nieuw staat.

Voor reparatie, onderhoud en reiniging van 
uw stoel kunt u terecht bij ons bedrijf.

Waarom een sta op stoel kopen bij Sta op 
met Gemak ?
- eerlijke, transparante en vriendelijke werk-

wijze
- ruime keuze in kleur, materiaal en breedte
- gratis bezorging in Duiven e.o.
- samenwerking met Valenti Ergotherapie 

te Duiven
- vakkundige en snelle service
- door vaste kosten van huisvesting, trans-

port en personeelsbezetting laag te hou-
den en scherpe inkoop kunnen we onze 
stoelen voor een lage prijs aanbieden

Graag tot ziens bij Sta op met Gemak

www.staopmetgemak.nl; 
info@staopmetgemak.nl; 06 51821098.

REGIO – Verhuizen naar een zorgcentrum, 
een overlijden of gewoon kleiner gaan wo-
nen: er zijn veel redenen om een woning 
leeg te maken. Dat kan een flinke kluif zijn 
waar je als een berg tegenop kunt zien. 
Maar dat is niet nodig: schakel Kringloop 
De 2e Ronde in Velp in en die woning is 
zo leeg!

Patty Meijer runt De 2e Ronde sinds 2013 
samen met Jan Scheper en Edwin Pol. “We 
verhuizen ook mensen. Vaak is dat een 
combinatie met leegruimen, als mensen 
bijvoorbeeld kleiner gaan wonen of naar 
een verzorgingshuis gaan. Dan heb je twee 
vliegen in één klap.”

Snel en netjes
“Als mensen bellen voor een leegruiming, gaan 
we eerst kijken. Dan krijgen we goed beeld 
van alles wat er moet gebeuren. Moet er ta-
pijt weggehaald, mogen de gordijnrails blijven 
hangen, willen de mensen het bezemschoon 
of hoeft alleen de inboedel weg? We leggen 
alles samen met de klant vast zodat we geen 
misverstanden krijgen. Voor spoedontruimin-
gen houden we altijd plaats vrij in onze plan-
ning. Zo voorkomen we dat onze klanten een 
maand extra moeten betalen voor huur.”

Kringloop De 2e Ronde, 
IJsselstraat 32, Velp; 06-24667703, 
06 55814854, info@kringloopvelp.nl..

GROESSEN – Heb jij er ook last van dat je 
minder geniet dan je zou willen? Dat je te 
veel leeft op de automatische piloot en in 
de overlevingsstand? Dat het leven zoveel 
van je vraagt, dat je aan jezelf eigenlijk niet 
toekomt?

Zou je ook niet liever willen leven met meer 
gemak en minder moeten? Een leven waarin 
je met volle teugen geniet van wie je bent en 
wat je doet? Waarin je vriendelijker, energie-
ker, vitaler bent en meer in balans?
Wil je echt anders in het leven staan, met 
meer rust, ontspanning en tevredenheid? 
Neem dan contact met me op. Ik bespreek 

graag samen met jou, vrijblijvend, hoe jij de 
verandering kunt maken die je wilt of nodig 
hebt. Of schrijf je in voor een mindfulness- 
of compassietraining, een mini-retraite, een 
workshop of een individueel coachtraject. Ik 
werk zowel ‘live’ als online.
In Groessen starten er in het nieuwe jaar 
kleine ‘live’ groepen van maximaal vier per-
sonen. Informatie komt binnenkort op de 
website.

Aanmelden en informatie: 
www.wendyderksen.nl of 
info@wendyderksen.nl of bellen met 
06 21593590.

(foto: Rob de Joode)

  

Je hebt zelf de keuze!

‘Sta op met Gemak’ op ‘t Holland 51a in Duiven

Al jaren een begrip in de regio 

Kringloop De 2e Ronde: 
van kelder tot zolder leeggeruimd

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

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

* Produceren
* Reinigen

 Matras v/a € 450,-

 In eigen Atelier?
 Matrassen   Autentiek vakmanschap sinds 1976

* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

 Al onze producten worden geproduceerd met
 respect voor mens en natuur

Onderscheidend in slapen,
voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

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

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

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

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

Maandaanbieding
November 2020

Badjassen

Kortingen oplopend tot

50%

Feestelijke  Kado artikelen

Matras v/a € 525,-

 Matrassen
* NIET Gewichtgebonden

* Optimale Ventilatie

* Perfecte Ondersteuning

* Hoge Levensduur

* 100% NON TOXISCH

Al onze producten worden geproduceerd met 
respect voor mens en natuur

Bettomica bedbodem
"uw partner een leven lang"

* Standaard bodem

* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar

* Te plaatsen in ledikant of op voetstel

- alleen voor vrouwen
- persoonlijke begeleiding
- vrije inlooptijden
- sporten op eigen niveau
- afwisselend en effectief

Meld je nu aan voor een gratis training om het uit te proberen.

Bel 06-44922648 of mail naar janiek@hartforher.nl

Kerkstraat 1, Westervoort

Ik dacht altijd dat ik 
er goed uit wilde zien

totdat ik me realiseerde hoe het 
voelt om sterk te zijn.
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DUIVEN – Bierbrouwen is eeuwen oud. 
Kloosterlingen verstaan al vroeg de kunst 
om bier te maken en het gewone volk brouwt 
al in de Middeleeuwen thuis gerstenat voor 
eigen gebruik. Duiven heeft met Stoombier-
brouwerij De Star ook een brouwhistorie. Een 
brouwerij waar stoom de moutmolen en de 
pompen aandrijft én de ketel verwarmt, wat 
het brouwproces en de bierkwaliteit ten goe-
de komt.

Het is niet vanzelfsprekend dat er in Duiven 
een brouwerij komt. In 1487 krijgt de stad 
Zevenaar namelijk het alleenrecht om in de 
Liemers bier voor de verkoop te brouwen. 
Joannes Hansen trekt zich daar niets van 
aan en begint in 1704 doodleuk in Duiven een 
commerciële bierbrouwerij. Naar verluidt mag 
Hansen bier blijven brouwen én verkopen 
mits hij jaarlijks twaalf rijksdaalders accijns 
afdraagt aan Zevenaar. In 1740 verkoopt Han-
sen zijn bezittingen aan Peter Heijdendael. 
De rijke boerenzoon bezit vanaf dat moment 
de hofstede met brouwhuis, ketel en brouw-
gereedschap. De productie is niet groot, veel 
boeren brouwen nog hun eigen bierconsump-
tie. Duiven ligt echter aan de Kleefsche Post-
weg, de verbindingsweg tussen Arnhem en 
Kleef, en dát is voor brouwer en tevens her-
bergier Heijdendael gunstig. De reizende pas-
santen en overnachters in zijn herberg lusten 
graag een biertje wat zijn afzet vergroot. In 
1797 neemt schoonzoon Evert Nass de brou-

werij over, later opgevolgd door diens zoon 
Petrus Stephanus. Rond 1816 ligt de produc-
tie op zo’n 160 ton bier per jaar. In de winter 
brouwt men twee á drie keer per maand, in de 
zomer hooguit één keer. Bier is zomers niet 
goed houdbaar.

Vijf cent voor glas bier
Petrus Stephanus zit niet stil: rond 1850 gaat 
zijn bedrijf als een van de eerste Nederlandse 
brouwerijen ondergistend ‘Beiersch’ bier pro-
duceren. Dit bier, met een alcoholpercentage 
van 3 à 4 procent, wordt steeds populairder 
en is langer houdbaar dan het bovengistend 
Nederlands bier dat hij tot dan toe brouwt. Nu 
kan ook in de zomer volop worden gebrou-
wen. De benodigde mout wordt in eigen mou-

terij verwerkt, de hop komt in houten tonnen 
uit Beieren. De brouwerij groeit uit tot een van 
de belangrijkste in de provincie en het ‘Duiven-
sch bier’ wordt een begrip. In de loop der jaren 
werken er acht tot twaalf mensen. Een liter 
bier kost begin 1900 drie stuivers, een glas 
bier vijf cent.

Voor de zoon
In 1876 komt de succesvolle brouwerij in 
handen van de Limburgse weduwe Otten, die 
de zaak koopt voor haar zoon Coenraad. Op 
de gevel van het brouwershuis komt C.C.G. 
Otten te staan. De brouwerij zelf heet De Star, 
in die tijd een veel gebruikte naam voor een 
bierbrouwerij. Coenraad Otten is, naar later 
blijkt, de laatste zelfstandige brouwer van De 

Star. Na de Eerste Wereldoorlog neemt Hei-
neken de brouwerij over waarna in 1924 alle 
activiteiten om zelf bier te brouwen stoppen. 
Het bedrijf gaat verder als bierbottelarij en 
bierhandel van Heineken. Onder eigen merk 
worden nog wel limonades en mineraalwater 
gebotteld. ‘De Star’ blijft vooruitstrevend: als 
een van de eerste bedrijven in Duiven ver-
vangt men in 1925 paard met wagen door 
de vrachtwagen. De ‘Okshoofden’, de houten 
biertonnen die met warme pek worden ge-
dicht, worden eveneens vervangen. De leve-
ring aan de afnemer gebeurt voortaan in beu-
gelflessen van ¾ tot 1 liter. Rond 1933 stopt 
het bottelen, het bedrijf wordt omgevormd 
tot agentschap van Heineken en daarmee 
drankenhandel voor de regio. Deze dranken-
handel wordt rond 1960 verplaatst naar de 
Plaksestraat. Het voormalige brouwerijge-
bouw, op de plek waar nu Action zit, wordt 
in 1965 afgebroken. De brouwerij stilgelegd, 
het gebouw gesloopt, maar het gerucht blijft: 
Heinekens rode ster zou zijn ontleend aan De 
Star, de naam van de historische stoombier-
brouwerij in Duiven.
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.

BRONVERMELDING
Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, blad 
Driepas 1985, nummers 1 en 2.
Tijdschrift PINT-nieuws, nummer 153 april 
2006, artikel over Stoombierbrouwerij De Star.

TOLKAMER- De afgelopen decennia zijn de 
winters in Nederland enorm veranderd. Dit 
heeft impact op de natuur en het milieu, en 
daarmee ook op onze tuinen. Je tuin win-
terklaar maken zoals dat vroeger ging, is er 
niet meer bij. Hoe dat tegenwoordig het bes-
te kan legt tuinontwerper Jelle Grintjes uit.

Grintjes (45) heeft al van kinds af aan een 
grote liefde voor de natuur. Hij is graag bui-
ten en besloot daar op zijn twintigste wat 
mee te doen: “In 1995 begon ik aan de mid-
delbare tuinbouwschool. Hier merkte ik dat 
ik het bezig zijn met planten en bloemen erg 
leuk vind. Ik wilde daar graag meer van le-
ren.” In 2008 startte Grintjes een eigen tuin-
ontwerpbedrijf. “Mijn werk is ieder jaar weer 
anders, dat komt door nieuwe trends, maar 
ook door de klimaatverandering. Bloemen en 
planten moeten zich aanpassen of worden 
vervangen. Dat is soms best even zoeken.”

Minder koud
In Nederland zijn we van strenge winters 
naar zachte winters gegaan. Dit heeft aan-
passingen in de tuin onvermijdelijk gemaakt 
vertelt Jelle Grintjes. “In de winter kon het 
vroeger min twintig graden worden en als 
het dan ook nog stevig waaide stierven er 

veel plantjes. Tegenwoordig is het veel min-
der koud en hebben we ook andere planten in 
de tuin staan. Tuincentra gaan steeds meer 
mediterrane planten aanbieden, omdat we 
nu al zes jaar bijna geen vorst hebben. Die 
zijn gevoeliger voor kou en lichte vorst, maar 
ook voor nattigheid, en dat is iets wat we 
juist heel veel hebben. Deze planten komen 

bijvoorbeeld uit Frankrijk, maar als je planten 
uit Zuid-Frankrijk naar het natte Nederland 
haalt, worden ze daar niet blij van. Die sneu-
velen in ons klimaat.” Het ouderwets winter-
klaar maken van je tuin is wat achterhaald, 
maar toch heeft Grintjes wel de nodige tips 
waarmee je tuin de beste kans heeft om ook 
een zachte winter goed door te komen: “Door 

compost over je tuin te verspreiden 
verminder je beschadiging van plan-
ten door vorst. Flink snoeien voor de 
winter begint brengt het risico met 
zich mee dat takken kunnen invrie-
zen en planten interen. Daarom is 
het beter om vorstgevoelige planten 
pas na de strengste vorst te snoeien 
en vaste planten en grassen te knip-
pen nèt voordat de eerste voorjaars-
bollen boven de grond verschijnen.”
Het belangrijkste voor een goede 
en mooie tuin is dat er genoeg bio-
diversiteit is. Ook hiervoor is het 
belangrijk om planten in de winter 
bovengronds te houden: ze bieden 
een schuilplaats voor insecten en 
zolang er insecten zijn komen er 
ook meer vogels. “Een zo groot mo-
gelijke variatie aan soorten plan-
ten en bloemen zorgt voor goede 
biodiversiteit. Less is more in een 
tuin is achterhaald en ouderwets. 
Biodiversiteit is op dit moment de 

trend, en nog belangrijker: het is heel goed 
voor het klimaat.”

Grintjes heeft een eigen 1.400 m2 grote show-
tuin in Tolkamer met enorm veel achtduizend 
verschillende planten. Deze tuin is altijd te 
bezoeken, ook is de tuin te bewonderen op 
instagram: @showgarden_jelle_grintjes.

Irma de Theije

Nina Elbers

Schatkamer van de Liemers: De Star 
Ontleent Heineken haar rode ster aan roemruchte stoombierbrouwerij?

Natuurlijk groen in de Liemers
Tuinontwerper Jelle Grintjes geef tips voor tuinen in de winter

“Tegenwoordig is het veel minder koud en hebben we ook andere planten in de tuin staan” 

(foto: Kunstwerk! Liemers Museum)



MEER METERS
MINDER VERF
Sikkens binnenmuurverf

VASTE 
LAGE
PRIJZEN

ACTIEPERIODE  
5 OKTOBER T/M 

31 DECEMBER 2020.

OP=OP

PROFITEER NU VAN DEZE UNIEKE ACTIE EN KOM LANGS BIJ:

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

Bekijk de actievoorwaarden op sikkens.nl/binnenmuurverf. Actieperiode 5 oktober t/m 31 december 2020.

Vind ons en volg ons op 
Facebook en twitter
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Afsluitende prijsuitreiking 
Lions-actie SunnySideUp
LIEMERS – De mooie SunnySi-
deUP zomeractie van Lionsclub De 
Liemers is ten einde gekomen. Tal-
loze zonnebloemen zijn in de re-
gio gepoot en tot indrukwekkende 
lengtes uitgegroeid. Via Facebook 
hebben bijna duizend mensen de 
groei van de bloemen gedeeld en 
deelgenomen aan allerhande ac-
ties.

Lokale middenstanders hebben 
mooie prijzen ter beschikking ge-
steld. En uiteindelijk heeft Josina 
Janwarin, secretaresse van Zeve-
naarse burgemeester Lucien van 
Riswijk, uit alle Facebook-volgers 

de winnende deelnemer getrokken.
Ennio Brouwer uit Zevenaar bleek 
de gelukkige winnaar te zijn. Uit 
de handen van burgemeester Van 
Riswijk ontving hij een cheque van 
vijfhonderd euro. Hij mocht een 
goed doel in de Liemers kiezen om 
dit geld aan over te maken. En zo 
wordt de Kinderboerderij in Zeven-
aar met een royaal Lions-gebaar be-
deeld. Daarna heeft Rob Kleinpen-
ning vijfhonderd euro aan bonnen 
overhandigd. Deze waren door de 
Lions ingekocht bij alle deelnemen-
de MKB-bedrijven in de Liemers. En-
nio toonde zich zeer vereerd met de 
prijzen, zoals op het foto is te zien.

Eerste stamppottendrive-in van Nederland!
LATHUM – 2 november: Heel Ne-
derland kijkt momenteel op tegen 
een lange, sombere coronawinter. 
Zelfs de gezelligste feestdagen 
van het jaar, de kerstperiode, zien 
velen in rook opgaan. Maar in Lat-
hum, onder de rook van Arnhem, 
laat Michel Tikken, eigenaar van 
restaurant De Kommensaal, het er 
niet bij zitten.

Hij bedacht een manier om men-
sen alsnog te laten genieten van de 
ambiance en culinaire gerechten 
van zijn restaurant. Zo ontstond 
er een unieke stamppotten drive-in 
met de gezelligheid die zo kenmer-
kend is voor zijn restaurant.

Stamppot op zijn verst
De keuze voor een stamppotten-
drive-in is geen toeval. Het is hèt 
favoriete winterse gerecht in Ne-
derland. Stamppotten zijn gezond 
én lekker, ze worden elke dag vers 
bereid door onze chef. Met stamp-

pot boerenkool, hutspot (wortelen), 
zuurkool en andijvie komen we aan 
alle smaken tegemoet.”

Elke dag, tussen 16.00 en 19.30 uur, 
is de stamppot drive-in geopend. Je 
hoeft er jouw auto niet voor uit. De 
vriendelijke bediening neemt de be-
stelling op en rekent met je af. Ter-
wijl je wacht op jouw bestelling, kan 
je genieten van de winterse sfeer. 
Het klaarmaken van de stamppotten 
kost slechts enkele minuten. Voor 

slechts 5,50 euro per persoon krijg 
je een warm stamppotje met rook-
worst, spekjes, vleesjus en een verse 
worst of gehaktbal naar keuze. Ook 
de heerlijke erwtensoep voor 3,75 
euro is huisgemaakt. Dek de tafel, 
ring the bell en schuif aan voor die 
heerlijkste stamppot op zijn verst!

Je vindt de stamppottendrive-in bij 
De Kommensaal in Lathum, vlak 
bij Arnhem, aan de N338 tussen 
 Westervoort naar Doesburg.

Uitstraling!
Hoeft het in de Liemers maar te vra-
gen,
Wie heeft er niet het blauwe Baske-
tiers’71 shirt gedragen?
Leverde zo voor de vereniging, een 
bijdrage,
Vroegere tijden, nu heden ten dage,
Het blauwe Basketiers’71 bloed 
heeft niemand overgeslagen,
Zit in je genen, van thuis uit meege-
kregen,
Draag je mee, je hele leven,
Tegenstanders weten Basketiers’71, 
zet je niet opzij,
Nederlagen, werden er geleden, 
 telkens, velen in een rij,
Winstpartijen, tegenstanders die 
keer op keer weer bezwijken,

Menig sponsornaam uit de Liemers 
mocht op de shirts prijken,
Zodat de sponsorbijdrage de vereni-
ging kon verrijken,
In deze rare, onzekere tijd, zijn we 
nog wel elkaars gelijken?,
Ieder levert op zijn/haar manier een 
eigen bijdrage,
Stelt op veel en allerlei gebieden, een 
aantal vragen,
Wanneer zal de competitie weer van 
start gaan,
Kunnen de senioren straks ook weer 
op het veld staan,
Hoe wordt de contributie nu verre-
kend, betaald,
Nog onzeker, hoe wordt de eind-
stand in de competitie bepaald,

Tot zover op sportgebied, de sport-
beleving, nu een hele aard
Is het de coronapatiënt, die de vol-
gende dag nog wel haalt,
Vele belevingen, bijna overal, vele 
verschillen,
Dat is toch niet wat we met elkaar 
willen,
Met elkaar staan we nu, voor dezelf-
de strijd,
Coronavirus willen we zo snel, als 
mogelijk, weer kwijt,
Zodat basketballers weer met sport 
invullen hun vrije tijd  
Volg hierin alsjeblieft de regelgeving 
vanuit de overheid!

M & M

‘Rijden’ over de nieuwe A15 tijdens  
informatiebijeenkomst ViA15
REGIO – Op dinsdag 3 november 
organiseerden Rijkswaterstaat en 
aannemer GelreGroen voor de in-
woners in De Liemers een online 
informatieavond rond het project 
ViA15. De ruim driehonderd geïn-
teresseerden kregen onder ande-
re een film te zien waarin virtueel 
over de nieuwe A15 werd gereden. 
Ook vertelde aannemer wat hij gaat 
doen om hinder te beperken tijdens 
de bouw. De bijeenkomst is terug te 
kijken op www.via15.nl.

Vanwege COVID-19 werden de bij-

eenkomst online georganiseerd. On-
danks dat er nog geen groen licht is 
van de Raad van State – het Tracébe-
sluit ViA15 is nog niet onherroepelijk 
– wilden Rijkswaterstaat en Gelre-
Groen mensen in de regio vast mee-
nemen in wat er gaat komen, hoe Gel-
reGroen de weg gaat aanleggen en 
wat de omgeving daarvan gaat mer-
ken. Op 3 november kwamen onder 
andere impressies van de brug over 
het Pannerdensch Kanaal, de verdiep-
te ligging bij Groessen en Helhoek, 
het nieuwe knooppunt De Liemers 
en allerlei natuurmaatregelen aan 

bod. Veel aandacht ging ook uit naar 
maatregelen die GelreGroen gaat ne-
men om (bouw)hinder te beperken. 
Zo gaat de aannemer vanaf de ver-
zorgingsplaats Oud-Broeken op de 
A12 een bouwweg met hulpbruggen 
over lokale wegen aanleggen richting 
het Pannerdensch Kanaal. Op die ma-
nier kan GelreGroen het transport van 
materialen over lokale wegen.
 
Terugkijken kan
Wie de bijeenkomst heeft gemist, 
kan deze terugkijken via de website 
www.via15.nl.

Stamppottendrive-in. (foto: Michel Tikken)

OPEN DAGEN
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 NOVEMBER +

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 NOVEMBER 11.00 - 17.00 UUR

houtenbeeldenatelier.nl

Will Schropp                      Rijksweg 62, Duiven centrum 

Prijsuitreiking SunnySideUP

ZEVENAAR – De eerste ge-
sprekken met een sponsor zijn 
meestal op zijn of haar kantoor. 
Bij Woonpark Bat lag dat even 
anders.

Projectontwikkelaar Solidiam 
houdt kantoor in Amsterdam en 
daarom was het eerste gesprek 
telefonisch. Sander Kauw, Pro-
jectontwikkelaar van Woonpark 
Bat, vond het een bijzonder mooi 
concept wat de kledingcom-
missie van SDZZ hem aanbood. 
Nadat de ontwerpen van het 
wedstrijdshirt, presentatiepak en 
tassen gemaild waren kreeg SDZZ 
al na een half uurtje een positief 
telefoontje van Sander Kauw, met 
de mededeling dat de ontwerpen 

hem zeer bevallen en dat hij erg 
enthousiast is hoe SDZZ zich in 
Zevenaar presenteert. Daarom wil 
hij de club op De Griethse Poort 
graag helpen. Zo zal Woonpark 
Bat op het presentatiepak van de 
jeugdafdeling staan. Ook op het 
wedstrijdshirt van de seniorenaf-
deling en de tassen van zowel de 
jeugd- als de senioren zal het logo 
te vinden zijn. Om de cirkel hele-
maal rond te maken gaf deze ge-
weldige sponsor aan dat hij twee 
mooie lange reclameborden langs 
het hoofdveld wil plaatsen. SDZZ 
is natuurlijk erg blij met deze en-
thousiaste sponsor en hoopt op 
een lange en vruchtbare samen-
werking. Solidiam ontzettend be-
dankt voor de gulle geste.

Sponsor bedankt

Sander Kauw: ‘Fijn om een club als SDZZ te ondersteunen.’ (foto: SDZZ)

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



SUZUKI PRIVATE LEASE
 KOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen

als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

*Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk de voorwaarden op suzuki.nl/privatelease

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Financial 
Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12 scha-
devrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht.  
• meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van 
acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 1 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden •  directsales@suzukifs.nl

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

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.

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.

Arnhem-Noord
6823 HE / Geitenkamp 4
tel.: 026-3513615

Arnhem-Zuid
6833 HL/Huissensestr. 45
tel.: 026-3218284

Westervoort
6931 BM/Dorpstraat 90
tel.: 026-3116743

Voor meer informatie: www.reerinkrijwielen.nl/nieuws

SALE

Op alle 
scooters

10% EXTRA 
KORTING*

*De kortingen zijn geldig 
op vrijdag en zaterdag 

27 & 28 november 2020 
en alleen geldig op artikelen 

die op voorraad zijn!

Op alle 
FLYER fietsen
10% EXTRA 
KORTING*

Op alle 
fietsen

10% EXTRA 
KORTING*

REGENKLEDING
VOOR EEN KWART 

VAN DE PRIJS

Regenpakken 
75% KORTING*

Op alle 
accessoires
20% EXTRA 
KORTING*
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ZEVENAAR – Afgelopen zaterdag zwom-
men de kinderen van reddingsbrigade de 
Breuly af voor het zwemdiploma A, B of C. 
Deze editie was wel een heel bijzondere.

Het afzwemmen is een altijd een bijzonder 
moment. Helemaal voor deze kinderen. In 
het voorjaar ging het zwembad dicht en kon-
den ze niet meer komen zwemmen en oefe-
nen voor hun zwemdiploma. In juni mochten 
de kinderen weer komen zwemmen. Samen 
met papa of mama omdat de badmeester en 
badjuf op 1,5 meter afstand moest blijven.
En afgelopen zaterdag was het zover. 33 
kinderen mochten afzwemmen voor hun fel-
begeerde diploma. Helaas moest dit zonder 
de support van ouders en familie. De bad-
meesters en badjuffen van reddingsbrigade 
De Breuly vonden dit ontoelaatbaar. Ouders 

moeten bij het afzwemmen kunnen zijn. Live 
kon dit keer echt niet. Dan regelen we een 
livestream! En werd er ook een fotografe 
bereid gevonden die het afzwemmen op de 
gevoelige plaat vastlegt. Om de tribune toch 
nog te vullen, werd er ruimte gemaakt voor 
de knuffels van de kinderen.
Tot groot plezier van de kijkers. Want, wat 
blijkt, vanaf de tv kun je veel beter zien hoe 
het afzwemmen van je kind gaat dan vanaf 
de tribune. Het is thuis niet zo warm als in 
het zwembad en je kan lekker vanaf de bank 
kijken. En ook de kinderen vonden het ‘chill’.
Op deze manier afzwemmen was voor ieder-
een een nieuwe ervaring. Het bestuur van de 
reddingsbrigade onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden om veilig en verantwoord de 
livestream in te zetten om de activiteiten van 
de leden te delen met de ouders.

Vrijdag 27 en maandag 30 november 20.00 
uur: Rocks.
Een levendig en hoopvol portret van een 
groep tienermeiden in wereldstad Londen. 
Shola, Rocks genoemd, is vijftien jaar. Ze 
moet nadenken over haar toekomst, maar 
ze is bezig met wat zich thuis afspeelt. Haar 
vader is overleden en nadat haar moeder 
plotseling vertrekt, neemt ze de zorg van 
haar jongere broertje Emmanuel op zich. Ge-
lukkig staat ze er niet helemaal alleen voor 
en wordt ze omringd door haar vriendinnen.

Vrijdag 4 en maandag 7 december 20.00 
uur: The Singing Club.
De feelgood-film van het jaar! The Singing 
Club is een komisch drama over vriend-
schap, familie en de kracht van muziek.
Er zijn diverse coronamaatregelen in het 
filmhuis, gevestigd in het gebouw Waverlo 
van Meulenvelden, van kracht. Het aantal 

bezoekers is beperkt. U dient van te voren 
te reserveren. Betalen kan enkel met pin. 
We verzoeken u dringend een mondkap-
je te dragen totdat u op uw stoel zit. We 
vinden het erg jammer, maar vanwege de 
overheidsmaatregelen is het momenteel 
niet mogelijk om iets te drinken te kopen 
vooraf aan de film. Daarom mag u tijdelijk 
uw eigen (niet-alcoholische) drankje mee-
nemen. De films draaien zonder pauze. 
Zie voor meer details en om te reserveren  
www.filmhuisdidam.nl

Filmhuis Didam is in gebouw Meulenvelden, 
Waverlo 2 Didam. Meer informatie over films 
of het filmhuis en reserveren: www.filmhuis-
didam.nl. Entree 7,50, kinderfilm 5,50, fami-
liefilm tot 14 jaar 5,50 euro. De zaal en de 
kassa gaan 45 minuten voor aanvang open. 
De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel en 
scootmobiel.

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regel-
matig een ondernemer of 
medewerker van een Lie-
mers bedrijf.

Naam?
“Koen Koers, woonachtig in 
Arnhem. Mijn bedrijf heet 
Van de Wetering optiek en 
optometrie.”

Bedrijf?
“Van de Wetering optiek en 
optometrie in Duiven bestaat 
ruim 25 jaar en is opgericht 
door Jeroen van de Wetering, die nog steeds 
vol passie in de winkel werkt. Geleidelijk heeft 
hij het stokje aan mij overgedragen. De optiek 
specialiseert zich in oogzorg en -mode. Wij 
hebben een uitgebreide winkel met veel keus 
aan brillen en zonnebrillen. Daarnaast werken 
we samen met huis- en oogartsen om lokale 
oogzorg efficiënter te maken. Zelf ben ik op-
tometrist en gespecialiseerd in het aanmeten 
van contactlenzen. Naast reguliere contact-
lenzen passen wij ook speciale kindercon-
tactlenzen en medische protheselenzen aan.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn 
gezin: ik heb drie jonge jongens met wie ik 
vaak de natuur in ga. Ook vind ik het leuk om 
op mijn mountainbike een mooie ronde door 
de bossen te fietsen.”

De Liemers?
“Ik woon in Arnhem, maar ben opgegroeid 
in Doesburg. Mijn vrouw Elien Janssen 
komt ook uit de Liemers, opgegroeid in Dui-
ven en Westervoort. Zij is optometrist en  
medisch lensspecialist en werkt inmiddels 
bij ons bedrijf.”

Mooiste plekje?
“Mijn favoriete plekje is het nieuwe centrum 
van Duiven. Ik vind het mooi om de bedrijvig-
heid van ondernemers daar te zien. Er is een 
leuke sfeer ontstaan.”

Lokaal werken?
“Ik vind lokaal werken belangrijk en voor-
al heel leuk. Lokaal investeren helpt elkaar 
groeien. Zo haal ik nog meer voldoening uit 
mijn werkzaamheden.”

ZEVENAAR – Het zijn zware tijden voor de 
Nederlandse horeca. Door de verplichte 
coronasluiting hebben de bedrijven geen 
inkomsten. Terwijl de vaste kosten veelal 
gewoon doorgaan betekent dit dus onder 
aan de streep dat de ondernemer langzaam 
zijn zwaar verdiende centen ziet wegebben.

Veel ondernemers bedachten afgelopen 
maanden creatieve initiatieven om toch 
wat geld binnen te kunnen krijgen. Diverse 
bezorg-, en afhaalactiviteiten werden ook 
hier in regio de Liemers ontwikkeld. Via de 
website Liemersbezorgt.nl is simpel terug te 
vinden welke horecabedrijven dit soort ac-
ties ontplooien. Eet-Lokaal, Café, Restaurant 
& Zalen was in maart jongstleden een van 
de eerste bedrijven die op zondag eten aan 
huis bezorgde bij zo’n 250 mensen. Daar-

naast kon men een ‘3-gangen High Tea’ be-
stellen. Een groot succes qua marketing en 
PR, maar onder aan de streep een druppel 
op een gloeiende plaat, aangezien de omzet 
invloed heeft op de ontvangen NOW regeling 
die de ondernemer heeft aangevraagd om 
zijn personeel door te kunnen betalen. Er is 
dan ook bewust gekozen om deze tweede 
sluitingsperiode geen bezorgactiviteiten te 
ontwikkelen. Wél is er sinds afgelopen vrij-
dag wekelijks een marktkraam geopend op 
het terras van Eet-Lokaal aan de Markt 25 in 
Zevenaar. Tussen 13.00-17.00 uur kan men 
gerechten en producten kopen van lokale 
leveranciers. Alle gerechten zijn vers bereid 
in de keuken van Eet-Lokaal en daarbij is 
gebruik gemaakt van producten van de ruim 
dertig leveranciers waar Eet-Lokaal mee 
samenwerkt. Een bezoek aan deze markt-
kraam is dan ook een unieke wijze om de 
lokale ondernemers te ondersteunen. Voor 
meer informatie: www.eet-lokaal.com.

Kyra Sannes

Van de redactie

Programma Filmhuis Didam

‘Lokaal investeren helpt elkaar groeien’

Reddingsbrigade zwemt live af

Wekelijkse marktkraam bij Eet-Lokaal

“Mijn favoriete plekje is het nieuwe centrum van Duiven”. (foto: Kyra Sannes)

Ouders mochten niet komen aanmoedigen, maar je knuffel mocht dit wel! (foto: Mike Lehnkering)

Chef-kok Olivier Hertzog bemandt de marktkraam op vrijdag



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

Tessa Groenen houdt als docente ICT toezicht en 
helpt waar nodig. “Ieder groepje is op een ande-
re manier bezig met ICT”, vertelt ze even later. 
“Dat is belangrijk omdat ICT niet meer weg te 
denken is uit onze maatschappij. Natuurlijk spe-
len kinderen nu vaak al games op een tablet, 
maar wij gaan een stapje verder. Wij helpen ze 
op weg met behulp van Delta de Draak. Dat is een 
doorlopende leerlijn digitale geletterdheid voor 
alle leerjaren van de basisschool. We maken de 
kinderen mediawijs! Het LiemersNovum-lab helpt 
met het uitlenen van spellen en apparaten die bij 
de ICT-lessen passen.”
Delta de Draak werkt volgens vier thema’s. De 
jongste kinderen krijgen eerst ICT-vaardigheden 
voorgeschoteld en maken kennis met program-
ma’s als Word, Powerpoint en Teams. Het thema 
Computational Thinking leert de kinderen denken 
als een robot. “Hierbij komt de Bee-Bot om de 
hoek kijken”, zegt Tessa. “Die leert je denken in 
de juiste volgorde.”
Tessa wijst naar Simon en Amy, die iets verderop 
bezig met Bee-Bots, die zich op een soort gan-
zenbord bewegen. “Door knopjes in te drukken, 
bepaal je de route die de Bee-Bot aflegt”, vertelt 
Simon (9). “Echt leuk om te doen”, vult Amy (10) 
aan.

Een derde thema binnen de Delta de Draak-leer-
lijn is Mediawijsheid. Tessa: “We leren de kinderen 
bij dit thema hoe je omgaat met foto’s op internet 
en de aanwezigheid van nepnieuws. Hoe maak je 
op een juiste manier gebruik van het internet.”
Informatievaardigheden is het vierde en laatste 
thema waarmee de kinderen te maken krijgen. 
“Hierbij helpen we kinderen bij het zoeken op 
internet. Hoe doe je dat?”
Tessa benadrukt dat ICT belangrijk, nuttig en 

vooral ook leuk is. “Spelenderwijs krijgen de kin-
deren ICT onder de knie. Maar ook een vak als 
techniek kunnen we op deze wijze belichten.” 
Tessa neemt ons mee naar Marit, Fiene, Jana 
en Amy - allemaal 10 jaar - die het ‘beroepen 
techniekspel’ spelen. “Hiermee bereiden we de 
kinderen voor op beroepen van de toekomst. Dat 
gebeurt met behulp van filmpjes waar de kinde-
ren een antwoord op geven en wat van 
leren. Leuk en leerzaam.”

Het plezier straalt er vanaf. De centrale hal van IKC De Tamboerijn in Zevenaar is dinsdagmiddag het domein van 
spelende kinderen. Het ene groepje vermaakt zich met zogenaamde Bee-Bots, terwijl anderen zich verdiepen in een 
techniekspel met ondersteunende filmpjes.

Spelenderwijs ICT 
onder knie krijgen

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

De meiden spelen vandaag het ‘beroepen techniekspel’! Foto Sjoerd Geurts

Anne-Lieke en Noa

‘  Een robot
bouwen van lego’

Wat is de first lego league?
Anne-Lieke: “Een wedstrijdproject waarbij 
wij een robot bouwen van Lego. We 
programmeren de robot zodat hij missies 
kan uitvoeren. Bijvoorbeeld blokjes ergens 
in leggen. Daar krijg je punten voor. Voor het 
bouwen, maar ook voor het samenwerken 
met elkaar.”

Wat kun je ermee?
Noa: “Je leert programmeren, plannen en 
een beetje creativiteit. Het is echt leuk om 
iets nieuws te bedenken. Iedereen heeft iets 
waar hij goed in is en dat voegen we samen. 
Je werkt echt als een team.”

Hebben jullie zelf iets bedacht? 
Noa: “Ja een robot die samen met je kan 
sporten en we hebben er een ‘fitbit’ aan 
verbonden, die je tips en tops geeft en je 
hartslag en stappen opmeet.”
Anne-Lieke: “Als je het goed doet, kun je 
met jouw robot een prijs winnen bij de First 
Lego League. Dat gaat over diverse rondes. 
Je kunt zelfs in een Beneluxfinale komen.” 

Anne-Lieke en Noa zijn leerlingen 
van DaVinci Zevenaar.

Column
Natuur en milieu
Op school zijn we met meer zaken bezig 
dan lees-, taal-en rekenvaardigheden. Wij 
ontwikkelen onze leerlingen op allerlei 
gebied. Belangrijke opvoedingsthema’s zijn 
natuur en milieu. Wij trainen onze leerkrach-
ten en schaffen onderwijsmethoden aan 
om kinderen het belang van zorg voor hun 
leefomgeving bij brengen. Dat doen we 
samen met het door gemeenten gesub-
sidieerde centrum voor Natuur -en Milieu 
Educatie (NME). Helaas staat het NME in 
enkele gemeenten onder druk en is er zelfs 
al een gemeente die NME heeft wegbezui-
nigd. Doodzonde!
Natuur- en Milieu Educatie voegt een 
onmisbaar element toe aan ons onder-
wijs. Met deskundige medewerkers en 
vrijwilligers gaan kinderen op excursie naar 
bijvoorbeeld de uiterwaarden, we krijgen 
dieren op school om een tijdje te verzorgen 
en NME zorgt voor lespakketten die de 
scholen zelf niet kunnen verzorgen. Kortom, 
NME is een relevante partij als het gaat om 
bewustwording van de mooie natuur waarin 
wij leven. 
Ik hoop op medestanders die ons helpen 
om verdere bezuinigingen op NME te 
voorkomen. Onze kinderen moeten we 
leren genieten van de natuur, dat gaat niet 
vanzelf.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

Pastoriestraat 42, DUIVEN
Telefoon 0316 263 035
info@derksenschoenmode.nl
www.derksenschoenmode.nl Daar loop je mee weg!

op een paar kinderschoenen

Gun alle kinderen een leuke Sinterklaasavond!

Bij inlevering van een chocoladeletter
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Weggeefhoek Duiven
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Johan de Wittlaan 19, Arnhem | Tel. (026) 442 12 47
www.bosmansleutels.nl

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 
KWIJT?
Alle merken auto-
sleutels ongeacht 
welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 

worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 

worden nagemaakt!

Autosleutels, ook op 

codenummer, ook met 

chip (wegrijblokkering) 



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 18 november 2020 21

Overleden: in de leeftijd van 82 jaar 
overleed op 18 oktober jl., de heer 
Gerrit van Schriek. Dat hij mag rus-
ten in vrede.

Vieringen in de komende periode: 
Deze vieringen zijn toegankelijk 
voor 30 personen. Verzoek om 
mondkapje te dragen en u hoeft 

zich voor deze vieringen niet aan 
te melden.
Woensdag 2 december om 19.00 
uur. Eucharistieviering voorganger 
pastoor Thanh Ta.

Zondag 13 december om 09.30 
uur. Voorgangers Wim Herbes en 
Piet Peters.

Kerkdiensten in H. Andreaskerk – 
Maria Koningin te Zevenaar:

Vanaf 11 oktober mogen er maar 
30 personen in een viering aanwe-
zig zijn, ‘volgens corona-richtlijnen’. 
In alle vieringen is een mondkapje 
verplicht!
Op vrijdag 20 november is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering. 
Voorganger: Pastoor Thanh Ta, Stil-
le viering. (Toegang voor 30 perso-
nen.)
Op zondag 22 november is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering, 
voorganger pastoor Thanh Ta. Be-

sloten viering wel live-stream (al-
leen voor genodigden).
Intenties: Overleden ouders van 
Gool-van Abeelen, Mevr. C. van 
Huet-Wieland, Wil Hermans-du Buf, 
Thea van Haaren-van der Velden en 
overleden familie, Overleden fami-
lie Degen-Evers, Overleden ouders 
Schepers-Fortkamp, Familie de 
Balvert-Roordink, Anton Scheerder 
-jaargedachtenis, Voor onze kinde-
ren en kleinkinderen, Bert en Mauri-
ce van Bommel, Wil Vermaeten, Jan 
Wentholt. 
Op vrijdag 27 november is er om 
10.30 uur een Rozenkransgebed. 

Voorganger werkgroep: Mariavierin-
gen. (Toegang voor 30 personen).
Op zondag 29 november is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering, 
voorganger pastoor Thanh Ta. 
Besloten viering wel live-stream 
(alleen voor genodigden). Inten-
ties: mevr. C. van Huet-Wieland, Jo 
Hueskes, Wilhelmien van Aken en 
zoon Jan.
Op zondag 29 november is er om 
14.00 uur een Doopviering. Voor 
meer informatie en kerkdiensten: 
raadpleeg ons parochieblad Op 
Weg, de website www.rkliemers.nl 
en Facebook.

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

De eerstvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 25 november van 
10:00 – 12:00 uur in Bibliotheek 
Didam, Schoolstraat 22. Gastspre-
ker is Geert Teunissen. Directeur 
en inspirator van de NCD Acade-
my. Geert gaat met de deelnemers 
kijken naar manieren om jezelf te 
presenteren en op een positieve 
manier indruk te maken op een mo-
gelijke werkgever. Samen maken ze 
een paspoort naar succes.
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 in-
tensieve zoektocht naar een nieu-
we baan. Deelnemers kunnen tij-
dens deze bijeenkomst ervaringen 

met elkaar delen, contacten leggen 
en suggesties krijgen die kunnen 
helpen in de zoektocht naar een 
geschikte baan. Ongeacht leeftijd, 
gezochte werkzaamheden en duur 
van werkeloosheid.
Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende on-

derwerpen met gastsprekers. 
Walk&Talk is gratis, maar aanmel-
den is in deze coronatijd verplicht 
via de website www.bibliotheek-
montferland.nl of per mail info@
bibliotheekmontferland.nl. Er is 
plaats voor maximaal acht deelne-
mers.

In week 47 van 19 november tot en 
met 25 november zijn er geen vie-
ringen in de Sint Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Mededeling:
Overleden op zondag 8 november in 
de leeftijd van 80 jaar de heer
Bart Teunissen, wonende Schie-
vestraat 1-a, Zevenaar. Zijn crema-
tie was op zaterdag 14 november te 
Doetinchem.

Donderdag 26 november 19.00 uur:

Eucharistieviering met voorganger 
Pastoor Thanh.

Gebedsintenties:
Dora Kluitman-Beekman, Jo en Riny 
Jansen-Zweers, Wim Zweers
Johan en Grada Engelen-Polman en 
dochter Ria, Ria Koenders-Leijting, 
Wim ter Heerdt, Lena Wenting, Gerrit 
Janssen (Masiusplein), Gisela Klein-
penning

Collecte: Nationale jongerencollecte 
en eigen geloofsgemeenschap

Zondag 29 november 11.00 uur:
Woordviering met voorganger paro-
chiaan

Gebedsintenties: Nel Bitter, Frits 
en Betty Hugen-Wienhoven, Ou-
ders Beudel-Hendriks, kinderen 
en kleinkind, Theo en Mia van  
Alst-Postma, Ton Hulshoff, Ouders 
Hülkenberg-Jansen en kleinzoon 
Rik

Collecte: Bisschoppelijke Advents-
actie en eigen geloofsgemeenschap

De vieringen in het Eucharistisch 
Centrum kunt u vinden onder de 
button: vieringen op de website 
van de parochie Sint Willibrordus:  
www.rkliemers.nl. De intenties van 
15 november worden meegeno-

men in de viering van 22 november.
intenties: Jac verwijmeren, Wim 
Meurs, Ouders Schlef-Meeuwsen, 
Gerrit Hendriksen, Fien Stam-te 
Kaat, Anneke Ross-Hubbers, Theo 
Hendriks, Tonnie van den Bemt

DUIVEN – Voor informatie wat 
betreft vieringen en het youtu-
be kanaal kan men de website 
www.rkliemers.nl raadplegen. 
De Mariakapel en gedachtenis-
kapel zijn van ma. t/m vrijdag 
geopend van 9.00 – 17.00 uur. 
Het secretariaat is in de Kerst-
periode gesloten van donderdag 
24 december 2020 t/m maandag  
4 januari 2021.

Bij vieringen en gebedsdiensten in 
de H. Remigiuskerk wordt men ver-

zocht om een mondkapje te dragen.
Zondag 22-11-2020 om 11.00 uur. 
Gebedsviering.
Voorganger: Parochianen.
Gebedsintenties 22-11-2020: Wim 
Staring, Gerrit en Dinie Hagen-van 
Swaaij. (Uitzending youtube zondag 
22 november om 9.30 uur)

Zondag 29-11-2020 om 11.00 uur. 
Gebedsviering.
Voorganger: Parochianen.
Gebedsintenties 29-11-2020: Ou-
ders Miep en Albert van Klaveren, Els 

en Eeke Schampers, Wim Staring.
(Uitzending youtube zondag 28 no-
vember om 9.30 uur)

Zondag 22 november wordt Vesper 
van Schaijk door het sacrament van 
het H. Doopsel in onze geloofsge-
meenschap opgenomen.

Vooraankondiging:
Vrijdag 11 december is er om 10.30 
uur een stille Eucharistieviering in de
H. Remigiuskerk. Voorganger pas-
toor Thanh.

H.Andreas Groessen

Sint-Willibrordusparochie

Walk&Talk voor werkzoekenden in Didam

Geloofsgemeenschap 
Sint-Franciscus

H. Remigius Duiven

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Walk & Talk bijeenkomst. (foto: Huisstijl)

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

Vrijdag 27 november 10.00 uur Uit-
sleling en Eucharistieviering
Intenties: Henk Smits, Jan ter 
Voert, Jan Peperkamp, Bennie 
Bus, Ton Hendrikx, Frans Holtslag,  
Bep Teunissen, Riek Oversteeg- 
van Wolferen, Henk Heijmen.

Overleden: Henricus Antonius Cor-
nelis Maris Smits is op 11 novem-
ber 2020 in de leeftijd van 83 jaar 
ovreleden. 
Wij wensen de nabestaanden 
veel kracht en bemoediging  
toe.

Sint-Werenfridus Westervoort

Hiermee zal een bekend liedje beginnen,
Vrienden heb je, krijg je als je zult overwinnen,
Of deze lang in je leven zullen blijven,
Is iets waar menigeen over zal twijfelen,
Zijn ze er ook als je op sport, leefgebied zal verliezen,
Heb je ze dan ook nog voor het uitkiezen,
Juist in de donkere dagen, met heel weinig licht,
Zie je graag dat vriendelijke, aardige gezicht,
Sportbeleving is waar deze column op is gericht,
Ballen stuiteren, getraind wordt er nog wel,
In beweging blijft het basketbalspel,
Op en neer gaat het langzaam, soms razendsnel,
Ontbreken van de spanning, sportieve strijd,
Die beleving zijn we al weer enige weken kwijt,
Eens komt deze in volle glorie terug, dat is geheid,
Strijden om het symbolische klatergoud,
In de basketbalsport, waar een ieder van houdt,
Op dat gebied is het nu het kil, fris en koud,
Spoedig corona de wereld uit, is waar je op vertrouwt,
Vaccin is er nog niet gevonden, ieder die hier op let,
Als het helpt ‘in Gods naam’ met zijn allen in gebed,
Zeker doen als je hiermee een mensenleven redt,
Totaal ondergeschikt is dan het basketbalnet,
Met elkaar, jong, oud, het virus bestrijden is cool en vet,
Zolang een ieder op de juiste manier zich hier voor inzet!
Blijf elkaar begrijpen en snappen,
Handen op elkaar, voor zorgmedewerkers blijven klappen,
Niet slaan, schreeuwen, krijsen, niet in elkaar trappen,
Positivisme uitstalen, zullen we de overwinning behalen!

M & M

Als je wint...



IN VERKOOP

12 STARTERSWONINGEN
IN HERWEN
Aan de Nijverheidstraat in Herwen worden 12 betaalbare 
en duurzame woningen voor starters gerealiseerd.

Prijzen 
vanaf

€ 186.500
v.o.n.

Belangstelling?
Voor meer informatie 
en inschrijven: 

www.house2start.nl/aanbod/herwen

Nieuw

PhoneHouse Duiven 
Pastoriestraat 13 

6921 BX Duiven
 

Of bel de winkel: 
0316 511 111

Kan jij al  
verlengen? 

Kom naar de winkel

Bij aankoop  
Samsung S20  

met KPN  
abonnement 

*Een gratis  
smartwatch en  

VR-bril t.w.v. €300,- 

KPN  
Samsung A20s 

van 179,- 
voor 139,99

Geldig t/m 30-11-2020

PhoneHouse is  
nieuw in Duiven!

PhoneHouse Zevenaar 
Raadhuisplein 4 
6901 GN Zevenaar 
 
Of bel de winkel: 
0316 342 120

Sluit een abonnement 
voor thuis af!
Dan ontvang je €100,- cadeau* 
*Vraag naar de voorwaarden.

Geldig t/m 30-11-2020

Bij een nieuw  
Vodafone RED 
abonnement 
voor 2 jaar 
een GRATIS Lenco  
speaker t.w.v. €99,-

BLACK FRIDAY

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

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij van den Akker

GRATISHAAL- EN BRENG-SERVICE!

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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

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

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!
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Hét adres voor telefonie en ‘Alles in één’!

Phone House nu ook in Duiven!
DUIVEN – Aan de Pastoriestraat 
13 in Duiven heeft Jeroen Heebing 
naast zijn Phone House-vesti-
ging in Zevenaar nu ook een te-
lecom-winkel geopend. Sinds 
dinsdag 2 november kan de klant 
uit Duiven en omgeving er terecht 
voor alle telecom-zaken: voor het 
afsluiten van abonnementen, de 
aankoop van toestellen, voor ad-
vies, service, onderhoud en... re-
paratie ter plekke!

Sebastiaan Elsinghorst -al tien jaar 
een bekend gezicht in Duiven- is 
de bedrijfsleider van deze nieuwe 
Phone House-vestiging. Met meer 
dan veertien jaar ervaring weet hij 
zowel de particuliere als zakelijke 
klant te voorzien van een goed ad-
vies in de jungle van toestellen en 
aanbieders.
Phone House behoort met tachtig 
winkels in Nederland al twintig jaar 
tot de top. Eigenaar Jeroen Heebing 
is met Phone House in Zevenaar 
(en Gendringen) sinds tien jaar hét 
adres in Zevenaar. En is dat nu ook 
in Duiven met deze geheel nieuwe, 
ruime moderne winkel. Met merken 
als KPN, T-Mobile, Vodafone.
En wil je overstappen van bijvoor-
beeld Ziggo naar KPN (of anders-
om), ook dan word je goed ge-

holpen. Verder biedt de winkel in 
Duiven naast het ‘Alles-in-1’-pakket 
(internet, tv en bellen) ook stroom- 
en gasabonnementen met Budget 
Energie.

Bellen voor je club
Interessant voor verenigingen is de 
actie van Phone House ‘Bellen voor 
je club’. “Verenigingen kunnen zich 
aanmelden en ons promoten onder 
de leden. Elk afgesloten abonne-

ment kan dan een bedrag tussen 
de vijf en tien euro voor de vereni-
ging opleveren. Onder andere SDDZ 
en Sint-Andries maken er al gebruik 
van! Aanmelden kan via www.
phonehouse.nl/bellenvoorjeclub”, 
aldus Jeroen Heebing.

Phone House, 
Pastoriestraat 13, Duiven en 
Raadhuisplein 4, Zevenaar; 
0316 511111;  www.phonehuise.nl.

Bedrijfsleider Sebastiaan Elsinghorst en eigenaar Jeroen Heebing.

Keurslagerij Voss heeft alles voor kerst!
TOLKAMER – Wat eten we 
tijdens de feestdagen? Keurs-
lagerij Voss aan de Rijnstraat 
10 in Tolkamer heeft de oplos-
sing voor een heerlijk kerst-
diner. “Toppers zijn al jaren 
onze handgeknoopte rollades, 
gevarieerde gourmetschotels, 
het luxe Plateau en luxe opge-
maakte salades”, weet Marga 
Voss.

‘’Wij merken dat er weer gezel-
lig uitgebreid gekookt wordt 
voor de kerstdagen,” vervolgt 
Marga. “Daarbij winnen de gro-
te stukken vlees waaronder 
côte de boeuf, staartstuk (pican-
ha) runderlende, ossenhaas en 
beenham maar ook de heerlijke 
carpaccio weer aan populariteit. 
Mensen kiezen voor het kerstdiner 
vaak voor een eerlijk, puur stuk-
je vlees. Wij hebben ruime keuze 
in vlees en vleeswaren maar ook 
in wild. En de allernieuwste Proef 
(inspiratie magazine van de Keurs-
lager) staat boordevol met de al-
lerlekkerste kerstgerechten om 
zelf te maken. Ook ligt vanaf 23 

november weer onze eigen kerst-
folder in de winkel, vol ideeën. De 
folder is vanaf dan ook te vinden 
op onze website, www.voss.keurs-
lager.nl.”

Maar wie voor gemak kiest, is ook 
bij ons aan het juiste adres. We 
hebben gourmetschotels, luxe pla-
teaus en uiteraard ontbreken onze 
kant-en-klare maaltijdpannen niet. 
Vele kerstspecialiteiten liggen in 
onze vitrines maar ons advies is 

om deze tijdig te bestellen. “Dan 
ben je er zeker van dat je met de 
kerst het gewenste op tafel hebt. 
Geef daarom uw wild, maaltijdpan 
en plateau bestelling door voor 12 
december en overige kerstbestel-
lingen uiterlijk 20 december.”

Geef je bestelling in onze winkel, 
telefonisch, per mail door of in onze 
webshop. Telefoon 0316 541317 
www.voss.keurslager.nl, 
info@voss.keurslager.nl.

DOESBURG – Ook dit jaar heeft Xy-
cleservice uit Doesburg weer een 
E-bike test gedaan in de kop van 
Sauerland. De bedoeling van deze 
test was om een nog beter beeld 
te krijgen van hoe de huidige E-bi-
kes op dit moment functioneren, 
de techniek staat immers niet stil.

Dit jaar werd er tijdens het mooie 
laatste weekend van september 
besloten, wederom, boven in Sauer-
land een rondje Möhnesee te maken 
over een afstand van 52 kilometer 
met ruim 450 hoogtemeters. Het 
hoogte verschil varieerde van 90 tot 
ruim 310 meter hoogte, een echte 
test dus. De zes meest verkochte 
modellen werden uit de winkel mee-
genomen in de prijsklasse tussen 
de 1899 euro en 4199 euro.
Zo werden er fietsen getest van 
Giant, Multicycle, Huyser, Velo de 

Ville en Freebike, uitgerust met mid-
denmotoren van Bosch, Yamaha, 
Shimano, Brose en Bafang.

Tegenwoordig is niet alleen het 
merk fiets bepalend voor de keuze 
van aanschaf, maar bepaald het 
merk en type middenmotor heel 
sterk de uiteindelijke voorkeur en 
of keuze. Het werkt allemaal goed, 
maar hetzelfde is niet altijd voor een 
ieder geschikt, waardoor de keuze 
sterk uiteen kan lopen. Ook blijft 
de voorwiel aangedreven fiets nog 
steeds een prima keuze.
Slechte ‘merk’-fietsen bestaan niet 
meer, maar smaken verschillen en 
zo bleek ook weer uit deze test.
Wilt u meer weten over deze test of 
zelf een proefrit maken, dan bent u 
van harte welkom bij Xycleservice 
aan de Leigraafseweg 33-F in Does-
burg! www.xycleservice.nl.

Xycleservice E-bike test 2020

DUIVEN – Traditioneel heeft het 
houtenbeeldenatelier van Will 
Schropp, op Rijksweg 62 in Dui-
ven, weer open weekenden. Deze 
keer op 21 en 22 november en ver-
volgens op 28 en 29 november.

Hoewel de plannen om de boer-
derij te restaureren vaste vormen 
aannemen, worden er in het atelier 
nog steeds volop houten beelden 
gemaakt. De tuinbeelden staan 
tussen de gekleurde herfstbladeren 
vóór het atelier. De andere beel-
den staan binnen waar de kachel 
brandt.
Naast beelden van de bekende Ne-
derlandse houtsoorten als taxus 

en walnoot, zijn er ook schalen te 
zien van de apenboom, een boom 
waarvan je niet zou verwachten dat 
het hout zo bijzonder is. De serie 
beelden van het duizenden jaren 
oude zwarte moereik is ook weer 
uitgebreid. En er zijn zelfs een paar 
beelden waar hout in is verwerkt 
van restanten van een Rijnscheep-
je. En weer andere zijn gemaakt 
van hout afkomstig van een schip, 
dat in de Noordoostpolder werd op-
gegraven.

Tijdens de open dagen is het ate-
lier te bezoeken van 11:00 tot 17:00 
uur. Een film over het atelier is te 
zien op www.houtenbeelden.nl.

WESTERVOORT – De Hartstich-
ting, ReumaNederland en het 
Longfonds bedanken alle collec-
tanten, organisatoren en inwo-
ners van Westervoort voor hun 
inzet en bijdrage aan deze lande-
lijke inhaalcollecte.

Tijdens de collecte van 12 tot 
en met 24 oktober hebben zij 
met elkaar in totaal 4671,21 
euro opgehaald voor de goede 
doelen. “Mocht u de collectant 
gemist hebben en alsnog wil-
len bijdragen, dan kan dat door 

een gift over te maken op NL71 
RABO 0127 6524 26 ten name 
van Nederlandse Hartstichting. 
De totale opbrengst wordt via 
een vaste verdeelsleutel onder 
de drie deelnemende fondsen 
 verdeeld.”

Bij houtenbeeldenatelier 
Will Schropp open dagen

Opbrengst inhaalcollectes in Westervoort

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Candea is deze maand begonnen met Mini Maatwerk: 
leerlingen van alle basisscholen in de regio zijn tot  
en met maart dagelijks van harte welkom om allerlei 
lessen te volgen, zoveel en zo vaak als ze willen. Alle 
drie de locaties hebben een aanbod met ‘gewone’ 
vakken (biologie, gym, Engels etc.), maar ook met 
toekomstkunde, mythologie en 3D printer & laser. 

Via Mini Maatwerk maken leerlingen van groep 8 (en 7) 
kennis met het voortgezet onderwijs. Ze leren hoe er les 
wordt gegeven en ze wennen alvast aan het leven op de 
middelbare school. De keuzemogelijkheden staan op een 
poster, die alle basisscholen hebben ontvangen.  
“Daarmee kan de leerkracht samen met de leerlingen per 
groep of klas een rooster samenstellen. Er is veel keuze en 
bijna alles kan: elke dag een les, twee weken lang iedere 
ochtend of vijf maanden wekelijks een middag. Een aantal 
vakken kan zelfs als gastles gegeven worden. Dan komt 
onze docent naar de basisschool”, vertelt contactpersoon 
voor de basisscholen Marenka van Toor. 

CANDEA LEREN KENNEN  
VIA MINI MAATWERK

Wiskundedocent Simone Peters heeft voor Mini Maatwerk 
Escape de wiskundeles bedacht. De leerlingen gaan via 
wiskundeopdrachtjes op zoek naar de meest perfecte con-
ciërge van Candea. Als je de goede oplossing weet, mag je 
een kluisje openmaken en krijg je een aanwijzing zoals: 
hij/zij heeft geen blond haar. “Zo maken de leerlingen spe-
lenderwijs kennis met ruimtelijke figuren, coördinaten, 
grafieken en nog veel meer”, legt Simone uit.  
Ze heeft zelf ook een zoon in groep 8. “Toen hij de poster 
zag, had hij zijn keuze snel gemaakt: de proefjes bij schei-
kunde en gym. Gym had ik wel verwacht, maar scheikunde 
niet. Daarom is het goed dat leerlingen zelf kunnen kiezen. 
Hij noemde ook nog mijn wiskunde-escaperoute, maar mis-
schien was dat om zijn moeder een plezier te doen. Hij heeft 
er in elk geval veel zin in.” 
 
Muziekdocent Paul Brouwer staat op de poster met gitaar-
les, maar hij gaat ook Sound & Light geven. De gitaarles is 
een mooi voorschot op het muziekonderwijs op Candea. 
Paul: “Dat is de laatste vijftien jaar enorm veranderd. In 

FLASHBACK 
 
Flashback! Het is weer even 2018: iemand heeft 
het over een ‘digitale open dag’. Niemand begrijpt 
het. Hoezo digitale open dag? We blijven nog 
even in 2018: iemand praat over school en over 
een voorlichtingsfilm. Da’s duidelijk: biologie. 
Flash forward! We landen in 2020. Coronatijd. De 
wereld is veranderd. Voorlichtingsfilms vervan-
gen de voorlichtingsavond. De digitale open dag 
komt in de plaats van zelf rondlopen in de echte 
school. Digitaal doen we ons uiterste best om 
leerlingen en ouders een indruk van onze school 
te geven. Zo goed mogelijk de sfeer te laten voe-
len. Binnen de regels is dit het beste alternatief. 
Eind november staan twee filmpjes op www.can-
dea.nl en op www.kiesjenieuweschool.nl. De Di-
gitale Open Dag is op 27 januari van 16.00 tot 
20.00 uur. Hoe dat precies gaat, maken we in de-
cember bekend. 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie)

AGENDA
20 nov. Leerlingbesprekingen.* Week 48 Stageweek 4-bb/kb. 23 nov. Herkansingen 4- en 5-havo en 4- t/m 6-
vwo. Leerlingbesprekingen.* 24 nov. Leerlingbesprekingen.* Week 49 Stageweek 4-bb/kb. Week 51 Publica-
tie rooster toetsweek 2, bovenbouw havo en vwo. 16 dec. Kerstviering 3- en 4-bb/kb en 4- en 5-havo.  17 dec. 
Profielwerkstukdag 5-havo. Kerstviering 3- en 4-mavo en 3- t/m 6-vwo. 18 dec. Kerstvieringen onderbouw 
vmbo, mavo, havo en vwo. * De leerlingen zijn vanaf 13.15 uur vrij (m.u.v. individuele afspraken met docenten). 

in the picture

Toen de scholen op 16 maart dichtgingen, zat 
Sanne Heusinkveld even met de handen in het 
haar, want wat moest ze haar fotografieleerlingen 
tijdens de lockdown laten doen? Het antwoord 
kwam snel: foto’s maken van hun eigen beleving 
van de coronacrisis. Nu ligt er een boekje dat in 85 
foto’s een indrukwekkend beeld geeft van die rare 
elf weken ‘opgesloten zitten’. 
 
Sanne kwam op het idee door een expositie van foto’s 
die gewone Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog 
maakten. “Ik realiseerde me dat ook de coronacrisis later 
in de geschiedenisboeken terechtkomt, met zeker ook 
een hoofdstuk over jongeren. De impact is voor hen 
enorm: wekenlang niet naar school of de sportclub kun-
nen en je vrienden alleen online ontmoeten. Sommigen 
konden zelfs helemaal niet naar buiten.” 
In het begin dacht Sanne dat het een week of twee zou 
gaan duren, maar het werden er elf en als zestig leerlin-
gen dan wekelijks twee à drie foto’s insturen… Tja, dan 
heb je er zo een stuk of vijftienhonderd in je mailbox zit-
ten. Maak daar maar eens een boekje van. Sanne: “De 
hoeveelheid was niet eens het grootste probleem. Dat 
was de heftigheid van sommige foto’s. Het is heel con-
fronterend om te zien hoe eenzaam iemand kan zijn. Maar 
gelukkig heb ik ook schoonheid en humor gezien.” 
 
‘JE ZIET DE LEEGTE’ 
De vierdeklassers Ahmet Karatay (vmbo-bb) en Maura 
Buiting (vmbo-kb) staan ieder met twee foto’s in het 

boekje. Voor Ahmet is fotografie een verplicht vak omdat 
hij het profiel media, vormgeving & ICT (mvi) volgt. Hij is 
vooral geïnteresseerd in de technische kant van foto-
graferen. Dat is te zien aan zijn foto’s die inzoomen op 
het gedwongen thuis sporten. “De buitenfoto heb ik ge-
maakt door de afrastering van een tennisbaan. Je ziet 
de leegte. Het hekwerk op de voorgrond maakt de foto 
spannender. De foto van mijn bokshandschoenen en ge-
wichten met mijn blauwe sportmat als contrast op de 
achtergrond heb ik echt in scène gezet. Ik heb wel der-
tig foto’s gemaakt.” Volgens Sanne is dat perfectionisme 
typisch Ahmet: “Hij werkt vaak na de les nog door omdat 
iets niet helemaal naar zijn zin is.” 
 
TOEVALSTREFFER 
Maura doet het profiel zorg & welzijn. Ze koos fotogra-
fie als keuzevak, omdat ze het gewoon leuk vindt (ze 
staat ook graag model). Maura fotografeerde de speel-
tuin die ze ziet vanuit haar slaapkamer. Opvallend is 
haar keuze voor zwart-wit. Ze vond de speeltoestellen 
te kleurrijk voor de sfeer die ze wilde creëren. De 
tweede foto – een schitterende natuurfoto – was een 
beetje een toevalstreffer. “Ik ging tijdens de lockdown 
elke dag wandelen met mijn moeder. Toen ik dit plaatje 
zag, dacht ik meteen aan de opdracht. De lucht was 
schoner en mooier. Dat hoort voor mij bij die tijd.” 
 
Sanne’s leerlingen hebben allemaal een exemplaar 
gekregen. Er zijn er nog een paar boekjes over, dus 
u kunt het proberen: s.heusinkveld@candea.nl.

MAATWERK  
OP CANDEA 
Mini Maatwerk verwijst naar  
de Maatwerkaanpak, waarmee 
Candea vorig schooljaar begon-
nen is. Het houdt in dat leerlin-
gen naast de reguliere vakken 
een deel van de verplichte les-
tijd zelf invullen. Ze schrijven 
zich per acht weken digitaal in 
voor ondersteuningslessen  
(als ze moeite hebben met een 
vak of met bepaalde studievaar-
digheden) én voor verrijkings-
lessen zoals yoga, fotografie en 
Spaans. Ook kunnen ze zich 
aanmelden voor huiswerkcoa-
ching en op woensdagmiddag 
zijn er schoolbrede workshops 
en cursussen. Verder is er 
maatwerktijd ‘op uitnodiging’ 
voor leerlingen die gespeciali-
seerde begeleiding nodig  
hebben (dyslexie, remedial  
teaching etc.).

Op Candea maken eersteklassers van havo en vwo 
kennis met het technasium.  De leerlingen werken in 
groepjes aan realistische opdrachten van bedrijven 
en instellingen. De docenten Pauline Cobussen en 
Bert Carpaij schetsen een beeld van het technasium 
aan de hand van vijf concrete projecten. 
 
1 Voedselverspilling 
Pauline: “Een opdracht van de regio Foodvalley. De leerlin-
gen onderzochten, ook op locatie, de bijdrage van huis-
houdens, horeca en supermarkten aan voedselverspilling. 
Ze hebben een adviesrapport geschreven en oplossingen 
bedacht, zoals een prototype van een koelkastsysteem dat 
precieze informatie geeft over de voorraad voedingsmid-
delen. De leerlingen kregen expertbegeleiding van stu-
denten van de Wageningen University. Zij gaven ook cijfers 
voor het resultaat. Wij beoordelen ‘het proces’. De leerlingen 
houden alles bij in een online competentiemonitor.” 
 
2 Toeristisch project Armenië 
Bert: “Een opdracht van Alvan tsarik, een stichting die zich 
inzet voor hulpprojecten in Armenië. Afgelopen schooljaar 
werkten leerjaar 3 en 5 aan een toeristische opdracht, 
waarvoor we met een Duitse stichting een businessplan 
hadden opgesteld. De leerlingen moesten op basis van een 
plan van eisen een voorstel maken voor een camping met 
bezoekerscentrum in een achtergebleven gebied met een 
prachtige natuur. Alle rapportages, presentaties en het sky-
pen moesten in het Engels. Knap hoor, hoe ze dat doen. 
Door corona ging het bezoek aan Armenië helaas niet door.” 

3 Jan Terlouw  Fontein 
Pauline: “Een perfecte kennismaking voor eersteklassers 
met het technasium. Deze opdracht van Hope XXL heeft 
alles: techniek, creativiteit, theorie, praktijk, locatieonder-
zoek en het mooiste: de oplossing van de leerlingen voor de 
blauwalg in de vijver van het Horsterpark is gerealiseerd! 
Studenten van de Van Hall Larenstein university of applied 
sciences gaven les en keken mee tijdens het project. Het is 
met 38 meter de hoogst spuitende fontein van Gelderland.“ 
 
4 Antibioticaresistentie 
Bert: “De opdracht van GAIN (Gelders Antibioticaresistentie 
en Infectiepreventie Netwerk) en arts-microbioloog Bent 
Postma was om voorlichtingsmateriaal te maken waardoor 
jongeren minder snel antibiotica gebruiken. Dat lijkt saai, 
maar de leerlingen waren enorm geïnteresseerd. Dat moet 
ook wel, want als je kiest voor het technasium moet je je 
willen verdiepen in de wereld van bèta en techniek. De leer-
lingen kwamen met posters, moodboards en filmpjes. Ex-
pertbegeleider Simone Krooshof was lyrisch over een 
filmpje. ‘Dit bedoel ik nou’, zei ze.” 
 
5 School van de toekomst 
Pauline: “Een superactueel onderwerp,  in opdracht van ar-
chitectenbureau IA Groep. Ze willen weten hoe leerlingen 
de school van de toekomst zien. Worden schoolgebouwen 
kleiner, omdat het onderwijs meer online wordt? En hoe 
regel je dan het sociale aspect? Misschien laten ze zich in-
spireren door ons technasiumgebouw. Leerlingen komen 
hier graag, ook om aan andere vakken te werken.”

HET TECHNASIUM IN VIJF PROJECTEN

plaats van zonder bezieling of muzikaliteit met de hele klas 
op een xylofoon te ‘hengsten’, leert elke leerling nu alle in-
strumenten van een popgroep te spelen, dus gitaar, drums, 
piano, basgitaar en zang. Dat snijdt op muzikaal gebied na-
tuurlijk meer hout.” Wie meedoet aan de gitaarles van Mini 
Maatwerk kan na afloop een popsong meespelen. 
Sound & Light is echt iets voor leerlingen die het gaaf vin-
den om mee te werken aan musicals en andere podium-
voorstellingen, maar zelf niet zo nodig in de spotlights 
hoeven. Sound & Light leert je de basisvaardigheden van 
licht- en geluidtechniek op apparatuur die professionals 
in de Ziggo Dome ook gebruiken. Paul: “Je ziet het effect 
van licht en geluid op bijvoorbeeld een romantische scène. 
Dat is wel zo handig richting de eindmusical in groep 8.” 
 
Meer weten over Mini Maatwerk? Stuur een mailtje 
naar Marenka van Toor: m.vantoor@candea.nl. 

FOTOBOEKJE OVER ELF WEKEN   
‘OPGESLOTEN ZITTEN’

FOTOBOEKJE OVER ELF WEKEN  
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