
Noodkreet uit El Pital
Minke Stichting zet zich opnieuw in voor mensen in Honduras

ZEVENAAR – Op zondag 13 de-
cember geven zanger-gitarist 
Paul Mulder en accordeonist 
Theo Scholten twee kleinscha-
lige kerstvoorstellingen in het 
Andreasgebouw, Doesburg-
seweg 1 in Zevenaar. 

Het eerste optreden begint ’s 
ochtends om 10.30 uur, de twee-
de ’s middags om 14.00 uur. Per 
voorstelling is er plaats voor der-
tig gasten. ‘Het was voor veel 
mensen een onverwacht lastig 
jaar, daarom zijn Theo en ik heel 
blij dat we dit kunnen doen’, al-
dus Paul Mulder. ‘We gaan het 
jaar afsluiten met twee mooie, 
sfeervolle voorstellingen.’ Op 
het repertoire staan internatio-
nale kerstliedjes, aangevuld met 
bijpassend eigen werk. Een toe-
gangsbewijs kost tien euro en 
is uitsluitend verkrijgbaar in de 
voorverkoop via paul.mulder@
hetnet.nl of 0316 334349.

Paul Mulder en Theo Scholten. 
(foto: Arjen Bernard)
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ZEVENAAR – Na een noodkreet 
uit het Hondurese El Pital is de 
Minke Stichting opnieuw bij elkaar 
gekomen voor een éénmalige ac-
tie. Het gebied in Honduras is in 
november ernstig getroffen door 
orkaan Eta. Voormalig bestuurslid 
Allard Froon vertelt over de hulp 
die de Minke Stichting kan bieden.

Door Floor Dekkers

“De orkaan Eta is dwars door het 
gebied El Pital getrokken. Met als 
gevolg veel overstromingen, scha-
de aan huizen en geen toeganke-
lijke wegen. Ook zijn de inwoners 
erg geraakt door het coronavirus”, 
vertelt de Zevenaarder. De Minke 
Stichting is in 2003 opgericht en 
heeft zich tot 2017 ingezet voor 
verschillende projecten in El Pi-
tal. Allard legt uit hoe de Minke 
Stichting nu opnieuw kan helpen: 
‘’In El Pital zijn er Covid-pakketten 
en voedselpakketten nodig. We 
hebben het bestuur bij elkaar ge-
roepen en zijn begonnen met geld 
inzamelen. Er is een Facebook en 
Whatsapp actie opgezet met veel 
goede reacties.”

De Minke Stichting is uit een bij-
zondere gedachte ontstaan. Allard: 
‘’In 2002 was ik op wereldreis met 
mijn toenmalige vriendin Minke, we 
werkten daar voor de stichting ‘Un 
Mundo’. Minke is kort hierna over-
leden, dit was ontzettend trauma-
tisch. Tijdens de organisatie van 
de begrafenis kwamen we met 
het idee om door te gaan met de 
reeds geplande inzamelingsactie’’, 
vertelt Allard. Veel kinderen konden 
in dat gebied niet naar school door 

de lange afstanden. Met de inza-
meling wilde de Minke Stichting 
geld ophalen voor bussen. Echter, 
er werd veel meer geld ingezameld 
en zo ontstond de stichting. In de 
vijftien daaropvolgende jaren is 
de Minke Stichting bezig geweest 
met verschillende projecten zoals 
het bouwen van een middelbare 
school: ‘’Wij zijn zo trots dat wij het 
geld konden verzamelen en dat 
de lokale mensen er zelf mee aan 
de slag konden gaan. Samen heb-

ben we een volwaardige 
middelbare school neer-
gezet’’, aldus Froon. Na 
veel succesvolle projec-
ten is de Minke Stichting 
in 2017 gestopt, tot een 
aantal weken geleden de 
noodkreet kwam vanuit 
El Pital. ‘’Wij hebben altijd 
contact gehouden met 
de mensen in het gebied 
daar. Toen wij de nood-
kreet hoorden schrokken 
wij ontzettend. We zijn 
betrokken met de men-
sen en we kennen het 
gebied goed, we wisten 
meteen: we moeten wat 
gaan doen, dit is niet oké’’, 
legt Froon uit. Het eerste 
geld is al overgemaakt 
naar El Pital, maar Allard 
benadrukt ook dat ze er 

nog niet zijn. U kunt de Minke Stich-
ting helpen via de Facebookpagina 
‘’De Minke Stichting’’, direct doneren 
kan naar het bankrekeningnummer 
van penningmeester Aad Kwant 
NL39RABO0374870403 onder 
vermelding van ‘donatie noodhulp 
Honduras.’ Als laatste boodschap 
wil Allard graag nog iets meegeven: 
“We vinden het super bijzonder dat 
mensen nog steeds de binding voe-
len met onze stichting en dus met 
de mensen in El Pital.”

“De orkaan Eta is dwars door het gebied El Pital getrokken.” 

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! 
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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
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GroenRijk Zevenaar
www.groenrijkzevenaar.nl

Volop kerstbomen verkrijgbaar!

Nordmann  
kerstboom
Abies Nordmanniana.
↕ 150-200 cm.





ZEVENAAR – Gek op filmhuisfilms, 
maar niet de deur uit willen of kun-
nen? Filmhuis Zevenaar biedt een 
oplossing: Picl. Picl is een samen-
werking tussen de Nederlandse 
filmhuizen en de stichting Neder-
landse filmpromotie, een initiatief 
dus voor en door filmliefhebbers.

“Op de website van Picl, www.picl.
nl, kun je de films die in ons filmhuis 
draaien streamen en thuis kijken,” 
legt Willy Poodt, penningmeester 
van het filmhuis in Zevenaar, uit. 
“Picl is net Netflix, alleen zit je niet 
vast aan een abonnement.” Via de 
website koop je films voor een be-
drag tussen € 4,99 en € 8,50. Dit kan 
via IDeal en daarna heb je 48 uur 
toegang tot de film.

Filmhuis Zevenaar ligt vlakbij het 
station: in de Turmac Cultuur Fa-
briek. “Door corona kunnen niet 
veel mensen terecht in het thea-
ter: van de 54 stoelen kunnen er 
nu maar 22 worden gebruikt”, al-
dus Poodt. Daarom vindt Filmhuis 
Zevenaar de samenwerking met 
Picl zo prettig. “Het is een mooie 
aanvulling op ons filmhuis. Op 
deze manier krijgen mensen de 
gelegenheid om ook in coronatijd 
rustig thuis de filmhuisfilms te 
kunnen zien en hier achteraf over 
mee te kunnen praten. Tegelijker-
tijd wordt het filmhuis financieel 
ondersteund.” Volgens Willy Poodt 
is er een gevarieerd aanbod van ar-

tistieke, moderne en vooral mooie 
films in het filmhuis. “Het is echt 
een misverstand dat filmhuizen ou-
bollig zijn.”

Het is zonneklaar dat de samenwer-
king met Picl ook in de toekomst zal 
voortduren. “We zitten zelfs te kij-
ken naar een samenwerking met Ci-
nefilm.” Cinefilm is een dienst waar-
bij je onbeperkt films kunt kijken 
tegen een vaste prijs per maand. 
“Het filmtheater in Arnhem doet 
hier bijvoorbeeld al aan mee. We kij-
ken ook hier met veel belangstelling 
naar.” Doorzetten, zelfs in tijden als 
deze, is de kracht van succes. Film-
huis Zevenaar is hier het bewijs van!
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WESTERVOORT/DUIVEN – De 
gemeente Westervoort en Duiven 
vragen inwoners om mee te den-
ken over wonen in hun gemeente. 
Via een online vragenlijst kunnen 
zij aangeven wat ze (belangrijk) 
vinden. De vragen gaan bijvoor-
beeld over welke woningen erbij 
moeten komen, waar we moeten 
bouwen en voor wie. 

De gemeenten zijn in de zomer 
van 2020 gestart met het opstel-
len van een woonvisie. Dat komt 

omdat de Woonvisie van nu is 
verouderd. En omdat de woning-
markt sterk is veranderd. Zo wach-
ten veel mensen op een passende 
woning en blijven de koopprijzen 
stijgen. Door de coronamaatrege-
len organiseert de gemeente geen 
informatieavond, maar is er geko-
zen voor een online enquête, om zo 
de mening van inwoners te peilen. 
Het levert waardevolle informatie 
op voor de nieuwe Woonvisie. Sa-
men met inwoners en betrokken 
partijen onderzoekt de gemeente 
wat de grootste vraagstukken voor 
wonen voor de komende jaren zijn. 
En wat de oplossingen kunnen zijn 

bijvoorbeeld. Ook zijn er vragen 
over de kwaliteit van de woningen 
in de toekomst. Blijven ze nog wel 
geschikt voor de bewoner(s) en ge-
bruiken de woningen niet te veel 
energie?

De directe link naar het nieuwsbe-
richt en enquete voor Westervoor-
ters is: https://www.westervoort.
nl/woonenquete-westervoort; voor 
Duivenaren https://www.duiven.nl/
woonenquete-duiven.Het invullen 
van de vragenlijst duurt ongeveer 
5-10 minuten. En kan tot en met 13 
december 2020. De verwerking van 
de antwoorden gebeurt anoniem. 

De Liemers Lacht

Als je voor een krant schrijft, in-
terviewt en fotografeert kom je 
heel veel verschillende mensen, 
beroepen en hobby’s tegen. Ik 
heb een grote diversiteit aan 
mensen geïnterviewd, 
waardoor ik van veel 
onderwerpen basis-
kennis heb opge-
daan. Zo heb ik ge-
sprekken gehad met 
mensen over per-
soonlijke zaken, als ik 
een portretverhaal ging 
maken. Bijvoorbeeld met Mi-
randa Blomsma voor de vorige 
editie. Zij vertelde mij over haar 
zichtbeperking Stargaze en wat 
dat precies was. Een andere keer 
heb ik bijvoorbeeld weer een 
vraaggesprek met iemand die mij 
alles over bijen vertelt. Die varia-
tie is heel leuk. Afgelopen week 
heb ik weer iets over een heel an-
der onderwerp geleerd. Woning-
bouw in Groessen: hoe het pro-
ces daar gaat en wat er gebeurt 
als ze tijdens zo’n proces ineens 
stuiten op archeologische vond-
sten. U leest het elders in deze 
krant. Wanneer u de krant door 
bladert merkt u vast ook hoeveel 

variatie er in de onderwerpen zit. 
Op de voorpagina leest u over de 
betekenisvolle stichting Minke 
van Floor Dekkers. Op deze blad-
zijde staat een verhaal van Yase-

min Elmas over Picl, een 
online streamingdienst 

waarmee lokale film-
huizen worden ge-
steund, zo ook film-
huis Zevenaar. Ook 

komen er regelmatig 
persoonlijke levens-

verhalen voorbij. Dit keer 
op pagina 4 over Ina Berends die 
een koninklijke onderscheiding 
kreeg voor haar vrijwilligerswerk. 
Tussen alle artikelen door, heb-
ben we ook een paar vaste ru-
brieken. Zo staat er in elke editie 
een gedicht, een mooie Liemers 
Lacht foto en een voorwoord zo-
als deze. Al gaan alle artikelen 
en rubrieken over andere onder-
werpen, toch hebben ze allemaal 
wat gemeen. Het zijn positieve 
informatieve verhalen die leuk 
zijn voor iedereen die in de Lie-
mers woont of deze omgeving 
een warm hart toedraagt!

Nina Elbers

Redacteur van dienst
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Filmhuis Zevenaar bij jou thuis? Ga naar de website van Picl!

Woonenquête Westervoort en Duiven

Yasemin Elmas

Van de redactie

In coronatijd heerlijk thuis filmhuisfilms kijken, dat kan!

Jos Polman en Caroline Schotte genieten van hun wandeling door Zevenaar ter hoogte van de Babberichseweg. (foto: Floor Koers}

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG NOOIT ZO LEUK

Ontdek hem op toyota-bloemberg.nl 
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LATHUM – Ina Berends (63) kreeg op  
6 november een koninklijke onderscheiding 
voor al het vrijwilligerswerk wat ze heeft ge-
daan én nog steeds doet. Op haar dertiende 
begon ze er al mee. “Er staat nu vijftig jaar 
vrijwilligerswerk op de teller. Ik heb die ja-
ren opgevuld met wat ik leuk vind, hoe mooi 
is dat?”

“Ik was met stomheid geslagen,” begint Ina 
haar verhaal over de koninklijke onderschei-
ding. “De burgemeester was hier om iets 
over vijven. Om tien voor stond ik nog op de 
ladder, omdat ik de dakgoot schoonmaak-
te.” Ze kwam net op blote voeten onder de 
douche vandaan toen er op de deur werd 
geklopt. “Er komt zelden iemand op bezoek, 
dus riep ik ‘Joehoe, kom d’r maar in!’ Toen 
stond burgemeester Lucien van Riswijk op-
eens daar… Ik wist niet hoe ik het had. Ik 
kon alleen maar een beetje hakkelen.” Ina’s 
vijfennegentig arige moeder woont bij haar 
in en ook de jongste zoon woont nog thuis. 
Via een online verbinding waren Ina’s andere 
kinderen en kleinkinderen er ook bij, samen 
met twee vrienden. De burgemeester werkte 
een lijstje af met jaren van vrijwilligerswerk. 
Toen Ina werd gevraagd om te gaan staan, 
viel het kwartje pas echt. Ina’s moeder heeft 
de onderscheiding mogen opspelden. “Ik kan 
het nog niet geloven,” vertelt Ina. “Het is zo 
onwerkelijk. Wat voor mij gewoon is, vindt 
een ander blijkbaar bijzonder.” Zondag heeft 
ze het lintje gedragen tijdens haar dienst als 
koster. “Ik ben er ontzettend trots op, maar 
ik vind dat zoveel mensen dit verdienen.” Zo 
heeft Ina een foto van haar lintje op Face-
book gezet en op die manier gedeeld met alle 
mensen die voor iemand zorgen, waar dan 

ook. “Ik heb het geluk dat mijn werk gewaar-
deerd wordt, maar hoeveel hebben dat niet? 
Er zijn zoveel mensen die goed werk doen, 
vooral in deze tijden van ziekte. Dan maakt 
het niet uit of je in de horeca je best doet, als 
vuilnisman of in de zorg.”

Vijftig jaar vrijwilligerswerk
“Toen ik van de basisschool afging, ben ik 
bij de zondagschool gaan helpen. Dat heb 
ik vijfentwintig jaar volgehouden. Vandaar 
rol je van het één in het ander,” vertelt Ina. 
Net als haar vader, die ook een lintje heeft 
mogen ontvangen, zet Ina zich veel in voor 
de kerk. Ze is koster en was vijftien jaar 

lang bestuurslid bij Stichting Vrienden van 
de Lathumse Kerk. Verder heeft Ina veel op 
de Ds. Jonker bassischool geholpen. Hulp 
bij handvaardigheid of in de bibliotheek was 
tenslotte altijd welkom en ook heeft ze voor 
enige tijd de schooltuin verzorgd. Toen slui-
ting dreigde, heeft Ina met anderen zich in-
gezet om oplossingen te bedenken. “Dat luk-
te! We hebben daarna nog jaren gedraaid.” 
Toen haar eerste kind vier jaar was, is Ina 

bij het Rode Kruis gegaan om ouderen uit 
hun isolement te halen. Daar is ze nog eens 
vijfentwintig jaar mee bezig geweest. Ook 
heeft Ina een boekje geschreven met herin-
neringen van oud-Lathummers aan de oor-
log. “Die verhalen maken Lathum voor mij 
heel bijzonder,” vertelt ze. Niet te vergeten: 
Ina zorgt goed voor haar familie. Ze heeft 
voor haar oma gezorgd toen die demente-
rend was. Later werd ze mantelzorger voor 
haar vader, die last had van longproblemen. 
Nu zorgt ze voor haar 95-jarige moeder, die 
twee keer haar heup heeft gebroken en daar-
door niet goed meer kan lopen. Ze past ook 
nog regelmatig op de kleinkinderen. Een hele 

lijst dus! “Je doet het gewoon. Soms is het 
uit nood geboren, soms omdat je het leuk 
vindt. Als ik ergens aan begin, ben ik wel een 
doorzetter.”

Motivatie
Ina is opgegroeid als enig kind. “Mijn ouders 
hadden een klein boerderijtje, waar ze heel 
hard voor moesten werken. Het kopje thee 
stond niet altijd klaar. Ik ging ’s middags vaak 
mee op het land.” Door haar ouders heeft Ina 
hard leren werken. “Ik weet nog heel veel van 
vroeger, van mijn schooltijd en Lathum zelf. 
Het was gezellig. Ik ben heel fijn opgegroeid.” 
Met eenentwintig jaar trouwde ze en ging ze 
in Giesbeek wonen. “Ik miste het contact met 
het dorp en mijn ouders.” Toen haar moe-
der een vervelend ongeluk kreeg, gaf dat de 
doorslag om terug te gaan naar Lathum. Het 
inwonen met zijn allen gaat heel goed. “On-
danks haar leeftijd, is mijn moeder gewoon 
een gelijke. Niet iemand die hulpbehoevend 
is in mijn ogen. Als je het zo bekijkt, houd 
je het wel vol,” zegt Ina. “‘Mantelzorg’ vind ik 
een lastig woord. Ik spreek het liefst over ‘we 

helpen elkaar.’” Ze heeft geleerd dat het niet 
altijd even makkelijk is. “Er zitten een hele-
boel haken en ogen aan. Vaak wacht je veel 
te lang om hulp te vragen. Je zit dan tot je 
oren in de zorgen: het zorgen vóór en zorgen 
hébben. Er moet dan eigenlijk meteen een 
oplossing zijn, maar die is er niet.” Zolang het 
vrijwilligerswerk wat goeds oplevert, blijft Ina 
het graag doen. “Ik zal geen demonstratie op 
gaan zetten, maar alles waar mensen positi-
viteit uit kunnen halen spreekt me aan.” Toen 
de kinderen geboren werden, koos Ina ervoor 
om geen betaalde baan te hebben. “Ik ben 
ook wel een keer gestopt met activiteiten, 
omdat mijn bord gewoon te vol was. Daarna 
pak je de draad weer op.” Ina begrijpt heel 
goed dat mensen met een baan weinig tijd 
overhouden. “Als je daar allerlei vrijwilligers-
werk tussen probeert te proppen, sneeuw 
je zelf onder. Toch zijn er veel mensen die 
het schaarse beetje vrije tijd nog geven aan 
vrijwilligerswerk. Die hebben de koninklijke 
onderscheiding net zo hard verdiend. Het 
gaat niet om de hoeveelheid die je doet, als je 
maar uit je hart werkt.”

‘Als je maar uit je hart werkt’
Ina Berends ontvangt een koninklijke onderscheiding voor al haar vrijwilligerswerk

Ina tegen de burgemeester: “Ik heb het geluk dat mijn werk gewaardeerd wordt, maar hoeveel hebben dat niet?” 

“Er staat nu vijftig jaar vrijwilligerswerk op de teller. Ik heb die jaren opgevuld met wat ik leuk vind, hoe mooi is dat?”

Ina’s moeder mocht de onderscheiding opspelden

Kyra Sannes
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ABEL Huisman

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

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

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen voor betaalbare prijzen.

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

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

Meubelmakerij
Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

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

.www.salemink.biz

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

Glad eiken
Noten

Kersen
Rustiek eiken

Jatoba
enz.

Wij maken ook ovalen tafels,

boomstamtafels, 

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

Tijdelijk 

Kom eens langs en verras u zelf 

Meubelmakerij

Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

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

.www.salemink.biz

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

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

aan het juiste adres.

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

Maak een afspraak dan heeft 

u de showroom voor uzelf. 

Na idere klant wordt alles 

 grondig gereinigd 

NU MET 
40% 

KORTING

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

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

WIJCHEN 
ELKE ZONDAG 

OPEN VAN  
12-17 UUR

NU MET 
40% 

KORTING
+ GRATIS 
MONTAGE

+ GRATIS 
MONTAGE

 
 
 

Kom keukeninspiratie op doen 
in onze showroom. 

Ons keukenmagazine ligt klaar voor u.

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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Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

Kerstcatering
Kerstpakketten
Kijk op onze website 

voor de mogelijkheden

Kerstpakketten

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

BEZORGEN & AFHALEN
OOK MET KERST

Kijk op onze website 
voor de mogelijkheden

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl



www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

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

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 10.695,- 

Opel Meriva 
1.6-16V Enjoy 

Automaat/Airco/
Cruisecontrol 

Brandstof: Benzine 
Km. stand: 146344 km 

Bouwjaar: 2005

€ 3.750

Volkswagen 
Transporter

2.5 TDI 340 Airco/
Cruise/Navi/LMvelg/

PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar: 2007 

€ 15.750,-

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

Peugeot 107
1.0-12V XR Airco/

Lmvelg/Centr. Vergr.
Brandstof: Benzine

Km. stand: 101332 km
Bouwjaar: 2008

€ 3.695,- 

Volkswagen Up!
1.0 high up! BlueMotion 
Airco/Cruise/Navi/Leer/

Lmvelg 
Brandstof: Benzine. 

Km. stand: 105513 km. 
Bouwjaar: 2012

€ 6.495,-

Opel Astra GTC 1.6 
Temptation Airco/Crui-
se/Lmvelg/Navi/PDC/
Trekh. Brandstof: Ben-
zine Km. stand: 117326 

km Bouwjaar: 2009

€ 5.450,-

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

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

Kerkstraat 7
6911 AG 

Pannerden
T. 0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl

AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Opel Insignia 
1.4 Turbo 
140pk Sports
Tourer | Leder | Navi

Bouwjaar: 2015

Prijs € 15.950,-

 
Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
w w w . a u t o b e d r i j f f i e l t . n l
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Citroen Berlingo
1.6 VTi 120 XTR / Zeer luxe en nette uitvoering
Bouwjaar 2011 / Km. stand 102771 km 

Prijs € 7.750,-

OCCASION 
VAN DE WEEK

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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

ER IS AL EEN SEAT VANAF € 7.825,-

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

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

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Nu exclusief bij Auto Blij Zevenaar,

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

BLIJ RIJDEN
BLIJ ZIJN

BLIJ BLIJVEN

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 09.00 tot 16.00 uur

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

Kijk op www.seataanbieding.nl

De hele maand 
DECEMBER

Openingstijden:
ma t/m vr 07.00 tot 17.00 uur

za gesloten

GRATIS 
MONTAGE
op alle merken nieuwe

ZOMER / WINTER / 
ALLSEASON BANDEN

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

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.TOTAAL 

AUTO-ONDERHOUD 

EN DE MOOISTE OCCASIONS 

UIT DE REGIO
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ZEVENAAR – Op zondag 22 no-
vember heeft het AMK Koor Ze-
venaar in coronastijl het jaarlijkse 
Ceciliafeest gevierd.

Tijdens de viering in de Andreas-
kerk hebben vier cantors en orga-
nist van het AMK Koor, waaronder 
de jubilarissen Arnold Jansen (65 
jaar), Annie te Witt en Paul Sweers 
(40 jaar) voor de muzikale invulling 
gezorgd. Na de viering zijn de drie 
jubilarissen met hun partner gehul-
digd en in de bloemen gezet door 
het bestuur en de nog aanwezige 
pastores.
De overige jubilarissen zijn daags 

ervoor bezocht door het bestuur 
met bloemen en een doosje cho-
colaadjes. Het zijn Mientje Wijn-
bergen (55 jr.), Lidy Neijenhuis (45 
jr.), Mientje Ruys (45 jr.), Nel van 
Bommel (45 jr.), Antoon Zwaanen-
burg (35 jr.), Tony Welling (35 jr.) en 
Gertie Goes (35 jr.)
Omdat het traditionele feest in de 
zaal geen doorgang kon vinden 
hebben de twee dames van het 
bestuur tevens de overige koorle-
den bezocht met een doosje Mer-
ci. “We hopen dat volgend jaar de 
situatie weer is genormaliseerd en 
het AMK Koor als volledig koor kan 
gaan zingen.”

ZEVENAAR - Op tweede advents-
zondag 6 december gaat in de vie-
ring om 10.00 uur in de Ontmoe-
tingkerk ds. Alle Jonkman voor. 
Het is de jaarlijkse Amnestyvie-
ring, waarin wordt medegewerkt 
door de Zevenaarse werkgroep 
van Amnesty International

Op zondag daarop 13 december 
(derde advent) gaat ds. P. Moet uit 
Velp voor.

Voor de vieringen geldt een reser-
veringssysteem omdat vanwege 
de coronamaatregelen het aantal 
kerkgangers moet worden beperkt. 
U kunt in de week voorafgaande op 
dinsdag van 18.30 – 21.00 uur en 
op vrijdag van 15.00 – 19.00 uur 
bellen naar 06 2222 9303.
Wanneer de beschikbare plaatsen 
zijn vergeven komt u als eerste 
in aanmerking voor de viering de 
week daarop.

DIDAM – Tegenwoordig 
kan je van alles regelen 
via internet. Ook contact 
met de overheid gaat 
steeds vaker digitaal. 
Veel mensen vinden dit 
lastig. Voor iedereen die 
wel wat hulp kan gebrui-
ken, is er sinds 1 decem-
ber een informatiepunt in 
Bibliotheek Didam. Het 
is een Informatiepunt Di-
gitale Overheid: IDO.

Inwoners van Montfer-
land kunnen bij het IDO 
terecht met vragen over 
de overheid. Denk aan 
vragen over huurtoeslag, AOW, 
werk, uitkering, belastingen, rijbe-
wijs, zorg en toeslagen. De biblio-
theekmedewerkers helpen met 
het vinden van de juiste informatie 
en indien nodig verwijzen ze door 
naar lokale partners. Inwoners 
die graag digitaal vaardiger willen 
worden, kunnen zich bovendien 

inschrijven voor één van de com-
putercursussen die de bibliotheek 
organiseert.
Het bezoek aan het IDO is gratis 

voor iedereen. Je hoeft geen lid 
te zijn van de bibliotheek. Bezoek 
het informatiepunt tijdens de ope-
ningstijden van Bibliotheek Didam.

Uw kerstgroep in onze kerk.
De kathedraal van de Liemers is 
geopend op de beide kerstdagen 
voor bezoek aan de kerststal: 
volg de looproute in de kerk op. 
Ja… mocht u een kerstgroep, 
met of zonder stal, hebben maar 
deze niet meer opzetten in uw 
eigen huis dan zouden wij het 
op prijs stellen dat u deze tij-
dens de kerstdagen in onze kerk 
 opstelt.

Op 1e en 2e kerstdag van 14.00 
uur tot 16.00 uur is onze Andre-
askerk Dorpstraat 7 te Groessen 
geopend om onze grote kerststal 
en hopelijk veel andere stallen te 
bewonderen. Laat u ons vóór 15 
december per mail (groessen@
rkliemers.nl) weten of u uw kerst-
stal in onze kerk wilt opzetten. Wij 
zorgen voor tafels. Dinsdag 22 de-
cember van 13.00 uur tot 15.00 
uur is de kerk geopend om uw 

stal een plekje te geven. Pastorale 
Raad H. Andreas Groessen.
Vieringen in de komende periode: 
Wo.2-12-20 om 19.00 uur. Eucha-
ristieviering vrg. pastoor Thanh Ta 
en Zo. 13-12-20 om 09.30 uur. vrg. 
Wim Herbes en Piet Peters.
Intenties: wo.2-12-20: Jaarged.
vader Degen en moeder, Dina 
Degen en Truus, vader en moe-
der Gieling-Stokman, ouders Bol-
der-Raasing, Joost en Riet Ver-
meulen, Riekie Roelofs, Frieda 
Lucassen, Bennie Derkzen, Theo-

dorus en Riek van Ditshuizen-Pe-
ters,Gerrit van Schriek. Zo.13-
12-30: Frieda Lucassen, Wim en 
Lies Melchers-Derksen, ouders de 
Haan-Witjes, Bernard en Mientje 
Bouwman-Driessen, Theodorus 
en Riek van Ditshuizen-Peters, An-
toon Willemsen, Saskia Roos-Wil-
lemsen, Bernard en Marie van 
Onna, ouders Vermeulen-Kiewiet 
en Theo, Henk Derksen en Paul, 
Riekie Roelofs, Bennie Derkzen, 
Joost en Riet Vermeulen, Gerrit 
van Schriek.

Zaterdag 12 december 2020 19.00 
uur Woord en Gebedsviering
Intenties:
Henk Smits, Jan ter Voert,Bep Teu-
nissen, Frans Holtslag, Jan Peper-
kamp, Bennie Bus, Henk Heijmen, 
Riek Overtsteeg-van Wolferen. Wim 

en Annie Grefen-Wanders
Het is heel spijtig maar er kunnen 
geen kerstvieringen in Westervoort 
plaatsvinden.
Er zullen drie vieringen te volgen 
zijn via Lievestream. Het tijdstip is 
nog niet bekend.. 

Kerkdiensten in H. Andreaskerk – 
Maria Koningin in Zevenaar:

3 december – 17 december.
Sinds 11 oktober mogen er maar 
dertig personen in een viering aan-
wezig zijn ‘volgens corona-richtlij-
nen’. In alle vieringen is een mond-
kapje verplicht !

Op vrijdag 4 december is er om 
10.30 uur een Eucharistievierin. 
Voorganger: pastoor Thanh Ta, Stil-
le viering. (Toegang voor 30 perso-
nen.)

Op zondag 6 december is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering, 
voorganger pastoor Thanh Ta. Be-

sloten viering wel live-stream ( al-
leen voor genodigden.)
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Ria Witjes-Driessen.

Op zondag 6 december is er om 
14.00 uur een Herdenkingsdienst 
van het overlijden van Niek Jans-
sen uit Pannerden. Voorganger 
pastor J. Heemink.
Op vrijdag 11 december is er om 
10.30 uur een Rozenkransgebed.
Voorganger: Werkgroep Maria vie-
ringen (Toegang voor 30 perso-
nen).

Op zondag 13 december is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering, 
voorgangers pastoor Thanh Ta en 

diaken A. van Zundert. Besloten 
viering wel live-stream (alleen voor 
genodigden).
Intenties: mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Bert van Bommel.

Op vrijdag 18 december is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering, 
Voorganger: pastoor Thanh Ta, Stil-
le viering. (Toegang voor 30 perso-
nen.)
Overleden: Op 20 november Bep 
Jansen-Hammink in de leeftijd van 
80 jaar. Zij woonde Molenstraat 
(Pelgromhof).
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, www.rkliemers.nl en Fa-
cebook.

De jubilarissen Annie te Witt en Paul Sweers (beiden 40 jr.) flankeren de briljante jubilaris 
Arnold Jansen (65 jr.). (foto: Trees Rosmulder)

AMK Koor viert 
Ceciliafeest in coronastijl

Ontmoetingskerk Zevenaar

Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Didam

Hulp bij vragen over de overheid

Sint-Werenfridus Westervoort

Sint-Willibrordusparochie

H. Andreaskerk Groessen

(foto: COPYRIGHTDIK NICOLAIWWW.DIKNICOLAI.COM)

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



Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet

28
.1

1.
20

15
10

47
89

2

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW

30
.1

1.
20

15
81

12
20

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet

28
.1

1.
20

15
10

47
89

2

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

Peters St. Janshof Tel. 0316-221438
Kerkstraat 42 info@stjanshof.nl
6941 AH Didam www.stjanshof.nl

AKTIEMAAND    60 jaar!

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

“OUDERWETSE” GLOEILAMPEN EN LED/SPAARLAMPEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,-

VERSCHILLENDE 
MODELLEN DAB+ 

IN ONS ASSORTIMENT

GROOT ASSORTIMENT KOEL/VRIES COMBINATIES

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren

• Vrijstaand en inbouw
• Eventueel gratis inmeten bij aankoop 

van een inbouw koelkast
• Prijzen incl. inbouwen
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ZEVENAAR – De Rotarians van 
Rotaryclub Zevenaar hebben on-
langs de handen stevig uit de 
mouwen gestoken.

Na de oproep ‘wie verdient fleu-
righeid?’ ging het hoveniersteam 
van de club naar de inwoner van 
Zevenaar die het gebaar abso-
luut heeft verdiend. Eigenhandig 
plantten de tuinlieden liefst 2.500 
tulpenbollen in de voor- en ach-
tertuin van de verraste inwoner. 

Het mag dan nog wel even du-
ren voordat de tulpen zich laten 
zien, de voorpret zorgde nu al 
voor de nodige fleurigheid. “Met 
dit soort kleine acties willen we 
voor lichtpuntjes zorgen in deze 
coronatijd. Natuurlijk verdienen 
veel meer mensen fleurigheid, 
maar elke actie is er toch weer 
één. De komende tijd staat er nog 
wel meer op stapel”, aldus de or-
ganisatoren na het klaren van het 
tuinwerk.

In week 49 van 3 december tot en 
met 9 december zijn er geen vie-
ringen in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Zondag 13 december 11.00 uur:
Woordviering met voorganger pa-
rochiaan

Gebedsintenties:
Gerrit en Dineke Gudden-de  

Kinkelder, kinderen en kleinkind, 
Wilhelmina Maria Koenders,  
Grada Engelen-Polman, 
Ouders Beudel-Hendriks, kinde-
ren en kleinkind, Theo en Mia van 
Alst-Postma, 
Ouders Hülkenberg-Jansen 
en kleinzoon Rik, Mies Lemm- 
Roelofsen en familie, Frits en  
Betty Hugen-Wienhoven, Gisela 
Kleinpenning

Collecte:
Bisschoppelijke Adventsactie en ei-
gen geloofsgemeenschap

Zondag 13 december 12.30 uur:
Doopviering met Pastoor Thanh. 
Dopeling: Mats Berendsen uit Oud-
Zevenaar
Openingstijden secretariaat:
Maandag en donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur.

REGIO – Om medewerkers in de 
zorg te bedanken voor hun tome-
loze inzet tijdens de coronacrisis 
is het Rijnstate Vriendenfonds 
een bijzondere decemberactie ge-
start. Begin december worden de 
lichtjes in een speciale kerstboom 
voor de hoofdingang van Rijnstate 
ontstoken. Ook wordt de voorge-
vel van het ziekenhuis op indruk-
wekkende wijze verlicht. Hiermee 
zet Rijnstate de medewerkers in 
de schijnwerpers en verlichten ze 
ook voor de patiënten de donkere 
dagen voor kerst.

De opbrengst van de verkoop van 
de lichtjes gaat naar drie projecten 
die het welzijn van de patiënten van 
Rijnstate vergroten: een dakterras 
voor de IC patiënten, een beleef- 
en beweegtuin voor oudere pati-
enten en patiënten met kanker en 
een speelterras voor het Centrum 
voor Vrouw en Kind waar jonge  
patiënten en hun familie buiten 
kunnen spelen.

‘Ik maak me hard voor de realisatie 
van de daktuinen’
Door de realisatie van deze pro-
jecten kunnen patiënten in een 
groene omgeving ontspannen. Dit 

bevordert hun herstel. Ines von 
Rosenstiel, kinderarts in Rijnstate: 
‘Natuurlijk licht, frisse lucht en vrije 
ruimte maken deel uit van het gene-
zingsproces. Ik maak mij hard voor 
de realisatie van de daktuinen als 
krachtbron op weg naar herstel. Doe 
jij mee?’

Al bijna 1.000 lichtjes verkocht
In de eerste twee weken van de ac-
tie zijn er al bijna 1.000 lichtjes ver-

kocht. Het doel is om er de komende 
decembermaand nog zeker 8.000 
extra te laten branden. Om dit streef-
getal te behalen is iedere donatie 
welkom. De lichtjes zijn te koop op 
de website van het Rijnstate Vrien-
denfonds.
Volg en steun het Rijnstate Vrien-
denfonds om de medewerkers in 
de zorg een hart onder de riem te  
steken en bijzondere projecten in 
Rijnstate te realiseren.

DUIVEN – Bewoners in het buiten-
gebied van de gemeente Duiven 
planten opnieuw streekeigen bo-
men en struiken. Elf deelnemers 
doen mee aan de finale ronde van 
het beplantingsproject ‘Duiven, 
Groessen en Loo in het Groen’, een 
samenwerking van de gemeente 
Duiven, de dorpsraden Groessen 
en Loo, provincie Gelderland en 
Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG). Vanwege de co-
ronamaatregelen is er deze keer 
geen feestelijke uitdeeldag maar 
krijgen alle deelnemers hun be-
planting door de kweker thuisbe-
zorgd.

De elf grondeigenaren planten sa-
men 58 laan- en hoogstamfruitbo-
men en daarnaast meer dan 1.842 
struiken zoals sleedoorn, meidoorn, 
hazelaar en Gelderse roos op hun 
eigen terrein.
De grondeigenaren hebben hun 
individuele beplantingswensen 
voorgelegd aan een adviseur van 
SLG. Samen is een uitgewerkt be-
plantingsplan gemaakt. Bewoners 

konden zich voorbereiden met een 
handreiking, fruitlijst en schetspa-
pier door hun eigen wensen op pa-
pier te zetten.
Door gebruik te maken van streek-
eigen soorten wordt het landschap 
aantrekkelijker voor vogels, kleine 
zoogdieren, vlinders en wilde bijen. 
Ook vanuit cultuurhistorisch oog-
punt krijgt het perceel en het om-
liggende landschap meerwaarde 

wanneer er inheemse plantsoorten 
staan.
Het beplantingsproject in Duiven 
heeft vier jaar geduurd en was een 
succes. Meer dan honderd deelne-
mers uit de gemeente Duiven heb-
ben inmiddels hierdoor streekeigen 
beplanting aangeplant. Deze be-
plantingsactie is mogelijk gemaakt 
door de gemeente Duiven en de 
provincie Gelderland.

Plantdag in 2019. (foto: SLG)

2.500 tulpenbollen voor 
‘Zevenaarder die het verdient’

Sint Martinus Oud-Zevenaar

Rijnstate zet zorgmedewerkers in het licht

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

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

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

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

Familieberichten

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

Graag bedanken wij iedereen voor de hartverwarmende  
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven 
en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze geweldige (schoon-)vader en opa

Jan Verholen
Leni Verholen-Arends

Madelon Verholen en Arie Leeuw
Sophie

Filip Verholen 
Anne Fleur
Floris

Veel liefs en een warme groet van ons allen. 

Zevenaar, december 2020

Leden van Rotaryclub Zevenaar hebben onlangs een inwoner van Zevenaar verrast met 
een tuin vol tulpenbollen. (foto: Rotaryclub Zevenaar)



Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Duiven
tel. 06 5230 4775

● Maatwerk
● Rouw- en verliesverwerking

● Rouwverwerking bij autisme  
en verstandelijke beperking

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

www.verliesverwerking.com

€ 27,50 
p.p.

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

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

Neemt u contact op voor een geheel 

vrijblijvende prijs opgave

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

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

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

Dijkweg 17 Zevenaar  •  Tel. 0316 - 33 10 10  •  info@glasenkozijn.nl 
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DOESBURG – Uitdaging! geeft een 
overzicht van de schilderijen zoals 
Kees van Breukelen die de afgelo-
pen tien jaar heeft gemaakt. In olie 
en acryl. Maar zegt hij zelf “Olie 
heeft toch mijn voorliefde”.

Zijn stijl ziet hij als een uitdaging. 
En dat is te zien in werken à la Cor-
neille, Picasso, Beckmann en meer. 
De beeldtaal, dáár gaat het hem om. 
Kees vindt het mathematisch en ab-
stract werken zijn grootste kracht, 

zoals ook blijkt uit Moskee (foto). 
Alle werken zijn te zien in de Opka-
mer van het Kunstlab. Dutch Design 
is het decemberthema voor de le-
den van het Kunstlab. Het verras-
sende resultaat van hun werk kunt 
u zien in de winkel zelf. Van 4 tot 29 
december in het Kunstlab.
Kunstlab Doesburg: Ooipoortstraat 
21. Winkel & expositie zijn open op 
dinsdag – zaterdag & op de Culture-
le Zondag (iedere eerste zondag van 
de maand) van 12.00 – 17.00 uur.

REGIO – Speciaal voor mantel-
zorgers die voor iemand met 
psychische problemen zorgen, 
verzorgt Indigo in december 
vier livestreams. Tijdens deze 
livestreams kunt u – gratis en 
anoniem – genieten van het 
prachtige theaterstuk Hou me los.

Hou me los is een muzikale thea-
tervoorstelling over de impact van 
psychische kwetsbaarheid op de 
familie. Wat is het effect van een 
psychische stoornis op de rela-
tie tussen broer en zus? Gevoed 
door haar ervaring als ‘zus van’ 
zingt en vertelt zangeres en the-
atermaker Nynka Delcour op per-
soonlijke, ontroerende en grappige 
wijze over haar complexe relatie 
met haar psychisch zieke broer. Pi-
anist en accordeonist Rob Stoop 
verzorgt de muziek. Troost, aan-
vaarding, machteloosheid, rouw, 
liefde, onbegrip en schuldgevoel. 

Het komt allemaal aan bod in een 
mooie mix van theater, zang en 
muziek.
Na afloop gaan wij met elkaar in 
gesprek over het thema mantel-
zorg en is er de mogelijkheid om 
anoniem vragen te stellen en erva-
ringen te delen. Deze voorstelling 
is bedoeld voor iedereen vanaf 18 
jaar die te maken heeft met psychi-
sche problematiek in de omgeving.
Nieuwsgierig? Klik hier voor een 
voorproefje: https://www.kracht-
vanbeleving.nl/voorstellingen/
hou-me-los. Wilt u meekijken? Dat 
kan! De voorstelling is te zien op 
dinsdag 8, vrijdag 11, dinsdag 15 
en woensdag 16 december van 
19.30 tot 21.30 uur.
Meldt u aan via info@indigogelder-
land.nl of 026 3124483. Vergeet 
niet bij aanmelding uw postcode te 
vermelden. Dan ontvangt u van ons 
een link waarmee u toegang krijgt 
tot deze exclusieve livestream.

Scène uit de voorstelling.

Moskee. (foto: Kees van Breukelen)

Aanplant fruitboom. (foto: SLG)

BABBERICH/ANGERLO – Bewo-
ners van het buitengebied van 
Angerlo en Babberich planten bin-
nenkort inheemse bomen en strui-
ken op hun eigen terrein. Zij doen 
mee aan een beplantingsactie om 
het landschap te versterken zodat 
dieren, vogels en planten er hun 
leef- en voedselgebied van kunnen 
maken.

Dertien particuliere eigenaren plan-
ten meer dan honderd fruit- en laan-
bomen en nog eens 3800 struiken 
en staken. Vanwege de corona-
maatregelen is er geen feestelijke 
uitdeeldag maar wordt alle beplan-
ting door de kweker thuisbezorgd 
op zaterdag 21 november.

Aanleiding voor de beplantingsactie 
waren de twee nieuwe Klompenpa-
den in de gemeente Zevenaar: het 
Babborgapad in Babberich en het 
Bevermeersepad in Angerlo, die on-
langs zijn geopend. Een belangrijke 

doel van Klompenpaden is om het 
agrarisch cultuurlandschap toe-
gankelijk en beleefbaar te maken. 
Om dit landschap rondom de twee 
wandelpaden te versterken konden 
bewoners streekeigen bomen en 
struiken aanplanten op eigen ter-
rein. In de wijde omtrek van de nieu-
we Klompenpaden planten bewo-
ners nieuwe landschapselementen 
zoals hoogstamboomgaarden, rijen 
met laanbomen en knotbomen, ha-
gen en vogelbosjes. Dat versterkt 
niet alleen het landschap maar ook 
de biodiversiteit. Bovendien genie-
ten bewoners en wandelaars ook 
van een mooier landschap.
Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG) heeft deelnemers 
voor de actie geworven en de plan-
nen gemaakt. Dankzij een subsidie 
was de eigen bijdrage van deelne-
mers voor het plantsoen beperkt.
Deze beplantingsactie is mogelijk 
gemaakt door de gemeente Zeven-
aar en de provincie Gelderland.

ARNHEM – Donderdag 26 no-
vember 2020 omstreeks 19.30 
uur heeft een leeuwin in Konink-
lijke Burgers’ Zoo het leven ge-
schonken aan een drieling. Het 
Arnhemse dierenpark deelt dins-
dag 1 december een compilatie 
van de eerste videobeelden die 
in het nachtverblijf van de drach-
tige leeuwin zijn gemaakt.

De eerste levensdagen zijn vaak 
kritiek bij grote roofdieren, van-
daar dat Burgers’ Zoo de dieren in 
eerste instantie alle rust en ruimte 
heeft geboden om zo min moge-
lijk te (ver)storen. De komende 
weken brengen de drie jongste 
aanwinsten met hun moeder in 
een separatie-ren nog achter de 
schermen door.
Ook in de natuur zonderen hoog-
dragende leeuwinnen zich meest-

al tijdelijk even van de groep af, 
voordat ze de jongen werpen. 
Vaak zoeken ze hiervoor de be-
schutting van een bosschage of 
een andere afgeschermde loca-
tie op. Pas na enige tijd voegt de 
leeuwin zich met haar kersverse 
jongen weer bij de groep. Burgers’ 
Zoo bootst deze natuurlijke situ-
atie zo nauwkeurig mogelijk na. 
Moeder toont zich zeer bescher-
mend en duldt geen pottenkijkers.
Zelfs een iconisch roofdier als de 
leeuw dat buiten de mens weinig 
natuurlijke vijanden kent, komt 
tegenwoordig steeds minder al-
gemeen voor op de Afrikaanse 
savannes. Habitatverlies, illega-
le jacht voor trofeeën of traditi-
onele medicijnen en vanwege 
mens-dierconflicten eisen hun 
tol: het aantal leeuwen in het wild 
loopt drastisch terug. 

Uitdaging! en Dutch Design 
in Kunstlab Doesburg

Gratis online theater voor mantelzorgers GGZ

Hou me los

Bomen en struiken 
voor een mooier buitengebied

Arnhemse leeuwin 
werpt drieling

(advertentie)
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MOOI NIET!
Onlangs kwam ik weer de zaak X tegen. 
In deze zaak is er een mevrouw X met 
drie kinderen en een eigen huis met 
hypotheek. Lijkt een gewoon gezin dus, 
maar helaas is het niet zo heel gewoon: 
moeder is dement. Ze weet helemaal 
niets meer en woont al jaren niet meer 
in haar eigen huis.

Bewind
De kinderen wilden jaren terug, net 
voor de crisis intrad, het huis van moe-
der verkopen. Dat kan natuurlijk niet 
zomaar. Moeder was toen ook al niet 
meer “compos mentis” en dus moesten 
de kinderen de onderbewindstelling 
van het vermogen van moeder aanvra-
gen bij de kantonrechter. Weken later 
hadden ze dat voor elkaar. Ze gingen 
naar de notaris om het huis via de in-
schrijving te verkopen. Er kwam een 
prachtig bod uit vonden de kinderen, 
maar helaas vond de kantonrechter 
in zijn wijsheid dit helemaal niet zo 
prachtig en hij weigerde zijn toestem-
ming.
Er zat niets anders op dan het huis bij 
een makelaar te koop te zetten en af 
te wachten op potentiële kopers.  “De 
koper is al geboren!”  riep de buurman 
vrolijk.  Ja, maar nou moet hij kennelijk 
nog meerderjarig worden!
Al met al staat het huis nu nog te koop. 
Vreselijk verhaal hè, je zou toch fl ink ba-
len! Het huis telt ondertussen in box 3 
mee voor de berekening eigen bijdra-
ge Wlz, de hypotheekrente is niet meer 
aftrekbaar, maar moet wel elke maand 
betaald worden, en moeder heeft nu  
niets  meer op de bank staan. De kinde-
ren springen bij...

Volmacht
Ach, wat is het toch jammer dat moeder 
en de kinderen niet voordat moeder 
dement werd bij mij zijn geweest.
Dan had ik een notariële volmacht (le-
venstestament) kunnen maken en was 
de kinderen de gang naar de kanton-
rechter bespaard gebleven. Dan was 
in dit geval het huis allang verkocht, de 
opbrengst uitgekeerd als erfdeel van 
vader en als schenkingen aan kinderen 
en kleinkinderen. Hadden, hadden....als, 
als....

Als jij  nou niet met dit probleem wenst 
te zitten, dan kom je bij mij en maken 
we het snel in orde.
En denk nou niet ‘ach, dat doen we la-
ter wel’, want ik weet - niet alleen vanuit 
mijn praktijk, maar ook van erg dicht-
bij - dat iedereen iets kan overkomen, 
waardoor je tijdelijk of voor altijd han-
delingsonbekwaam bent. Kantonrech-
ter? Mooi niet!

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



 
 

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: 

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 inmiddels 
met hun MDT zijn gestart? 

�� 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? 

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

��dat HOPE XXL een aanvullende sub-
sidie verleend heeft gekregen om 
nog een 360 leerlingen een MDT-
traject aan te bieden, waarmee het 
totale aantal op 1260 leerlingen 
komt? 

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Tijdens een wandeling kun je erbij bijna 
niet meer aan ontkomen: duofietsen 
kleuren het straatbeeld van De Liemers! 
Door samen met een mindervalide bijrij-
der op de speciale, dubbele fiets te sprin-
gen, bezorg je jezelf én een ander een 
heerlijk en sportief geluksmomentje!  

In Nederland zijn er veel ouderen,     
mensen met een beperking en anderen 
die om bepaalde omstandigheden niet 
langer in staat zijn om zelfstandig te   
fietsen. Dit is natuurlijk spijtig, want deze 
oer-Hollandse bezigheid is niet enkel 
sportief, maar ook heel erg leuk en leer-
zaam om te doen. Om deze doelgroep 
tegemoet te komen, namen Gerard    
Rutgers en zijn collega’s het initiatief om 
een duofiets aan te gaan schaffen. Een 
duofiets is een constructie met elektri-
sche trapondersteuning, waarop twee 
fietsers naast elkaar zitten. Het initiatief 
ondervond een breed draagvlak onder 
de inwoners van onze regio. Het          
afgelopen jaar heeft de duofiets dan ook 
al menig mens gelukkig gemaakt! 

Regelmatige beweging is gezond en daar-
mee essentieel voor de mens. Er zijn  
echter helaas mensen die bepaalde  
sportieve activiteiten simpelweg niet 
(meer) kunnen doen! “Daarnaast is het 
ook héél erg gezellig om samen – naast 
elkaar – te duofietsen!” vertelt Gerard 
Rutgers gepassioneerd. Gerard vindt het 
dermate gezellig dat hij zelf ook maar 
wat graag op de duofiets springt. “Wind 
in de haren en lekker kletsen!” zegt hij 
lachend. Als het aan Gerard ligt, wil hij 
niemand ontzien van een kans om lekker 
naar buiten te gaan. “Veel mensen zijn al 
lange tijd niet ver buiten hun eigen huis 
geweest en leven enorm op bij de       
mogelijkheid om weer eens een stuk te 
kunnen fietsen, buiten te zijn in de     
natuur en de omgeving te bekennen.”, 
legt Gerard uit. “Daar doen wij het voor!”   

  

Leuk en leerzaam 

Gestart met een droom en een goed 
plan, werd aan het begin van dit jaar de 
eerste duofiets gekocht. Met de financi-
ële hulp van onder meer de gemeente 
Duiven en Westervoort, de Rotaryclub 
Duiven en de Arnhemse Dullertsstichting 

werd deze droom tot werkelijkheid ge-
bracht. Alle moeite werd de eerste maan-
den beloond met een behoorlijk animo 
voor het duofietsen. Ook familieleden en 
echtparen besloten de splinternieuwe 
duofiets mee te nemen voor een ritje. 
Binnen niet al te lange tijd hopen Gerard 
en collega’s zelfs een tweede fiets te  
kunnen aanschaffen. “De mensen die 
gefietst hebben, zijn dolgelukkig,”        
beklemtoont Gerard keer op keer. “Alle 
leuke reacties geven de motivatie om het 
duofietsen te blijven organise-
ren en waar mogelijk uit te 
breiden.” Met 3 mensen in het 
bestuur en 11 vrijwilligers in 
het veld is het effect van het 
sportieve initiatief tweeledig. 
Enerzijds gun je mindervalide 
mensen een leuke fietsmoge-
lijkheid, anderzijds stel je vrij-
willigers in staat om iets voor 
een ander te kunnen beteke-
nen. Dit is ook de reden waar-
om dit project ook zo goed 
aansluit bij het MDT-project 
Jong Geleerd is Jong Gedaan 
van HOPE XXL. Gerard pro-
beert ook leerlingen bereid te 
vinden om als begeleider 
plaats te nemen op een 
duofiets en hen een leuke en 
nuttige tijd te bieden tijdens 
hun Maatschappelijke Dienst-
tijd. 

Corona 

Rond maart 2020 ondervond 
de ambitie van de duofietsers 
een blokkade door de pande-
mie. Toch lieten Gerard en 

zijn collega’s zich niet zomaar uit het veld 
slaan! Met een coronaproof tussen-
scherm en andere maatregelen probeer-
den ze het duofietsen aan de gang te 
houden, maar uiteindelijk hebben ze er 
toch aan moeten geloven. “Wij willen 
geen onnodig risico nemen,” legt Gerard 

ietwat teleurgesteld uit. Mo-
menteel ligt de focus van het 
team duofietsmaatjes Duiven-
Westervoort op het voorjaar. 
Als de maatregelen tegen die 
tijd zijn versoepeld, kan er in 
het nieuwe jaar weer vol goede 
moed samen worden gefietst.  

Toekomst 

Het duofietsen is niet enkel 
gestart om een droom te     
verwezenlijken. De ambitie is 
om het duofietsen onder een 
grotere doelgroep populair te 
maken. De ideale situatie zit 
volgens Gerard niet noodzake-
lijkerwijs in de hoeveelheid 
beschikbare duo-fietsen: “Het 
is belangrijker dat men weer 
het plezier en genot ervaart 
van het samen fietsen, dit moet 
je gewoon willen meemaken en 
delen”, vindt Gerard. “Wij     
faciliteren wel in de fietsen als 
het nodig is!” Ditzelfde plezier 
en genot van het fietsen straalt 

af op Gerard en zijn collega’s. “Het geeft 
ons heel veel voldoening als je ziet hoe 
gelukkig en blij mensen zijn wanneer ze 
terugkomen van een mooie rit; wij willen 
mensen simpelweg gelukkig en blij ma-
ken!”  

Gerard nodigt iedereen uit die nieuws-
gierig is geworden naar het duofietsen 
contact met hem op te nemen. Dit kan 
via de e-mail info@duofietsmaatjes.nl, via 
de website www.duofietsmaatjes.nl of via 
het telefoonnummer 06-41747436 . 

Dubbele pret op de duofiets 

��Het bestuur van de stichting. Vlnr: Gerard Rutgers, Aart van Veldhuizen en Manon Broers  

��Een gezamenlijk geluksmomentje, lekker de natuur in! 
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Programma Filmhuis Didam
Rocks
Opgroeien als tiener in wereldstad 
Londen
Vrijdag 11 en maandag 14 decem-
ber 20:00 uur.
De Brits-Nigeriaanse Shola – ‘Rocks’ 
– is vijftien jaar.
Haar docenten willen dat ze gaat 
nadenken over haar toekomst, maar 
ze is vooral bezig met haar thuissi-
tuatie. Haar vader is overleden en 
nadat haar moeder plotseling ver-
trekt, neemt Rocks de zorg van haar 
jongere broertje Emmanuel op zich. 
Met hulp van haar onmisbare vrien-
dinnen.

Kom hier dat ik u kus
Bestseller van Griet op de Beeck ver-
filmd
Vrijdag 18 en maandag 21 decem-
ber 20:00 uur.
Mona is negen jaar oud als haar 

moeder bij een auto ongeluk over-
lijdt. Haar vader Vincent krijgt al snel 
een nieuwe vriendin Marie, die het 
gezin inkomt als vervangende moe-
der en alle aandacht opeist. Mona 
maakt er op haar manier maar het 
beste van. Ze voelt zich verantwoor-
delijk en doet er alles aan om het 
te laten slagen. Ook als volwassene 
doet Mona haar uiterste best om ie-
dereen gelukkig te maken. Ze beseft 
dat ze er zelf voor zal moeten zorgen 
een gelukkig leven te kunnen leiden.

De Beentjes van Sint Hildegard
Komisch drama van Herman Fin-
kers nog één keer te zien op maan-
dag 28 december om 20:00 uur.
 
Het Filmhuis is 25 december en  
1 januari gesloten.  Zaterdag 2 janu-
ari bent u weer van harte welkom. 
Er zijn coronamaatregelen in het 
Filmhuis. Het aantal bezoekers is be-
perkt, reserveren verplicht en beta-
len kan enkel met pin. Geen verkoop 
van consumpties. U mag uw eigen 
(niet-alcoholische) drankje meene-
men. Er is geen pauze. Mondkapje 
verplicht.
Zie voor meer details en reserveren 
www.filmhuisdidam.nl.

Verkouden, loopneus, geen geur of smaak,
Iets wat je raakt, zorgen over maakt,
Horen het om ons heen helaas te vaak,
Coronavirus, heeft hen geraakt
Geen namen, zullen er niet verder over schrijven,
Mensen moeten helaas tien dagen binnen blijven,
Vroeger waren wij een fanatiek wereldverbeteraar,
Zorgzaam, attent, staan voor een ieder altijd klaar,
Geleerd in loop der jaren, geldt nu voor dierbaren,
Accepteren contacten verwateren, rustig laten varen,
Niet druk om maken, gebeurt, laten bedaren,
In deze coronatijden, kun je niet iedereen verblijden,
(Over)bezorgdheid voor de ander, stress bij jezelf vermijden,
Dierbaren, vrienden, medemensen aandacht blijven geven,
Kaartjes schrijven, appjes sturen, gewoon blijven meeleven,
Het een ieder goed gaat, in je leefomgeving blijft het streven,
Mogelijk helpt dit bij het genezen,
Ja horen alweer, gaat om persoonlijke beleving van de sport,
Komen we nu echt op, zittend al zwetend, bevend met ons lot,
Gekocht via Basketiers’71 tien in totaal, nu niet steunen mentaal,
Puur financieel, verenigingskas spekken ,een ander verhaal,
Via de Grote Club Actie, winnen de jackpot,
Trekking 9 december uitslag volgt dus vlot,
Kas van de vereniging spekken, is winnen op vele manieren,
Zelf een prijs pakken, zullen we dit zeker vieren,
Bij hoog bedrag, overwegen we om te gaan (D)rent(h)enieren,
Al wordt het een bedrag met vele nullen op een rij,
Maakt ons dat dan blij, veel liever de wereld corona vrij!!

M & M 

Winter Challenge bij Columbae!
DUIVEN – Vanwege de 
corona-maatregelen lig-
gen de teamsporten he-
laas stil. Maar wij hebben 
goed nieuws: je kunt nog 
wel tennissen! Daarom 
hebben wij voor alle spor-
ters onder ons een super-
leuke Columbae winter 
challenge. Wij dagen jou 
uit om fit te blijven deze 
winter en meteen kennis 
te maken met tennis! 

“Wil jij graag fit blijven 
deze winter? Dan ben je 
van harte welkom bij onze 
tennisvereniging om deze 
challenge aan te gaan! Wij 
bieden iedereen vanaf achttien jaar 
de mogelijkheid om twee winter-
maanden maanden vrij te tennis-
sen. Daarnaast krijg je tennislessen 
en doe je mee aan het afsluitende 
eindtoernooi/clinic. En dat alles 
voor 45 euro. 
De Winter Challenge bij TV Colum-
bae bestaat uit: 1. Een tijdelijk lid-
maatschap voor volwassenen voor 
de maanden december en januari 
om vrij te tennissen wanneer het 

jou uitkomt. 2. Twee tennislessen 
onder begeleiding van een gecer-
tificeerd leraar. 3. Deelname aan 
het Winter Challenge eindtoernooi/
clinic.
“Ben je enthousiast geworden? 
Voor meer informatie en aanmel-
den kijk op www.Columbae.nl. Ten-
nissen bij op onze vereniging ge-
beurt volgens richtlijnen van RIVM 
en KNLTB. 
TV Columbae is een gezellige ten-

nisvereniging in Duiven geheel 
gerund door vrijwilligers. Hierdoor 
kunnen wij de contributie laag hou-
den. Wij beschikken over zes ver-
lichte kunstgras banen die dage-
lijks, het gehele jaar door bespeeld 
kunnen worden. We spelen in di-
verse KNLTB-competities, maar 
vinden het sociale aspect en gezel-
ligheid zeker zo belangrijk! Ontdek 
hoe leuk tennis is en doe mee aan 
onze winter challenge!”

LIEMERS – Scouting Suban-
hara Liemersgroep verkoopt 
ook dit jaar weer de heerlijkste 
oliebollen en appelbeignets, ge-
bakken door een professionele 
bakker. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de vereni-
ging, daarvan kunnen de leden 
extra leuke activiteiten doen 
en kunnen ze het monumenta-
le gebouw aan de Slenterweg  
onderhouden.

Via www.oliebollenzevenaar.nl 
kunt u oliebollen met krenten en 
rozijnen, naturel oliebollen en ge-
suikerde appelbeignets bestellen. 
De oliebollen kosten 7,50 euro per 
verpakking van tien stuks, de ap-
pelbeignets 5,00 per verpakking 
van vijf stuks. “U heeft gegaran-
deerd superverse lekkernijen, 
want ze worden in de vroege och-
tend van oudjaarsdag door een 
professionele bakker bereid.
Woont u in de regio? Dan hoeft u 
uw huis niet uit! Als u kiest voor 
onze bezorgservice betaalt u di-
rect middels iDEAL en zorgen 
wij ervoor dat uw oliebollen en/
of appelbeignets op donderdag 
31 december voor 13.00 uur bij u 
bezorgd worden. Uiteraard volle-
dig coronaproof! U hoeft dus niet 

in de rij te staan bij de oliebollen-
kraam.
U kunt er ook voor kiezen uw be-
stelling op 31 december tussen 
10.00 en 11.00 uur af te halen 
in ons Troephuis aan de Slenter-
weg 29. U kunt vooraf met iDE-
AL betalen of bij afhaling met PIN  
betalen.”

“Heeft u wel eens gedacht aan olie-
bollen in uw showroom, wachtruim-
te of kantine? Aan zakelijke klanten 
leveren we op 30 en 31 december 
tussen 10.00 en 11.00 uur. De beta-
ling geschiedt bij bestelling middels 
iDEAL of bij levering per pin. Bij gro-
te afname is levering op een ander 
moment in overleg mogelijk.”

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

Klik op onze website bovenaan 
eerst op de regio waarover uw 
bericht gaat. Alleen voor die regio 
stuurt u het in. Klik vervolgens 

op: ‘Nieuws insturen’. Het wijst 
zich vanzelf, maar mocht u toch 
vragen hebben, belt u dan gerust 
even: 0481 464770. 

(foto: Marjon Besteman – Horn via Pixabay)

Overzicht tennispark TV Columbae.

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

(Levens)Lot

Ook uw bericht in de krant?

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

Scouting Subanhara Liemersgroep bezorgt  
oliebollen coronaproof!



www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

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

Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

70 
soorten 

laminaat op 

voorraad

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

voor €79,95

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

VLOERBEDEKKING 
OP ALLE ADVIESPRIJZEN 
20% KORTING

Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

voor €79,9520% KORTING

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN ZIE NAMA.NL

DECEMBER AANBIEDINGEN

Bij aanschaf van uw 
laminaatvloer ontvangt u

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

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie

(Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)

PROFESSIONELE TELESCOOP STOK VOOR MUURVERFROLLER
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KRANT
VACATURE

LIEMERS

DEZE SPECIAL IS 
EEN UITGAVE VAN 

HÉT GEMEENTE NIEUWS

WWW.GEMEENTENIEUWSONLINE.NL



Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een gedreven werkvoorbereider die zowel 
technisch als klantgericht is. Het is een dynamische functie met 
veel uitdaging vanwege de korte duur van de projecten en de 
afwisseling in techniek. Als werkvoorbereider heb je veelvuldig 
contact met klanten, leveranciers en collega's.
Verder bestaan de werkzaamheden uit:
• Maken van calculaties
• Ontwerpen van technische installaties
• Opstellen van offertes
• Opzetten en beheren van werkbegrotingen
• Verwerken van meer- en minderwerk
• Begeleiden van monteurs
• Inplannen van werknemers
• Maken van werk en revisietekeningen

Functie-eisen
• MBO + werk- en denkniveau
• Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL-VCA)
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring in de buitendienst 

of als werkvoorbereider/calculator
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• In bezit van een rijbewijs B

Aanbod
• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen
• Werken in een informele werksfeer
• Ruime mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Salaris conform CAO Technisch installatiebedrijf

 

 

Boerboom installaties in Zevenaar is een installatiebedrijf met 16 
medewerkers. Wij hebben al 110 jaar ervaring in de branche. Mede door het 
geven van advies, het leveren van kwaliteit en uitstekende service blijft onze 
klantenkring groeien. 

Wij hebben op dit moment een vacature voor: 

 

Allround Servicemonteur w-installaties 
 
De functie is gericht op CV ketels, warmtepompen, ventilatiesystemen, 
vloerverwarmingsverdelers enz. 

 

Voor deze fulltime functie zijn we op zoek naar een kandidaat met: 

- Een voor de functie benodigd niveau; 
- Een representatief voorkomen; 
- Werkervaring in een soortgelijke functie; 
- Een (geldig) rijbewijs. 

 

Wij bieden voor deze functie een goed salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding 
en ervaring. Tevens zijn er verschillende scholingsmogelijkheden mogelijk. 

Voor informatie over deze vacature kunt u bellen met Henk Witjes 0316-
523532. U kunt uw sollicitatiebrief met CV sturen naar 
henk@boerboomzevenaar.nl 

 

Wij zijn een totaal installateur met uitzondering van elektra. Wij leveren integrale oplossingen en hebben steeds 
meer aandacht voor duurzaamheid. We hebben ervaring in veel branches en hebben meerdere disciplines binnen 

ons bedrijf. Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en maakt de laatste jaren een modernisering door.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u solliciteren door uw CV en motivatiebrief te sturen naar: 
info@boerboomzevenaar.nl. U kunt ons ook vinden via www.boerboomzevenaar.nl. 

Voor eventuele aanvullende vragen over de vacature kunt u bellen naar: 0316-523532.

VACATURE: WERKVOORBEREIDER

LASSER/ DRAAIER

Ben jij die schoolverlater, BBL-er of fulltimer met een passie voor
techniek ? Dan zijn wij op zoek naar jou !!

Bij Driveteq houden we ons bezig met cardanassen voor alle mogelijke toepassingen.
Van een motorfiets tot de internationale zeevaart. Wij verzorgen onder andere
nieuwbouw, revisie, custombouw en inspectie’s al dan niet op locatie.

Ook houden wij ons bezig met het aanpassen van oldtimers naar elektrische
aandrijving. Dit alles op onze locatie in Duiven. Daarnaast richten wij ons op
groene energie d.m.v. verticale windmolens.

Wat wij vragen:

• Twee rechterhanden, affiniteit met zowel oude als nieuwe technieken
• Aantoonbare Mig/Mag laservaring

Ervaring met conventioneel draaien
• Bereidheid te werken in een klein team, zowel in teamverband als zelfstandig
• Rijbewijs B

Wij bieden een kans om te komen werken in een leuk klein team met (door)groei-
mogelijkheden.

Heb je interesse? Mail dan naar driveteq@cardanas.eu t.a.v. Youri Smith

•  

•  

•  

Allround metselaar / tegelzetter

Functieomschrijving:
Als allround metselaar / tegelzetter verricht je zelfstandig alle specialistische werkzaamheden die 
voorkomen in ons prachtige vak. In zowel nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Kortom je bent 

breed inzetbaar en je kunt goed zelfstandig werken. 
Zelfstandig verzorg je binnen en buitenmetselwerk of je hersteld metselwerk. Je verricht zowel vuil 
als schoonmetselwerk. Ook tegelvloeren en lijmen van wandtegels behoren tot je werkzaamheden. 
Je bent technisch en inhoudelijk verantwoordelijk voor jouw werk. Je werkzaamheden zijn divers en 
je wordt ingezet op diverse projecten in Knooppunt Arnhem Nijmegen, met als standplaats Gendt.

Wij verwachten:
• Ervaring in nieuwbouw, onderhoud en 
 verbouw;
•  (Vak)technisch inzicht;
•  Secuur en oog voor detail;
•  Zelfstandig- en in teamverband kunnen 
 werken;
•  Flexibiliteit;
•  Goede communicatieve vaardigheden;
•  Aanpakkersmentaliteit;
•  Woonachtig in de regio.

Wij bieden:
• Een zelfstandige-, afwisselende en uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf met een 

informele bedrijfscultuur;
•  Afwisselde projecten en een prettige veilige werkomgeving;
•  Een regionaal werkgebied;
•  Vervoer;
•  Goed gereedschap;
•  Een baan voor minimaal 32 uur / 4 dagen in de week;
•  Veel ruimte en vrijheid om je werk te kunnen doen en stimuleren het nemen van eigen initiatief;
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao voor de bouwnijverheid.

Bekijk onze vacature 

ook online!

Kom jij ons fantastische team helpen om dit prachtige bedrijf verder uit te bouwen? 
Stuur dan nu een sollicitatiebrief met CV naar: info@vangamerenbouw.nl of bel met Rob Melchels 06-23409102

Opleiding en ervaring: 

•  Beroepsopleiding metselaar (niveau 2),  
of gelijkwaardig door ervaring en/of 

     aanvullende cursussen;
•  Rijbewijs B;
•  Rijbewijs E achter B (of bereid dit te  

gaan behalen);
•  B-VCA (of bereid dit te gaan behalen). 

•  

•  

•  

Allround metselaar / tegelzetter

Functieomschrijving:
Als allround metselaar / tegelzetter verricht je zelfstandig alle specialistische werkzaamheden die 
voorkomen in ons prachtige vak. In zowel nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Kortom je bent 
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als schoonmetselwerk. Ook tegelvloeren en lijmen van wandtegels behoren tot je werkzaamheden. 
Je bent technisch en inhoudelijk verantwoordelijk voor jouw werk. Je werkzaamheden zijn divers en 
je wordt ingezet op diverse projecten in Knooppunt Arnhem Nijmegen, met als standplaats Gendt.

Wij verwachten:
• Ervaring in nieuwbouw, onderhoud en 
 verbouw;
•  (Vak)technisch inzicht;
•  Secuur en oog voor detail;
•  Zelfstandig- en in teamverband kunnen 
 werken;
•  Flexibiliteit;
•  Goede communicatieve vaardigheden;
•  Aanpakkersmentaliteit;
•  Woonachtig in de regio.

Wij bieden:
• Een zelfstandige-, afwisselende en uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf met een 
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•  Afwisselde projecten en een prettige veilige werkomgeving;
•  Een regionaal werkgebied;
•  Vervoer;
•  Goed gereedschap;
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•  Veel ruimte en vrijheid om je werk te kunnen doen en stimuleren het nemen van eigen initiatief;
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao voor de bouwnijverheid.
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Kom jij ons fantastische team helpen om dit prachtige bedrijf verder uit te bouwen? 
Stuur dan nu een sollicitatiebrief met CV naar: info@vangamerenbouw.nl of bel met Rob Melchels 06-23409102

Opleiding en ervaring: 

•  Beroepsopleiding metselaar (niveau 2),  
of gelijkwaardig door ervaring en/of 

     aanvullende cursussen;
•  Rijbewijs B;
•  Rijbewijs E achter B (of bereid dit te  

gaan behalen);
•  B-VCA (of bereid dit te gaan behalen). 



Zevim is een dynamisch bedrijf 
opgericht in 2001 en heeft zich 
sinds 2005 toegelegd op het 
produceren van modulaire
bedrijfswageninrichtingen/
kast systemen. Daarnaast 
leveren we een aanvullend 
programma van vloerplaten,
zijwandbescherming en allerlei 
andere speci�eke toebehoor 
die gebruikt worden in en om 
de bedrijfswagens.
Onze afzetmarkt bevindt 
zich zowel binnen als buiten 
Nederland. Distributie vindt 
plaats via o�cieel
aangestelde inbouwdealers 
en verkooppunten in geheel 
Europa.

• Je werkt in alles wat je doet gedetailleerd, nauwkeurig, 
gestructureerd, ordelijk en overzichtelijk.

• Je kunt zelfstandig werken zowel individueel als in teamverband.
• Je bent bekend met werkzaamheden in het magazijn en hebt 

logistieke inzicht.
• Je bent initiatiefvol en denkt vooraf na over de te realiseren 

werkzaamheden en de optimalisatie daarvan.
• Je kunt makkelijk wisselen tussen werkzaamheden zonder je focus 

te verliezen.
• Je hebt technisch inzicht en bent handig in het werken met 

(perslucht)gereedschap.
• Je hebt een enthousiaste instelling en positieve kijk op het leven. 

(Het glas is altijd half vol)

• Je bent bereid bij bezorgingswerkzaamheden om ‘s ochtends vroeg 
 voor de �le’s uit te vertrekken.
• Je hebt geen bezwaar om in hotels te overnachten indien een 

bezorgroute over 2 dagen wordt gepland.
• Je beschikt over minimaal een geldig Rijbewijs B  

(en bij voorkeur met E)
• Je beheerst de Nederlandse taal goed en je kunt je ook in het 

Engels goed verstaanbaar maken (en bij voorkeur ook in het Duits)
• Je hebt een representatief voorkomen.
• Je bent communicatief vaardig (zowel telefonisch als in 

persoonlijke gesprekken) voor de juiste omgang met collega’s, 
afnemers en leveranciers.

• Je woont binnen een straal van 15 km van Zevenaar

    www.zevim.eu                       0316 - 52 78 64 (Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!)

Afwisseling gezocht? Dan zijn wij op zoek naar jou !
De All-round medewerker die wij zoeken dient van alle markten thuis te zijn. De werkzaamheden bevinden zich o.a. in 
het magazijn met inkomende en uitgaande goederen (ca. 50% van de werkzaamheden), als in de werkplaats/technische 
assemblage (ca. 40% van de werkzaamheden) maar ook in de bezorging van goederen (ca 10% van de werkzaamheden).

Dit betekent dat je minimaal over de volgende eigenschappen en/of competenties dient te beschikken:

Soort dienstverband: 
Fulltime 40 uur / maandag t/m vrijdag / werktijden 08.00 – 17.00 / 
Geen avond- en of nachtdiensten / Geen storingsdiensten

Salaris indicatie en secundaire arbeidsvoorwaarden:
€2.300,00 - €2.600,00 bruto per maand op basis van 40 uur
- 25 vakantiedagen per jaar
- Deelname aan een pensioenregeling
- Uitbetaling van overuren
- Vergoeding voor deelname aan werkgerelateerde scholingstrajecten

Sluitingsdatum sollicitaties: 15-12-2020
Verwachte startdatum: 1-2-2021 of 1-3-2021

Deze vacature zal starten op basis van een dienstverband voor 
bepaalde tijd en bij gebleken geschiktheid is de intentie om dit om te 
zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail  
gerben@zevim.nl of telefonisch via 0316-527864. Heb je geen vragen 
en ben je gelijk geïnteresseerd en enthousiast over deze veelzijdige 
vacature stuur dan je sollicitatie/motivatiebrief en volledige CV naar 
gerben@zevim.nl.

We vragen je bij sollicitatie op deze functie van All-Round medewerker minimaal 4 van bovenstaande eigenschappen en/of competenties te 
onderbouwen middels praktijkvoorbeelden en/of ervaringen in voorgaande of huidige werksituaties.

v2_29_11_2020_vacature_zevim_260x190mm.indd   1 29-11-20   15:32

ZOMERmeer dan ...

meer dan ...

Verf en Wonen Mattijssen BV is een bedrijf dat expert is in 
verf, behang, raamdecoratie en vloeren. Een persoonlijk stijl 
advies behoort ook tot onze werkzaamheden. Wij leveren 
onze producten vanaf locatie Bemmel en voeren werkzaam-
heden in de regio uit voor zakelijke en particuliere opdracht-
gevers. Verf en Wonen Mattijssen BV is uw partner voor 
duurzame en betrouwbare producten. 

 

(junior) TIMMERMAN
Als erkend opleidingsbedrijf dagen wij ook timmerlieden in opleiding uit 

om te reageren.

Functie-eisen
• Vakkennis en vaardigheden
• Enthousiasme
• Flexibiliteit
• Een fulltime werkweek 

Wat wij bieden
• Een prettige werksfeer met aandacht voor de werkomstandigheden
• Wij werken met up-to-date materiaal
• Salariëring conform CAO
• Bij goed functioneren hoort een vast dienstverband  

tot de mogelijkheden

Uw schriftelijke reactie met CV kunt u voor 24 februari 2021 richten aan Schildersbedrijf Harry Mattijssen, 
ter attentie van de heer H.T.B. Mattijssen, Dorpstraat 22, 6681 BN Bemmel. E-mail: info@mattijssen.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.mattijssen.com. Ook kunt u contact opnemen met de heer J. Janssen, 
telefoon 0481-464214, optie 2.  Alleen sollicitaties die via de email zijn aangeleverd worden in de behandelingsprocedure opgenomen.

Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

In ons team zoeken wij een nieuwe collega’s in de functie van 

SCHILDER
Als erkend opleidingsbedrijf dagen wij ook schilders in opleiding uit 

om te reageren.

Functie-eisen
• Vakkennis en vaardigheden
• Enthousiasme
• Flexibiliteit
• Een fulltime werkweek 

Wat wij bieden
• Een prettige werksfeer met aandacht voor de werkomstandigheden
• Wij werken met up-to-date materiaal
• Salariëring conform CAO
• Bij goed functioneren hoort een vast dienstverband  

tot de mogelijkheden



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

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 
0316-265631 | 06-57552571

www.pedicureduivenwest.nl

Medisch

Werkt uitsluitend 
volgens de richtlijnen 
van het RIVM en de 

protocollen van ProVoet

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

• Acupunctuur • Chinese kruiden  

• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen
Versterk nu 

je eigen weerstand 
van binnenuit

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 
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• rolluiken

• zonwering
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luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl
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Je kunt nu
het verschil
maken

Dit is het moment waarop 
jij het verschil kunt maken. Liemerije is op zoek 
naar (oud) zorgprofessionals met hart voor de 
zorg. De 18-jarige Lotte Klaassen heeft tijdens 
de eerste coronagolf veel gewerkt als assistent 
woonbegeleider op De Peppel (Zevenaar).
,,Ik werkte in de weekenden als invalkracht 
maar toen school weg viel, ben ik veel meer 
gaan werken”, zo vertelt de derdejaars student 
verpleegkunde aan het Graafschap College.

,,Het was in het begin best wennen maar ik ben 
heel goed begeleid door mijn collega’s. Ik vond het 
vooral zwaar om te zien hoe eenzaam bewoners zich 
voelden toen er niemand op bezoek mocht komen. 
Ik heb in die periode echt geleerd hoe je mensen 
kunt opvrolijken die in een moeilijke situatie zitten. 
Het is heel mooi om de leegte die de bewoners 
ervaren op goede manier op te vullen.”

Samen met het hele team de schouders er onder 
zetten en er het beste van maken. Daar kijkt Lotte 
met een positief gevoel en trots op terug. ,,Ik vond 
het heel mooi te merken hoe dankbaar bewoners 
hiervoor waren en het was heel bijzonder om van 
familie complimenten en cadeautjes te ontvangen.”

Martine Bisschop (35) uit Lobith reageerde in het 
voorjaar op de oproep aan oud-zorgmedewerkers 
om te komen helpen. ,,Samen met mijn man run ik 
een boerderij en omdat we vooral aan de horeca 
leveren viel een groot deel van mijn taken weg”, zo 
blikt Martine terug. Martine werkte vanaf haar 16e in 
de zorg en stopte daar drie jaar geleden mee toen ze 
met haar gezin verhuisde om in Lobith een boerderij 
over te nemen. ,,Ik had nooit gedacht dat ik weer in 
de zorg zou gaan werken maar in deze crisis vond ik 
het zonde om niets met mijn kennis en diploma’s te 
doen. Ik wilde mijn steentje bijdragen.”
Martine begon midden in de eerste golf als 
woonbegeleider op Liemerije Dijkzicht in Tolkamer. 

,,Het was een bijzondere tijd om te beginnen. 
Normaal is er veel reuring op een afdeling en nu 
was heel rustig omdat er geen bezoek mocht komen. 
Ik vond het heel vreemd om de familie van de 
bewoners niet te leren kennen.” 

Martine is blij dat ze weer in de zorg werkt. ,,Ik voel 
me thuis op de afdeling en vindt het heerlijk om de 
bewoners veel aandacht te geven.“ Op dit moment 
heeft ze een nul-uren contract. ,,Zo kon ik het werk 
goed combineren met de boerderij. Ik denk ik hier 
ook blijf werken als de coronaperiode voorbij is. 
Het bevalt me echt goed.”

Kijk voor meer informatie op 

www.werkenbijliemerije.nl 

   

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!
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Vrijwillige alcohol en drugstesten voor bezoekers in Arnhem 
ARNHEM – Bezoekers van het cen-
trum in Arnhem kunnen op vrijdag 
4 december vrijwillig een alcohol- 
of drugstest laten afnemen bij het 
campagneteam van Rijden Zonder 
Invloed. Want hoewel iedereen 
weet dat rijden onder invloed ge-
vaarlijk is, stappen er nog steeds 
mensen achter het stuur na het 
drinken van een paar borrels, het 
roken van een joint of terwijl zij rij-
gevaarlijke medicatie gebruiken.

De actie maakt deel uit van de cam-
pagne ‘Rijden Zonder Invloed’, waar-
in aandacht wordt gevraagd voor de 
gevolgen van rijden onder invloed 
van alcohol, drugs en rijgevaarlijke 
medicijnen. Het campagneteam is 

aanwezig met een bakfiets vol alco-
hol- en drugstesten en zal mensen 
in Arnhem actief aanspreken en op 
vrijwillige basis alcohol- en drugs-
tests afnemen. Als uit de test blijkt 
dat de automobilist geen drugs en/
of alcohol heeft gebruikt, ontvangt 
de bestuurder een presentje. Voor 
automobilisten met een te hoog al-
cohol- of drugspercentage in hun 
bloed, wordt een alternatieve ver-
voersmogelijkheid gezocht.

Corona proof
Tijdens alle acties houden wij ons 
aan de RIVM-richtlijnen. We dragen 
mondkapjes of shield masks, zet-
ten minder campagneleden in om 
de 1,5 meter regel beter te kunnen 

waarborgen en hebben alle midde-
len corona proof gemaakt om het 
hygiënische gebruik ervan te kunnen 
garanderen.

Maak ook de afspraak
Autorijden vraagt om een heldere 
blik. Stap dus niet met alcohol, drugs 
en rijgevaarlijke medicijnen ach-
ter het stuur. Vanuit de campagne 
worden automobilisten op allerlei 
plekken opgeroepen om de afspraak 
‘Rijden zonder invloed, daar ga ik 
voor’ te maken. Doe ook mee door 
op www.rijdenzonderinvloed.nl op 
de speciale button te klikken.

ROV Oost -Nederland
De campagne is een initiatief van 

het ROV Oost-Nederland. Het ROV 
Oost-Nederland is in Gelderland 
en Overijssel dé partner voor ver-
keersveiligheid. Met hun kennis 
van verkeersveiligheid en van het 
gebied brengen zij de juiste part-
ners bij elkaar en initiëren ze pro-

jecten. Ze richten zich daarbij op 
gedragsbeïnvloeding van de weg-
gebruikers. De ambitie? Iedereen 
elke dag weer veilig thuis! Het ROV 
Oost-Nederland is een initiatief 
van de provincies Overijssel en  
Gelderland.

Peeskes Bosbar: 
een heerlijk alternatief voor de feestdagen
BEEK – ‘Het moet allemaal een 
beetje anders dit jaar, maar kerst 
gaan we vieren, hoe dan ook!’, al-
dus Kees Rosendaal, eigenaar van 
Uitspanning ’t Peeske.

Geen sfeervol gedekte tafels, mooi 
opgemaakte borden of klinkende 
glazen in de Uitspanning dit jaar; ui-
teraard niet omdat het team dit niet 
het liefste zou willen, maar omdat 
het nu simpelweg helaas niet mag.
Kees: ‘Zoals iedere ondernemer, 
blijven we zoeken naar mogelijkhe-
den in deze tijd. Vanaf begin no-
vember zijn we gestart met de ver-
koop van oliebollen, zelfgemaakte 
snert, ons broodje bratwurst en 
allerlei andere lekkernijen vanuit 
onze bosbar: alles om af te halen 
en geheel coronaproof.’
‘De bosbar blijft tot en met maart 
staan. Zoals iedereen van ons ge-
wend is zullen wij u blijven verras-
sen met leuke gerechtjes en ac-
tiviteiten. Dit alles in de sfeer van 

bewegen in ons mooie bos gecom-
bineerd met lekkere afhaalgerecht-
jes. In de Kerstvakantie zijn wij ie-
dere dag geopend: maandag tot en 
met vrijdag van 11:00 tot 16:00 uur 
en in het weekend van 10:00 tot 
17:00 uur. Houd onze website en 
facebookpagina in de gaten wan-
neer we u weer in ’t Peeske mo-

gen verwelkomen: wij kunnen niet 
wachten!’, aldus Kees Rosendaal 
en team. ‘Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een gelukkig en ge-
zond 2021!’

Peeskes Bosbar, Peeskesweg 12, 
Beek (Gem Montferland), 
www.peeske.nl.

Bouw overnachtingshaven bij Spijk gegund
SPIJK – Rijkswaterstaat gunt de 
opdracht voor de aanleg van de 
overnachtingshaven in de Beijen-
waard bij Spijk definitief aan Bos-
kalis. Met de gunning starten de 
voorbereidingen voor de aanleg 
van de overnachtingshaven, die 
moet voorzien in vijftig ligplaat-
sen voor binnenvaartschepen.

De komende tijd begint Boskalis 
met de voorbereidingen van de 
werkzaamheden. De daadwerkelij-
ke aanleg start in het voorjaar van 
2021. Schippers kunnen naar ver-
wachting in 2023 gebruik maken 
van de overnachtingshaven.

Overnachtingshaven Spijk
Op de Boven-Rijn en Waal tussen 
de Duitse grens en Tiel is een tekort 
aan overnachtingsplaatsen voor 
de beroepsscheepvaart. Schippers 
kunnen daardoor niet voldoen aan 
de wettelijke vaar- en rusttijden. 
Rijkswaterstaat realiseert daar-

om in de Beijenwaard bij Spijk een 
nieuwe overnachtingshaven voor 
binnenvaartschippers. Naast vijftig 
reguliere ligplaatsen komen er twee 
ligplaatsen voor duwschepen met 
duwbakken en speciale ligplaatsen 
voor schepen met gevaarlijke ladin-
gen. Ook komen er voorzieningen 
voor de scheepvaart, zoals een au-

to-afzetsteiger, parkeerplaatsen en 
walstroom. Veilig werken en beper-
ken van mogelijke overlast staan bij 
de aanleg van de haven voorop. Tij-
dens de werkzaamheden kunnen 
schepen gewoon passeren.
Meer informatie staat op www.
rijkswaterstaat.nl/overnachtings-
havenspijk.

Is er als het seizoen start,
Volgen je basketbalhart,
Welke doelen willen we halen,
Welke prijs, tol moet je hiervoor betalen,
Tweemaal in de week trainen, wedstrijd spelen,
Kost veel tijd, hoef je niet te vervelen,
Seizoen, samen presteren, vele weken,
Competitie kunnen we bijna doorstrepen,
Alles verandert, zult u inmiddels weten,
Is de juiste samenwerking chemie bekeken,
Komt vanuit de trainer/coach, het team dit geluid,
Motivatie, stimulans, opkomst, gaat achteruit,
Begrijpen, snappen elkaar niet meer, gaat verkeerd,
Niet op één lijn, is men uit geleerd,
Gaat niet meer soepel, geen spelplezier, niet van harte,
Beter om te stoppen, achteruit zetten een paar stappen,
Niet altijd makkelijk, zal je snappen,
Kort door de bocht, ga er mee kappen
Ander mag het stokje overnemen, ben uit beeld verdwenen,
Ene komt, ander gaat, gebeurt gelukkig niet vaak,
Is niet waar het nu in deze wereld om draait,
Al bezig met uw eigen Kerst menukaart,
Of met wie u de feestdagen aan tafel gaat, wat erop staat,
Luidt de vraag, is het mijn dierbare die het haalt,
Strikt opvolgen van de coronaregels is langzaam verdwenen,
December hoe zal men zich feestelijk gaan kleden,
Tijd met elkaar doorbrengen, proberen in te delen,
Corona heeft (nu) voorrang bij ingreep aan nier, lever, of hart,
Velen wachten op een noodzakelijke operatie met smart,
Houd met uw medemens voldoende maatschappelijk draagvlak,
Des te eerder hebben we de coronaperiode met zijn allen gehad.  

M & M 

Luchtfoto van de Beijenwaard. (foto: Photo Holland)

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Als de 
Hypotheek last 

teveel wordt
Het gemak van ontzorgen

Draagvlak
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Vrijwilligerswerk 
in beeld

“We hebben
inmiddels al 
690 spelletjes
gedaan”
Magda, Vrijwilliger Vriendschappelijk 

Contact, Zevenaar

“Mij dienstbaar 
maken voor 
anderen doe ik graag”
Margreet, Vrijwilliger Inloop 

Beumerskamp, Doesburg

“Wat ik zo leuk 
vind aan De Sfinx 
is dat er altijd 
wat te doen is”
Sanne, Vrijwilliger, Jongerenwerk, Herwen

“Ik hoop dat
de corona vlug
voorbij is dan 
kunnen de
mensen weer 
dichter bij 
elkaar zitten”
Wanda, Open Tafel en Groepsbegeleiding 

Hooge Bongert, Zevenaar

“Wel mis ik
het contact met
collega’s, even
overleggen of 
het praatje aan
de koffietafel”
Frank, Vrijwilligerscentrale Zevenaar

“Met de 
beperkingen 
die er zijn, het leven zo 
aangenaam mogelijk maken”
Hanny, Vrijwillig Ouderenadviseur, 

Vrijwillig lid van 

het MT van Caleidoz, Giesbeek

“Ik ben al 
13 jaar, iedere
vrijdag, vrijwil-
liger bij de
groeps-
begeleiding 
in Lobith.”
Truus, Dagbesteding, Dorpshuis Lobith

“We verlangen
allemaal naar
het normale
leven”
Linda, Huiskamer 

‘Selamat Datang’, Zevenaar 

“Vooral in deze
moeilijke tijd
hebben ze extra
aandacht nodig,
iets wat ik met
alle liefde en
plezier geef.”
Jacqueline, Dagbesteding, 

Dorpshuis Lobith

Op 7 december is De dag van de vrijwilliger. Wil je meer persoonlijke ervaringen 
van bovenstaande vrijwilligers lezen? Kijk op: www.caleidoz.nl/actueel

“Helpen om 
een goede persoonlijke 
keuze te maken uit 
de 300 vacatures”
Jan, Vrijwilligerscentrale, Zevenaar

Wil jij ook je talent inzetten? Of zoek je talent?
Kijk dan op www.caleidoz.nl/vrijwilligers.

“Toen we toestemming 
kregen om weer op 
huisbezoek te gaan, 
ben ik dat ook gaan doen.”
Michigan, Formulierenbrigade, Zevenaar

“Ik ben blij 
dat ik in deze
tijden iets voor 
anderen kan
betekenen”
Anne, Dagbesteding, Dorpshuis Lobith
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LIEMERS – Op zon-
dag 22 november jl. 
vonden de opnames 
voor de online Sin-
terklaasvoorstelling 
plaats in het Musiater 
te Zevenaar.

De kinderen van het 
Liemers Jeugd Orkest, 
het Liemers Jeugd-
koor en de Theater-
beesten hebben geno-
ten van deze lange en 
vermoeiende dag. Benieuwd naar het resul-
taat? Bestel voor slechts € 7,50 een kaartje 
op www.liemerskunstwerk.nl/sinterklaas en 
geniet nog tot en met zondag 6 december 
van de online Sinterklaasvoorstelling.

Kinderyoga
Kinderyoga is erop gericht om kinderen in 
beweging te brengen en tegelijkertijd hen te 
leren ontspannen. Dat gaat op een speelse 
manier. Met behulp van spelletjes, yogaoe-
feningen en muziek worden alle zintuigen 
gestimuleerd. Het lichaamsbewustzijn ver-
hoogd en leren kinderen hun ademhaling te 
gebruiken om zich te ontspannen of juist 
te concentreren. Voor kinderen is yoga ook 
vooral plezier maken! Want wat is het heerlijk 
om eens niet persé te moeten presteren en in 
plaats daarvan allemaal “gekke” houdingen 
na te doen? Er is ook ruimte voor praktische 

zaken: want wat moet je bijvoorbeeld doen 
als je heel gespannen bent voor een toets?

Locatie: Turmac Cultuurfabriek, lokaal 21. 
Startdatum: Woensdag 27 januari 2021. Tijd: 
15.00 – 16.00 uur. Aantal lessen: 3. Docent: 
Laura Plomp – Van ‘t Zand. Prijs: € 30,00

Let’s play guitar
Maak kennis met de gitaar bij Kunstwerk! 
Muziekschool. Hoe cool is het om gitaar te 
kunnen spelen? Samen met andere kinderen 
leer je de basistechnieken en melodieën. Je 
speelt zelfs eenvoudige liedjes! Wij zorgen 
voor een gitaar. Na deze cursus kun je door-
stromen naar individuele lessen of duo les-
sen. Locatie: Het Musiater. Docent: Docent 
Kunstwerk! Start cursus: zie www.liemers-
kunstwerk.nl Locatie: Didam/Duiven/Zeven-
aar. Aantal: vijf lessen van dertig minuten.

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

Naam?
“Mijn naam is Arjan van de Burgt. Sinds twee 
jaar woon ik in Duiven. Mijn bedrijf heet Uniek 
Groenwerk.”

Bedrijf?
“Na school ben ik begonnen als hovenier. 
Daarna verhuisde ik naar Lobith en heb een 
aantal jaren geholpen bij het omvormen van 
een boerderij naar een landgoed. Twee jaar 
geleden ging ik verder als hovenier, met spe-
cialisatie in natuurlijk en eetbaar groen. Denk 
daarbij aan pluktuinen, fruitbomen en strui-
ken. Ik werk graag met mensen met een ach-
terstand op de arbeidsmarkt. Ik streef naar 
een juiste mix van werkzaamheden, waar-
door deze unieke medewerkers hun talenten 
kunnen gebruiken. Als hovenier ben je altijd 

bezig om de wereld een beetje mooier te ma-
ken. Mensen met een achterstand op de ar-
beidsmarkt hebben daar talent voor.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met mijn ei-
gen paard. Ik rijd fanatiek en ben ook begon-
nen met wedstrijden. Het mooiste van paard-
rijden, is te zien hoe een dier zich ontwikkelt in 
karakter. Je groeit ook meer naar elkaar toe.”

De Liemers?
“Ik ken de Liemers vooral omdat ik er woon. 
Het is een mooie omgeving, met veel verschil-
lende landschappen.”

Mooiste plekje?
“Dat is lastig te zeggen. De Liemers heeft een 
heleboel variatie en ruimte. Dat vind ik mooi.”

Lokaal werken?
“Ik vind het belangrijk om lokaal te werken. 
Het is fijn als je elkaar een beetje kent. Door 
samen te werken met lokale ondernemers, 
weet je wat je aan elkaar hebt.”

DUIVEN – Nu we vol in de 
herfst zitten met steeds meer 
koude klamme dagen en de 
winter in het vooruitzicht 
wordt onze weerstand aardig 
op de proef gesteld. Zijn we 
in staat om alle rondwarende 
virussen te weerstaan of gaan 
we onderuit?

In de oosterse geneeskunde 
luidt er een gezegde: boost je 
maag, dan boost je de weer-
stand. Zo maakt Praktijk 
Acamana gebruik van een 
combinatie van acupunctuur, 
kruiden en moxa (verwarmd 
bijvoetkruid) om de Yange 
energie te versterken. Yan-
ge energie is de Qi die ons verwarmd en 
zorgt dat het lichaam de juiste richting op 
stroomt. Buikloop of een constante druip-
neus of druk op het hoofd zijn in de Chinese 
visie verkeerde stroomrichtingen. Door de 
maagenergie te versterken, herstellen we 
deze stroomrichtingen. Een warme buik is 
dus erg belangrijk. Deze Yange energie ver-
sterkt onze weerstand, onze longen, maag 
en darmen. Bijvoorbeeld bij winterdepres-
sies, terugkerende verkoudheden, koude ge-
voel, gewrichtsklachten in de winterperiode 
is een yange-boost erg zinvol. Om nu deze 
maagenergie te versterken komt men beter 
door de winter heen. Maar ook de lente en 

zomerverkoudheden en allergieën worden 
ook nu aangepakt met name op twee dagen, 
te weten 31 december en 2 januari. Dit zijn 
de piekdagen qua energie om voorjaars al-
lergieën te verminderen.
Herkent u zich in een van deze patronen 
hiervoor beschreven en wilt u graag een af-
spraak maken om de weerstand te verhogen 
tijdens deze beide dagen of voor een andere 
afspraak?

Neem gerust contact op met 
Praktijk Acamana, Natasja Smits, 
Marnix Gijsenstraat 11, Duiven; 06 23869675, 
info@acamana.nl, www.acamana.nl.

ZEVENAAR – Zalencentrum Staring zet zich 
schrap voor de komende feestdagen. De 
bestellingen stromen binnen en het is ieder 
jaar weer een logistiek kunststukje om alles 
op tijd klaar én op plaats van bestemming 
te krijgen. Afgelopen jaren heeft tijdens de 
feestdagen een grote hoeveelheid mensen 
genoten van een thuis-diner of buffet van 
Staring en het ziet er naar uit dat het aantal 
dit jaar, mede door corona, fors zal stijgen.

Guido Staring, eigenaar: “We zijn erg blij met 
de overweldigende aanvraag en gaan ons best 
doen om aan ieders wensen te voldoen. Men-
sen genieten graag in hun eigen huis of bedrijf 
maar hebben geen zin de afwas, wij voorzien 
daarin met een professionele cateringservice, 
die een belangrijk onderdeel van onze zaak is 
geworden. De coronacrisis is voor ons en onze 
collega’s een lastige periode dus de drukke 
feestdagen zijn zeer welkom! Gelukkig heb-

ben we afgelopen zomer goed gedraaid met 
de coronaveilige ‘Bar & Grill Garden’ in onze 
party-tuin, een concept dat enorm bleek aan te 
slaan. Daarnaast hebben we diverse opknap- 
en renovatie activiteiten in en rondom onze 
zaak ondernomen, dus stilzitten was er niet 
bij! Alle feesten, partijen, vergaderingen enz. 
zijn gecanceld en de zalen staan nu leeg. We 
kunnen ons dus nu volledig richten op de cate-
ring rond de feestdagen. De keukencapaciteit 
wordt behoorlijk opgeschroefd om straks aan 
de grote vraag te kunnen voldoen. Op onze 
website kan men de uitgebreide bestel-moge-
lijkheden bekijken. We wensen iedereen fijne 
en gezonde feestdagen toe, we hopen dat we 
onze gasten weer snel in ons zalencentrum 
mogen begroeten!”
Zalencentrum Staring, 
Grietakkers 3, Zevenaar; 0316 523458, 
info@zalencentrumstaring.nl, 
www.zalencentrumstaring.nl.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Hovenier maakt wereld beetje mooier’

Weerstand boosten bij Praktijk Acamana

Activiteiten bij Kunstwerk!

Zalencentrum Staring zet zich schrap!

“Ik vind het belangrijk om lokaal te werken.” (foto: Kyra Sannes)

Bestel een kaartje voor de online voorstelling van Sinterklaas (foto: PR)

Chefkok Cees zal de drukte in goede banen leiden.
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WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

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

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

Glas downdraftBora X Pure

BIJ AANKOOP 
VAN EEN

 QUOOKER CUBE 
ONTVANGT U 

240 LITER BRUIS 
GRATIS!

NIEUW!
Glas downdraft van het merk Siemens
Een unieke afzuiging die zich eenvoudig 
laat reinigen

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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Liemers Poëzie
STERRENLICHT

Als de nachten langzaam
De dagen inhalen

Zien we in het zwart
Kleine lichtjes stralen

Door de mens gemaakte sterren
Kaarsvlam gespiegeld in het glas
Maar ook het licht van de maan

Weerkaatst in de regenplas
Al die lichtjes in het donker

Stralend in hun pracht
Niets is zo liefelijk

Als de sterren bij nacht

Kyra Sannes

LIEMERS – Speciaal voor leerlingen die in de 
coronaperiode zijn vastgelopen en de regie 
over hun leven weer terug willen heeft Qua-
draam het ‘Boost Yourself’ traject opgezet. 
Afgelopen maand startte de eerste groep 
van twaalf leerlingen, zaterdag jongstleden 
de tweede. Zij zijn nu al razend enthousiast.

Boost Yourself werkt in kleine groepjes van 
tien à twaalf leerlingen, door de kleine groepjes 
kunnen de begeleiders ruime persoonlijke aan-
dacht geven aan de deelnemers. Deze leerlin-
gen zijn afkomstig van een Quadraam-school, 
het Quadraam is een scholengemeenschap in 
Gelderland, waar ook het Liemers College en 
Candea College onder vallen. Per groep zijn er 
twee begeleiders. Een coach met de focus op 
de persoonlijke ondersteuning en een wegwij-
zer voor de meer praktische en organisatori-
sche zaken. De leerlingen komen van verschil-
lende scholen en in leeftijd en leerniveau wordt 
geen onderscheid gemaakt. Dit brengt veel 
diversiteit. Dat zorg ervoor dat de leerlingen el-
kaar helpen en aansterken door elkaars sterke 
kanten in te zetten. 

Andere locatie
“Het project wordt niet op school gehouden, 
maar juist op andere locaties zoals bij de scou-
ting om zo een vertrouwde en gezellige sfeer te 
creëren’ vertelt coach Boaz Boele. Nadat zo’n 

tien leerlingen zich voor het traject aanmelden 
wordt er een nieuw traject gestart en zullen die 
leerlingen bijeenkomen. De leerlingen gaan van 
start op een vrijdag en zaterdag, zodat ze de 
anderen van de groep leren kennen en zo op 
sociaal vlak hun horizon al aan het begin uitbrei-
den. Boaz: “In dit startweekend bouwen ze al 
een band op. Deze twee dagen zijn nog niet zo 
specifiek op school gericht, maar staan meer in 
het teken van gezelligheid en elkaar in vertrou-
wen nemen, alhoewel er al wel wat deelvragen 
besproken worden.” 

Speciale workshop
“De leervragen zijn veelal praktisch maar ook 
sociaal emotioneel georiënteerd. Er is binnen 
dit project genoeg ruimte om op ieders behoef-
te in te gaan´ vertelt Ilse Blokland, coördinator 
Boost Yourself. Door de kleine groepen is het 
ook mogelijk om het bestaande programma 
wat persoonlijker te maken. Bijvoorbeeld door 
een speciale workshop over een relevant on-
derwerp. “Bij dit soort onderwerpen valt er te 
denken aan planningen maken en aan het zelf-
vertrouwen werken “, aldus Boaz Boele. Deze 

onderwerpen worden benaderd en behandeld 
met een positieve instelling. “Wij kijken niet al-
leen naar de verbeterpunten, maar ook naar 
wat de leerlingen al wel kunnen, om zo frustra-
tie te voorkomen.” Vanuit de deelnemende leer-
lingen is er veel positieve feedback. Leerlingen 
Romee en Lukas spreken over een erg leuk pro-
ject. Romee: “Ik vind het prettig dat ik niet alleen 
maar aan het werk hoef, maar ook leuke din-
gen tussendoor kan doen. Lukas: “Ik ga er altijd 
met heel veel zin naartoe. De begeleiders weten 
goed hoe ze de leerlingen moeten helpen.”

Floor Koers

Quadraam start Boost Yourself project 
Avontuurlijk traject voor leerlingen om de beste versie van zichzelf te worden

Begeleider Mariet Berendsen wijst de jongens en meisjes van Boost Yourself de weg (foto: Floor Koers)

Bijna iedereen heeft inmiddels wel de erva-
ring. Een ervaring die we een jaar geleden 
niet voor mogelijk hadden gehouden. Ik heb 
het over al die vergaderingen en overleggen 
via Teams, Googlemeet of Zoom. Sterker 
nog, hoeveel mensen kenden Zoom al? Nu 
is het een werkwoord geworden: even ‘zoo-
men’. In het verleden zou dit best raar klin-
ken, we gaan zoemen. Maar je merkt hoe 
snel we wennen aan veranderingen. Willen 
we daar wel aan wennen? Het digitaal ver-
gaderen heeft absoluut voordelen. Zo reis 
ik nauwelijks, goed voor het milieu en de 
portemonnee en houd ik tijd over. Alhoe-
wel die ‘vrijgekomen’ tijd weer razendsnel 
is ingevuld. En toch... ik mis de gesprekjes 
voor en na een overleg of in pauzes. Even 
met elkaar, aan de zijlijn van de formele 
overleggen, sparren, een afspraak maken, 

misschien een deal sluiten. In een fysiek 
overleg kun je wat bijsturen op basis van 
de non-verbale houding. Dat is vanaf een 
klein schermpje heel lastig. Een andere 
consequentie is dat ik de afgelopen peri-
ode persoonlijke veranderingen van men-
sen in mijn ‘zakelijke’ omgeving heb gemist. 
Dit zorgt soms voor een schok. En hoewel 
ik me wel eens afvroeg wat het nut en de 
noodzaak is van al die netwerkbijeenkom-
sten, zijn deze ontmoetingen waardevol. 
Het zal in de toekomst naast elkaar gaan lo-
pen en dat is prima. Want de inkijkjes bij de 
thuiswerkers zijn ook geinig. De verschillen-
de achtergronden, gezichten half in beeld, 
ongewenste gasten en huisdieren in beeld. 
Wat dat betreft is het vermakelijk en mogen 
we blij zijn dat we dit kunnen doen. Want 
stel je eens voor...

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Zoemen

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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 dartbaan.
Ook biljarten.

Voor al 
uw feesten 
en partijen

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

Diner en 
à la carte

BLIJF GEZOND!!
Wij hopen u straks, als het weer kan, 

opnieuw te mogen begroeten.

WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NLWWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

POP-UP EETCAFÉ
ETEN & DRINKEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
WWW.PARTYCENTRUMDEDEEL.NL

Kerst @Home Dinnerbox, 
Borrelbox & Classics

BESTEL NU ONLINE!

Geen zin om te koken tijdens Kerst? 
Wij hebben een veelzijdig menu samengesteld 
zodat u ook thuis tijdens Kerst kunt genieten 

van de lekkerste gerechten.

We gaan sowieso tijdens Kerst bezorgen en u 
kunt komen afhalen, maar als we open mogen 
verwelkomen we u ook graag in ons sfeervolle 

restaurant.

Kijk alvast op www.minnarij.nl/menukaart 
voor de menukaart van 

Eethuisje de Minnarij (restaurant) als de 
Heren van de Minnarij (bezorgen en afhalen)

Houd onze Facebook en website in de gaten voor de leuke acties
Eethuisje de Minnarij - info@minnarij.nl - 0316-372250 

www.minnarij.nl

 
Bezoek Gemaal Oude Rijn 

…zodra het weer kan. 

Tot die tijd wensen wij 
u fijne fiets- en wandel- 
tochten om gezond te 
blijven. 

En voor al onze collega 
horecaondernemers en 

toeleveranciers:  
houd de moed er in! 

 

. 

 

 

Kerstbrunch 25 en 26 december 
Gezellig brunchen bij ’t Heuveltje kan op beide Kerstdagen van 11.00 - 14.30 
uur. Er is volop keuze uit diverse soorten brood en broodjes, hartig en zoet 
beleg, huisgemaakte salades en soepen, zoetigheden, de lekkerste vlees- en 
visgerechten, aardappel- en groentegarnituren. Onze koks snijden ter plekke 
Spaanse ham en gravad lax van gerookte zalm. Als feestelijke afsluiting is er  
heerlijk kerstdessert.

Inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen:

Volwassen: € 34,00  per persoon
Kinderen tot en met 12 jaar: € 20,50
Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: € 17,00
Wij zorgen voor wit sneeuwdek, de kerstman en vermaak voor de kinderen!

Kerstdiner op 25 december vanaf 17.00 uur
Maak zelf een keuze uit de heerlijkste voor-, hoofd- en nagerechten.
Ook voor de kinderen zijn er twee kerstmenu’s.

3 gangen met soep: € 36,50 per persoon
3 gangen met een voorgerecht: € 41,00 per persoon
4 gangen: € 46,25 per persoon

Uiteraard sturen wij u -op verzoek- graag onze kerstmenukaart toe.
Wilt u toch liever op tweede Kerstdag met een gezelschap bij ons komen 
dineren? We informeren u graag over de mogelijkheden. Minimaal 15 
personen.

Afhaalbuffet

Koude gerechten:
• Hors d’oeuvre met luxe vleeswaren en gevulde eieren
• Visserplateau met gerookte forel, gerookte zalm,

 haring en makreel
• Vruchtensalade
• Cocktail- en remouladesaus
• Broodjes en kruidenboter

Warme gerechten:
• Kalkoengebraad met portsaus
• Varkensrollade met paddenstoelenroomsaus
• Rundersukade met een paprikasaus
• Gebakken aardappelen en een groentemix om thuis

te verwarmen

Prijs per persoon: € 28,00*

*minimum aantal van 4 personen, te bestellen tot en met
23 december, op beide kerstdagen af te halen tussen
15.15 - 16.15 uur.

Puddingen en salades kunnen op 24 december worden afgehaald tussen 12.00 - 16.00 uur, op beide kerstdagen tussen 
12.00 - 14.00 uur. Bestellen kan tot en met 23 december.
Afhalen van salades en puddingen voor oudejaarsdag kan op 30 december tussen 12.00 - 17.00 uur

Salades:
• Hors d’oevre met vleesgarnituur € 10,00 per persoon
• Hors d’oevre € 10,00 per persoon 

met vis- en vleesgarnituur 
• Hors d’oevre de luxe € 14,00 per persoon

met vis- en vleesgarnituur
• Hors d’oevre per kilo € 10,00
• Zalmsalade per kilo € 14,00
• Zalmsalade met garnituur € 14,00 per persoon

Puddingen per schaal (circa 4 personen):
• Aardbeienbavarois  € 10,00
• Herecrème  € 10,00

(chocoladestukje en rum)
• Bitterkoekjespudding € 10,00
• Hemelse modder (mokka en rum) € 10,00
• Charlotte Russe € 10,00

(lange vingers en Marasquin)

Kerstbuffet op 26 december
van 17.00  - 20.30 uur
Het is teveel om op te noemen, maar laat u 
verwennen met de lekkerste amusegerechtjes, 
huisgemaakte salades, warme en koude 
vegetarische, vlees- en visgerechten à la 
minute bereidt door onze koks en diverse 
groente- en aardappelgarnituren.
Om 17.30 uur begint u met een heerlijk 
kopje soep, brood en kruidenboter.

Ter afsluiting is er een dessertbuffet met 
tafelvuurwerk.

Wij sluiten het buffet rond de klok van 
20.30 uur af. Indien gewenst kunt u nog 
koffie of thee bestellen.

Prijs per persoon: € 40,00
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar: € 20,50 

Peeskesweg 12,  Beek 
Gem Montferland
0316-532804 / 532041

Tot en met 23 december 12:00 uur kunt u Peeskes favorieten bestellen 
om af te halen op 24,25 en 26 december, tussen 10:00 en 12:00 uur of 
15:00 en 17:00 uur:

Soepen:
• Bospaddenstoelensoep: € 4,00 - per liter: € 10,00
• Tomatensoep: € 4,00 - per liter: € 10,00
• Mosterdsoep: € 4,00 - per liter: € 10,00
• Wildsoep met bospaddenstoelen: € 6,00 - per liter: € 12,50

Huzarensalade opgemaakt (per persoon):
• Met vleeswaren: € 10,50 
• Met vis: € 11,50 

Voorgerechten (per persoon):
• Carpaccio | truffelmayonaise | pittenmix | oude kaas € 10,50
• Zalm bonbon | roomkaas € 10,50 
• Salade geitenkaas | cherrytomaat | komkommer | olijven | paprika 

| balsamico dressing (v) € 10,00

Hoofdgerechten (per persoon):
• Rundersukade in eigen jus | rucolastamppot: € 17,50
• Wildstoof | aardappelpuree | stoofperencompote: € 22,50 

Puddingen (voldoende voor 4 personen): 
• Tiramisu: € 10,50
• Sinaasappel Grand Marnier bavarois: € 10,50 
• Bosvruchten bavarois: € 10,50  

Bestellen kan via info@peeske.nl 

De gehele Kerstvakantie is onze Bosbar geopend. 
Zie hiervoor onze website: www.peeske.nl/peeskes-pick-up 
Wilt u zeker zijn van oliebollen of appelbeignets met 
oud en nieuw? 
Bestellen kan per mail of telefonisch: 0316-532041. 

Huzarensalade 
(niet opgemaakt) 
per kilo: € 10,00

’t Peeske thuis beleven tijdens de kerstdagen?

www.heerenvandezee.nl

Heeren van de Zee
Heeren van de Zee

Heeren van de Zee

ONZE STANDPLAATSEN:
Winkelcentrum Rijkerswoerd dinsdag  10.00 - 17.30 uur
Marktplein Geitenkamp  donderdag  10.30 - 17.30 uur
Winkelcentrum Rijkerswoerd  zaterdag    9.00 - 17.30 uur

2e VAN DE 

Onze haring 
is bekroond 
met een 9,6

door de 
Nationale 
Haringtest 

2019

€13,50
500 gram

Kibbeling
+ 1 sausje 

naar keuze

3
Hollandse nieuwe+

4 Lekkerbekken €13,-
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ZEVENAAR – De coronapandemie brengt 
veel problemen, maar ook veel creativiteit 
met zich mee. Ondernemers komen voor las-
tige situaties te staan, zo ook Monique Kruit-
wagen van Kruitwagen Kledingverhuur uit 
Zevenaar. Samen met haar zoon Youri startte 
ze een damesmodezaak. 1 oktober was het 
zover: Verrassend Anders opende de deuren 
in het voormalige pand van de Wip-Inn.

Kruitwagen Kledingverhuur is al jaren een be-
kend begrip in de omgeving. De zaak verhuurt 
gala- tot themakleding, je kunt het zo gek niet 
bedenken of Kruitwagen heeft het in huis. In 
2019 verhuisde Kruitwagen Kledingverhuur 
van de Panovenweg naar het pand aan de 
Ringbaan; in mei van dit jaar werd het gebouw 
haar eigendom. ‘’Een bekende, meer bereikba-
re plek voor mensen uit de omgeving’’, vertelt 
Monique Kruitwagen, eigenares van Kruitwa-
gen Kledingverhuur & Verrassend Anders.

Toen Nederland zich afgelopen voorjaar in 
een gedeeltelijke lockdown bevond en ook de 
evenementenbranche op haar gat lag, werd 
heel het pand opgeknapt. Toen nog met het 
idee dat de verhuur van de kleding na het 
voorjaar gewoon weer van start zou gaan. In 
september was de grote verbouwing afge-
rond. Echter, er zat nog steeds geen bewe-
ging in de evenementenbranche. ‘’Het potje 

liep leeg, er kwam niks meer bij. Daarom zijn 
we gaan kijken naar andere mogelijkheden. 
Mijn eigen baan, die per begin september zou 
beginnen, ging niet door. Vanuit die basis heb-
ben we gekeken of we niet iets samen zou-
den kunnen opstarten’’, zegt Monique’s zoon 
Youri van den Berg, mede-eigenaar van Ver-
rassend Anders. In een kleine maand stond 
het concept van damesmodezaak Verras-
send Anders overeind en gingen Monique en 
Youri er echt werk van gaan maken. Het was 
alles of niets, om de kledingverhuur ook te 
redden. Verrassend Anders zal daarom, ook 
in de toekomst, een neven-business blijven.

De kleding die de twee verkopen is bedoeld 
voor elke vrouw. Klein of groot, oud of jong, 
grotere maten of kleinere maten. Er is kle-
ding te vinden voor vrouwen met maat 34 
tot en met 50. Wel botsen de twee wel eens 
qua smaak, maar volgens Youri zijn som-
mige dingen nou eenmaal in de mode. 
‘’We zijn net iets anders dan anderen, den-
ken we’’, concluderen Monique en Youri.  
Verrassend Anders heeft inmiddels de 
mogelijkheid tot ‘personal shopping’ geïn-
troduceerd, waarbij Monique een-op-een 
meedenkt en advies geeft aan de klant. 
Elke twee weken liggen er nieuwe kleding-

stukken in de winkel, waardoor er genoeg 
keuze is. Ondanks dat Youri nooit verwacht 
had om in een damesmodezaak terecht te 
komen, heeft hij geen spijt van deze beslis-
sing. De zaak loopt inmiddels erg goed. Er is 
veel nieuwsgierigheid vanuit de omgeving. 
‘’Het is leuk om te zien dat klanten van de 
kledingverhuur ook hun weg weten te vin-
den naar de nieuwe zaak!’’, vertelt Monique  
enthousiast.

Verrassend Anders is te volgen op Facebook, 
Instagram en https://verrassendanders-van-
denberg.nl.

GROESSEN – Groessen is een stukje historie 
rijker. Archeologisch onderzoek ten behoeve 
van het woningbouwproject ’Onder de Toren’ 
leverde recent een aantal pareltjes op. De 
vondsten zijn afkomstig uit de late Romeinse 
tijd of vroege Middeleeuwen.

Er zijn restanten van bebouwing gevonden 
en graven met resten van bijbehorende ge-
schenken zoals sieraden. Ook is er een 
landschappelijke vondst gedaan: een oude 
beekloop. “Ik verwacht dat er nog veel meer 
uit de vroegere historie van Groessen naar 
boven komt en dat is erg bijzonder. Gelukkig 
loopt het woningbouwproject geen vertra-
ging op door die archeologische vondsten, 
want op korte termijn gaat er nog niet ge-
bouwd worden,” vertelt André van Kerkhoff, 
die verantwoordelijk is voor de communicatie 
van het project Woningbouw ‘Onder de To-
ren’. Al een aantal jaren staat het plan voor 
nieuwe woningbouw in Groessen op de agen-
da. Eind 2019 hebben Dorpsraad Groessen, 
Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling en Buro 
Sant & Co Landschapsarchitectuur een aan-
tal plannen voor het dorpshart van Groessen 
gepresenteerd: een geactualiseerde land-
schapsvisie en een stedenbouwkundig ont-
werp voor de ontwikkeling van 25-30 wonin-
gen voor starters en senioren. Er ligt nu een 
plan klaar om twintig tot dertig starters- en 

seniorenwoningen te bouwen op de locaties 
‘Onder de Toren’ en ‘Bosman’ gelegen in de 
hoek van de Dorpstraat en de Heiliglandse-
straat. Al is het exacte woningtype nog niet 
helemaal duidelijk, duurzaamheid gaat een 
grote rol spelen. Het doel is om Groessen 
leefbaar te houden. Theo Kampschreur, voor-
zitter stuurgroep project Woningbouw onder 
de Toren, vertelt: “We willen dat Groessen een 
mooi en levendig dorp blijft, maar dat ook 
zeker het groen niet verdwijnt. Met deze eisen 
heeft Sant & Co een plan opgezet. Dit jaar is 
er een intentieovereenkomst gesloten en is 
er dus archeologisch onderzoek verricht. Er 

zijn proefsleuven gegraven en daar heeft men 
de vondsten met een hoge archeologische 
waarde aangetroffen.” Hij vervolgt: “Naast de 
ontwikkeling van nieuwe woningen, willen we 
ook de rest van Groessen levendiger maken. 
Het plan is dat het Dorpsplein en Schutters-
plein een mooi geheel wordt. Daarnaast wil-
len we de Dorpstraat verkeersluw maken, met 
tussendoor shared spaces. Natuurlijk blijft 
Groessen groen, het plan is dat er een groene 
strook dwars door Groessen komt.” De plan-
nen zijn vorig jaar voorgelegd aan het dorp en 
iedereen wordt op de hoogte gehouden. Van 
Kerkhoff: “De meeste inwoners zijn erg en-

thousiast en er zijn al veel belangstellenden 
voor de woningen. De direct omwonenden 
zitten niet te springen om deze plannen, als 
compensatie krijgen ze de kans om een stuk-
je grond bij te kopen voor aan hun tuin. Ook 
is er een optie voor de schutterij EMM om 
een groot stuk grond te kopen waar de schut-
terstent op kan.” Begin volgend jaar hoopt 
de Dorpsraad de definitieve plannen te kun-
nen voorleggen aan de aanwonenden en het 
dorp. Dan gaat er bij de gemeente gewerkt 
worden aan een bestemmingsplan. Onder-
tussen worden de archeologische vondsten 
verder opgegraven.

Camillia Stokman

Nina Elbers

Kruitwagen Kledingverhuur is Verrassend Anders
Monique en zoon Youri openen damesmodezaak in voormalige jeugdsoos Wip-Inn

Bijzondere archeologische vondsten in Groessen
Historie van kerkdorp komt naar boven tijdens woningbouwproject

Theo Kampschreur en André van Kerkhoff: “We willen dat Groessen een mooi en levendig dorp blijft” (foto: Nina Elbers)

Youri en Monique: “We zijn net iets anders dan anderen” 



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

Aan de voorbereidingen zal het niet liggen. 
Muzieklerares Mendy Reijmer (29) oefent weke-
lijks met haar 29 leerlingen. “Het is een prachtig 
avontuur wat we met z’n allen beleven.”
Mendy Reijmer ademt muziek en speelt in haar 
vrije tijd trompet bij showband KDO in Groessen. 
Vorig jaar kwam ze als leerkracht in dienst bij IKC 
De Tragellijn. “Mijn droom is altijd geweest om 
muziekleerkracht te worden en ik mocht deze 
specialisatie meenemen naar de Tragellijn. Ik 

ben muziekles gaan geven aan alle groepen. Aan 
groep 7 vroeg ik of ze het leuk zouden vinden als 
we ons zouden inschrijven voor een wedstrijd van 
Meer Muziek in de Klas, een landelijke organisatie 
die zich inzet voor muziekonderwijs op basisscho-
len. Iedereen was enthousiast.”
Mendy schreef de klas in en maakte met de kin-
deren een arrangement op het nummer Billy Jean 
van Michael Jackson. “De kinderen kwamen zelf 
met dit nummer. We zijn de instrumenten gaan 

verdelen en vijf kinderen zongen het nummer. Dat 
was best spannend. We hebben van het resultaat 
een videoclip gemaakt en opgestuurd.”
En toen begon het lange wachten tot televisiepre-
sentator Buddy Vedder via een filmpje het verlos-
sende nieuws bracht: De Tragellijn was verkozen 
tot Meest Muzikale Klas van Gelderland. “Iedereen 
ging uit zijn dak toen we dat te horen kregen”, 
zegt Mendy. 
Het vervolg is dat De Tragellijn nu meedoet aan 
een televisiespelshow met andere provinciale 
winnaars. Het kerstgala, waar ook koningin Maxi-
ma bij zou zijn, gaat vanwege corona niet door. 
“Dat gebeurt door corona nu online. We hebben 
een nummer ingestudeerd en daar is een filmclip 
van gemaakt. Die gaat de koningin zeker zien, 
maar we vinden het wel jammer dat we niet op 
een echt kerstgala kunnen optreden. Gelukkig zit-
ten we nog wel in de halve finale van het televi-
sieprogramma ‘Lang leve de Muziekshow’. En dat 
betekent dat we ‘Muzikaalste klas van Nederland’ 
kunnen worden. Op 5 december om 18.20 uur op 
NPO Zapp!”

Ze vinden het allemaal maar wat spannend. De leerlingen van groep 8 van de Tragellijn in Lobith strijden mee om de 
titel ‘Muzikaalste Klas van Nederland’. Inmiddels heeft de Liemerse basisschool de halve finale bereikt. Op 5 decem-
ber is op NPO Zapp het vervolg te zien.

Spanning neemt toe 
op De Tragellijn 

Anouk Mintjes (21)
‘ Ik wilde altijd
al juf worden’

Juf Anouk. Klinkt goed?
“Haha, ja leuk hè. Op mijn vierde wist ik al 
dat ik juf wilde worden. Nu is het eindelijk 
zover. Ik ben het nieuwe schooljaar begonnen 
als leerkracht op IKC Het Veer in Duiven. 
Ik begeleid zowel een kleuterklas als een 
MIK-Groep.”

Een MIK-groep?
“Dat zijn Meer Intelligente Leerlingen. Het 
is leuk om deze specifieke groep met extra 
opdrachten uit te dagen om boven zichzelf 
uit te stijgen.”

Je hebt het zichtbaar 
naar de zin?
“Ik ben in een warm bad terechtgekomen en 
heb mijn draai op Het Veer snel gevonden. 
Het is extra leuk dat ik vanuit mijn opleiding 
een stukje vernieuwing mocht meenemen. 
Zo hebben we nu een werkgroep Bewegend 
Leren. Dat betekent dat kinderen tijdens het 
spelen leren. Met krijt werken we bijvoor-
beeld aan spelling op het speelplein en 
sommetjes maken we al rennend. Sommige 
leerlingen pikken dat op deze wijze sneller 
op.”

Column
Sinterklaas
Gelukkig is er in ieder geval één belangrij-
ke factor in de levens van kinderen en hun 
ouders weer als vanouds: de basisschool. 
De basisscholen draaien op volle kracht 
en de praktijk wijst uit dat er ondanks de 
beperkende maatregelen, nog heel veel 
gewoon door kan gaan. Weliswaar zonder 
de ouders en met de ramen open, maar 
mét volledige klassen en met de vertrouw-
de meesters en juffen in de school.

En dan is het ineens alweer Sinterklaas… 
Ondanks een intocht in aangepaste vorm 
en een Sint die thuiswerkt, laat dit feest 
ons heel even geloven dat alles weer ‘ge-
woon’ is. Zoals het altijd was! Kinderen vol 
van verwachting, pepernoten en schoenen 
bij de haard. Dat we aankomende vrijdag 
een iets aangepast Sinterklaasfeest vieren 
op school, mag de pret niet drukken. We 
maken er samen een mooie dag van.

Dus dit keer geen corona-bericht over van 
alles wat nu even niet kan. Maar gewoon 
zoals altijd: een heel fijn Sinterklaasfeest 
gewenst voor iedereen!

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Groep 8 van De Tragellijn is op 5 december te zien 
in het televisieprogramma ‘Lang leve de Muziek-
show’. Foto: Sjoerd Geurts

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

20-12-2020. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 64,99

€ 109,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

Computershop Arnhem: ook úw computerspecialist in Gelderland

Intel 5405U processor

4GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 429,-

Intel Core i3-1005G1 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3

AMD Ryzen5 3500U proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 749,-

Lenovo Ideapad 340

AMD Athlon 3050U processor

4GB geheugen

128GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

HP 17-CA2905ND

AMD Athlon 3050 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3-17

Intel Core i3-1005 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus A509JA-EJ124

€ 599,-

AMD Ryzen  3250 processor

8GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus M509DA-EJ371

€ 549,-

Intel Core i5-8265 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 599,-

Intel Core i5-6300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

12,5” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 820

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4200 processor

8GB geheugen

128GB SSD

13,3” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 430 G1

€ 339,-

gebruikt

notebook

AMD Athlon 3000G proc.

Dual Core, 3.5GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6B

€ 399,-

Intel Core i5-10400 proc.

Six Core, 2.9-4.3GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 599,-

AMD Ryzen 3-3200 proc.

Quad Core, 3.6-4.0GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

AMD Ryzen 5-3400 proc.

Quad Core, 3.7-4.2GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3R

€ 519,-

AMD Ryzen 5-2600X proc.

Six Core, 3.6-4.2GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX580 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2I

€ 799,-

AMD Ryzen 7-2700X proc.

Eight Core, 3.7-4.3GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX590 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 3G

€ 929,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 699,-

HP 15-DB1100NY

Intel core i7-10750H CPU

16GB geheugen

512GB SSD + 1TB harddisk

17,3” scherm (GTX1660)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 1399,-

Acer Nitro 5

Computer op maat?
Zoekt u een computer met

andere specificaties? Dat

kan! Wij kunnen uw 

computer volledig op maat

maken. Vraag naar de 

mogelijkheden.
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Beweging, beleving en plezier op de fiets
ZEVENAAR – Liemerije 
heeft geïnvesteerd in 
nieuwe fietsen en beeld-
schermen van het bedrijf 
Praxtour op alle locaties. 
Op deze fietsen kunnen 
alle bewoners – met of 
zonder rolstoel – zowel 
met de armen als benen 
fietsen.

Bewoners kunnen via het 
beeldscherm genieten 
van meer dan dertig rou-
tes in de regio, binnen- en 
buitenland. Het fietsen 
wordt hierdoor een echte 
belevenis waarin de be-
woners volop genieten.
Bewegingsagoog Daphne 
Slutter en fysiotherapeut 
August van de Kraats van 
Liemerije zijn erg blij met de extra 
aandacht voor beweging van be-
woners. ,,Het is zo mooi dat vrij-
wel alle bewoners van Liemerije 
hierdoor de mogelijkheid krijgen 
om op een hele leuke manier te 
bewegen.” Dankzij een prettige sa-

menwerking met de leverancier is 
de eerste levering soepel en snel 
verlopen.
Mevrouw Janssen, bewoner van 
de Peppel binnen Liemerije, ge-
niet zichtbaar van het fietsen 
waarbij ze een omgeving ziet die 

ze herkent. “We zien dagelijks hoe 
goed het fietsen de bewoners 
doet. Tijdens het fietsen van een 
route roept menig bewoner ‘kijk, 
daar heb ik gewoond’ of ‘het lijkt 
net of ik deze route echt aan het 
fietsen ben’.”

Bewoner van Liemerije geniet van een fietstocht aangemoedigd door bewegingsagoog en 
fysiotherapeut van Liemerije. (foto: Liemerije)

Restaurant De Swaenebloem 
viert 25-jarig bestaan
TOLKAMER – Op 1 december is 
het 25 jaar geleden dat restau-
rant De Swaenebloem zijn deuren 
opende. Op onze huidige locatie 
stond tot 1995 café-restaurant 
‘De Punt’. Met de aankoop van dat 
bedrijf ging een langgekoesterde 
wens in vervulling. De wens om 
een horecavestiging te beginnen 
in een mooie en toeristische om-
geving. De ontwikkeling die wij 
hebben doorgemaakt is mede te 
danken aan onze familie, vrien-
den, medewerkers en natuurlijk 
onze gasten!

Feestelijke 25 jaar Swaenebloem 
Drive-Inn! Iedereen is welkom op 
zondag 6 december van 13.00 
tot 15.00 uur langs met uw auto, 
brommer, fiets, lopen et cetera 
voor een heerlijke versnapering. 
Geheel passend bij deze tijd van 
het jaar.
Daarnaast heeft ook de fraaie lig-
ging van ons bedrijf bijgedragen 
aan verdere ontwikkeling ervan. 
Onze gasten genieten dagelijks 

van de prachtige omgeving, het 
uitzicht over de Rijn en de nabij-
heid van een mooi recreatiege-
bied. Die combinatie is feitelijk ons 
‘tafelzilver’.
De waardering van onze gasten 
en de mooie ligging alleen zijn niet 
voldoende om de toekomst van 
het bedrijf veilig te stellen. Onder-
nemen is ook vooruitkijken en mo-
gelijkheden afwegen. We hebben 
een mooi bestemmingsplan dat 
ruimte biedt voor verdere ontwik-
keling. Het maakt de bouw moge-
lijk van een café, restaurant met 
woning, detailhandel, een hotel 
(appartementenhotel,
groepsaccommodatie of een zorg-
hotel), een chalet van, mooie toi-
letvoorzieningen en een minicam-
ping. Deze ontwikkelingsruimte 
geeft ons echt de nodige spirit om 
verder te gaan.

Restaurant Brasserie 
Camperplaats De Swaenebloem, 
Bijland 3, Tolkamer; 0316 541 552, 
www.deswaenebloem.com.

LIEMERS – De donke-
re dagen voor kerstmis 
liggen voor ons. Dagen 
waarop we vaak terug-
blikken op het afgelopen 
jaar of misschien wel 
op ons leven. Daarnaast 
staan we op die dagen 
vaak stil bij onze familie-
leden, vrienden en mis-
schien wel kennissen die 
we moeten missen.

Op de 2e zondag in de-
cember, dit jaar is dat 
13 december, worden 
jaarlijks alle kinderen 
herdacht die wereldwijd het leven 
hebben losgelaten. Jong of oud, we 
zijn uiteindelijk allemaal een kind ge-
weest van onze ouders. Al jaren or-
ganiseer ik bij Uitspanning ’t Peeske 
in Beek een lichtjesavond. We leven 
in een tijd waarin het Coronavirus 
ons bezig houdt, daarom is het he-
laas niet mogelijk om dit jaar samen 
te komen op deze prachtige locatie. 
Ik geloof erin dat het ook mogelijk 

is om online samen bij dit moment 
stil te staan. Door de afgelopen we-
ken herinneringen te delen met vele 
families hebben we een bijzondere 
avond gerealiseerd. Een avond die 
we samen kunnen ervaren in onze 
eigen vertrouwde omgeving. Een 
avond waarbij we het gevoel van 
samen zijn en verbondenheid kun-
nen ervaren. Ik wil u daarom van 
harte uitnodigen om elkaar online te 

ontmoeten. Laten we allemaal een 
kaarsje aansteken op zondag 13 
december om 19.00 uur. Wanneer 
u samen met mij wilt herdenken is 
het mogelijk om na het aansteken 
van uw kaarsje in te loggen via uw 
computer door te klikken op de vol-
gende link.
https://uitvaartbegeleiding-
sterrenregen.nl/actueel/lichtjes 
avond-2020

Samen herdenken in de maand december

ZEVENAAR – Vijftien kunstenaar 
van Hobbycentrum De Liemers 
hebben speciaal voor Liemerije 
schilderijen gemaakt. Deze schil-
derijen vrolijken de komende 
maanden de gangen van Lieme-
rije Zevenaar op.

Normaal gesproken is een der-
gelijke expositie vrij toegankelijk 
maar in verband met corona kan 
dat dit keer niet. Juist daarom 
is het zo fijn dat de kunstenaars 

speciaal voor medewerkers en be-
woners van Liemerije schilderijen 
hebben gemaakt.
In verband met corona konden 
de leden van de schilderclub ook 
niet samen schilderen. De wer-
ken zijn allemaal vanuit hun ei-
gen huis gemaakt. ,,Omdat we 
allemaal met dezelfde opdracht 
bezig waren, ontstond toch saam-
horigheid. Iedereen heeft het 
met veel plezier en groot enthou-
siasme gedaan”, zo vertelt Els 

Verhulst van het Hobbycentrum. 
,,We hopen dat medewerkers in 
deze zware tijd genieten van de  
werken.”
Hobbycentrum De Liemers in Ze-
venaar is een plek waar de leden 
in het atelier kunnen tekenen en 
schilderen in acryl of aquarel en 
kunnen beeldhouwen in hout en 
steen. Maar er is ook een tim-
merwerkplaats voor timmeren 
en klussen, voor zagen, schuren, 
schaven, houtdraaien en frezen.

Hobbbycentrum vrolijkt 
muren Liemerije Zevenaar op 

Een bijzondere avond met prachtige muziek, gedichten en persoonlijke herinneringen.

ZEVENAAR - Het gaat goed met 
de kledingcommissie van SDZZ. 
Alweer twee nieuwe sponsoren 
die meerijden op de sponsor-
trein. Bij deze twee sponsoren is 
de gunfactor erg hoog.

Zo geeft Michael Coenraads van 
Process Designer aan dat het 
hem niet te doen is om klanten 
binnen te halen. Mijn klanten zijn 
deurwaarderskantoren en dat is 
een specifieke wereld. Ik vind het 
gewoon erg leuk om mijn oude 
club te sponsoren, ik heb er ten-
slotte ook zelf gevoetbald. Daar 
komt bij dat mijn zwager op de 
rechtermouw staat en ik op de lin-
kermouw van het senioren wed-
strijdshirt, dat is gewoon leuk.

Viking Sports de volgende spon-
sor die zich aanmeldde is een 

online webshop voor buiten-
speelgoed met onder andere 
stuntsteps, trampolines en ac-
cessoires. Eigenaar Dirk Grand-
jean is erg blij met de weg die 
de kledingcommissie van SDZZ 
is ingeslagen. Als speler ge-
niet hij ervan hoe de club eruit 
komt te zien. Compleet nieu-
we wedstrijdtenues, presen-
tatiepakken en tassen, dat is 
toch geweldig mooi, zegt hij en  
daar wil hij graag een steentje 
in bijdragen. De kledingcommis-
sie is dan ook erg blij met deze 
speler en oud-speler. “Mooi dat 
we ze nu ook sponsor kunnen 
noemen. We gaan er dan na-
tuurlijk alles aan doen dat dit 
tot een mooie en langdurige 
samenwerking leidt. Michael 
en Dirk namens SDZZ dank 
jullie wel.”

Sponsor bedankt

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Je hebt je kluisje 
gekregen. Wat 

�jn! Nu kun je je 
telefoon, boeken 
en andere spullen 
veilig opbergen.

Je bent te laat! 
Haal een 

te-laat-brie�e bij 
de conciërge op 

vakje 44.

Je
 hebt j

e huisw
erk

 

niet g
em

aakt. 

Sla een beurt 
over 

om
 je

 huisw
erk

 

alsn
og te

 m
aken.

Wauw, die
 presentatie die je 
voor Nederlands 

hebt gegeven 
was super! Ga vier 
stappen vooruit. 

Het is pauze. Je 
zit gezellig met 
vrienden in de 
schoolkantine 

of buiten op het 
plein te eten.  

Heerenmäten:  
Maak met je 
groepje een 

tableau (stilstaand 
beeld) over de 

eerste schooldag. 
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Didam:  
Je gaat twee 

vakken op een 
hoger niveau 

doen. Zet twee 
stappen vooruit.

Landeweer:  Met je zelfgemaakte 
zeepkist win je de 
zeepkistenrace! 

Race twee vakjes 
vooruit.

Het Liemers College Spel
Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam

▪ Mavo
▪ Havo 
▪ Vwo-onderbouw 

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar

▪ Vmbo-bb
▪ Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar

▪ Mavo
▪ Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar

▪ Havo
▪ Vwo

Tussen 2 en 4 december leveren wij jouw eigen spel bij jou op school af. Wil je 
jouw winst en/of ervaring met ons delen? Leuk! Stuur ons gerust een mailtje: 

info@liemerscollege.nl. Veel speelplezier! 

Gewoon bijzonder.

Hé achtstegroeper! Speel jij mee?
We kunnen jou helaas op dit moment niet in het echt de school 
laten zien tijdens onze jaarlijke minilessen. Daarom hebben we 

speciaal voor jou het ‘Liemers College Spel‘ gemaakt. Ontdek op 
interactieve wijze de middelbare school en het Liemers College. 
Speel het spel op school en thuis. Vrienden, klasgenoten, ju�en, 

meesters, ouders, broertjes, zusjes... daag ze uit! 
Ben jij als eerste bij de �nish?


