
Teller staat op driehonderd fietsen
Stichting Blij repareert oude tweewielers voor het goede doel

ZEVENAAR – Hoe mooi is het als 
patiënten op de Intensive Care (IC) 
ook in de buitenlucht kunnen? Zie-
kenhuis Rijnstate heeft de grote 
wens om speciaal voor deze pati-
enten een dakterras te realiseren. 
De leden van Rotary Zevenaar heb-
ben 1.500 euro gedoneerd.

“Dit bedrag hebben onze leden 
in de eerste coronagolf bij elkaar  

gespaard”, vertelt Winnie Alwicher 
die namens de Rotaryclub en als 
oud-werknemer van Rijnstate in Arn-
hem de cheque mocht uitreiken aan 
Michiel Blans, intensivist op de IC-af-
deling van het ziekenhuis.

Niet uit regulier budget
De realisatie van het dakterras 
bij de IC-afdeling is een project 
van het Rijnstate Vriendenfonds.  

“Het is niet mogelijk om het dakter-
ras vanuit de reguliere ziekenhuis-
budgetten te betalen”, vertelt Ma-
riska Kiewiet de Jonge die namens 
het Rijnstate Vriendenfonds ook bij 
de overhandiging aanwezig was. 
“Daarom zijn wij heel blij met dona-
ties van particulieren, organisaties 
en de Rotary.”

IC-afdeling in de buitenlucht
Het dakterras wordt een verlengstuk 
van de IC-afdeling. Patiënten die wak-
ker zijn en in een stabiele toestand 
verkeren, kunnen een kwartier tot een 
half uur buiten liggen. Het doel is om 
patiënten van de IC-afdeling, maar 
óók van de medium care afdeling een 
prettiger verblijf te bieden.

Oók een liftbrug en huiskamer
De bedoeling is ook dat er een spe-
ciale liftbrug komt om patiënten 
van en naar het dakterras te ver-
voeren. Daarnaast is het plan om 
grenzend aan het dakterras een 
huiskamer te realiseren waar pati-
enten ook in een andere omgeving 
hun bezoek kunnen ontvangen.

Winnie Alwicher (rechts) overhandigt aan Michiel Blans (links) een cheque van liefst 1.500 euro 
voor de realisatie van het IC-dakterras bij Rijnstate Arnhem. (foto: Rotaryclub Zevenaar)
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GROESSEN – De Stichting Blij in 
Groessen is in november 2019 
gestart met een actie om oude 
fietsen in te zamelen. Deze wor-
den vervolgens opgeknapt en aan 
mensen gegeven die deze twee-
wielers goed kunnen gebruiken. 
Een tussenstand.

Door Demi Zewald

“We hebben al meer dan driehon-
derd fietsen ingezameld”, valt een 
trotse Chris Blij met de deur in huis. 
En nog steeds komen er nieuwe 
fietsen binnen waar de stichting 
met veel plezier mee aan de slag 
gaat. Als de fietsen weer zo goed 
als nieuw zijn, worden ze opge-
haald door vluchtelingenwerk en 
die zorgt ervoor dat de vervoers-
middelen naar de mensen worden 
gebracht die ze het hardst nodig 

hebben. Chris Blij vertelt dat het 
allemaal begon toen een man van 
vluchtelingenwerk aan hem vroeg 
of er een fiets was die hij kon ge-
bruiken. Chris: “Ik zei toen dat ik er 
eentje had die ik had opgeknapt, 
maar toen de man aankwam bleek 
dat hij een damesfiets nodig had. 

Ik wilde hem niet met niks naar 
huis sturen, dus toen heb ik de 
fiets van mijn vrouw meegegeven. 
Deze moest uiteindelijk weer te-
rugkomen en daarom heb ik een 
oproep gedaan voor een oude fiets 
die ik kon opknappen. Hier kwamen 
al snel reacties op en uiteindelijk 

hebben we meer dan driehonderd 
fietsen ingezameld.
Maar de Stichting Blij doet meer, veel 
meer. De grootste actie waar men al 
jaren mee bezig is, is het telen van 
groenten voor de voedselbanken 
in de regio. Daarvoor stelt Chris Blij 
grond en schuren beschikbaar. Op 
deze manier krijgen mensen die het 
niet breed hebben tóch verse groen-
ten. De meeste vrijwilligers die wer-
ken bij Stichting Blij zijn mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. 
Stichting Blij geeft deze mensen een 
zinvolle dagbesteding en een kans 
om werkervaring op te doen, zodat 
ze misschien een vaste baan kun-
nen vinden. “Als het iemand uiteinde-
lijk lukt een vaste baan te krijgen, dan 
is dat geweldig. Voorheen werkte 
hier een man, die door deze ervaring 
een baan als vrachtwagenchauffeur 
heeft gekregen.” Zo zijn er nog en-

kele mensen die tóch een reguliere 
baan hebben kunnen krijgen. “In de 
ruimste zin van het woord, proberen 
we mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt weer op de weg te 
helpen,” vertelt Chris Blij.
Hij hoopt met zijn stichting nog lang 
de medemens te kunnen helpen. 
“Ook met de fietsenactie gaan we 
gewoon door.” Wie dus een tweede-
handsfiets kan missen, kan met zijn 
vehicle in Groessen terecht.

Chris Blij met groente voor de voedselbank en een gerepareerde fiets. (foto: Demi Zewald)
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Rotary Zevenaar doneert voor dakterras op de Intensive Care
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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 31-01-2021



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?

• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op Lyceum Elst
te Elst (Gld)?

• 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

In het fotoboek Marble or Bronze… WTF! 
stellen Stan en Alain zich kwetsbaar op 
om structureel racisme onder de aan-
dacht te brengen. Om nadruk te leggen 
op de zinloosheid van discriminatie,   
poseren ze naakt als bekende standbeel-
den in het boek dat als instrument dient 
voor hun missie; Het zou immers niets 
uit moeten maken welke kleur iemand 
heef! 

In de vorige editie stelde Cynthia Rosina 
zich voor als ambassadeur van Marble or 
Bronze… WTF!. Nu is het de beurt aan de 
twee heren die vorm en inhoud hebben 
gegeven aan het indrukwekkende boek-
werk. Student ondernemingsrecht Stan 
Nijenhuis (21) en solutionconsultant 
Alain Dikken (23) hebben veel tijd geïn-
vesteerd in de productie van het boek. 
Niet alleen hebben ze regelmatig  tot 
diep in de nacht moeten poseren, ze 
hebben ook meegewerkt aan de teksten 
en de vormgeving van het boek. Dit alles 
gebeurde in het diepste geheim.  “We 
waren er nog niet over uit hoe het exact 
vorm zou krijgen.”, legt Alain uit. “De  
missie lag in ieder geval wél op tafel: dis-
criminatie is uit de tijd” Met deze overtui-
ging, maken de jongens zich vandaag de 
dag nog altijd strijdbaar voor het     
vertolken van de boodschap: Marble or 
Bronze… WTF!

Het Idee

Stan en Alain, beiden lid van stichting 
HOPE XXL, waren in 2017 op bezoek bij 
de Verenigde Naties (VN) in New York. Als 
onderdeel van een reisdocumentaire, 
kwamen de heren oog in oog te staan 
met het alledaagse Amerikaanse leven 
en hoe huidskleur hier een rol in speelt. 
Tijdens een rondleiding door de indruk-
wekkende beeldentuin van het hoofd-
kantoor van de VN viel voor hen het 
kwartje: “Kunst.”, laat Alain weten. “Een 
beeld zegt meer dan duizend woorden!” 
Zo werd het idee geboren om door    
middel van beelden om een boodschap 
over te brengen. “Het materiaal waarvan 
een beeld is gemaakt maakt natuurlijk 
niets uit, we waarderen de persoon, de 
beeltenis en niet de kleur”, voegt Stan 
toe. “Discriminatie op huidskleur is voor 
mij nooit een ding geweest. Ik onder-
schatte eerst de omvang van het onder-

werp, maar het blijkt dat we in 2021 het 
probleem nog steeds niet hebben opge-
lost.” vertelt Stan verder. Alain heeft 
meer ervaring met racisme gezien zijn 
half-Surinaamse afkomst. “Het doel van
ons initiatief is niet om met vingers te 
wijzen.”, geeft de 23-jarige Alain nadruk-
kelijk aan. “Het gaat in de samenleving 
vaak goed, maar dat neemt niet weg dat 
men soms onbewust, door mijn huids-
kleur, ander gedrag naar mij vertoont.” 
Alain vertelt rustig dat hij nog nooit langs 
een douane is gegaan zonder gefouil-
leerd te worden. 

 “Alle beetjes helpen.”, geven de jongens 
aan. Het eigengenoemde ‘salonboek’ is 
bedoeld om mensen – geheel zonder 
verwijten – aan het denken te zetten. Wij 
staan onvoldoende stil bij de keren dat 
huidskleur een rol speelt bij de meningen 
van mensen en het maken van beslissin-
gen. “Veel mensen hebben absoluut geen 
kwade zin, maar ze hebben soms simpel-
weg niet door wat ze teweegbrengen.”, 
vertelt Alain verder. Stan en Alain probe-
ren door middel van artistieke expressie 
racisme bespreekbaar te maken. 

Het Boek

“Gelukt? Nee? Opnieuw dan maar weer!”, 
zo klinkt het tot in de kleine uurtjes in 
een duistere studio in Amsterdam.  “Als 
het boek open wordt geslagen, moet het 
binnenkomen.”, namen Stan en Alain zich 
voor toen ze begonnen aan opnieuw een 
lange nacht van nauwkeurig fotografe-
ren. De twee jongens 
poseren als een tal van 
beelden, geïnspireerd 
door de beeldentuin van 
de VN. Als solutioncon-
sultant heeft Alain kennis 
van fotografie en media, 
maar het maken van dit 
boek valt volgens hem in 
een geheel nieuwe cate-
gorie. “Het is buitenge-
woon uitdagend.”, blaast 
hij uit. “Om je bezig te 
houden met zowel het 
poseren als het fotogra-
feren is een monniken-
werk, maar het heeft  
absoluut geresulteerd in 
een krachtige en confron-

terende boodschap!”  Gelukkig kon Alain 
een beroep doen op zijn collega’s voor 
advies over zaken als de belichting,   
schaduw en achtergrond.

Alles werd op alles gezet om het boek zo 
indrukwekkend mogelijk te maken. “We 
willen tijdloosheid uitdrukken in de 
standbeelden die wij imiteren, van beel-
den uit de oudheid tot de meer populaire 
cultuur.” legt Stan uit. Het resultaat is een 
32 pagina tellend boek van 42 x 30 cm. 
Het indrukwekkend boekwerk ontbeert 
lange teksten, maar veel woorden zijn 
ook niet nodig om het standpunt over 
racisme te verkondigen; de producties 
spreken voldoende tot de verbeelding. In 
dit geval zijn drie letters zelfs voldoende: 
WTF!

Expositie en website

“Positieve reacties!” lacht Stan wanneer 
gevraagd naar de ontvangst van het 
boek. “Mijn vrienden en familie steunen 
ons enorm en zijn erg te spreken over 
het eindproduct!” Het boek wordt      
momenteel gedrukt, maar de klus is    
verre van geklaard. Het is nu aan Stan en 
Alain om zich samen met Cynthia in te 
zetten voor de uitrol van het project. Aan 
hen de taak om Marble or Bronze… WTF! 
onder de aandacht te brengen van de 
wereld. We willen dat het boek een be-
weging in gang zet en wordt gebruikt als 
middel voor de strijd tegen discriminatie 
en voor gelijkheid. “Het is niet enkel een 
mooi fotoboek, het is ook een manifest.”, 
beklemtoont Stan nogmaals. “Het doel is 
bereikt als men de boodschap verder wil 
brengen.”, voegt Alain toe. 

Om de uitgave van het boek te vieren 
staat, onder voorbehoud gezien de     
huidige Corona regels, vanaf 22 januari 
een expositie gepland op het Remigius-
plein te Duiven. Hier kunnen bezoekers 
vier weken lang genieten van de indruk-
wekkende imitaties van de jongens van 
bekende standbeelden zoals de denker, 
de discuswerper en nog veel meer.  Stan 
en Alain zullen bij de opening van de  
tentoonstelling zelf aanwezig zijn.

Op de site www.morb.wtf kunt u meer te 
weten komen over het initiatief tegen 
racisme en is het boek online te     
bestellen! 

Marble or Bronze, WTF!  - deel 2 

• De Denker uit het boek “Marble or Bronze, WTF”

• Jelte van Bommel, Stan Nijenhuis en Alain Dikken buigen
zich over een nieuwe kledinglijn voor Marble or Bronze… 
WTF! 



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 6 januari 2021 3

LIEMERS – De Liemers kenmerkt 
zich door een kleurrijk assortiment 
aan ondernemers, organisaties en 
overige initiatieven. Hoewel ver-
schillend in vorm, hebben zij één 
ding gemeen: hun hart voor de 
Liemers. Om samen met een gro-
tere vuist op tafel te kunnen slaan 
bij nationale overheden, bundelen 
de verschillende organisaties hun 
krachten onder de paraplu van de 
Liemerse Ambassade.

De Liemerse Ambassade deed 
in september van dit jaar zijn in-
trede als samenwerkingsverband. 
“Samen staan we zo veel sterker!” 
vertelt voorzitter Harry Ankoné ge-
passioneerd. “Met zo veel creati-
viteit en ondernemerschap, is het 
helemaal niet gek dat onze regio 
rijkelijk gevuld is met stichtingen 
die gemotiveerd zijn om de Liemers 
mooier te willen maken. Al snel is 
ondanks de enorme inzet geble-
ken dat het meer dan goede moed 
vereist om draagvlak te genereren 
op provinciaal of zelfs nationaal 
niveau. De veelzijdige capaciteiten 
van de initiatieven in De Liemers, 
bloeien absoluut op wanneer deze 
in staat zijn samen te werken met 
elkaar.” De Liemerse Ambassade 
doet exact wat haar naam sug-
gereert: het vertegenwoordigt. 
“Door samen één blok te vormen, 

komen wij sneller in aanmerking 
voor nieuwe (financiële) midde-
len!”, legt Harry uit. Ankoné werd 
met zijn ervaring in het onderwijs 
benaderd om voorzitter te worden 
van de Liemerse Ambassade zodra 
deze zou worden opgericht. “Mas-
sa, focus en verbinding. De idealen 
van de Liemerse Ambassade zijn 
in lijn met het belang van een meer 
zichtbare Liemers!” Medio oktober 
volgde de ondertekening van de 
Liemers Economische Visie (LEV), 
waarin toekomstplannen voor de 
ontwikkeling van de regio zijn vast-
gelegd. Dit plan omvat thema’s zo-
als duurzaamheid, maakbedrijven, 
logistiek, vrije tijdseconomie en de 
branding. Daarnaast is er een plan 
om een authentieke Liemerse vlag 
te ontwerpen ten behoeve van de 

regionale samenhang en solidari-
teit. Harry zet zich samen met zo-
wel collega’s als samenwerkings-
partners in om deze doelstellingen 
binnen drie jaar te behalen. Naast 
de Liemers Economische Visie, 
hoopt de ambassade om nog meer 
samenwerkingsverbanden te reali-
seren en verduurzamen. Dit alles 
zodat de Liemers nog aantrekke-
lijker wordt voor zowel burger als 
ondernemer. Met partners zoals 
bijvoorbeeld Groene Alliantie de Lie-
mers, Liemers Vitaal, Liemers Hele-
maal Goed en HOPE XXL, streeft de 
ambassade naar een toekomst vol 
eenheid. Voor nu werkt de Ambas-
sade stapje voor stapje mee aan 
lokale projecten, zoals de Bubble 
Barrier waarbij fijn plastic wordt af-
gevangen in het Rijnkanaal.

BABBERICH – Volgend seizoen 
zullen weer Dennis Prins en Albert 
Kemperman de trainingen van de 
eerste selectie van SV Babberich 
verzorgen. Net als het huidige en 
voorgaande seizoen zijn zij ver-
antwoordelijk voor de prestaties 
van het vlaggenschip van het Bab-
berichse rood-wit.

Kemperman kwam anderhalf 
jaar gelden samen met assis-
tent-trainer André Reijnen de staf 
van Dennis Prins, die al vele ja-
ren lid is van de SV, aanvullen. 
Vorig seizoen werd na een lasti-
ge start na de winterstop de weg 
omhoog gevonden. Helaas blok-

keerde de corona-crisis verdere  
prestaties.

Desalniettemin werd in het huidige 
seizoen de stijgende lijn doorgezet 
en staat de SV nog steeds fier aan 
kop in de vijfde klasse C door alle 
gespeelde wedstrijden winnend af 
te sluiten. Helaas moest het seizoen 
weer onderbroken worden, maar de 
groep staat te trappelen om in de wei 
op zoek te gaan naar meer punten.

André Reijnen stopt na het huidige 
seizoen met zijn activiteiten voor 
SV Babberich in verband met zijn 
drukke werkzaamheden en de bij-
behorende studie.

De Liemers Lacht

Proost op een gezond en beter 
2021 – wat een jaar hebben we 
nu achter de rug. Het was een 
tijd vol met virussen, crisissen en 
maatregelen, maar ook een jaar 
vol met creatieve ideeën en liefda-
digheid. We hebben fouten 
gemaakt en geprobeerd 
die weer recht te zetten. 
We leerden om thuis te 
werken, realiseerden 
hoe belangrijk een knuf-
fel en een vriendelijke 
hand voor ons zijn en wer-
den creatiever dan ooit. Verschei-
dene zaken die we misschien wel 
met ons meenemen dit jaar vol-
gens Lucien van Riswijk, burge-
meester van Zevenaar: “Ik hoop, 
dat als we dit virus overwonnen 
hebben, we de lessen die het vi-
rus ons leerde, gebruiken. Dat we 
hier in 2021 op terugblikken en we 
deze waarden meenemen in ons 
dagelijks leven en gewoonten.”

Ook zijn drie Liemerse collega’s 
Huub Hieltjes (Duiven), Peter de 
Baat (Montferland) en Arend van 
Hout (Westervoort) spraken hun 
wensen voor het nieuwe jaar uit 
in deze eerste editie van 2021..”Ik 

ben optimistisch als ik vooruit 
kijk, want ik weet dat de inwoners, 
ondernemers, verenigingen en 
schutterijen van onze gemeente, 
in 2021 weer net zo voor elkaar 
klaar staan om een helpende 

hand (of elleboog) te bieden 
als dit jaar,” vertelt Peter 

de Baat, burgemees-
ter van Montferland. 
Zo heeft iedereen zijn 
eigen wensen, eigen 

voornemens, waarmee 
we vol goede moed begin-

nen. Toch zullen we die wensen 
– ook dit jaar – moeten aanpas-
sen aan wat kán en wat mogelijk 
is. Dat houdt niet in dat we moe-
ten stoppen met dromen. Juist in 
tijden als deze komen er nieuwe 
initiatieven, nieuwe ideeën, die 
de samenleving weer een stukje 
mooier maken. Wat vaker omkij-
ken naar je buren zorgt al voor 
die extra glimlach. Dat is ook mijn 
voornemen dit jaar: blijven lachen, 
blijven leven, genieten van de 
kleine dingen. Dus proost op een 
gezond, beter en vooral gelukkig 
2021!

Kyra Sannes
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Colofon

De opkomst van de Liemerse Ambassade

Babberich door met  
trainersstaf

Ted Prost

Harry Ankoné: “Door samen één blok te vormen, komen wij sneller in aanmerking voor 
nieuwe (financiële) middelen” 

De traditionele nieuwjaarsduik zat er dit jaar dankzij corona niet in. Toch waagde een enkeling zich op eigen initiatief in het ijskoude 
water. Zoals de bikkels Tonny Bouman en Francisca Schonewille. Zonder publiek en Unox-muts luidden zij het nieuwe jaar in met een duik 
in de Rhederlaag in Lathum. Foto: Floor Koers.

 Voor Toyota gaat u naar

Bloemberg

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

 www.facebook.com/toyotabloemberg



Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Duiven
tel. 06 5230 4775

● Maatwerk
● Rouw- en verliesverwerking

● Rouwverwerking bij autisme  
en verstandelijke beperking

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

www.verliesverwerking.com Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

BRÖDJE TO GO
VANAF 9 JANUARI

Zaterdags van 11:00 - 15:00 uur
Zondags van 09:00 - 15:00 uur

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Airconditioning in alle zalen

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

BEZORGEN & 
AFHALEN 

bij Reijmer
www.centrumreijmer.nl/

online-bestellen

Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor 
            uw bedrijf

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

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

zaterdag gesloten

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

Onze showroom is tot nader orde gesloten. 
Afhalen is wel mogelijk. 

Neem contact met ons op of kijk op onze website.

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

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

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl
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WESTERVOORT – In de laatste 
week voor de kerstvakantie werd 
door premier Rutte aangekondigd 
dat vanaf woensdag 16 december 
alle basisscholen fysiek sluiten. 
Dit besluit is genomen om zo het 
aantal contacten te beperken.

IKC Het Ravelijn in Westervoort is 
in deze laatste week voor de va-
kantie druk bezig geweest om het 
thuisonderwijs voor ouders en kin-
deren zo goed mogelijk te realise-
ren. Door eerdere sluiting van de 
scholen in maart, is de basis al wel 
aanwezig voor het aanbieden van 
onderwijs op afstand. Deze keer 
wordt het onderwijs op afstand 
online vormgegeven door IKC Het 
Ravelijn. Doordat IKC Het Ravelijn 
dit jaar gestart is met Gynzy, wer-
ken de kinderen dagelijks tijdens 
rekenen en spelling op een eigen 
Ipad. Dit keer kunnen de Ipads mee 
naar huis, waardoor alle kinderen 
voorzien zijn van een online device. 
Hiermee kunnen alle leerlingen 
vanuit huis videobellen met hun 
leerkracht, die de kinderen voorziet 
van dagelijks online instructies en 

begeleiding. Op deze manier pro-
beert IKC Het Ravelijn goed contact 
te behouden met de kinderen, ook 
al zijn ze niet fysiek op school.
Maandag zijn de thuiswerkpakket-
ten met het materiaal voor 2 weken 
opgehaald door de leerlingen. Aan 
het eind van deze ochtend vindt er 
een contactmoment plaats tussen 
de leerlingen en hun leerkrach-

ten via videobellen op Microsoft 
Teams. Vanaf dinsdag beginnen 
dan echt de lessen, spannend maar 
weer een nieuwe uitdaging waar 
veel van te leren valt!
IKC Het Ravelijn hoopt de leerlin-
gen snel weer te mogen ontvan-
gen en gelooft in de woorden van  
Rutte: “We komen hier doorheen, met  
elkaar en voor elkaar”.

Het eerste contact momentje na de kerstvakantie.

LIEMERS – Het komt wel vaker 
voor, maar toch blijft het bijzonder: 
vier generaties die van elkaar mo-
gen genieten.

Dat geldt zeker voor de overgroot-
moeder Mientje Leerentveld-Bach 
(88 jaar) uit Duiven die trots haar 
achterkleinkind Joy mag vasthou-
den. Stralend lichtpuntje in een heel 
donker jaar.
Even blij is de oma Thea Abbas- 
Leerentveld (56 jaar) uit Zevenaar 
die volop meegeleefd heeft met de 
zwangerschap van haar dochter. 
Moeder Nicole Wiendels-Abbas (26 
jaar), ook uit Zevenaar, is gelukkig 
met haar tweede baby. In het zieken-
huis in Arnhem ging alles goed en 
de zorg en aandacht voor haar en de 
kleine waren hartverwarmend.
En de kleine Joy? Die slaapt heer-

lijk op de arm van haar omi Mientje, 
zich niet bewust van corona of vuur-
werkverbod, maar nog in haar eigen 
wereldje dat zo mooi is. Zo eindigde 
het jaar 2020 toch nog fantastisch 
met nieuw leven en volop hoop dat 
2021 een prachtig jaar wordt met 
mooie momenten, geluk en gezond-
heid voor vier generaties.

LIEMERS – Geniet thuis 
van de natuur door het 
programma van Natuur 
Actief online te bekijken. 
U bekijkt dit programma 
op Youtube! https://www.
youtube.com/watch?v=t 
nmQPEHnL30.

“Na een gedwongen pau-
ze brengt het team van 
Natuur Actief een afwis-
selend programma met 
interessante onderwer-
pen en sprekers. Een gro-
te verandering is dat u er 
de deur niet meer voor uit hoeft. 
Ga achter uw computer zitten of 
pak de tablet erbij.
Wat kunt u allemaal zien? Margriet 
Storkhorst leest het prachtig ver-
haal ‘Vogelballet’ uit het natuur-
boek Heimweevogel voor. Terwijl 
u luistert en de prachtige beelden 
bekijkt, waant u zich in het thea-
ter. Het theater van de natuur, een 
mooi alternatief.
We gaan op pad met Manfred ter 
Heerdt: een van de vele vrijwilligers 
die actief is in de Kleine Gelderse 
Waard. Hij is ook cursist van de 
gidsencursus van IVN Oude IJs-
selstreek. Hij vertelt enthousiast 

zijn verhalen en u ziet er prachti-
ge beelden bij van dit voormalige 
landbouwgebied en nu natuurge-
bied bij Aerdt. Heel bijzonder!
Blijf op de hoogte van de activi-
teiten van Natuur Actief door 

onze webpagina te bezoeken. 
U kunt zich ook aanmelden voor 
onze nieuwsbrief door een mail 
te sturen naar natuuractief@
ivn-doij.nl. We door met online 
-programma’s.”

Van links naar rechts: Moeder Nicole Wiendels-Abbas, overgrootmoeder Mientje  
Leerentveld-Bach, baby Joy Wiendels en oma Thea Abbas-Leerentveld. (foto: Mark Wiendels)

Twee zeearenden op jacht in de Kleine Gelderse Waard. (Foto: Rob van de Dikkenberg)

IKC Het Ravelijn start met online thuisonderwijs

Vier generaties van geluk

Beleef de natuur thuis met Natuur Actief

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

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

ZEVENAAR – Met Bluesquad 
heeft de kledingcommissie van 
SDZZ een erg loyale sponsor 
in huis gehaald. Bluesquad is 
mede shirtsponsor van de gehele 
jeugdafdeling.

Tijdens de tenuepresentatie ga-
ven de heren Voois en Vos, direc-
teuren van Bluesquad, aan veel 
meer voor de club te willen be-
tekenen op verschillende manie-
ren. Tijdens de ondertekening van 
de sponsorovereenkomst zijn er 

al nieuwe ideeën geboren waar 
zeker aan gewerkt gaat worden. 
SDZZ is hier erg blij mee, alle 
hulp in deze coronatijd is wel-
kom. Peter Vos, oud speler van 
SDZZ heeft nog altijd een zwak 
voor zijn oude club en heeft dit 
gevoel overgebracht naar zijn 
mede directeur Mickel Voois. Ook 
hij begint nu een groen-wit hart 
te krijgen. Heren van Bluesquad 
ontzettend bedankt en op naar 
een mooie en langdurige samen-
werking.

Sponsor bedankt

Mickel Voois en Peter Vos blij en trots om met SDZZ samen te werken

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Hyundai I30 1.6 GDI
Business Edition / Origineel NL / Camera / Navi / Parkeersensoren
Bouwjaar 2012/ Km. stand 117545 km

Prijs € 8.950,-

OCCASION 
VAN DE WEEK

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

● Occasions                       
● Onderhoud 
    en Reparatie 

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

● Bandenservice
● Vrijwaring

Winterbanden 
& All season banden
tegen concurrerende 

prijzen!

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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Kerkstraat 7
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AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Renault Clio Iii
1.2 16V 75pk | Airco | 

Trekhaak | Radio CD

Bouwjaar 2008

Km. stand 86.485 km

Prijs € 3.950,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

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

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 10.295,- 

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,- 

Fiat Fiorino
1.3 MJ SX Airco/
Parkeersensor 
achter/Zijdeur

Brandstof: Diesel
Km. stand: 244661 km

Bouwjaar: 2012

€ 2.950

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

km Bouwjaar: 2009

€ 5.450,-

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Verkoop occasions    

NIEUW:
Ook voor schadeherstel!
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DUIVEN – Net als veel andere eve
nementen in 2020 heeft ook de 
Alpe d’Huzes geen doorgang kun
nen vinden.

Unaniem hebben alle teamleden 
van Team Duiven besloten om deel 
te gaan nemen aan de editie van 
komend jaar. Deze staat op de rol 
voor 3 juni 2021. De voorbereidin-
gen zijn alweer gestart. “We duimen 
er natuurlijk voor dat we tegen die 
tijd naar Frankrijk kunnen en mogen 
afreizen. Vooralsnog is dat nog wel 
ongewis. Wat echter niet ongewis is, 
is dat er geld nodig blijft voor meer 
en beter kanker onderzoek. Dat is de 
reden dat we de herstart met acties 
weer hebben ingezet met een heel 
goed resultaat. Zo is er een succes-
volle ‘wijnactie’ geweest en hebben 

teamleden zelfgemaakte kerststuk-
ken en wenskaarten verkocht.

Onze teller staat nu op ruim 25.000,- 
en we hebben onszelf ten doel ge-
steld om te streven naar 35.000,- 
euro. De komende maanden zult u 
van ons via verschillende sociale 
media, waaronder Facebook, van 
ons horen.”

Het team Duiven bestaat uit wan-
delaars en fietsers en is sinds 2012 
ieder jaar actief geweest als deelne-
mer of vrijwilliger bij Alpe d’Huzes. 
Inmiddels is er vanuit Team Duiven 
in totaal ruim 275.000,- euro bijge-
dragen aan de organisatie stichting 
Alpe d’Huzes. Meer info staat op 
www.opgevenisgeenoptie.nl/fun-
draisers/teamduiven.

Team Duiven Alpe d’HuZes 2020. (foto: Fotografie Eef & Co)

Team Duiven Alpe d’Huzes

LIEMERS – IKC Carrousel deelde 
vrijdag de laptops uit en alvast 
het huiswerk voor na de kerst
vakantie!

Heerlijk om thuis alvast de laptop 
te hebben. Nu hoeven de kinderen 

zich niet te vervelen tijdens de va-
kantie en de opvolgende lockdown. 
Educatieve spelletjes kun je im-
mers altijd spelen.
Na de vakantie zal direct gestart 
worden met de online lessen. Alles 
is voorbereid.

Kerkdiensten in H. Andreaskerk – 
Maria Koningin in Zevenaar:

Op zondag 10 januari is er om 9.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta wel live-
stream, zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Edmond Dercksen, Ria Wit-
jes-Driessen, Bert en Maurice van 
Bommel.

Op zondag 17 januari is er om 9.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta wel live-

stream, zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and.
De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.00 tot 16.00 uur. Uw aan-
dacht voor de voedselinzameling 
door de voedselbank. In de Maria-
kapel is een krat geplaatst voor de 
voedselbank. Daarin kunt u houd-
baar voedsel deponeren te behoeve 
van de voedselbank.
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Oo Weg, de website www.rklie-
mers.nl en Facebook.

Juf deelt uit via raam! (foto: Anouk Looman)

IKC Carrousel deelt laptops uit

Sint-Willibrordusparochie

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
(advertentie)

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars
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Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam 
t 0316 - 22 12 43

e info@notariskantoordidam.nl
www.notariskantoordidam.nl

Eind goed...
Als notaris maak je de gekste dingen 
mee, variërend van heel leuk tot heel 
verdrietig, maar de mooiste momen-
ten zijn toch de keren dat mensen bij 
ons de deur uitgaan met een (glim)
lach op hun gezicht; of dat nu komt 
omdat ze net een schenking hebben 
gehad van ouders om hun eerste huis 
te kunnen betalen, of omdat zij toch 
op een goede manier samen hun 
scheiding hebben geregeld.
Of zoals afgelopen oudjaarsmiddag: 
ik kreeg om half vier de dag ervoor 
nog de vraag of ik ‘even’ voor het 
eind van het jaar nog een overdracht 
wilde doen. Een projectontwikkelaar 
had een pand gekocht, bestaande uit 
drie woningen en een winkel, maar 
wilde dat graag nog in 2020 op zijn 
naam krijgen in verband met de over-
drachtsbelasting: vanaf 1 januari 2021 
is de overdrachtsbelasting voor alle 
beleggers 8% en in 2020 was dat 2% 
(voor de woningen) en 6% (voor de 
winkel) belasting. Dat scheelt een slok 
op een borrel. 
Echter, er zat nog een hypotheek op 
van de verkoper en die kregen wij er 
in het kadaster natuurlijk nooit meer 
af, want er is geen bank die in één dag 
een afl ossingsnota met royementsvol-
macht kan aanleveren.
Dus vroeg ik de bank of de verkoper 
toestemming kreeg om een Groninger 
akte te tekenen (wel de eigendoms-
overdracht, maar met uitstel van beta-
ling en onder ontbindende voorwaar-
den). Via een vriendin van de partner 
van de koper die bij de bank werkt - 
connecties helpen om überhaupt nog 
contact te kunnen leggen op dit soort 
momenten - kreeg ik om half zeven 
gelukkig nog het positieve bericht dat 
de bank akkoord ging en de verkoper 
mocht de akte tekenen!
De hele woensdagavond en de hele 
volgende ochtend heb ik er nog met 
een medewerkster thuis aan gewerkt 
en ik heb zelfs nog m’n dochter aan 
het typen gezet. 
Om twee uur ’s middags konden we 
de akte met de verkoper en de koper 
passeren. Het was echt een moment 
om de champagnefl es te ontkurken. 
Iedereen blij dus, behalve de belas-
tingdienst.

Ik wens jou ook een heel gelukkig en 
gezond 2021.

“Ik heb een groot hart.
Dit hart is zo groot,
’t wordt nog mijn dood.
Dit hart zo groot.”

Met groot verdriet in ons hart hebben we heel onverwacht, 
binnen zeer korte tijd, afscheid moeten nemen van de  
allerliefste moeder, schoonmoeder en oma

Tanja Bastiaanse-Post
Goes, 26 december 1941            Arnhem, 3 januari 2021

Echtgenote van Sjaak Bastiaanse †

(Schoon)moeder van Gert-Anton en Lara
 Corallien en Patrick
Oma van Kasper, Jelmer en Fenne

Tanja is in het uitvaartcentrum villa “de Wingerd”, 
Babberichseweg 4 in Zevenaar. 

Zaterdag 9 januari nemen we in besloten kring afscheid.

Correspondentieadres: 
De Vrede 17  
1911 JV Uitgeest



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

Noord-Hollands
RIJP BELEGEN

500 gram6.25

AANBIEDING!!!

Wij kunnen uw kaasbestelling ook bezorgen!

• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Praktijk Acamana
ondersteunt uw vitaliteit ONLINE

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!
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De 2e ronde

Ontruimt, verhuist en ontzorgt
Wij regelen voor u de 

woningontruiming van A tot Z.
De 2e ronde voor een spoedige en

professionele ontruiming.
Bel ons en wij zullen de mogelijk-

heden met u bespreken.

OPENINGSTIJDEN: 
I.v.m. de coronamaatregelen 
is de winkel tijdelijk gesloten.

IJsselstraat 32 - 6882 LG - Velp - 026 7857492
kringloopvelp@outlook.com
www.kringloopvelp.nl

06-24667703 / 06-55814854

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

stamppotten
buffet?

Een gezond 
en smaakvol 

2021!

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

Behandeling uitsluitend 
medisch noodzakelijk. 

Neem hierover contact op 
met Cecilia.

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!

06 34314684
Frits Reijmers

- Uw keukenzaak aan huis
- Ook renovatie en inbouwapparatuur
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BABBERICH – Samen met je hond aan 
de slag gaan en samen leren. Dat is wat 
Christa Godschalk belangrijk vindt tijdens 
de cursussen die deelnemers bij haar  
hondensportclub Andor volgen.

“Elke combinatie van baas en hond is an-
ders en heeft zijn eigen doel”, geeft Christa 
aan. “Daarom zijn de individuele benadering 
en instructie heel belangrijk. Je kunt jezelf 
niet met anderen vergelijken en je hond niet 
met andere honden.” Naast de doelen die 
elke combi probeert te behalen, vindt Christa 
het ook belangrijk dat er plezier is tijdens de 
lessen. “Een van de belangrijkste aspecten is 
het socialiseren; het omgaan met soortge-
noten. Daar hebben ze hun leven lang profijt 
van. Aan het begin en aan het eind van elke 
les is er daarom tijd om de honden onder 
begeleiding met elkaar te laten spelen. Hier 
leren ze heel veel van.”

Hondensportclub Andor geeft verschillende 
cursussen. Zo is er de puppycursus, vervol-
gens kan er worden doorgegaan met de ge-
hoorzaamheidscursussen niveau A, B en ten 
slotte C. Wie nog een stapje verder wil, kan 
daarna de GG-cursussen volgen (gedrag en 
gehoorzaamheid). Ook biedt hondenschool 
Andor behendigheidstraining aan, waarbij er 
ook wedstrijden gedaan kunnen worden.

Officiële wedstrijden en examens op het 
gebied van de hondensport worden georga-
niseerd door de Federatie Hondensport Ne-
derland (FHN). Hondensportclub Andor is 
hier bij aangesloten. Christa vertelt verder: 
“Bij alle cursussen geldt dat deelnemer en 
hond moeten samenwerken om het doel te 
bereiken. Daarbij blijft het wel belangrijk om 
te kijken naar zowel de hond als de baas. Wat 
is haalbaar en wat is praktisch?”

Christa vindt het vooral leuk om te vol-
gen hoe elke combinatie groeit. Naast het 

zien van de vorderingen vindt Christa het 
werken met de groep ook heel gezellig. 
“De meesten beginnen met de puppycur-
sus en gaan daarna door met de A-cursus, 
maar er zijn ook bazen die in de A-cursus 
starten als ze een wat oudere hond krij-
gen.” In vergelijking met voorgaande jaren 
merkt Christa dat er meer vraag is naar 
cursussen. “Ik zie dat er meer mensen 
doorgaan. Niet alleen voor de sport, maar 
ook gewoon voor het plezier met de hond.  
Alles komt voort uit goede bedoelingen 
en voor iedereen is er wel een cursus.” 

Christa geeft ook aan dat er sinds kort 
een kidsclub is. “Hiierbij doen de kinde-
ren met hun hond een aangepast behen-
digheidsparcours. Deze club is er voor  
kinderen van wie een ouder met hun 
hond ook de puppycursus of de A-, B- of  
C-cursus volgt.” Aan het einde van een cur-
sus wordt een examen gedaan. “Tijdens 
de trainingen krijgen alle combi’s hand-
vatten voor hun eigen specifieke doelen, 
om zo te proberen de cursus succesvol 
af te kunnen ronden.” Meer informatie:  
www.hs-andor.nl

Kim Kleijkers

‘Baas en hond helpen elkaar door samen te werken’
Hondensportclub Andor ziet vraag naar cursussen groeien

“Elke combinatie van baas en hond is anders en heeft zijn eigen doel”. Foto: Kim Kleijkers

Voor de rubriek De 
Liemers Werkt be-
zoeken we regelmatig 
een ondernemer of 
medewerker van een 
Liemers bedrijf.

Naam?
“Willie van den Berg, 
woonachtig in Groes-
beek. Mijn supermarkt 
Coöp Babberich staat 
aan het Babborga-
plein.”

Bedrijf?
“Acht jaar geleden kreeg ik van de directie van 
Coöp de vraag of ik interesse had om een su-
permarkt te starten in Babberich. Ik kende de 
omgeving destijds alleen van het voetballen. 
Na verkenning was ik ervan overtuigd dat de 
markt aanwezig was voor een goedlopende 
supermarkt. Er zijn veel voordelen te vinden 
op de huidige vestigingsplek, zoals ruime gra-
tis parkeergelegenheid. Ook is het gelegen 
aan een drukke doorgaande weg.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd kijk ik naar de voetbalwed-
strijden van mijn zoons en de judo-activitei-
ten van mijn dochter, of wandel met de hond 
in het bos. Ik besteed veel aandacht aan mijn 
gezin. Daarnaast ben ik graag aanwezig bij 
culturele activiteiten zoals concerten van 
Fanfares en harmonieën.”

De Liemers?
“De supermarkt verbindt mij met de Lie-
mers. Ik vind het leuk om lokale produc-
ten te verkopen, zoals de koekjes van Kas-
teel Halsaf. Daarbij sponsor ik een groot 
deel van de verenigingen in Babberich. Ik 
vind het belangrijk dat er een actief ver-
enigingsleven is. Dat komt de gemeen-
schapszin ten goede. Samen maken we het  
verschil.”

Mooiste plekje?
“Kasteel Halsaf en het nieuwe Klompenpad 
in Babberich vind ik erg mooi.”

Lokaal?
“Wij vinden het belangrijk om lokaal te wer-
ken. Enkele jaren geleden zijn we daarvoor 
beloond, met de titel ‘de beste buurtsuper-
markt van Gelderland’.”

ZEVENAAR – Kinderboerderij Rosorum in 
Zevenaar heeft eind december een cheque 
gekregen ter waarde van € 500,- van Ennio 
Brouwer. Hij won deze prijs via de actie ‘Sun-
ny Side Up’ van Lionsclub de Liemers.

Vorig jaar mei heeft Lionsclub de Liemers bij 
32.000 huishoudens in de Liemers envelop-
pen met zonnebloempitten rondgebracht. De 
actie genaamd ‘Sunny Side Up’ was bedoeld 
om de inwoners van de Liemers een hart on-
der de riem te steken tijdens de lockdown. 
Via Facebook konden mensen contact met 
elkaar houden en er werden verschillende uit-
dagingen en prijsvragen georganiseerd door 
de Lionsclub. ‘’Er is veel gereageerd op de ac-
tie en we hebben bijna 1000 nieuwe volgers 
erbij’’, aldus Henk Reimert, lid van de Lions-
club. Uit alle deelnemers van deze Facebook-

site is één iemand geloot, dit is Ennio Brouwer 
geworden. Naast tegoedbonnen voor lokale 
winkels kreeg hij € 500,- om te besteden aan 
een goed doel naar eigen keuze. Kinderboer-
derij Rosorum is met een persoonlijke reden 
uitgekozen: ‘’Veel mensen zullen bij een goed 
doel denken aan bijvoorbeeld de voedselbank, 
maar ik wilde graag een kleiner initiatief uit-
zoeken. De kinderboerderij is een gezellige 
plek en het is dichtbij. Vanaf kleins af aan 
kom ik hier al, vandaar deze keuze’’, legt Ennio 
Brouwer uit. De cheque is uitgereikt in bijzijn 
van Rob Kleinpenning, huidige president van 
de Lionsclub. Marieke Roelofs, vrijwilligster 
bij de kinderboerderij, vertelt wat er met dit 
geld gedaan kan worden: ‘’Kinderboerderij Ro-
sorum kan van de cheque het vakantieverblijf 
renoveren, hier brengt Ennio zelf de dieren al-
tijd naartoe.’’ Dit proces zal te volgen zijn op 
de Facebookpagina van Kinderboerderij Ro-
sorum. De Lionsclub bedankt alle volgers en 
wenst iedereen een mooi en gezond 2021!

Kyra Sannes Floor Dekkers

‘Supermarkt verbindt mij met Liemers’ Kinderboerderij ontvangt cheque

Willie van den Berg staat middenin de samenleving

Ennio Brouwer (midden) draagt Kinderboerderij Rosorum een warm hart toe.



Middelgraafl aan 71a - 6832 AP Arnhem 
026 3212767

www.indradjaja.nl

WC De Drieslag Arnhem-Zuid 
(achter wassalon en pizzeria)

De Toko voor alle Indonesische 
en Aziatische benodigdheden 

in uw keuken
*Ook afhaalmaaltijden en bezorg-service.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

STIHL COMPACT 
ACCUSYSTEEM

€ 249*

€ 299*

€ 249*

HEGGENSCHAAR
HSA 56 - 45cm

€ 249*

BLADBLAZER
BGA 56

KANTENMAAIER
FSA 56

KETTINGZAAG
MSA 120 C-BQ - 30 cm

LITHIUM-ION-
ACCU EN 
LADER

PRIJZEN INCL. 
ACCU EN LADER

* € 249
KANTENMAAIER HEGGENSCHAAR

KETTINGZAAG

Meubelstoffeerderij 
van den Akker

Malburgse Sluis 5c-5d,
6833 KA Arnhem

Tel. (026) 442 11 82
www.vanden-akker.com

GRATIS
HAAL- EN BRENGSERVICE!

Meer dan 50 jaar vakkennis 
en ervaring

Johan de Wittlaan 19, Arnhem
Tel. (026) 442 12 47

www.bosmansleutels.nl

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl
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2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

- Vrije opname inleg mogelijk
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Kijk op www.koningfd.nl
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Marion Salemink
06-22981033

Aerdenburg 2 - Aerdt
marionsalemink@gmail.com

namasteaerdt

Namasté
Yoga & Ayurvedische massage

Gamerslagplein 2  

6826 LA  Arnhem 

Tel. 026-3628250

www.computershoparnhem.nl

Voordelige computer voor alledaags gebruik:

AMD A6-5400K processor

4GB werkgeheugen

500GB harddisk

CD/DVD brander

Windows 10 

2 jaar garantie

Computershop Arnhem is de Arnhemse Computerwinkel. Sinds 1988 wor-

den er computers, randapparatuur, accessoires en supplies verkocht aan

het Gamerslagplein, achter winkelcentrum Presikhaaf.

Wij verkopen notebooks en desktops van de bekende A-merken, desktop-

computers worden eventueel ook naar uw wens op maat gebouwd.

Ook voor reparaties aan uw computer of notebook (wel of niet bij ons ge-

kocht) kunt u ons terecht.

prijs- en model-

wijzigingen voor-

behouden

€ 299,-

Sinds 1988 
uw computerspecialist

Gamerslagplein 2 Arnhem
Tel. 026-3628250   

www.computershoparnhem.nl

Peeskesweg 12,  
Beek Gem Montferland
0316-532804 / 532041

www.peeske.nl

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

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

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

Als wij geweesT Zijn is heT werk Af!

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

Bezoek onze website...
www.glasenkozijn.nl

M.H. Ligthart
van Dongenstraat 19, 
6921 NM Duiven
Tel. 0316-262026 
E-mail: j.mhligthart@chello.nl

PEDICURESALON 
MARLI
Voeten verdienen 
de aandacht

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C Lobith
T.: 06 - 306 513 09

Wilhelminastraat 30, Didam 
tel. 0316-225582

www.teunisssen.keurslager.nl

Patrick Teunissen, 
keurslager

Nieuwgraaf 48, Duiven  
www.kastenstudio.nl

SPECIALIST IN 
MAATWERKKASTEN

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808 

www.waarborgmeubel.nl

SEHM gecertificeerd

www.hoeversschoentechniek.nl

Ringbaan Zuid 12
6905 DB Zevenaar

www.hoeversschoentechniek.nl

Wij wensen u een 

goedlopend 2021

SEHM gecertificeerd

www.hoeversschoentechniek.nl

KOMSTRAAT 15A 
6915 AG  LOBITH 

TEL WINKEL: 0316-541250
GSM: 06-50894884 

VAN 8.00-21.30 UUR

W.B.S. RIJNWAARDEN

WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL

• veranda’s

• serres

• ramen

• deuren

• rolluiken

• zonwering

• garagedeuren

• onderhoud

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl

kom eens  
kijken  
in onze 

showroom 

Celsiusstraat 5 

Zevenaar

Celsiusstraat 5  Zevenaar,  
Tel. 0316-540000
www.albalux.nl
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Terug in je kracht met kruiden
DUIVEN – In deze tijd 
van lockdown lijkt er juist 
meer behoefte te zijn aan 
ondersteuning. Menigeen 
werkt vanuit huis in de 
niet meest optimale om-
standigheden. Daarnaast 
neemt de onzekerheid voor 
velen toe. Dit alles leidt tot 
een toename van stress, 
vastzittende schouders en 
rug, slapeloosheid, geprik-
keldheid en angsten.

Onder normale omstandigheden 
ziet Natasja Smits deze mensen in 
haar praktijk en maakt zij gebruik 
van de diverse technieken die de 
klassiek Chinese behandelmetho-
den haar biedt. Nu in de lockdown 
de praktijk gesloten is, kunnen on-
linebehandelingen via kruiden wel 
doorgaan.

Door een onlinegesprek en een 
vragenlijst wordt op afstand een 
zo goed mogelijke afstemming ge-
maakt op de klachten van de cli-
ent met een kruidenformule. Het 
betreft uiteraard allemaal Europese 
gecertificeerde kruiden, zodat het 
verhaal van de afgeknipte vleer-
muispootjes tot het rijk der fabelen 
behoort. Alle kruiden zijn plantaar-
dig of een mineraal.

Het kruidenadvies is zeer divers: 
voor de mensen die meer stress er-
varen in hun schouders en hoofd. 
Voor de slapeloosheid en het gebrek 
aan energie. Voor de depressieve 
gevoelens die mensen ervaren door 
de lockdown. Maar ook voor de 
mensen die moeten herstellen na 
een chemo, na Covid, na een opera-
tie. Normaal zouden deze personen 
een combinatie van acupunctuur 
en kruiden ontvangen. Nu kunnen 
we zorg blijven garanderen door de 
kruiden te blijven faciliteren.

Wilt u ook weten of uw klacht op 
dit moment via kruiden te behan-
delen is?
Neem gerust contact op met  
Praktijk Acamana, Natasja Smits,
info@acamana.nl of via 
06 23869675; www.acamana.nl.

Woningbouwplan Bloesemgaarde in Groessen
GROESSEN – Lithos bouw 
& ontwikkeling biedt be-
langstellenden gelegen-
heid mee te denken over 
het plan Bloesemgaarde in 
Groessen. De bedoeling is 
dat op de plek van het hui-
dige kassencomplex van 
bloemenkwekerij Aaldering 
op termijn een kleinschalig 
woningbouwplan met veel 
groen wordt gerealiseerd.

Hierin is plaats voor verschil-
lende type woningen. Dit zal 
mede afhankelijk zijn van 
uitkomsten van het markton-
derzoek dat door Lithos on-
langs is gestart.

Belangstellenden kunnen zich 
via www.bloesemgaarde.nl aan-
melden als belangstellende. Om 
een goed beeld te krijgen van 
de omvang van de vraag naar 
nieuwbouwwoningen in Groes-
sen/Duiven en de woonwensen, 
is een vragenlijst opgesteld. Is er 
voldoende belangstelling voor dit 
plan, dan is de kans op gemeente-
lijke medewerking groot.

Lithos wil met dit plan een nieuw 
stukje Groessen realiseren: ruim 
opgezet met veel groen en met 
een dorpse diversiteit. Hierin is 
veel ruimte voor betaalbare koop-
woningen voor starters, sociale 
huurwoningen en seniorenwonin-
gen. Zo levert het plan een bijdra-
ge aan de leefbaarheid van het 
dorp, zoals het verenigingsleven, 
de gezondheidszorg, de basis-
school en overige voorzieningen 
in het dorp.

Gemeente Duiven wil volgend jaar 
besluiten over woningbouw in 
Duiven. Lithos denkt dat deze her-
ontwikkeling hier niet op hoeft te 
wachten: “Het zou toch zonde zijn 
om waardevol groen te bebouwen, 
terwijl er op steenworp afstand bin-
nen de dorpskern een plan voorligt 
om een vervallen kassencomplex 
te transformeren naar een plan met 
daarin ruimte voor doelgroepen 
voor wie het huidige woningaan-
bod niet voldoende toereikend is.”

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

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

Snel en netjes
“Als mensen bellen voor een leeg-
ruiming, gaan we eerst kijken. 
Dan krijgen we goed beeld van al-
les wat er moet gebeuren. Moet 
er tapijt weggehaald, mogen de 
gordijnrails blijven hangen, willen 

de mensen het bezemschoon of 
hoeft alleen de inboedel weg? We 
leggen alles samen met de klant 
vast zodat we geen misverstan-
den krijgen. Voor spoedontrui-
mingen houden we altijd plaats 
vrij in onze planning. Zo voor-
komen we dat onze klanten een 
maand extra moeten betalen voor 
huur.”

Duizenden cactussen
“De spullen die nog goed zijn, 
gaan naar de winkel en de rest 
voeren we af of geven we weg. 
Zo maakten we eens een woning 

bomvol cactussen leeg. We von-
den ze zelfs in lades en kasten! 
We hebben ze maar via Facebook 
weggegeven. Die naaldjes vonden 
we maanden later nog terug.”
In verband met de nieuwe corona-
maatregelen is de winkel tijdelijk 
gesloten. Voor verhuizing of ont-
ruiming kunt u tijdens kantoor-
uren vrijblijvend telefonisch con-
tact opnemen.

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

Kringloop De 2e Ronde: 
van kelder tot zolder leeggeruimd

ZEVENAAR – Onlangs werden de 
gasten van de Zonnebloemafde-
ling Zevenaar-West op aangena-
me wijze verrast met een bezoek 
van hun vrijwilligers. Niet zomaar 
om even bij te praten, maar met 
een goed gevulde doos: een mooi 
kerstpakket.

Door Piet van Breukelen

De leden van de activiteitencom-
missie mochten namens het be-
stuur een Kerstpakket samenstel-
len voor de gasten. Tine Boersma, 
Alies Rutgers, Alie van Boggelen, 
Marie-Anne de Leuw en Jaap Huis-
soon hadden het geluk dat ze naast 
het budget van het bestuur ook de 
beschikking kregen over een extra 
gift van het Bevrijdingscomité, om-
dat de Bevrijdingsmaaltijd voor de 
Zonnebloem dit jaar niet was door-
gegaan. En Hugo de Jonge kwam 
in december met de actie #een-
kleingebaar, waarmee hij landelijk 
opererende vrijwilligersorganisa-

ties in staat wilde stellen ‘een klein 
gebaar’ te maken. Wie meer wil we-
ten over deze actie van de overheid 
en inspiratie wil opdoen om zelf tot 
actie over te gaan, kan terecht op 
de site www.eenkleingebaar.nu.

Behalve het vele lekkers was er 
ook een quiz, een prachtig gedicht 
‘Een Kaarsje’ van Lieve Boons en 
een begeleidend schrijven van 
voorzitter Hanneke Bannink die 
vooral weer uitkijkt naar de eerst-
volgende ontmoeting met elkaar. 
De quiz bestaat uit veertig meer-
keuzevragen, waarvan de meeste 
over Zevenaar gaan. De gasten 
moeten de antwoorden voor 1 fe-
bruari inleveren en de vijf inzen-
ders met de meeste goede ant-
woorden krijgen een leuk prijsje.

Voor Elly Thomahsen betekende 
haar bezoek aan de 95-jarige me-
vrouw Bisseling haar laatste actie 
als vrijwilligster. Na ruim 26 jaar 
stopt ze ermee.

Kerstpakket voor 
gasten Zonnebloemafdeling 

Sfeerschets nieuwbouwplan Groessen.

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE
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Deze bedrijven wensen u een
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Liemers Poëzie
EEN NIEUW BEGIN 

Corona, verdriet en eenzaamheid 

Met daartegenover steun en saamhorigheid.

We denken aan de mensen getroffen door de situatie

En bedanken de zorg voor hun inzet en motivatie. 

Het was een bijzonder en enerverend jaar

We sluiten het af, het is klaar. 

Later lezen we erover terug

Nu zijn we blij, 2020 is achter de rug. 

Een nieuw jaar gaan we allemaal in

Ieder met dromen, verwachtingen en zin. 

Hopelijk kunnen we alles weer doen als voorheen

Met zijn allen, iedereen, samen bijeen. 

Nina Elbers

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

0316-265631 | 06-57552571

www.pedicureduivenwest.nl

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
Medisch

Glas in lood & Zo
Steenstraat 72

6921 LD Duiven
Telefoon: 0316-265133

Mob: 06-21680641
Email: info@glasinloodenzo.nl

Ook in 2021 jouw 
communicatiespecialist!

Giesbeek, 06 - 836 000 53
www.uitdeverfcommunicatie.nl

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp

www.hilvers.nl - T 0900-hilvers
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www.quickles.nl
0316-527464

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

‘t Holland 41 Duiven
Tel. 0316 - 281451
www.garagearno.nl

Aannemersbedrijf

H.L. van den BOOM B.V.

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41
www.hlvandenboom.nl

Nieuw

PhoneHouse Duiven 
Pastoriestraat 13 

6921 BX Duiven
 

Of bel de winkel: 
0316 511 111

Kan jij al  
verlengen? 

Kom naar de winkel

Bij aankoop  
Samsung S20  

met KPN  
abonnement 

*Een gratis  
smartwatch en  

VR-bril t.w.v. €300,- 

KPN  
Samsung A20s 

van 179,- 
voor 139,99

Geldig t/m 30-11-2020

PhoneHouse is  
nieuw in Duiven!

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

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

Geldig t/m 30-11-2020

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

BLACK FRIDAY
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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

Carwash De Duif, Cartograaf 1
6921 EZ Duiven - T. 026-3391148

E. info@carwashdeduif.com

CARWASH
Tel. 06-21826814 of 06-51948066 

info@prangerbouw.nl | www.prangerbouw.nl

PRANGER BOUW DUIVEN
nieuwbouw • onderhoud

 renovatie

Het was wel weer even slikken. Een mooie 
grote tentoonstelling stond op het program-
ma voor het Liemers Museum, namelijk de 
Zilveren Camera 2019. Dit is een fototen-
toonstelling waar professionele fotografen 
het leven laten zien door hun lens. Op indrin-
gende wijze wordt oorlogsleed getoond, het 
dagelijkse leven van vluchtelingen of wat er 
om de hoek, dichter bij huis, gebeurt. Maar 
ook mooie sportmomenten of de feestvreug-
de bij een evenement. Beelden spreken vaak 
tot de verbeelding. Een tentoonstelling die 
uitstekend past in de nieuwe setting van de 
Turmac Cultuurfabriek met regionale uitstra-
ling. Het was al een paar keer verzet en nu 
zou het er van komen. Vlak voor de opening 
kwam er wederom een lockdown. Hoewel de 
bezoekersstromen in musea uitstekend te 

reguleren zijn, we hebben een mooi systeem 
van tijdsloten, ontkwamen we er niet aan. 
We hebben helaas deze tentoonstelling moe-
ten annuleren. Heel jammer. Daarmee sloten 
we het jaar dus niet af zoals we het graag 
hadden gewild. We zijn weer even gewezen 
op onze eigen vierkante kilometer. Voor de 
meesten gaat dat goed, voor sommigen is 
het moeilijk. Ik wil zeker niet alles weg rela-
tiveren, maar als je de foto’s uit de tentoon-
stelling ziet, dan werkt een blik naar buiten 
en wat verder weg louterend. We mogen blij 
zijn dat we hier wonen. Volgend jaar komt de 
Zilveren Camera 2020 alsnog. Dan blikken 
we ongetwijfeld terug op een bijzonder jaar. 
Misschien hebben we een nog wel uniekere 
tentoonstelling dan ooit daarvoor! Ik kijk uit 
naar 2021 met weer vele mooie initiatieven!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Zilveren Camera

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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Beste inwoners van de gemeente Montfer-
land en daarbuiten,

Traditiegetrouw kijken we aan het einde van 
het jaar terug naar de belangrijkste gebeurte-
nissen en blikken we vooruit naar het nieuwe 
jaar. Maar 2020 is wel een heel bijzonder 
jaar. Bijna alle fysieke activiteiten van schut-
terijen, carnavals- en sportverenigingen wa-
ren afgelast en vonden, daar waar mogelijk, 
digitaal plaats. Enerzijds sloten ondernemers 
noodgedwongen hun deuren, terwijl ander-
zijds webshops en digitale bedrijven hun 
omzet zagen groeien. Culturele verenigingen 
hadden en hebben het nog steeds zwaar. 

Desondanks zag ik in de gemeente Montfer-
land hartverwarmende initiatieven ontstaan. 
Van basisschoolleerlingen die tekeningen 
maakten voor de ouderen tot inzamelings-
acties voor de voedselbank. Wat mij ook is 
bijgebleven: het online optreden van Harmo-
nie De Club waarbij ze de lokale politiek en 
ondernemers betrokken. Met een prachtige 
muziekvideo als resultaat! Daarnaast waren 
er ontelbare individuele (online) acties. We 
zagen naar elkaar om, ‘scholder an schol-
der’. Die saamhorigheid zie ik gelukkig nog 
steeds. In een onzekere tijd als deze is dat 
een groot goed.

2021 wordt hopelijk het jaar van de omslag. 
Het jaar van herstel, waarin het vaccin be-
schikbaar wordt waar we met z’n allen op 

wachten. Ik ben optimistisch als 
ik vooruit kijk, want ik weet dat de 
inwoners, ondernemers, vereni-
gingen en schutterijen van deze 
gemeente, in 2021 weer net zo 
voor elkaar klaar staan om een 
helpende hand (of elleboog) te 
bieden als dit jaar.

Houd vol, zorg goed voor uzelf en 
blijf aandacht voor elkaar hebben. 
Ik wens U en uw dierbaren een heel 
gelukkig nieuwjaar! Met de beste 
wensen voor ieders gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Peter de Baat,
Burgemeester gemeente 
Montferland

Dit jaar is getekend door het coronavirus. Veel 
families, organisaties en bedrijven werden er 
door getroffen. U heeft ongetwijfeld uw eigen 
persoonlijke verhaal. Dat geldt ook voor mij.

Het virus zelf is aan ons huis voorbijgegaan. 
Maar onze families zijn dit jaar wel getrof-
fen. Een neef van mijn partner Esther en een 
oom van mij zijn overleden nadat zij besmet 
raakten met het coronavirus. Het was een 
jaar vol tegenstellingen. Zo waren er ook da-
gen vol vreugde zoals bij een huwelijk en een 
geboorte.

Voor Esther en mij was 2020 ook het jaar 
waarin we in de gemeente Duiven ons nieuwe 
thuis vonden. Een jaar waarin thuiswerken de 
norm werd. En daardoor een jaar waarin een 
kort moment van aandacht meer betekenis 

kreeg. Een kort gesprekje of een vriendelijke 
begroeting zijn soms heel waardevol.

Het was een jaar vol lieve en warme geba-
ren, zoals Facebook-berichten, mails, brie-
ven en zelf ontworpen kaarten. Ik werd blij 
van activiteiten om anderen een hart onder 
de riem te steken. Door de wil iets voor een 
ander te betekenen.

Zo werd ik geraakt door een vrouw die vertel-
de over haar zieke vader. Ze vindt kracht in 
het motto dat gegraveerd is in de trouwringen 
van haar ouders: “Amor omnia vincet”. Ofte-
wel: Liefde overwint alles. Haar wens is dat 
we allemaal delen in dat motto en de tijd ne-
men om één liefdevolle kaart aan een andere 
inwoner te schrijven. Een warme gedachte. Is 
er iemand aan wie u zo’n kaart kunt sturen?

Huub Hieltjes
Burgemeester Duiven

Iedereen is het er over eens dat het een 
‘bijzonder’ jaar is. Niet alleen heeft de com-
plete wereldbevolking te maken met een 
pandemie, maar het was vooral een jaar 
van realisatie en waardering. Het jaar waar-
in we zo verenigd waren, en toch soms zo 
alleen. Uw leven, mijn leven en het leven 
van iedereen om ons heen stond even stil. 
We maakten allemaal een pas op de plaats. 
En toch, ondanks dat het voor velen een 
donkere, eenzame periode is, heb ik ook 
veel mooie lichtpuntjes gezien in Zevenaar. 
Er ontstonden prachtige initiatieven om 
zorgmedewerkers, opa’s en oma’s, mantel-
zorgers en andere belangrijke personen in 
ons leven een blijk van waardering te geven. 
We waarderen weer de kleine dingen in ons 

dagelijks leven. Het geven van een hand of 
een knuffel. Het samenkomen met familie 
en vrienden, zonder afstand of erover na 
te denken met hoeveel personen dat mag. 
Het bijwonen van diploma-uitreikingen, 
bruiloften en verjaardagen en meer dingen 
die we zo graag samendoen. Het bracht 
het beste in onze samenleving naar boven. 
Saamhorigheid, dankbaarheid en respect 
voor elkaar. En ik hoop, dat als we dit virus 
overwonnen hebben, we de lessen die het 
virus ons leerden, gebruiken. Dat we hier 
in 2021 op terugblikken en we deze waar-
den meenemen in ons dagelijks leven en 
gewoonten. Maar met name vooruitkijken 
naar een jaar gevuld met liefde en meer 
positiviteit. Onthoud dat alleen samen we 
dit overwinnen. Je bent niet alleen.

Lucien van Riswijk
Burgemeester Zevenaar

“Hoop glimlacht vanaf de drempel van het 
komende jaar, fluisterend ‘het zal gelukkiger 
zijn…” (Alfred Tennyson)

Het afgelopen jaar stond grotendeels in 
het teken van de coronacrisis. Hoewel we 
graag anders hadden gehoopt, zitten we 
nog midden in deze voor onze samenle-
ving ongekend heftige omstandigheden. De 
zorg, het bedrijfsleven en de horeca krijgen 
het zwaar te verduren.

De recente maatregelen treffen ieder van 
ons, maar zijn noodzakelijk om het virus 
een halt toe te roepen. Ook in de Liemers 
kregen we te maken met besmettingen, zie-
kenhuisopnames en kwamen mensen te 
overlijden. Dat heeft ons allemaal geraakt. 
Artsen, verpleegkundigen leveren al lange 
tijd bovenmenselijke prestaties en probe-
ren met een enorme inzet hun patiënten 
alle zorg en steun te bieden. Iedereen kent 
de dramatische beelden uit de ziekenhui-
zen en zorginstellingen. Hoe moeilijk ook, 
hoe hard deze crisis onze samenleving 
ook raakt, dankzij alle mensen met vitale 
beroepen lukt het om onze samenleving 
toch draaiende te houden. Al deze men-
sen verdienen onze steun en respect! Dat 
kan niet beter tot uitdrukking worden ge-
bracht dan door ons aan te maatregelen te  
houden.

Maar er is ook hoop. Binnenkort beginnen 
de vaccinaties. Dat betekent niet dat alles 

direct weer kan en mag, maar er is dan toch 
weer perspectief.

Zorg voor elkaar, blijf gezond en hou vol! 
Ik wens iedereen een gelukkig én gezond 
2021!

Arend van Hout
Burgemeester Westervoort

Burgemeester Huub Hieltjes

Burgemeester  
Lucien van Riswijk

Burgemeester Peter de Baat

Burgemeester Arend van Hout

‘Amor omnia vincet’

‘Je bent niet alleen’

‘Scholder an scholder’

‘Zorg voor elkaar en hou vol!



Het Ambacht 1, Westervoort     t 026 - 311 83 48     e info@pelgrimbv.nl     i www.pelgrimbv.nl 

Pelgrim BV schildert en timmert
Buitenschilderwerk, binnenschilderwerk en beglazing. Vakkundig en met 
verve. Onze vakmensen doen niets liever.

Pelgrim BV werkt en speelt met trends, kleuren en stijlen. Met oog voor 
ieders leven, woonwensen en persoonlijke smaak.  Kwalitatief hoogwaardige, 
creatieve en betaalbare oplossingen. Verrassend, inspirerend en praktisch. 
Ons team van interieurontwerpers en stylisten beantwoordt alle woonvragen. 
In de winkel en aan huis.

Pelgrim BV, alles onder één dak
Verf, glas, behang, vloeren en raamdecoratie, alles voor het hele interieur 
onder één dak. Laat je inspireren in onze up to date showroom  door onze 
stylingspecialisten. Pelgrim BV is zes dagen per week geopend. Ook buiten 
winkeluren op afspraak voor interieuradvies op maat

verf

raamdeco vloeren

kasten op maat

schilderwerk

styling advies

behang

I.V.M. DE NIEUWE 
MAATREGELEN 

BEL 026 311 8348 
OF MAIL NAAR

INFO@PELGRIMBV.NL
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LIEMERS – Joop Boxstart had vorige 
maand vijf kerstvoorstellingen willen geven 
in het Musiater in Zevenaar. Helaas gooide 
corona roet in het eten. Joop ging niet bij de 
pakken neerzitten, maar nam een kerstsin-
gle op. Er werd een prachtige videoclip ge-
maakt, compleet met een blauw Trabantje 
met een kerstboom op het dak.

Joop Boxstart (73) maakt bijna zijn hele le-
ven al muziek. Hij begon toen hij een jaar of 
10 was. “Mijn vader speelde mondharmoni-
ca, dus ik kreeg het van jongs af aan mee. 
Ik speelde in bandjes, duo’s, we gaven voor-
stellingen op bijna elk cultureel evenement 
in de buurt. De laatste 30 jaar ben ik meer 
de theaterkant op gegaan. In die periode 
heb ik in de finale van de Camarettenfesti-
val gestaan. Ik speel gitaar, accordeon, piano 
en schrijf zelf de scènes en liedjes voor de 
shows. Deze jaren zijn de mooiste geweest. 
Ik heb bijzondere en professionele mensen 
leren kennen, waardoor ik zelf ook ben ge-
groeid in het vak.” Joop stond vorig jaar nog 
in zijn wielersportzaak in Babberich. Deze 
heeft hij verkocht, zodat hij nu volledig met 
zijn passie bezig kan zijn. “Het is geen uit de 
hand gelopen hobby,” vertelt Joop. “Ik ben er 
wel degelijk professioneel mee bezig nu mijn 
muzikale activiteiten meer de theaterkant op 
zijn gegaan. Ik werk met een vaste groep. In 
de band waar ik mee optreed zitten zelfs een 
aantal leden van het Metropool Orkest, waar 
ik erg blij mee ben. Het is fijn om met zulke 
vakmensen te mogen werken.”

Volle zalen
Joop trekt volle zalen. Hij wil dat de mensen 
met een goed gevoel de zaal verlaten. In zijn 
shows zit humor, maar ook momenten van 
‘even slikken’, een lach en een traan. Joop: “De 
humor heeft wel de boventoon. Mijn grappen 
en anekdotes zijn de aanloop naar liedjes. 
Dat is mijn drijfveer: hoe houd ik de aandacht 
van zaal vast? Dat is zo leuk om te doen, de 
interactie, reacties uit de zaal, waar ik op in 
kan spelen, de verrassende momenten, het 
improviseren. De band weet globaal natuurlijk 
wat het programma is, maar ze weten nooit 
precies wat ik ga doen. Zo zet ik vaak een of 
meerdere bandleden op een leuke manier te 
kakken. Daar smult het publiek dan van.”

Liemeriaan in hart en nieren.
Joop is een Liemeriaan in hart en nieren. Hij 
wil de Liemers graag goed op de kaart zetten. 
Joop: “Iedereen kent de Achterhoek, maar de 
Liemers is veel minder bekend, terwijl dat een 
prachtig gebied is. De mensen in de Liemers 
zijn wat ingetogener. Maar het publiek hier kan 
tijdens het optreden ook ineens heerlijk los-
gaan. Er is altijd een fijne, gemoedelijke sfeer 
en dat maakt het optreden hier ook zo leuk.”

Handjevol mensen
Corona heeft een grote invloed op de cultu-
rele sector. Theaters zijn opnieuw gesloten 
en als ze al open mogen, mag er maar een 
handjevol mensen naar binnen. En dat ter-
wijl mensen er in deze tijd zo’n behoefte 
hebben om er even tussenuit te kunnen. 
Joop: “Ik wil niet zeggen dat muziek en the-
ater direct van levensbelang zijn voor de 
mens, maar je kunt het wel een levensbe-
hoefte noemen. De culturele sector wordt 
niet altijd serieus genomen, maar naar mu-
ziek kunnen luisteren en lachen zijn goed 
voor lichaam en geest. Het maakt je hoofd 
vrij, even weg van de zorgen van alledag. 
Ook de artiest heeft het publiek nodig. Je 

kunt niet achter je bureau voor een scherm 
theater maken,” vindt Joop. “Voor alleen een 
lied of een muziekstuk werkt dat misschien 
nog wel, maar theater maak je nu eenmaal 
met de mensen in de zaal.”

Toch heeft corona ook wel iets goeds ge-
bracht voor Joop. “ik zoek andere uitdagin-
gen. Ik had nog nooit eerder een videoclip 
gemaakt. Dat was echt zo leuk om te doen 
en ik had er nu ook de tijd voor. Het voorbe-
reiden van een theatervoorstelling kost heel 
veel tijd en energie, voordat je op het podi-
um staat is er al veel gebeurd. Het maken 
van een videoclip is een hele andere manier 
van werken. Ik heb er zelf heel erg van ge-
noten. Het ontwerp en de film zijn gemaakt 
door Sjoerd Geurts en de opnames vonden 
plaats in Studio A60 in Didam.”

De kerstsingle ‘Altied met de kess noar huus’ 
doet het goed. “Buiten verwachtingen,” zegt 
Joop. “Niet alleen in de Liemers, maar in alle 
regio’s, van Groningen tot in Utrecht. Ik word 
veel gevraagd voor interviews en het is fijn om 
overal met mijn verhaal naar toe te kunnen. 
De productie van zo’n single en clip proeft 
naar meer. Er zijn plannen voor een single met 
een zangeres. Veel meer kan ik er niet over 
zeggen, want er is nog niets concreets. Het 
is fijn om daar nu de ruimte voor te hebben. 
Ik ben ook bezig met ideeën voor een nieuwe 

show, want het schrijven kan ook gewoon  
doorgaan.”

Klanken
Aan inspiratie ontbreekt het Joop niet. 
“Soms speel ik zomaar een melodie met 
een willekeurige tekst. Dat kan ook in het 
Hebreeuws zijn. Het heeft dan totaal geen 
binding, maar soms ontstaat er dan wel iets 
door de klanken neer te zetten. En dat ga ik 
dan verder uitwerken.
Ook krijg ik wel eens grappen toegestuurd, 
die moeten dan wel in het verhaal passen, 
dus dan maak ik er een eigen versie van. 
En ik gebruik ook bepaalde situaties uit het 
leven. Zo heb ik in 2014 De Gelderse Kleiroze 
gewonnen met het liedje ‘De fles’. Die tekst 
gaat over het in een fles stoppen van al je 
sores en dan een stop erop doen. Zoiets is 
herkenbaar en dat spreekt de mensen aan.”
Joop is blij met de tijd om nieuwe dingen uit 
te werken en te proberen, al hoopt hij weer 
snel voor een volle zaal te staan. “Veel men-
sen zijn negatief over deze tijd, waarin co-
rona overheerst, maar er zijn nog positieve 
dingen te vinden. Maar daar moet je dan wel 
voor openstaan. Aan corona komt een keer 
een eind. Het is daarvoor wél belangrijk dat 
iedereen zich nu aan de regels houdt.”

Meer informatie: https://www.facebook.com/
joopboxstartbend

‘Theater en muziek zijn belangrijke levensbehoeftes’
Cabaretier Joop Boxstart benut de coronatijd voor nieuwe uitdagingen

Joop maakte met Kerst een prachtige videoclip compleet met een blauw Trabantje

‘Mijn grappen en anekdotes zijn de aanloop naar liedjes’

In de shows van Joop zit humor, maar ook momenten van ‘even slikken’, een lach en een traan

Alie Engelsman



 
Een open dag op school kan dit jaar niet. 

Maar wat wel kan, is een extra bijzondere 

open dag. Block zaterdag 23 januari in  

je agenda en doe mee aan de  

online-happening van het  

Liemers College!
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ONLINE 
OPEN DAG 

Zaterdag 23 januari

Doe mee!

Online-happening (13-16 uur) 
Ga naar www.liemerscollege.nl, kies een locatie, 

klik op de plattegrond en leer alle vakken kennen!  

Met chatsessies, filmpjes, superleuke opdrachten en 

proefjes, vlogs van leerlingen, online-rondleidingen  

en nog véél meer.  

 
ZORG DAT  

JE DEZE SPULLEN  
BIJ DE HAND HEBT! 

Waarom gaan raketten heel hoog de ruimte in  

en blijven ze niet gewoon op de grond staan?  

Dat ga jij ontdekken tijdens de online open dag  

van het  Liemers College.  

Zorg dat je  

deze spullen bij  

de hand hebt: 

 

* 1 ballon 

* 3 meter touw 

* plakband 

* schaar 

* rietje 

* lineaal 

 

 
 
 
 

Een open dag op school kan dit jaar niet.

Maar wat wel kan, is een extra bijzondere

open dag. Block zaterdag 23 januari in 

je agenda en doe mee aan de 

online-happening van het 

Zaterdag 23 januari

klik op de plattegrond en leer alle vakken kennen! 

Met chatsessies, filmpjes, superleuke opdrachten en

proefjes, vlogs van leerlingen, online-rondleidingen 

Klik!

www.liemerscollege.nl

BIJ DE HAND HEBT!
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