
‘Schaatsen op natuurijs het mooiste wat er is’
Winterweer bezorgt Schaatstrainingsgroep de Liemers kriebels

ZEVENAAR – Over een week al 
praat wethouder Belinda Elfrink 
de leden van MKB Zevenaar onli-
ne bij over allerlei zaken die voor 
ondernemers belangrijk zijn om te 
weten.

Ze gaat meer vertellen over de MKB 
deal en over het herstelplan na co-
rona van de gemeente. Daarnaast 
horen we waar je als ondernemer 
terecht kunt als het allemaal echt 
niet meer lukt met je bedrijf. Ze ver-
telt waar je advies kunt krijgen over 
saneren, schulden en andere za-
ken, waar je als ondernemer liever 
niet aan denkt.

MKB Zevenaar organiseert de ko-
mende weken meerdere online work-
shops en informatiebijeenkomsten. 
Zo is er op 23 februari een online 
Workshop Social Media succesvol 
inzetten. Manon Kummer van Uit de 

Verf Communicatie geeft dan heel 
veel tips en trucs om doelgroepen 
beter te bereiken via social media.

Op 4 maart is er een Workshop 
Zakelijk tekenen. Dan kunnen on-

dernemers online leren illustreren, 
iedereen kan het! Ellen van den 
Bosch van ME Masters of Educa-
tion vertelt dan meer over basis 
hand lettering, banners en kaders, 
persona’s en figuren.

Ondernemers die mee willen doen 
kunnen zich aanmelden via de 
website www.mkbzevenaar.nl. Op 
de dag van de activiteit verstuurt 
de organisatie een mail met de 
aanmeldlink voor de activiteit.
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LIEMERS – De dalende tempera-
turen van de afgelopen twee we-
ken zorgden voor kriebels bij veel 
schaatsliefhebbers. Water in slo-
ten en plassen veranderde in ijs. 
“Natuurijs om op te schaatsen, dat 
is het mooiste wat er is”, vindt ook 
Piet Hoogstraten van Schaatstrai-
ningsgroep (S.T.G) de Liemers.

Door Nina Elbers

Schaatstrainingsgroep de Liemers 
verzorgt al meer dan vijfentwintig 
jaar gezellige schaats- en skeeler-
trainingen voor de leden. Ongeveer 
vijfentwintig schaatsfanaten uit de 
Liemers en Arnhem zijn normaliter 
iedere woensdagavond van oktober 
tot half maart op ijsbaan de Scheg in 
Deventer te vinden, waar zij in twee 
groepen en onder leiding van twee 
trainers de schaatstraining volgen. 
Wanneer het warmere weer aan-
breekt in april komt daar het skeele-
ren voor in de plaats. Piet Hoogstra-

ten is secretaris van de club en al 
meer dan vijftien jaar lid: “Schaatsen 
en skeeleren zijn sporten die veel ge-
lijkenissen hebben en goed met el-
kaar zijn af te wisselen. De techniek 
is nagenoeg identiek en ook de soort 
bewegingen die je maakt, lijken op 
elkaar. De grootste verschillen vind 
je in evenwicht en de omgeving. Een 
schaats heeft een smal ijzer, en een 
skeeler heeft brede wielen. Daar-
naast vindt het schaatsen vrijwel 
altijd binnen op een ijsbaan plaats, 

maar skeeleren kun je buiten op alle 
goede wegen doen.”
Helaas is deze winter schaatsen op 
de ijsbaan door corona niet mogelijk 
en skeeleren is door het weer geen 
optie. Hoogstraten: “Al met al was 
er door de lockdown na veertien 
december vrij weinig te beleven op 
schaatsgebied, maar daar bracht 
het winterweer en de strenge vorst 
de afgelopen tijd verandering in. 
Het is alweer een paar jaar geleden 
sinds we met de club op natuurijs 

hebben kunnen schaatsen, dus 
toen er geruchten kwamen over 
schaatsen op natuurijs werden we 
allemaal enthousiast. De belevenis 
van schaatsen op natuurijs is het 
mooiste wat er is. De vrije natuur, de 
wind door je haren en de kou maken 
het schaatsen op natuurijs voor de 
leden van onze club prachtig. Het 
ligt aan de ijsdikte, maar als de mo-
gelijkheid zich voordoet, gaan we 
met z’n allen een rondje schaatsen. 
Natuurlijk wel met inachtneming 
van alle regels rondom corona.”
Naast de schaats- en skeelertrainin-
gen organiseert S.T.G. de Liemers 
ook andere activiteiten. “We houden 
bijvoorbeeld een keer per jaar een 
leuk schaatsweekend in Enschede. 
We overnachten in een hotel en heb-
ben vijf chaatstrainingen, met daar-
naast een andere sportactiviteit op 
het ijs, zoals ijshockey. In de lente en 
zomer skeeleren we iedere zondag-
morgen bij goed weer mooie ritten 
van dertig/veertig kilometer door de 

natuur in de Liemers. Meefietsen is 
dan ook een mogelijkheid.”

Iedereen is welkom bij S.T.G. de 
Liemers, schaatsen en skeeleren 
kan als beginner of gevorderde. 
Voor het opgeven voor proeflessen 
of andere informatie, zie: http:// 
www.stgdeliemers.nl.

De groep in clubkleuren bij elkaar op ijsbaan de Scheg in Deventer. Foto: Aafke Zijlstra BEMMEL - Voor het volgende 
nummer kunt u nu de kopij 
aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button

Komt u er niet uit? Bel dan gerust 
met (0481) 46 47 70

De inzend ter mijn voor de 
redactie sluit op maandag 
om 12.00 uur! 

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Belinda Elfrink praat ondernemers online bij

Hengelder 11, 6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 - 526 592

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Onderscheidend in slapen.
Voor gewoon lekker slapen 
tot specialistisch maatwerk

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

service

ford-automartens.nl

Auto Martens
Zevenaar

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio
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www.atama.nl
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Bestel nu een zonnepanelen systeem 
bij Atama Solar Energy BV en profi teer 
direct!
Wanneer je nú zonnepanelen aanschaft 
ben je klaar voor de zomer en pak je 
direct jouw korting.

Bij Atama 
is het altijd 
zomer!

Nijverheidsweg 35 6662 NG Elst 
088-2973400 - www.atama.nl Deze actie loopt t/m 31-03-2021



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

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

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
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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
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

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

Peters St. Janshof
I.v.m. de corona maatregelen 
is de winkel tijdelijk gesloten.

Voor de mogelijkheden kunt u telefonisch 
contact opnemen via  0316 - 22 14 38
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DUIVEN – Veel Nederlandse ge-
meentes hebben naast een gewo-
ne burgemeester een kinderbur-
gemeester. Zo ook de gemeente 
Duiven. De tienjarige Lars Evers is 
sinds 8 december 2020 de jongere 
evenknie van Huub Hieltjes. Zijn 
eerste succes als bestuurder heeft 
hij al binnen: rookvrije speeltuinen.

Lars is dolblij met zijn nieuwe func-
tie. “Het thuiszitten van school vind 
ik maar niets. Nu heb ik gelukkig wat 
te doen. Het is best wel druk. Ik heb 
al veel mensen ontmoet.” Als kinder-
burgemeester is Lars aanwezig bij 
evenementen zoals Koningsdag en 
4/5 mei. Ook mag hij meedenken 
over de wijze waarop de jeugd het 
beste vertegenwoordigd kan wor-
den. Beslist geen kinderspel!

Dertien kinderen solliciteerden vorig 
jaar naar de functie. Uit deze groep 
werden vier kandidaten gekozen. 
Zij mochten een presentatie geven 
met hun plannen voor de gemeen-
te. Een lastige keuze voor de jury-
leden burgemeester Huub Hieltjes, 
wethouder Johannes Goossen en 
Stefani Meijer-Uffing, maar ze kwa-
men er toch uit. Rookvrije en meer 
speelplekken, meer verlichting en 
aandacht voor eenzame ouderen; 
de plannen van Lars sprongen in 
het oog, net als de vrolijke uitstra-

ling van de leerling van groep 7 van 
Montessori IKC De Groene Ring. 
Wie Lars ziet, smelt bij voorbaat. Op 
Facebook en Instagram heeft hij in 
zijn rol als kinderburgemeester in-
middels het hart veroverd van tien-
tallen volgers met zijn ontwapende 
lach en acties.

Zelfgemaakte kerstkaarten
Want stilzitten is er niet bij sinds de 
officiële installatie tijdens de digita-
le raadsvergadering op 8 december. 
Samen met Huub Hieltjes bracht hij 
ruim een week later een flinke sta-
pel zelfgemaakte kerstkaarten van 
schoolgenoten naar de bewoners 
van Thuvine Pleyade. “Aandacht 
voor oudere mensen is heel belang-

rijk, zeker in de decembermaand.” 
Ook is hij al ambassadeur van 
BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spor-
ten en Spelen), het netwerk binnen 
de gemeente Duiven van vereni-
gingen en organisaties. Daarnaast 
geeft hij het goede voorbeeld door 
mee te doen aan het project Junior 
Energiecoach. De items speeltuinen 
en verlichting kaartte Lars aan in 
een overleg met Johannes Goos-
sen op het gemeentehuis. In dat ge-
sprek kwam hij erachter dat meer 
verlichting niet zo gemakkelijk en 
snel is te realiseren. “Jammer, als ik 
‘s avonds van het sporten terugfiets 
naar huis, dan is het vaak te don-
ker. Dat is niet veilig, maar ik heb 
mijn best gedaan.” Wel boekte hij 
een groot succes op het terrein van 
de speeltuinen. “Die worden binnen-
kort rookvrij”, vertelt hij trots.

Ook wil hij meer speeltuinen voor 
jong én oud. Samen met Johannes 
Goossen sprong hij daarom vorige 
maand op de fiets om een deel van 
de speeltuinen in de gemeente te 
bekijken. “Er zijn best wel veel kleine 
speeltuintjes, maar die zijn vooral 
voor hele jonge kinderen. Voor kin-
deren van mijn leeftijd zijn er wel 
twee skatebanen en voetbalkooien. 
Maar die zijn aan de andere kant 
van het spoor. Het zou mooi zijn als 
hier in Duiven-Zuid een speeltuin 
voor de oudere jeugd zou komen 
met bijvoorbeeld een kabelbaan, 
skatebaan en voetbalkooien.”

ZEVENAAR – Was het vorig jaar 
de storm Ciara die het carnavals-
feest teisterde, dit jaar ligt corona 
dwars.

Om deze reden hebben de Vrien-
den van Carnaval in Boemelburcht 
(www.buutengewoon.nl) een alter-
natieve agenda gemaakt voor het 
Zevenaars Carnaval. Tot en met 
zondag 21 februari is het mogelijk 
om een Carnavalsspeurtocht te 
lopen door het centrum van Ze-
venaar. Op 33 plekken hangt een 

poster met daarop de vraag. Op de 
poster staat tevens een QR code 
waarmee de vraag ook digitaal 
gesteld wordt in de vorm van een 
videoboodschap door een beken-
de Boemelburger. De tocht mag 
alleen gelopen worden in tweetal-
len, óf met het eigen gezin. Tevens 
kun je de tocht geheel coronaproef 
‘virtueel’ thuis op de bank doen. Er 
zijn leuke prijzen te winnen voor de 
mensen die het meest weten over 
Carnaval in Boemelburcht. Alle in-
formatie is terug te vinden op www.
buutengewoon.nl. Laat je niet kis-
ten en maak er (coronaproof) een 
mooi carnavalsfeest van!

De Liemers Lacht

Winter Wonderland
Vorige week zag de Liemers er 
net wat anders uit dan anders. 
We werden verblind door de zon 
die op de wit gesneeuwde wegen 
en weilanden scheen, we werden 
koud van de temperaturen 
en we werden opge-
warmd door de hart-
verwarmende filmpjes 
van mensen die aan 
het genieten waren van 
de sneeuw. Zelf heb ik 
ook genoten, het was een 
afleiding van corona en ik had 
eerlijk gezegd niet gedacht dat we 
zoveel sneeuw ooit nog zouden 
meemaken. De laatste keer dat ik 
hiervoor een dik pak sneeuw heb 
gezien, kan ik mij niet herinneren, 
dus het is leuk dat ik nu een nieu-
we herinnering van een dik pak 
sneeuw heb gekregen. Het blijkt 
dat, ook al zijn de voorspellingen 
voor sneeuw in de toekomst som-
ber, het weer nou eenmaal verras-
send kan zijn.

Zo zijn er nog wel meer dingen 
verrassend. Met dit winterse 
weer werd er ineens gesproken 
over natuurijs. Ook dat hebben 
we al lang niet meer gezien, dus 

greep ik mijn kans en interview-
de ik Schaatstrainingsgroep de 
Liemers. Het resultaat lees je 
op de voorpagina. Voor de leden 
van deze groep is dit winterweer 
heerlijk. Normaal schaatsen ze 

rondjes op een ijsbaan, nu 
zouden ze misschien zo-

maar in de vrije natuur 
op natuurijs kunnen 
schaatsen. Al is de 
kans op obstakels wel 

wat groter dan op een 
gladde ijsbaan, maar dat 

maakt het voor deze schaatslief-
hebbers juist een leuke uitdaging.

Nog iets dat mij verraste, was het 
nieuws dat inwoners van Duiven 
sinds kort hun gemeente kunnen 
uitdagen door middel van ‘het uit-
daagrecht’. Denk dan bijvoorbeeld 
aan inwoners die een mooi plan 
hebben om een taak van de ge-
meente over te nemen. Zelf had ik 
hier nog niet eerder van gehoord, 
maar gelukkig is er in deze krant 
meer over te vinden. Wethouder 
Johannes Goossen en Yvette 
Jansen vertellen hierover in het 
verhaal van Floor Dekkers.

Nina Elbers
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Lars Evers (10) is de allereerste 
kinderburgemeester in gemeente Duiven

Boemelburcht laat zich niet 
kisten door corona

Van de redactie

Van de redactieLars Evers: vrolijk en actief. 
Foto: Jacques Kok

Nog voor de sneeuwval fietst Jos van der Weide uit Westervoort een rondje over de dijk bij Loo. Foto: Floor Koers 
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ABEL Huisman
Beekseweg 23 Babberich  

T 0316 - 247808 
www.waarborgmeubel.nl
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Ook 
automaat

Blijf gezond! 
We hopen u in 

betere tijden weer van 
dienst te mogen zijn. 

Groetjes 
Harry en Fenny

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.

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

SHOWROOM WIJCHEN 
Nieuweweg 303, Wijchen  
wijchen@lentjes-droomkeukens.nl

SHOWROOM HUISSEN 
Nijverheidsstraat 25, Huissen  
huissen@lentjes-droomkeukens.nl

Helaas... ook onze showrooms 
zijn gesloten, maar...

wij kunnen u nog wel van dienst zijn!
Veel informatie staat op onze website; 

lentjesdroomkeukens.nl  
Wilt u dat we contact met u opnemen mail ons dan 

uw gegevens en we nemen z.s.m. contact op. 
Wilt u een lopende offerte doornemen, 

 ook dan verzoeken we om even uw gegevens te mailen. 
(Alle lopende offertes blijven geldig t/m 28 februari, 

tussentijdse prijsverhogingen nemen wij voor onze rekening). 
 

Nieuwe ontwerpen / offertes kunt u aanvragen via de website. 
(Ook deze offertes blijven geldig t/m 28 februari, zodat u na 19 januari 

nog genoeg tijd heeft om naar de showroom te komen).

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Specialist in

■ Veranda’s 

■ Hobbykassen 

■ Carports 

■ Tuinhuizen 

■ Aluminium  
 deuren,  
 ramen en 
 kozijnen

Bommersheufsestraat 25  •  6901 JZ  •  Zevenaar  •  Tel. 0316 - 332303

I.v.m. de coronamaatregelen 
werken wij uitsluitend 

op afspraak

Voor meer informatie, 
kunt u telefonisch contact 

met ons opnemen.

stamppotten
buffet?
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REGIO – Roparun-
team-031 Lingewaard 
mag trots zijn. Trots op 
het aantal deelnemers dat 
aan de mini-Roparun heeft 
deelgenomen en trots op 
het bedrag dat bij elkaar is  
gelopen.

Vanwege de corona-maat-
regelen zijn de activiteiten 
die het Roparunteam-031 
organiseert, beperkt. Als 
alternatief voor het verlies 
aan acties, is een virtuele 
mini-Roparun gehouden.
Een ‘virtuele’ loop en wandeltocht, 
dat is afwachten of het wel deel-
nemers trekt. En jawel, het resul-
taat is geweldig. Meer dan duizend 
euro is er, voor het goede doel, bij-
een gelopen.

De run, wandeltocht door het 
Angerense veld en langs de Lin-
ge inspireerde de deelnemers tot 
het maken van prachtige natuur- 
en actiefotoos. Ria de Kok is de 
winnares van de fotowedstrijd. De 
overige prijzen waren voor Albert 

Dreise, Sabine Dankers en Rianne 
Verhoef.
De virtuele run: een succes voor 
het team, de deelnemers en het 
goede doel: ‘mensen met kanker 
nog een beetje kwaliteit van leven 
geven’.

H. Andreaskerk – Maria Koningin te 
Zevenaar: 
Op Aswoensdag 17 februari is er 
om 19.00 uur een Eucharistievie-
ring. Voorganger Pastoor Thanh Ta 
wel live-stream , zonder publiek.
Op zondag 21 februari is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering. 
Voorganger Pastoor Thanh Ta wel 
live-stream , zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Familie Degen-Evers, Thea van 
Haaren van der Velden en overleden 
familie, Ria Witjes – Driessen, Nol 
Köning.

Op zondag 28 februari is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering. 
Voorganger Pastoor Thanh Ta wel 
live-stream , zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Ria Witjes – Driessen, Ouders 
C. de Jager-Barten.
Overleden: Op 26 januari is overle-
den Thea Beunk-Ticheloven in de 
leeftijd van 88 jaar. Zij woonde in 
van Munsterstraat. Haar uitvaart 
was dinsdag 2 februari in de H. 
Andreaskerk waarna de begrafenis 
op de begraafplaats aan de Arn-
hemsesweg.
Op 28 januari is overleden Ida Beu-
del-Spaan in de leeftijd van 76 jaar. Zij 
woonde in Hunneveldweg (Verpleeg-

huis). Haar uitvaart was woensdag 3 
februari in de H. Andreaskerk waarna 
de begrafenis op de begraafplaats  
Rosorum.
Op 8 februari is overleden Tiny 
Roes-Hendriks in de leeftijd van 
84 jaar. Zij woonde in Oude Steeg. 
Haar uitvaart was zaterdag 13 fe-
bruari in de H. Andreaskerk waarna 
de Crematie te Dieren.
De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.30 uur tot 16.30 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 ten behoe-
ve van de voedselbank.

Geef vandaag voor de kerk van 
morgen
Vanaf 16 januari is de jaarlijkse ac-
tie Kerkbalans. Daarbij heeft de ge-
loofsgemeenschap jouw hulp hart 
nodig vooral ook om de kerk te zijn 
en te blijven. De lopers zullen de 
benodigde gegevens bij de deeel-
nemers bezorgen en weer ophalen, 
een gedeelte zal per post worden 
verzonden.
Voor meer informatie en kerk-
diensten: raadpleeg ons parochie-
blad Op Weg, www.rkliemers.nl en  
Facebook.

Huispaarskaars: Evenals voorgaan-
de jaren kunt u ook dit jaar weer een 
huispaaskaars bestellen. Kaarsen 
kunt u bestellen door middel van in-
tekening en betaling vooraf, tijdens 
de openingstijden van het locatie 
secretariaten in Groessen. De huis-
paaskaarsen worden tegelijk met de 
grote paaskaars gewijd in de Paas-
wake in de H. Andreaskerk te Zeve-
naar. Wij halen deze kaarsen daar 

weer op en u kunt de kaarsen dan 
na Pasen ophalen op ons locatiese-
cretariaat. (groessen@rkliemers.nl).
Vieringen: De online zondagse eu-
charistie vanuit de Andreaskerk te 
Zevenaar wordt gecontinueerd. Ge-
durende de ‘lockdown’-periode is er 
ook hier geen publiek bij aanwezig. 
U kunt dan de H. Mis vanuit het Eu-
charistisch Centrum, de H. Andreas-
kerk in Zevenaar, blijven volgen op 

het YouTube kanaal van de parochie: 
YouTube. De intenties die bij ons zijn 
aangemeld, zullen worden doorge-
geven naar Zevenaar en zullen in de 
zondagviering worden gelezen.
De intenties: 21-2-21: Theodorus en 
Riek van Ditshuizen-Peters, Bernard 
en Marie van Onna, Theodora Ko-
ning-Bloemberg, Wim en Lies Mel-
chers. 28-2-21:Jaargedachtenis Bep 
Elfrink.

Bericht van de Basketball Bond ge-
had,
Competitie wordt niet meer opge-
start,
Triest gegeven, raakt het sportieve 
hart,
Iedereen die dit snapt,
Nu volgend seizoen voorbereiden, 
stap voor stap,
Wedstrijden spelen, dit seizoen he-
laas niet,
Begrijpelijk, sportieve hart heeft ver-
driet,
Coronavirus met zijn allen bestrij-
den,
Kan ons, Nederland, de wereld ver-
blijden,
Samen blijven inzetten, voor betere 
tijden,
Lezen we in de media, op iedere 
bladzijde,

Eerlijkheidshalve virusnieuws be-
gint op te schuiven,
Andere zaken waar men nu het 
hoofd over zal buigen,
Menselijk bestaan, economie ligt 
zowat in duigen,
Zaken, bedrijven, instellingen, orga-
nisaties gaan failliet,
Eurovisiesongfestival sinds 44 jaar 
in Nederland is uniek,
Hoe organiseren, welke liedjes, wel 
of geen publiek,
Friesland, een ijslaag op de Bonken-
vaart,
Vraag of de Elfstedentocht in aan-
gepaste vorm doorgaat,
Alle respect, voor een ieder, dit noe-
men wij bijzaken,
Bijna een jaar geen knuffels, kus-
sen, iemand aanraken,
Privé, Mark ligt alweer geruime tijd, 

onder een ziekenhuislaken,
Dat is waar wij ons, druk om maken,
In het hartgebied, druk, pijn op de 
borst,
Aanpassen medicijnen, uitwerking 
ervan veel tijd kost,
Kort samengevat, de hartstreek, 
wederom de nieren,
Voor het bestrijden ervan, zetten 
specialisten zich in, op alle manieren
Maken ons niet druk, om liedjesfesti-
val, wedstrijden op de ijsbaan,
Mark zal ook wederom deze medi-
sche tegenslag weer verslaan
Straks als winnaar weer op de hoog-
ste tree staan, van het levensbe-
staan
Hopelijk dat het binnenkort weer 
goed gaat, stuurt u hem een kaart!?

M & M 

LIEMERS – Ilone Houterman is 
ook volgend seizoen trainster 
van Handbal Combinatie de Lie-
mers (HCL). 

Door corona viel het afgelopen 
seizoen voor de dames van HCL 
in het water. De competitie in de 
1e klasse ging voortvarend van 
start met een mooie koppositie, 
maar werd voortijdig beëindigd. 
Het bestuur van HCL is blij dat 
Ilone Houterman, die bezig was 

aan haar eerste jaar, ook volgend 
seizoen de kar gaat trekken. En 
ook de andere trainers blijven ver-
bonden aan de club. Frank Dercks 
traint en coacht ook volgend jaar 
vol enthousiasme dames 2. Harry 
Jacobs vervolgt zijn uitdaging om 
van het jonge dames 3 team een 
hecht team te maken, dat met 
plezier speelt en zo op een ho-
ger niveau gaat presteren, zodat 
er een goede doorstroming tot 
stand komt naar dames 1 en 2.

Virtuele mini-Roparun succes! Sint-Willibrordusparochie

H. Andreaskerk Groessen

Witte Donkere Periode

Ilone Houterman blijft bij HCL

Vanwege de aanhoudende lock-
down zijn er voorlopig geen publie-
ke vieringen.
De opgegeven intenties zullen in de 
online zondagse eucharistieviering 
vanuit de Andreaskerk te Zevenaar 
gelezen worden. Deze viering is te 
volgen op het YouTube-kanaal van 
de parochie.

Intentie zondag 21 februari 10.30 
uur: Johan en Grada Engelen-Pol-
man en dochter Ria

Mededeling: Overleden op woens-
dag 3 februari in de leeftijd van 77 
jaar mw. Sieny Stokman-Teunissen, 
wonende in Liemerije Zevenaar. 
Haar uitvaart was op maandag 8 
februari in de Sint Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar en aansluitend haar 
begrafenis op de begraafplaats aan 
de Dijkweg in Oud-Zevenaar.

Op zondag 28 februari zijn er geen 
intenties voor geloofsgemeen-
schap Sint-Martinus Oud-Zevenaar.

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

Hierbij een reactie op het boek van 
Henk Zomerdijk: Leven na corona. 
3 citaten uit dit boek.

1e citaat.
Geef om jezelf.
om je omgeving.
Mens durf te leven.
Henk Zomerdijk oud burgemeester 
te Duiven was destijds nauw be-
trokken bij het realiseren van het 
Centrumplan in Duiven.
Dit stuite op behoorlijk wat tegen-
stand, i.v.m. de economische cri-
cis waar we ons op dat moment 

in bevonden. toch werd onder zijn 
leiding het project uitgevoerd. Het 
gote gebouw de OG tent genaamd, 
en andere ingezetene zou worden 
verkocht, maar tot nu toe geen in-
vesteerder. De horeca had het des-
tijds moeilijk i.v.m. de crisis, er werd 
besloten voor ruimere openingstij-
den, in de weekende tot 03.00 uur. 
om het verlies te compenseren. Dit 
zorgde en zorgd nog steeds voor 
geluidsoverlast voor omwonende in 
de vorm van dronken en schreeu-
wende jongeren die op de terrassen 
aanwezig waren en nog zijn.

2e citaat.
Je moet meer overlaten aan de 
burgers , die kunnen meer dan we 
denken, we zijn doorgeschoten.
Mijn Motto : je mag zeggen wat je 
denkt maar denk niet dat je wat te 
zeggen hebt.
3e citaat.
We hebben politieke leiders nodig, 
die niet polariseren maar verbin-
den.
Dit boek is ook geschreven na be-
eindiging als politiek leider.
Ik vind dat Henk Zomerdijk wel 
een ander persoon geworden is.

Ingezonden brief



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 

Marble or Bronze, een project bedoelt 
om discriminatie te laten verdwijnen, 
krijgt - in de reeks van drie – een hekken-
sluiter. In deze editie schenken we aan-
dacht aan de expositie, waar de foto’s uit 
het boek Marble or Bronze WTF! worden 
tentoongesteld. In verband met de     
coronamaatregelen zal de opening van 
de expositie niet live maar online via 
livestream te volgen zijn. 

We maken het tegenwoordig helaas nog 
steeds mee; discriminatie op basis van 
huidskleur. Soms gebeurt dit opzettelijk 
om iemand te kwetsen, maar veelal heeft 
men niet eens door hoe uitdrukkingen, 
gebruiken of woorden anderen kunnen 
schaden. Om deze reden is verandering 
niet te bewerkstelligen door met vingers 
te wijzen, maar door, zonder verwijten, 
de dialoog aan te gaan met elkaar. Het 
salonboek Marble or Bronze WTF! 
(MORB) is bedacht om deze gesprekken 
aan te moedigen en taboes te doorbre-
ken. In het imposante boek poseren Stan 
Nijenhuis (21) en Alain Dikken (23)      
volledig naakt als bekende beelden uit de 
menselijke geschiedenis. Het boek moet 
de lezers doen inzien dat voor de 
schoonheid van de beelden, het materi-
aal en de kleur, geen enkele rol speelt. 
Om het publiek ook live kennis te laten 
maken met de beelden en mensen aan 
te zetten tot reflectie over discriminatie, 
zal de expositie - als het weer kan - vanaf 
maart door heel Nederland reizen en 
met name op middelbare scholen te zien 
zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat 
dit de aanzet is tot een massale de-
discriminatie golf. Een tweede goede 
optie is dat MORB een anti-discriminatie 
symbool wordt. Een soort regenboog-
vlag, maar dan voor discriminatie op  
basis van huidskleur”, stellen Nijenhuis 
en Dikken. 

Deelnemende jongeren 

Leerlingen van het Candea College uit 
Duiven krijgen via MDT (Maatschap-
pelijke Diensttijd) de mogelijkheid om 
zich in te zetten voor MORB. Door het 
maken van posters, flyers en door mee 
te werken aan de aankleding van de   
expositie, dragen de deelnemende     
jongeren hun steentje bij aan dit maat-
schappelijke initiatief. Thijmen Evers uit 
klas V5C vertelt dat hij vaker deelneemt 
aan dit soort activiteiten: “Niet alleen is 
het gezellig om met anderen bezig te zijn, 
maar het voelt ook goed dat we stappen 
ondernemen tegen racisme.” Ook mede-
leerling Nomi Vermeulen deelt haar be-
vindingen: “Het is inderdaad erg gezellig, 
maar dat neemt niet weg dat het ook een 
uitdaging voor ons is om het verhaal van 
MORB op een indrukwekkende manier 
over te brengen.”,  

Kinderboek  

Floortje Dalleu uit HAVO 5 heeft zelf   
gelukkig nog nooit met racisme te maken 
gehad, tóch vindt ze het erg belangrijk 
dat dit onderwerp op tafel komt. “De 
creatieve invulling van het thema, geeft 
een andere draai aan de verhalen in de 

media.”, legt Floortje uit. “MORB zet  
mensen aan het denken, ik heb nog 
nooit zoiets gezien als dit.”  

Floortje en Nomi hebben samen, als  
aanvulling op het grote salonboek, een    
kinderboek gemaakt. “Wij hadden al de 
opdracht gekregen om een kinderboek 
te maken. “Ons leek het mooi om het 
thema van dit kinderboek aan MORB te 
wijden.”, vertelt Floortje trots. Samen 
hebben ze het gehele kinderboekboek 
samengesteld, van het schrijven van de 
tekst tot het maken van de tekeningen. 
Met het kinderboek, dat speciaal bedoeld 
is voor basisschoolleerlingen, worden 
kinderen op jonge leeftijd al aan het  
denken gezet. Het door de leerlingen       
geschreven verhaal gaat (natuurlijk) over 
Stan en Alain, die als standbeelden door 
het leven gaan. Alain wordt anders     
behandeld omwille van zijn huidskleur en 
Stan maakt zich strijdbaar door voor 
Alain op te komen. Samen zetten ze zich, 
net als in het ‘echte’ MORB-boek in tegen 
structureel racisme. “Op deze manier 
snapt iedereen het!”, lacht Floortje.  

Livestream opening expositie 

Op www.morb.wtf is allerlei informatie 
over het project MORB, Marble or     
Bronze…WTF! te vinden. Ook kan daar 
het fotoboek worden besteld. Op de  
expositie zullen welbekende standbeel-
den als de Pietà van Michelangelo en Le 
Penseur van Rodin hopelijk een nieuwe 
beweging inluiden. “Verzet, maar niet 
met vuisten”, vertelde ambassadeur   
Cynthia Rosina ons enkele edities       
geleden. De tijd is nu bijna aangebroken 
om een statement te maken in de vorm 
van kunst: Racisme? WTF! 

De opening, die wordt verricht door loco-
burgemeester Gemma Tiedink-Koning, 
zal plaatsvinden op zaterdag 20 februari 
in Duiven. In verband met de coronare-
gels mag hierbij geen publiek aanwezig 
zijn. Daarom is de opening, die start om 
14.00 uur, live te volgen op 
www.morb.wtf. Na de opening zal de 
reizende expositie, zodra de situatie het 
weer toelaat, beginnen aan de tour. De 
agenda daarvan zal op de website      
worden gepubliceerd. 

Marble or Bronze, WTF!  - deel 3 

t 

e 

media ” legt Floortje it “MORB et Livestream opening expositie
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DUIVEN – Inwoners kunnen vanaf dit jaar 
de gemeente Duiven uitdagen om taken van 
de gemeente over te nemen. Het uitdaag-
recht is bedoeld om inwoners meer verant-
woordelijkheid te bieden, maar vooral om 
van elkaar te kunnen leren.

Inwoners kunnen samen met initiatief-
nemers en overheden aan de slag om het 
participatierecht verder te ontwikkelen. Het 
doel is om de lokale omgeving een stukje 
mooier te maken. Yvette Visser is adviseur 
voor actief burgerschap en participatie voor 
de gemeente Westervoort en Duiven. Zij legt 
uit wat dit uitdaagrecht precies inhoudt: ‘’Als 
je bij een taak van de gemeente denkt: dit 
kan ik beter, leuker of eenvoudiger, dan kun 
je ons uitdagen. Je kunt een plan indienen 
en met ons in overleg gaan, als we hieruit 
samen tot een akkoord komen kun je aan de 
slag.’’ Dit kan gaan over verschillende taken, 
denk aan het onderhoud van een sportveld of 
de jeugd-jongerenwerk ondersteuning. Alle 
domeinen zijn hiervoor beschikbaar gesteld, 
behalve veiligheid.

Het uitdaagrecht is tot stand gekomen door 
het wetsvoorstel over een nieuwe participa-
tieverordening die eraan komt. ‘’Samen met 
de organisatie ‘Right To Challenge’ zijn we in 
overleg gegaan en we vinden het een goed 

idee om met dit idee te gaan experimente-
ren’’, aldus Yvette Visser. In 2019 is de ge-
meente al bezig geweest met de burgerbe-
groting. Hier mochten inwoners zelf een deel 
van de begroting invullen, door eigen ideeën 
en plannen in te brengen. Wethouder Johan-
nes Goossen vertelt over deze actie: ‘’In de 
OGtent zijn we met 80 inwoners bij elkaar 
gekomen, hieruit zijn zes plannen ontstaan.” 
Dit initiatief heeft goed uitgepakt en de ge-

meente Duiven wil hier meer mee doen. ‘’De 
burgerbegroting ging over het thema welzijn 
en zorg, dat is bij het uitdaagrecht anders. 
Het uitdaagrecht gaat echt over een taak 
overnemen, het is dus niet bedoeld om zelf 
iets te verzinnen’’, aldus de wethouder.

Pilot
Op dit moment is het nog een pilot idee, de 
gemeente heeft gezegd: ga vooral experi-

menten. Vervolgens wordt er 
gekeken of er nog aanpassin-
gen gedaan moeten worden 
en of deze opzet ook in de 
toekomst kan doorgaan. Nu 
wordt er vooral veel gepro-
moot. ‘’De publicatie is aan het 
begin van 2021 gedaan en op 
dit moment is het hopen dat 
er leuke en interessante idee-
en binnen komen’’, laat Yvette 
Visser weten. Het uitdaagrecht 
is niet alleen voor de inwoners 
een uitdaging, maar ook voor 
de gemeente zelf: ‘’Het is voor 
ons ook een ontwikkeling om 
stappen sneller te kunnen 
doen. We gaan intern meer 
en meer bespreken hoe we de 
burger tot dienst kunnen zijn, 
we leren er dus allemaal van’’, 
vertelt Johannes Goossen. Dit 
uitdaagrecht is voor iedereen 
bedoeld en enkel een idee is 

voldoende. ‘’Denk niet te snel dat je het niet 
kan en aarzel niet als je een specifiek on-
derdeel wat lastiger vindt. Durf een mail te 
sturen en neem contact op, wij helpen jul-
lie graag verder’’, aldus Johannes Goossen. 
Bij een idee om de gemeente uit te dagen 
kan er contact worden opgenomen met het 
team van ‘Binnenstebuiten’. Meer informa-
tie is te vinden op https://www.duiven.nl/ 
kun-jij-het-beter-daag-de-gemeente-uit.

OUD-ZEVENAAR – Het was een spannende 
beslissing van Alfons Thus om tussen de 
eerste en tweede coronagolf voor zichzelf 
te beginnen. Toch waagde hij de stap. Sa-
men met zijn vrouw Susan runt hij sinds 
1 juli 2020 zijn eigen hoveniersbedrijf: 
Groenonderhoud Alfons Thus.

‘’Ondanks dat we in een onzekere tijd be-
gonnen zijn, kunnen we gelukkig zeggen 
dat het goed met ons gaat”, vertelt Alfons, 
die voorheen 23 jaar in loondienst werkte. 
“We zijn in de zomer van 2020 begonnen, 
met de hoop dat het na de zomer wel mee 
zou vallen. Maar toen kwam de tweede lock-
down. Gelukkig konden we aan de slag in 
tuinen van verschillende mensen in onze 
kennissenkring. Van het een kwam het an-
der. Veel mensen beslissen te genieten van 
hun eigen tuin, omdat ze niet op vakantie 
zijn geweest.”

Buitenmens
Wat dat betreft heeft de coronapandemie 
er wel voor gezorgd dat we iets meer naar 
elkaar omkijken en elkaar te hulp schie-
ten waar nodig’’, zegt Susan. Het was voor 
Alfons geen onverwachte stap om het ho-
veniersleven op te pakken. Hij omschrijft 
zichzelf als een echt buitenmens, graag aan 
het werk en iemand die weet van aanpak-

ken. Hij was graag in zijn eigen tuin bezig en 
vond het vorig jaar tijd om écht naar buiten 
te gaan. ‘’Het idee om voor mezelf te begin-
nen dwaalde al langere tijd in mijn hoofd 
rond. Tot op heden heb ik geen spijt van 
deze keuze’’, vertelt Alfons. Hij vindt het niet 
alleen heerlijk om buiten bezig te zijn, hij 
vertelt ook altijd met een voldaan gevoel 
naar huis te gaan. ‘’Je geeft mensen een 
‘big smile’! Als de klanten een goed gevoel 
hebben, geeft dat mij ook een goed gevoel’’, 
aldus Alfons.

Groenonderhoud Alfons Thus legt tuinen aan 
voor particulieren, bedrijven en instellingen 
inclusief het plaatsen van schuttingen en de 
aanleg van beregening. Andere werkzaamhe-
den die Alfons Thus verricht: hagen knippen, 
snoeien, maaien en bemesten, kortom het 
complete tuinonderhoud.

Onderhoudscontract
Ook kunnen klanten bij de hovenier terecht 
voor een onderhoudscontract. Samen met 
de klant wordt de tuin ontworpen, om zo 

aan alle wensen te voldoen. ‘’Er gaat een 
heel creatief proces achter schuil en vaak 
veranderen de plannen ook gedurende het 
proces. Hiervoor moet je flexibel ingesteld 
zijn en over creatieve inzichten beschikken’’,  
vindt Susan.

Ook het hele jaar genieten van uw verzorgde 
tuin? Neem dan contact op met Groenon-
derhoud Alfons Thus, via de mail: groenon-
derhoudthus@gmail.com of telefonisch: 06-
11412820.

Floor Dekkers

Camillia Stokman 

Daag de gemeente Duiven uit!
‘We hopen dat er leuke en interessante ideeën binnenkomen’

‘Je geeft mensen een big smile’
Alfons Thus begon voor zichzelf tijdens de coronapandemie

“Ondanks dat we in een onzekere tijd begonnen zijn, kunnen we gelukkig zeggen dat het goed met ons gaat”

Het uitdaagrecht is niet alleen voor de inwoners een uitdaging, maar ook voor de gemeente zelf.    
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Wij ontmoeten Margriet Storkhorst op een woens-
dagmiddag. Het is rustig op school. Haar tweevou-
dig jubileum is met gebak gevierd. Veel meer is er 
in deze tijd niet mogelijk. De geboren Achterhoek-
se - die tegenwoordig in Zevenaar woont - begon 
haar schoolcarrière 45 jaar geleden in Klarenbeek 
bij Apeldoorn. “Bij de kleuters! Twintig jaar was 

ik als kleuterleidster actief, waarna ik ben over-
gestapt naar de middenbouw. Ik heb het altijd 
ontzettend leuk gevonden om les te geven op de 
basisschool. Kinderen inspireren me iedere dag!”
Al 38 jaar werkt Margriet inmiddels op ’t Scathe 
in Pannerden. En daarmee is ze nog niet eens de 
langstzittende leraar. “Collega’s Diane en Els wer-

ken hier langer. Maar ik ben hier al wel zo lang dat 
ik nu de kinderen van mijn vroegere leerlingen les 
geef. Heel leuk! Ik heb het sowieso goed naar de 
zin in Pannerden. Ik werk met fijne collega’s. Het 
klikt goed.”
Wat Margriet zo leuk vindt aan het onderwijs? “Ie-
dere dag is anders. Ik geniet van de stappen die 
kinderen zetten. Dan komt er bijvoorbeeld eentje 
naar me toe die normaliter moeite heeft met lezen, 
maar plotseling zegt: ‘Juf ik begin lezen toch leuk 
te vinden. Het gaat steeds beter’. Daar geniet ik 
van.”
Margriet heeft de verandering in het onderwijs aan 
den lijve meegemaakt. “Vroeger bedacht je alle 
lessen zelf en zocht je ook de materialen bij elkaar. 
Nu werken we met methodes als leidraad. Deson-
danks vind ik dat er altijd ruimte moet blijven om 
te spelen. Via bewegend leren ontdekken kinderen 
hoe de wereld in elkaar zit. Bewegen en taal zijn 
de basis van leren en ontwikkelen. Daarom lees 
ik elke dag voor en is buitenspelen zo belangrijk.”
Haar veertigjarig jubileum op ’t Scathe gaat Mar-
griet niet meer halen. Tot haar pensioen heeft ze 
nog één jaar en zeven maanden te gaan. “Ik ben 
blij dat ik nog even mag. Want zo zie ik het. Ik moet 
dit niet, maar ik màg dit doen. Ik maak 
de tijd met plezier vol.” 

Dubbel feest op basisschool ’t Scathe in Pannerden. Juf Margriet vierde eind oktober haar 65-jarige verjaardag 
en tegelijk ook haar 45-jarig onderwijsjubileum. Een moment om bij stil te staan. En dat gebeurde met een mooie 
bos bloemen!

‘ Kinderen inspireren 
me iedere dag’ Marlon Cau (39)

‘  Echt biebpasje 
voor leerlingen’

Biebmoeder op De Wissel?
“Ja, ontzettend leuk. De bieb is van dinsdag 
tot en met vrijdag tussen half 9 en 9 uur 
geopend. Acht moeders zorgen afwisselend 
voor de bezetting. Het is goed dat kinderen 
boeken lezen voor hun woordenschat en 
lezen is ook gewoon leuk. Net als het contact 
met de kinderen.”

Hoe komen jullie aan de boeken?
“Die krijgen we via een samenwerking met 
de bibliotheek. Jaarlijks wordt de voorraad 
aan het eind van het schooljaar ververst. Dan 
gaan de boeken die tien jaar of ouder zijn 
terug en ontvangen we nieuwe boeken. De 
kinderen krijgen een echt biebpasje dat ge-
scand wordt als ze een boek lenen. Overigens 
gaan de boeken niet mee naar huis, ze lezen 
de boeken op school.”  

Lezen jouw eigen kinderen ook 
boeken?
“Jazeker. Nova (10) houdt van Harry Potter 
en Mattia (8) leest graag ‘Dolfje Weerwolfje’. 
En als ik kijk naar school dan zijn ‘Waanzin-
nige Boomhut’ en het ‘Leven van een Loser’ 
best populair.”

Column

Winter
Hoewel we een aantal weken geleden al 
even verrast werden door lichte sneeuw, 
begon vorige week de echte winter ineens 
in alle hevigheid. Veel te vroeg voor een 
zondagochtend kwamen onze kinderen uit 
bed gestormd met de vraag of we nu me-
teen naar buiten konden om in de sneeuw 
te spelen. Nou daar gingen we, iedereen 
voorzien van muts, sjaal, handschoenen en 
snowboots, die we na lang zoeken gelukkig 
nog ergens op zolder hadden gevonden. 
Acht uur op zondagochtend met z’n allen 
buiten in de tuin. Lang naar uitgekeken, 
kort plezier. ‘Ik heb het zo koud!’, ‘Er zit 
sneeuw in mijn laars!’, ‘Mijn handschoen zit 
niet goed!’ Gevolgd door een sleeritje dat 
eindigt in tranen nadat ik de slee te hard 
en te scherp door de bocht had getrokken, 
waardoor onze jongste dochter werd ge-
lanceerd en met haar gezicht in de sneeuw 
belandde. Gelukkig hadden we net daarvoor 
nog snel een paar mooie winterkiekjes 
gemaakt…
Na dit tafereel dacht ik zoals iedere winter 
maar één ding: geef mij maar zomer! 

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Margriet Storkhorst: “Ik geef de kinderen van 
mijn vroegere leerlingen les.” Foto: Sjoerd Geurts
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Wij zijn telefonisch en via mail bereikbaar i.v.m. de coronamaatregelen
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Liemers Poëzie
WERVELEND KRISTAL

De wind gaat aan de haal
Met vlokken dansend in de lucht

Stuivend, snel suizend
In een eindeloze vlucht

Als dat wervelend kristal
De aarde eens ontmoet

Groen en grijs, al vlug bedolven
Een versneeuwde regenvloed
Koude wind komt tot bedaren

Kristal dat eerder vloog
Kleurt de grond, als een reflectie

Van een witte hemelboog

Kyra Sannes

DIDAM – Francisca Schonewille (51)en 
haar zakenpartner Erik van Rikxoort ver-
binden met het nieuwe concept dagelijk-
seboodschap.nl consumenten, studenten 
én het lokale ambacht.Verse specialiteiten 
van lokale ondernemers vinden via stu-
denten een weg naar burgers thuis.

Het nieuwe bezorgplatform komt niet zo-
maar uit de lucht vallen. Eerlijk: “De coron-
acrisis heeft ons getriggerd. Ik ben altijd 
hoofd- of directeur-HR geweest bij grotere 
bedrijven, maar ik droomde altijd van een 
eigen zaak.’ Na haar laatste opdracht bij 
Vitens besloot ze vorig jaar deze droom 
te verwezenlijken. “Mensen durven, kun-
nen en mogen niet meer bij elkaar komen. 
Ook zaken lijden er onder en studenten 
hebben geen baantjes meer in de horeca.” 
Het mes snijdt aan drie kanten. “Kleinere 
ondernemers kunnen op eenvoudige en 
goedkope wijze een online netwerk rea-
liseren. En daarmee extra omzet genere-
ren. In hun eentje hebben ze daar de tijd, 
geld en de mogelijkheden niet voor. Men-
sen die weinig tijd hebben of aan huis ge-
kluisterd zitten krijgen een mooi en gezond 
stukje eten thuisbezorgd voor een mini-
male bijdrage. De bezorgkosten bedragen 
slechts twee euro. En studenten kunnen 
als fietskoerier een zakcent bijverdienen.  
Iedereen blij!

Gemakkelijk navigeren
www.dagelijkseboodschap.nl heeft een fris 
en eigentijds design met een menustructuur 
waarin het snel en gemakkelijk navigeren is. 
Als je de app donwloadt op je telefoon via 
https://qrco.de/bbwDA1 is de bestelling bin-
nen 1 minuut gedaan. Na het intoetsen van 
de postcode – vergeet de letters niet – kan je 

meteen boodschappen doen in de webshop. 
Heerlijke ambachtelijke producten als stam-
pot, eieren, een pistolet carpaccio of een ko-
gelbiefstuk van Keurslager Patrick Teunissen 
uit Didam, Slagerij Worstmakerij Gerritschen 
uit Zevenaar, Tomesen Pluimveehouderij en 
Echte Bakker Ten Veen uit Doetinchem zijn 
nu al verkrijgbaar. Stuk voor stuk lokale spe-

cialisten. Francisca Schonewille streeft naar 
een zo groot mogelijk productaanbod. “Denk 
naast de bakker en slager aan de kaasboer 
of een notenspecialist.” Er zijn twee levermo-
menten per dag. “De winkeliers hebben na-
melijk de tijd nodig om hun verse producten 
te maken voor thuisbezorging.” Afrekenen ge-
beurt via Ideal.

Tien weken
Domeinnaam reserveren, huisstijl realiseren, 
studenten en leveranciers benaderen, mar-
ketingplan, kleding bestellen en arbeidsvoor-
waarden opstellen, E-bikes aanschaffen, een 
pand regelen. Francisca Schonewille met 
haar zaken partner bouwde het platform in 
tien weken op. Dageljikseboodschap.nl zetelt 
aan de Lichtenhorststraat 52 in Didam; vijf 
studenten zijn er al aan de slag en de eerste 
bestellingen zijn inmiddels de deur uitgegaan. 
Eén van de studenten is Reinier Peters (19). 
Hij doet een oproep aan generatiegenoten. 
“Ben je op zoek naar een leuk baantje met ge-
zellige collega’s, dan ben je hier aan het juiste 
adres.” Studenten kunnen zich aanmelden via 
button ‘werken bij’ op de site. Francisca: “Ze 
krijgen een nulurencontract en kunnen via 
de planningsapp hun beschikbaarheid aan-
geven. Maximaal twaalf uur per week. Komt 
er een oproep, dan plannen we ze in. Het is 
een echte baan.” De ambities zijn groot. “We 
gaan eerst in Didam, Zevenaar, Kilder en om-
geving bezorgen. Daarna volgen Westervoort, 
Duiven en Doetinchem. Uiteindelijk willen we 
heel Gelderland op de kaart zetten.”

Van de redactie

Francisca Schonewille lanceert dagelijkseboodschap.nl
Lokale ambachtelijke producten thuis bezorgd door studenten per fiets

Reinier Peters bezorgt de eerste bestelling bij wethouder Martin Som

Inmiddels zitten we al geruime tijd in een 
lockdown. Wanneer we weer fysieke lessen 
en cursussen kunnen geven is onbekend. 
Dat geldt ook zeker voor het theater. Wat 
staat dat er nu al een tijd leeg bij. We blij-
ven afstoffen en als het moet kunnen we 
morgen beginnen. Eigenlijk had ik mij voor-
genomen hier niet meer zoveel nadruk op te 
leggen, maar de reuring van voorstellingen, 
het ontvangen van leerlingen, de koren, mu-
ziekverenigingen, enz. lijkt steeds meer iets 
van lang geleden te zijn. Gaan we die herin-
neringen wel weer tot leven wekken? Daar 
ben ik van overtuigd. Ik krijg regelmatig de 
opmerking dat het nu vast wel lekker rustig 
is. Het tegendeel is waar. Op alle onderde-
len zijn we actief. Met online muzieklessen 
en natuurlijk de veelgeprezen afhaalbiblio-
theek. Maar ook met het steeds aanpassen 

van lesaanbod voor scholen, planning voor 
marketingacties en de voorbereidingen op 
een nieuw seizoen. Het thuiswerken is zelfs 
intensiever. We maken volop plannen voor 
de toekomst. Het is belangrijk daar ook de 
gemeenten bij te betrekken. Samen met de 
Liemerse gemeenten wordt gewerkt aan 
een nieuw cultuurbeleid. Dat is een mooi 
traject, waarin we samen optrekken. Dat 
samen optrekken is sowieso heel belangrijk 
en in deze tijd van nog grotere betekenis. 
Met de steun van de gemeenten, provin-
cie en rijksoverheid gaan we het redden en 
kunnen we werken aan de toekomst. Want 
dat kunst, cultuur en cultuureducatie van 
grote betekenis is, blijkt maar weer. We heb-
ben baat bij creatieve, kritische en weerbare 
mensen. Dat heeft deze tijd duidelijk ge-
maakt. Dus ik blijf positief!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Blijf positief

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



Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek bij

Prick & Van Houtum notarissen te Zevenaar,

Arnhemseweg 55, telefoon: 0316-524641.

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

MEESTERS
inAdvies

Brouwerslaan 1a - 6931 AC Westervoort
026 442 84 97 - info@deverzameling.nl
www.deverzameling.nl

De Verzameling is een voormalig kerkje in Westervoort, 
waar je geraakt wordt door schoonheid en warmte.
Je voelt je er omarmd met warmte en kracht, 
zachtheid en troost. 
Het is daarmee een prachtige uitvaartlocatie.

In De Verzameling verblijft u tussen mooie kunst, waarbij 
veel aandacht is besteed aan emotie en beleving. 

De ontvangst en verzorging van de gasten geschiedt 
geheel op maat.geheel op maat.

Kijk op www.ariesnatuursteen.nl

GRAFSTENEN & URNMONUMENTEN •  
MODELLENTUIN • ACCESSOIRES & RESTAURATIE

Voor een uniek
                gedenkteken

u i t va a r t ve rzo rg ing

Ringbaan Zuid 8  |  6905 DB Zevenaar

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

Marleen Bruns en Carin Schoenmakers

 Liefdevol staan wij naast u

 Wij nemen alle tijd 

 Niets is vanzelfsprekend



Waarom is een levenstestament  
absoluut nodig... 

Bijzondere grafmonumenten van 
Ariës Natuursteen

De Verzameling: nét even anders!

Tien jaar in het vak en dankbaar 
voor het vertrouwen

ZEVENAAR – Wat gebeurt er als u niet 
meer in staat bent om uw belangen te 
behartigen, als gevolg van bijvoorbeeld 
een ongeluk, een hersenbloeding of 
dementie?

In uw levenstestament wijst u iemand aan 
(gevolmachtigde) die u vertrouwt en die 
namens u uw administratie en financiën 
kan regelen, zoals het betalen van de re-
keningen, het verzorgen van de belas-
tingaangiften.
Onderdeel van het levenstestament zijn 
uw wensen ten aanzien van uw vermo-
gen, zoals uw woning, inboedelgoederen, 
auto, sieraden enzovoort. U kunt aanwij-
zingen geven over de verkoop van de 
woning. Als u gewend bent om schen-
kingen te doen, kunt u bijvoorbeeld ver-
zoeken deze schenkingen voort te (laten) 
zetten.

Daarnaast kunt u in uw levenstestament 
uw wensen opnemen ten aanzien van 
medische verzorging zoals een behandel-
verbod en/of een euthanasieverklaring.
Mocht het toch nodig zijn dat er een 
mentor, bewindvoerder of curator wordt 
benoemd dan bevat uw levenstestament 
daarover belangrijke informatie; wie wordt 
er bij voorkeur benoemd (en wie niet) en 
welke instructies krijgt deze persoon?

Wij zorgen voor registratie van uw levens-
testament in het landelijk levenstesta-
mentenregister.

Wilt u meer weten? Vraag een vrijblijvend 
en gratis gesprek aan bij Prick & Van 
Houtum notarissen, Arnhemseweg 55, 
Zevenaar, telefoon: 0316 524641, 
email: info@pvhnotarissen.nl, website:  
www.pvhnotarissen.nl.

ZEVENAAR – Na de crematie of begra-
fenis van een dierbare persoon, zorgen 
wij samen met de nabestaanden voor 
een unieke en blijvende herinnering. 
Van een vrijblijvend advies tot het ont-
werpen, vervaardigen en het plaatsen 
van een grafmonument of urnmonu-
ment: Ariës Natuursteen zorgt, al bijna 
75 jaar, voor een waardig gedenkteken.

Na een crematie wordt vaak voor het ver-
strooien van de as gekozen. Maar is dit 
een verstandige keuze? Wij horen regel-
matig dat er achteraf nog wel eens spijt 
is, omdat er na het verstrooien van de as 
geen echte gedenkplek meer is om naar 
toe te gaan. De as van een overledene 
kan namelijk ook op de begraafplaats 
worden bewaard. Een bijzondere gedenk-

plek ‘dichtbij’ is wat steeds meer mensen 
aanspreekt. Daarom hebben wij ons ook 
gespecialiseerd in urnmonumenten.

Toch liever een begrafenis? Dan zorgen 
wij, op verzoek van de nabestaanden, 
voor een kosteloos granieten naamplaatje 
op het graf, indien u later kiest voor een 
grafmonument van Ariës Natuursteen. 
Ons bedrijf bestaat uit een team gedreven 
en betrokken vakmensen. Kiest u voor 
Ariës Natuursteen, dan kiest u voor kwali-
teit met een gunstige prijs. Wij beschikken 
over een ruime toonzaal en modellentuin 
met veel keuze. U bent altijd welkom voor 
een vrijblijvend oriënterend bezoek.

Meer informatie kunt u vinden op onze 
website: www.ariesnatuursteen.nl.

WESTERVOORT – Gebouwen weer-
spiegelen iets. Ze vertellen een ver-
haal, soms een troosteloos verhaal, 
soms een prachtig verhaal. Dat doet 
iets met ons mensen, we worden er 
door geraakt en beïnvloed op een po-
sitieve of negatieve manier.

De Verzameling is een gebouw waar 
je geraakt wordt door schoonheid en 
warmte, een totaal gerenoveerd en ver-
bouwd voormalig kerkje. Je voelt je er 
omarmd met warmte en kracht, zacht-
heid en troost. Het is daarmee een 
prachtige uitvaartlocatie.
De Verzameling ligt vlakbij de A12, 
is makkelijk bereikbaar via het open-
baar vervoer en er zijn gratis par-
keerplaatsen rondom het gebouw. 
Naast een prachtige uitvaartlocatie is  

De Verzameling uitermate geschikt als 
bijzonder inspirerende vergaderlocatie of 
als trouwlocatie.

In de Verzameling verblijft u tussen mooie 
kunst, waarbij veel aandacht is besteed 
aan emotie en beleving. Deze ruimte is 
daarom ook geschikt voor bijzondere bij-
eenkomsten en gelegenheden tot 60-65 
personen.

De ontvangst en verzorging van de gas-
ten geschiedt geheel op maat. U wordt 
als echte gast behandeld, gewoon… 
omdat wij dat graag doen…

De Verzameling, Brouwerslaan 1a, 
Westervoort; 026 4428497; 06 21801137;
info@deverzameling.nl; 
www.deverzameling.nl.

LIEMERS – In 2011 begonnen als sta-
giaire bij een uitvaartonderneming. 
Daarna ging het snel. Opgeleid wor-
den tot uitvaartbegeleidster waarbij 
haar achtergrond als psycholoog heel 
goed van pas kwam. De eerste uit-
vaart die ze zelf professioneel bege-
leidde was van haar moeder. “Ik dacht 
bij mezelf: als ik dit kan, kan ik veel.”

Memora uitvaartverzorging is een begrip 
in regio de Liemers. Uitvaartbegeleidster 
en eigenaresse Carin Schoenmakers legt 
haar ziel en zaligheid in haar werk. “Eigen-
lijk voelt het voor mij niet als werk”, vertelt 
ze. “Het klinkt misschien raar, maar ik voel 
me in de dagen voorafgaand aan de uit-
vaart vaak onderdeel van de familie. Nee, 
ik heb geen klanten of cliënten, ik heb 
het altijd over mijn families.” Inmiddels 
maakt Carin onderdeel uit van veel fami-

lies. “Daar ben ik heel dankbaar voor”, 
zegt ze met ontroering in haar ogen. “Het 
feit dat ik families mag begeleiden in een 
hele kwetsbare periode, ontroert mij ie-
dere keer weer. Wanneer mijn werk mij 
niet meer zou raken, weet ik dat het tijd 
is om te stoppen.” De dienstverlening van 
Memora wordt met een 9,8 beoordeeld. 
“Daar ben ik uiteraard heel trots op.”

Het team is inmiddels uitgebreid. “Klopt. 
Ik zocht naar iemand die net zoveel pas-
sie en liefde heeft voor het vak. In Mar-
leen Bruns-Bos vond ik de geschikte uit-
vaartbegeleidster. Samen staan wij klaar 
voor onze families om hen bij te staan, 
wanneer dit nodig is.”

Voor meer informatie 
www.memorauitvaartverzorging.nl of bel: 
06 51827545.
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HORIZONTAAL: 1 spelonk, 5 alstublieft, 8 omgebogen buis om vloeistof af te tap-
pen, 13 bergplaats, 14 tijd, 16 strijdtoneel, 17 putemmer, 18 harde huidlaag, 
19 mink, 20 zenuwpijn, 22 nauw, 23 boete, 24 teken, 25 gevoel van eigenwaarde, 
28 manier van optreden, 31 tor, 33 ampere, 36 kalm!, 38 verfrissing, 39 deel van een 
jaar, 42 wadjan, 44 bevlieging, 45 vertrek, 46 kloek, 48 geleiachtige stof, 49 geen en-
kel ding, 51 aanduiding, 54 hoeveelheid, 55 haspel, 57 schoenmakersgereedschap, 
61 honingdrank, 63 oefenmeester, 66 escorte, 68 kegelvormige stop, 69 zuilengang, 
70 bekeuring, 71 voederkuil, 72 middelpunt, 73 wereld, 74 boom, 75 delfstof.

VERTICAAL: 1 schijn, 2 projectiel, 3 parfum, 4 patio, 5 ontspanningsbezigheid, 
6 las, 7 verzekeringscontract, 8 kuif, 9 huldigen, 10 genade, 11 loot, 12 naad, 
15 harde delfstof, 21 mondblaartje, 26 geniekorps, 27 harmonium, 29 lekkernij, 
30 windvrij, 32 eerste vrouw, 33 minnaar, 34 misdadige organisatie, 35 inwendige 
bekleedsel van een schelp, 37 kledingstuk, 40 weefsel met mazen, 41 floppydisk, 
43 deel van het gezicht, 47 vader, 50 garde, 52 zangstem, 53 koosnaam, 56 reeks, 
58 pus, 59 slag, 60 galerij, 62 domkop, 64 opinieonderzoek, 65 heldenroman, 
66 plaats in de Ardennen, 67 brandgang.

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?

AARDS - AARDWORM - ABEEL - ADREM - ANGST - ARMOEDE - BAZAAR - 
BEGRIP - BEIGE - BIELS - BLOEI - BRAAF - BROOD - CAVIA - ECHEC - ELITE - 
EPIGRAM - EREPALM - FAKIR - FREES - GEMAK - GORDIJN - HAIKU - 
IMPACT - INNIG - INSIDER - KEROSINE - KOETS - LEGIO - LENTE - LIEFDES-
VERDRIET - MAGMA - MARKUS - MEMORIE - MINNE - MORES - NERVEUS -
NOVICE - PAPRIKA - PENNY - POREUS - POULE - RECHAUD - REEEL - 
REVOLUTIE - SCHIL - SMOOK - VANGST - VARISI - VERDRAG - WAGEN
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Uw oplossing:

KRUISWOORDPUZZEL

7

4

3 1 6

7 9 8

1 2

3 6 9

8 1 5 6

3 4

5 2 7 3

SUDOKU

ZWEEDSE PUZZEL

WOORDZOEKER

Puzzelservice / Persbelangen / P0574

53 73 17 54 37 50 8 16 47 35 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69

70 71 72

73 74 75

@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 7

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de oplossingsregel 
en u leest de oplossing van deze puzzel.

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de oplossingsregel 
en u leest de oplossing van deze puzzel.

PUZZELPAGINA 
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Download de Belevingsroute rondom Fort Pannerden!

Zin in een anders-dan-anders-wandeling?

DOORNENBURG – Het ruim 150 
jaar oude Fort Pannerden ligt mid-
den in de ruige natuur van de Klom-
penwaard nabij het splitsingspunt 
van Rijn en Waal.
Vanwege de coronamaatregelen 
kan het fort helaas nog niet van 
binnen worden bezocht.

“Maar u kan het fort, haar geschie-
denis en de omgeving wel op een 
andere manier beleven! Daarom 
bieden wij u een ‘anders dan an-
ders’-wandeling aan die start op de 
brug van het fort en voert door de 

ruige natuur rondom. Door middel 
van een route boekje met wetens-
waardigheden wordt u van plek naar 
plek geleid. Uw blik en andere zin-
tuigen worden telkens gericht op 

een ander stukje fort, uiterwaard, 
water, flora en de fauna. U wordt 
heel wat wijzer. Er zitten ook leuke 
opdrachten in die maken dat de 
wandeling interessant is voor jong 
en oud. Denk aan het zoeken van 
sporen van wild, het vinden van eeu-
wen oude stenen en die herkennen 
et cetera.” Afstand: ca. 1,5 km; duur: 
ca. 1 uur.
“Mocht u nieuwsgierig zijn gewor-
den? U kunt het routeboekje gratis 
downloaden van de website van 
Fort Pannerden onder Evenemen-
ten: www.fortpannerden.eu. Bij de 
ingang van het fort hangt ook een 
flyer waarmee u het boekje via een 
QR-code kan scannen.”

Prins Quinten en prinses Nine 
nieuw Groessens jeugdprinsenpaar
GROESSEN – Het was 
spannend voor de leer-
lingen van groep 8 van 
de Groessense Joannes-
school. De verkiezing van 
de jeugdprins en prinses 
en gevolg verliep hele-
maal naar wens. Zeker 
voor Quinten Janssen en 
Nine Stokman die prins 
en prinses werden. Cas 
Holkenborg werd de pre-
sident en Maartje Lentjes 
en Victoria de Jong de 
hofdames. Verder is er 
een complete Raad van 
Elf en een hofnar.

Carnavalsvereniging De Deurdrei-
ers is er heel blij mee, wel vind ze 
het jammer dat ze voor deze kin-
deren niet meer festiviteiten kan 

opzetten, die ze anders wel zouden 
meemaken. Zoals de tiener carna-
val in Jeugdsoos Rinoceros en het 
bouwplezier van de jeugdprinsen-
wagen die twee keer door het dorp 

zou trekken. Doordat de schoollei-
ding, de docenten, de ouderraad 
en de Deurdreiers de handen ineen 
hebben geslagen, komt er toch nog 
een corona-proof schoolfeestje.

Trouw
Dienstplicht, hoe dat ging, vanuit de 
regering,
Oproep vadertje staat, volledig man-
daat
Militair vaderland dienen als soldaat,
Ontzag voor uniformen was er op 
straat,
Hoe dat tegenwoordig gaat?,
Wat waaruit nog ontzag zal stra-
len,
Is voor alles, dat we de schouders 
ophalen,
Ook wij kregen, de oproep om het 
land te dienen,
In één van de rangen, ons geld te 
verdienen,
Langs de huisarts, medische keu-
ren,
Voorwaarde, detail moest gebeuren,
Riepen in koor, “worden generaal”,

Door handicap, werd dit een ander 
verhaal,
Geen kazerne, militaire basis, 
sporthal als gebouw,
Basketiers’71 zijn we aan trouw,
Geen legergroen, spelend in het 
blauw,
Zagen verkering, beloftes van trouw, 
van man en vrouw,
Volgende generaties, basketbal ta-
lenten kwamen al gauw,
Loonzakje bestaat uit liefde, werk, 
oud papier, spelplezier,
Vanuit ons hart wij een Basketier
In het bestaan, (kort) afhankelijk van 
een geldkraan,
Eredivisie spelend in Doesburg, dit is 
ooit gedaan  
Zak met geld hebben, was, is op dit 
niveau verplicht,

In de huidige spelende klassen, zijn 
we een lichtgewicht,
Verschijnen niet meer op teletekst 
of alle kranten,
Basketiers’71, een begrip, bekend 
van alle kanten,
Jeugdteams, seniorenteams, na-
tuurlijk de recreanten,
Het huidige spelersmateriaal, ver-
enigingskapitaal, de moraal
Clubliefde, verenigingsgevoel, hou-
den, hebben is normaal,
Transfermarkt bekend, leden, zoch-
ten ooit elders hun geluk,
Talenten werden bij de vereniging 
weggeplukt, stuk voor stuk,
Militair verklaart trouw aan het va-
derland, wij aan de club

M & M  

Van links naar rechts: Maartje Lentjes, Quinten Janssen, Nine Stokman, Victoria de Jong en Cas Hol-
kenborg. (foto: Archief Joannesschool Groessen)
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info@mkbzevenaar.nl, www.mkbzevenaar.nl

GRATIS voor ondernemers in 
de nieuwe gemeente Zevenaar!
• 23 febuari  online Workshop Social   

  Media succesvol inzetten
• 4 maart   online Workshop  

  Zakelijk tekenen
Aanmelden via: www.mkbzevenaar.nlWORD 

NU LID!

DE GROENE SCHUUR
www.degroeneschuur.nl

Tel. 0316-330718G
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GROESSEN – De Heilige Andreaskerk wordt 
in het najaar van 2021 aan de reguliere ere-
dienst onttrokken. Daarmee staat ook het 
voortbestaan van de kerk als gebouw op 
de schop. En dat is jammer, want de kerk 
is een schitterend bouwwerk, dat vanwege 
de omvang niet voor niets de ‘Kathedraal 
van de Liemers’ wordt genoemd. Reden 
voor een groep enthousiaste Groessenaren 
om de kerk, die al eeuwen het dorpsgezicht 
van Groessen bepaalt, te behouden voor 
de dorpsgemeenschap. Pieter-Jan Buhler 
en Diana de Kroo zijn lid van de Kerngroep 
Toekomst Andreaskerk in Groessen.

De kerngroep bestaat op dit moment uit zes 
personen, waarvan er vier leden geboren en 
getogen zijn in Groessen. Pieter-Jan en Diana 
zijn er als laatste twee bij gekomen. Pieter-Jan: 
“Toen bekend werd dat de Andreaskerk aan de 
eredienst onttrokken zou worden, heeft een 
groep Groessenaren de koppen bij elkaar ge-
stoken om ervoor te zorgen dat de kerk als 
gebouw in ieder geval behouden zou blijven. In 
de zomer van 2020 is de Kerngroep Toekomst 
Andreaskerk Groessen opgericht. Toen ik 
daarvan hoorde heb ik me aangemeld. Ik woon 
zelf bijna naast de kerk en moet er niet aan 
denken dat het gebouw er niet meer zou zijn. 
De kerk vormt het hart van het dorp, bepaalt 
al eeuwen het dorpsgezicht. Daar moeten we 
zuinig op zijn, zoiets mag niet verloren gaan. 
Samen met de dorpsgenoten bekijken we wat 
we met het gebouw kunnen. We willen er een 
passende bestemming aan geven, ten dienste 
van de hele gemeenschap. Het is een groot ge-
bouw, maar het heeft veel charme. Dat wordt 
dus een hele mooie uitdaging.” Op dit moment 
is de kerngroep nog gewoon een groep van 
zes enthousiaste mensen, met een klankbord-
groep waar zo’n dertig mensen in zitten, zoals 
vertegenwoordigers van verenigingen en an-
dere organisaties. Pieter-Jan: “We zijn op dit 
moment bezig om een stichting op te richten. 
De stukken liggen al bij de notaris. Als stich-
ting heb je een status, ben je een rechtsper-
soon. Dat is ook nodig als je subsidie aan wilt 
vragen. Ook sponsoren geven liever geld aan 
een stichting dan aan een groep enthousias-
te personen. We zijn nog maar zo kort bezig 

en het is een hele zoektocht. Het speelveld is 
groot. We hebben te maken met het parochie-
bestuur, als eigenaar van de kerk, maar ook 
met de gemeente. En met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de kerk is namelijk een 
Rijksmonument. Het oprichten van een stich-
ting is dan ook een eerste formele slag, zodat 
we snellere stappen kunnen zetten. We zijn bij-
voorbeeld inmiddels in gesprek met gemeente 
Duiven, in het kader van de Kerkenvisie. Als 
stichting kunnen we daarin ook makkelijker de 
samenwerking zoeken.”

Plan van Aanpak
Diana is van oorsprong bouwkundige. Ze werd 
getriggerd door de enquête om lid te worden 
van de kerngroep. Zij is begonnen met het 
schrijven van een Plan van Aanpak. Diana: 
“Met het schrijven van een Plan van Aanpak 
heb ik het gevoel dat ik ook daadwerkelijk iets 
kan doen voor de kerk. Ik kan mijn experti-
se gebruiken om structuur in het plan aan 

te brengen. Er komt veel bij kijken, zoals het 
waarborgen van het onderhoud van de kerk, 
de communicatie met de belanghebbenden, 
de mogelijke bestemmingen. De kerk is groot 
genoeg om er verschillende activiteiten in 
plaats te laten vinden. Je kunt de kerk, van-
wege de bouw, goed indelen in verschillende 
compartimenten. Veel Groessenaren vinden 
het belangrijk dat de kerk nog gebruikt kan 
worden voor speciale religieuze diensten zo-
als begrafenissen en huwelijksinzegeningen, 
maar we denken zeker ook aan andere, niet re-
ligieuze bijeenkomsten. In de kerk kunnen ook 
concerten worden gegeven of theatervoorstel-
lingen en tentoonstellingen. Een kunstgalerie 
is zelfs ook mogelijk. Er hebben zich zelfs al 
mensen aangemeld die graag van de ruimte 
gebruik willen maken. We hebben nog geen 
concrete plannen. We moeten nog veel onder-
zoek doen naar hoe we dergelijke activiteiten 
kunnen exploiteren. Door de kerk in afdelin-
gen in te richten kan er ook bespaard worden 

op kosten als verwarming en elektriciteit. Er 
zijn veel ideeën, er is genoeg enthousiasme, 
maar er zijn helaas nog geen middelen.”

Enquête
De gemeenschap van Groessen heeft er best 
veel voor over om de Andreaskerk te behou-
den. Dat blijkt onder andere uit een enquête 
die de kerngroep vorig jaar heeft gehouden. 
Uit deze enquête blijkt dat vrijwel alle Groes-
senaren wel structureel iets willen bijdragen 
voor dit mooie doel, maar er is veel geld no-
dig. Diana: “We zijn blij met de uitkomst van 
de enquête, waaruit blijkt dat Groessenaren 
zich betrokken voelen bij het behoud van de 
kerk, maar de enquête geeft nog te weinig 
inkleuring. Dat kan ook nog niet, want daar-
voor is het allemaal nog te pril. Er zijn voor-
beelden van kerken die gered zijn door de 
financiële steun van de gemeenschap. Maar 
we willen het kerkgebouw ook een mooie 
passende herbestemming geven. De kerk 
staat in het centrum van het dorp, midden 
in het verenigingsleven van Groessen, het is 
echt het dorpshart, van grote waarde voor de 
gemeenschap van Groessen. ” Er ligt dus nog 
veel werk op het bord van de kerngroep.

PR
Er is een speciale Facebookpagina gemaakt 
‘Toekomst H. Andreaskerk Groessen’. Diana: 
“We willen ook een nieuwsbrief maken om 
voldoende ruchtbaarheid te geven aan de 
ontwikkelingen van de kerngroep. We heb-
ben inmiddels al een lange lijst met adresge-
gevens van belangstellenden die we mogen 
aanschrijven.” Pieter-Jan: “We hebben een 
communicatie-expert met een groot netwerk 
in onze kerngroep. Hij heeft dan ook een 
mooie PR-taak in deze groep om de commu-
nicatie in goede banen te leiden. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee. Als we alle middelen 
goed inzetten in Groessen en de omgeving 
dan verspreidt het nieuws zich vanzelf als 
een olievlek.” Meer informatie: https://www.
facebook.com/AndreaskerkGroessen/

Enthousiasme en ideeën genoeg, nu nog middelen
Groessenaren maken zich sterk voor toekomst van de Heilige Andreaskerk

Pieter-Jan Buhler en Diana de Kroo: “We willen het gebouw een passende herbestemming geven”

De kerk vormt het hart van het dorp    

Alie Engelsman



Kom bij ons team!

Servicedeskmedewerker

Snel analyseren en schakelen; jij doet alles voor onze klanten
servicedesk

Wij bieden jou graag
•
•
•
•
•

Wij hopen dat jij beschikt over
•
•
•
•
•
•

Kinkelder, a great 
place to work!

Heb jij geen technische ervaring of opleiding, maar 
wel interesse voor techniek? Dan maken we ook van 
jou een echte Kinkelder vakman of vakvrouw!

Ben je gemotiveerd, flexibel en een echte teamplayer? 
Solliciteer dan op één van onze vacatures:

Met MBO werk- en denkniveau verkregen 
door scholing en/of werkervaring

Met MBO-niveau (BBL-/BOL-4) in een WTB-
richting, bij voorkeur aangevuld met of affiniteit 
met Elektrotechniek

Met MBO-4 niveau door scholing of ervaring in 
Elektrotechniek of een mechatronische opleiding

Met MBO werk- en denkniveau verkregen door 
scholing en/of werkervaring

Met een goede hand-oog-coördinatie, 
materiaalgevoel en  (V)MBO werk- en denkniveau 
verkregen door scholing en/of werkervaring

Interesse in een van deze functies? Solliciteer op www.werkenbijkinkelder.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Renate Giezenaar, HR Manager via 
0316-582200 of via rgiezenaar@kinkelder.nl 

Solliciteer dan via www.werkenbijkinkelder.nl.

Wij zijn continue op zoek
naar gemotiveerde starters 
en vakmensen met een passie 
voor techniek.

Kinkelder produceert industriële 
cirkelzaagbladen die behoren tot de beste 
van de wereld. Met ruim 370 vakmannen 
en -vrouwen wereldwijd werken we hier al 
sinds 1945 iedere dag hard aan. 

In 1945 begon Kinkelder in het landelijk 
gelegen Zevenaar met het ontwerpen 
en bouwen van spuitmachines voor 
de fruitteelt. Begin jaren ’60 werd dit 
uitgebreid met de ontwikkeling van 
zaagbladen en in 1964 werden de eerste 
HSS cirkelzaagbladen geproduceerd. 
Daarna ging het snel.

Onze HSS, hardmetaal en 
segmentzaagbladen worden over de hele 
wereld verkocht, maar toch herken je in 
Kinkelder nog steeds het (h)echte 
Nederlandse bedrijf. Hollandse 
nuchterheid, handen uit de mouwen, 
geen onnodige bureaucratie, aandacht 
voor goede werkomstandigheden, een 
prettige sfeer tijdens het werk, een zeer 
actieve personeelsvereniging, ruimte voor 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid en 
waardering voor al onze medewerkers.

Ga jij de uitdaging aan?
Wij maken graag kennis met jou!

Kinkelder B.V.
Nijverheidsstraat 2
6905 DL Zevenaar

T. 0316-58 22 00
E. info@kinkelder.nl
I. www.kinkelder.nl

Operator slijpmachine (2- & 3-ploegendienst)

Onderhoudsmonteur (dagdienst)

Elektromonteur (dagdienst)

Operator solderen (2- & 3-ploegendienst)

Richter (2- & 3-ploegendienst)

INTERESSE IN EEN VAN DEZE FUNCTIES?

Vacaturekrant_285x217.indd   1 15-2-2021   10:13:19



 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar
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Lestrade Service is een installatiebedrijf gericht op  
verwarmingsapparatuur en duurzame energie.

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

Vacature: 
Allround (service) monteur 
(38 uur)

Als monteur van Lestrade Service ben je verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan cv ketels en aanverwante (duurzame) 
producten, tevens is het plaatsen van cv ketels, radiatoren, 
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen een van de 
werkzaamheden. Tevens draai je mee in de storingsdienst.

Hebben wij jouw interesse gewekt in deze boeiende en  
veelzijdige functie?
Kijk dan op www.lestrade.nl/vacature-servicemonteur 
voor meer informatie en/of stuur jouw motivatie/sollicitatie 
naar info@lestrade.nl. T.A.V J.H. Lestrade

ZOMERmeer dan ...

meer dan ...

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

SCHILDER & (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 

BouwkundigOntwerp- 
en adviesbureau 
van Zeist BV is 
op zoek naar een

Wat ga je doen?
•	 Uitwerken	en	detailleren	van		

nieuwe	plannen.
•	 Maken	van	bestek-	en	detail-	

tekeningen.
•	 Inmeet	werkzaamheden	op	locatie.
•	 Interne	werkzaamheden	zoals	bijv.	

het	bijhouden	van	onze	website.

Lijkt	dit	je	wat	en	heb	je	ervaring	
met	Arkey-Adomi:	stuur	dan	een	mail	
naar	mijnt@vanzeist.nl	
of	bel	met	06	-	51332030

Junior 
Bouwkundig 

Tekenaar



 WWW.MATERS.NL

TRANSPORTBEDRIJF

TRANSPORTBEDRIJF

Wegens uitbereiding van ons goed onderhouden wagenpark zijn wij op zoek naar:

KRAANWAGEN CHAUFFEURS 
Fulltime – standplaats Huissen

Geïnteresseerd? Mail je CV met motivatie naar personeel@maters.nl
Kijk op www.maters.nl of bel 026-325 33 00

 

VACATURES IN DE OUDERENZORG:
EVV-er
Als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende ondersteun je bewoners bij de dagelijkse zorg- en welzijnsvragen. Je kunt de 
zorgvraag van de bewoners goed inschatten en brengt behoeften/wensen van hen in kaart en communiceert dit met de 
verpleegkundige. Je signaleert ontwikkelingen op basis van observaties en anticipeert daarop. Daarbij ben je verantwoor-
delijk voor de juistheid en actualiteit van de zorgleefplannen en neem je deel aan multidisciplinair overleg. Je coördineert 
diverse werkzaamheden en je gebruikt je sociale vaardigheden om goed contact te onderhouden met de betrokkenen. Je 
onderhoudt bijvoorbeeld de contacten met familie, mantelzorgers, artsen en andere zorgdisciplines. Door jouw contacten 
weet je goede zorgleefplannen op te stellen die passend zijn bij de bewoners. Je bent accuraat, integer en je hebt inle-
vingsvermogen. Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit waartoe je bevoegd bent. 
16-32 uren per week, contracturen in overleg. Salaris conform cao VVT FWG 40, max. €2.971,05

Verzorgende IG – NIVEAU 3
Als verzorgende IG ondersteun je bewoners bij de dagelijkse zorg- en welzijnsvragen. Je kunt de zorgvraag van de be-
woners goed inschatten en brengt behoeften/wensen van hen in kaart en communiceert dit met de verpleegkundige. Je 
signaleert ontwikkelingen op basis van observaties en anticipeert daarop. Daarbij geef je input voor het bijstellen van het 
zorgleefplan en neem je deel aan multidisciplinair overleg. Je coördineert diverse werkzaamheden en je gebruikt je so-
ciale vaardigheden om goed contact te onderhouden met de betrokkenen. Je bent accuraat, integer en je hebt inlevings-
vermogen. Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit waartoe je bevoegd bent.
16-32 uren per week, contracturen in overleg. Salaris conform cao VVT FWG 35, max. €2.762,34.

Verpleegkundige
Ben jij een verpleegkundige met passie voor de ouderenzorg? Sta je stevig in je schoenen en zorg je graag voor anderen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! Je biedt verpleegkundige ondersteuning aan onze bewoners en communiceert hierover 
met je collega’s. Je ondersteunt de bewoners bij persoonlijke basiszorg, woonleefsituatie en (mentaal) welbevinden. Je 
signaleert ontwikkelingen en anticipeert daarop. Je verricht alle voorkomende verpleegtechnische handelingen en geeft 
waar nodig voorlichting, advies en instructie. Als verpleegkundige stel je samen met collega’s en de cliënt een zorgleef-
plan op en stelt deze zo nodig bij. Dit doe je in overleg met betrokkenen. Je beoordeelt op basis van de informatie welke 
persoonlijke aanpak juist is. Daarbij registreer je activiteiten en bevindingen. Je draagt bij aan het continue verbeteren 
van de zorg, het beheer en de kwaliteit. 20-32 uren per week, contracturen zijn bespreekbaar.
Salaris conform cao VVT, FWG 45 max. €3.264,29

Insula Dei Huize Kohlmann heeft nog meer mooie vacatures, kijk op de site.
Insula Dei Huize Kohlmann, Velperweg 139 Arnhem. Voor info bel je naar Elsemieke Schipper 026-369 7989
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De middelbare scholen zijn nog steeds in lockdown, 
maar examenleerlingen mogen wel weer naar school. 
Probleem opgelost? Helaas niet. Door de corona- 
regels is het onderwijs ook op school nog niet wat 
het normaal zou zijn. Bovendien voelen leerlingen 
zich onzeker: zijn ze er wel klaar voor en gaan de  
examens dit jaar wel door? Vijf Candea-leerlingen 
over hoe zij dit bijzondere examenjaar ervaren. 
 
 
CHIARA VAN EEK (6-VWO) 
“Ik sta er redelijk goed voor, maar we hebben door twee 
lockdowns toch wel wat gemist. Online sla ik minder op. Ik 
mis de afwisseling tussen uitleg en voor jezelf werken. 
Hoewel we door de anderhalvemeterregel nu tijdens les-
sen verspreid zitten over meer lokalen ben ik blij dat we 
weer naar school kunnen. Als het kan, ga ik bij de docent 
zitten en niet in een lokaal waar je de les via Teams volgt. 
Met de docent in de buurt ben ik meer geconcentreerd. Ik 
hoop dat er snel duidelijkheid komt over het examen. Ik ga 
ervan uit dat de promnight en de feestjes niet doorgaan. 
Het is niet anders. Daar ben ik vrij nuchter in.” 
 
ZENJA NAHUMURY (4-KB) 
“Aan de ene kant vind ik het jammer dat de Londenreis niet 
doorging, aan de andere kant: ik houd niet van reizen. We 
zullen wel meer dingen gaan missen. Daar kun je een pro-
bleem van maken, maar die tijd kun je beter steken in de 
examenvoorbereiding. Ik sta voor alle vakken nog vol-
doende. Dat we sinds de kerstvakantie weer op school les 
hebben, is fijn. Bij ons loopt de docent meestal heen en 
weer tussen de lokalen. Dan kun je makkelijker een vraag 
stellen. Als je thuis iets niet snapt, moet je mailen en kun 
je niet meteen verder. Ik vind het goed dat we geen prak-

EXAMEN DOEN IN CORONATIJD, HOE IS DAT?
tijkexamen hoeven te doen, want we hebben best wel wat 
praktijklessen gemist.” 
 
MARIEKE SCHEPERS (5-HAVO) 
“Van mij hoeft het centraal schriftelijk examen niet door te 
gaan. Ik vind dat ze er rekening mee moeten houden dat 
wij twee schooljaren met corona te maken hebben gehad. 
Dan loop je toch achterstanden op. Dat merk ik aan de toet-
sen, mijn cijfers zijn achteruitgegaan. Van thuisonderwijs 
leer je ook veel, zoals dingen op internet opzoeken en zelf-
standig werken, maar op school krijg je sneller hulp. Wat 
de school erg goed doet, is dat je bijles kunt krijgen. Ik 
hoop vooral dat ik wiskunde kan ophalen. Ik had me ver-
heugd op Londen en de vakantie straks met mijn vrien-
dinnen, maar het is niet anders.” 
 
SYTSE VISSER (4-KB) 
“Mij maakt het niet veel uit of ik online of op school les heb. 
Thuis heb je weleens dat je microfoon of camera hapert 
en dan denken ze dat je afwezig bent. Maar ik kan me thuis 
goed concentreren. Ik zorg dat ik mijn mobiel niet bij de 
hand heb. In de klas ben ik sneller afgeleid. Ik sta er prima 
voor. Als de examens niet doorgaan, zal ik ze niet missen. 
Misschien had ik het praktijkexamen niet gehaald, dat 
weet je niet. En het centraal examen… ik had vandaag 
twee toetsen in de gymzaal. Ik heb er dus wel een soort 
van gevoel bij. Engeland, dat vond ik wel écht jammer, 
want daar ben ik nog nooit geweest.” 
 
DAPHNE STRAVER (6-VWO) 
“Deze tijd is voor mij erg stressvol. Ik voel de druk richting 
het examen toenemen. Je moet je steeds aanpassen aan 
nieuwe omstandigheden. Van volledig thuisonderwijs naar 
gewoon op school, dan een combi van online en fysiek… 

RELATIE EN DAN   DE REST 
 
Als je kinderen wat wilt leren, zijn drie dingen be-
langrijk: relatie, relatie en relatie. Daarna komt de 
rest. Het contact is in coronatijd op afstand. Niet 
wat we willen, maar we maken er het beste van. 
Ook de open dag was digitaal. Meer dan dertig 
mensen zaten klaar op school, zeshonderd thuis. 
Er kon worden gechat, gebeld en voor wie dat 
wilde achteraf geteamst. Niet wat je wilt, maar 
het leverde toch ook leuke anekdotes op. Zoals 
die van een leerling die trots chat op welke ba-
sisschool ze zit: de Remigius! De collega chat 
terug: “Hey, dan ben ik in december bij je in de 
klas geweest om de voorlichtingstasjes af te 
geven.” Waarop de leerling enthousiast reageert: 
“Oh dan kent u mij! Ik ben dat blonde meisje 
rechts vooraan!” Grappig, aandoenlijk. En wat 
leert het? De behoefte om gezien te worden. Re-
latie, relatie, relatie. En dan de rest. 
 
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas 
(voorzitter centrale directie)

AGENDA
Week 8 Inhaaltoetsen (pta) 4- en 5-havo, 4- t/m 6-vwo. 22 feb. Lj. 1 en 2 toetsvrije dag. Inleveren voorlopig for-
mulier profielkeuze 3-havo en 3-vwo. 25 feb. Herkansingen 4-mavo. 26 feb. Herkansingen 4-bb/kb. 1 maart 
Vergadering medezeggenschapsraad. 5, 8 en 9 maart Leerlingbesprekingen, leerlingen vanaf 13.15 uur vrij 
(m.u.v. individuele afspraken met docenten). 

in the picture

Het is niet zo erg dat ze niet meer over straat kun-
nen, maar veel reacties krijgen Alana Portier en 
Leone Egging wel. Ze spelen, samen met kinderen 
van de basisschool, een hoofdrol in de filmpjes die 
Candea maakte voor de online open dag. Leone 
presenteert met Asil Fadoos het filmpje over 
vmbo-bb/kb, Alana en Annabel Klok het filmpje 
over de mavo-opleiding. Ze vonden het hartstikke 
leuk om te doen. 
 
Alana zou eerst alleen wat vertellen over wiskunde, dat 
ze ‘versneld’ heeft gedaan. “Toen vroegen ze of ik alles 
wilde doen. Ik was even verrast, maar ik zei natuurlijk 
wel ja.” Leone werd uit de klas gehaald, waarom weet ze 
niet. “Dat heb ik niet gevraagd, want het leek me meteen 
leuk om te doen. Ze zeiden dat ik ook op YouTube zou 
komen, maar dat vind ik niet erg. Het is leuk om een keer 
mee te maken.” 
De meiden kregen vooraf het script. Leone oefende met 
haar ouders, maar ze vond het niet heel moeilijk. Alana 
nam haar teksten pas de avond van tevoren door. “Je 
hoefde ze niet uit het hoofd te leren, want je mocht het 
ook in je eigen woorden zeggen. Ik was niet zenuwach-
tig. Toen ik musicalles had, moest ik ook optreden.” En, 

hoe zat dat bij Leone? “Hmmm, ik voelde gezonde span-
ning”, klinkt het geroutineerd.  
Omdat ieder filmpje er in één dag op moest staan, waren 
de opnamen zelf hard werken. Alana: “Ik vond het in het 
begin verwarrend dat alles door elkaar werd gefilmd, 
maar dat went snel. Ik ben er trots op, terwijl ik mezelf 
normaal liever niet terugzie in filmpjes. Er is niet iets wat 
ik achteraf anders had willen doen.” Dat geldt ook voor 
Leone. “Het is mooi geworden. De opnamedag was ge-
zellig, je maakt samen iets. Ik heb er van genoten.” 
Laatste vraag: zo’n dagje acteren, smaakt dat naar 
meer? Alana: “Ik vond het niet echt acteren, want je 
hoeft niet iemand anders te spelen. Het was leuk voor 
een dag, maar niet om m’n beroep van te maken. Voet-
ballen is leuker.” Leone: “Ik vond het ook leuk voor een 
dag, maar niet langer. Je moet echt geduld hebben, 
want het is veel wachten.” 

De open dag was dit jaar anders dan anders: niet op 
school, maar online. De belangstelling was deson-
danks groot. We hadden ruim zeshonderd aanmeldin-
gen van achtstegroepers en hun ouders. Zij konden 
onder andere filmpjes bekijken (zie hiernaast) en 
chatten met medewerkers. Van die laatste mogelijk-
heid werd zo’n driehonderd keer gebruikgemaakt.  
 
De technasiumdocenten Pauline Cobussen en Bert Carpaij 
(zie foto) hadden het druk. “Het was een andere beleving 
van de open dag, maar wel heel leuk”, zegt Bert. Een aantal 
chats werd voortgezet als Teamsgesprek. “Dat communi-
ceert beter, want je ziet en hoort elkaar.” Bert maakte ook af-
spraken voor een onlinerondleiding ná de open dag. “Dan 
loop ik met mijn laptop met de camera aan door het tech-
nasium en geef ik uitleg en beantwoord ik vragen. Zo kun 
je achtstegroepers in deze spannende  tijd een beetje hel-
pen met kiezen. Ik heb al tien rondleidingen gedaan.” 

Voor vragen over vmbo-bb/kb zat coördinator Mirjam Pijfers 
met negen collega’s klaar. Ze merkten dat het vmbo-filmpje 
veel gras voor hun voeten had weggemaaid. Mirjam: “Ou-
ders wilden vooral weten of hun kind bij ons past en leer-
lingen zelf vinden het vooral spannend. Dan probeer je hen 
gerust te stellen. Dat is in een chatgesprek moeilijker, want 
je ziet niet of je antwoord voldoende is.” Mirjam hoopt dat 
er snel nog een mogelijkheid komt om leerlingen en ou-
ders persoonlijk op school te ontvangen.  
Ook het mavo-team kon volgens coördinator Peter Derk-
sen zien dat veel vragen al in het filmpje waren beant-
woord. “De vragen die overbleven gingen vooral over het 
maatwerkonderwijs dat Candea aanbiedt en de mavo/ 
havo-dakpanklas, waardoor leerlingen hun keuze nog even 
kunnen uitstellen. We hadden linkjes klaarstaan, zodat we 
meteen konden doorlinken naar informatie op de site. Het 
chatten ging op zich prima, maar ik heb liever persoonlijk 
contact, via Teams of beter nog in levenden lijve. Dus wat 
mij betreft: volgend jaar gewoon weer op school!” 

VEEL BELANGSTELLING VOOR ONLINE OPEN DAG

Het is moeilijk om in een ritme te komen. Als het centraal 
examen niet doorgaat, komt mij dat goed uit. Ik sta er niet 
geweldig voor en ik ben niet iemand die dan nog even cij-
fers ophaalt. Iedereen probeert van deze situatie het beste 
te maken, leerlingen en docenten, maar ik had het mij al-
lemaal anders voorgesteld. Rome ging vorig jaar niet door 
en Berlijn dit jaar niet. Ik heb met vrienden afgesproken 
dat we de feestjes en de vakantie later nog inhalen. Daar 
kijk ik naar uit.” 
 
De interviews vonden plaats vóór het besluit van  
minister Slob om het centraal schriftelijk examen 
wel te laten doorgaan. 
 

STARRING: ALANA EN LEONE!

NIEUWSGIERIG NAAR DE 
FILMPJES MET ALANA  
EN LEONE?  
Scan dan de QR-code  
(ook voor het filmpje  
over havo/vwo).

 Alana Portier Leone Egging

Chatten kan niet meer, maar 
alle informatie en de filmpjes 
staan nog steeds online 
(www.candea.nl). Wil je meer 
weten of persoonlijk contact, 
bel dan naar 0316 – 367 800  
of meld je via de QR-code aan 
voor een Teams-gesprek!

V.l.n.r. : Marieke Schepers, Daphne Straver, Sytse Visser, Chiara van Eek en Zenja Nahumury.
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de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 17 februari 2021 19

Voor de rubriek De Lie-
mers Werkt bezoeken 
we regelmatig een on-
dernemer of medewer-
ker van een Liemers 
bedrijf.

Naam?
“Femke Hoveling. Ik 
werk bijna een jaar bij 
Jumbo Heemskerk aan 
de Kampsingel in Ze-
venaar. Daar sta ik op 
de vleeswarenafdeling. 
Klanten kunnen daar al 
hun kazen, vleeswaren 
en tapas vinden. Ik zorg dat alle schappen 
gevuld zijn en we snijden zelf ook een aantal 
vleeswaren, zoals rosbief. Ik moest echt wen-
nen om met zulke grote stukken vlees en de 
snijmachine te werken. Nu vind ik het vooral 
leuk om te doen.”

Werken bij Jumbo?
“Het contact met klanten vind ik erg leuk. Mijn 
collega’s zijn erg gezellig: samen hebben we 
heel veel lol. Iedereen staat klaar om de ander 
een handje te helpen. Doordat er zo’n fijne 
sfeer is, ga ik met plezier naar mijn werk.”

Vrije tijd?
“Ik vind het leuk om te sporten. Zo zit ik bij 
Atletiekvereniging de Liemers. Ook spreek ik 

graag af met vrienden en familie: we maken 
er altijd wel iets leuks van.”

De Liemers?
“Het is mooi om te zien dat er veel mensen 
in de Liemers zijn die iedereen kennen. Dat 
geeft een beetje onze geschiedenis weer. 
Ik werk meestal op zaterdagochtend. Elke 
week is er een meneer die ik help met zijn 
boodschappen. Dat geeft een vertrouwde 
sfeer.”

Mooiste plekje?
“Ik heb veel leuke herinneringen aan de 
Breuly. Op een warme dag liggen de velden 
helemaal vol met mensen. Je kunt er heer-
lijk zwemmen en lol maken met vrienden.”

WESTERVOORT – Op 9 februari 2021 heb-
ben burgemeester Arend van Hout en Je-
roen van den Adel van AdVicus BV de 
koopovereenkomst voor project Klasse wo-
nen in Westervoort getekend.

Al langere tijd bestaat de wens voor wo-
ningbouw op de plek van de basisschool de 
Flierefluiter in Westervoort. Na een selectie 
procedure is het plan van AdVicus als beste 
naar voren gekomen. De planning is om dit 
jaar met de bouw te starten. Onder de naam: 
Klasse wonen in Westervoort, worden in het 
bestaande gebouw twaalf koopwoningen 
(bungalows) gerealiseerd. Het gebouw wordt 
compleet opnieuw ingedeeld, grondig geïso-
leerd en het aanzicht wordt meer van deze 
tijd. De bungalows hebben allemaal een eigen 

tuin en worden tussen de 65m2 en 100m2 

groot. Het voormalige schoolplein wordt op-
nieuw ingericht met groen en voldoende ruim-
te om auto’s te parkeren. Het groenteplein 
blijft bestaan. AdVicus is gespecialiseerd in 
herbestemming en transformatie van (ka-
rakteristieke) gebouwen. Eerder zijn door 
AdVicus bijvoorbeeld schoolgebouwen in De-
venter, Winterswijk en Heerde omgebouwd 
naar woningen. De komende maanden wordt 
het ontwerp uitgewerkt en de vergunningen 
voorbereid. Als alles goed verloopt start de 
verkoop van de woningen nog voor de zo-
mer van 2021. Belangstellenden kunnen op 
de website van www.advicus.nl de voortgang 
volgen. Wethouder Hans Sluiter: “Er is veel 
vraag naar nieuwe woningen in Westervoort. 
Daarom prima dat deze voormalige school 
een woonbestemming krijgt. Bent u als Wes-
tervoorter op zoek naar een woning dan kunt 
u zich melden bij AdVicus.

Van de redactie

Kyra Sannes

Twaalf woningen in voormalige 
basisschool de Flierefluiter

‘Samen hebben we heel veel lol’

Burgemeester Arend van Hout (rechts) en Jeroen van den Adel zetten hun handtekening. Foto: PR 

”Het contact met de klanten vind ik erg leuk”. Foto: Kyra Sannes
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ELST – De aanschaf van zonnepanelen is 
voor velen een hot item. Er zijn veel vragen. 
Over kwaliteit, duurzaamheid en... is het 
voor mijn huis wel een goede investering? 
Laat je voorlichten door een van de eerste 
aanbieders van zonnepanelen: Atama Solar 
Energy. Dit bedrijf heeft jarenlange ervaring 
en hanteert een uitstekende prijs/kwali-
teitsverhouding.

Atama is in 2009 gestart door de huidige di-
recteur Allard Dijkstra en is gegroeid tot een 
bedrijf met tachtig medewerkers, waaronder 
vijftig installateurs. Atama biedt een totaal-

concept: advies, koop, installatie, onderhoud 
en service. Alles in eigen hand onder één dak 
met eigen gekwalificeerde monteurs, opge-
leid in eigen bedrijf. Atama is Zonnekeur In-
stallateur en VCA-gecertificeerd. Dat is ver-
trouwd en veilig!

Voordelen
Met de aanschaf van zonnepanelen draag je 
bij aan een duurzame samenleving. Je inves-
tering is uiterst interessant: het rendement is 
vele malen hoger dan de misgelopen rente op 
de bank. Bovendien zal een zonnestroom-in-
stallatie je huis een hogere verkoopwaarde 

geven. Nadelen zijn er niet, of het moet zijn, 
dat je een tijdje moet wennen aan het uiterlijk 
van het nieuwe dak.

Webinair
Donderdag 4 maart geeft Atama Solar Energy 
online informatie in de vorm van een webinair. 
Er wordt uitgebreid geïnformeerd over de wer-
king, opbrengst, terugverdientijd en mogelijke 
subsidies bij zonnepanelen. Na afloop kunnen 
er ook vragen worden gesteld. Aanmelden kan 
via een formulier op atama.nl, waarna men per 
mail een link ontvangt voor deelname.
Geen tijd om daar op te wachten? Kijk op 

www.atama.nl of neem meteen contact op 
(088 2973400). Momenteel hanteert Atama 
een kortingsactie. Zie de advertentie in deze 
uitgave!
Atama Solar Energy, Nijverheidsweg 35, Elst. 
088 2973400; www.atama.nl.

Zonnepanelen een verantwoorde duurzame investering

Alles onder één dak bij Atama Solar Energy
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PROFITEER NU VAN DEZE UNIEKE ACTIE EN KOM LANGS BIJ:

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

Bekijk de actievoorwaarden op sikkens.nl/binnenmuurverf. Actieperiode t/m 31 maart 2021.

Vind ons en volg ons op 
Facebook en twitter

Click & collect: U kunt uitsluitend telefonisch 
een bestelling doorgeven en afhalen kan in overleg.
(Bestellingen moeten minimaal 4 uur van te voren worden doorgegeven) 

ACTIEPERIODE
T/M 31 MAART 2021


