
Schrijf geschiedenis met boom en gedicht
Kinderburgemeester van Zevenaar organiseert gedichtenwedstrijd

ZEVENAAR – De amateursport-
competities mogen dan vanwe-
ge de lockdown stilliggen, maar 
Hockey Vereniging Zevenaar 
staat zeker niet stil. Jeugd tot 
en met 17 jaar mag trainen en 
onderling wedstrijden spelen 
en daar wordt met allerlei leuke 
initiatieven veel gebruik van ge-
maakt.

Frits van Ingen, bestuurslid van 
HVZ: “Normaal gesproken zouden 
alle teams van HVZ nu zaalcom-
petitie spelen, maar helaas kan 
die vanwege de coronamaatre-
gelen niet doorgaan.” Zowel de 

club als teams zelf gaan op zoek 
naar mogelijkheden om toch lek-
ker buiten te kunnen blijven spor-
ten. Bijvoorbeeld met de HVZ 
Winter Academy, georganiseerd 
in samenwerking met Ataro. Ge-
durende vijf zaterdagen kunnen 
zowel Jongste Jeugd teams als 
Junioren onder begeleiding van 
ervaren trainers door blijven 
hockeyen. Daarbij blijft het niet 
alleen bij hockey, maar wordt er 

ook gewerkt aan kracht en con-
ditie. Marijn Roos, medewerker 
van Ataro, vult aan: “Juist nu veel 
kinderen thuisonderwijs krijgen is 
het belangrijk om te blijven bewe-
gen. Aan de hoge opkomst zien 

we dat daar een grote behoefte  
aan is.”
De Winter Academy is overigens 
niet alleen voor leden voor HVZ. 
Ben je geen lid en wil je graag 
kennismaken met hockey of wil je 

gewoon onder begeleiding spor-
ten, meld je dan aan. Deelname is 
gratis. De HVZ Winter Academy 
vindt nog plaats op zaterdag 6, 13 
en 27 februari. Inschrijven kan via 
www.atarosportservice.nl.
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ZEVENAAR – Kinderburgemeester 
Jasmijn Braam doet een oproep 
aan alle kinderen in gemeente Ze-
venaar. Hoe voelen zij zich in deze 
coronatijden? Om daar achter te 
komen, organiseert Jasmijn een 
gedichtenwedstrijd met het mot-
to: ‘Help jij mee geschiedenis te 
schrijven?’

Door Kyra Sannes

“Ik wil vragen of iedereen een ge-
dicht wil schrijven over zijn of haar 
gevoelens in de coronatijd. Met de 
lockdown hoor je alleen maar de 
meningen van volwassenen. Ik ben 
juist benieuwd naar wat de kinde-
ren ervan vinden. Dat is ook heel 
belangrijk,” vertelt Jasmijn. De ge-
schreven gedichten kunnen samen 
met naam, leeftijd, woonplaats 
en telefoonnummer heel februari 
ingezonden worden naar kinder-
burgemeester@zevenaar.nl. Een 
jury kiest dan de twaalf beste uit 

verschillende leeftijdscategorieën, 
die van acht tot en met zeventien 
jaar lopen. Jasmijn maakt natuur-
lijk deel uit van de jury. “Ik ga er 
vooral op letten dat het in eigen 
woorden staat, dus niet zo’n ‘ma-

chine-gedicht’.” De gedichtenwed-
strijd wordt gecombineerd met het 
plan van de gemeente om in iedere 
dorpskern een boom te planten, als 
herinnering aan deze rare tijd. “Bij 
elke boom komt een bordje met 

een gedicht, zodat we met zijn allen 
een beetje geschiedenis schrijven.”
Volwassenen kunnen niet naar hun 
werk; de kinderen nu ook niet meer 
naar school. Jasmijn beschrijft hoe 
ze zelf de lockdown ervaart: “Ik mis 
natuurlijk de sociale contacten met 
anderen. In het begin was het wel 
chill dat je niet zoveel hoefde te 
doen, maar ik kan me minder goed 
concentreren op school.” Daar-
bij komt dat Jasmijn dit jaar een 
middelbare school moet kiezen. 
“Normaal kan je even gaan kijken 
en de sfeer proeven. Nu ga je van 
thuiswerken opeens naar de grote 
school. Dat vind ik wel heel lastig.” 
Ze merkt dat andere kinderen daar 
ook mee zitten. Met deze gedich-
tenwedstrijd hoopt ze dat zij zich 
kunnen uitspreken. “Ik wil bereiken 
dat kinderen ook hun mening en 
gevoelens kunnen uiten, hoe zij het 
ervaren. Dat is voor iedereen an-
ders. Ik wil bereiken dat als mensen 
over twintig jaar langs die boom lo-

pen, ze dan weten: ‘Dit kind heeft 
het toe zó ervaren.’”

Mening geven
Jasmijn is de eerste kinderburge-
meester van Zevenaar. “Ik vind het 
heel leuk om te presenteren en mijn 
eigen mening te geven. Ik vind het 
ook heel belangrijk dat er geluisterd 
wordt naar de mening van iemand 
anders, want daar luister ik soms 
nog eerder naar dan die van mezelf!” 
De gedichtenwedstrijd is slechts 
één van Jasmijns acties als kin-
derburgemeester. Zo heeft ze met 
‘Een warme groet, doet een oudere 
goed!’ allerlei kunstwerken en lieve 
wensen, gemaakt door basisschool-
kinderen, rondgebracht bij de ver-
zorgingshuizen. “We hebben toen 
honderden wensen ontvangen,” ver-
telt Jasmijn. Hopelijk ligt dat aan-
tal bij de gedichtenwedstrijd ook zo 
hoog. Het is tenslotte een manier 
voor kinderen om zich te laten horen 
én geschiedenis te schrijven.

“Ik wil vragen of iedereen een gedicht wil schrijven over zijn of haar gevoelens in de  
coronatijd.” (Foto: Kyra Sannes)

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 vrijdag 
om 12.00 uur! 
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Een teken van leven!

Tijdens de voortduren-
de, opgelegde periode 
van inactiviteit hadden 
we u weinig te melden.
Dat blijft ook nog wel 
even zo, maar hoe we het ook wenden of 
keren, er is door het vaccin helder licht 
aan het eind van de tunnel.

Daar staat wel tegenover dat de tunnel 
nog erg lang is er we er met een trage 
tred doorheen lopen. Het is niet anders.

We kijken uit naar uw komst en, het 
klinkt misschien niet aardig, maar ook 
naar uw portemonnee. Het wordt steeds 
meer billen knijpen om de kop boven 
water te houden. Het financiële vet is 
langzamerhand van de botten verdwe-
nen.
Zonder de overheidssteun hadden we of 
de deuren al lang moeten sluiten of een 
groot deel van het personeel moeten 
ontslaan.

Zoals het er nu uitziet, gaan we het red-
den en hopen we na de grote vakantie 
weer (bijna) volledig te kunnen gaan 
draaien. Het zal toch niet zo zijn dat de 
kermis in augustus weer niet door kan 
gaan? Twee jaar op een rij geen kermis is 
voor veel mensen een enorme domper. 
Voor ons ook!

Alleen in de Tweede Wereldoorlog 
was er geen kermis en dus ook geen 
koning-schieten.

Polio, mazelen, pokken, bof, difterie 
hebben we door een prik onder de duim 
gekregen.

Kom maar door met die Covid-vaccins 
zou ik zeggen!

CHRIS VAN DE VEN

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Zoals u weet werken er bij ons in De Ogtent 
en in het Horsterpark veertig mensen met 
een beperking.

Bij de eerste Lockdown bleven ze allemaal 
thuis en was alles bij ons gesloten. Enkel 
het voeren van de dieren op de kinderboer-
derij ging door. Die isolatie is voor velen 
een ramp, maar voor onze cliënten is het 
extra zwaar. 

Bij de huidige Lockdown is er voor gekozen 
zoveel mogelijk door te werken. Met alle 
aanpassingen en voorzorgsmaatregelen 
proberen we ‘gewoon’ aan het werk te 
blijven. Dat is af en toe zoeken naar zinvolle 
dagbesteding.

In De Ogtent hebben onze mensen bijvoor-
beeld kerstpakketten kunnen inpakken. Ook 
1000 goodiebags voor HOPE XXL-jongeren 
die meedoen met MDT(maatschappelijke 

diensttijd). We hebben een eigen filmzaal 
dus daar kunnen ze ook naartoe en er zijn 
tal van creatieve handenarbeidactiviteiten 
gestart. Ook wordt aandacht besteed aan 

sportieve beweging!
In het park is Dickens To Go een groot 
succes. Dat is allemaal mooi, maar ze missen 
het contact met de bezoekers enorm.

Dat het Dickens Team een groep mensen is 
waar we in de regio trots op zijn, is al heel 
lang duidelijk.

Nu bewijzen ze hun creatieve, slimme, 
originele en doortastende creativiteit weer 
eens te meer. Iemand riep na het afgelasten 
van het grote festival in december: ‘Dickens 
2Go’!
Er werd een speciale kraam gemaakt door 
de timmerploeg. We schaften apparatuur 
aan om poffertje en oliebollen te bakken. 
De beroemde taartbakkerij draait gewoon 
door. Er kwam chocolade schenk- en 
warmhoud apparatuur. Er werd geknutseld 
aan kleine spulletjes voor de verkoop. En 
de glühwein was een opsteker voor de 
wandelaars. Een coronaprove opstelling en 
men ging los.
De waardering van onze bezoekers is gewel-
dig. En dan staat alles en dan gaat het weer 
jeuken bij de Dickens Groep.

We zeggen nog niet veel maar ergens rond 
de zomer gaan we (hopelijk) Corona afslui-
ten op een grootse wijze.

De voorbereidingen worden getroffen. Er is 
een groep mensen in onze samenleving die 
we na het virus eens goed gaan verwennen.

OPROEP!!!! (Uitgekookte) Vrouwen van 
middelbare leeftijd gezocht!

Het is wellicht niet meer mogelijk met alle 
gender dit en genderneutraal dat, maar we 
zoeken een vijftal vrouwen die in de keu-
ken van Bij de Buren hun’ mannetje’ staan. 

We willen net als in het theepaviljoen van 
het Horsterpark een zelf organiserend 
team opzetten. Dat werkt daar al jaren 
fantastisch.

Mensen die de vrijheid hebben om hun 
tijd in te delen en elkaars diensten bij 
vakanties opvangen, waardoor er veel 
persoonlijke vrijheid is qua tijdsbesteding. 
Zo maken ze hun eigen rooster.

Wie zoeken we? Vrouwen (en natuurlijk 
mogen het ook mannen zijn!) die de 14 
keuken-kookdiensten onder hoede van 
onze kok René zelfstandig kunnen draaien. 
Zeven keer lunch (van ongeveer 12.00 tot 
14.30 uur) en de zeven keer diners (van 

16.00 tot 19.00uur). Vijf mensen die onze 
eenvoudige gerechten van de lunch- en of 
dinerkaart kunnen bereiden. Medewerkers 
die een paar diensten per week voor hun 
rekening kunnen nemen. 

Je hoeft geen volleerd kok te zijn, maar wel 
tien eieren te gelijk kunnen bakken! 

Interesse? Stuur dan een mail naar chris@
deogtent.nl. 

Cliënten werken door!

Dickens 2Go

Oproep: Keukenhulp gezocht!
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GROESSEN – Luc van der Laan (26) 
valt in de prijzen als vrijwilliger bij 
Sportclub Groessen, nadat hij zich 
acht jaar trouw heeft ingezet voor 
de belangen van de club. Hij hoopt 
andere aspirant-vrijwilligers te in-
spireren om te handelen naar hun 
passies.

Als klein jongetje begon Luc met 
voetballen bij sportclub Groessen. 
Dat deed hij lange tijd totdat hem 
het voetballen door een knieblessu-
re abrupt werd ontnomen. Stilzitten 
is voor Luc echter nooit een optie 
geweest: “Het kriebelde om wat te 
gaan doen!”, aldus de sportfanaat. 
Al op 18-jarige leeftijd, begon Luc 
zich te oriënteren achter de scher-
men van zijn club. Hij startte met 
het geven van voetbaltrainingen en 
toen begon het balletje te rollen. Al 
snel zette hij de stap naar het ver-
vullen van bestuurs- en commissie-
taken binnen de club. “Dat matchte 
goed met mijn opleiding Sport, ge-
zondheid en management , maar 
het draait ook om een stukje gezel-
ligheid”, benadrukt de jonge vrijwilli-
ger. Naast zijn betrokkenheid bij SC 
Groessen, werkt Luc óók nog voor 
de KNHB, de Koninklijke Nederland-
se Hockeybond. Als sportliefhebber 
grijpt hij graag alle mogelijkheden 
aan om de kennis van zijn opleiding 
in de praktijk te brengen. “Het ver-
breedt je belevingswereld, je leert je 

omgeving beter kennen. Mij heeft 
het vrijwilligerswerk enorm gehol-
pen in het ontwikkelen van talenten 
die mij de rest van mijn leven bij zul-
len blijven.”

Prijzen
Een jonge vrijwilliger die zelf niet 
meer voetbalt, maar zich vooralsnog 
met hart en ziel blijft inzetten voor de 
club? Die valt op! Na zijn harde wer-
ken vonden zijn medebestuursleden 
het verdiend dat Luc uitgeroepen 
werd tot vrijwilliger van het jaar bij 
SC Groessen. Als kers op de taart, 
werd hij óók nog eens genomineerd 
voor de jongeren vrijwilligersprijs van 
de gemeente Duiven. Na een proce-
dure van stemmen en juryberaad, 
kwam hij ook daar als winnaar uit 
de bus. “Allereerst ben ik ongelooflijk 
dankbaar voor deze erkenning, maar 
dat is natuurlijk niet waar ik het voor 
doe”, zegt Luc terwijl hij glimlachend 
in de richting van zijn trofee kijkt. “De 
kleine lolletjes binnen de club zijn mij 
stiekem iets meer dierbaar.”

Toekomst
Luc voelt zich aangetrokken door 
het sociale aspect van het vrijwilli-
gerswerk en doet dan ook graag een 
woordje als het aankomt op het in-
spireren van nieuwe jonge vrijwilli-
gers: “Je doet vrijwilligerswerk niet 
alleen voor anderen, maar óók voor 
jezelf!”, begint hij. “Kijk daarom goed 
naar wat je leuk vindt en wat jou 
écht motiveert! Op die manier breng 
je het beste in jezelf naar boven en 
stel je jezelf ook in staat je te ontwik-
kelen!” Zelf heeft Luc zijn CV goed 
volgepakt met zijn activiteiten als 
vrijwilliger. “Ook vanuit mijn manage-
mentopleiding is het heel kostbaar 
om écht bij verenigingen je bijdrage 
te doen.” Luc hoopt ten zeerste dat 
hij anderen kan motiveren om an-
deren te gaan helpen en dat ze hier 
vooral veel plezier uit zullen halen. In 
de toekomst zal Luc zijn steentje bij 
blijven dragen binnen SC Groessen 
en hoopt hij verder te kunnen groei-
en als vrijwilliger, werknemer en als 
persoon.

De Liemers Lacht

Het is nog steeds een vreemde tijd 
voor iedereen. Door de strengere 
lockdown moet iedereen een stap-
je terugdoen. Door de dreiging van 
de Britse variant moeten ook kin-
deren afstand tot elkaar houden. 
De niet-essentiële winkels 
blijven voorlopig dicht en 
’s avonds is het stil op 
straat. De scholen zijn 
eveneens gesloten; ho-
pelijk gaan de basisscho-
len en de kinderopvang 
vanaf 8 februari weer open. Als 
eindexamenleerling heb ik het ge-
luk dat ik nog wel ‘gewoon’ naar 
school mag. Toch voelt het wel 
enorm anders dan normaal. De 
lessen zijn voornamelijk in koude, 
kille gymzalen. De afstand tussen 
de tafeltjes is gigantisch. Even ge-
zellig praten is een stuk moeilijker 
dan eerst. Toch vind ik dat ik niet 
mag klagen. Ik ben blij dat school 
zoveel moeite doet om een leer-
achterstand voor ons zoveel mo-
gelijk te beperken. Ik denk dat ba-
sisschoolleerlingen en studenten 
het er veel moeilijker mee hebben 
dan ik. Nog veel meer groepen zijn 
enorm de dupe van de maatrege-
len. Ondanks dat veel huishou-
dens dit jaar meer spaarden dan 

in de wvoorgaande jaren, zagen 
anderen juist hun reserves in rook 
opgaan. Bijvoorbeeld omdat hun 
winkel of restaurant noodgedwon-
gen een lange tijd gesloten moest 
blijven. Ik heb het erg te doen met 

ondernemers die door de 
lockdown in financiële 
problemen zijn geraakt. 
Ik hoop niet alleen voor 
de bezoekers, maar juist 

ook voor de eigenaren 
dat deze gelegenheden 

snel weer opengaan. En daar-
naast: een film in een bioscoop 
of een lekkere maaltijd in een res-
taurant is toch veel sfeervoller dan 
thuis alleen op de bank? Voor deze 
editie schreef ik een artikel over 
de populariteit van vegetarisch 
eten (in Liemerse restaurants). Ik 
ben zelf al ruim twee jaar vegeta-
riër, dus ik ben erg blij dat restau-
rants zoveel moeite doen om in 
te spelen op de wensen van zijn 
gasten. En omdat de horeca voor-
lopig helaas nog dichtzit, zit er aan 
het eind van het artikel een recept 
van een professionele chefkok om 
thuis een overheerlijk vegetarisch 
gerecht op tafel te zetten.

Linda Ruijs
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Colofon

Groessenaar Luc van der Laan:
‘Vrijwilligerswerk doe je óók voor jezelf!’

Ted Prost

“De kleine lolletjes binnen de club zijn mij dierbaar.”

Marijn Roos en Maarten Stuurman organiseren met veel plezier de Winter Academy bij Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ).
(Foto: Floor Koers).

DUIVEN – In verband met de coro-
na-epidemie vinden er tot en met 
9 februari geen vieringen plaats in 
onze geloofsgemeenschap.

Voor actuele informatie kunt u de 
website www.rkliemers.nl raadple-
gen. De Maria- en gedachteniska-
pel zijn van maandag – vrijdag geo-
pend van 9.00 – 17.00 uur.
Onder voorbehoud is de eerstvol-
gende Eucharistieviering: Vrijdag 
: 12-2-2021 om 10.30 uur. Eucha-

ristie viering. Voorganger: Pastoor 
Thanh. Koor: (Stille viering). Ge-
bedsintenties 12-2-2021: Lucy van 
der Heijden-Beekema, Miep en Al-
bert van Klaveren, Michel Thuyns, 
Pa en Ma Staring-Franken, kinde-
ren en kleinkinderen, Wim Sanders, 
Ben Bossmann, Annie en Bernard 
Hoppenreijs-Lucassen, Wim Sta-
ring. Overleden: 14-1-2021 Wim 
Sanders in de leeftijd van 86 jaar. 
15-1-2021 Ben Bossmann in de 
leeftijd van 91 jaar.

H. Remigius Duiven

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Heleen van den Hurk
Praktijk voor verliesverwerking en levensvragen

Duiven
tel. 06 5230 4775
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De 2e ronde

Ontruimt, verhuist en ontzorgt
Wij regelen voor u de 

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

professionele ontruiming.
Bel ons en wij zullen de mogelijk-

heden met u bespreken.

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

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

06-24667703 / 06-55814854

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

www.nama.nl
Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

Verf l Behang l Glas l Binnenzonwering l Vloerbedekking l Laminaat

Ook tijdens deze Lockdownperiode 
staan wij voor u klaar!

U kunt uw bestelling uitsluitend telefonisch doorgeven en afhalen 
in overleg. Informeer naar de mogelijkheden!
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GROESSEN – Maureen Hamstra is sinds 
2020 de nieuwe voorzitter van de jonge-
rensoos Rinoceros in Groessen. Voor de 
jeugdsoos is corona natuurlijk ook iets 
waar de jongen niet op zaten te wachten. 
Toch weten ze de tijd goed door te komen. 
“Maar we verlangen naar de tijd dat de bar 
gewoon weer op vrijdagavond open mag en 
we ons eerste echte feest weer kunnen or-
ganiseren,” aldus Maureen.

Maureen is in het dagelijkse leven leerkracht 
van groep acht van een basisschool in Arn-
hem. Ze omschrijft zichzelf als een onder-
nemende jonge vrouw, altijd op zoek naar 
nieuwe dingen. Als ze ergens aan begint wil 
ze dat ook zo goed mogelijk doen. Maureen: 
“Ik was eerder wel perfectionistisch, maar ik 
heb geleerd om dat los te laten en anderen 
de kans te geven om dingen anders te doen 
dan ik zou willen.” Rinoceros is een jongeren-
soos voor jeugd vanaf 16 jaar uit de omge-
ving. Behalve de bar, waar iedereen welkom 
is op de vrijdagavond, worden er jaarlijks 
verschillende feesten georganiseerd speciaal 
voor jongeren, maar zo nu en dan is er ook 
een feest voor senioren uit het dorp. De soos 
bestond op 4 april in 2020 50 jaar. In 1970 
opgericht in een schuur, daarna verhuisd 
naar een pand in Groessen heeft de soos nu 
een plek gevonden, naast het dorpshuis in 

Groessen, op het Isodorusplein. Helaas kon 
dit bijzondere jubileum niet worden gevierd 
vanwege corona.
Maureen: “We vormen een algemeen bestuur 
met 21 vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 
26 jaar. Ons dagelijks bestuur bestaat uit vijf 
mensen. “De vrijwilligers organiseren de ac-
tiviteiten in werkgroepen van zes leden. Op 
die manier verdelen we het werk en spelen 

we ook in op de interesse van de mensen. 
Want de een vindt het leuk om een Holland-
se avond te organiseren, terwijl een ander 
zich juist graag voor een Beachparty in wil 
zetten.” Maureen vervolgt: “Ik had super veel 
zin in het voorzitterschap, maar corona gooi-
de wel wat roet in het eten. We zien elkaar 
als bestuur veel minder, al houden we zoveel 
mogelijk online contact met elkaar. Ik kan 

niet wachten om weer gezel-
lig met elkaar aan de bar te 
zitten en dat ik echt voor de 
groep kan staan als de nieu-
we voorzitter.” Het bestuur 
van Rinoceros besteedt de 
tijd dat ze nu dicht zijn zo 
goed mogelijk. Het gebouw 
is opnieuw geverfd, de bar 
helemaal opgeknapt, zodat 
de bezoekers elkaar straks in 
een opgefrist gebouw kunnen 
ontmoeten. “We zijn een club 
van jonge, creatieve mensen, 
met veel talenten en dus kun-
nen we best veel nu we niet 
open mogen zijn. Zo hebben 
we een online Top2000quiz 
gedaan, we hebben radio ge-
maakt tijdens de kermis, er 
wordt gewerkt aan een be-
tere website, dus op die ma-
nier zijn we toch goed bezig 
en laten we regelmatig van 
ons horen. Maar online-acti-

viteiten is toch niet wat we willen. Wij wil-
len gewoon weer echte feesten organiseren. 
We willen de jeugd van de Liemers weer de 
mogelijkheid geven om elkaar in real life te 
ontmoeten in onze bar, al moet dat de eerste 
tijd waarschijnlijk nog op reservering, om de 
coronamaatregelen te handhaven. Alleen het 
radiomaken zal misschien op ons online-ac-
tiviteitenlijstje blijven staan.”

DIDAM – Anderhalf jaar geleden startte 
Michel Berendsen met een zwerfhonden-
school in Didam. Zijn doel: zwerfhonden 
helpen om zich aan te passen aan de nieu-
we omgeving en eigenaren leren begrijpen 
hoe je het best met hun zwerfhond om kunt 
gaan. “De verschillen tussen een hond uit 
de fokkerij en een zwerfhond zijn groot.”

Daar kwam Michel Berendsen een aantal 
jaren geleden achter toen hij zwerfhond 
Red uit Roemenië adopteerde. “Deze hon-
den hebben vaak veel stress of trauma van 
dingen die ze gezien hebben, terwijl ze op 
straat leefden. Ook is de nieuwe omgeving 
waar de honden nu in leven vaak drukker 
dan voorheen.” Veel ‘normale’ hondenscho-
len zullen niet zo snel bij deze problemen 
kunnen helpen en daarom besloot Michel 
om een zwerfhondenschool op ter richten. 
Op de zwerfhondenschool leren zwerfhon-
den om te gaan met stress en de veran-
deringen in een nieuwe omgeving. Ook 
wordt gezorgd voor een betere connectie 
tussen de hond en het baasje. Michel praat 
niet zelf tegen de honden, dit laat hij de 
baasjes doen. Zo leren hond en baasje via 
communicatie elkaar beter te begrijpen. 
De zwerfhondenschool kent drie trajecten: 
het gewenningstraject, het pubertraject en 
het groeitraject. Het eerste traject is voor 

zwerfhonden die net in Nederland zijn ge-
komen en die moeten wennen aan de om-
geving en de drukte. Het tweede en laatste 
traject zijn voor honden die al wat langer in 
Nederland zijn. Als de hond in een moeilijke 
periode zit kan het pubertraject helpen. Het 
groeitraject is bedoeld voor eigenaren die 
samen met hun hond nieuwe dingen wil-
len leren. Verder worden er ook activiteiten 
georganiseerd. Deze zijn nu lastig uit te 
voeren vanwege de lockdown en daarom 

is Michel Berendsen gestart met webinars. 
Hiermee kan hij toch mensen helpen die de 
uitdaging aangegaan zijn en een zwerfhond 
hebben geadopteerd. “Het leuke hieraan is 
dat er nu niet alleen mensen uit de omge-
ving, maar mensen uit heel Nederland mee 
kunnen doen. Op deze manier kan ik een 
veel grotere groep bereiken. Zo heeft de 
lockdown toch nog een voordeel.” Na de 
lockdown wil Michel graag beginnen met 
socialisatiewandelingen. Dit zijn wandelin-

gen met groepjes van drie tot vier honden 
in verschillende gebieden. Hiermee kunnen 
de honden leren omgaan met andere hon-
den en de verschillende omgevingen. Ook 
wil hij beginnen met trainingsweekenden. 
Hierbij overnachten hond en baasje in een 
hotel en wordt van zaterdag tot zondag 
veel met de hond getraind. Op deze manier 
kan er in een korte tijd veel bereikt worden 
en kunnen zwerfhonden over heel Neder-
land geholpen worden. 

Alie Engelsman

Demi Zewald

Maureen Hamstra nieuwe gezicht van Rinoceros
‘Ik kan niet wachten om als voorzitter voor de groep te staan’

Frisse start voor zwerfviervoeters
Michel Berendsen helpt dieren en baasjes in zwerfhondenschool

Na de lockdown wil Michel graag beginnen met socialisatiewandelingen

“Wij willen uiteindelijk gewoon weer echte feesten organiseren.”



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

30
.1

1.
20

15
82

47
90
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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 

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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HORIZONTAAL: 1 gossip, 10 geweldig, 12 voorzetsel, 13 aanprijzing, 15 muntstuk, 
17 doopgetuige, 18 land in Europa, 20 kleine hoeveelheid, 21 snoet, 22 deken, 
23 spil, 24 gierigaard, 25 schimpscheut, 27 dapper, 28 vaarrichting, 29 bijwoord, 
30 achting, 32 confectie, 33 achterbout, 34 bewaarkluis, 35 spreekwijze, 36 groente, 
37 schaakterm, 38 strijdperk, 39 barbaar, 40 voorzetsel, 41 gezicht, 42 part, 
43 gewas, 44 mest, 45 zangnoot, 46 mesthoop, 47 catastrofe, 48 streep, 
49 toetsing, 50 formeel bericht, 51 plaag, 52 gebied tussen twee punten, 
54 pluspunt, 55 onvruchtbaar door droogte, 56 gebruikelijke wijze van eten.

VERTICAAL: 1 kort reclamefilmpje, 2 erkentelijkheid, 3 aanwijzend voornaamwoord, 
4 voegwoord, 5 vermanende toespraak, 6 groef, 7 deel van een toneelstuk, 8 reeds, 
9 taveerne, 10 kweker, 11 plezierig, 14 zeden, 16 nadrukkelijke vraag, 17 geld, 
19 kiemcel, 21 stap, 22 insnijding, 24 ploegsnede, 25 moeite, 26 bevoegdheid, 
27 omslag, 28 gast, 29 kiem, 31 geeuw, 32 slogan, 33 verkoopruimte, 35 vuurlijn, 
36 waterplant, 38 ontleding, 39 leeuwenjong, 41 lijfeigene, 42 deftige vrouw, 
43 Indonesische markt, 44 grond, 45 tak, 46 Verenigde Staten (afk.), 47 stand, 
48 wat men voor tijdelijk gebruik ontvangt, 49 schaalvormige bak, 50 kleed, 
51 pluspunt, 53 voorzetsel, 54 rivier in Italië.

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

AKKER - APPELKROONTJE - ATTEST - DELAY - DIEET - DUTJE - EGAAL - 
ENEMA - ENGERD - ERNAAR - EUVEL - FLETS - FRAME - GELUK - 
GENRE - GESTELD - HAAGS - HAAKJE - HEARING - HEVIG - HOERA - 
MPALA - INDEX - KATER - KLUUT - KOKET - LAMEL - LEEUW - LEMEN - 
LENGTE - LEVEN - MANIE - NADER - OMGANG - ONGESTELD - PANNE - 
PARTY - PLAFOND - REBUS - REGEN - RISSOLE - SINUS - SITUERING - 
SLEUF - SNACK - SPADE - SPASME - STEEVAST - SUMMUM - TECHNIEK - 
TUNER - VILLA - VLIEG - WALES - WEVERIJ - ZETSEL

rust-
bank

lang en
smal schip

witlof

grappig
ver-

haaltje

germaan-
se letter

denk-
beeldig

paarden-
tuig

6
ei

genot-
middel

ooster-
ling

7 3

ge-
scheiden

kippen-
hok

berg-
weide

wedloop
gaping

lokkende
blik

5
Peruaan

draadje

troef-
kaart

insect

decoratie

2 1

naar
beneden

8 voorloper
van

de euro

geruite
wollen

rok

4
soort
verf

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

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

WOORDZOEKER W324
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WEEK 5

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 



Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

Verras uw geliefde 
met een Valentijnsontbijt

In onze dorpswinkel 
en thuis bezorgt

Meer informatie vindt u op:
www.thoen-thans.nl

Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelenVoor al uw meubelenVoor al uw meubelen

.NL

                          VLAMOVEN 32, ARNHEM                                                              WWW.BAPTIST.NL

WINKELEN BIJ BAPTIST
TIJDENS DE LOCKDOWN

Winkelen bij Baptist is nog steeds mogelijk! 
De winkel is gesloten, maar u kunt 

wel bij ons bestellen.

BESTELLEN KAN VIA:
onze webshop: www.baptist.nl

e-mail: verkoop@baptist.nl
telefoon: 026-3512856telefoon: 026-3512856

U kunt kiezen voor bezorgen of 
afhalen in onze winkel.

Voor vragen en service zijn wij telefonisch 
en per e-mail bereikbaar.

Meer informatie vindt u op
onze website.

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 tot een maand na de lockdown, 

tussentijdse prijsverhogingen nemen wij voor onze rekening). 
 

Nieuwe ontwerpen / offertes kunt u aanvragen via de website. 
(Ook deze offertes blijven geldig tot een maand na de lockdown 

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

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

Binnenkort Drive-thru!

VERRAS UW GELIEFDE 
MET EEN 

VALENTIJNSDINERBOX
Meer informatie vindt u op:

www.centrumreijmer.nl

Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

Familie Reymer, Dorpstraat 78, 
6909 AN  Babberich, 

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

e-mail adres: info@centrumreijmer.nl

Bezorgen 
& Afhalen

stamppotten
buffet?
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LOO – Sportvereniging Loo en 
hoofdtrainer Jan van de Wouw 
zijn een contractverlenging voor 
de duur van één jaar overeenge-
komen. Daarnaast blijven ook 
assistent-trainer Bram Janssen 
en leider Martijn Meuleman voor 
het seizoen 2021-2022 beschik-
baar bij de begeleiding van het  
eerste elftal.

Bij het tweede elftal nemen we 
afscheid van trainer-coach Ben-
ny van den Berg. Voor het nieuwe 
seizoen zal Maikel van den Anker 
trainer-coach worden samen met 
assistent-trainer Eddy Tilleman.
Keeperstrainer Sander van Mierlo 
heeft aangegeven dat hij na afloop 
van dit seizoen, na drie jaar, gaat 
stoppen.

BABBERICH – Sportvereniging 
Babberich kan met trots en blijd-
schap aankondigen dat een aan-
tal jonge spelers komend seizoen 
weer op De Buitenboom te bewon-
deren is.

Het bestuur en de technische com-
missie hebben al een aantal seizoe-
nen geprobeerd om een groep van 
zeven jongens te verleiden tot een 
terugkeer. Tot nu toe werden deze 
verlokkingen weerstaan omdat 
ze graag met zijn allen gelijktijdig 
wilden terugkeren. Vier van deze 
jongens, te weten Conan Klutman, 
Jelle van Alst, Bart van Bindsber-
gen en Mick van Dalen, hebben in 
de winterstop ditmaal zelf contact 
opgenomen met de SV om te ver-
tellen dat ze er nu klaar voor zijn 
om terug te keren in het rood-wit.
Vanaf komend seizoen moeten 
ook de laatsten van de zeven spe-

lers over naar de senioren wat de 
overstap voor hun vergemakkelijk-
te. Voorzitter Martijn Bouwman is 
in zijn nopjes: “Fantastisch dat ze 
nu zelf het initiatief hebben geno-
men en hun rood-witte hart laten 
spreken. Op zondagmiddag waren 
ze al geregeld op het sportpark te 
vinden bij de thuiswedstrijden van 
de hoofdmacht. Er is toch niets 
mooier dan voor de club uit je ei-
gen dorp te mogen uitkomen. Voor 
alle vier voorzie ik dat ze een plek 
in de eerste selectie kunnen be-
machtigen. Ik denk dat heel Bab-
berich het prachtig zal vinden als 
er weer vier Babberichse jongens 
extra op zondagmiddag te bewon-
deren te zijn. Hopelijk sluiten ook 
de andere drie jongens nog aan. 
Ook in de lichting onder deze groep 
zijn er nog enkele jongens die we 
hopelijk snel weer terug zien op  
De Buitenboom.”

Van links naar rechts.: Bart van Bindsbergen, Jelle van Alst, Conan Klutman en Mick van 
Dalen. (foto: Wil Kuipers)

Jan van de Wouw blijft jaar 
langer bij Loo

Babberichse jeugd weer thuis!

Huispaarskaars: Evenals voorgaan-
de jaren kunt U ook dit jaar weer 
een huispaaskaars bestellen. Kaar-
sen kunt U bestellen door middel 
van intekening en betaling vooraf, 
tijdens de openingstijden van het 
locatie secretariaten in Groessen. 
De huispaaskaarsen worden tege-
lijk met de grote paaskaars gewijd 
in de Paaswake in de H. Andreas-
kerk te Zevenaar. Wij halen deze 
kaarsen daar weer op en u kunt de 
kaarsen dan na Pasen ophalen op 
ons locatiesecretariaat.

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: Zondag 7-2-2021: Fa-
milie Kloppenburg, Wim en Lies 
Melchers-Derksen, Theodorus en 
Riek van Ditshuizen-Peters, Maria 
Nass-Uffing, Bernard en Marie van 
Onna. Zondag 14-2-2021: Miriam 
Reijmer-Peters, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters.

H. Andreaskerk Groessen

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

Er zijn 5 formaten met een standaard opmaak.
Formaat 1: 101,6  x     66 mm,  prijs €   83,49 incl. BTW
Formaat 2: 101,6  x     97 mm,   prijs €   98,01 incl. BTW
Formaat 3: 101,6  x   132 mm,  prijs € 124,63 incl. BTW
Formaat 4: 101,6  x   163 mm,   prijs € 152,46 incl. BTW
Formaat 5: 101,6  x   190 mm,  prijs € 180,29 incl. BTW

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

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

Familieberichten
(advertentie)

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

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

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

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

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

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

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

e info@notariskantoordidam.nl
www.notariskantoordidam.nl

Uitsluitings-
clausule
Als je niet wil dat je kind zijn erfe-

nis van jou moet delen met een 

eventuele ex, dan zet je een uit-

sluitingsclausule in je testament 

of bepaal je dat bij de schenking.

Er zijn twee soorten uitsluitings-

clausules: de harde en de zachte. 

Bij de harde wordt het geërfde 

of geschonken bedrag nooit ge-

deeld en blijft het dus altijd pri-

vévermogen. Bij de zachte wordt 

het geld niet bij scheiding, maar 

wel met de langstlevende echt-

genoot of partner gedeeld als je 

kind overlijdt.

Als ouder kies je zelf welke clau-

sule je wil en je kind kan daar dan 

niets aan veranderen.

Dat kan een probleem zijn.

Vorige week kwam een stel langs. 

Ik noem ze voor het gemak Pieter 

en Mary. Pieter heeft een groot 

bedrag van zijn grootouders ge-

erfd met de zachte uitsluitings-

clausule. Het stel wil trouwen en 

wilde wat informatie. Pieter wil 

graag alles met Mary delen en 

baalt van de keuze van zijn groot-

ouders. Pieter wil dit omzeilen, 

maar hoe? Dat is het geheim van 

de smid.

Heb jij ook zo’n probleem of een 

andere vraag over huwelijksver-

mogensrecht of erfrecht? Kom 

dan langs en vraag gelijk naar de 

oplossing van dit probleem of 

wacht tot de volgende column!

Aletta Laarberg-Trynes

De notaris die nog de tijd 

voor je neemt!

Johan de Wittlaan 19, Arnhem | Tel. (026) 442 12 47
www.bosmansleutels.nl

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 
SLEUTEL KWIJT?
Alle merken autosleutels 
ongeacht welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

Autosleutels, ook op 
codenummer, ook met chip 
(wegrijblokkering) 

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

WIJ ZIJN 
GEWOON 
OPEN!

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

Je vader blijft je vader,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan 
zijn leven, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten 
nemen van onze vader, schoonvader, opa en mijn baasje

Ben Janssen
Bernard Willem

Echtgenoot van Atie Janssen-Dedert†

Doesburg, 22 november 1941          Arnhem, 27 januari 2021
     
vader van Renee en Guido†
schoonvader van Jonas en Megan
opa van Romy, Feline, Bram en Flip
baasje van Chica

Correspondentieadres
Renee Janssen, Klarinet 42, 3068 LZ Rotterdam

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.



10Buiten de regio Woensdag 3 februari 2021

ECHTELD/DUIVEN – Natuurlijk, 
corona is een pandemie die nie-
mand wil. En waar snel een eind 
aan moet komen. Maar het biedt 
ook kansen. Henk Zomerdijk (72) 
oud-burgemeester van Echteld en 
Duiven schreef over dit onderwerp 
een indrukwekkend boek: Leven 
na corona.

Waarom dit boek? ‘’ Eerst werd ik 
geconfronteerd met kanker, die je 
doet beseffen dat het leven eindig 
is. En corona gaf me het laatste 
zetje.’’
Wat is de teneur van het boek? ,,Je 
ziet, zeker in de eerste golf, een 
toename van solidairiteit. Natuur-
lijk zie ik ook dat het draagvlak wat 
afneemt, naarmate deze ellende 
voortduurt. Maar over het alge-
meen ben ik optimistisch hoe we 
met elkaar omgaan.Zonder solida-
riteit redden we het niet’’
De rode draad? Zomerdijk vindt dat 
de mens zichzelf voorbij loopt in 
een race naar materialisme. ,,Het 
gevaar van de mens is de mens 
zelf. Wellicht dat deze vreemde pe-
riode leidt tot bezinning, tot een pas 
op de plaats. Geef om jezelf, om je 
omgeving. Mens durf te leven.’’

Ook heeft de oud-bestuurder nog 
een wens wat beteft de rol van de 
overheid. ,,De overheid is geen to-
vermiddel. Ik houd ook niet van 
een betuttelende overheid, je moet 
meer overlaten aan de burgers. 
Die kunnen meer dan we denken. 
We zijn doorgeschoten in de zorg. 
En we moeten wel meer menselijk 
maatwerk leveren.’’
Conclusie: ,,Deze periode van co-
rona kan een kantelpunt zijn. Op 
weg naar een betere wereld, duur-
zaamheid en solidariteit. En we 
hebben politieke leiders nodig, die 
niet polariseren, maar verbinden.’’
Het boek Leven na corona is te 
bestellen als e-book bij Kobo,  
bol.com

Vanwege de aanhoudende lock-
down zijn er voorlopig geen publie-
ke vieringen.
Onderstaande 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.

Intenties zondag 7 februari 9.30 
uur:
Johan en Grada Engelen-Polman 
en dochter Ria
Frits en Betty Hugen-Wienhoven

Op zondag 14 februari zijn er geen 
intenties voor geloofsgemeen-
schap Sint-Martinus Oud-Zevenaar.

Beginnend bij twee nichtjes, heb-
ben een familieband,
Eentje voelt zich heerlijk, op Texel, 
het grootste eiland,
Ander maakt liever, vele mooie we-
reldreizen,
In Nederland, thuis, zal ze amper 
nog verblijven,
Kaarten, apps, vlogs, berichten 
worden geschreven,
Zodat wij als thuisfront, altijd op de 
hoogte zijn gebleven,
Ondanks afstand, kijkjes geven in 
ons dagelijks leven
Altijd hebben, houden, de ultra reis 
doelen,
Begrijpen, snappen heel goed wat 
ze bedoelen,
Sfeer, vakantie, vrij zijn, dit te voe-
len,
Hoeven niet naar verre oorden, 

gaan naar het noorden
Zoals bekend, blijft Havelte, Hessel-
te ons paradijs,
Wij nemen u even mee terug in de 
tijd, een kleine reis,
Net als in de teletijdmachine, van 
professor Barabas,
Toen alles nog kon, maar toch net 
even anders was 
Basketiers’71 Archiefboeken vol, 
menig tas
Bladerend, lezend, foto’s, vele blad-
zijden,
Uit vroegere, mooie tijden,
Basketbalsport werd nog beoefend, 
kon ons verblijden
Nostalgie uit het verleden,
Waarvoor je naar de sporthal kwam 
gereden,
Op het scherpst van de snede,
Werd altijd om de winst en punten 

gestreden,
We hebben het u vast, veel vaker 
gemeld,
Uit de “oude doos” menigmaal ver-
teld,
Brandweercommandant kwam 
vaak aangesneld,
Koppen, mensen, publiek werden 
snel geteld,
Toeschouwers werden steeds, 
dichter op elkaar gepropt,
Veiligheidsmaatregelen, een pu-
blieksstop,
Toestroom en doorstroom werd 
gestopt, was een strop
Goede, oude tijd, wat altijd blijft, de 
sportieve strijd,
Meng, heden, verleden, toekomst, 
wordt weer een mooie tijd.

M & M 

DUIVEN – Het zou het nieuwe 
motto van Derksen Schoenmode 
kunnen zijn: Derksen Schoenmo-
de komt naar u toe!

Want al snel na de gedwongen slui-
ting van de winkels hebben Irma 
en Brigit Derksen besloten, dat hun 
klanten op dezelfde klantgerichte 
dienstverlening mochten blijven 
rekenen. De kern van de nieuwe 
en toch vertrouwde service wordt 
gevormd door ‘windowshopping’ 
en ‘thuisbezorging’. De etalage in 
de winkel is opnieuw ingericht met 
schoenen en laarzen uit de dames-, 
heren- en kindercollectie, zodat de 
klanten op die manier rustig kun-
nen bekijken welke producten in 
welke maat op voorraad zijn. Deze 
etalage wordt door middel van dui-
delijke foto’s ook gedeeld op soci-
al media (bijvoorbeeld facebook.
com/derksenschoenmode). Ver-
volgens kan de klant contact opne-

men via Whatsapp (06 58866226) 
en worden de schoenen op een 
afgesproken tijdstip aan huis be-
zorgd met een fijne bakfiets van 
Liemers fietsen.

Het is mogelijk om meerdere paren 
te passen. Ook is het mogelijk om 

cadeaubonnen te 
bestellen. De klant 
krijgt alle tijd om de 
schoenen te pas-
sen en wanneer hij/
zij tevreden is met 
de keus, kan er via 
een Tikkie betaald 
worden. Schoe-
nen die niet aan-
geschaft worden, 
worden op een later 
tijdstip weer opge-
haald.
Ondanks de moei-
lijke tijden blijven 
Irma en Brigit opti-

mistisch. “We merken dat mensen 
deze manier van bestellen inmid-
dels omarmd hebben. En we zijn 
er erg blij mee, dat we zulke warme 
reacties van onze klanten krijgen. 
Elkaar weer kunnen zien in onze 
winkel blijft het fijnste, maar voor 
nu werkt dit ook goed!”

GROESSEN – Onder de 
naam ‘De Grote Groessen-
se Carnavalsshow’ ligt voor 
zondag 14 februari van 
13.41 tot 20.00 uur een uit-
gebreid online programma 
op de plank. Dit is opgezet 
in nauwe samenwerking 
tussen Carnavalsvereniging 
De Deurdreiers en Jonge-
rensoos Rinoceros. Het 
programma is digitaal te vol-
gen. Houd hiervoor de social 
media van CV De Deurdrei-
ers en Rinoceros Groessenin 
de gaten.

Na een officiële opening door 
Prins Thijs (Steentjes) de 1e 
en zijn Adjudant Jelle (Roor-
dink) is er een ludieke bingo, 
eerst voor de jeugd en daarna voor 
iedereen. Na de bingo gaat het ver-
der met Rino Radio met daarin live 
verslag op verschillende locaties in 
het dorp. Dit wordt afgewisseld met 
carnavals gerelateerde filmpjes. 

Feestburcht Gieling organiseert van 
17.00 tot 19.00 uur een stamppot 
walk-through met echte ‘Groessese 
moes’. Tot slot is er een online after-
party van 19.00-20,00 uur met DJ 
Tom Gerritsen.

Groessenaren worden uit-
gedaagd om hun woning 
carnavalesk te versieren, 
waarmee de sfeerprijs ge-
wonnen kan worden. Een 
andere uitdaging is het 
bouwen van een mini-car-
navalswagen. Een filmpje 
of foto daarvan komt in de 
uitzending.
Foto van de woningver-
siering sturen naar sfeer-
prijs@deurdreiers.nl
Vlaggen zijn te verkrij-
gen via de website www.
deurdreiers.nl
Filmpje en foto van een mi-
ni-optocht aanleveren via: 
optocht@deurdreiers.nl.
Bingokaarten zijn ver-
krijgbaar via de website: 

https://www.deurdreiers.nl/winkel 
(kosten €5,- per kaart/deelnemer).
De stamppot bij Zaal Gieling af-
halen voor tien euro per persoon. 
Vooraf te bestellen via https://www.
bestellen.zaalgielinggroessen.nl.

De Groessense verenigingswagen met Prins Thijs (Steentjes) 
de 1e en Adjudant Jelle met de Raad van Elf op weg naar Loo, 
waar de optocht 2020 op maandag wel door kon gaan.

Henk Zomerdijk uit IJzendoorn.
 (foto: Bep Zomerdijk)

Henk Zomerdijk 
over Leven na corona

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Reizen door de Tijd

Derksen Schoenmode komt naar u toe!

De grote Groessense Carnavalsshow
Kerkdiensten in H. Andreaskerk 
– Maria Koningin te Zevenaar:

Op zondag 7 februari is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering. 
Voorganger Pastoor Thanh Ta 
wel live-stream, zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Wilhelmina van Aken en zoon 
Jan, Ria Witjes – Driessen, Harry 
van Uum, Judith Gerritschen – 
Visser.

Op zondag 14 februari is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering. 
Voorganger Pastoor Thanh Ta 
wel live-stream, zonder publiek.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Ria Witjes – Driessen, Judith 
Gerritschen – Visser.

Op Aswoensdag 17 februari is er 
om 19.00 uur een Eucharistievie-
ring. Voorganger Pastoor Thanh 

Ta wel live-stream, zonder pu-
bliek.
Overleden: Op 22 januari is overle-
den Judith Gerritschen – Visser. 
Zij woonde Didamsestraat. Haar 
uitvaart was zaterdag
30 januari in de H. Andreaskerk 
waarna de begrafenis op de be-
graafplaats aan de Arnhemses-
weg.
De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.30 tot 16.30 uur.
Uw aandacht voor de voedselin-
zameling door de voedselbank
In de Mariakapel is een krat ge-
plaatst voor de voedselbank, 
daarin kunt u houdbaar voedsel 
deponeren ten behoeve van de 
voedselbank. Geef vandaag voor 
de kerk van morgen.
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, www.rkliemers.nl en  
Facebook.

Sint-Willibrordusparochie

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Liemers Poëzie
PRIKKELENDE POËZIE

De eerste regel richt zich recht tot u
De tweede zorgt zeker dat u zwicht zo nu

En onderworpen wordt aan woorden die het onderwerp behalen
Wanneer het smachten naar gedachten het gedicht zullen bepalen

Snapt u wat bestaat, hier staat of wat schuilgaat?
Strofes, als stapels van vlijmscherp prikkeldraad

Het schema verandert, maar mijn agenda die staat
Om uw aandacht te prikkelen en te verwikkelen in kletspraat

Ingewikkeld? Dit web draait maar om twaalf draden
Opdat u valt voor het dichten als een writersblock

Ik dicht LOCK ik zwicht LOCK geprikkeld LOCK LOCKLOCK

Deze laatste regel rijmt niet

Ted Prost

ZEVENAAR – Aankomend schooljaar start 
de Zevenaarse Sterrenschool op een nieuwe 
locatie aan de Guido Gezellestraat. Dit biedt 
de school een tweede kans om een gebouw 
helemaal in te richten naar de vijfsterrenvi-
sie van de school. Het wordt een duurzame, 
kleinschalige en verbindende plek.

Een jaar geleden werd bekend dat de Sterren-
school zou moeten verhuizen van de huidi-
ge locatie in Groot-Holthuizen, waar samen 
met basisschool De Bem een gebouw wordt 
gedeeld. Adjunct-directeur Femke Riphagen 
vertelt: “Het werd te krap op school. De Bem 
heeft nu 450 leerlingen en de Sterrenschool 
150, samen werd dit teveel en daar moest 
een oplossing voor komen.” Die oplossing is 
gekomen: Sterrenschool Zevenaar begint ko-
mend schooljaar op een nieuwe locatie in het 
bestaande schoolgebouw aan de Guido Ge-
zellestraat 40-42 en gaat samen met kinder-
dagverblijf Lotus een kindcentrum vormen. 
“We blijven wel twee aparte organisaties, 
maar zoeken samenwerking waar het kan. 
We hebben dezelfde visie en de ontwikkeling 
van kinderen staat bij ons allebei voorop, dus 
het voelt erg goed. Met het nieuwe gebouw 
kunnen we kleinschalig en gericht onderwijs 
blijven bieden en krijgen we ook een kans om 
het gebouw speciaal naar ons Sterrenschool-
concept in te richten.”

Vijf sterren
Het onderwijsconcept van de Sterrenschool 
bestaat uit vijf sterren; duurzaamheid en 
natuurbeleving spelen een grote rol. Ook 
op de nieuwe locatie blijft dit heel belang-
rijk. Riphagen licht toe: “We hebben ervoor 
gekozen het pand zo te ontwerpen dat het 
past bij de wijk en de omgeving. Het wordt 
een modern gebouw en vanaf de voorkant 
is er een doorkijk door alle glazen ramen 
naar de achterkant, het Gimbornhof. Hier 
kunnen de kinderen spelen, sporten en met 
milieu-educatie bezig zijn. Met de inrichting 
van de school willen we buiten naar binnen 
halen. De school wordt duurzaam gebouwd,  

zodat het ook voor de langere termijn  
energiezuinig blijft.”

Gezonde voeding
De Sterrenschool vindt naast duurzaamheid 
en natuur ook sport en bewegen en gezonde 
voeding erg belangrijk. Ook dit is straks terug 
te zien in het nieuwe gebouw. Zo komt er een 
beweegzaal om te gymmen, een klimwand 
en een glijbaan in de hal. Daarnaast komt er 
een kookeiland in het midden van de hal. Hier 
kunnen kinderen met de hele klas koken en 
leren over gezonde voeding. Op de nieuwe 
locatie wil de Sterrenschool meer samenwer-
ken met bedrijven, organisaties of groepen 

uit de omgeving. Een van de sterren van de 
school is verbinding met de omgeving. “De 
nieuwe locatie zit dicht bij het centrum en 
dat biedt ontzettend veel mogelijkheden. We 
stellen onze deuren open voor groepen die 
gebruik willen maken van onze ruimtes, voor 
bijvoorbeeld de wijkraad. Het is prachtig als 
we de school voor zoiets kunnen openstellen. 
We kijken waar we wat kunnen betekenen 
voor mensen om ons heen.” Dit komt ook veel 
terug in de school zelf: “Door onze kleinscha-
ligheid zien en kennen mensen elkaar goed, 
zowel de kinderen als de ouders. Zien en ge-
zien worden zijn voor onze school in deze 
nieuwe buurt een belangrijk uitgangspunt.”

Nina Elbers

Kansrijke nieuwe stek voor Sterrenschool
Basisschool verhuist komend schooljaar van Groot-Holthuizen naar Guido Gezellestraat

Directeur Lineke Dusseljee (l) en adjunct-directeur Femke Riphagen (r) staan voor de ingang van het toekomstige gebouw van de Sterrenschool en kinderdagverblijf Lotus.

Hadden we een jaar geleden gedacht dat 
we zo digitaal zouden leven als we nu doen? 
De mogelijkheden waren er al, maar ik denk 
dat we versneld grote sprongen hebben ge-
maakt. We hebben het nu over thuiswerkver-
goedingen in plaats van reiskostenvergoe-
ding. En wie had gedacht dat online borrels, 
proeverijen en zelfs diners georganiseerd 
zouden worden? Zelf heb ik al een aantal ke-
ren biertjes, wijntjes, hapjes, meestal via de 
lokale restaurateur, thuis mogen ontvangen 
om vervolgens achter de computer met mijn 
mede online vrienden, collega’s, bestuurs-
leden te vergaderen, te proeven of gezellig 
bij te praten. Op deze manier verenigen we 
het nuttige met het aangename en dragen 
we een klein beetje bij aan de horeca. Maar 
er zijn genoeg mensen die dat niet hebben. 
Die gewoonweg de digitale weg niet kunnen 

vinden. Ik heb het weleens gehad over de 
grote mate van laaggeletterdheid, ook in de 
Liemers. Mensen die niet goed kunnen lezen 
en schrijven. Als ik dat afzet tegen de enor-
me sprong die we digitaal maken, is dat een 
zorg. De kloof kan alleen maar groter wor-
den. De digitale ontwikkelingen gaan snel, 
maar kunnen ook een oplossing bieden om 
ouderen of eenzamen contact te laten hou-
den met de buitenwereld. Daar zullen we, 
ook als we over een tijd weer gewoon fysiek 
kunnen afspreken, aandacht voor moeten 
houden. Dat nemen we mee uit deze crisis. 
We moeten dus naast de activiteiten op het 
gebied van taalontwikkeling de stap naar 
betere digitale vaardigheden sneller zetten. 
Dat kan alleen door sterkere samenwerking 
met welzijn, bedrijfsleven, gezondheidzorg, 
bibliotheek etc.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Digivaardig

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



• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Praktijk Acamana
ondersteunt uw vitaliteit ONLINE

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

Wij zijn telefonisch en via mail bereikbaar i.v.m. de coronamaatregelen

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

De wereld ziet er op dit moment anders uit dan 
we allemaal zouden willen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat er alleen maar negativiteit te bespeuren 
is. “Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het mo-
ment dat we de kinderen straks weer op school 
mogen ontmoeten”, zegt Jos Boonman. “Want er 
gaat niets boven het groepsproces. Ondertussen 
pakken alle scholen binnen LiemersNovum de 
digitale draad geweldig op. Iedere school geeft 
op zijn eigen manier afstandsonderwijs. Natuur-
lijk wel binnen de kaders die er nodig zijn om 
kwaliteit te leveren, maar er is daarbij voldoende 
vrijheid. Met filmpjes, online lessen en tasjes die 
worden opgehaald, krijgen de kinderen gewoon 
les. Het is bijzonder als je ziet hoe veerkrachtig 
iedereen is, hoe snel er geschakeld wordt en hoe 
leerkrachten vol passie en betrokkenheid de kin-
deren les blijven geven. De leerkrachten maken 
deze periode echt het verschil. Ze zijn de spin in 
het vreemde web waar we nog even in zitten.”
De onderwijsinspectie houdt korte lijntjes met 
alle scholen in Nederland en is ook bij LiemersNo-
vum op bezoek geweest. De inspectie toonde zich 
erg tevreden over de manier hoe de Liemerse 
scholen het onderwijs oppakken. 
Pieter-Jan Buhler is blij met deze positieve noot 
en benadrukt dat er ook in deze tijd veel mooie 

dingen gebeuren. “De digitale winst die we al na 
enkele weken boekten, had ons in een normale 
tijd zeker drie jaar gekost. Wij spreken ook lie-
ver niet van leerachterstanden maar van leer-
stofachterstanden, want met z’n allen leren we 
veel nieuwe zaken. Zoals online werken of over 
het belang van onze eigen sociale gemeenschap. 
Want dat we met groepen samen komen en acti-
viteiten ondernemen, vonden we jarenlang van-
zelfsprekend. Maar nu we het niet meer kunnen, 
gaan we het pas waarderen. Ook dat is een be-

langrijk leerproces waar we straks zeker iets van 
over zullen houden.”
De bestuurders van LiemersNovum hebben 
veel contact met de scholen. Jos: “We zien dat 
er mooie dingen gebeuren. En natuurlijk zitten 
scholen soms met vragen. Wij proberen als be-
stuurders antwoorden te geven of scholen die het 
antwoord al hebben gevonden met elkaar te ver-
binden. We bereiden ons ondertussen voor 
op de heropening van de scholen. Samen 
komen we hier doorheen.”

En wéér werden de deuren van de basisscholen gesloten. Ook alle 25 scholen binnen schoolbestuur LiemersNovum 
geven deze weken onderwijs op afstand. En dat doen ze allemaal vol overtuiging, vinden bestuurders Pieter-Jan 
Buhler en Jos Boonman.

‘ De leerkrachten
maken het verschil’

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Pieter-Jan Buhler en Jos Boonman: “We zien dat er ook mooie dingen gebeuren.” Foto: Sjoerd Geurts

Yinte Colenbrander

‘ Ik wist vaak 
alle antwoorden’

Jij bent hoogbegaafd?
“Ja, ik ben er blij mee. Op mijn oude school 
had ik er wel een beetje last van omdat ik 
vaak geen uitdaging vond in het normale 
werk. Ik kreeg ook vaak geen beurt omdat 
ik altijd het antwoord al wist. Gelukkig had 
ik daar wel gewoon vrienden en vriendin-
nen. Het was fijn dat ze zich er niks van 
aantrokken.”

Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?
“Hoogbegaafden hebben een hoog IQ. Dat 
betekent dat je vaak sneller dingen onder de 
knie hebt en dus minder hoeft te herhalen. 
We leren nieuwe dingen op een andere ma-
nier. De meeste mensen leren in kleine stap-
jes, maar wij willen eerst zien waarvoor we 
het doen en pas dan welke stappen er voor 
nodig zijn. We hebben uitdaging nodig om te 
leren, omdat het anders te saai wordt.”

Waarom is DaVinci onderwijs 
zo fijn?
“Hier wordt gekeken naar je niveau en daar 
zoeken ze een uitdaging bij. Dat is belangrijk 
om de stap naar de middelbare school zo 
klein mogelijk te maken. Voor mij was de 
overstap naar DaVinci Zevenaar heel fijn.”

Column
De sneeuwbal
Op het moment dat ik deze column schrijf 
regent het al weer enkele dagen en zijn 
de weersvoorspelling voor de buitenmens 
een gruwel.
Dat was een paar weken geleden wel even 
anders. Een heel dun laagje sneeuw bracht 
bij menigeen het hoofd op hol en riep ie-
dereen vlug naar buiten. In mijn omgeving 
hoorde ik overal kinderen lachen en plezier 
maken, ik zag zelfs sleetjes en hier en daar 
werd een bescheiden sneeuwpop opgericht. 
Dat liet heel duidelijk zien hoezeer we 
allemaal naar buiten verlangen. Even weg 
uit die verstikkende thuisomgeving die door 
corona, thuiswerken, scholensluiting en 
slecht weer wel erg benauwend wordt.

Helaas was nog geen halve dag later de 
sneeuw verdwenen en was die sneeuwpret 
weer te einde. Het liet wel zien dat we 
allemaal in de starthouding staan om naar 
buiten te sprinten als het mogelijk is. Als je 
dan door de natuur wordt geholpen door 
met elkaar een geweldig sneeuwballen-
gevecht te houden, dan ziet de wereld er 
ineens weer heel anders uit. Ik wens ons 
allemaal nog veel sneeuwpret toe, hopelijk 
binnenkort.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

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.

...voor al uw ingrediënten in de Indonesische keuken

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

Middelgraa� aan 71a - 6832 AP Arnhem • Tel. 026 3212767
www.indradjaja.nl

De Toko voor 
alle Indonesische 

en Aziatische 
benodigdheden 
in uw keuken

      *Ook afhaalmaaltijden 
           en bezorg-service

Wij zijn open!

230 m2

winkel!
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LIEMERS – Vegetarisch eten neemt enorm 
in populariteit toe. Geen vlees eten is niet 
langer geitenwollensok, maar juist hip. 
Steeds meer mensen ervaren hoe lekker 
eten zonder vlees kan zijn. Veel restaurants 
hebben de vegetarische trend omarmd en 
hebben vegetarische alternatieven op het 
menu staan. Ook in de Liemers. “Wij sluiten 
graag aan bij de trend om bewuster te eten”, 
vertelt Jeroen Fierkens van Villa Copera.

Op de menukaarten van Eet Lokaal in Zeve-
naar, Villa Copera in Spijk, Thoen en Thans 
uit Oud-Zevenaar en ’t Raedthuys uit Duiven 
prijken verschillende vegetarische gerechten. 
Daarmee sluiten ze goed aan bij de wensen 
van hun klanten en spreken ze een breder 
publiek aan. “Onze gasten waarderen de 
vegetarische gerechten altijd positief, ook 
omdat het nooit standaard vegetarische 
gerechten zijn”, vertelt Marita Reijmer van 
Thoen en Thans. Dit restaurant doet erg haar 
best om met originele gerechten te komen. 
“Een omelet of groenteschotel is daarom 
niet terug te vinden op ons menu.” Het aan-
bod verandert ongeveer elk kwartaal en de 
vegetarische gerechten veranderen dan ui-
teraard mee. Een hardloper waren vorig jaar 
de geitenkaaspoffertjes. “Die werd ook door 
veel niet-vegetariërs besteld.” Bij Thoen en 
Thans is het eveneens mogelijk om gerech-
ten van de lunchkaart die normaliter vlees 
of vis bevatten, als vegetarische of vegan 
optie te kiezen. “We vinden het erg belangrijk 
om aan de wensen van klanten te voldoen, 
daarom bieden we ook vegan alternatieven 
en denken we graag mee als er andere dieet-
wensen zijn.”

Eet Lokaal plank
Bij Eet Lokaal in Zevenaar is er altijd keuze 
tussen vlees, vis en vegetarisch. Eet Lokaal 
heeft de ‘Eet Lokaal plank’. Tachtig procent 
van deze borrelplank bestaat uit vegetari-
sche hapjes. “Wij staan niet voor niets be-
kend als vegavriendelijk”, vertelt chefkok 
Hertzog Olivier. “Wij proberen onze gerechten 
af te wisselen per seizoen en we gebruiken 
biologische groente uit de regio. Door het 
wisselen van de gerechten is er sprake van 
diversiteit.” Eet Lokaal biedt onder andere ge-
rechten aan met pasta, groenten, pompoen 
en buffelfeta. “Mijn favoriet?” Hertzog Olivier 
glimlacht: “De souffle rollade is één van mijn 
favoriete gerechten.”

Proeverij van Villa Copera
De koks van Villa Copera uit Spijk zijn opge-
leid om de vegetarische gerechten nóg be-
ter te maken. “Wij willen graag iedereen een 
smaakvol gerecht aan kunnen bieden, dus 
passen we ons graag aan naar de wensen 
van de klant”, vertelt Jeroen Fierkens. “Wij 
gebruiken geen vleesvervangers, maar puur 
groenten.” De klanten zijn in ieder geval erg 

positief over de vegetarische 
opties in zijn restaurant vertelt 
hij. “‘De Proeverij’, een plank met 
daarop kleine gerechtjes, is één 
van de populairste.”

Memories of Modena
’t Raedthuys in Duiven vindt het 
belangrijk om duurzame ge-
rechten aan te kunnen bieden 
aan gasten. “Daar is enorm veel 
behoefte aan”, aldus Hans den 
Engelsen. Hij merkt op dat het 
helemaal niet zo moeilijk is om 
smaakvolle vegetarische gerech-
ten aan te bieden. “We snappen 
niet zo goed waarom vegetariërs 
voor een vleesvervanger zou-
den kiezen, er zijn zoveel goede 
alternatieven met lekker veel 

groente”, vertelt hij. Een voorbeeld daarvan is 
Memories of Modena, een risotto met Parme-
zaanse kaas en tomaten-marmelade, schuim 
van Parmezaan en aceto balsamico en een 
crumble van pizzadeeg.

De cijfers:
De totale vleesconsumptie per hoofd van de 
bevolking steeg in 2019 met een halve kilo 
tot 77,8 kilo blijkt uit een onderzoek van bu-
reau Wageningen Economic Research. Toch 
eten inmiddels vijf miljoen Nederlanders geen 
of weinig vlees volgens de Smart Monitor, 
een onderzoek van Multiscope onder 7.300 
Nederlanders in 2020. Een stijging van drie 
procent in één jaar tijd. We kunnen er niet 

omheen: duurzaam en vegetarisch eten is 
een trend. Consumenten kiezen voor vega(n) 
alternatieven vanwege dierenwelzijn, het mi-
lieu, de eigen gezondheid, de variatie of puur 
uit nieuwsgierigheid. Van alle Nederlandse 

consumenten heeft 70 procent wel eens een 
vegetarische vleesvervanger geprobeerd vol-
gens een rapport van ING over vlees- en zui-
velvervangers. Onder twintigers bedraagt dit 
percentage percentage zelfs 82%.

Mag het een onsje meer vega zijn?
Vier Liemerse restaurants vertellen over het toenemende aanbod

Een kroket, gevuld met het Paölke (kaas) van Boerderij Köning, geser-
veerd bij Thoen en Thans

Veel restaurants hebben de vegetarische trend omarmd en hebben vegetarische alternatieven op het menu staan 

Linda Ruijs

Ingrediënten voor 5/6 personen
50 gram boter
100 gram fijngesneden ui
10 gram fijn geplette knoflook
15 gram bouillonpoeder
60 gram bloem
25 gram Panko (of paneermeel)
250 ml ml melk
250 ml slagroom
5 stuks eieren, met eiwit en eigeel 
gescheiden
Peper en zout

Vulling
125 gram doperwten
250 gram spinazie
50 gram boter
1/2 fijngesneden ui
1 teentje fijn geplette knoflook
250 gram opgeklopte roomkaas

Bereiding
Vulling: snij de spinazie iets fijner. Gaar de 
ui en de knoflook in boter, zonder deze te 
kleuren. Voeg de spinazie en de doperwten 
toe, roer goed door zodat de spinazie gaart. 
Klop de roomkaas tot luchtig met een kit-
chen aid. Spinazie koud laten worden en 
meng deze vervolgens door de roomkaas 
heen.

Beleg de bakplaat met bakpapier. Ui en 
knoflook garen in boter (zonder te kleu-

ren). Voeg bloem en bouillonpoeder toe en 
gaar door. Haal deze van de kookplaat en 
roer er melk en slagroom door. Plaats op 
laag vuur en gaar door tot dikke becha-
mel. Sla het eiwit tot zachte pieken. Roer 
het eigeel en de panko door de bechamel. 
Vouw het eiwit door de bechamel. Plaats 
de Souffle op de bakplaat. Bak bij 180 °C 
voor 30 minuten.

De vulling op de koude souffle scheppen 
en daarna uitsmeren. Daarna oprollen om 
een rollade te vormen. Daarna de rollade in 
plakken snijden en opwarmen op een bak-
plaat.

De Souffle Rollade, op aanraden van Hertzog Olivier, 
chefkok van Eet Lokaal

Recept voor de Souffle Rollade van 
Eet Lokaal
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Volkswagen 
Polo 
1.0 TSI 95PK 5drs
Navi | Airco | Trekhaak 
| PDC
Bouwjaar 2017
Km. stand 93.396 km

Prijs € 11.950,-

Zuiderlaan 28 
(ingang Spoorwegdwarsstraat)
6905 AE Zevenaar 
06 - 386 345 67

● Occasions                       
● Onderhoud en Reparatie 

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

● Bandenservice
● Vrijwaring

Winterbanden 
& All season banden
tegen concurrerende 

prijzen!

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Audi A4
Avant 1.8 TFSI Aut. Airco/

Cruis/LMvelg/ Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210.911 km
Bouwjaar 2009

€ 9.995,-

Peugeot 107
1.0-12V XR Airco/Lmvelg/

Centr. Vergr.
Brandstof: Benzine

Km. stand: 101.332 km
Bouwjaar: 2008

€ 3.695,-

Volkswagen Transporter
2.5 TDI 340 Airco/Cruise/

Navi/LMvelg/PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar 2007 

€ 15.750,-

TEL: (0316) 37 13 00
AERDTSESTRAAT 44A PANNERDENAERDTSESTRAAT 44A PANNERDEN

Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
w w w . a u t o b e d r i j f f i e l t . n l

OCCASION VAN DE WEEK 
Mercedes-Benz 
B-klasse 200
Origineel NL / 1ste eigenaar / Airco / Trekhaak
Bouwjaar 2008 • Km-stand 122407 km

Prijs € 7.495
Bouwjaar 2008 • Km-stand 122407 km

Saab Arnhem
Saab Arnhem  |  Geograaf 36  |  6921 EW Duiven  

Tel. 026 - 3 11 10 51  |  www.saab-arnhem.nl

Saab Arnhem 
Saab Arnhem  |  Geograaf 36  |  6921 EW Duiven  
Tel. 026 - 3 11 10 51  |  www.saab-arnhem.nl

Jaarbeurt + 
APK-keuring 

bij Saab Arnhem 
voor €249,-

geldig voor alle merken

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

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.TOTAAL 

AUTO-ONDERHOUD 

EN DE MOOISTE OCCASIONS 

UIT DE REGIO
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Distributiecentrum Voedselbank Arnhem groeit
ARNHEM – Met ruim vierhonderd 
vrijwilligers zorgt Voedselbank Arn-
hem ervoor dat wekelijks zo’n 1.200 
gezinnen met een voedselpakket 
een extra steun in de rug krijgen. Er 
is steeds meer werk, dus zoekt de 
organisatie naar extra vrijwilligers.

Niemand bij de Voedselbank krijgt 
betaald. De vrijwilligers dragen bij 
aan de twee functies van Voedsel-
bank Arnhem: het uitdelen van voed-
selpakketten en de distributie van 
voedsel naar de twintig omliggende 
voedselbanken in de regio en zelfs in 
een deel van Utrecht.

Meer werk
De zorgen van de voedselbanken 
over de verwachte toenemende 

klantenaantallen als gevolg van de 
economische crisis en de dreigen-
de voedseltekorten zijn serieus. 
Het is dan ook goed te merken dat 
het steeds drukker wordt op het 
regionaal distributiecentrum. Het 
wordt ook drukker bij de regionale 
Voedselbanken. “Meer werk bete-
kent dat we het werk goed moeten 
verdelen over onze vrijwilligers!”, 
zegt Ger van der Bruggen, die zorgt 
voor de werving en selectie van 
nieuwe vrijwilligers.

Bezorgdienst
“We willen ervoor zorgen dat het vrij-
willigerswerk evenredig verdeeld is. 
Wij zijn op het regionaal distributie-
centrum van maandag tot en met 
vrijdag gaan werken in een ochtend- 

en middagshift. We denken er zelfs 
over om ook in de avonden te gaan 
werken. Medio februari 2021 star-
ten wij met een bezorgdienst naar 
de Voedselbanken in de regio. Daar 
hebben we ook meer mensen voor 
nodig.”

Vele handen…
Ger vertelt: “We zoeken zo’n twintig 
extra vrijwilligers om ons te helpen in 
het logistieke en/of administratieve 
proces van het magazijnbeheer. We 
zoeken magazijnmeesters, planners 
en andere logistieke medewerkers. 
Ook zoeken we digitale specialisten 
voor (virtueel) magazijnbeheer.”
Alle functies zijn te vinden op de 
website Werken bij Voedselbank 
Arnhem.

FNV Belastingservice
LIEMERS – De FNV Belastingser-
vice heeft besloten een groot aan-
tal locaties waar de belastingen 
voor de leden werden ingevuld te 
sluiten.

Dit geldt ook voor de invulloca-
ties van de FNV Belastingservice 
in de Liemers Van de zeven invul-
locaties (Didam, Doesburg, Dui-
ven, Rijnwaarden, Westervoort, 
Zeddam, Zevenaar) blijft er één  

open: locatie Zevenaar.
Dit houdt in dat voor de overige lo-
caties /invulpunten geen afspraken 
meer gemaakt kunnen worden. Le-
den uit Liemers kunnen hun aan-
giftes nog laten verzorgen op de 
locatie in Zevenaar of een afspraak 
maken in Arnhem of Doetinchem.
Vanaf wanneer leden een afspraak 
kunnen maken en op welke da-
gen de locaties open zijn is op dit 
moment nog niet bekend. Dit is te 

vinden op de website van de FNV 
(https://www.fnv.nl/diensten/ad-
vies-en-hulp/belastingservice-fnv), 
Voor informatie kunt u ook telefo-
nisch contact opnemen met het 
Contactcenter 088 3680368
Zodra de dagen en tijden bekent 
zijn kan daar een afspraak ge-
maakt worden, digitaal via het 
Internet Afspraken Systeem of 
telefonisch via het daar vermelde 
telefoonnummer.

KAASRIJK
www.kaasrijk.nl
Tel. 0316 529 891ZE

V
EN

A
A

R

SANIDIRECT DUIVEN
www.sanidirect.nl
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VERS BELEGDE BRÖDJES
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www.hamminkfietsplezier.nl

Tel. 0316 - 33 28 18G
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BAKKERIJ KOENEN
www.bakkerijkoenen.nl

Tel. Westervoort 026-3118254
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WINKELS KEUKENS
www.winkels-keukens.nl

Tel. 0316 543 570LO
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DERKSEN SCHOENMODE
www.derksenschoenmode.nl

Tel. 06-58866226D
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HAMMER COMPUTERS 
Computer hulp en reparatie

www.hammercomputers.nl • Tel. 0316 345553ZE
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PHONEHOUSE
Bel of app 0316-511111 of 0316-342120
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MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren 
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten 

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners:

Wist u dat…… 

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

� er 150 jongeren worden uitgeloot
voor de eerste fase en inmiddels
met hun MDT zijn gestart?

� jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in januari
2021, rechtstreeks kunnen aanmel-
den op de aanmeld-pagina
www.Hope-xxl.com/MDT?

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Voor de liefhebbers van gamen bestaat 
er binnenkort een heus “Game Café”, een 
plek om fysiek bijeen te komen en te 
genieten van een spannend potje gamen. 
Deelnemers van Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT) helpen een handje mee 
om eenzaamheid onder jongeren, op 
deze speelse wijze, tegen te gaan.  

In verbinding, maar toch eenzaam 

“Antisociale jeugd!”, roept men wel     
tegenwoordig wel eens. Veel jongeren 
spenderen hun tijd achter een beeld-
scherm. Deze statement komt dus niet 
helemaal uit de lucht gevallen. Het moet 
echter wél gezegd worden dat deze zelf-
de jongeren, de gamers van onze genera-
tie, doorgaans socialer bezig zijn dan in 
eerste instantie wordt gedacht  Met    
online games en tal van multiplayer vari-
anten, maken jongeren nieuwe vrienden 
van over heel de wereld. Dat allemaal 
vanuit het gemak van hun luie stoel. Toch 
is dit scenario niet zo rooskleurig als het 
klinkt, omdat de jongeren in kwestie  
veelal kampen met isolatie en eenzaam-
heid, zeker in deze tijd. Het lijkt een para-
dox; verbonden zijn met duizenden    
andere gamers, maar toch niet in staat 
zijn om persoonlijk de eenzaamheid te 
doorbreken. Het is helaas bij veel jonge-
ren wel de praktijk. Om deze reden is het 
Game Café opgetuigd met als doel    
mensen met een gedeelde gamehobby 
live met elkaar te verbinden. In het Game 
Café komen jongeren bijeen om nieuwe 
vrienden te maken uit de regio, de isola-
tie te doorbreken en vooral om een potje 
te gamen. Het plan om een Game Café 
op te richten lag al eventjes op de plank, 
maar door nieuwe financiële prikkels 
vanuit het MDT en andere behulpzame 
partners, komt het plan nu toch écht van 
de grond. 

High tech computers 

Daniël Krikke, coördinator en jongeren-

werker bij Creon, ondersteunt de vrijwil-
ligers die hun handen uit de mouwen 
steken voor het Game Café. “Het is ge-
weldig om te zien.”, begint Daniël trots. 
“Wij zijn met niets begonnen en het is de 
inzet van de vrijwilligers die dit alles mo-
gelijk heeft gemaakt!” In de speciale 
ruimte binnen jongerencentrum Creon 

uit Westervoort, die 
voor het Game Café 
beschikbaar is ge-
steld, werken de vrij-
willigers hard aan de 
nieuwe ontmoetings-
ruimte. “Er wordt 
geschilderd, geklust 
en natuurlijk ook 
bekabelt!”, laat     
Daniël weten. “Een 
onderdeel van de 
charme is natuurlijk 
dat de ruimte waar 
straks gegamed kan 
worden ook geheel 
door de jongeren 
zelf is opgezet. Zo 
bouwen we samen 
aan een plek door én 
voor gamers.” Zelf 
zou Daniël zich geen 
‘gamer’ willen noe-
men, maar toch 
draagt hij de doel-
groep een warm hart 
toe. “Gamen is     
natuurlijk al jaren 
een populaire bezig-

heid.”, legt Daniël uit. “Door de pandemie 
en de quarantaine is deze hobby enkel 
gegroeid.” Gamers kunnen via online 
spellen contact leggen met anderen van 
over de hele wereld om samen mee te 
spelen. “Toch is online con-
tact niet hetzelfde als echt 
contact.”, beklemtoont 
Daniël. Hij zou graag zien 
dat jongeren die zich een-
zaam    voelen, een plek 
krijgen waar ze elkaar in de 
‘echte’ wereld kunnen le-
ren     kennen. Om deze 
ontmoetingen te facilite-
ren, is het Game Café 
straks voorzien van 4 high-
tech gamecomputers en 4 
plekken waar je je eigen 
laptop of pc kan aansluiten 
op het netwerk. Ook zijn er 
2 gameconsoles waar de 
gasten op verantwoordelij-
ke wijze gebruik van mo-
gen maken. De computers 
en de bijhorende bekabe-
ling worden in elkaar gezet 
door MDT-deelnemers en 
vrijwilligers. Als je zelf niet 
in het bezit bent van de 
laatste hightech snufjes, is 
het Game Café the “place 
to be” als je achter een 
supersnelle gamecompu-
ter wilt plaatsnemen. 

Meer dan alleen gamen 

“Natuurlijk hoeft er niet 
per se gegamed te wor-

den.”, zegt Daniël. “Jong- en oud zijn vrij 
om een tal van  dingen te doen zodra het 
eerste contact eenmaal gelegd is. Door 
het faciliteren van een Game Café krijgen 
wij als       beroepskrachten ook meer 
zicht op wat jongeren doen en beweegt. 
We kunnen vanuit het jongerencentrum 
hen zo    nodig begeleiden naar andere 
activiteiten die wij hier organiseren, zo-
dat ze niet alleen maar bezig zijn met 
gamen.” Voor nu moeten de gamers het 
nog eventjes thuis uithouden, want door 
de lockdown mag het Game Café helaas 
nog niet open. Wanneer dit wél het geval 
is,     kunnen jongeren terecht bij het Ga-
me Café tijdens de openingstijden van 
jongerencentrum Creon in Westervoort. 
Voor volwassenen heeft het Game Café 
de zondagmiddag op het oog. Als je op 
de hoogte wilt blijven van de laatste 
nieuwtjes over het Game café, kijk dan 
op de Facebook pagina van Game Café 
Westervoort. Als je interesse hebt om 
mee te helpen of te gamen in het Game 
Café kan je een email sturen naar game-
cafewestervoort@gmail.com. “Iedereen is 
welkom; hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd” sluit Daniël af. 

Doe mee met MDT 

Als jongeren willen meehelpen bij Game 
Café Westervoort als MDT-deelnemer, 
dan is dat mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld 
in de vorm van gastheerschap of als or-
ganisator van ludieke activiteiten als LAN
-party’s en digitale competities. Je kan
natuurlijk ook, samen met andere MDT-
deelnemers, in je eigen plaats een Game
Café gaan opzetten, Richt je bij interesse
tot je MDT-coach of schrijf je in op
jonggeleerdisjonggedaan.nl

Westervoorts Game Café 

� MDT-deelnemer Marcel Kinkelaar (l) en jongerenwerker Daniel
Krikke (r) aan het werk voor het Game Café 

� 3D ontwerp van het Game Café, gemaakt door MDT-
deelnemers

� Gamers in actie in het Game Café Westervoort
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DUIVEN – Voor ongeveer duizend 
kinderen uit de groepen 5, 6, 7 
en 8 in Duiven is het zeker een 
teleurstelling: voor het tweede 
jaar op rij gaat de Roefeldag niet 
door.

Het bestuur van de stichting heeft 
onlangs alles op een rij gezet en 
een besluit genomen. Voorzitter 
Gerard van Ham: “De corona situa-
tie is zo onzeker ook nog in juni en 
het vaccinatie programma zal dan 
nog niet voltooid zijn.”
Het comité zit met veel bijna 
onoplosbare vragen en onze-
kerheden. Kunnen en mogen de 
kinderen in bussen (32) vervoerd 
worden? Op hoeveel aanmeldin-
gen van kinderen en begeleiders 
kunnen we gaan rekenen? Kan 1,5 
meter op alle te bezoeken adres-
sen (120) gegarandeerd worden, 
doen alle 50 vrijwilligers weer 
mee (onder wie 32 chauffeurs)? 
Mondkapjes, bussen tussentijds 
reinigen, alle locaties coronaproof 

maken. Maar vooral ook doen alle 
bedrijven weer mee? Het is meer 
dan een uitdaging voor het Roe-
fel comité. Ook zal de gemeen-
te nog een vergunning moeten  
afgeven.

Alle alternatieven zijn in de laat-
ste teams-vergadering besproken. 
Normaal wordt de omvangrijke 
organisatie reeds in november 
gestart en is het comité het ver-
dere jaar bezig het draaiboek in 
te vullen. En scholen, begeleiders, 
bedrijven te benaderen en vast te 
leggen. Met veel extra inspanning 
was starten in februari nog net te 
halen.
Gezien de omstandigheden is 
besloten de Roefeldag 2021 niet 
door te laten gaan en alles naar 
het volgend jaar te verplaatsen. 
Want stichting Roefeldag Duiven 
wil maar één ding: een fijne en 
leerzame dag voor de kinderen or-
ganiseren zoals ze dat al 27 jaar 
heeft gedaan.

ARNHEM – Sinds 1984 
is Baptist een begrip 
in Arnhem en omstre-
ken. “Wij bieden een 
volledig assortiment 
kwaliteitsproducten 
waarmee u direct aan 
de slag kunt, varië-
rend van ijzerwaren tot 
(houtbewerkings)ge-
reedschappen.”

“Ons assortiment be-
staat uit vele kwali-
teitsproducten zoals 
hand- en elektrische ge-
reedschappen, ijzerwaren, lijmen, 
bevestigingsmiddelen en nog veel 
meer! Onze specialisten staan ook 
nu graag voor u klaar.
Als liefhebber van houtbewerking 
kunt u niet om Baptist Arnhem 
heen! Nergens vindt u zo’n breed 
assortiment houtbewerkingsge-
reedschap. Beeldhouwers, meubel-
makers, restauratoren en andere 
liefhebbers noemen ons niet voor 
niets ‘dé snoepwinkel voor houtbe-
werkers’.
Ook als beginner bent u zeer wel-

kom bij Baptist! Heeft u weleens 
gedacht aan brandschilderen in 
hout, figuurzagen of meubelma-
ken? Maak kennis met houtbewer-
king en ontdek uw nieuwe hobby!

Winkelen bij Baptist 
tijdens de lockdown
Winkelen bij ons is nog steeds mo-
gelijk. De winkel is gesloten, maar 
u kunt wel bij ons bestellen. U kunt 
uw bestelling afhalen in de winkel 
of thuis laten bezorgen. Bestellen 
kan via onze webshop, via e-mail 

of per telefoon. Tijdens openings-
tijden zijn wij telefonisch en via 
e-mail bereikbaar voor service en al 
uw vragen.

Baptist nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte 
van nieuwe producten en acties! 
www.baptist.nl.”
Hopelijk tot snel bij Baptist!, 
Vlamoven 32, Arnhem; 
026 3512856; www.baptist.nl; 
verkoop@baptist.nl

DUIVEN – De grootste bouwmarkt 
van Gelderland is jarig: Hornbach 
Duiven bestaat deze week precies 
één jaar. Met een assortiment van 
120.000 artikelen is het voor klus-
fanaten uit de regio een waar pa-
radijs. Hoewel de coronamaatre-
gelen een feestelijk jubileum in de 
weg zitten, zitten vestigingsma-
nager Peter Vuijk en zijn team niet 
stil. “Wij denken in oplossingen, 
dat zit in onze genen. Zo loodsen 
we mensen nu op afstand door 
lockdown-verbouwingen heen.”

De trotse vestigingsmanager 
herinnert zich de opening als de 
dag van gisteren. Peter Vuijk: “We 
stonden te popelen, op die vroege 
donderdagochtend 29 januari. En 
de klanten ook. Vanaf het moment 
dat de deuren open schoven was 
het een drukte van belang. Profes-
sionele klussers, zoals zzp’ers in de 
bouw, waren vooral blij dat zij niet 
meer hoefden om te rijden voor 
onze ProfiService.” Al snel kleurden 
de harten van Gelderse klussers 
Hornbach-oranje. Ook de harten 
van niet-klussers liet Hornbach 

sneller kloppen. Want via stichting 
Hornbachhelpt steunt de bouw-
markt maatschappelijke projecten. 
Zo knapte het team van Peter Vuijk 
onder andere het dakterras van 
ouderencentrum Liemerije Meu-
lenvelden in Didam op. Daardoor 
kunnen de dementerende ouderen 
er nu tuinieren, wat hun woonple-
zier enorm vergroot.

Klussen met online advies
Op 14 december kwam alsnog het 
moment waarop Hornbach Duiven 
haar deuren moest sluiten. Pe-
ter: “Ja, dat is ontzettend balen. 
Want het zal je maar gebeuren dat 
je nu spontaan lekkage hebt, een 
kapotte cv, of midden in een ver-
huizing zit en een nieuwe keuken 
of badkamer wilt plaatsen. Dan 
kun je wel wat hulp gebruiken. En 
dus blijven we klanten zo goed als 
mogelijk van dienst via onze web-
shop. Daarbij is het mogelijk om 

producten thuis te laten bezorgen, 
maar je kunt ze ook reserveren en 
bij ons afhalen. Daarnaast zijn we 
gestart met het geven van online 
projectadvies. Gewoon even vi-
deobellen met onze specialisten. 
Deze gratis adviesgesprekken van 
maximaal 30 minuten voeren we 
via MS Teams. Wanneer je zo’n 
gesprek voor een keuken of bad-
kamer maakt, kunnen onze speci-
alisten je zelfs voorzien van een 
3D-tekening. Een afspraak maak 
je eenvoudig via www.Hornbach.
nl/online-projectadvies. Zo ko-
men uit een situatie als deze ook 
mooie nieuwe initiatieven voort. Ik 
ben dan ook ontzettend trots op 
mijn collega’s en op het feit dat 
zij zich ondanks alle uitdagingen 
altijd met evenveel enthousiasme 
inzetten. We hopen dat iedereen 
gezond blijft en kijken uit naar het 
moment dat we onze deuren weer 
mogen openen.”

Meewerken bij AH.

Geen Roefeldag Duiven...

Baptist Arnhem: (houtbewerkings)-
gereedschappen en ijzerwaren

Grootste bouwmarkt van Gelderland blikt terug op bijzonder eerste jaar

Hornbach één jaar in Duiven

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Als de 
Hypotheek last 

teveel wordt
Het gemak van ontzorgen

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

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



ZEVENAAR – Toyota vorig jaar 
bestverkochte automerk op par-
ticuliere markt B-segment. Toyo-
ta Yaris nummer 1 bij particuliere 
koper C-segment. Toyota Corol-
la nummer één bij particuliere 
koper D-SUV-segment. Toyota 
RAV4 nummer 1 bij particuliere 
koper. Toyota AYGO en Toyota 
C-HR tweede positie bij parti-
culiere koper in desbetreffende 
segmenten.?

Toyota was in het afgelopen jaar 
het bestverkochte automerk onder 
particuliere consumenten. Dat blijkt 
uit cijfers van het RDC. Van alle par-
ticuliere autokopers koos vorig jaar 
tien procent voor een nieuwe Toyo-
ta; dat is het hoogste percentage 
van alle automerken die in Neder-
land te koop zijn. In december was 
dat zelfs 21,8 procent. Het RDC 
meldt een jaarverkoop van 356.051 
auto’s waarvan 74.914 exemplaren 
door particulieren zijn aangeschaft. 
Hiervan komen 7.664 stuks voor re-
kening van Toyota.

Koppositie voor Toyota Yaris
Populaire Toyota modellen onder 
particulieren zijn de Toyota AYGO 
die met 17,1 procent in zijn seg-

ment op de tweede plek staat en de 
Toyota Yaris die met 20,3 procent 
de koppositie heeft in het B-seg-
ment van de particuliere markt. 
Hiermee heeft de Yaris een flinke 
voorsprong op de nummer twee 
met 12,3 procent. Het percentage 
bedraagt in december 2020 zelfs 
47,3 procent. In de laatste maand 
van het afgelopen jaar was bijna de 
helft van de toen aan particulieren 
verkochte auto’s in het B-segment 
een nieuwe Toyota Yaris.

Ook Corolla winnaar in zijn klasse
In het C-segment scoort de Toyota 
Corolla – leverbaar als Hatchback, 
Touring Sports en Sedan – hoog 
bij de particuliere autokoper. Met 
17,5 procent staat de Corolla op 
plaats één. In december koos zelfs 
23,9 procent van de particuliere 
autokopers die in het C-segment 
winkelden voor een nieuwe Corol-
la. In het C-SUV segment behaalde 
de Toyota C-HR bij de particuliere 
autokoper een tweede plaats met 
12,5 procent.

Toyota RAV4 populairste D-SUV 
onder particulieren
Ook de Toyota RAV4 valt in de 
smaak bij de particuliere autoko-

per. In 2020 klom de Toyota RAV4 
naar de eerste positie, met een par-
ticulier aandeel van 21,2 procent 
in het D-SUV-segment, het hoog-
ste van alle auto’s in deze klas-
se. In december is dit zelfs 31,1  
procent.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met 
Toyota Bloemberg, 
Marconistraat 21, Zevenaar, 
0316 340 204, 
www.toyota-bloemberg.nl.
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LIEMERS – De Dialectkring Ach-
terhook en Liemers (www.dia-
lectkring.nl) heeft in verband 
met Covid-19 het program-
ma ‘Met Dialect op de Koffie’  
afgelast.

Daarom gaat het optreden bij Erve 
Kots in Lievelde van Thea Kroese 
uit Daarlerveen (Overijssel), op zon-
dag 7 februari niet door.

Geen ‘Met  
Dialect op de 
Koffie’

In 2020 Toyota populairste automerk
onder particuliere kopers

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

21-2-2021. Prijs- en modelwijzi-

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 64,99

€ 109,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

Computershop Arnhem: ook tijdens de lockdown zijn we er voor u*

Intel 5405U processor

4GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad S145

€ 429,-

Intel Core i3-1005G1 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3

AMD Ryzen5 3500U proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 749,-

Lenovo Ideapad 340

AMD Athlon 3050U processor

8GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

Lenovo Idepad 3

AMD Athlon 3050 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3-17

Intel Core i3-10110U proc.

8GB geheugen

128GB SSD

14” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus X413FA-EK227T

€ 599,-

AMD Ryzen  3250 processor

8GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus M509DA-EJ371

€ 549,-

Intel Core i5-8265 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” IPS scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Medion Akoya S6445

€ 599,-

Intel Core i5-6300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

12,5” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 820

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 399,-

gebruikt

notebook

AMD Athlon 3000G proc.

Dual Core, 3.5GHz

8GB geheugen

240GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6B

€ 399,-

Intel Core i5-10400 proc.

Six Core, 2.9-4.3GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3S

€ 599,-

AMD Ryzen 3-3200 proc.

Quad Core, 3.6-4.0GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 5A

€ 469,-

Intel Core i3-10100 proc.

Quad Core, 3.6GHz

8GB geheugen

250GB SSD

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2R

€ 499,-

AMD Ryzen 5-2600X proc.

Six Core, 3.6-4.2GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX580 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2I

€ 799,-

AMD Ryzen 7-2700X proc.

Eight Core, 3.7-4.3GHz

16GB geheugen/500GB SSD

AMD RX590 graphics 8GB

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 3G

€ 929,-

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD + 1TB harddisk

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 699,-

HP 15-DB1100NY

Intel core i7-10750H CPU

16GB geheugen

512GB SSD + 1TB harddisk

17,3” scherm (GTX1660)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 1399,-

Acer Nitro 5

Onze winkel tijdens de

lockdown:
Onze winkel is gesloten

maar u kunt via onze web-

shop wel online bestellen.

Voor reparaties kunt u 

gewoon langs komen.

Is er nog iemand die hier van geniet,
Publiek is er al maanden niet,
Supporters langs de lijn, in geen velden en wegen,
Kom je deze tegen,
Zullen zij sport ooit weer van heel dichtbij zien,
Komt die tijd terug, heel misschien,
Ja sportbeleving, kan, mag enkel op topniveau,
Geldt sporten allang niet meer als hobby of cadeau,
Professionaliteit, gaat in geld meer om, dan een ton,
Aan het einde straks alleen toejuichen vanaf het balkon,
Vereniging, clubs met meer dan een (paar) miljoen,
Worden nog steeds, net iets makkelijker kampioen,
Clubliefde is hier vaak, allang verdwenen,
Aankopen via andere kanalen zijn, allang verschenen,
Vanuit jeugd omhoog, kweken van een talent,
Dit fenomeen is vaak, dikwijls totaal onbekend,
Miljonairs eigenaar, zak met heel veel geld,
Het is vaker verteld, topsport die telt,
Besmettingen, ziekenhuisopnames, sterfgevallen,
Nergens hoorbaar, als men sport met of zonder ballen,
Zal het de beoefenaar ervan, zelf wel bevallen,
Altijd geleerd sport, moet sporter, publiek plezieren,
Is het slechts topniveau, elite, wat zege kan vieren,
Leg alle sportactiviteiten op ieder niveau helemaal stil,
Misschien niet wat u als echte sportliefhebber wil,
Geen beleving, op de tribune, sportgevoel langs de lijn,
Bedenk dan in ziekenhuizen, op IC’S is het ook niet fijn,
Gaan we zo door “zullen er straks nog supporters zijn”
Of wordt de winst, de zege geboekt door magere Hein
Kortom beleving van topsport, dit geklaag
Overwint sportkapitaal, de gezondheid, is de vraag?

M & M

Sportbeleving
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DIDAM – Een nieuwe naam met de vertrouw-
de kwaliteit en service. Zoon Robert van den 
Berg neemt samen met zijn echtgenote Ma-
riska Vishandel van den Berg in Didam over 
van vader Toon. Die is trots dat Robert in zijn 
voetsporen treedt.

Op 1 februari vond de overdracht plaats. 
Toon en Gabi van den Berg vinden het na 
25 jaar mooi geweest en gaan genieten van 
hun vrije tijd. De overname betekent meteen 
ook een nieuwe naam voor de kraam: Smaak-
volsmaak. Een logisch wijziging omdat het 
bedrijf van Robert en Mariska al naar deze 
naam luistert. “Smaakvolsmaak is ons ca-
teringbedrijf”, legt Mariska van den Berg uit. 
“Dat bestaat naast catering uit een foodtruck 
en sinds vorig jaar uit een kooklokaal annex 
klein restaurant in Loil. Deze uitbreiding zien 

wij als een nieuwe ‘smaak’ aan het rijtje van 
Smaakvolsmaak.”
Smaakvolsmaak opent de deuren van de vis-
kraam op woensdag, vrijdag en zaterdag. Ro-
bert, van beroep zelfstandig kok, heeft zin in 
de nieuwe uitdaging. Hij tovert volgens Ma-
riska graag met gerechten, waar vaak ook vis 
bij komt kijken. “In een tijd waarin we gezond 
proberen te leven, past het eten van vis”, zegt 
Robert. “Wij blijven in de viskraam de beken-
de en populaire vissoorten aanbieden, maar 
schenken ook aandacht aan wat meer onder-
belichte vissoorten. Een mooie uitbreiding is 
dat we als een traiteur ook kant en klare visge-
rechten met pure smaken gaan aanbieden. Die 
de klant thuis alleen nog maar in de oven hoeft 
te schuiven. Eigenlijk behouden we dus al het 
goede en klassieke van de huidige viskraam, 
maar breiden we verder uit om onze klant nog 
meer te kunnen bieden. Daarbij blijft goed en 
deskundig advies erg belangrijk. Ons enthousi-
aste team komt graag met goede tips.”

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

Naam?
“Joey Bakker, ik kom uit Arnhem. Mijn bedrijf 
heet Primates Outdoor en Survivalrun en is 
opgericht in 2017. Ik werk samen met de 
sportclub Stichting Survivalrun Primates, die 
wekelijks survialrun trainingen verzorgt.”

Bedrijf?
“Op mijn zestiende begon ik met het geven 
van trainingen en het verzorgen van kinder-
feestjes, bij een buitensportbedrijf. Eerst 
vond ik lesgeven helemaal niks. Langzamer-
hand ben ik er ingegroeid en nu doe ik het 
met veel plezier. Primates verzorgt diverse 
buitensportarrangementen 
voor verschillende doelgroe-
pen, van scholen en kinderen 
tot volwassenen en bedrijven. 
We hebben een divers aanbod 
van teambuildingsopdrachten, 
survivalrun, bootcamp, boog-
schieten en archery tag. Dit 
doen we op onze eigen locatie 
bij Gezondheidscentrum Bent 
Sports of op externe locaties, 
zoals de Breuly.”

Vrije tijd?
“Vrije tijd is sinds het begin van 
Primates ver te zoeken. Veel 
hobby’s heb ik niet, want van 

stilzitten word ik onrustig. Ik ben vaak bezig 
met sport, maar af en toe Netflix kijken hoort 
er ook bij.”

De Liemers?
“Sinds 2017 ben ik wat meer bekend in Ze-
venaar en omstreken. Mijn band met de Lie-
mers is groeiende. Ik begin hier steeds meer 
mijn weg te vinden.”

Mooiste plekje?
“De Breuly en de dijken in Oud-Zevenaar vind 
ik erg mooi.”

Lokaal?
“Survivalrun is een geweldige sport: toegan-
kelijk voor jong en oud, in de buitenlucht en 
je traint je hele lichaam. Lokaal werken is 
misschien vertrouwd, maar ik vind het veel 
mooier als de hele wereld deze sport leert 
kennen.”

ZEVENAAR – Wat in de slogan al duidelijk 
wordt, streven deze ondernemers in het da-
gelijks leven na. Slapen en verlichting moet 
je serieus nemen, vinden ze bij Berentsen 
en Bannink in Zevenaar. Uw wensen worden 
vertaald naar een persoonlijk advies.

Yvette vertelt over de passie van dit familie-
bedrijf dat ze in 2018 overnam van haar ou-
ders en Niek besloot in 2012 zijn passie mid-
dels zijn speciaalzaak tot uiting te brengen. 
Anno 2021 staan er aan de Mallemoolen 
twee moderne winkels die middels een door-
loop met elkaar verbonden zijn. Ook tijdens 
Corona staan Niek en Yvette voor u klaar.

Vrijblijvend advies aan huis
Slapen is in deze tijden extra belangrijk! Om 
u te blijven voorzien van een gezonde nacht-
rust komt Yvette gewoon bij u aan huis. Uw 
voordelen: Persoonlijk advies in uw vertrouw-
de omgeving, Yvette inventariseert uw wen-

sen en voorziet u van een passend advies. 
Ook kunnen zij meteen anticiperen op de be-
staande situatie. Heerlijk linnengoed besteld 
u telefonisch of online.

Verlichting: In het voortraject van een nieuw-
bouw of verbouw van uw woning of kantoor 
is een goed doordacht lichtplan erg belang-
rijk. Om uw lichtproblemen en wensen in 
kaart te brengen zal Niek deze middels een 
lichtplan vertalen naar de werkelijkheid. Re-
paraties voeren zij uit op afspraak. Natuur-
lijk kan de klant ook gewoon terecht in de 
webshops van beide winkels. Uw producten 
worden in deze periode thuisbezorgd.
Bedadviseurs Berentsen & Bannink 
Verlichting en Advies, Mallemoolen 6-12, 
Zevenaar. 0316 525 021;
 info@bedadviseursberentsen.nl; 
www.bedadviseursberentsen.nl
0316 240177; info@banninkverlichting.nl; 
www.banninkverlichting.nl

ZEVENAAR – Hoevers orthopedische schoen-
techniek repareert vakkundig uw schoenen 
en heeft een ruim assortiment aan bijbeho-
rende schoen- en verzorgingsproducten.

Firma Hoevers is vanaf 1998 een toonaange-
vend bedrijf in het vervaardigen van (semi-) 
orthopedisch schoeisel en steunzolen. Naast 
deze hulpmiddelen kunt u hier ook terecht 
voor verbandschoenen, steunstokken en aan-
passingen aan uw schoeisel. Afhankelijk van 
zorgverzekeraar wordt groot deel vergoedt, 
mits er een verwijzing van huisarts of specia-
list aanwezig is. Firma Hoevers heeft met alle 
zorgverzekeraars een contract.

Er zijn drie orthopedische schoentechnici 
werkzaam aan de Ringbaan Zuid 12 in Zeve-
naar en helpen u graag verder met een pas-
sende oplossing. Het contact met andere 
specialisten en paramedici verloopt in korte 
lijnen, hierdoor wordt een optimaal hulpmiddel 
geleverd waarin uw mobiliteit gewaarborgd 

blijft. Tijdens de contactmomenten wordt de 
klant continue geholpen en begeleid door één 
en dezelfde schoentechnoloog. Een groot deel 
van het productenaanbod wordt met ambacht 
in de werkplaats van de Firma Hoevers gepro-
duceerd.
Indien u last heeft van uw voeten, enkels, knie-
en en/of heupen neem dan geheel vrijblijvend 
telefonisch contact op met Hoevers orthope-
dische schoentechniek. “Uw voeten, onze uit-
daging.”

Let op: In verband met Covid-19 virus stellen 
wij het zeer op prijs om telefonisch een af-
spraak te maken voor het spreekuur. Bij het 
aanbieden van uw reparaties graag rekening 
houden met de bezoekers maatregelingen.

Hoevers orthopedische schoentechniek;
0316-52 33 74; 
www.hoeversschoentechniek.nl
Elke werkdag geopend van 08.00 tot 12.30 uur 
en 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur op afspraak.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Survivalrun is een geweldige sport’

Bedadviseurs Berentsen en Bannink Verlichting en Advies:
‘Onderscheidend in slapen en verlichting’

Smaakvolsmaak neemt 
Vishandel van den Berg over

Hoevers orthopedische schoentechniek, 
ook voor uw schoenreparatie

Primates verzorgt diverse buitensportarrangementen voor verschillende 
doelgroepen

De eerste en tweede generatie in de ‘familieviskraam’ op een rij. (foto: Bas Weetink)
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SUPER
BEDANKT!

Gewoon bijzonder.

Locatie Didam
Dijksestraat 12, Didam
• Mavo
• Havo
• Vwo-onderbouw

Locatie Landeweer
Stationspoort 36, Zevenaar
• Vmbo-bb
• Vmbo-kb

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09, Zevenaar
• Mavo
• Agora Liemers

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6, Zevenaar
• Havo
• Vwo

Meer weten over het 
Liemers College?
Kijk dan op onze website:
www.liemerscollege.nl

WEET JE HET AL?
Weet je nu al zeker dat je naar het Liemers College
wilt? Yes! Geweldig! Je bent van harte welkom! Je
kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op
www.liemerscollege.nl. Schriftelijk aanmelden kan
ook (gewoon het aanmeldformulier downloaden).
Bel als je hulp nodig hebt: 0316 - 58 38 00.

TWIJFEL JE NOG?
Heb je nog vragen? Bel naar de locatie waar je
meer over wilt weten (0316 - 58 38 00) of stuur
een mailtje naar info@liemerscollege.nl. Als je een
keer wilt meelopen, laat het ons ook weten. Dan
proberen we dat te regelen, maar natuurlijk wel
na de lockdown (en we houden ons aan de coro-
naregels).

AGORA OF SPORTKLAS
Wil je naar de Sportklas 
op de locatie Landeweer
 of wil je je aanmelden 

voor Agora Liemers, 
lees dan alle bijzonder-
heden op onze website.
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Zaterdagmiddag 23 januari hielden we
voor het eerst een online open dag. Geloof
maar dat we best een beetje zenuwachtig
waren. Maar we hadden om 13.00 uur 
meteen 670 (!) unieke bezoekers en dat
werden er daarna alleen nog maar meer.
De online open dag was dus een groot 
succes. Daarvoor willen we iedereen
enorm bedanken: jij en je ouders die 
belangstelling toonden voor onze school,
maar zeker ook alle leerlingen en mede-
werkers die wekenlang druk zijn geweest
met de voorbereidingen.

ONLINE OPEN DAG
GEMIST?

Heb je onze online open dag 
gemist? Geen probleem. 

De open-dagsite blijft nog wel even
in de lucht. Je vindt er alle mooie

filmpjes, superleuke 
opdrachten en proefjes, 

online rondleidingen 
en nog véél meer. 

De open-dagsite is bereikbaar 
via www.liemerscollege.nl.

 Je kunt er ook onze open-dagdoos
met leuke dingen en nog meer 

informatie bestellen.
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