
Alain en Stan: ‘Marble Or Bronze… WTF!’
Anti-discriminatie project houdt mensen een spiegel voor

LIEMERS – School’s cool kop-
pelt vrijwillige thuismentoren aan 
scholieren die steun kunnen ge-
bruiken bij de overgang naar en in 
het voortgezet onderwijs.

Door de coronacrisis wordt echter 
duidelijk dat er een grotere groep 
leerlingen baat heeft bij deze vorm 
van begeleiding. Thuisonderwijs 
is voor een aantal scholieren inge-
wikkeld. Daarom is de doelgroep 
uitgebreid naar andere leerjaren. 
Het gaat om kinderen die niet ge-
diagnosticeerd zijn voor onder-
steuning op school, maar gezien 
hun persoonlijke omstandigheden 

wel gebaat zijn bij extra hulp.
Bij School’s cool De Liemers zijn 
nog steeds mensen welkom die als 

thuismentor het verschil willen ma-
ken! Op www.schoolscooldeliemers.
nl is te lezen hoe dat in z’n werk gaat.

(foto: School’s Cool)
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DUIVEN – Marmer of brons? Stan 
Nijenhuis (21) en Alain Dikken (23) 
gaan uit de kleren en poseren als 
bekende standbeelden om discri-
minatie op basis van huidskleur 
verleden tijd te maken. “Het is er en 
we willen ervan af,” zegt Stan.

Door Nina Elbers

Twee jaar geleden is het concept 
van het MORB-project in een vlieg-
tuig van New York naar Nederland 
bedacht. Alain: “We zijn er klaar mee 
dat mensen beoordeeld worden op 
basis van huidskleur en we wilden 
iets tegen discriminatie neerzetten. 
Tijdens onze reis naar New York 
gaven de beelden bij de Verenigde 
Naties ons inspiratie om ons gevoel 
om te zetten in iets tastbaars.” Het 
resultaat? Een salonboek en een rei-
zende expositie waarin Stan en Alain 
zich blootgeven om discriminatie 
op basis van huidskleur bespreek-
baar te maken. Om de zinloosheid 

van discriminatie te benadrukken, 
poseren ze als bekende beelden. 
Alain: “Het materiaal waarvan een 
beeld gemaakt is, maakt toch ook 
niet uit? Waarom zou huidskleur dat 
dan wel doen?” Stan vertelt: “Ons 
doel met het boek en het project is 

onze boodschap verkondigen en de 
discussie over discriminatie verder 
brengen. We hopen dat dit aanzet 
tot een de-discriminatiegolf en dat 
MORB een bekend anti-discrimina-
tie symbool wordt.” Alain heeft vaak 
gesprekken over discriminatie en is 

erachter gekomen dat men-
sen soms helemaal niet door 
hebben dat ze discrimine-
ren. “Als je ze dan een spie-
gel voorhoudt, schrikken ze 
van zichzelf. Het boek is dan 
ook bedoeld als een spiegel 
waarmee we hopelijk veel 
mensen kunnen bereiken. 
Het gaat eerst om bewust-
wording, daarna aanpassing 
van het gedrag.” Zaterdag 
22 februaristream was de 
opening van de reizende 
expositie te volgen via een 
livestream. Stan: “Ik keek erg 
uit naar de opening. Natuur-
lijk hadden we gehoopt dat 
het onder betere omstan-

digheden zou kunnen, maar het 
was alsnog supergaaf. Tijdens de 
livestream appte ik Alain nog dat ik 
kippenvel had, het ging gewoon al-
lemaal zo goed. Na een proces van 
tweeënhalf jaar was dit een offici-

eel moment.” Alain voegt toe: “Het is 
best wel spannend; hoe zal het boek 
worden ontvangen? We hopen na-
tuurlijk dat mensen het mooi vinden 
en dat erover gepraat gaat worden.” 
Over meer dingen moet gepraat 
worden, vinden Alain en Stan. Daar-
om is dit project nog maar part one. 
“Wat part two gaat worden weten 
we niet, maar het gaat er wel ko-
men. Ik merk namelijk dat er op an-
dere punten in de maatschappij ook 
behoefte is aan zo’n spiegel, en deze 
kunstzinnige vorm waarbij we be-
wust een spiegel creëren, voelt be-
hulpzaam daarbij.” Naast het MORB 
salonboek is er via www.morb.wtf 
ook kleding met het symbool en een 
kinderboek met het verhaal over 
MORB te verkrijgen. Ook is hier de 
livestream van de opening terug 
te kijken. Als het weer kan, gaat de 
expositie door Nederland reizen, be-
ginnend bij middelbare scholen in 
de Liemers.

Alain en Stan met wethouder Gemma Tiedink tijdens de opening van het project. 
Foto: Joshua Koopman

School’s cool De Liemers nu ook online

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

Fietsaccu
defect?

REPROFIETSACCU
Meester Willemsenstraat 4 

GIESBEEK
Tel.  06 505 678 80 / 0313 410228

WWW.REPROFIETSACCU.NL
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Bestel nu een zonnepanelen systeem 
bij Atama Solar Energy BV en profi teer 
direct!
Wanneer je nú zonnepanelen aanschaft 
ben je klaar voor de zomer en pak je 
direct jouw korting.

Bij Atama 
is het altijd 
zomer!

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

BEMMEL - Voor het volgende num-
mer kunt u nu de kopij 
aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button
Komt u er niet uit? Bel dan gerust 
met (0481) 46 47 70

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

Aanleveren kopij
 Aanleveren Nieuws
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LIEMERS – Na een spannende 
strijd om de eer van het ‘beste idee 
van de Liemers’, is het Monique 
Braam geworden die uit de bus 
kwam als winnaar. Het plan om een 
Liemerse strippenkaart in het leven 
te roepen wordt verwezenlijkt. On-
dertussen geniet Monique van haar 
welverdiende prijs.

Eind 2020 barstte de competitie los 
om het beste idee van de Liemers 
te verzinnen. Het doel van deze 
wedstrijd was om Liemerse inwo-
ners te laten nadenken over hoe 
onze regio nóg beter gemaakt zou 
kunnen worden. Ideeën waren er in 
alle soorten en maten; van produc-
ten tot diensten en van collectieve 
actie tot individuele bijdrages. Zo 
hebben we in een aantal uitgelich-
te artikelen kennis gemaakt met, 
bijvoorbeeld, de silly walk-zone. 
Dit idee was een oproep aan alle 
wandelaars om in een aangegeven 
zone over te steken door middel 
van een ‘silly’ loopje. Een meer se-
rieuze oproep was gericht aan de 
gemeente Zevenaar om buurtbe-
woners te voorzien van regenton-
nen. Op deze manier zou het grond-
water op peil worden gehouden en 
hebben de planten er óók nog iets 

aan! Deze en nog veel meer inzen-
dingen vulden de inbox van jury. 
Het beste idee zou uiteindelijk be-
loond worden met een cheque van 
250 euro. Monique Braam kwam 
uiteindelijk aan met het winnen-
de idee: een Liemerse strippen-
kaart ten behoeve van inwoners,  
toeristen én lokale ondernemers.

“Het prikkelt, inspireert en moti-
veert”, blikt Monique terug op de 
competitie. “Dit was een gouden 
kans om mijn ideeën kenbaar te 
maken, ook omdat er mogelijk iets 
mee gedaan zou worden.” Monique 
stelde in haar winnende idee voor 
om een Liemerse strippenkaart te 
maken ten behoeve van inwoners, 

toeristen en ondernemers. Mensen 
worden op deze manier gestimu-
leerd om de hotspots van de regio 
te verkennen en krijgen bij een vol-
ledige kaart een leuke lokale trak-
tatie. Met de lockdown is het voor 
Monique lastig geweest direct te 
starten met de voorbereiding van 
haar initiatief, maar zodra voor haar 
de mogelijkheid zich voordoet, gaat 
ze allereerst op zoek naar partners. 
“Dát is Liemers”, zegt Monique. “Hier 
versterken wij elkaar.” De organisa-
tie van Beste idee van de Liemers 
bedankt alle deelnemers omwille 
van hun creatieve inzendingen. Niet 
te vergeten is dat goede ideeën óók 
buiten een dergelijke competitie al-
tijd een luisterend oor ontvangen.

De Liemers Lacht

Een periode van twee weken kan 
een heel groot verschil maken. 
Zo konden we tijdens de vorige 
editie nog op natuurijs schaat-
sen en waren de inwoners van 
de Liemers volop bezig 
met sneeuwpoppen 
maken. Twee we-
ken verder kunnen 
we heerlijk buiten 
zitten met het lek-
kere weer. In geen 
tijden hebben de 
parken zo vol geze-
ten en kan er heerlijk 
gewandeld worden. Ik heb 
zelf de afgelopen twee weken 
ook kunnen genieten van deze 
middagen, zo gezellig om mijn 
vrienden weer even buiten school 
te kunnen zien. Daarbij is het zo 
fijn om te zien wat voor moois 
goed weer kan brengen. Het lijkt 
alsof de zon meteen een lach op 
ieders gezicht tovert en in deze 
maar al te rare tijd kunnen we 
daar niet genoeg van hebben. 
Dit zonnetje geeft ook meteen 
een goed vooruitzicht. Het gaat 
weer langer licht worden en de 
bloemetjes in de tuin beginnen 

weer te bloeien. Met de nieuwe 
maatregelen is er ook weer net 
iets meer mogelijk. We kunnen 
zelfs weer een bezoekje aan de 
kapper brengen. Gelukkig is mijn 

corona-coupe bijna ten ein-
de. De kappers worden 

platgebeld voor af-
spraken!

Deze week heb-
ben we ook weer 
een krant vol goed 

nieuws om lekker 
bij de koffie te lezen, 

tussen de online-vergade-
ringen door of op het terras in 
de tuin. Zo vertelt Nina over ‘De 
Footbike Club’. In het verhaal is 
Paul van Vliegen aan het woord, 
hij vertelt enthousiast over het 
oprichten van deze club. En na-
tuurlijk de ontknoping van het 
Beste Idee van de Liemers op 
deze pagina van ‘vaste volger’ 
Ted. Kortom weer genoeg leu-
ke verhalen om te lezen en tof-
fe vooruitzichten om over na te  
denken. Veel leesplezier!

Floor Dekkers

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant 
is een initiatief van Hope XXL en 
De Liemers Helemaal Goed, Hét 
GemeenteNieuws en wordt o.a. gemaakt 
door leerlingen van het Candea College 
in Duiven en het Liemers College in 
Zevenaar.

Redactie: Floor Koers, Ted Prost, 
Stijn Kuster, Kim Kleijkers, Frederieke 
Aaij, Milou Sinke, Linda Ruijs, Casper 
Assmann, Kyra Sannes, Yasemin Elmas,  
Nina Elbers, Lara Nijhof, Demi Zewald en  
Floor Dekkers.

Begeleiding:  
Koen Jansen (Liemers College), 
Michiel Kuijpers (Candea College), Susan 
Wiendels (redacteur), 
Joke Burink (redacteur), 

Sjoerd Geurts (coördinerend 
hoofdredacteur). 
Redactie: redactie@ 
deliemershelemaalgoedcourant.nl

Uitgever:  Starters Pers B.V.
Klappenburgstraat 30A, 6681 
XS Bemmel
Postbus 44, 6680 AA Bemmel
Tel.: 0481 - 46 47 70 / 
Fax: 0481 - 46 50 35
E-mail: 
gemeentenieuws@starterspers.nl
LET OP: Het insturen van berichten kan 
niet via dit mailadres! Insturen berichten 
kan alleen via de website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl

Verspreiding: 
Willems verspreidingen. 

Voor bezorgklachten: (0316) 26 22 63 of 
via e-mail: info@willemsverspreidingen.nl
Verspreidingsgraad: minimaal 90%
Hét Gemeentenieuws heeft uitgaven in: 
Lingewaard - Berg en Dal - Overbetuwe 
Neder-Betuwe/Rhenen - Nijmegen-Noord

Redactie: Martien Holthuis

Advertenties:
Arthur Tholense
arthur@starterspers.nl. T 06-48019634
Nick van Boxtel
nick@starterspers.nl. T 06-10363399

Opmaak/vormgeving:
Martine van Bon,  
Marcel Luijpers

Druk: Janssen Pers

Colofon

Monique Braam heeft met haar Liemerse
strippenkaart het beste idee van de Liemers

Ted Prost

Monique Braam: “Dit was een gouden kans om mijn ideeën kenbaar te maken”   

Wandelen is hot tijdens de lockdown. Hennie Bot en Caroline Slager genieten met hond Lola van een prachtige februaridag bij de Nevel-
horst in Didam. Foto: Floor Koers 

 Voor Toyota gaat u naar

Bloemberg

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

 www.facebook.com/toyotabloemberg

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

Ook als de Hypotheek 
maatwerk moet worden

Het gemak van ontzorgen



Verkoopmedewerk(st)er
Junior verkoopmedewerk(st)er

De Heide Smid is een bedrijf met vestigingen in 
Halle en Duiven. We hebben ons gespecialiseerd in 

de verkoop en het plaatsen van haarden en kachels, 
duurzame verwarming, rookkanalen en schouwen. 

Alles wordt in eigen beheer geïnstalleerd.

Daarnaast hebben we een eigen schoorsteenveeg-
team. In Halle leveren wij ook een groot assortiment 
tuin- en parkmachines en woonaccessoires en heb-
ben een werkplaats en een uitgebreid magazijn. Kijk 
voor meer informatie op www.heidesmid.nl

De Heide Smid bv  Halle-Heideweg 16, 7025 CL Halle

Op zoek naar een vlammende uitdaging? Heb je een flexibele instelling en heb je 
goede contactuele eigenschappen? Dan ben jij diegene die we zoeken.

Acquisitie naar aanleiding van 
deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

De Heide Smid 
VACATURE

Jouw functie:
Als fulltime junior verkoopmedewerker of 
verkoopmedewerker spreek jij onze klanten aan, 
geeft hen een warm welkom en helpt hen in de 
zoektocht naar zijn of haar droomhaard.
Je begeleidt ze door het gehele proces van 
verkoop tot het maken van een ontwerp en geeft 
de klant het beste en mooiste resultaat in hun 
woonsituatie.

Wat heb jij ons te bieden:
• Je bent leergierig
•  Uitstekende communicatieve vaardigheden en 

een klantvriendelijke houding
• Zelfstandige, efficiënte, flexibele, 

enthousiaste werkhouding
• Passie voor vuur
• Je weet een klant aan jou te binden
• Verkooptalent
• Wil werken op zaterdag
 

Wat bieden wij jou:
•  Een uitdagende en veelzijdige functie voor een 

langere periode
• Een branche gerelateerde opleiding
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf 

met leuke collega’s
• Een salaris passend bij je functie en ervaring

Ben jij degene die wij zoeken?  
Stuur jouw schriftelijke sollicatie naar: 

De Heide Smid B.V. 
t.a.v. de heer J. Groot Zevert 
Halle-Heideweg 16, 7025 CL Halle
of mail deze naar: 
j.grootzevert@heidesmid.nl 
Bel voor info: 0314-631741

Hermsen Garantiemakelaars en Verzekeringen is een regionaal werkend 
kantoor met vestigingen in Huissen en Nijmegen. In verband met uitbrei-
ding van ons team op ons kantoor in Huissen zijn wij op zoek naar een:

Commerciële junior 
buitendienst medewerker 
verzekeringen
Ben jij die jonge enthousiaste duizendpoot 
die ons team komt versterken?
Wij bieden:
• Een zelfstandige, uitdagende functie met voldoende ruimte voor eigen 

initiatief;
• Een prettige werkomgeving in een enthousiast en dynamisch team 

van 4 personen;
• Een passend salaris naar opleiding en ervaring.

Wij zoeken:
• Een enthousiaste commerciële junior buitendienst medewerker  

verzekeringen;
• In bezit van HAVO-diploma;
• In het bezit van/of studerend voor Wft Schade Particulier /  

Schade Zakelijk;
• Affiniteit met de makelaardij en hypotheken is een pré.

Voldoe je aan bovenstaand profiel, dan nodigen wij jou uit om je sollicitatie  
voorzien van cv en pasfoto te mailen naar: erik@hermsenmakelaars.nl. 
Voor info 06-55 39 56 50.

Hermsen Garantiemakelaars en Verzekeringen,
Vierakkerstraat 19, 6851 BB, HUISSEN

Industrial Parts verzorgd industriële demontage of verwijdering van machines. Wij 
demonteren op een vakkundige manier machines en systemen die niet meer nodig zijn. 
Deze machines en systemen kunnen worden hergebruikt of afgevoerd.

Aangezien 90% van onze gedemonteerde machines hergebruikt wordt, is het van onze 
hoogste belang dat de demontage van machines en installaties zeer zorgvuldig gebeurt 
zodat geen schade optreedt.

Het recyclen van de gebruikte machines heeft ook een groot fi nancieel voordeel voor onze 
klanten, omdat wij demontage en verwijderingskosten besparen door machines opnieuw 
in te zetten of te recyclen.
Ook het milieu profi teert van het hergebruik van gebruikte machines.

Sinds 1995 zijn wij gespecialiseerd in het vakkundig demonteren van machines. We kun-
nen dus terugkijken op een kwart eeuw machinedemontage.

Met de ervaring die we hebben opgedaan in honderden machinedemontage plus het 
gebruik van moderne technologie, ons goed opgeleid team met alle nodige certifi cerin-
gen, zijn wij carda enginnering – gebruikte machines de juiste partner voor uw aanstaan-
de of geplande demontage.

Leerling Koelmonteur
Functie-inhoud:
• je bent verantwoordelijk voor de montage en het onderhoud van de installaties
• het testen en controleren van de koeltechnische installaties
• het oplossen van storingen en het vervangen van onderdelen waar nodig
• als Leerling Koelmonteur verleen je service aan de klant en stel je klant-

tevredenheid voorop

Functie-eisen:
• je beschikt over een technische MBO opleiding of vakopleiding richting koel-

techniek
• je hebt als Leerling Koelmonteur een klantgerichte service-instelling
• je hebt een VCA-diploma of bent bereid deze te halen 
• je beschikt over een F-gassen (STEK) cat 1 certifi caat of bent bereid om deze te 

halen
• je bent oplossingsgericht
• Rijbewijs B

Wij bieden:
• een uitstekend salaris van € 2.000 tot € 2.700 bruto per maand
• een leuke en afwisselende werksfeer binnen een gezellig team
• de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen en jezelf als Leer-

ling Koelmonteur verder te ontwikkelen
• een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

Ervaren Koelmonteur
Functie-eisen:
• Mbo- of vakopleiding richting koeltechniek
• Ervaring in koeltechniek en airconditioning
• Klantgerichte service-instelling
• VCA-diploma of deze halen 
• F-gassen (STEK) cat 1 certifi caat
• Oplossingsgericht kunnen werken
• Rijbewijs B(E)

Arbeidsvoorwaarden:
• Baan als koelmonteur bij jou in de buurt
• Uitstekend salaris
• Pensioenregeling
• Reiskostenvergoeding of bedrijfsauto ter beschikking
• Mogelijkheid om cursussen en/of opleidingen te volgen 
• Goede werkkleding en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

Wil jij aan de slag als Leerling Koelmonteur of als ervaren Koelmonteur 
bij dit mooie bedrijf? Solliciteer dan direct! Via: info@industrialparts.nl

Wij zijn gevestigd aan de Stationsstraat 37, 6515 AA in Nijmegen.
www.industrialparts.nl
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ZEVENAAR – Een Winterswijker staat ko-
mend seizoen van het roer van tweedeklas-
ser DCS. Eric van Zutphen (55) volgt ‘kind 
van de club’ Kevin Jeurissen op die naar 
DVC’26 vertrekt. Van Zutphen is een echt 
voetbaldier, een man die voetbal ademt uit 
al zijn poriën. “Zelf voetballen is het leukste 
wat er is, voetbaltrainer zijn het op één na 
leukste.”

Dat Eric van Zutphen ooit hoofdtrainer wil-
de worden, stond al vroeg vast. “Het zit in 
het bloed. Mijn vader was sportinstructeur 
en trainer. Al tijdens mijn voetballoopbaan 
heb ik jeugdelftallen getraind en was ik zes 
jaar actief als trainer in het jeugdplan van de 
KNVB. Toen ik op 36-jarige leeftijd stopte met 
voetballen was het logisch dat ik meteen het 
hoofdtrainersvak in wilde. Voetballen met 
vrienden in een lager elftal zag ik niet zitten, 
daar was ik veel te fanatiek voor.”

Eigenzinnig
Fanatiek en een tikkeltje eigenzinnig, zo stond 
de linkspoot bekend tijdens zijn actieve voet-
balcarrière. “Het is helemaal van deze tijd dat 
spelers nu meedenken en hun mening ven-
tileren. Maar dertig jaar geleden was dat ab-
soluut niet het geval. De wil van de trainer 
was wet. Toch stak ik m’n mening niet onder 
stoelen of banken.” Lachend: “Ja, dat heeft 
me wel een hoop conflicten opgeleverd. Maar 
die ervaring komt me als trainer weer goed 
van pas.” Als speler kwam Eric van Zutphen 
uit voor Eibergen, De Graafschap, FC Twente, 
drie Duitse clubs, Longa’30, Winterswijk en als 
laatste club AZSV. “Ik was 34 en moest voor 
mijn trainerscoach opleiding II stagelopen op 
minimaal eersteklas niveau. Toen heb ik trai-
ner Lau Knippenborg gebeld met de vraag of 
ik bij AZSV stage mocht lopen. Dat mocht, op 
één voorwaarde: dat ik daar ook ging voetbal-
len.” De mooiste herinneringen als voetballer 
bewaart hij aan zijn periode bij De Graafschap 
en FC Twente. “Als klein jongetje droom je van 
betaald voetbal. Als je dan daadwerkelijk bij 
een profclub terecht komt is dat geweldig, ook 
al ben ik nooit definitief doorgebroken. Met 
name de twee jaar bij De Graafschap vond ik 
prachtig. Daar speelde ik op zaterdagmiddag 

in het tweede elftal met jongens als Jan Vre-
man, Frank Lukassen en Roberto Straal.”

Honkvast
Achttien jaar hoofdtrainerschap staan er in-
middels op het imposante cv van Eric van Zut-
phen, maar hij was nog nooit actief bij een Lie-
merse club. Na Avanti, WVC, Luctor et Emergo, 
Vroomshoopse Boys en Tubantia zet zijn auto 
na de zomervakantie een andere koers richting 
Zevenaar. “Een stabiele club, die aantrekkelijk 
voetbal speelt’, zo typeert hij DCS. Juist dat 
stabiele spreekt Van Zutphen aan. “In de regio 
Twente is het spelersverloop groot. Dat wilde 
ik niet meer. Ik had mijn vizier daarom gericht 
op een club in de Achterhoek. Toen kwam DCS 
voorbij. Weliswaar niet in, maar op de rand van 
de Achterhoek. Een solide club ook met een 
goede naam. Daarom heb ik gesolliciteerd.”

Goede relatie
Hij heeft voor één jaar heeft getekend. “Een 
meerjarig contract heeft voor mij geen meer-

waarde. Het is simpel: als je allebei tevreden 
bent, ga je gewoon een jaar door; als één 
van de twee niet tevreden is, dan ga je uit 
elkaar.” Die insteek resulteerde uiteindelijk in 
langdurige verbintenissen bij de verschillen-
de clubs waar hij actief was. Met de eerste 
club met stip op één. Bij Avanti was Eric 
van Zutphen maar liefst zeven jaar trainer. 
Een zeer succesvolle periode met drie kam-
pioenschappen op rij. Van Zutphen staat 
in Enschede voor altijd in de boeken als de 
man die de club van de vierde naar de eer-
ste klasse loodste. Toch beschouwt hij die 
kampioenschappen niet als hoogtepunt van 
zijn loopbaan. “Ik ben in totaal vijf keer kam-
pioen geworden, dat is prachtig natuurlijk 
op sportief gebied. Maar waar ik het meest 
trots op ben is dat ik overal een hele goe-
de relatie met de spelersgroep heb gehad. 
Heel vaak zie je dat trainers afscheid ne-
men, omdat er een gebrek aan chemie is 
met de spelers. Dat heb ik gelukkig nooit  
meegemaakt.”

Fred Grim
Als coach heeft hij geen idool. “Je kunt pas 
oordelen of iemand een goede trainer is als 
je er mee samenwerkt. Iedereen heeft het al-
tijd over de visie van Pep Guardiola, hij staat 
bekend als een hele goed trainer. Maar die 
werkt(e) wel bij Barcelona, Manchester City 
en Bayern München. De kans dat je daar suc-
ces hebt is natuurlijk wel heel groot. Dan heb 
ik meer respect voor Fred Grim. Die zit nu bij 
RKC, heeft minimale middelen, maar speelt 
wel heel leuk en aantrekkelijk voetbal. Dan 
doe je als trainer toch iets goeds. Hij kan tus-
sendoor niet even een spits halen van 22,5 
miljoen zoals Erik ten Hag bij Ajax. Dan komt 
de kracht van een trainer naar boven. Hoe 
goed kun je een team ontwikkelen? Het maxi-
male uit de groep halen, dat wil Van Zutphen 
ook bij DCS. “Eén ideale speelwijze bestaat 
niet, je bent afhankelijk van je spelersmateri-
aal. Ik hou van aanvallend voetbal, maar dat 
kan niet altijd. Met WVC speelde ik extreem 
aanvallend. Daar lagen ook de kwaliteiten. 
Maar bij Vroomshoopse Boys vochten we 
om ons te handhaven en speelden we veel 
vanuit de omschakeling.”

Inloopspreekuur
Met de spelers van DCS maakte hij vorige 
maand voor het eerst live kort kennis. “Door 
de informatie van de technische commissie 
en van collega-trainers heb ik een klein beetje 
een beeld kunnen krijgen. Toch blijft het las-
tig dat je door corona geen trainingen kunt 
volgen of wedstrijden kunt bekijken. Om el-
kaar ietsje beter te kleren kennen heb ik een 
inloopspreekuur georganiseerd. Daarin heb-
ben de spelers hun mening kunnen geven. 
Maar om een werkelijke inschatting te kun-
nen maken is nu nog moeilijk. De waarheid 
ligt altijd op het voetbalveld.”

DCS-voorzitter René van Leeuwen heeft alle 
vertrouwen in de nieuwe trainer: “Eric van 
Zutphen is de juiste man op de juiste plek. 
Een ambitieuze vakman die zijn sporen ruim 
heeft verdiend.”

‘Eén ideale speelwijze bestaat niet’
Winterswijker Eric van Zutphen is de nieuwe hoofdtrainer van DCS

Een oud krantenknipsel uit de glorietijd van Eric van Zutphen (derde van links) als voetballer bij De Graafschap.Zichtbaar zijn onder meer Chris Trentelman en Roberto Straal.

“Zelf voetballen is het leukste wat er is, voetbaltrainer zijn het op één na leukste.”

Van de redactie



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

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Lijkweg 32, Groessen 
T 0316 26 13 78 WWW.VERMEULENGROESSEN.NL
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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

WINKELEN OP AFSPRAAK: 
(Max. 1 persoon, max 20 min.)

Laminaat, vloerbedekking, gordijnen, behang, 
binnenzonwering, kleurafdeling (Alleen in Arnhem) 

Verfadvies (Alleen in Didam)
CLICK & COLLECT:

Alleen voor de verfafdeling (alleen in Arnhem)
Voor Winkelen op Afspraak of Click & Collect informeer telefonisch naar de mogelijkheden!
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ZEVENAAR – Op zondag 7 maart 
wordt er om 10.00 uur vanuit de 
Ontmoetingskerk een verhalen-
dienst uitgezonden waarin de be-
kende ds. Hans Bouma zal voor-
gaan. Tijdens deze viering staat 
de persoon van Judas centraal. 
Wie is hij eigenlijk?

De dienst kan vanwege de corona-
maatregelen niet live worden bij-
gewoond, maar kan via streaming 

worden beluisterd. Na inloggen 
op kerkdienstgemist.nl vult u de 
plaatsnaam Zevenaar in. 
Op zondag 14 maart de vierde zon-
dag in de 40-dagentijd gaat om 
10.00 uur ds. A. Jonkman voor. 
Tijdens deze viering zullen enkele 
ambtsdragers worden bevestigd 
en wordt er afscheid genomen van 
een aftredende diaken. Deze viering 
is eveneens via kerkdienstgemist.
nl te volgen.

ZEVENAAR – Ruben 
Stellingwerf (30) uit 
Zevenaar, ontwerper 
van beroep, is altijd al 
graag creatief bezig. 
Tijdens de lockdown 
ontstond het idee om 
een puzzelavond te or-
ganiseren voor de fa-
milie. Dit beviel hem zo 
goed dat hij deze puz-
zelavonden nu orga-
niseert voor iedereen 
die zin heeft om een 
avondje te puzzelen.

“Het begon enkele 
maanden geleden als 
een online uitje voor de 
familie.” Ruben bedacht 
en maakte een escaperoom ach-
tige puzzel die gespeeld wordt in 
tweetallen: ‘Het Mysterie van Ma-
rie-Louise’. “De eerste avond was 
meteen ontzettend leuk en ge-
slaagd!”.
Er kwamen meerdere puzzelavon-
den met verschillende groepen en 
zo ontstond het idee om openbare 
puzzelavonden te organiseren. “Het 
leek me super tof om deze puzzel 
met meer mensen te delen die zin 
hebben om een avondje te gaan 
puzzelen.” Op vrijdag 12 februari 
vond de allereerste ‘Ruben’s puz-
zelavond’ plaats. Ondertussen zijn 
er al meerdere avonden geweest 
met veel puzzel enthousiasme.“Je 
hoeft niet perse samen met je 
puzzelmaatje in één huis te zitten, 
op afstand kan ook. Dan koppel  

ik de teamgenoten via Zoom.”
Ruben is ontwikkeld nu een volgen-
de puzzel. “Ik hoop dat deze nieu-
we puzzel binnenkort in premiere 
gaat. Deze heeft weer een heel an-
der thema maar is minstens zo uit-
dagend.”. Tot die tijd staan er nog 
avonden gepland waarop teams 
de Marie-Louise puzzel kunnen  
spelen.
Aanstaande vrijdag 5 maart en vol-
gende week donderdag 11 maart 
is de première van de nieuwe puz-
zel! (Primeur) en vrijdag 12 maart 
wordt diezelfde puzzel weer ge-
speeld.
Heb je zin om een avond mee 
te puzzelen? Kijk op: https:// 
www.facebook.com/rubenspuz-
zelavonden. Of meld je hier aan: 
http://puzzel.rubenstelli.nl.

Screenshot van Ruben tijdens een puzzelavond:  
Het Mysterie van Marie-Louise. (foto: Ruben Stellingwerf)

Ontmoetingskerk Zevenaar

Online puzzelavonden

REGIO – Mkb-ondernemers 
uit de regio Arnhem-Nijmegen 
kunnen vanaf 1 maart vouchers 
aanvragen voor hulp bij digita-
lisering, bijvoorbeeld om een 
webwinkel op te starten of app 
te ontwikkelen. Vanaf 23 febru-
ari zijn er ook gratis webinars 
over de mogelijkheden en kan-
sen in digitalisering. Hiermee 
ondersteunen de deelnemende 
gemeenten in de regio bedrijven 
die zich met digitalisering willen 
versterken.

Door een krachtenbundeling 
van ondernemers en gemeenten 
in de regio in het programma 
MKBDeal Sm@rt Together Regio 
Arnhem-Nijmegen zijn er vanaf 
1 maart digitaliseringsvouchers 
beschikbaar voor het mkb met 
1-50 werknemers. Deze dekken 
50 procent van de kosten (tot 
2500 euro). De diensten moeten 
bij leveranciers in de regio Arn-
hem-Nijmegen worden afgeno-
men. Zo wordt er een intensieve 
samenwerking tussen mkb-on-
dernemers en digitaliserings-
leveranciers gestimuleerd en 
krijgt de regionale economie een 
impuls. De regeling loopt per ge-
meente tot het budgetplafond is  
bereikt.

Digitaliseringsbehoefte
De meeste mkb’ers beseffen, 
mede door de ontwikkelingen 
rondom Covid-19, dat digitalise-
ring kansen met zich meebrengt 
voor groei en innovatie, maar 
hebben vaak niet het geld, de tijd 
en de kennis om deze daadwer-
kelijk te benutten. Om bedrijven 
hierin te ondersteunen worden er 
voorafgaand online informatie-
sessies aangeboden waarin de 
mkb-ondernemer informatie over 
het voucherprogramma, leveran-
ciers en de digitaliseringsmoge-
lijkheden krijgt. Op de website is 
tevens een uitgebreide lijst van 
regionale digitaliseringsleveran-
ciers te vinden. Aanbieders van 

digitaliseringsdiensten kunnen 
zich hiervoor via de website aan-
melden.

Aanvragen en aanbieden
Op 23 februari starten de infor-
matieve webinars en vanaf 1 
maart kunnen ondernemers een 
voucheraanvraag op de website 
indienen. Aanmelden voor de we-
binars, de randvoorwaarden voor 
de voucherregeling en (vanaf 1 
maart) het aanvraagformulier 
zijn te vinden op https://smart-
together-arnhemnijmegen.nl. De 
uitvoering van het digitaliserings-
programma is in handen van in-
novatieplatform @lifeport_mkb 
dat eerder voucherprogramma’s 
voor de gemeenten in het Rijk 
van Nijmegen uitvoerde. Een 
toetsingscommissie met daarin 
onder andere IT-experts bekijkt of 
de aanvraag aan de volwaarden 
voldoet.

MKB-deal Sm@rt Together voor 
regionale impuls
Een impuls geven aan digitalise-
ring in het mkb. Dat is het doel 
van de MKB-deal Arnhem – Nij-
megen Sm@rt Together. Het mi-
nisterie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) heeft hiervoor 
een bedrag van 400.000 euro 
toegekend. De totale investering 
in het mkb bedraagt 1,6 miljoen 
euro, dankzij een belangrijke 
financiële bijdrage van de re-
giogemeenten en de provincie 
Gelderland. De gemeenten in de 
regio Arnhem – Nijmegen gaan 
de komende drie jaar onder de 
noemer Sm@rt Together samen 
met de provincie Gelderland en 
diverse belangen- en onderne-
mersverenigingen honderden 
midden- en kleinbedrijven in de 
regio helpen bij uiteenlopende 
vragen en investeringen rond di-
gitalisering – van het opzetten 
van een webshop of socialmedi-
acampagne tot het ontwikkelen 
van nieuwe afzetmarkten en  
verdienmodellen.

DUIVEN – Voor actuele informa-
tie kunt u de website www.rklie-
mers.nl raadplegen. De Maria- en 
gedachteniskapel zijn van maan-
dag – vrijdag geopend van 9.30 
– 17.00 uur.

Zondag 07-03-2021 om 11.00 uur. 
Woorddienst. Voorganger: Parochi-
anen.  
Gebedsintenties 26-02-2021: Lucy 
van der Heijden-Beekema, Wim 
Sanders, Ben Bossmann, Wim Sta-
ring. Els Gal-de Kinkelder, Herman 
Derksen, Toon Mattijssen. (Uitzen-
ding was te zien via Youtube op 
zondag 28 februari om 10.30 uur)
Onder voorbehoud: Eerstvolgende 
stille Eucharistieviering is op vrij-

dag 12 maart om 10.30 uur. Voor-
ganger pastoor Thanh. U gelieve 
zich aan te melden bij het Remigius 
secretariaat op woensdag of vrij-
dagmorgen tussen 9.00-11.00 uur. 
(0316 261210)
Overleden: 7-2-2021 Toon Mattijs-
sen in de leeftijd van 91 jaar.
Vanaf heden kunt u de Huispaas-
kaars weer bestellen bij het secre-
tariaat. De kaars kost 11 euro per 
stuk. U gelieve contant af te reke-
nen bij bestelling.
Op zaterdag 10 april vindt de Sam’s 
kledingactie weer plaats. U kunt de 
kleding, verpakt in gesloten plas-
tic zakken/dozen, tussen 9.00 en 
12.00 uur inleveren bij het Paro-
chiecentrum.

Digitaliseringsvouchers 
voor mkb-bedrijven 

H. Remigius Duiven

(advertentie)
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e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl
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Uitsluitings-
clausule (2)
Herinner je je Pieter en Mary nog uit 
de vorige column? Ik zou het ver-
haal nog afmaken.
Pieter wil dat Mary, bij een eventuele 
scheiding, ook wat eigen vermogen 
heeft om mee verder te kunnen. 
De grootouders van Pieter hebben 
met hun zachte uitsluitingsclausu-
le ervoor gezorgd dat Mary bij een 
scheiding niets meekrijgt van hun 
vermogen, maar bij Pieters overlij-
den wel. Hij vroeg zich af hoe hij dat 
kan omzeilen.
Pieter gaat nu een groot bedrag 
schenken aan zijn vrouw Mary. Daar 
moet wel 10% belasting over be-
taald worden, maar dat vindt het stel 
niet erg. Nu - met de uitgaven van 
de overheid vanwege de corona-
crisis - is het eigenlijk wel fi jn als er 
geld ín de schatkist komt.
De grap is - want ik hoor je denken 
‘maar als ze in gemeenschap van 
goederen gehuwd zijn, schenkt 
hij toch ook aan zichtzelf?’ - dat hij 
schenkt met de uitsluitingsclausu-
le: bij scheiding is het privévermo-
gen van haar, want het valt niet in 
de gemeenschap van goederen 
waarin zij gehuwd zijn. Net zoals 
de rest van het geërfde vermogen 
dat Pieter nog over heeft ook van 
hem is en blijft.
Als Mary nu kinderen heeft uit een 
vorige relatie en Pieter vindt het 
goed dat het geld na haar overlij-
den niet naar hem terugkomt, maar 
rechtstreeks bij haar kinderen komt, 
dan zet hij er geen zachte maar 
een harde uitsluitingsclausule op. 
Bij Mary’s overlijden gaat haar pri-
vévermogen (van Pieter gekregen) 
naar haar kinderen via haar testa-
ment. Het valt dan dus niet in de 
gemeenschap en gaat niet alsnog 
weer de helft naar Pieter.
Heb jij ook zo’n probleem of een 
andere vraag over huwelijksver-
mogensrecht of erfrecht? Kom dan 
eens langs. Ik ben benieuwd naar 
jouw verhaal.

Aletta Laarberg-Trynes
De notaris die nog de tijd 
voor je neemt!
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Citroen C1 
1.0 l 5drs l 68pk | Airco | 
Elektr. ramen. CV-A

Bouwjaar 2012

Prijs € 3.950,-

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

● Occasions                       
● Onderhoud 
    en Reparatie 

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

● Bandenservice
● Vrijwaring

Zeer scherp geprijsde 
en goed onderhouden 

occasions!

Nieuw binnen
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Hyundai I30 1.6 GDI
Business Edition / Origineel NL / Camera / Navi / Parkeersensoren
Bouwjaar 2012/ Km. stand 117545 km

Prijs € 8.950,-

Mercedes-Benz 
B-klasse 180
Ambition / Stoelverwarming
Navi / Afneembare trekhaak
Bouwjaar 2016, 
Km. stand 30885 km
Prijs € 17.500,-

NIEUW
BINNEN

OCCASION 
VAN DE WEEK

Mercedes-Benz 
A-klasse 160
Ambition / Origineel NL 
1ste eigenaar
Cruise control / Airco
Bouwjaar 2016, 
Km. stand 68189 km NAP
Prijs € 16.950

OCCASION
KIJK VOOR ONS COMPLETE AANBOD 

EN VERDERE SPECIFICATIES OP ONZE SITE 

WWW.GARAGEARNO.NL

www.garagearno.nl 

Wij leveren elke auto af met een algehele controle beurt en indien nodig een apk keuring. 
Bij auto’s boven de 4500 euro krijgt uw 6 maanden garantie. Voor auto’s onder  
de 4500 euro hanteren wij onze strenge kwaliteitsnormen die wij hanteren sedert 1985.
Na een uitgebreide afleveringsbeurt leveren wij u alle auto’s graag inclusief  
3 maanden eigen garantie, meestal 3 maanden garantie op arbeidsloon. 
Voor informatie reageren wij alleen op info@garagearno.nl en 0316-281451

‘t Holland 41 Duiven 
Tel. 0316 - 281451

BMW Z3 2003 170.000 km
zwart benzine € 10.500
Ford Fiesta 2018 42.000 km
zwart benzine € 10.900
Ford Focus SW 2017 81.000 km
grijs benzine € 11.500
Ford Focus SW 2017 92.000 km
zwart  benzine € 11.500
Fiat Panda 2009 144.000 km
grijs  benzine € 3.750
Renault Clio SW 2018 52.0000 km
rood  benzine € 11.000
Volvo C70 cabrio 2001 133.000 km
blauw  benzine € 9.250

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

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

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 9.995,- 

Fiat Fiorino
1.3 MJ SX Airco/
Parkeersensor 
achter/Zijdeur

Brandstof: Diesel
Km. stand: 211777 km

Bouwjaar: 2012

€ 2.795

Hyundai Trajet 
2.7i V6 Style Motion 

Airco/Cruise
LMvelg/Stoelverw
Brandstof: Benzine

Km. stand 216341 km
Bouwjaar 2006

€ 3.495

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

Opel Meriva 
1.6-16V Enjoy 

Automaat/Airco/
Cruisecontrol 

Brandstof: Benzine 
Km. stand: 146344 km 

Bouwjaar: 2005

€ 3.750 

Peugeot 107
1.0-12V XR Airco/

Lmvelg/Centr. Vergr.
Brandstof: Benzine

Km. stand: 101332 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,-



REGIO – Een verre reis naar een tropische 
bestemming, regelmatig lekker uit eten of 
afspreken voor een eerste date… voor veel 
Nederlanders vormden deze zaken een van-
zelfsprekend onderdeel van het leven. Tot 
een zeker virus aan haar globale opmars 
begon en het leven van miljarden mensen 
overhoop haalde. Ineens is een heleboel 
activiteiten niet meer mogelijk. En dan be-
seffen we maar al te goed wat voor ons het 
eigenlijk allerbelangrijkste is: liefde en de 
juiste mensen om ons heen.

Veel singles in ons land worden tijdens de 
coronacrisis extra hard geraakt. Om kwets-
bare familieleden te beschermen, mijden ze 
afspraken met hun geliefden. Vrienden blij-
ven om dezelfde reden op afstand. Mensen 
die samenwonen met hun partner kunnen 
wel van elkaar genieten. De meeste vrijgezel-

len onder ons missen echter die knuffel, een 
hand op hun schouder en fysieke intimiteit. 
En daten is nu helaas even geen optie.

Het geheim van Mens & Relatie: hoe word 
je de beste versie van jezelf. Niki de Man 
is werkzaam bij Mens & Relatie, Nederlands 
grootste bureau op het gebied van persoon-
lijke bemiddeling. “Het is zo fijn om singles 
met een relatiewens zorgvuldig te kunnen 
begeleiden naar een geschikte partner! Dit 
doen we al meer dan 35 jaar met succes, 
en dat blijven we ook in deze bijzondere tijd 
met veel liefde doen. We helpen mensen van 
jong tot oud om de beste versie van zichzelf 
te worden en met een geschikte partner te 
werken aan een goede relatie.”
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Niki de Man 026 2022952,
www.mens-en-relatie.nl.

DIDAM – Net als andere scholen kan de Lie-
merse praktijkschool Symbion dit jaar geen 
open dag houden. Dat is jammer, want het 
gaat erg goed met de school. Bijna alle leer-
lingen hebben bij het verlaten van Symbion 
een passende plek op de arbeidsmarkt of 
gaan naar het mbo.

Symbion is er voor leerlingen die graag leren 
door te doen. De klassen zijn klein, waardoor er 
veel aandacht is voor de leerlingen. De docen-
ten zijn enorm betrokken en de begeleiding is 
intensief. Iedere leerling heeft een individueel 
ontwikkelingsplan (IOP). Ouders worden over-
al bij betrokken.
Het motto van Symbion is ‘leren in de echte 
wereld’. Dat vertaalt zich in veel praktijkvakken 
en stages. In leerjaar 3 zijn er externe groeps-
stages in de sectoren zorg, horeca, handel 
& logistiek, techniek & bouw en groen. In de 

bovenbouw heeft Symbion een breed aanbod 
van branchegerichte opleidingen. Ook kunnen 
leerlingen vmbo-deelcertificaten behalen.
Symbion doet er alles aan om ervoor te zor-
gen dat leerlingen bij het verlaten van de school 
een baan hebben of een vervolgopleiding gaan 
doen. Heel bijzonder is dat leerlingen op Sym-
bion de Entree-opleiding van het mbo kunnen 
doen. Als ze slagen, hebben ze mbo-niveau 1 
alvast binnen. Daarmee kunnen ze doorstro-
men naar niveau 2 en soms zelfs naar niveau 3.
Wie Symbion beter wil leren kennen kan een 
afspraak met ondersteuningscoördinator Mar-
lies Taal (0316 583880) voor een persoonlijk 
gesprek, een individuele rondleiding of een les 
bijwonen.

Symbion is gevestigd aan de Hoge Witteveld 2 
in Didam, dicht bij het station.
Meer info: www.symbion-vo.nl.

LIEMERS – De Liemerse Food Rally is 6 
maart. Laat je culinair verrassen bij Thoen 
& Thans, Asian Spoon, De Minnarij, Villa 
Copera & De Stempel. Ook aan de kinderen 
is gedacht. Ga je mee op avontuur?

In je eigen auto ga je langs bij vijf restau-
rants en verzamel zo jouw vijf-gangen 
menu. Je eet in de auto, met je eigen gezin 
en alles is dus coronaproof! “Aan de kinde-
ren hebben we ook gedacht, zij krijgen een 
aangepast menu en een beetje vermaak in 
de auto.”
Het vijf-gangenmenu is gevarieerd en als je 
liever vlees wilt dan vis (of andere bijzonder-
heden hebt) kun je dat gewoon aangeven. 
Reserveer jouw begintijd. Let op! Je kunt 
alleen reserveren voor vrijdag 5 maart en 

kies je starttijd: tussen 16:00 en 19:00 uur.
“Voor de vijfde editie is de roadmap is aan-
gepast én we hebben een nieuw menu sa-
mengesteld. Je betaalt 49 euro per persoon 
en 21,50 euro per kind.
Kinderen krijgen een leuke speurtocht om 
zich tijdens de rally extra te vermaken.
De route start bij Thoen en Thans.
Als je bij alle restaurants geweest bent heb 
je je menu compleet. De route duurt onge-
veer twee uur, denk eraan dat je vanaf De 
Stempel nog naar huis moet rijden?”
“Steun de lokale horeca en doe je zelf  
een groot plezier en meld je aan voor de 
vijfde Liemerse Food Rally. Wees er snel 
bij want er is maar beperkt plek voor 
elke ronde, dus reserveren maar via:  
www.liemersbezorgt.nl.

REGIO – Moet uw woning, 
bedrijfspand of garage 
ontruimd worden of gaat 
u binnenkort verhuizen? 
Kringloop De 2e Ronde 
neemt u de ontruimings-
werkzaamheden graag 
uit handen en verzorgt op 
vakkundige wijze uw ver-
huizing of ontruiming.

“Als mensen bellen voor 
een leegruiming, gaan we 
eerst kijken. Dan krijgen 
we goed beeld van alles 
wat er moet gebeuren. 
Moet er tapijt wegge-
haald, mogen de gordijn-
rails blijven hangen, willen 
de mensen het bezem-
schoon of hoeft alleen de 
inboedel weg? We leggen 
alles samen met de klant 
vast zodat we geen mis-
verstanden krijgen. Voor 
spoedontruimingen houden we altijd plaats 
vrij in onze planning. Zo voorkomen we dat 
onze klanten een maand extra moeten be-
talen voor huur.”

Vanaf donderdag 4 maart is het weer mo-
gelijk om de winkel te bezoeken. Dit is al-
leen mogelijk door een tijdvak te reserve-
ren. Via de website: wwwkringloopvelp.nl 
kunt u een tijdvak registreren om langs te 
komen in de winkel. Wanneer het tijdvak 

niet beschikbaar is, dan is deze al geboekt.
Bij Kringloop De 2e Ronde is werkelijk van 
alles te koop voor een klein prijsje. Van wit-
goed tot meubels, van kleding tot kinders-
pullen, van vaasjes tot lampen, van tuinsets 
tot boeken

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

Leerlingen voelen zich thuis op Symbion: de school heeft kleine klassen, betrokken docenten en een fijne sfeer. 
(foto: Carlo Stevering)

Passie, liefde en persoonlijke groei 
in tijden van crisis

Motto Symbion is 
‘leren in de echte wereld’

Vijfde Liemerse Food Rally

Kringloop De 2e Ronde ontruimt, 
verhuist en ontzorgt
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‘Ik leer  
hier veel’ 
 
Chancely van 
Schip  

(leerling klas 6):  
“Toen ik met mijn  

ouders zat te eten bij De 
Stempel, leek het mij een leuke 
stageplek. Vooral de manier 
waarop ze omgaan met hun  
gasten. Ik heb gevraagd of ik  
bij hun stage kon lopen en dat 
mocht. Door corona is er nu al-
leen afhaal en bezorgen. Ik heb 
allerlei taken, waardoor ik veel 
leer. Ik weet nog niet of ik later 
in de horeca wil werken, maar 
het is zeker een leuke stage.” 
 
Bregje Hoek (restaurant De 
Stempel, Babberich):  
“We willen jonge mensen een 
kans geven om te groeien en  
ze laten zien hoe veelzijdig de 
horeca is. Chancely is een voor-
beeldstagiaire. In het begin was 
ze een beetje stil, maar nu zegt 
ze wat ze vindt. En ze ziet wat er  
gedaan moet worden. Ze is echt 
zelfstandig geworden. De samen-
werking met Symbion is goed.  
Ik geef zelfs op dinsdag praktijk- 
les aan groepjes leerlingen.”

 
Fijne school 

 
Saskia Ubbink 
(docent): “We 
willen dat ieder-
een zich thuis 
voelt op Sym-
bion. Daarom 
bespreken we 

als team elke dag tijdens 
ons ‘drie-uurtje’ welke leuke 
en belangrijke dingen er 
zijn gebeurd. Leerlingen 
vinden Symbion ook een 
fijne school vanwege de 
vele activiteiten. Zoals de 
introductieweek, excursies 
en schoolfeesten. En elke  
vrijdagmiddag staat ‘sport,  
recreatie en vrije tijd’ op 
het rooster. Hét hoogte-
punt van het jaar is voor 
veel leerlingen het school-
kamp of de schoolreis.”

 
Leren in de echte  
wereld 

 
Mark Lazeroms 
(stagecoördina-
tor): “Ons motto 
is ‘leren in de 
echte wereld’.  
We hebben niet 
alleen veel prak-

tijkvakken, maar ook veel 
stages. Die zijn belangrijk 
om leerlingen voor te berei-
den op de arbeidsmarkt.  
In de derde klas zijn er ex-
terne groepsstages in de 
vijf sectoren die we aanbie-
den: zorg, horeca, handel & 
logistiek, techniek & bouw 
en groen. Zo kunnen leer-
lingen een opleiding kiezen 
die echt bij hen past. Veel 
leerlingen vinden een baan 
bij hun stagebedrijf.”

 
Ondersteuning 
voor iedereen 

 
Marlies Taal  
(ondersteunings-
coördinator):  
“Op Symbion 
krijgt iedere leer-
ling de onder-
steuning die hij 

of zij nodig heeft. Dat kan 
op klassenniveau zijn, maar 
ook in groepjes of een-op-
een. Iedere leerling heeft 
een eigen individueel ont-
wikkelingsplan (IOP). Er is 
ondersteuning bij taal en 
rekenen, maar ook op het 
gebied van sociale vaardig-
heden. Natuurlijk betrekken 
we de ouders van onze 
leerlingen bij alles wat we 
doen. Wij zeggen altijd:  
we doen het samen!”

 
Heel veel opleidingen 
 
Alex Knipscheer (docent): “In de bovenbouw volgen de leerlingen een branchegerichte 
opleiding. Wie slaagt voor het praktijkexamen, krijgt een door de branche erkend certifi-
caat of diploma. Dat vinden werkgevers belangrijk. We hebben echt heel veel opleidin-

gen, dus er zit altijd iets bij dat past bij jouw talenten en mogelijkheden. Heel bijzonder is dat je op 
Symbion ook deelcertificaten van het vmbo kunt behalen. Jouw ontwikkeling staat centraal!” 

 
Entree-opleiding  
mbo-1 

 
Niels Goossens 
(docent): “Een 
aantal zesdeklas-
sers kan op Sym-
bion de Entree- 
opleiding van het 
mbo doen. De 

leerlingen vinden het fijn 
dat ze les hebben op hun 
eigen school en van hun 
eigen docenten. Ter voor-
bereiding krijgen ze vanaf 
de vierde klas al extra huis-
werk en lesstof (taal en  
rekenen). Leerlingen die 
slagen, hebben mbo-niveau 
1 alvast binnen. Daarmee 
kunnen ze doorstromen 
naar niveau 2 en sommigen 
zelfs naar niveau 3.”

Helaas kunnen we dit 
schooljaar geen open dag 
houden. Maar gelukkig zijn 
er genoeg andere manieren 
om Symbion te leren ken-
nen. Bel met Marlies Taal  
(0316 - 58 38 80) voor: 
 
• een persoonlijk gesprek • 
• met jou en je ouders 
• een individuele rondlei- 
• ding door onze school 
• een echte les meedraaien 
• alle info over de onder- 
• steuning die Symbion  
• biedt 
• en natuurlijk al je andere 
• vragen 
 
Zodra het weer mogelijk is, 
zijn er op Symbion  
minilessen voor nieuwe 
leerlingen. Houd onze web-
site (www.symbion-vo.nl) 
dus in de gaten! 

GEEN OPEN DAG, 
MAAR WEL... 

Ontdek Symbion     ONLINE!
Ontdek Symbion

Hoge Witteveld 2, 6942 RD Didam  
Telefoon 0316 - 58 38 80  

www.symbion-vo.nl

Scan de QR-code  
voor superleuke  

filmpjes  
over onze school! 

Scan de QR-code 

KLEINE KLASSEN,  
UITSTEKENDE RESULTATEN 

Symbion is een fijne en veilige school voor leerlingen die graag 
leren door te doen. In de kleine klassen van maximaal zestien 
leerlingen is er voldoende tijd om iedere leerling de aandacht  
en uitdagingen te geven die hij/zij nodig heeft. De docenten 
zijn enorm betrokken en de (mentor)begeleiding is intensief.  
Op Symbion doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat leer-
lingen bij het verlaten van de school een baan hebben of een 
vervolgopleiding gaan doen. De meeste leerlingen vinden een 
passende plek op de arbeidsmarkt of gaan naar het mbo.  
Kom ook naar Symbion, je bent van harte welkom!

Symbion Advertorial (264x186).qxp_Layout 1  25-02-21  14:48  Pagina 1

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

We mogen vandaag aanschuiven bij de Leerlin-
genraad van Daltonbasisschool St. Jozef in Loil. 
Samen met Marloes Geurtzen-Van Haaren wordt 
er zeven keer per jaar een vergadering belegd. 
Kinderen mogen op deze school meepraten 
over allerlei zaken. Dit keer staat de nieuwe 
speelplaats bovenaan de agenda. Marloes: “On-
der de vorige directeur Bart van de Ent zijn hier 
prachtige buitenwerkplekken aangelegd, waar 
leerlingen in een groene en natuurlijke omgeving 
kunnen leren. Het schoolplein is het volgende 
actiepunt. Ook dat plein willen we vergroenen, 
zodat kinderen er kunnen spelen en ontdekken. 
Concreet betekent dat tegels er uit en planten 
er in. Daarnaast komen er nieuwe speeltoestel-
len en daar ga ik het met de leerlingenraad over 
hebben. Zij mogen meebeslissen.”
De computer gaat aan en een pagina met speel-
toestellen wordt bekeken. Een nestschommel 
staat hoog op het verlanglijstje. “Maar wij willen 
ook wel duikelstangen”, zegt Menthe. “En een 
basketbalpaal”, vult Jip aan.
Het is de bedoeling dat er een speciale werk-
groep wordt samengesteld met docenten, leerlin-
gen, ouders en vrijwilligers. De plannen moeten in 
het voorjaar concreet worden gemaakt, zodat de 
aanleg in het najaar van 2021 kan plaatsvinden. 

Marloes is blij met ‘haar’ leerlingenraad. “Het is 
goed dat leerlingen meedenken en elkaar ver-
antwoordelijk maken. Daarnaast komen er ook 
gewoon goede ideeën uit de leerlingen. “Zoals 
de klok in de gemeenschappelijke ruimte”, wijst 
Menthe, die samen met Janne voor de notulen 
zorgt. Jip is de voorzitter en Thyme is de ‘man’ 
van de ideeënbus, die dit keer  goed gevuld is met 
briefjes. Thyme leest voor. Indy en Marit willen 
meer schoolfruit, veel kinderen willen een lange-

re pauze en Mick vraagt of de vrijdag niet gewoon 
vrij mag zijn. De kinderen grinniken over sommige 
antwoorden en overleggen wie er richting de in-
zenders gaat reageren. Want het fruit is inmiddels 
net gearriveerd en een dag vrij kan echt niet om-
dat je het werk dan niet afkrijgt. 
De vergadering is bijna ten einde. De kinderen heb-
ben er zichtbaar plezier in. Waarom de leerlingen-
raad zo leuk is? Thyme lacht! “Dat is simpel: 
omdat er zulke leuke kinderen in zitten….”

De vergadering is in volle gang. Op het kantoor van directeur Marloes Geurtzen-Van Haaren buigen Menthe (10), 
Janne (10), Thyme (10) en Jip (12) zich over de ideeënbus, waar kinderen hun tips in kwijt kunnen. “Ik ben benieuwd”, 
zegt Thyme, die de bus op de kop zet.

Leerlingen beslissen 
mee op St. Jozef

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Leerlingenraad heeft echt een stem op Daltonbasisschool St. Jozef. Foto: Sjoerd Geurts

Gerard Smidts (50)

‘ Zelf ook in de 
schoolbankjes’

Als directeur zelf ook in de 
schoolbankjes?
Gerard Smidts: “Haha, inderdaad. Ik ben 
directeur op IKC Het Veer en interim-direc-
teur op De Toermalijn in Duiven. Ik wil me als 
schooleider blijven ontwikkelen en daarom 
heb ik in Utrecht niet alleen de noodzake-
lijke opleiding Schoolleider Basisbekwaam 
gevolgd, maar ook het vervolg Schoolleider 
Vakbekwaam. Om door te kunnen groeien, 
om te zien waar ik kan verbeteren.”

Je bent sinds de zomer van 
2018 schooldirecteur?
“Daarvoor stond ik vóór de klas. En ik sta 
nog steeds met de voeten in de klei. Regel-
matig geef ik op Het Veer les. Leuk om te 
doen, maar ook belangrijk om zelf te voelen 
wat het betekent voor leerkrachten als je 
nieuwe ontwikkelingen in gang zet.”

Wat is het leukste? Voor de klas 
of directeur?
“Beiden. Ik zit 25 jaar in het onderwijs en 
groeide als vanzelf naar de rol van directeur. 
Leuk om op deze wijze samen met het team 
het onderwijs vorm te geven.”

Column
Extra geld
Onlangs werden we verrast door het 
nieuwbericht dat er veel extra geld naar 
het onderwijs gaat. Het bedrag - 8,5 miljard 
euro - gaat voor het grootste deel naar het 
basis- en middelbaar onderwijs. Natuurlijk 
werd dit bericht door het hele onderwijs-
veld en ver daarbuiten luid toegejuicht.
Ik hoop wel dat dit aanzienlijke bedrag 
ook echt aan scholen en besturen wordt 
toegekend om daarmee de vele ontwikke-
lingen die al in gang zijn gezet, stevig te 
ondersteunen. Er zijn namelijk prachtige 
ontwikkelingen bedacht door onderwijspro-
fessionals, die nu nog meer de kans krijgen 
om verder te groeien. 
Wat ik níet hoop is dat een groot deel 
van dit bedrag wordt besteed aan allerlei 
randzaken en verplichte winkelnering zoals 
externe adviseurs en administratieve romp-
slomp. Natuurlijk moet er zorgvuldig en 
verantwoord worden omgegaan met over-
heidsgeld, maar dat kan het onderwijs zelf 
prima! Heb vertrouwen in de professionele 
kwaliteit en houding van de onderwijsmen-
sen in het veld. Wij werken met de nodige 
daadkracht aan de verdere ontwikkeling 
en verbetering van het onderwijs. Met of 
zonder corona, dag in, dag uit.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum
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ZEVENAAR - Precies 34 leerlingen zijn 
dit schooljaar het avontuur aangegaan. 
Niet alleen maakten ze een start op de 
middelbare school, óók kozen ze voor de 
Sportklas van de locatie Landeweer van 
het Liemers College. Daar hebben ze geen 
spijt van. Inmiddels maakt de school zich 
op voor de nieuwe lichting leerlingen in de 
Sportklas. Heb jij interesse? Volg dan op  
8 of 10 maart 2021 de online infoavond.

“Op de basisschool hadden we vaak maar 
één of twee uurtjes gym in de week, dat 
vond ik veel te weinig. Na een infoavond 
heb ik mij meteen voor de Sportklas inge-
schreven”, vertelt Vincent. Ook Kelsey, Nao-
mi en Rick kozen bewust voor de Sportklas 
op Landeweer. “Je krijgt allemaal nieuwe 
sporten. Het leukst tot nu toe?” Rick en 
Naomi weten het antwoord meteen: “Free-
running.” Kelsey ook: “Turnen in een echte 
turnhal.”

Dieper in op de sport
Leerlingen van de Sportklas krijgen weke-
lijks zes uur lichamelijke opvoeding; drie 
uur meer dan gebruikelijk. In die extra uren 
maken ze kennis met andere sporten dan 
in de ‘gewone’ gymles. Ook komen de ach-
tergronden van het sporten aan bod. Nick 
Vermeulen en Dennis van der Horst zijn de 
Sportklas-docenten. “Voordat we bijvoor-
beeld naar het rugbyveld gaan, is er een the-

orieles over wat er nodig is om de sport te 
beoefenen en de spelregels. We gaan dus 
echt dieper in op de sport. Zo hebben we het 
ook over voeding of hoe het lichaam werkt.”

Echt superleuk
Voor de Sportklas is goed kunnen sporten 
géén vereiste. “Wel moet je het leuk vinden 
en willen leren”, zegt Rick. Wat Naomi daar-
naast zo leuk vindt aan de Sportklas, is dat 
je veel samen met andere aan het sporten 
bent. “De gewone gymles hebben we met 
alleen onze eigen klas, de Sportklas-uren 

hebben we met iedereen samen. Dat is echt 
superleuk.”

Iedere mbo-richting
Het Liemers College biedt de Sportklas in het 
eerste en tweede leerjaar aan. Wie daarna in 
de sportrichting verder wil, kan vanaf de derde 
vakken kiezen die sterk in het verlengde liggen 
van de Sportklas. Maar dat hoeft niet, bena-
drukken de docenten. “Met het vmbo-diploma 
kun je iedere mbo-richting op die je wilt.” Vin-
cent weet nu al dat hij in de derde kiest voor 
de richting techniek. Rick ziet een toekomst in 

de bouw wel zitten en Kelsey wil later de zorg 
in. Naomi wil graag bij de politie. “Dan zit ik in 
de Sportklas dus extra goed”, zegt ze.

8 en 10 maart infoavond
Ook interesse in de Sportklas? Op maandag 
8 en woensdag 10 maart verzorgen docen-
ten Dennis van der Horst en Nick Vermeulen 
vanaf 19.30 uur een online infoavond over de 
Sportklas. Aanmelden voor deze infoavond 
kan via de website: www.liemerscollege.nl/
sportklas. Na aanmelden wordt een deelna-
melink toegestuurd.

DUIVEN- Paul van Viegen heeft een hobby 
die veel mensen bijzonder zouden noemen: 
footbiken. Het is een sport die in diverse 
landen en plaatsen beoefend wordt, maar 
hier nog relatief onbekend is. Met De Foot-
bike Club hoopt Paul footbiken meer be-
kendheid in onze regio te geven en mensen 
de kans te bieden om de sport te ervaren.

Een footbike is een vernieuwde step die iets 
weg heeft van een racefiets, maar dan zon-
der zadel, trappers en ketting.

25 kilometer per uur
Bij footbiken gaat het om sportief bezig zijn, 
het uithoudingsvermogen vergroten en leuke 
tochten maken. Het is een gevarieerde sport 
die qua calorieënverbranding lijkt op hardlo-
pen, en qua beweging op een combinatie van 
hardlopen en fietsen. Paul licht toe: “Eigenlijk 
is het heel simpel; je staat met een been op 
de plank en zet met de andere af zodat je 
vooruit gaat. Als je ongeveer zeven keer hebt 
afgezet, wissel je van been. Dit doe je omdat 
het been waarmee je op de plank staat, snel 
verzuurt door de constante squatbeweging.”

Met footbiken kunnen hoge snelheden be-
haald worden. “Regelmatig ga ik meer dan 
vijfentwintig kilometer per uur. Dat vind ik 
geweldig, het is als zweven over de weg. Stie-
kem vind ik het ook leuk om de verwarde 

blikken van fietsers te zien als ik ze inhaal. Ze 
denken dan: ‘Wat is dat nou?’”

Paul begon een jaar geleden met footbiken: 
“Ik liep fanatiek hard en kreeg een blessure. 

Ik zocht een manier om te kunnen blijven 
bewegen en toen ik mijn dochter op haar 
step zag, zag ik dat ook wel zitten. Ik vroeg 
me af of er ook zoiets voor volwassenen 
bestond.”

Dat bleek dus footbiken en voor 
Paul was dit een goede aanvulling 
bij het hardlopen. “Het is een heu-
se workout. Je doet het op eigen 
kracht en gebruikt veel verschil-
lende spieren, maar het mooie is 
dat de spieren en gewrichten wel 
minder belast worden in vergelij-
king met hardlopen. Voor men-
sen die niet kunnen hardlopen, is  
footbiken dus ook een ideaal  
alternatief.”

Trainingen
Twee maanden geleden heeft 
Paul De Footbike Club opgericht. 
“Het is zo’n leuke en sportieve be-
zigheid, ik vind het jammer dat er 
zo weinig mensen bekend mee 
zijn. Met mijn club wil ik footbiken 
bekender maken in onze omge-
ving en vooral mensen de kans 
geven om deze sport te ontdek-
ken.” Paul wil (als het weer mag) 
footbiketrainingen gaan geven. 
“Met trainingen bedoel ik gratis 
met een gezellige groep sportief 
bezig zijn. Een keer in de week een 
tochtje samen, interval oefenen 
voor conditie en techniek. Na een 

paar trainingen heb je de basis al onder con-
trole.” Paul stelt voor de eerste trainingen een 
footbike beschikbaar om te kijken of footbi-
ken echt iets voor jou is. Meer informatie is te 
vinden op de website: footbike.club.

Frieda Tax

Nina Elbers

Sportklas op Landeweer blijkt een succes

Zweven over de weg met de footbike
Footbiken: een fantastische sport met nog te weinig bekendheid

Paul van Viegen staat klaar bij het Toeristisch Overstap Punt in het Horsterpark voor een mooie tocht. Foto: Nina Elbers 

Leerlingen die het leuk vinden om te sporten kunnen op Landeweer kiezen voor de Sportklas. Op 8 en 10 maart zijn er online infoavonden
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HORIZONTAAL: 1 braaksel, 5 hokje, 9 paal, 13 deel van een snelweg, 15 vallei, 
16 voorjaar, 17 hoop, 19 embryo, 20 metaal, 21 imitator, 24 internationaal (afk.), 
25 boom, 27 zorgen, 28 smeermiddel, 30 hoofddeksel, 32 uitstekende rots, 
33 boom, 35 spot, 38 hal voor zeedierhandel, 40 afwezigheid, 41 jargon, 42 oude 
kunstvoorwerpen, 44 weerzien, 45 tovenaarster, 46 ballpoint, 48 abonnee, 49 Ja-
pans teken, 50 dwaling, 52 bespottelijk, 54 zojuist, 55 giftig, 57 verf, 59 bevrijding, 
61 echtgenoot, 63 handvat, 64 schaakterm, 66 koningskroon, 67 gereedschap, 
68 landhuis, 69 delfstof.

VERTICAAL: 1 voedsel, 2 keus, 3 kosten voor het vervoer, 4 beteuterd, 6 Anno Do-
mini (afk.), 7 zangvogel, 8 jongstleden, 9 honingdrank, 10 antiquair, 11 hoogstandje, 
12 toets, 14 voorzetsel, 16 vodje, 18 naad, 19 vijfde toon, 22 Austronesische taal, 23 
blafje, 26 kosthuis, 28 visgerei, 29 rustbank, 31 naam van een boek, 33 boomvrucht, 
34 volkomenheid, 36 snelle loop, 37 eik, 38 Verenigde Arabische Republiek, 39 stre-
ling, 43 meetlat, 46 luidspreker, 47 Chef-Defensiestaf, 49 duivelsrog, 50 gestoord, 
51 elektrocardiogram, 53 plattegrond, 54 wacht, 55 seconde, 56 lidwoord, 58 groep 
leerlingen, 60 mening, 62 gerecht, 64 meetkundig getal, 65 soort verlichting.

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

AIRCO - BEDEL - BELGIE - BIGOT - BRAKING - DEVOOT - EINDE - ELITE - 
EMAIL - ESDOORN - FAKIR - FEILBAAR - FESTIJN - GETTO - GEWIN - 
GULZIG - HITTE - IDAHO - IEREN - KARMA - KLEED - KLUIF - KNOET -
KONIJN - LAGER - MAILING - MEESTERES - MERCI - MISSER - MOTIE - 
NEGEN - OEDEEM - OOGKAS - OPERA - OPIUM - PARIA - PISTE - PORIE - 
PRIEEL - RAILS - RAKET - REBAB - REEST - REJANG - SLONS - SPURT - 
STRIP - SUIKER - SYNODE - TASER - UITKIJK - VERZET - VUILNIS - VURIG - 
XERES - ZENDER - ZENDMAST
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Uw oplossing:
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@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 9

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

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

PUZZELPAGINA 
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Sint-Willibrordusparochie
H. Andreaskerk – Maria Koningin te 
Zevenaar:
Op vrijdag 5 maart is er om 10.30 uur 
een Eucharistieviering, voorganger: 
Pastoor Thanh Ta. Stille viering. (Toe-
gang voor maximaal 30 personen.)

Op zondag 7 maart is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering. Voorgan-
ger Pastoor M. Oortman en Pasto-
raal werker J. Heemink , wel live-
stream. (Toegang voor maximaal 30 
personen, van te voren aanmelden 
verplicht.)

Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Wilhelmien van Aken en zoon Jan, 
Familie Degen-Evers, Ria Witjes – 
Driessen, Harry van Uum, Lenie van 
Vliet-Oudshoorn.
Op zondag 14 maart is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta wel live-
stream, ( Toegang voor maximaal 30 
personen, van te voren aanmelden 
verplicht.)
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Ria Witjes – Driessen.
Overleden: Op 18 februari is overle-

den Gerrit Godschalk in de leeftijd 
van 86 jaar. Hij woonde in Acaci-
astraat. Zijn uitvaart was woensdag 
24 februari in de H. Andreaskerk, 
waarna de begrafenis op de begraaf-
plaats aan de Arnhemseweg.
De Mariakapel is dagelijks open van: 
9.30 uur tot 16.30 uur. Uw aandacht 
voor de voedselinzameling door de 
voedselbank. In de Mariakapel is een 
krat geplaatst voor de voedselbank, 
daarin kunt u houdbaar voedsel de-
poneren ten behoeve van de voed-
selbank.

Lasergame Battles

LIEMERS – Jongeren van 13 tot 18 
jaar kunnen gratis meedoen aan de 
lasergame battles in Giesbeek, Tol-
kamer en Zevenaar.

Via www.wintergames2020.nl kon 
je geld aanvragen om voor jongeren 
activiteiten te organiseren. De Win-
ter Games willen, met extra sport- en 
spelactiviteiten, jongeren in bewe-
ging brengen. Tijdens de coronapan-
demie krijgen jongeren vooral te 
horen wat er allemaal niet mag én 
niet kan. Daarom is het belangrijk om 
hen, juist nu, een positieve impuls te 
geven.
Boris en Job zijn vrijwilligers bij het 
jongerenwerk van Caleidoz. Ze zet-
ten zich in vanuit jongerencentrum 
De Sfinx in Lobith. Samen met Sen-

ne, Rafael en Jesper, ook actief bij De 
Sfinx, hebben zij met succes een aan-
vraag gedaan om lasergame battles 
te organiseren in de hele gemeente. 
Er zijn voorrondes in Giesbeek, Ze-
venaar en Tolkamer en de finale is 
in Tolkamer. De winnaars ontvangen 
een draadloze koptelefoon.
De data en details staan op www.
de-sfinx.nl, onder het kopje agen-
da/scholieren. Vooraf aanmelden 
is verplicht, meedoen is gratis! Per 
voorronde kunnen twintig scholie-
ren meedoen, dus wacht niet te lang 
met aanmelden.

Legpuzzel van Zevenaar van duizend stukjes
ZEVENAAR – In november 2020 
was Rebers Boek en Buro 50 jaar 
gevestigd in Zevenaar. Dat mo-
ment was het startsein voor een 
jaar lang feestelijkheden in het te-
ken van dit jubileum.

Belinda en Jan-Willem Rebers: 
“Helaas is groots vieren met onze 
klanten momenteel niet mogelijk, 
wel zijn wij verheugd aan te kunnen 
kondigen dat de Puzzel van Zeven-
aar van 1000 stukjes vanaf nu ver-
krijgbaar is. De puzzel is speciaal 
gemaakt voor ons 50-jarig jubileum 
en stelt een tafereel voor van een 
Zevenaars café.”
Het eerste exemplaar van de puzzel 
werd onlangs aangeboden aan de 
burgemeester van Zevenaar Lucien 
van Riswijk, waarna de puzzel voor 
iedereen te koop was. De puzzel 

kost 19,99 euro en is exclusief ver-
krijgbaar bij Rebers Boek en Buro.
Bestellen van de puzzel kan telefo-
nisch (0316 524970), via Whatsapp 
06 11732446), per e-mail zeven-

aar@boek-en-buro.nl of via de web-
shop www.boek-en-buro.nl.
“Zolang de winkel gesloten is, kan 
via het afhaalloket de puzzel bij de 
winkel worden afgehaald.”

DE LIEMERS BLOEMEN
www.deliemersbloemen.nl 
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BLOEMBINDERIJ DE ORCHIDEE
www.orchideezevenaar.nl

Tel. 0316 341 586ZE
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DOORNBIKES
www.doornbikes.nl

Tel. 0313 633 110G
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info@mkbzevenaar.nl
WORD 
NU LID!

GRATIS voor ondernemers 
in de gemeente Zevenaar!

•  4 maart    online Workshop Zakelijk tekenen

•  18 maart   Liemers Vitaal: helpt werkgevers  
 om in één stap werknemers en  
 jezelf vitaler te maken

Aanmelden via: www.mkbzevenaar.nl

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

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

De burgemeester krijgt het eerste exemplaar van de puzzel.

SANIDIRECT DUIVEN
www.sanidirect.nl
Tel. 026 379 1309D
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PHONEHOUSE
Bel of app 0316-511111 of 0316-342120
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HAMMER COMPUTERS 
Computer hulp en reparatie

www.hammercomputers.nl • Tel. 0316 345553ZE
V

EN
A

A
R

WINKELS KEUKENS
www.winkels-keukens.nl

Tel. 0316 543 570LO
BI

TH

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



De Borstelman voor een schoon, mooi en veilig terras
Steen, beton, hout, veel onder-
gronden zijn gevoelig voor alg en 
mos. Zeker wanneer kou en vocht 
hun intrede hebben gedaan, is 
groene aanslag een groot 
probleem. Jaarlijks belanden 
meer dan 24.000 in het ziekenhuis 
vanwege een val door uitglijden.

Paul van der Spek, oftewel ‘De Bor-

stelman’, heeft een bedrijf in 

duurzame verwijdering van 

groenaanslag. De Borstelman 

reinigt met een gepatenteerde 

borsteltechiek opritten, stoepen, 

vlonders en terrassen zonder ze te 

beschadigen. “En zonder gebruik 

van chemicaliën”, benadrukt Van 

der Spek. “Wij borstelen nu ook 

met stoom”, vervolgt hij. “Op zo’n 

150 graden doodt dit ook nog eens 

de algen en zijn de tegels en 

houtenvlonders nóg langer 

schoon.” 

“Het is heel simpel: de borstels en 

stoom doen het werk. Het enige 

toe te voegen bestanddeel om een 

goede werking van de reinigings-

proces te realiseren, is water. 

Chemicaliën of reinigingsmiddelen 

worden niet gebruikt. Beplanting 

rondom een oprit, tuinpad of terras 

loopt zo geen schade op. Tevens 

wordt het milieu niet aangetast op 

deze manier. De Borstelman 

garandeert een milieuvriendelijke 

aanpak, die overal veilig toepasbaar 

is.” Maar daar hebben we toch 

gewoon een hogedrukreiniger 

voor? “Nee, dat is een groot 

misverstand”, aldus Van der Spek. 

“Dat is echt funest, dat moet je niet 

doen. Wij borstelen zorgvuldig en 

zorgen dat de voegen niet 

loskomen.” Inmiddels is ook een 

aantal VVE’s (Vereniging Van 

Eigenaars) aangesloten bij De 

Borstelman. Binnentuinen, 

terrassen of galerijen, alles pakken 

ze aan en bovenal naar volle 

tevredenheid. Natuurlijk is het ook 

mogelijk om De Borstelman te 

bestellen voor een particuliere, 

kleine (tuin)klus. Dat is helemaal 

geen probleem, sterker nog: De 

Borstelman staat bekend om zijn 

laagdrempelige, persoonlijke 

contact. De reacties van mensen 

zijn altijd positief. Van der Spek 

snapt dat wel. “Het resultaat is 

gewoon verbluffend”, zegt hij. 

Zowel particulieren, als bedrijven in 

de hele regio kunnen vertrouwen 

op de diensten van De Borstelman. 

Nodig De Borstelman uit voor een 

schoon en veilig terras!

De Borstelman B.V.  

06-49646878
info@deborstelman.nl

www.deborstelman.nl

De Borstelman is in te huren door 

particulieren, vereniging van 

eigenaren en bedrijven.
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IN VERKOOP

8 TWEEKAPPERS
IN HERWEN
Aan de Nijverheidstraat in Herwen worden 
8 levensloopgeschikte, energieneutrale en duurzame 
tweekappers gerealiseerd.

Prijzen 
vanaf

€ 252.500
v.o.n.

Belangstelling?
Voor meer informatie 
en inschrijven: 

www.house2start.nl/aanbod/herwen-fase-2

adv House2Start 2 kappers 140x217,5.indd   1 23-02-21   09:01

Beekseweg 23 Babberich  

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

Ook voor 
      uw bedrijf

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

BRÖDJE TO GO
Zaterdags vanaf 10:00 uur
Zondags vanaf 09:00 uur

1e en 2e paasdag

bezorgen en afhalen
25 euro p.p.

PAASBRUNCH

www.centrumreijmer.nl - 0316 24 72 13 - info@centrumreijmer.nl
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Liemers Poëzie
EEN KRONKEL EROMHEEN

Achter laptop en tablet
Werk alleen in harmonie

Gemurmel van vergadering
Zet aan tot poëzie

De wereld die blijft draaien
Ons leven dat duurt voort

De weg vernieuwd, het oude slechts
Vereeuwigd in een woord

“We werken er wel omheen”
De wereld is ontwricht

Met de haast om door te leven
Sta ik stil in dit gedicht

Kyra Sannes

DUIVEN – HOPE XXL komt binnenkort met 
een eigen podcast, genaamd ‘Podcast of 
Hope: moving towards happiness’. Een 
podcast over diverse onderwerpen met ver-
schillende gasten, maar waar het allemaal 
om draait, is steeds hetzelfde: geluk.

Podcasts zijn op dit moment erg populair. 
Vijftig procent van de Nederlandse bevolking 
luistert ernaar, en die populariteit neemt toe. 
Rob Vissers, projectmanager bij HOPE XXL 
vertelt: “Door de steeds grotere bekendheid 
van podcasts denken wij dat een eigen pod-
cast een goede manier is om mensen kennis 
te laten maken met HOPE XXL en ze te la-
ten weten waar we allemaal mee bezig zijn. 
De doelstelling van HOPE XXL is dat ieder 
mens zijn of haar leven als goed kan waarde-
ren. Daar focussen we met de podcast ook 
op; want wij doen aan de geluksbevordering 
van mensen.” Elke aflevering van de podcast 
wordt anders, maar maatschappelijke the-
ma’s staan centraal. De gasten kunnen jon-
geren zijn die enthousiast komen vertellen 
over één van de Hope XXL-projecten waar-
aan ze meewerken. Dit geldt als maatschap-
pelijke diensttijd en wordt daarom ook wel 
MDT-traject genoemd. Een dergelijk traject is 
altijd van maatschappelijk belang. Maar een 
gast kan ook een geluksprofessor zijn die 
uitlegt wat hij doet om het geluk in Nederland 

te bevorderen, of prominenten die HOPE XXL 
hebben geholpen bij het samenstellen van de 
Liemers List. een actielijst vanuit de jongere 
generatie voor een betere wereld.

Iedere zondagmorgen
Iedere week is er op zondagmorgen een pod-
cast te verwachten. Deze kan beluisterd wor-

den via verschillende kanalen, zoals: Spotify, 
iTunes, Google podcast en eigen kanalen. De 
podcast wordt ook met beeld opgenomen en 
is dus naast te beluisteren ook te bekijken op 
YouTube. “We zijn op dit moment bijna klaar 
met alle voorbereidingen. De studio in de Og-
tent is zo goed als gereed en na een paar 
keer proefdraaien kan de eerste aflevering 

begin maart geplaatst worden,” 
laat Rob weten. Nick Dreijer en 
Cliff Vissers zijn de presentatoren 
van de podcast. Nick: “Ik had me-
zelf voorgenomen meer dingen 
buiten mijn comfortzone te gaan 
doen. Toen de kans zich voordeed 
om een podcast te presenteren, 
had ik mijn besluit snel genomen.”

Nick en Cliff hebben beiden nog 
geen ervaring met presenteren, 
maar ze hebben er alle vertrou-
wen in dat het goed gaat komen. 
“Nick en ik zijn goede vrienden en 
we zijn goed op elkaar ingespeeld. 
We houden van praten en zijn ge-
interesseerd in maatschappelijke 
onderwerpen. We zijn enthousiast 
om dit te mogen doen, nieuwe din-
gen te leren en de vragen zo aan 
gasten te stellen dat luisteraars 
er ook wat van kunnen leren. Het 
wordt een informatieve en leuke 
podcast,” zegt Cliff.

Naast dat dit een belangrijk project van 
HOPE XXL is, is het ook een Tr8-project. Dit 
betekent dat jongeren die deelnemen aan het 
MDT-traject, kunnen helpen met de podcast. 
Cliff voegt toe: “En als mensen zelf sugges-
ties hebben over gasten die we zouden moe-
ten uitnodigen, kunnen ze altijd mailen naar 
podcast@hope-xxl.”

Nina Elbers

Hope XXL lanceert eigen podcast
Nieuw initiatief gaat ‘Podcast of Hope: moving towards happiness’ heten

Nick Dreijer en Cliff Vissers worden de presenteren van de nieuwe podcast. Foto: Nina Elbers

Boven op zolder bevindt zich de kamer van 
onze oudste zoon. Regelmatig schallen de 
klanken van zijn elektrische gitaar door het 
huis en ver daarbuiten. Er wordt driftig ge-
oefend op ingewikkelde loopjes van beken-
de popnummers. Dit ter afwisseling van de 
studie die online gevolgd wordt.
‘s- Avonds is er regelmatig online contact 
met vrienden. Af en toe komt een vriend 
langs die gezellig blijft mee-eten. Zijn vrien-
din komt om het weekend op bezoek. De 
middelste zoon vermaakt zich prima met 
online spellen, afgewisseld met lessen van 
school. En hij verheugt zich op de prak-
tijklessen op de schoollocatie. Af en toe 
komt er een vriend om samen een compu-
terspel te spelen of even een ommetje te 
maken door het dorp. Twee keer per week 
bezorgt hij de folders bij een groot aantal 

adressen. De jongste van 11 is blij dat hij 
weer naar de basisschool mag. Hij heeft 
zijn creativiteit losgelaten op dominoste-
nen. De mooiste creaties liggen op de vloer. 
Hij speelt veel met vriendjes, heeft laatst 
een tochtje geschaatst en is iedere dag vro-
lijk. We zitten steeds langer aan tafel. Er 
vinden mooie gesprekken plaats over het 
leven en de laatste tijd meer over politiek. 
Waarom schrijf ik dit allemaal? Je hoort zo-
veel over jongeren en kinderen, over achter-
standen, over depressies, moeilijke thuis-
situaties. Daar doe ik niks aan af, maar er 
is ook een hele grote groep die zich zonder 
grote problemen door de crisis heen weet 
te slaan. Groeien in het leven, creatief zijn 
en nieuwe dingen leren. Natuurlijk verlan-
gen onze kinderen naar normaal. Maar tot 
die tijd slaan ze zich er wel doorheen.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Jongeren

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



MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren 
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten 

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners:

Jongeren die deelnemen aan Maat-
schappelijke Diensttijd (MDT) fleuren 
hun buurt op door ongewenste graffiti 
te veranderen in een kunstproject.    
Samen met de befaamde ‘Street artist’ 
Rosalie de Graaf worden skateparken in 
Westervoort en Duiven omgevormd tot 
een fijnere plek voor iedereen.  

Iedereen is bekend met het straatbeeld 
waarin muren, volgeklad met graffiti, ten 
koste gaan van een verzorgde uitstra-
ling. Het spuiten van verf op bouwwer-
ken mag weliswaar een creatieve       
uitspatting zijn, maar veelal kan dit    
geklieder eerder gekwalificeerd worden 
als vernieling. Volgens een groep       
Liemerse jongeren kan dit zo niet langer. 
Zij zijn daarom een project gestart om 
graffiti weer in een gunstig daglicht te 
plaatsen door lokale plekken als skate-
parken op te knappen en op te vrolijken. 
Onder het mom “vuur met vuur bestrij-
den”, ligt de oplossing in dit geval dicht 
bij het probleem; graffiti, maar dan wél 
gewenst!  

Het MDT-project 

MDT voorziet jongeren van een mogelijk-
heid om zichzelf te ontwikkelen door het 
verrichten van maatschappelijk vrijwilli-
gerswerk. Iedere deelnemende jongere 
draagt in totaal 80 uur lang bij aan een 
project naar keuze. Een van de vele,  
zogeheten, Tr8-projecten waaruit jonge-
ren kunnen kiezen is ‘Van Zooi naar 
Mooi’. Bij dit initiatief wordt een kunst-
zinnige blik geworpen op creatieve mo-
gelijkheden om ‘verwaarlozing’ tegen te 
gaan. Het plan is verzonnen vóór en 
dóór jongeren, dus hier trekken de deel-
nemers ook écht de kar. In twee stappen 
wordt er momenteel gewerkt aan een 
oplossing voor de skatebanen in Wester-
voort en Duiven. Allereerst wordt, met 
een gezellige groep van 8 tot 10 jonge-
ren van ongeveer 9 tot en met 14 jaar, 
een plan gemaakt. Vervolgens begint het 
échte werk. Om een skatebaan fatsoen-
lijk te kunnen opknappen, moet deze 
eerst worden opgeruimd. Samen maken 
de jongeren de locatie schoon en       

ruimen het afval op. Daarna is het leuk-
ste gedeelte aangebroken. Samen met 
de bekende ‘Street artist’ Rosalie de 
Graaf, bedenken de jongeren hoe ze een 
mooie en passende invulling kunnen 
geven aan de bouwwerken op de skate-
baan. Rosalie, bekroond als beste jonge 
ondernemer van 2019, staat bekend om 
haar vindingrijkheid en kundigheid op 
het gebied van straatkunst en graffiti. 
Hierdoor kan zij de jongeren van het 
project ‘Van Zooi naar Mooi’ voorzien 
van hulp en ondersteuning om de     
locaties om te toveren tot échte       
kunstwerken.  

Motivatie 

Momenteel zit het project in de fase dat 
ideeën besproken worden, want met zo 
veel unieke visies kan het uitdagend 
worden om een plan te maken. Kaya van 
Elburg (14) en Marit Böhmer (13), vrijwil-
ligers bij jongerencentrum Creon, gaan 
deze “challenge” graag aan! “Zelf ben ik 
graag bezig met het verzinnen van crea-
tieve ideeën.” , vertelt Marit. “Zo teken 
en schilder ik veel, 
vooral tijdens de 
lockdown.” Ook 
Kaya laat zich ken-
merken door haar 
kunstzinnigheid: 
“Voor de lol spuit 
ik een eigen tafel 
soms onder met 
graffiti.”, zegt Kaya 
vrolijk. Beiden zijn 
ze met veel plezier 
betrokken bij het 
project om skate-
parken een nieuw 
leven te geven. 
“Zodra dingen 
grauw en lelijk zijn, 
vinden mensen 
het al snel minder 
leuk.”, laat Kaya 
weten. Zeker in 
tijden van lock-
down én van beter 
weer, wanneer 
veel mensen de 
buitenlucht  

opzoeken, is een vrolijke, verzorgde 
beurt in het belang van iedereen.  

Zodra de deelnemers aan het project, 
buiten de skateparken om, een locatie 
ontdekken die ondergespoten is met 
ongewenste graffiti, maken ze hier een 
foto van en delen deze met de rest van 
de groep. Met behulp MDT-coach Anny 
Huuskes, wordt vervolgens contact op-
genomen met de eigenaar van het 
bouwwerk om zo samen te onderzoeken 
welke artistieke opties er mogelijk zijn. 
“Het is super leuk en motiverend om 
met anderen samen te komen tot een 
doel.”, beklemtoont Marit trots. “Het 
allerleukste vind ik dat wij mensen blij 
maken.” 

Wie zich, net als Kaya en Marit, geïnspi-
reerd voelt om bij te dragen aan het  
opfleuren van hun buurt, kan contact 
opnemen met de groep door een e-mail 
te sturen naar Anny Huuskes via       
anny@hope-xxl.com. Kunstzinnige    
plannen, om iets van Zooi naar Mooi te 
brengen, zijn van harte welkom!  

Tr8-118 Van Zooi naar Mooi 

��Het MDT-Team Van Zooi naar Mooi     Zichtbahr Fotografie—Christiane Bahr 

Wist u dat…… 

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

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

�� jongeren uit de tweede en derde 
klassen van het Liemers en Candea 
College zich voor deelname aan de 
tweede fase, die start in februari 
2021, rechtstreeks kunnen aanmel-
den op de aanmeldpagina 
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 

��Graffiti bij station Westervoort ��Rosalie de Graaf werkt aan een afbeelding van Duncan Laurence 



ARNHEM – René Bosman is inmiddels de 
derde generatie, die als eigenaar de sleutel 
van de zaak beheert, die ooit door zijn over-
grootopa B. Bosman werd gestart. Op het 
gebied van autosleutels is er gaandeweg 
veel veranderd, maar B. Bosman is altijd up-
to-date met de nieuwste ontwikkelingen.

Of u nu een huissleutel wilt laten bijmaken, 
een cilinderslot wilt laten vervangen of pro-
blemen heeft met het slot van een kluis, u 
kunt terecht bij Sleutel- en Slotenspecialist 
B. Bosman. Met autosleutels ligt het iets in-
gewikkelder, omdat er in de meeste autosleu-
tels tegenwoordig electronica is verwerkt. 
Uw auto kan alleen starten met de sleutel, 
omdat de chip in de sleutel in het systeem 
van uw auto is geprogrammeerd.
Maar gelukkig bent u ook hiervoor bij B. Bos-

man aan het juiste adres!

‘We beschikken over de nieuwste software 
en apparatuur om onze klanten een zo op-
timaal mogelijke service te bieden. Zoals de 
mogelijkheid om een kapotte autosleutel 
door ons te laten reviseren. Dat is namelijk 
veel goedkoper dan een nieuwe bestellen’, 
vertelt René. Als een toegewijd sleutelmaker 
voegt hij eraan toe: ‘En als ik zeg dat ik een 
sleutel na kan maken, dan gaat hij passen 
ook!’

De naam Sleutel- en Slotenspecialist past 
hem dus echt als een sleutel in het slot.

B. Bosman is al 45 jaar gevestigd aan de Jo-
han de Wittlaan 19.
026 4421247; www.bosmansleutels.nl.

DUIVEN – Na elf weken sluiting vanwege 
de lockdown opent praktijk Acamana vanaf 
woensdag 3 maart weer met vol enthousias-
me haar deuren.

Veel mensen zijn toe behandelingen die lange 
tijd geen doorgang hebben gehad. Met name 
de mensen met chronische klachten kijken 
ontzettend uit naar dit moment. Maar ook alle 
acute klachten die in de loop van de afgelopen 
elf weken zijn ontstaan kunnen nu weer aan-
dacht krijgen met een directe ‘hands-on’-be-
handeling. Vooral die persoonlijke individuele 
aandacht van een op een zijn mensen aan toe.
Uiteraard wordt in de praktijk met de geldende 
veiligheidsregels gewerkt waardoor er geen 
bezwaar hoeft te zijn om weer contact op te 

nemen. En de diversiteit in klachten is groot: 
Waar de een komt voor de klachten die bij het 
vroege voorjaar horen, komt de ander juist 
met klachten die met de lockdown en het vele 
thuiswerken achter de pc te maken hebben 
of om te herstellen van de nasleep van het 
Covid-virus. Van fysieke tot mentale klachten 
wordt er in de praktijk ook een grote diversiteit 
van technieken ingezet. Moxa, cupping, acu-
punctuur, laseracupunctuur, Chinese kruiden 
en massagetechnieken zijn allemaal aan de 
orde van de dag.
Heeft u een vraag of ik iets voor u kan bete-
kenen? Neem dan gerust contact op:
Praktijk Acamana; Marnix Gijsenstraat 11, 
Duiven; 06 23869675; info@acamana.nl,
www.acamana.nl.

ARNHEM – Bij Computershop Arnhem kunt 
u terecht voor de aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte desktop- of notebookcompu-
ter, randapparatuur, kabels, inktcartridges, 
et cetera. Maar Computershop Arnhem repa-
reert zelf ook bijna alle computerapparatuur. 
Heeft u last van virussen of een langzame 
computer? Ook dan kunt u terecht in deze 
winkel. Computershop Arnhem staat al 20 
jaar voor u klaar met goede service en een 
duidelijk advies.

Wat is er nu anders? “Omdat een winkel als 
de onze helaas als een niet-essentiële winkel 
wordt beschouwd, zijn we tijdelijk niet open 
voor normale verkoop. U kunt wel bestellingen 
plaatsen via onze website of telefoon en deze 
laten bezorgen óf ophalen in de winkel, het 
zogeheten ‘click & collect’. Reparaties worden 
wel als noodzakelijk gezien en daarom mag 
u zonder meer met een defect notebook of 

computer bij ons langskomen.”

Private shopping
Vanaf 2 maart is ook Private Shopping toe-
gestaan. “Dit wil zeggen dat u ons belt om 
een afspraak te maken in de winkel. U heeft 
dan de winkel letterlijk voor u alleen. Maar 
niet helemaal alleen, want wij zijn er natuur-
lijk wel om uw vragen te beantwoorden of 
samen met u een computer of iets anders uit 
te zoeken.”

Waarom Computershop Arnhem?
* Deskundige medewerkers die u eerlijk en 
duidelijk helpen
* Eigen technische dienst
* Grote collectie uit voorraad leverbaar
* Gratis parkeren voor de deur
Computershop Arnhem; Gamerslagplein 2 
(achter winkelcentrum Presikhaaf), Arnhem, 
026 3628250, www.computershoparnhem.nl.

LIEMERS – Investeren in zonne-energie 
op uw huis is financieel aantrekkelijk. Het 
rendement op uw investering kan oplopen 
tot meer dan vijftien procent per jaar. Uw 
geld vastzetten op een bankrekening levert 
op dit moment niet of nauwelijks rende-
ment.

Door wie kunt u zo’n slimme investering met 
vertrouwen laten uitvoeren? De adviseurs 
en installateurs van Frisse Energie zijn u 
hiervoor graag van dienst.
“Wij verbinden hoogwaardige energietech-
niek op nuchtere wijze met onze klanten. 
Ons advies is toegesneden op uw woonhuis 
en uw specifieke eisen. Vanzelfsprekend ko-
men onze adviseurs altijd langs voor een 
uitgebreide werkopname. Onze installateurs 
leveren vakwerk en houden rekening met uw 
wensen. Onze zonnepanelen van Sunpower 
en Solarwatt hebben dusdanige kwaliteit en 

garanties dat u met vertrouwen achterover 
kunt leunen. U geniet van een goed stuk 
werk, puike producten en natuurlijk van een 
mooi financieel rendement.
Vanaf april kunt u ook nog eens gebruik 
maken van onze periodieke zonnepane-
len keuring (ZPK). Verzekeraars eisen 
steeds vaker, ondanks onze vakkundige en  
gecertificeerde installatie, een driejaarlijk-
se keuring. Hierin kunnen wij u binnenkort  
voorzien.”
Zonnepanelen, ThermIQ verwarming, Vol-
thera, Thermische verf, Laadpalen.

Frisse Energie adviseurs & installateurs.
Bezoek onze website via 
www.frisse-energie.nl en doe een aanvraag 
of bel 026 3614882 (tijdens kantoor uren) 
voor een afspraak met een goede kop koffie 
(tijdens corona houden wij rekening met de 
dan geldende regels).

(foto: Sebastiaan Boersma)

Sleutel- en Slotenspecialist B. Bosman blijft investeren

‘Autosleutels zijn onze specialiteit’

Praktijk Acamana weer open

Computershop Arnhem: 
ook tijdens de lockdown

Zonne-Energie 
biedt langjarig rendement

17Woensdag 3 maart 2021
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Muskushouwsestraat 14   6666 MC Heteren   Tel. 026 - 472 12 98
WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen 
in één van onze demo badkamers.

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

• 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) 

OPEN 
voor uw gezondheid

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

06-24667703 / 06-55814854

Ontruimt, verhuist 
en ontzorgt

Wij regelen voor u de 
woningontruiming van A tot Z.

De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.

OPENINGSTIJDEN: 
Vanaf 4 maart alleen geopend op 

afspraak. Dit is alleen mogelijk 
door een tijdvak te reserveren 
via: wwwkringloopvelp.nl 

www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW stamppotten

buffet?

W W W . J A N C O V I S S E R . N L

Janco Visser Transport B.V. is een transport- en grondverzetbedrijf 
dat op korte termijn op zoek is naar een fulltime

KRAANMACHINIST
voor een mobiele graafmachine of midikraan

Je bent in het bezit van een machinistendiploma en hebt aantoonbare kennis en ervaring 
met grondverzetmachines. Het bezit van een groot rijbewijs (inclusief aanhangwagen) 

met Code 95 is een pré. 

Heb je interesse, dan kun je je sollicitatie richten aan 
Janco Visser Transport B.V., Biezenkamp 31, 6691 EJ Gendt 

of per email aan info@jancovisser.nl. 
Voor meer informatie kun je bellen met Janco Visser, tel. 026 - 325 04 63.

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar

 

Vierakkerstraat 46
6851 BG  Huissen

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

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

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

Wat verwachten wij van jou?

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesse in deze boeiende en veelzijdige 
functie? Stuur dan je solli citatie per mail naar

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

VACATURE: servicemonteur 
installatietechniek (38 uur)

Kijk op www.lestrade.nl/vacature-servicemonteur voor 
meer informatie en/of stuur jouw motivatie/sollicitatie 
naar info@lestrade.nl. T.A.V J.H. Lestrade
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ZEVENAAR – Een Engels echtpaar aan de 
Costa Blanca wekte in de zomer van 2018 de 
nieuwsgierigheid van Joke Burink. Dat leid-
de tot een boek dat begin februari is gepubli-
ceerd is: Enkeltje Costa Blanca.

Een spannende feelgood roman om goed in 
de vakantiestemming te komen, zo omschrijft 
Joke Burink haar nieuwe boek. “Het boek be-
gint met het echtpaar dat ik aan het zwembad 
bij mijn vakantieverblijf zag zitten. De man zat 
rustig de krant te lezen, maar stiekem keek 
hij vaak over de krant heen. Vanaf dat mo-
ment begon ik te fantaseren en vanuit daar 
is mijn boek ontstaan. Diezelfde vakantie nog 
heb ik de helft van mijn boek geschreven.” Het 
verhaal draait om het hoofdpersonage John. 
Hij is met zijn vrouw op vakantie, maar wordt 
zich steeds bewuster van de vele verschillen 
tussen hen. John wil de vakantie anders in-
vullen dan zijn vrouw Mary, die alleen maar 
met hun vrienden Susan en Bill wil zijn. John 
is steeds meer op zichzelf aangewezen en 
raakt geobsedeerd door een mysterieuze va-
kantiebuurvrouw. Als Bill plotseling spoorloos 
is verdwijnt gaat hij op onderzoek uit.

Burink heeft al eerder boeken uitgebracht: 
“Ik schrijf al sinds mijn jeugd verhalen en ge-
dichten en als basisschoolleraar verzon ik 
ook vaak verhaaltjes voor in de klas. Daarna 

kwamen kinderboeken en een limericks.” En-
keltje Costa Blanca is wel echt wat anders, 
namelijk een volwassenen fictieboek. “Iets 
wat ik nog nooit gedaan had, maar ik vond 
het net zo leuk en het ging vanzelf. Ik heb zo’n 
grote fantasie, dat ik mij nooit zorgen hoef te 
maken over een writersblock. Bij mij is het 
omgekeerd: soms krijg ik zoveel ideeën dat ik 
moeilijke keuzes moet maken. Gelukkig is dat 
met dit boek helemaal goed gekomen. Het is 
makkelijk leesbaar, de personages zijn leven-

secht, en aan het einde wil je graag weten 
hoe het verder met ze zal gaan.” Maar Burink 
verklapt niet alles, want er komt namelijk een 
tweede deel aan, waarvan het manuscript al 
klaar ligt.

Ook dit deel zal zich op de Costa Blanca af-
spelen. “Ik krijg zoveel inspiratie daar, en het 
mooie is dat als je een boek schrijft, je in je 
eigen wereld leeft. Het is een wereld die je zelf 
kan creëren en dat geeft veel voldoening.” Na 

het schrijven en bedenken van haar eerste 
deel in Costa Blanca moesten er terug in Ne-
derland nog wel wat dingen gebeuren. “Ik heb 
het boek volledig gemaakt en herschreven. 
De uitgever belde mij op mijn verjaardag dat 
hij het manuscript wilde uitgeven. Een mooier 
verjaardagscadeau had ik niet kunnen krijgen, 
ik was zo trots. Burinks boek staat in de voor-
jaarsbrochure van uitgeverij Ellessy, is te koop 
bij Boek en Buro en Bruna in Zevenaar, en ver-
der te bestellen bij elke boekhandel.

Nina Elbers

Joke Burink schrijft ‘Enkeltje Costa Blanca’
Nieuw boek van Zevenaarse verkrijgbaar bij Bruna en Boek en Buro

“Ik schrijf al sinds mijn jeugd verhalen”. Foto: Nina Elbers

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regelma-
tig een ondernemer of me-
dewerker van een Liemers 
bedrijf.

Naam?
“William Boekhorst. Ik woon in 
Westervoort en ben eigenaar 
van Slagerij Hetterschijt.”

Bedrijf?
“Ik wilde als kind al slager 
worden, maar ik was te jong 
voor de vakschool. Daarom heb ik eerst een 
kok-kelneropleiding gedaan, om daarna als-
nog naar de slagersvakschool te gaan. Slagerij 
Hetterschijt was mijn derde leerstage. In 1988 
heb ik het bedrijf overgenomen. Dit was mijn 
grote wens. Bij de voormalige eigenaar heb 
ik alle facetten van het vak kunnen leren: het 
vlees zelf bewerken, eigen worstmakerij, ca-
tering en maaltijden maken. Het contact met 
oud-eigenaren Joke en Willy Hetterschijt is er 
nog altijd. Slagerij Hetterschijt is bij koninklijke 
beschikking hofleverancier en bestaat inmid-
dels al 125 jaar.”

Vrije tijd?
“Mijn grootste hobby is draaien als deejay met 
mijn eigen Drive-in show. Met gezellige muziek 
probeer ik van familiefeesten en partijen een 
onvergetelijke avond te maken. Ik werk ook 
graag in de tuin en ben veel met computers 
bezig. Verder bekleed ik diverse bestuursfunc-

ties, zoals bij Winkeliersvereniging De Wyborgh 
en Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort.”

De Liemers?
“Ik ben hier geboren en woon er al vijftig jaar. 
De mentaliteit en kleinschaligheid van de Lie-
mers passen bij mij, net als de cultuur van ‘doe 
maar gewoon’. Ik houd van tradities in de dor-
pen en probeer die met het organiseren van 
diverse activiteiten te ondersteunen.”

Mooiste plekje?
“De Waaij in Westervoort. Je kunt heerlijk wan-
delen in de uiterwaarden.”

Lokaal werken?
“Leefbaarheid in de dorpen wordt bepaald 
door de inwoners. Als inwoners de plaatselijke 
winkeliers en bedrijven bezoeken, krijgen die 
een bestaansrecht. Dus besteed lokaal, dat is 
beter voor ons allemaal.”

ZEVENAAR – De zon komt op boven Land-
goed Huis Sevenaer, het is begin van de 
lente en de vogels worden wakker. Een 
drone stijgt op en maakt indrukwekkende 
opnames. Dat is het begin van de film die 
de seizoenen volgt op het landgoed. Op 20 
februari ging de film tijdens een online eve-
nement vanuit het Musiater in première.

De titel van de nieuwe film over Landgoed 
Huis Sevenaer is “Alles met elkaar verbon-
den”. Het is een film geworden die treffend in 
beeld brengt dat alles met elkaar verbonden 
is: bodem, plant, dier en mens. Alle facet-
ten van het landgoed zijn samen gebracht. 
Voelbaar in de film is de kwetsbaarheid van 
de locatie zo in het centrum van de stad. 
Zichtbaar zijn de schoonheid van het land-
schap, de gebouwen en de mensen die er 
werken. Kortom het verhaal van Landgoed 

Huis Sevenaer dat kwetsbaar, maar sterk 
waar ze voor staat de toekomst tegemoet 
gaat. Dankzij financiële bijdragen van de Pro-
vincie Gelderland en het Prins Bernhard Cul-
tuur Fonds kon de film worden gerealiseerd. 
De voice-over is ingesproken door Jan Ter-
louw, schrijver, politicus en ooit Commissaris 
van de Koningin in Gelderland. Tijdens het 
evenement gaf hij de kijker nog een aantal 
indringende boodschappen mee over onze 
omgang met de natuur. Tijdens het evene-
ment gaf filmmaker Olga Tops een inkijkje in 
haar filmdagen en werd Joyce van Katwijk 
naar haar eerste reactie op de film gevraagd. 
Anja van Norel, directeur van het landgoed, 
blikte samen met Olaf Klaassen en Martien 
op ‘t Hof trots terug op de film en het voor-
bereidingsproces dat ze met z’n drieën als 
werkgroep een jaar geleden waren gestart. 
Het evenement is terug te kijken op: www.
liemerskunstwerk.nl/huissevenaer. De film 
is te zien op de website van het landgoed: 
www.huissevenaer.nl.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Ik wilde als kind al slager worden’ Film over Landgoed Huis Sevenaer 
gelanceerd tijdens online première

‘De mentaliteit en kleinschaligheid van de Liemers passen bij mij’. 
Foto: Kyra Sannes    

 De titelpagina van de film



Gewoon bijzonder.

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

KEUZE NIVEAU/OPLEIDING 
Bij de aanmelding hoort ook de keuze van een 
niveau. Dat doen we in goed overleg met jou, 
je ouders en je basisschool. Het advies van de 
basisschool is heel belangrijk. Zij kennen je 
door en door, dus luisteren we goed naar dat 
advies.

ONLINE- 
INFOAVONDEN 
SPORTKLAS  
8 EN 10 MAART 
 
Het Liemers College heeft  
een sportklas op de locatie 
Landeweer (vmbo-basis en 
vmbo-kader). Is de sportklas  
iets voor jou? Meld je dan aan 
voor de online-informatieavon-
den op maandag 8 maart en 
woensdag 10 maart (aanvang 
19.30 uur). Dat kan door de  
QR-code te scannen en het for-
mulier in te vullen. Of ga naar  
www.liemerscollege.nl/sportklas 
 
 
 
 
 
 
Wat is   
de sportklas?  
De sportklas is een gewone klas, 
maar ook een bijzondere klas.  
Gewoon omdat je alle ‘normale’ 
vakken hebt en bijzonder omdat 
sport in deze klas extra belangrijk 
is. Je hoeft geen toptalent te zijn, 
maar wel sportief en enthousiast. 
Dit kun je verwachten: 
 
• Geen drie maar zes (!) sporturen  
• per week 
• Veel verschillende sporten  
• (balsporten, atletiek, turnen enz.) 
• Nieuwe sporten ontdekken  
• via clinics en gastlessen 
• Sporten op andere locaties  
• (turnhal, survivalbaan enz.) 
• Wedstrijden en andere  
• sportactiviteiten bezoeken 
• Uitdagende opdrachten  
• en interessante theorielessen. 
 
En verder leer je veel dingen  
die je later hard nodig hebt:  
samen een doel bereiken, initiatief 
nemen, elkaar feedback geven  
en omgaan met tegenslagen. 

 
 

Wat is  

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST 
Nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging 
voor een kennismakingsbijeenkomst. Deze is 
voor de zomervakantie. Dan leer je alvast je 
toekomstige klasgenoten en je mentor/coach 
kennen. En je krijgt informatie over het nieuwe 
schooljaar, bijvoorbeeld welke spullen je straks 
nodig hebt.

BESTE  
ACHTSTEGROEPER, 

Onze online open dag op 
23 januari was een groot 

succes. Ook daarna  
hebben we nog veel  
bezoekjes op onze  

website gehad. We hopen 
dat je een goed beeld 

van het Liemers College 
hebt gekregen en natuur-

lijk dat je voor onze 
school kiest. Je bent van 
harte welkom! Op deze 
pagina lees je over de 
aanmelding en wat er 

daarna gebeurt. 
 

Team  
Liemers College 

 

UITERLIJK 21 MAART 
Aanmelden voor het Liemers College is heel  
makkelijk. Je hoeft alleen maar de QR-code te 
scannen en het aanmeldformulier in te vullen (of 
ga naar www.liemerscollege.nl/sportklas). Doe het 
wel voor 21 maart, want dat is de uiterste aan-
melddatum. Kom je er niet uit, bel dan naar 0316 
- 583 800. We helpen je graag! 

VRIENDEN/VRIENDINNEN 
Je mag op het aanmeldformulier twee namen  
invullen van vrienden/vriendinnen bij wie je straks 
graag in de klas komt. We kunnen niet garanderen 
dat het lukt, maar we beloven wel dat alles doen 
om voor het elkaar te krijgen.

........

........

........

........

BREDE BRUGKLAS 
Mocht je twijfelen, dan is de brede brugklas op 
de locatie Didam een goede optie. Daarin zit-
ten mavo, havo en vwo de eerste twee jaar bij 
elkaar in de klas. Pas in de tweede klas kies je 
je definitieve niveau. Maar ook in de brugklas-
sen op de andere locaties (in Zevenaar) kun je 
altijd switchen als blijkt dat een ander niveau 
beter bij je past. Jij staat bij ons centraal!
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