
De zoete smaak van Het Kroesje

LIEMERS – In de provincie Gelder-
land gaan de laatste dagen onbe-
kende personen langs de deuren 
die zeggen dat ze vrijwilliger van 
de Zonnebloem zijn. Ze zijn met 
twee of meer en vragen om binnen 
te komen. Terwijl de een het ge-
sprek gaande houdt, gaat de ander 
op zoek naar waardevolle spullen. 
Zonnebloemvrijwilligers maken 
altijd vooraf een telefonische af-
spraak.

Nationale Vereniging de Zonne-
bloem is er voor mensen met een 
lichamelijke beperking. De lokale 
afdelingen zijn geschrokken van 

de verhalen van deelnemers. De 
oplichters gebruiken het gegeven 
van de fysieke beperking om aan 
de mensen hele persoonlijke vra-
gen te stellen en zelfs bij hen de 
gewichten te checken.

Tot aan de deur en niet verder
Het dwingend advies is: laat geen 
onbekenden binnen. Zonnebloem-
vrijwilligers zullen altijd vooraf een 
afspraak inplannen. Er vinden op dit 
moment geen wervingsacties voor 
donateurs in Gelderland plaats. 
Normaliter hebben de wervers een 
tablet bij zich, zodat mensen zich 
direct kunnen registreren als dona-

teur en zullen dus nooit om geld 
vragen. De wervers dragen altijd of-
ficiële legitimatie bij zich. Zij zijn te 
herkennen aan een grijze jas of hes 
met het Zonnebloemlogo en zullen 
nooit vragen binnen te komen.

Mochten er onbekende mensen 
aan de deur komen en zich voor-
doen als Zonnebloemvrijwilliger bel 
dan met de politie: 0900 8844. Geef 
het signalement door, want dan 
kan de politie ook in actie komen.

Natuurlijk kun je ook altijd bellen 
met je lokale afdeling of met ons 
Dienstencentrum op
076 5646464 of via dienstencen-
trum@zonnebloem.nl of kijk op 
www.zonnebloem.nl/werving.
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LOBITH – Na een feestje blijft wel-
eens wat drank over. Regi en Koen 
wisten daar op een avond in sep-
tember wel raad mee. Ze goten alle 
overgebleven drank bij elkaar. Op 
die manier ontstond een gifgroen 
en mierzoete shotje: Het Kroesje, 
vernoemd naar het kroeshaar van 
Koen.

Door Linda Ruijs

Koen de Jong en Regi Müller zijn 
allebei 26 jaar en zijn samen opge-
groeid in Lobith. Ze kennen elkaar 
al sinds groep 3 van de basisschool 
in Tolkamer. Daarnaast voetballen 
ze al twintig jaar samen bij Rijnland. 
“Het is stom toeval dat we deze 
drank hebben uitgevonden”, vertelt 
Koen. “We mixten lukraak dran-
ken bij elkaar. Toen dat een goede 
smaak bleek te hebben, hebben we 
het gelijk aan een aantal vrienden 
laten proeven. Die waren gelijk fan.” 
Na die avond hebben de jongens de 
drank nog wat verfijnd. De exacte 
formule voor Het Kroesje blijft ge-

heim. In het begin werden de fles-
sen alleen bij Koen en Regi thuis 
geproduceerd. Deze verkochten ze 
volgens aan vrienden en beken-
den tegen kostprijs. “Onze eerste 
flessen maakten we thuis met een 
maatbekertje en een trechtertje”, 

vertelt Regi. Eerst produceerden 
ze flessen van 1 liter en 250 ml, 
nu maken we enkel de grote maat. 
Regi volgde de studie bedrijfskun-
de aan de Technische Universiteit 
van Enschede. Daar leerde hij al-
lerlei dingen die nu van pas komen 

bij de productie van Het Kroesje 
zoals het opzetten van een ei-
gen bedrijf, de inkoop van goe-
deren, de sales en het doen van 
marktonderzoek. Toch merkt 
hij dat een aantal dingen nog 
onbekend waren. “De studie 
was erg theoretisch en alge-
meen en nu moet ik het in de 
praktijk gaan toepassen. Ook 
merkte ik in het begin dat ik een 
paar zaken zelf moest uitzoe-
ken, zoals inschrijven bij de Ka-
mer van Koophandel en belas-
tingaangifte doen.” “Maar daar 
komen we wel uit”, vult Koen 
hem aan. Het bedrijf Focus in 
‘s Heerenberg gaat Het Kroes-
je produceren. Naar verwach-
ting zullen de eerste flessen in 
juni of in deze zomer over de 

toonbank gaan. Voordat het zover 
is, experimenteert Focus met het 
namaken van de drank. Omdat het 
bedrijf iets andere dranken gebruikt 
dan de jongens deden, smaakt het 
uiteraard iets anders. In het lab zijn 
ze erg druk met het verfijnen van 

hun versie van Het Kroesje, zodat 
deze straks exact hetzelfde is als 
de drank die Regi en Koen zelf 
maakten. Waar de drank verkocht 
gaat worden, is nog niet helemaal 
bekend. Koen en Regi zijn druk be-
zig met het benaderen supermark-
ten en horeca. Als de restaurants 
en cafés binnenkort weer geopend 
zijn, willen de jongens graag langs-
gaan om hun drank te promoten. 
Wanneer de evenementen weer 
beginnen, hopen ze dat iedereen 
kan genieten van de zoete smaak 
van Het Kroesje.

Regi Müller en Koen de Jong ontwikkelen hun eigen shotje

BEMMEL - Voor het volgende 
nummer kunt u nu de kopij 
aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

De Zonnebloem waarschuwt voor oplichters aan de deur

HENGELDER 11, ZEVENAAR, 
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Vrijblijvend & 
persoonlijk advies?

Plan Uw afspraak!

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.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



 
 

MDT NIEUWS 

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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

HOPE XXL en MDT (Maatschappelijke 
Diensttijd) wenden het komende paas-
feest aan om ouderen die woonachtig 
zijn in Duiven, Westervoort of Zevenaar 
te verrassen met een vrolijk paascadeau. 
Leerlingen van alle basis- en middelbare 
scholen, in de drie plaatsen, krijgen op 
school kaartjes uitgedeeld waarmee ze 
hun opa en/of opa kunnen opgeven.  
Inwoners van 70 jaar of ouder, kunnen 
ook zichzelf aanmelden. 

Voor wie zijn of haar opa of oma, na een 
jaar van isolatie, spanning en vaak ook 
verdriet, wel iets lekkers gunt met Pasen, 
heeft HOPE XXL in samenwerking met 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) een 
leuke actie bedacht: ‘de vrolijke paasver-
rassing’ Op zaterdag 3 april – of enkele 
dagen ervoor – gaan tientallen jongeren, 
die deelnemen aan MDT, maar liefst 
1000 ouderen bezoeken met een vrolijke 
paasverrassing. Deze gratis gift bestaat 
uit een paastas met daarin een verschei-
denheid aan lekkernijen en verrassingen.  

Ouderen en het MDT 

HOPE XXL werkt aan een wereld waarin 
iedereen zijn of haar leven met het rap-
portcijfer 8 kan beoordelen. Om dit te 
bewerkstelligen initieert zij diverse, zoge-
naamde trachtprojecten. Deze initiatie-
ven hebben als doel om het dagelijks 
leven van de mensen een stukje prettiger 
te maken. Een van de pijlers van HOPE 
XXL is de samenwerking tussen jong en 
oud. Door beide werelden met elkaar te 
verbinden wordt er een vruchtbare bo-
dem gevormd voor de groei van geluk; 
Ouderen krijgen inzicht in de moderne 
wereld van de jongeren en de jongeren 
leren van de ervaringen van de ouderen. 
Om deze reden bevat de paasverrassing 

ook een boekje met allerlei initiatieven 
waar ouderen aan mee zouden kunnen 
doen. In het boekje staan projecten als 
‘samen koken’, ‘samen wandelen’, 
‘verhalen vertellen’ en ‘levensboek      
maken’. Naast dat ouderen een keuze 
kunnen maken uit een veelvoud van 
sympathieke projecten is het ook moge-
lijk dat ouderen zelf  ideeën aandragen 
voor activiteiten om met jongeren te on-
dernemen.  Als een ontvanger van het 
paascadeau interesse heeft om deel te 
nemen aan een van de projecten, kan hij 
of zij dit kenbaar maken door het instu-
ren van een antwoordkaart, die even-
eens in de paastas zit.  

Boegbeeld van de vrolijke paasactie zijn 
Lars van Onna en Nina Elbers. Samen 
met Ans Erinkveld, die tot de doelgroep 
van de actie behoort, vormt dit blije trio 
het gezicht 
van de paas-
actie. ‘Er ge-
beurt niet 
altijd even 
veel’ vertelt 
Ans. “Nu krijg 
ik plots iets 
leuks aange-
boden, wat ik 
natuurlijk 
heel erg 
waardeer!” 
Naast de 
inhoud van 
de paasver-
rassing hecht 
Ans veel 
waarde aan 
het boekje, 
met daarop 
de initiatie-
ven van    

HOPE XXL die speciaal 
gericht zijn op ouderen;  

Eenzaamheid speelt veel 
tegenwoordig”, legt Ans 
voorzichtig uit. “Maar 
laten we niet vergeten 
dat we niet eenzaam 
hoeven te zijn zolang wij 
beschikken over de   
mogelijkheid hier wat 
aan te veranderen.” Ans 
bladert gemoedelijk 
door de lijst van beschik-
bare projecten, kijkt op 
en spreekt vervolgens 
alle ouderen toe: “Laat je 
horen!”, roept ze hen 
toe. Voor Ans is het be-
langrijk dat jong en oud 
toenadering tot elkaar 
zoeken. “De eerste stap 
uit de eenzaamheid is 
om naar elkaar te luiste-
ren en van elkaar te   
leren.”, aldus Ans. “Zelf 
ben ik heel nieuwsgierig 
hoe de nieuwe generatie 
het heeft, wat ze doen 
en hoe dingen tegen-
woordig gaan!” Volgens 
Ans zijn het acties als de 
vrolijke paasverrassing 

die mensen de kans bieden om de sleur 
te doorbreken en nieuwe dingen te on-
dernemen, want eenzaamheid moeten 
we volgens haar nooit voor lief nemen.  

Ouderen meldt u aan! 

Met Pasen is het zo ver, dan worden er 
maar liefst 1000 paastassen gevuld en 
bezorgd bij de ouderen die zijn opgege-
ven door hun kleinkinderen en bij hen 
die zichzelf hebben aangemeld. Bent u 
70 jaar of ouder, woonachtig in Wester-
voort, Duiven en Zevenaar en wilt u 
graag ook een van de ontvangers van de 
vrolijke paasverrassing zijn, meldt u zich 
dan aan. Dat kan telefonisch door het 
nummer 06-82296499 te bellen of door 
uw gegevens achter te laten op de websi-
te  www.vrolijkepaasverrassing.nl. Het 
cadeau is voor u volledig gratis, maar 
zeker niet voor niks! 

Tr8-2D Een Vrolijke Paasverrassing 

��Lars van Onna en Nina Elbers overhandigen de eerste vrolijke paasverrassing aan Ans Erinkveld 

��De vrolijke paasverrassing van 2021                                Foto’s: Ted Prost 



LIEMERS – Bibliotheek Liemers 
is afgelopen jaar gestart met de 
afhaalbibliotheek en heeft de 
service ‘boek aan huis’ uitge-
breid. Dit zorgt ervoor dat nu ook 
mensen die in de risicogroep val-
len een kans hebben om boeken 
te lenen. De bibliotheek doet haar 
best om ook in deze coronaperi-
ode te zorgen dat lezen mogelijk 
blijft.

“Tot nu toe is de afhaalbieb een 
groot succes,” vertelt Bert Aalders, 
clustercoördinator educatie van 
Kunstwerk!, “mensen hebben nu 
de mogelijkheid om online boeken 
te reserveren en deze vervolgens 
op te halen bij een afhaalpunt. De 
bieb heeft een afhaaltasje voor je 
gemaakt en als deze klaarstaat 
word je gebeld met een tijdstip. 
Door deze methode wordt het 
nooit te druk en kan alles goed 
en coronaproof geregeld worden.” 
Inmiddels zijn er steeds meer 
mensen gewend geraakt aan deze 

manier van lenen merkt Aalders. 
“Er wordt steeds meer gebruik 
van gemaakt.” Daarnaast biedt 
Bibliotheek Liemers ook de ser-
vice ‘boek aan huis’ aan. Voorheen 
werd dit geregeld voor mensen die 
vanwege een ziekte of handicap 
niet makkelijk hun huis uit kunnen. 
Nu wordt dit ook gebruikt voor 
mensen die in de risicogroep val-

len of vanwege voorzorgsmaat-
regelen niet meer buiten komen. 
Bij boek aan huis worden er op 
verzoek van de lezer een aantal 
boeken samengesteld. Daarna 
wordt het pakket naar de mensen 
thuisgebracht en kan het lezen 
beginnen. Wanneer de boeken uit-
gelezen zijn worden ze weer op-
gehaald en kan de lezer nieuwe 

boeken bestellen. “Al een langere 
tijd was de bieb hier mee bezig,” 
deelt Aalders mee, “maar nu, van-
wege de beperkingen die corona 
ons oplevert, hebben veel mensen 
er opnieuw interesse in.”Wel merkt 
de Bibliotheek Liemers dat veel 
mensen het lastig vinden om on-
line en niet fysiek een boek uit te 
zoeken. Vaak willen mensen even 
kijken hoe het boek eruitziet en 
wat er op de achterkant staat. Het 
is dan een stuk makkelijker om 
een interessant boek uit te kiezen.  
De onlinediensten die de bieb 
nu heeft helpen hier wel bij. Op 
de site staan gratis cursussen 
die gevolgd kunnen worden en 
kun je zoeken naar bepaalde ge-
nres of schrijvers. “We merken 

dat hier intensief gebruik van 
wordt gemaakt”, concludeert 
Aalders. Daarnaast blijft Biblio-
theek Liemers mensen verras-
sen. Zo konden ouders opa’s en 
oma’s boeken komen voorlezen 
en kregen de kinderen een ver-
rassingstas tijdens de Nationale  
Voorleesdagen. Nu is de biblio-
theek bezig met een verrassing-
stas met het genre thriller. Waar-
om de bieb het zo belangrijk 
vindt dat mensen blijven lezen? 
“Vanwege de eenzaamheid. Veel 
mensen zitten thuis en kunnen 
nergens heen. Met een boek kun 
je je weer een beetje inlezen in 
de wereld van andere mensen 
en het is een goede en leuke  
tijdsbesteding.”
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De Liemers Lacht

Vandaag, 17 maart, is een be-
langrijke dag voor onze demo-
cratie. Nadat alle politieke partij-
en wekenlang campagne hebben 
gevoerd, is het nu eindelijk tijd 
om onze stem uit te brengen.

Dit jaar mag ik voor de 
allereerste keer in mijn 
leven stemmen. Ik 
ben blij dat ik dat na 
al die tijd eindelijk ac-
tief stemrecht heb. Ik 
vind politiek al jaren erg 
interessant. Het kijken naar 
politieke debatten heb ik altijd 
erg leuk gevonden. Ik ben altijd 
benieuwd wat de lijstrekkers te 
vertellen hebben en hoe ze op 
elkaars plannen en voorstellen 
reageren. Daarnaast ben ik zelf 
ook actief bezig met politiek. Zo 
heb ik afgelopen zaterdag in Nij-
megen geflyerd voor een politie-
ke partij. Dat deed ik samen met 
twee anderen. Een van hen staat 
op de kieslijst van de partij. We 
wilden ons vooral richten op de 
jongere generatie, om die reden 
gingen we langs studentenhuis-
vestigingen in de stad.

Alhoewel jongeren steeds meer 
aandacht hebben voor maat-
schappelijke problemen en poli-

tieke zaken, stemt een groot deel 
van hen nog altijd niet. Dat kan 
verschillende redenen hebben. 
Of ze vinden dat ze te weinig van 
politiek weten, ze vinden het niet 
interessant of iets waarvan ze 

vinden dat ze er nu nog niet 
mee bezig hoeven te zijn. 

Terwijl het juist enorm 
belangrijk is dat jonge 
mensen vandaag hun 
mening laten horen. 

Vandaag is het begin 
van de beslissingen die 

de komende vier jaar geno-
men worden. We geven als het 
ware onze invloed op de toe-
komst uit handen als we niet 
gaan stemmen. Dat is naar mijn 
mening erg jammer. Alle jonge-
ren die dit jaar voor het eerst mo-
gen stemmen, bepalen samen 
ongeveer elf zetels. Daarnaast 
staan op vrijwel elke lijst wel een 
of meerdere twintigers. Zo is er 
altijd wel een persoon die goed 
aansluit bij jouw visie.

Ik wil graag iedereen, en de Lie-
merse jongeren in het bijzonder, 
oproepen om vandaag te gaan 
stemmen. Vandaag begint de 
toekomst.

Linda Ruijs

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant 
is een initiatief van Hope XXL en 
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Zevenaar.
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Afhaalbieb en service ‘boek aan huis’ 
zijn een groot succes

Demi Zewald

Lekker lezen in coronatijd met Bibliotheek Liemers. Foto: PR

 Mijntje Rudolfs uit Zevenaar lacht tevreden nadat ze net een rondje heeft hardgelopen. Foto: Floor Koers
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www.quickles.nl
0316-527464

Ook 
automaat

RIJLES MAG 
WEER!

Ga je met ons 
samen op weg 

naar je rijbewijs?!

Voor 
diabetes-, 
reuma-, 
en overige 
risicovoeten

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

0316 -  26 56 31 |   06 -  57 55 25 71
i n f o @ p e d i c u r e d u i v e n w e s t . n l

Pedicure Duiven West

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

www.pedicureduivenwest.nl

Medisch

Werkt uitsluitend 
volgens de richtlijnen 
van het RIVM en de 

protocollen van ProVoet

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

Hoeveel krijgt ú
dit jaar TERUG?

Hoeveel krijgt ú
dit jaar TERUG?

Uw belasti ngaangift e en toeslagen goed en snel geregeld?
Mét zoveel mogelijk geld terug en zónder zorgen over fouten en naheffi  ngen? 

Juist!Huuskes helpt u graag.

Juist!Huuskes.
Hét fi nancieel advieskantoor voor uw belasti ngaangift en en toeslagen.

Het Ambacht 19a | 6931 EZ  Westervoort | 026 311 27 41
info@juisthuuskes.nl | www.juisthuuskes.nl

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/zevenaar of bel 0316 72 91 65
voor een persoonlijk gesprek. DeWit

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

stamppotten
buffet?

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 |

SHOWROOM BEZOEK OP AFSPRAAK

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 

info@abelhuismandienstverlening.nl
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ABEL Huisman



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 17 maart 2021 5

Liemers Poëzie
LIEMERSE LENTE

Er is een helder blauwe lucht als ik naar buiten kijk

dus ik pak mijn fiets en ga richting de dijk.

De zon schijnt feller

en ik fiets wat sneller

want de wind in mijn rug

maakt het trappen minder stug.

De bomen worden groen, het briesje is fraai

ik trap door, langs de Loowaard en de Waai.

Opeens is daar dan het voorjaar

als ik fiets door Duiven en Zevenaar.

De lente; het prachtige dat zich overal toont

maar nog mooier is, als je in de Liemers woont.

Vera Altena

ZEVENAAR – Niet zomaar een Manusje van 
alles, maar een zekere Alleskunner: Mel-
chior Beernink (22) liet 99 tegenspelers 
achter zich en won zo de eerste editie van 
het knotsgekke televisieprogramma ‘De Al-
leskunner’ van SBS6. De Zevenaarder won 
daarmee € 50.000.

In tegenstelling tot conventionele sport en tv, 
waar doorgaans specifieke talenten worden 
uitgelicht, werd hier iedere week onderzocht 
wie het beste was in de grootste hoeveelheid 
verschillende uitdagingen. “Ik zag de oproep 
en direct wist ik dat ik mij hiervoor aan moest 
melden”, aldus Melchior. “Ik kan veel dingen 
wel redelijk en ik pik dingen in het algemeen 
snel op. Het enige waar ik tegenop zag waren 
de muzikale opdrachten.” Gedurende vijftien 
dagen, werd vorig jaar – in het geheim – het 
televisieprogramma opgenomen. “Ik leefde 
in een soort bubbel”, vertelt Melchior. De win-
naar verliet zijn thuis in de Liemers om in 
zich in deze ‘bubbel’ te storten op de meest 
uiteenlopende opdrachten, om zo zijn tegen-
spelers uit te schakelen. Van het vangen van 
een aardappel op een vork tot het bouwen 
van een knikkerbaan en van schilderen tot 
het testen van reactievermogen, weinig is 
Melchior bespaard gebleven. “Sommige op-
drachten werden beoordeeld op basis van 
commentaar van een jury of een enkele ex-

pert”, legt hij uit, “deze opdrachten vond ik 
heel spannend omdat het afhangt van an-
dermans smaak of mening.” Toch speelde 
Melchior het telkens klaar om óók hun zegen 
in de wacht te slepen.

Finale
In de spannende laatste uitzending stel-
de Melchior zijn positie als winnaar veilig, 
maar niet voordat hij zijn laatste grote test 
had doorstaan. In de eindopdracht, getiteld: 

‘Bloed, Weet en Tranen’, moest Mel-
chior, jawel, bloed en tranen laten 
vloeien. Ook werd hij aan de tand 
gevoeld over zijn kennis van voor-
gaande spellen. Melchior bleek in 
staat dit finalespel als eerste af te 
ronden, wat hem de hoofdprijs en 
de titel ‘Alleskunner’ opleverde. “Ik 
heb ontzettend geluk gehad, maar 
natuurlijk had ik het al mijn tegen-
spelers ook van harte gegund”, 
vertelt hij sportief. Toen hij medio 
november het goede nieuws te ho-
ren kreeg, mocht hij dit natuurlijk 
nog niet met anderen delen. “Dat 
was lastig”, zegt Melchior eerlijk, “ik 
was dolgelukkig, maar ik moest de 
uitslag geheim houden tot de tele-
visiefinale.” In de aanloop naar de 
finale was hij zeer actief zijn op zijn 
sociale media. Via Instagram zou 
hij, na ieder spel dat hij op televisie 
zou winnen, een opdracht uitvoeren 
voor zijn volgers. Deze vonden het 
natuurlijk leuk om meer knotsgekke 
opdrachten te bekijken tussen de 
afleveringen door. Toen Melchior 
eindelijk zijn hart kon luchten en 
van de daken kon schreeuwen dat 

hij de nationale alleskunner van 2021 is, werd 
hij overspoeld met lovende reacties. “Ik heb 
uren de tijd genomen alle kennissen, vrien-
den en familie te bedanken voor hun attente 
reacties”, deelt hij dolgelukkig.

Ted Prost

Dé Nederlandse alleskunner komt uit Zevenaar
Melchior Beernink (22) wint hoofdprijs van € 50.000 in SBS6-televisieprogramma

Melchior heeft de hoofdprijs te pakken. Foto: PR

  

Afgelopen weken kwam er mooie energie 
los binnen Kunstwerk!. Het is in deze tijd 
niet gemakkelijk om aan onze muziekdoe-
len te werken die we met elkaar via het Méér 
Muziek in de Klas akkoord hebben afgespro-
ken. Namelijk, alle kinderen in aanraking 
brengen met muziek via de scholen. Door 
de beperkingen op de scholen is het vrij-
wel onmogelijk om dit goed georganiseerd 
te krijgen. Maar we hebben een oplossing! 
De muziekdocenten komen nu wekelijks 
‘live’ de klas binnen via een onlinestream. 
In het decor op het theaterpodium worden 
de creatieve muzieklessen gegeven door 
de muziekdocenten. Alles wordt uit de kast 
gehaald om er een leuke les van te maken. 
De klas doet mee en kunnen middels de 
chat de muzikale spelletjes meespelen. Vier 
uitzendingen per week worden er georgani-

seerd voor de hele school. Op deze manier 
bereiken we eigenlijk nog meer kinderen en 
het is even een welkome onderbreking. Het 
enthousiasme van de docenten in de voor-
bereidingen, maar ook zeker tijdens de uit-
voering werkt aanstekelijk. Bovendien wordt 
het theater nuttig en veilig gebruikt, de tech-
nicus kan los gaan op de vormgeving en be-
kwaamt zich steeds meer in het videowerk. 
Dat we hierin steeds beter worden komt ook 
door de vragen van diverse partijen of we 
live streams kunnen verzorgen. Nu orga-
niseren we naast de muzieklessen tevens 
talkshows, bedrijfspresentaties en online 
lezingen. Wat een verschil met een jaar ge-
leden toen we onwennig en met vallen en 
opstaan de eerste online mogelijkheden uit-
probeerden. Wat dat betreft is dit voor de 
toekomst een mooie aanvulling!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Online

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

GRATISHAAL- EN BRENG-SERVICE!

Malburgse Sluis 5c-5d, 6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82 www.vanden-akker.com

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

Precies twee jaar geleden ging de eerste les van 
de praktijkgroep van start. Beide IKC’s hebben de 
handen ineen geslagen en werken hierbij intensief 
samen. Vorig schooljaar telde de groep vijftien 
leerlingen, dit keer acht. “Het enthousiasme van 
de kinderen over de praktijkgroep is groot”, ver-
telt lerares Tessa Groenen. “Deze groep leerlingen 
heeft het wat moeilijker op school. Ze lopen op 
leergebied tegen hun grenzen aan en verliezen 

daardoor de motivatie. Daarom zijn we de prak-
tijkgroep begonnen. Om de kinderen meer zelfver-
trouwen te geven.”
Twee ochtenden in de maand komen de kinderen 
bij elkaar. Om samen vooral praktisch bezig te zijn. 
Het gaat veelal om leerlingen uit groep 7 en 8, 
maar soms sluiten ook kinderen uit groep 6 aan. 
“We hebben de groep bijvoorbeeld een huis laten 
maken voor kleuters en peuters. Waar ze echt in 

kunnen staan. Op deze manier krijgen ze nog 
steeds theoretische stof gedoceerd, maar moeten 
ze die combineren met praktisch handelen. Ze 
leren praktische vaardigheden en we focussen 
hierbij vooral op wat ze wèl goed kunnen. Het huis 
heeft een mooi plekje op het onderbouwplein ge-
kregen.”
De groep gaat regelmatig op excursie. Bijvoor-
beeld naar het Liemers College locatie Lande-
weer of praktijkschool Symbion in Didam, waar ze 
gastlessen en masterclasses krijgen. Van koken en 
houtbewerking tot het maken van bloemstukken 
op de afdeling ‘Groen’. Tessa: “Het levert de leer-
lingen een positieve leerervaring op. Ze fleuren 
er van op en dat werkt weer positief door in de 
gewone lessen.”
Groep 8 leerlingen Stijn en Ryan van IKC De Tam-
boerijn zitten beiden in de praktijkgroep en zijn er 
blij mee. “Ik vind het erg leuk omdat ik daar veel 
met de handen mag doen”, zegt Stijn. “Ik kan daar 
meer mezelf zijn en in de projectgroep kan ik me 
beter concentreren dan in de gewone klas.”
Ryan is het daar mee eens. “Koken vind ik het 
leukst. Spaghetti! Misschien wil ik later wel kok 
worden…” Stijn: “En ik automonteur…”

Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om mee te komen met de lessen op school. Omdat het te moeilijk is, omdat 
je je niet kunt concentreren of omdat je niet altijd kunt laten zien waar je in uitblinkt. Deze leerlingen kunnen bij IKC De 
Tamboerijn en IKC De Wissel in Zevenaar terecht in de praktijkgroep.

‘ In de praktijkgroep 
kan ik mezelf zijn’Klusopa’s

‘    Klusjes op ons
eigen tempo’

Twee klusopa’s op Brede School 
St. Martinus in Oud-Zevenaar?
Henk Nass (67): “Jazeker. We doen het nu een 
jaar of vier. Echt heel leuk. Onze kleinkin-
deren zitten hier op school en wij doen de 
klusjes.”
Bart Boesing (74): “Van bladblazen tot het in 
elkaar zetten van stoeltjes of tafeltjes. Een 
halve dag in de week. Maar wel op ons eigen 
tempo, haha.”

Wat vinden jullie het leukste?
Henk: “Het contact met de kinderen. Die zijn 
steeds met ons bezig. En wij met hen. Als ze 
voetballen, komen wij er met de bladblazer 
soms tussen. Vinden ze geweldig.”
Bart: “Maar we strikken ook veters en doen 
ritsen van jassen dicht als ze dat zelf niet voor 
elkaar krijgen. Erg gezellig.”

Tevreden opa’s?
Henk: “Jazeker. De sfeer hier op school is ook 
zo leuk. Een bron van energie en leven voor 
het dorp.”
Bart: “Heel anders dan vroeger. Wij moesten 
strak in rijen lopen en met de armen over 
elkaar in de klas zitten. Hier gaat het lekker 
ontspannen en laten we eerlijk zijn, dat is 
toch veel beter en leuker.”

Column

Blik op 
de toekomst 
Begin februari mochten wij de deuren 
van onze scholen gelukkig weer openen. 
De gladheid en sneeuwval strooiden voor 
sommige scholen nog even roet in het eten 
op de maandag, maar op dinsdag 9 februari 
konden wij alle leerlingen van LiemersNo-
vum weer verwelkomen.
Termen als ‘groepsbubbel’ en ‘snottebel-
beleid’ zijn inmiddels bekende begrippen 
geworden. Een besmette leerling of 
leerkracht, heeft ineens ingrijpende 
gevolgen voor een gehele groep. Maar ook 
hier vinden we een weg in. We zijn vooral 
erg blij dat de deuren weer openstaan voor 
onze leerlingen. We hebben ze gemist! 
Inmiddels kijken we ook alweer met 
een schuin oog naar het einde van dit 
schooljaar. De tijd vliegt immers voorbij. En 
natuurlijk roept dit nieuwe vragen op. Wat 
kan er straks wel of juist niet georganiseerd 
worden? Staat groep 8 straks als vanouds 
weer op het podium voor de eindmusical? 
Mogen de leerlingen weer op schoolreisje 
en kamp? Over deze vragen buigen wij ons 
de komende tijd. We gaan er hoe dan ook 
een mooie periode van maken!

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

In de praktijkgroep steek je echt de handen 
uit de mouwen.

.NL

Winkelen bij Baptist is weer mogelijk! 
U kunt winkelen op afspraak of uw bestelling online 

plaatsen en ophalen in de winkel.

AFSPRAAK MAKEN OF BESTELLEN KAN VIA:
onze webshop: www.baptist.nl

e-mail: verkoop@baptist.nl
telefoon: 026 - 351 28 56telefoon: 026 - 351 28 56

U kunt uw bestelling laten bezorgen of 
zelf afhalen in onze winkel.

WINKELEN BIJ BAPTIST
TIJDENS DE LOCKDOWN

VLAMOVEN 32, ARNHEM           WWW.BAPTIST.NL                                                   WWW.BAPTIST.NL

insurable
samen voor de zekerheid

Hallo, ik ben Maaike en ik wil graag jouw
verzekeringsadviseur worden. 

Insurable B.V.
Dorpstraat 80 
6931 BL Westervoort

T  085 - 30 33 200
E  info@insurable.nl 
I   www.insurable.nl

Hertogkade 47 
6852 AA Huissen

Of het nu gaat om jou als ondernemer, je 
bedrijf, je medewerkers of je gezin, samen 
met Heidi en Chantal helpen we je graag 
en heel goed.

Bel me voor informatie en vraag een gratis 
verzekeringsscan aan. Meer dan 20 jaar ervaring

Bel voor informatie of een persoonlijk 
gesprek. Wegens groot succes verlengd : 
onze gratis verzekeringsscan

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers
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LIEMERS – Tijdens de Media Ukkie Dagen 
van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 
april besteedt de bibliotheek aandacht aan 
mediawijsheid in de opvoeding van kinde-
ren van 0 tot 6 jaar. Kunstwerk! de Biblio-
theek biedt speciaal voor ouders de gratis 
Media Ukkie tas aan.

De tas bevat onder andere een boekje waar-
in de eerste mediaontwikkelingen van het 
kind genoteerd kan worden, een Quiver 
kleurplaat die tot leven wordt gebracht en de 
MediaDiamant die ouders wegwijs maakt in 
mediaopvoeding. Het thema van de Media 
Ukkie Dagen 2021 is: Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet. Jonge kinderen weten namelijk de 
weg in de ‘digitale wereld’ ra-
zendsnel te vinden. Ze swipen 
op de tablet of smartphone zo 
naar hun favoriete filmpje of 
app. Maar dreumesen, peuters 
en kleuters zijn nog te klein 
om er wijs mee om te gaan en 
begeleiding van ouders en ver-
zorgers is nodig. Door samen 
van media te genieten kunnen 
kinderen volop de kansen van 
media benutten en blijven de 
risico’s beperkt. Bij Kunstwerk! 
de Bibliotheek kunnen alle ou-
ders die lid zijn van de biblio-
theek gratis een Media Ukkie 
tas aanvragen. Deze tas bevat 

informatie over de digitale wereld, maar ook 
leuke kleur- en knutselplaten om samen met 
je kind(eren) te maken. De Knutsel Media-
diamant geeft praktische tips om kinderen 
mediawijs op te laten groeien, met de Quiver 
Vision kleurplaat en instructie breng je de 
kleurplaat digitaal tot leven en in het Media 
Groeiboekje kan je alle mediaontwikkelin-
gen van jouw kind noteren.

De tas is vanaf nu gratis te reserveren  
op www.debibliotheekliemers.nl/mediauk-
kiedagen. Vul het reserveringformulier in 
met je naam, pasnummer, telefoonnummer 
en afhaalvestiging. De tas is te reserveren 
voor de vestigingen in Duiven, Westervoort 
en Zevenaar en is vanaf dinsdag 23 maart 
t/m donderdag 1 april af te halen bij de 
bibliotheek.

DUIVEN – Op woensdag 17 maart mogen 
de inwoners van Nederland hun stem uit-
brengen voor de Tweede Kamerverkiezing. 
Jongeren in de gemeente Duiven kunnen 
aan de slag met alternatieve lokale plannen 
nu negen meisjes en jongens druk bezig 
zijn met het oprichten van een jongerenpar-
lement.

De deelnemers van het jongerenparlement 
gaan een verbinding vormen tussen jongeren 
en de gemeente. Zo wordt er advies uitge-
wisseld en jongeren kunnen plannen bij de 
gemeente neerleggen. Verschillende leden 
van het jongerenparlement leggen uit hoe dit 
initiatief te werk gaat. ‘’Het jongerenparlement 
is ontstaan door een samenwerking met ge-
meente Duiven, HOPE-XXL, MDT (maatschap-
pelijke diensttijd) en het Candea College’’, al-
dus Kfir.

Op dit moment zijn de deelnemers vooral be-
zig met praktische zaken. Chaja: ‘’We komen 
om de 2 à 3 weken samen, we bespreken wie 
wat gaat doen, wat ons doel is en hoe we 
dit gaan realiseren.’’ Het jongerenparlement 
wordt officieel aangepakt, zodat de leerlingen 
ook echt serieus genomen worden. ‘’We wer-
ken met rollen die ook in de Tweede Kamer 
van toepassing zijn, denk aan een voorzitter 
en notulist’’, aldus Chaja. Voor de komende 
periode staan er veel leuke ideeën op de plan-
ning. ‘’Het zou erg gaaf zijn als wij een stoel 
in de gemeenteraad kunnen krijgen’’, vertelt 
medeparlementariër Thorben. Alle jongeren 
in Duiven, tot 23 jaar, mogen zich aanmelden 
voor het jongerenparlement . ‘’Wij zijn bezig 
met interessante onderwerpen en als jou dit 
aanspreekt hebben we je er super graag bij! 
Je kunt je aanmelden via: jongerenparlement-
duiven@gmail.com’’, legt Linn uit. Het jonge-
renparlement wordt een onderdeel van de ge-
meente en de leerlingen hopen dat inwoners 
dat ook zo gaan zien!

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regel-
matig een ondernemer of 
medewerker van een Lie-
mers bedrijf.

Naam?
“Pascal Lindeman, eigenaar 
van full-service internet-
bureau Blik op online in  
Zevenaar.”

Bedrijf?
“Ik zit al bijna 25 jaar lang in 
de ICT en heb gewerkt voor 
partijen als KPN, OHRA en 
wehkamp.nl. Met de komst van de kinderen 
wilde ik dichterbij gaan werken. Zo is 1 janua-
ri 2010 Blik op online geboren. Ik geef advies 
aan organisaties hoe ze online succesvol 
kunnen worden of blijven. De dienstverlening 
bestaat uit het opzetten van nieuwe web-
shops en het optimaliseren van al bestaande, 
online marketing, zoekmachine optimalisatie 
en meer. Daarnaast ben ik mede-eigenaar 
een aantal webshops, zoals kabelNL.nl.”

Vrije tijd?
“Met een druk gezin en een drukke baan blijft 
er weinig vrije tijd over. Wel maak ik wekelijks 
tijd vrij om te zingen bij Repeat.”

De Liemers?
“Sinds mijn zesde woon ik in Zevenaar. De 
rust, vriendelijkheid en ‘doe maar normaal’ 

mentaliteit spreek me enorm aan. Ik heb vijf-
tien jaar lang door het hele land gewerkt en 
ik werd altijd blij als ik de Liemers binnen-
reed. Ik promoot de Liemers waar ik maar 
kan. Zo ben ik medeoprichter van indeLie-
mers.nl en LiemersActueel.nl Ook ben ik 
lid van het regio promotieteam De Liemers  
Helemaal Goed!”

Mooiste plekje?
“Het bruggetje in de Rijnstrangen, daar waar 
je de Oude Rijn over gaat op de weg tussen 
Zevenaar en Pannerden, is een plekje waar ik 
altijd blij van word.”

Lokaal?
“Lokaal werken en kopen is belangrijk, met 
de juiste combinatie tussen online en offline. 
Daar help ik graag aan mee.”

GIESBEEK – In Giesbeek is hij een beken-
de verschijning: Yilmaz, de pakketbezor-
ger met de grote rastamuts. Hij brengt niet 
alleen je pakketje, maar ook een hoop vro-
lijkheid. Daarom hebben de inwoners van 
Giesbeek hem op 10 maart, de dag van 
de pakketbezorger, een grote verrassing 
bezorgd.

Om 16.00 uur stonden zo’n dertig mensen 
bij de Spar te wachten op de witte bus van 
Yilmaz. Onder groot gejuich stapte hij uit. 
Hij mocht deze keer wat voor zichzelf in 
zijn bus laden: drie grote manden vol ca-
deautjes.
Betsie Tacke bedacht de lieve actie eigenlijk 

spontaan. En dat liep uit de hand! “Ik heb 
nog nooit zoveel mensen aan de deur ge-
had”, lacht ze. “Ik zag dat het op 10 maart 
de dag van de pakketbezorger is. Het leek 
me leuk om met zijn allen wat voor Yilm-
az te doen. Hij is altijd vrolijk en aardig, 
hij verdient dit echt.” Dat vonden dus meer 
mensen, want de cadeautjes en enveloppen 
bleven maar binnenkomen.
Yilmaz moet nog even bijkomen van deze 
verrassing. “Ik wil dus echt nooit in de stad 
werken, hè, doe mij maar een dorp, dit is 
zo leuk! Ik wist wel dat het de dag van de 
pakketbezorger is, maar dit had ik echt niet 
verwacht!” Even later pinkt hij stiekem een 
traantje weg...

Floor Dekkers

Kyra Sannes

Van de redactie

Jongerenparlement: ‘’Wij willen onze 
stem in de gemeente laten horen’’

‘Altijd blij als ik de Liemers binnenrijd’

Media Ukkie tas bij  
Kunstwerk! de Bibliotheek

Giesbeek verrast ‘hun’ pakketbezorger  

Alle jongens en meisjes tot 23 jaar uit de gemeente Duiven mogen zich aanmelden voor het jongerenparlement.

 Reserveer de tas nu! Foto: PR

“Lokaal werken en kopen is belangrijk”
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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.

Voor Na



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 17 maart 2021 9

DIDAM – Van 6-14 maart is er in 
verband met corona, in plaats van 
de Boekenweek dit jaar het Voor-
woord van de Boekenweek. De ‘ech-
te’ Boekenweek volgt in de zomer.

Tijdens het Voorwoord kan ieder-
een van 18 jaar en ouder, lid of geen 
lid van de bibliotheek, meedoen 

aan een quiz. Zolang de voorraad 
strekt wint iedere goede inzending 
een gevulde Boekenweektas. Op de 
website van de Bibliotheek Montfer-
land staat naast de quiz, nog veel 
meer informatie over het Voorwoord 
van de Boekenweek. (https://www.
bibliotheekmontferland.nl/boeken-
week2021)

Boekenweektassen hangen klaar. (foto: Bibliotheek Montferland)

DUIVEN/WESTERVOORT – 
Zorgkanjers Bedankt is een 
initiatief om zorgmede-
werkers, woonachtig en/of 
werkzaam in de gemeenten 
Duiven en Westervoort, co-
rona gerelateerd werkzaam 
tijdens de pandemie, te 
bedanken met een speci-
aal voor hen georganiseerd 
(kosteloos) feest.

Het is een initiatief van de or-
ganisatie achter Dickens in 
de Liemers. “We zijn onder de 
indruk van de enorme inzet 
van medewerkers in de zorg 
en willen hen vanuit ons hart 
hiervoor bedanken. Onze orga-
nisatie en de vrijwilligers zijn 
van huis uit sociaal maatschap-
pelijk betrokken. Wij denken dat, 
met ons, veel inwoners van Wes-
tervoort, Loo, Groessen en Duiven 
dit initiatief ondersteunen. In de 
zomer van 2021 hopen we dat de 
coronapandemie onder controle is 
en daarmee onze vrijheid terug.”

“We willen zorgmedewerkers, co-
rona gerelateerd werkzaam tijdens 
de pandemie, en/of woonachtig in 
de gemeenten Duiven en Wester-

voort, bedanken met een (koste-
loos) feest speciaal voor hen ge-
organiseerd op 16 en 17 juli 2021 
(alternatieve data 3-4 september 
2021).”

“Kijk voor meer info op onze web-
site www.zorgkanjersbedankt.nl 

en volg ons op Facebook en Insta-
gram. Help ons dit feest realiseren! 
Als iedereen uit Westervoort en 
Duiven zijn/haar steentje bijdraagt, 
kunnen we dit feest organiseren. 
Elk bedrag is welkom! Via onze 
website kun je op een veilige ma-
nier geld doneren.”

H. Andreaskerk – Maria Koningin Zevenaar
Op vrijdag 19 maart is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering, Hoog-
feest Sint Jozef, voorganger: Pas-
toor Thanh Ta. Stille viering. (Toe-
gang voor maximaal 30 personen.)
Op zondag 21 maart is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta, wel live-
stream (toegang voor maximaal 
30 personen, van tevoren aanmel-
den bij Centraal Secretariaat: 0316 
523468).
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Ria Witjes – Driessen, Teun en 
Betsie Diker-Bourgondien, Bert en 
Maurice van Bommel.
Op zondag 28 maart, Palmzondag, 
is er om 10.30 uur een Eucharistie-
viering. Voorganger Pastoor Thanh 

Ta wel live-stream, (toegang voor 
maximaal 30 personen, van tevo-
ren aanmelden bij Centraal Secre-
tariaat: 0316 523468).
Intenties: Theo Visser, Mevr. C. van 
Huet-Wieland, Hein Brinkman, Thea 
van Haaren van der Velden en over-
leden familie, Ria Witjes-Driessen, 
Nico Janssen, Bert en Maurice van 
Bommel.
Overleden: Op 28 februari is overle-
den Gerrit Visser in de leeftijd van 
92 jaar. Hij woonde in Julianalaan. 
Zijn uitvaart was zaterdag 6 maart 
in de H. Andreaskerk waarna de be-
grafenis op de begraafplaats aan 
de Arnhemseweg.
De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.30 tot 16.30 uur.

Huis Paaskaarsen zijn weer te be-
stellen, tot uiterlijk donderdag 18 
maart via: 0316 343678. Uw aan-
dacht voor de voedselinzameling 
door de voedselbank. In de Maria-
kapel is een krat geplaatst voor de 
voedselbank, daarin kunt u houd-
baar voedsel deponeren ten behoe-
ve van de voedselbank.
Actie doel Vastenproject.
>> Steun gehandicapten Vietnam. 
<< U kunt uw gift overmaken aan 
parochie Sint-Willibrordus, NL-
31RABO 0156046210 o.v.v. Viet-
nam.
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website www.rklie-
mers.nl en Facebook.

Geachte Parochianen. Na 2 maart 
gaan we weer 30 kerkgangers toe 
laten bij vieringen in onze ge-
loofsgemeenschap. Voor actue-
le informatie kunt u de website 
www.rkliemers.nl raadplegen.

Vrijdag 12-03-2021 om 10.30 uur. 
Stille Eucharistieviering. Voorgan-
ger: Pastoor Thanh. Voor deze vie-
ring u gelieve zich aan te melden 
bij het Remigius secretariaat op 
woensdag en/of vrijdagmorgen 
tussen 9.00 – 11.00 uur. (0316-
261210)
Zondag 14-03-2021 om 11.00 uur. 
Woorddienst. ger: Parochianen.
Zondag 21-03-2021 om 11.00 uur. 
Woorddienst. Voorganger: Paro-
chianen. Gebedsintenties 12-03-

2021: Lucy van der Heijden-Beeke-
ma, Wim Sanders, Ben Bossmann, 
Wim Staring. Els Gal-de Kinkelder, 
Toon Mattijssen, Annie en Bernard 
Hoppenreijs-Lucassen, Ouders 
Miep en Albert van Klaveren.

Vooraankondiging vieringen rond-
om Pasen:
Vrijdag 26 maart om 10.30 uur 
stille Eucharistieviering. Voorgan-
ger pastoor Thanh. Zondag 28 
maart (Palmzondag) om 11.00 
uur. Voorganger diaken A. van 
Zundert.
Goede Vrijdag 2 april om 15.00 
uur Kruisweg. Voorganger: Paro-
chianen.
Zondag 4 april (1e Paasdag) om 
11.00 uur. Voorganger diaken A. 

van Zundert.
Vrijdag 9 april om 10.30 uur stil-
le Eucharistieviering. Voorganger 
pastoor Thanh.

Voor deze vieringen u gelieve zich 
aan te melden bij het Remigius 
secretariaat op woensdag en/of 
vrijdag tussen 9.00 – 11.00 uur. 

Vanaf heden kunt u de Huispaas-
kaars weer bestellen bij het se-
cretariaat. De kaars kost 11 euro 
per stuk. U gelieve contant af te 
rekenen bij bestelling. Op zaterdag 
10 april vindt de Sam’s kleding ac-
tie weer plaats. U kunt de kleding, 
verpakt in gesloten plastic zakken/
dozen, tussen 9.00 – 12.00 uur 
inleveren bij het Parochiecentrum.

ZEVENAAR – SDZZ 1 staat ook 
volgend seizoen onder leiding van 
Herman Ubbink, Jeroen Jordens 
en Ronald van Ark. Na een aan-
tal positieve gesprekken was het 
al snel duidelijk dat er van beide 

kanten de intentie was om door te 
gaan en dat het doel van aanko-
mend seizoen is om boven in de 
5e klasse mee te draaien en met 
als eindelijke doel, promotie naar 
de 4e klasse.

Het Voorwoord 
van de Boekenweek

Zorgkanjers Bedankt!

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven 

SDZZ verder met trainerstrio

DUIVEN – Met ingang van het 
nieuwe seizoen zal de selectie van 
korfbalvereniging Duko uit Duiven 
onder leiding staan van Wim Jan-
sen.

De 59-jarige Arnhemmer, nu nog 
coach van ckv Animo in Geldermal-
sen, is in korfballand geen onbe-
kende. Naast diverse verenigings-

functies bij EKCA en Oost-Arnhem 
verdiende hij zijn sporen bij meer-
dere verenigingen. Jansen in het 
dagelijkse leven werkzaam als 
ICT-Manager bij de Nationale Poli-
tie, volgt bij de Duivense 2e klasser 
Ruben Wieser op.
Met de komst van Jansen hoopt 
Duko de status van topploeg in de 
2e klasse te verstevigen.

Wim Jansen nieuwe trainer 
Duko Duiven

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

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



Puzzelservice / Persbelangen / P0174

10 11 12

23

27 28

29

30 31 32

33 34 35

36

37
44

45
46

48

49
50 51

52

53 54 55 56

59

60

62 63

64 65

21 1616 39
40

575739
40

5739
40

5739
40

39
4064

39
4064

39
40

39
40

39
402525

39
40

4747 64 41171717 42717142714271

10 11 12

27 28

29

30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

13

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
2

3
4

5
6

14

13

16 7
8

9

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

10 11 12
15

1416

19

7
8

9
7

8
9

7
8

9
7

8
9

10 11 12
19

23
20

1717

24 18

23

21 22

20

21 22

24

27 28

18

27 28 26

25 21 22
21 22

29

26

30 31 32

17

18
20

21 22

23

24
25

26
27 28

29

30 31 32

33 34 35

36

37
Puzzelservice / Persbelangen / P0174

39
40

41

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

42

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

44

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

45
46

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

48
1

2
3

4
5

6

49

7
8

9
10 11 12

50 51
50 51

1
2

3
4

5
6

50 51
1

2
3

4
5

6

50 51
50 51

1
2

3
4

5
6

50 51
1

2
3

4
5

6

50 51
1

2
3

4
5

6
14

52

1
2

3
4

5
652

1
2

3
4

5
652

7
8

9
15

53 54 55 56

7
8

953 54 55 56

7
8

953 54 55 56

53 54 55 56

7
8

953 54 55 56

7
8

953 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56
10 11 12

53 54 55 56
10 11 12

53 54 55 56

595959

17

15

6060

62 63
62 63
62 63
62 63

64 65
64 65
64 65
64 65

25

6767
2067
2067

26

686868

7070
25

7171

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

27 28

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
7

8
9

7
8

9

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
7

8
9

7
8

9

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

21 22
21 22

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

10 11 12

30 31 32
30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26
27 28

29

30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P0974

70 37 19 50 7 61 43 60 40 34 42

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

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69

70 71

HORIZONTAAL: 1 voorman, 6 gevolgtrekking, 13 graatloos stukje vis, 15 lichaams-
slagader, 16 serie, 18 auteur, 20 staaf met scherpe punt, 21 amplitude modulatie, 
23 kunstmens, 24 sluitstuk, 26 aanleiding, 28 lap, 30 weefpatroon, 31 waterplant, 
32 Indonesische markt, 34 uitholling, 35 mager, 36 uitroep, 37 ontroering, 40 be-
drag, 43 beslag, 45 gemak, 47 airconditioning, 48 tenen mand, 49 laboratorium, 
50 zitkamer, 52 bal, 53 opschrift, 55 pret, 56 fokker, 57 aldaar, 59 rustbank, 61 in 
casu, 62 soort hert, 63 lasteraar, 66 reeds, 67 verf, 68 bevel, 70 ondergeschikte, 
71 telegrafische berichtendienst.

VERTICAAL:  voegwoord, 3 iemands afstammeling in de rechte lijn, 4 degen, 
5 duivel, 7 melksuiker, 8 schaap, 9 geluk, 10 schuifknoop, 11 onder andere, 
12 pilaar, 14 tabulator, 16 rijonderricht, 17 vliegdekschip, 19 nieuwe ster, 20 prop,
 22 bankbiljet, 25 lijkzang, 27 afvaardiging, 29 deftige vrouw, 32 contract, 33 proza, 
36 sedert, 38 tuberculose, 39 alleenheerser, 41 bede, 42 zaak, 44 gelatine, 46 flard, 
49 insect, 51 smeer, 52 kwijtschelding, 53 despoot, 54 kennis opdoen, 56 gebak, 
58 deel van het gezicht, 60 insect, 64 aanwijzend voornaamwoord, 65 ordeversto-
ring, 67 zangnoot, 69 zangnoot.

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

AANMELDING - AGENDA - AGRESSIE - AMBITIE - ATOPIE - BELET - BLITS - 
BLOEI - BIJEEN - COLLAGE - CONTRABAS - DAAGS - DAGDIEF - ECHEC - 
EINDE - EMOTIE - ERKER - FLIRT - FLUIT - FROMMEL - GEBOREN - GEEST - 
GEWEER - GOZER - GREIN - HEISA - INNEN - JAJEM - KELNER - KIESBAAR - 
KOKER - KOMAF - KRENT - MANNA - NAAIKRANSJE - NEGEN - NETTO - 
RINGWEG - SJABLOON - SJIEK - SLAPER - SMART - SOESA - SPIER - 
SPURT - TABAK - TAPIJT - TATER - TOPHIT - VOETENWARMER - 
WRANG - IJKING

ZWEEDSE PUZZEL - ZW3

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

© Persbelangen

vroegere
Chinese
munt

woning

militaire
eenheid

pensioen-
fonds

asceet

bekroond
persoon

weten-
schapper

internet-
dagboek

complot

contant

be-
manning

4 6

2 nacht-
vogel

tijdperk

1

dubbel-
zout

bloem

steen-
massa

pre-
historisch
dier

8 geurige
hars

voor-
zetsel

Duitse
televisie-
zender

alledaags

3 5 7

drank-
buffet

Andorra
(afk.)

plak
brood dicht
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ZEVENAAR – Vrijwilligers van kin-
derboerderij Rosorum collecteren 
van 8 tot en met 13 februari voor 
Jantje Beton. Het mooie is dat 
de helft van de opbrengst die de 

collectanten in Zevenaar ophalen 
voor de kinderboerderij is.

Eén op de drie kinderen speelt bij-
na nooit buiten. Voor kinderen met 

een beperking is het vaak onmoge-
lijk. En steeds meer kinderen kun-
nen niet naar een club of vereni-
ging. Spelen is belangrijk! Jantje 
Beton bevordert het vrije buiten-
spelen van kinderen.
Ook op de kinderboerderij is een 
mooie speeltuin waar kinderen 
naar hartenlust kunnen spelen. He-
laas is de kinderboerderij vanwege 
de lockdown nu niet open en val-
len ook daar veel inkomsten weg. 
Deze collecte is dus ook voor de 
kinderboerderij van groot belang 

om de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen.

Digitale collectebus
In deze tijd hebben steeds min-
der mensen nog kleingeld in huis, 
maar gelukkig bestaat er tegen-
woordig ook de digitale collec-
tebus van de kinderboerderij.  
Via de link www.jantjebeton.digi-

collect.nl/kinderboerderij-rosorum 
op de site van Jantje Beton, is het 
mogelijk een bijdrage over te ma-
ken. 
Dus als u de collectant heeft ge-
mist of u heeft geen kleingeld in 
huis, is er toch een mogelijkheid 
om deze goede doelen financieel 
te steunen. De kinderboerderij re-
kent op de steun.

Das Groessen Kwis schuift door
GROESSEN – De grote Das Groes-
sen Kwis op zaterdag 19 juni gaat 
niet door. “Maar wees gerust. We 
schuiven onze dorpskwis door.”

Gezien de ontwikkelingen van de 
pandemie hebben we niet de ver-
wachting dat we in juni al in groe-
pen bij elkaar kunnen komen. En 
juist dat is zo leuk aan de Das 
Groessen Kwis. Waar vrienden-
groepen en families samenko-
men in huiskamers en keukens 
om zich samen te buigen over 
het kwisboek. De vorige editie na-
men er verdeeld over dertig teams 
ruim vijfhonderd mensen deel  
aan de Kwis.
“We stellen de kwis op dit moment 
uit. We wachten de ontwikkelingen 
even af, maar hebben een goede 
hoop dat we nog dit jaar het kwis-
boek alsnog mogen overhandigen.

Gelukkig hebben we Groessen al 
wel een paar keer met een digitale 
kwis mogen verrassen tijdens deze 
pandemie, maar we kijken natuur-

lijk vooral uit naar de grote kwis. De 
voorbereidingen lopen ondertussen 
door dus we kunnen snel schakelen. 
We houden een ieder op de hoogte.”

Nieuwe vaccinatielocatie in Zevenaar
ZEVENAAR – Op dinsdag 6 april 
opent de GGD Gelderland-Mid-
den een nieuwe vaccinatielo-
catie in sporthal Lentemorgen 
(Lentemorgen 3) in Zevenaar. 
Deze sporthal biedt vanwege de 
omvang en faciliteiten de moge-
lijkheid om bij grotere leveringen 
vaccins grote groepen mensen te 
vaccineren.

Henk Bril, directeur Publieke Ge-
zondheid van de GGD Gelder-
land-Midden, is blij met de nieuwe 
locatie in Zevenaar. “De komende 

tijd komen er meer en meer vac-
cins beschikbaar, als GGD schalen 
we daarom stapsgewijs op. Lente-
morgen is de vierde vaccinatieloca-
tie in onze regio, waarbij rekening 
is gehouden met spreiding over de 
regio. We hebben hier de mogelijk-
heid om tot wel 3200 mensen per 
dag te vaccineren, afhankelijk van 
de levering van vaccins.”
Burgemeester Lucien van Riswijk: 
“Ik hoop dat de nabijheid van deze 
vaccinatielocatie ervoor zorgt dat 
mensen zo snel mogelijk gebruik 
maken van hun uitnodiging.” Door 

de landelijke vaccinatiestrategie 
ontvangt de GGD Gelderland-Mid-
den de komende tijd meer vaccins. 
Hierdoor wordt het mogelijk om 
vanuit steeds meer locaties in de 
regio te vaccineren. Tot mei wor-
den daarom in totaal zes vaccina-
tielocaties geopend, verspreid over 
Gelderland-Midden. Na ontvangst 
van een uitnodiging kunnen men-
sen bellen met een landelijk call-
center (telefoonnummer staat in 
de brief) voor het maken van een 
afspraak bij een locatie bij hen in 
de buurt.

Een impressie hoe de kwisavond in de huiskamers er uit ziet. (foto: PR)

Logo Jantje Beton. (foto: Jantje Beton)
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Kinderboerderij collecteert voor Jantje Beton

Samen 500 jaar
GROESSEN – Vijf broers en 
twee zussen van de familie Uf-
fing-Reijmer, geboren in de Helhoek 
in Groessen, zijn onlangs samen 
vijfhonderd jaar geworden.

“Met hun partners (waarvan er 
twee zijn overleden) hadden wij dit 
graag wil met een weekendje uit 
willen vieren. Door corona kon dit 
helaas niet doorgaan...”

Ontmoetingskerk 
Zevenaar 
ZEVENAAR - Op zondag  
21 maart de vijfde zondag in 
de 40 dagentijd gaat om 10.00 
uur ds. L. den Besten voor. Deze 
dienst kan vanwege de coro-
namaatregelen niet live wor-
den bijgewoond, maar kan via 
streaming worden beluisterd. Na 
inloggen op kerkdienstgemist.nl 
vult u de plaatsnaam Zevenaar in. 
Daar klikt u de Protestantse ge-
meente aan. Op 28 maart, Palm-
zondag, gaat om 10.00 uur ds.  
F. van Zoelen uit Hoogeveen 
voor. Ook deze viering is via kerk-
dienstgemist.nl te volgen.
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ZEVENAAR – Twee maanden geleden deed 
kinderburgemeester Jasmijn een oproep 
aan alle kinderen en jongeren om een ge-
dicht te schrijven over hun gevoelens in de 
coronatijd. Uiteindelijk ontving ze vijf bij-
zondere gedichten van Tess, Sara, Femke, 
Isis en Joshua.

Door deze gedichtenactie kregen zij de kans 
om hun stem te laten horen. “In een gedicht 
is het makkelijker te vertellen, denk ik,” zegt 
Femke. “Tijdens het schrijven vond ik het wel 
heel moeilijk om het soms te bedenken. Er ge-
beurde natuurlijk heel veel, dus je moest een 
paar dingen kiezen die je het meeste voelde.” 
In de gedichten komt vaak een persoonlijke 
noot voor. Zo schrijft Joshua een rap in zijn 
eigen stijl en benoemt Tess de Happy Stones, 
vrolijk geverfde stenen, waar ze de laatste tijd 
veel mee bezig is. Als klein bedankje heeft ze 
één zo’n mooie steen aan de gemeente gege-
ven, en één aan kinderburgemeester Jasmijn 
– die heel blij is met alle leuke gedichten: 
“Het is heel mooi om te zien dat iedereen het 
anders ervaart, dat iedereen iets anders heeft 
geschreven.”

Op poster
Oorspronkelijk was het plan om in iedere 
dorpskern een boom te planten, met één van 
de coronagedichten erbij. “Als herinnering 
aan deze rare tijd,” vertelt Liesbeth van de 
Weerdhof, contactpersoon van de kinderbur-
gemeester. “We hadden natuurlijk gehoopt op 

minimaal zestien gedichten, om bij de bomen 
te zetten. Dat is niet gelukt, maar we zijn blij 
met ieder gedicht dat er is! Het gaat erom 
dat kinderen en jongeren een stem krijgen. 
Echt heel mooi dat dat is gebeurd.” De bomen 
worden natuurlijk alsnog eind maart gepland. 

Van de gedichten worden nu posters ge-
maakt: “De bushaltes bij de Scapino en bij het 
AC Restaurant zijn van de gemeente. Daar 
komen de posters in ieder geval te hangen,” 
vertelt Liesbeth. Naar andere plekken wordt 
nog gezocht, om de gedichten zoveel moge-

lijk te verspreiden. “Ik denk dat veel mensen 
het gevoel zullen herkennen,” zegt Isis. Het 
missen van vrienden, dichte scholen, toch er 
het beste van maken – alles wordt in de ge-
dichten benoemd. Kinderburgemeester Jas-
mijn: “Je herkent de dingen bij jezelf.”

‘Covid geeft ons op de donder’ 
Tess, Sara, Femke, Isis en Joshua beschrijven coronagevoel in gedicht

Sara, Isis, Jasmijn, Femke en Tess: “Je herkent de dingen bij jezelf.” Foto: Kyra Sannes

Kyra Sannes

PERSCONFERENTIEDAG
We zitten hier thuis
Allemaal gekluisterd aan de buis.
Op dinsdagavond persconferentiedag
Op de dag dat alles kan en mag
In deze coronatijd gaat het flink mis
En onder ouderen is er een eenzaam gemis
Veel mensen testen covid positief
En daarvan worden veel mensen depressief
Op de ic is het erg onrustig
En het gevecht voor het vaccin is strijdlustig
Veel mensen vragen zich af wat nu
Daarop zeggen veel bekendheden covid 19 aju
Hopelijk gaat het snel weer wat beter
Dn horen we geen slecht nieuws meer over de ether.
Voor nu zeg ik dit gedicht gedag.
Totdat alles weer kan en mag

X
Isis, mavo 4

MISSEN
Ik miste het om mijn opa’s en oma een knuffel te geven,
en in de klas was ook niks te beleven.
De scholen waren weken dicht,
thuis les krijgen was verplicht.
Daardoor zag ik mijn vriendinnen niet,
en dat deed me verdriet.
Ik voelde me soms best wel alleen,
ik zou willen dat corona heel snel verdween…

Femke, 10 jaar

SAMEN
ZIJN
Corona is een stomme tijd
Nederland raakt veel mensen kwijt
Regels die je nog niet zo goed kent
Veel winkels verdienen ook geen cent
Toch probeer ik van deze tijd te genieten
En het niet voorbij te laten schieten
Zoveel samen met je familie zijn
Is toch ook wel gezellig en fijn
Ik kijk uit naar een toekomst zonder corona en veel feest
Want dat mis ik eigenlijk toch wel het meest...

Sara, 9 jaar

CORONATIJD
Hoe ik me in deze coronatijd voel
Ja dat is eigenlijk een heleboel
Soms ben ik sip en niet blij
Er zijn een heleboel mensen ziek op een rij
Het zwembad is dicht
En een mondkapje is verplicht
Zwemmen met mijn zeemeerminnenstaart is er niet bij
Daarom ben ik dan ook niet zo blij
Ik vind het fijn om met mijn familie samen te zijn
Liever zie mijn vriendinnen op school dan online
Ik hou van spelletjes, vrolijke stenen maken en de natuur
Soms schijnt de zon of is het buiten guur
Toch hoop ik dat deze tijd gauw voorbij is
Zodat ik iedereen weer mag knuffelen die ik zo mis

Tess, 7 jaar

Couplet 1:
Eenzaam en bang zijn we allemaal
Thuiszitten is het nieuwe normaal
Veel mensen zitten in thuisisolatie
Het duurt zo lang met de vaccinatie

Refrein:
Covid geeft ons op de donder
Covid we krijgen je er echt wel onder
Het is geen fijne regelgeving
Maar hou vol is de beste overleving

Couplet 2:
Lockdown, sluiting, avondklok
Relschoppers, onrust en opgefok
Ruiten worden kapot geslagen
Idioten die zich echt misdragen

Refrein:
Covid geeft ons op de donder
Covid we krijgen je er echt wel onder
Het is geen fijne regelgeving
Maar hou vol is de beste overleving

Couplet 3:
Weer naar de winkels en naar school
Hoop is het beste liefdessymbool
Ook feestjes komen heus wel weer
Dan gaan we los keer-op-keer

Refrein:
Covid geeft ons op de donder
Covid we krijgen je er echt wel onder
Het is geen fijne regelgeving
Maar hou vol is de beste overleving

Couplet 4:
Anderhalve meter afstand
Corona is een nare toestand
Geweld is altijd ongegrond
Wees lief en blijf vooral gezond

Joshua, 13 jaar oud

RAP



REGIO – Of u nou particulier bent, zzp-er of 
mkb-er; het is weer die tijd van het jaar. Uw 
belastingaangifte moet er uit vóór 1 mei. 
En dat kan nog best ingewikkeld zijn. Weet 
u zeker dat u niets laat liggen? Vaak zijn er 
mogelijkheden waar u zelf niet aan denkt.

‘Laat u uw belastingaangifte verzorgen door 
de ervaren specialisten van Juist!Huuskes, 
dan heeft u er geen omkijken naar. En weet 
u zeker dat u het maximale uit uw aangifte 
haalt!’

Meesterlijk fiscaal advies
Belastingaangifte doen kan nog best inge-
wikkeld zijn. Afhankelijk van uw situatie komt 
er veel bij kijken. Hoe zit het bijvoorbeeld 
met het aflossen van de hypotheek? Of met 
schenkingen aan (klein)kinderen, alimentatie 

en aftrekbare giften en lijfrentepremies? En 
hoe werkt het met de toeslagen waarop u 
recht heeft? De specialisten van Juist!Huus-
kes regelen het voor u. En waar nodig kunt u 
rekenen op de scherpe fiscale adviezen van 
onze fiscaal adviseur Mr. Patrick Esselink. Zo 
weet u zeker dat u optimaal gebruik maakt 
van uw fiscale mogelijkheden.

Meer weten?
Wilt u uw aangifte door ons laten verzorgen? 
Of meer weten over de financieel-adminis-
tratieve en fiscale services van Juist!Huus-
kes? Neemt u dan contact met ons op via 
info@JuistHuuskes.nl of telefonisch op 026 
3112741. Meer informatie is ook te vinden op 
www.juisthuuskes.nl.
Het Ambacht 19a, Westervoort, (026) 3112741; 
juisthuuskes.nl, info@juisthuuskes.nl.

GROESSEN – Sinds een paar weken be-
gint het echt lente te worden. Hoog tijd 
om de tuin weer in te gaan! Dit is ook hèt 
moment om een tuinkas, veranda of een 
andere overkapping te plaatsen. Zo geniet 
u op de frissere dagen nog langer van uw 
tuin.

Bij Vermeulen Groessen bouwen ze al ja-
ren de mooiste veranda’s, hobbykassen en 
schuifwanden. Dat de kwaliteit hoog is, bleek 
wel tijdens de sneeuwval in februari. “We 
hebben amper schademeldingen gekregen”, 
lacht Wilfred Vermeulen. “Omdat wij werken 
met duurzaam en kwalitatief hoogwaardig 
materiaal, kunnen onze producten wel tegen 
een stootje.”

Buiten een betere indruk
In de grote buitenshowroom kunt u veilig en 
verantwoord een indruk opdoen van alle mo-
gelijkheden. “Het voordeel van onze buiten-

showroom is dat je goed ziet en voelt wat het 
effect is van een kas of veranda. Je merkt 
hoe een wand de wind tegenhoudt en je ziet 
ook wat de elementen doen met het mate-
riaal. We werken in deze coronatijd wel op 
afspraak. Zo weten we zeker dat het niet te 
druk is en we kunnen de tijd nemen voor 
onze klanten.”

Nieuw design
Wilfred is trots op het nieuwste design: “Dat 
is een prachtige strakke veranda met een 
plat dak. Door dat platte dak houd je aan de 
tuinzijde goede doorloop: ideaal voor wonin-
gen met lage aanbouw. Deze veranda past 
heel mooi bij moderne huizen, maar hij kan 
ook juist als eyecatcher dienen bij een klas-
siekere woning. Hij is binnenkort te zien in 
onze showtuin!”

Vermeulen Groessen, Lijkweg 32, Groessen; 
0316 261378; www.vermeulengroessen.nl.

SPIJK – Met Pasen genieten van de kook-
kunsten van het team van Villa Copera? 
Dat kan! Want, hoewel de speciale thuis-
bezorgservice nu al op volle toeren draait, 
met Pasen doet het team van Villa Copera 
er nog een extra schepje bovenop. Het res-
taurant komt met een speciale paasbrunch 
en -proeverij, die aan huis worden bezorgd.

“Graag hadden we met de paasdagen de 
gasten in ons restaurant uitgenodigd. Maar 
met onze thuisbezorgservice kunnen de gas-
ten toch genieten van hoge culinaire kwaliteit 
en hopen we dat men samen gezellige paas-
dagen beleeft”, aldus Jeroen Fierkens van 
Villa Copera.
Villa Copera levert al sinds 
het begin van de coronacri-
sis proeverijen en menu’s 
aan huis. Mede door de 
kwaliteit en de prijs een 
groot succes. Aanstaand 
Pasen kan men zich thuis 
culinair laten verwennen 
met een speciale paas-
brunch en/of paasproeverij.

Asperges
“We doen er alles aan om 
een speciale paasbrunch 
en paasproeverij te bieden. 
Met een keur aan gerech-
ten, die we koud leveren, die 
indien nodig volgens een 

bijgeleverde handleiding, simpel te verwar-
men zijn. En... hoewel Pasen heel vroeg valt, 
kunnen we hoogstwaarschijnlijk in de proe-
verij ook gerechten met asperges opnemen. 
Dat zou een schitterende primeur zijn. Leve-
rancier Spargel Derksen uit Elten doet zijn ui-
terste best om met Pasen heerlijke asperges 
aan ons te leveren.”

Bestellen voor de beide paasdagen kan tot 
vrijdag 2 april 14.00 uur op de website, waar 
ook meer informatie staat.

Villa Copera, Spijksedijk 2, Spijk; 0316 
542816; www.villa-copera.nl. Ook op Face-
book en Instagram.

DUIVEN – Na het succes van vorig jaar, or-
ganiseert Hornbach Duiven dit voorjaar op-
nieuw online tuinadviesgesprekken. Han-
dig voor iedereen die zijn tuin, balkon of 
dakterras zomerklaar wil maken, maar niet 
weet waar te beginnen. Tussen 27 maart 
en 10 april heeft de bouwmarkt onafhanke-
lijke tuinarchitecten beschikbaar voor een 
videogesprek. Ze geven advies en maken 
een tuinschets, waarna je helemaal zelf of 
met hulp van de bouwmarkt aan de slag 
kunt gaan om maximaal van je tuin te ge-
nieten.

“Nu de zon volop schijnt, jeuken de handen 
om de tuin beet te pakken”, vertelt Peter 
Vuijk, vestigingsmanager Hornbach Duiven. 
“En omdat buiten afspreken nog altijd de 
norm is, merken we dat mensen extra aan-
dacht aan hun buitenruimte willen besteden. 
Voor wie daar wel wat hulp bij kan gebruiken, 
organiseren we online tuinadviesgesprekken. 
Gewoon vanaf je eigen bank videobellen met 
een tuinarchitect, ideaal nu we allemaal di-

gitaler zijn geworden. Tijdens het adviesge-
sprek denken zij mee over jouw project: de 
indeling, materiaalgebruik en beplanting. De 
architecten nemen alle wensen door en gaan 
aan de slag met een tuinschets. Het resul-
taat? Een concreet plan waarmee je gemak-
kelijk zelf tot uitvoering kunt overgaan.”

Voorbereiden en inschrijven
Om het maximale uit het tuinadviesgesprek 
te halen, raadt Peter Vuijk aan foto’s van de 
tuin bij de hand te houden en alvast na te 
denken over de mogelijkheden. “Kijk bijvoor-
beeld op www.Hornbach.nl/leven waar we 
tips voor een insectvriendelijke tuin delen. Zo 
help je meteen mee de biodiversiteit te ver-
groten.” Vanwege de grote animo en het be-
perkte aantal plaatsen is aanmelden voor het 
adviesgesprek verplicht. Dat kan van 4 tot 
en met 26 maart via www.Hornbach.nl/tui-
nadvies. De adviesgespreken vinden plaats 
tussen 27 maart en 10 april en worden in 
overeenstemming met klanten ingepland. De 
kosten bedragen 25 euro.

Hoeveel krijgt ú dit jaar terug?

Juist!Huuskes verzorgt uw 
belastingaangifte

Start deze lente met 
een nieuwe veranda of tuinkas!

Thuis genieten van een culinaire paasbrunch en -proeverij

Villa Copera pakt uit met 
de Paasbezorgservice!

Hornbach Duiven geeft online tuinadvies

Ontwerpers adviseren en maken 
tuinschets middels videogesprek
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Maak kennis met Heilbron Makelaardij, 
uw NVM makelaar in de Achterhoek, de Liemers en Arnhem.
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raamdeco

kasten op maat

verf

styling advies behang

vloeren
Ruim 1200 m2 plezier voor
uw gehele in- en exterieur.

Uw project is onze zorg!

Het Ambacht 1, Westervoort
026 - 311 83 48www.pelgrimbv.nl

KLUSKRIEBELS?
Schildersbedrijf Pelgrim al meer 

dan 45 jaar uw specialist!

Voor al uw buiten- of binnen-
schilderwerk & wandafwerking

Ook voor uw vloeren, 
raamdecoratie & schilderwerk

Werkt voor 
bedrijven & particulieren

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

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

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

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

verf

raamdeco vloeren

kasten op maat

schilderwerk

styling advies

behang
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BeCo Kunstgras 
Het voordeligste kunstgras adres uit de regio

voor Particulier en Grootverbruikers

Beco huismerk kunstgras

 van € 30,- NU VOOR € 24,95 per m2

Cartograaf 12 b
6921 EZ Duiven
Tel. 06- 227 794 55

20 soorten kunstgras 
vanaf € 13,95 m2 op voorraad!

   8 jaar garantie 
+ direct leverbaar

U kunt het kunstgras gelijk meenemen of laten bezorgen!Openingstijden: 
Iedere dag op afspraak
www.becokunstgras.nl

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

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT 
EN SLEUTEL 
KWIJT?
Alle merken auto-
sleutels ongeacht 
welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

Autosleutels, ook op 

codenummer, ook met 

chip (wegrijblokkering) 

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 6911 AN  PANNERDEN      

T +31 (0)6 290 385 83     E info@dutchfixkeukens.nl     I www.dutchfixkeukens.nl  
(showroom alleen op afspraak geopend)

Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor:  
     uw nieuwe keuken     het vernieuwen van keukenfronten

  het vervangen van apparatuur en/of werkbladen

Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor: 
	 ■ uw nieuwe keuken  
	 ■ het vernieuwen van 
     keukenfronten
	 ■ het vervangen van apparatuur 
     en/of werkbladen

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 6911 AN  PANNERDEN      

T +31 (0)6 290 385 83     E info@dutchfixkeukens.nl 
I www.dutchfixkeukens.nl  

(showroom alleen op afspraak geopend)
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Het Musiater opent tijdelijk 
haar deuren!
ZEVENAAR – Ondanks dat Het 
Musiater niet open mag voor de 
reguliere programmering, opent 
zij op 19, 20 en 21 maart haar deu-
ren. Medewerkers van Kunstwerk! 
stropen samen met de Zevenaarse 
huisartsenpraktijken de mouwen 
op, om zoveel mogelijk mensen te 
vaccineren.

De doelgroep ontvangt een per-
soonlijke uitnodiging van de eigen 
huisarts. Op vertoon van deze 
uitnodiging en een geldig legiti-
matiebewijs kan de vaccinatie 
plaatsvinden. Tijdens de verplichte 
vijftien minuten wachttijd zorgen 
muzikanten en muziekdocenten 
van Kunstwerk! voor een muzikaal 
intermezzo in de theaterzaal van 
Het Musiater.

Een culturele ontmoetingsplek die 
de deuren opent voor de gezond-
heidszorg. Alle huisartspraktijken 
van Zevenaar werken mee aan 
het vaccineren. Daarnaast worden 
diverse vrijwilligers ingezet. Uiter-
aard wordt aan alle veiligheidsei-
sen voldaan en wordt zowel de 
foyer, muziekschool als theater-
zaal optimaal gebruikt. “Wij zijn blij 
dat we Het Musiater voor de ge-
meenschap ter beschikking kun-
nen stellen en zijn actief betrokken 
bij de organisatie. Eindelijk weer 
een fysiek evenement, uiteraard 
doen we er alles aan om het vac-
cineren zo aangenaam mogelijk te 
maken met de faciliteiten die we 
hebben”, aldus een enthousiaste 
Bert Frölich, directeur/bestuurder 
Kunstwerk!

Kinderjury Montferland aan het werk
DIDAM – Woensdag 3 maart zijn 
de leesweken van de Kinderjury 
begonnen. Alle Nederlandse kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar kun-
nen bepalen wat het beste boek 
van 2020 was.

Elk jaar komen er heel veel boe-
ken uit. Daarvan staan de mees-
te jeugdboeken in de bibliotheek. 
Jammer genoeg is de bibliotheek 
nog gesloten, maar met een Kin-
derjury-tas kan een jurylid al aan 
de slag.
Via de website van de bibliotheek 

kan een tas aangevraagd worden. 
De kinderjurytas staat dan heel 
snel klaar bij de Afhaalbieb. In juni 

worden de Nederlandse winnaars 
bekendgemaakt. (www.bibliotheek-
montferland.nl/kinderjury)

H. Andreaskerk Groessen
Vieringen: Voor de vieringen in de 
Goede Week / Pasen verwijzen 
wij u naar het parochieblad en/
of de website. Na de viering op 
Palmzondag zullen wij in Groes-
sen gewijde palmtakjes in de  
Mariakapel zetten voor mensen 
die hiervoor belangstelling heb-
ben.

Op woensdag 7 april ’s avonds om 
19.00 uur is er een woorddienst 
in de H.Andreaskerk te Groessen 
voor maximaal 30 personen op 
1,5 meter en zijn mondkapjes ver-
plicht. Voorganger is Piet Peters. 
In deze viering zullen de vooraf 
bestelde huispaaskaarsen wor-
den uitgereikt. Deze worden in de 
paasnacht tijdens de Paaswake 
door pastoor Thanh gewijd in de 

Andreaskerk te Zevenaar. De vie-
ringen (elke zondag om 10.30uur) 
in het eucharistisch centrum 
zijn te volgen via een livestream 
op het YouTube kanaal van de  
parochie.

De intenties die in Groessen zijn op-
gegeven zullen worden gelezen in 
Zevenaar:
21-3-21: Co Koning, Bernard en Ma-
rie van Onna, The odorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters.
28-3-21: Jaarged. Hennie Bloem-
berg-Witjes.
4-4-21: Anja Jansen-Hubers, 

fam. Vreman, Miriam Reijmer-Pe-
ters, fam. Kloppenburg, Wim en 
Lies Melchers Melchers-Der-
ksen, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Maria 
Nass-Uffing, Bertus en Leike van  
Bethray, Bertus Driessen, Bernard 
en Marie van Onna, Zr. Andrea 
Roelofs, Truus en Dina Degen, 
Piet en Trudy Steenkamp,Marleen 
Wiegerinck, fam. Lenoir, ouders 
Uffing-Roes en overl kinderen, Jan 
Stokman en overl familie.
7-4-21: (In Groessen) Moeder 
Degen en Vader, Jo en Maria La-
mers-Awater.

(foto: PR)

De Kinderjuryboeken staan klaar! (foto: Bibliotheek Montferland)
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ReumaNederland zoekt thuiscollectanten
LIEMERS – ReumaNederland 
kiest dit jaar door corona voor een 
Thuiscollecte waarbij iedereen 
gewoon kan collecteren vanaf de 
bank. Normaal gesproken zouden 
van 22 tot en met 27 maart ruim 
40.000 collectanten langs de deu-
ren gaan, maar nu is die week uw 
hulp nodig als thuiscollectant!

Door te helpen collecteren strijdt u 
mee tegen de rem van reuma op 
de levens van meer dan 2 miljoen 
Nederlanders. Met de Thuiscollec-

te kunt u met uw mobiele telefoon 
gemakkelijk collecteren in eigen 
kring. Bijvoorbeeld onder vrienden, 
familie, de buurtapp of collega’s. 
Het is een leuke, nieuwe manier, 
waarbij u precies kunt zien hoeveel 
u straks hebt opgehaald. Met de 
opbrengst maakt ReumaNederland 
levensveranderend onderzoek en 
baanbrekende oplossingen voor 
mensen met reuma mogelijk.

Meer informatie lezen en aanmel-
den kan via www.thuiscollecte.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen met de plaatselij-
ke coördinator:
Duiven: Janet Boonstra – Berends, 
janetboonstra1@gmail.com, 06 
28428442.
Groessen: Marga Evers- Ubbink, 
m.evers.ubbink@gmail.com, 06 
40087543.
Westervoort: Ton Bos, tonbos1@
xs4all.nl, 06 58878648.
Zevenaar: Petra Roemangoen, 
roemangoen@msn.com, 06 
81405844.

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



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

Vacature Techado dakkapellen

Administratief 
medewerker m/v
Heb jij werkervaring in de administratie of ben je een starter op de  
arbeidsmarkt? Ben jij tussen de 32 tot 40 uur per week beschikbaar?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

wat bieden wij jou
• Werken in een leuk team
• Timmer CAO
• Een prima pensioenregeling
• Dynamiek en afwisseling, geen dag is hetzelfde.
• Gezellige bedrijfsuitjes
• Een marktconform salaris met 8% vakantietoeslag en vakantiedagen 
• Reiskostenvergoeding
• Werktijden van 8.30u  – 17.00u
 
wie ben jij
• Je hebt MBO 3 werk- en denkniveau en ervaring in een administratieve 

functie;
• Je bent een MBO 3 starter met een afgeronde opleiding;
• Het is een pré als je vreemde talen beheerst;
• Woonachtig in Elst en omgeving;
• Anderen omschrijven jou als: klantgericht, communicatief sterk, flexibel, 

verantwoordelijk, gedreven.
 
wat ga je doen
• Het invoeren en afhandelen van het order en offerte traject en archiveren;
• Dagelijks in contact met de klant zowel per mail als telefonisch;
• Ondersteunen van de buitendienst;
• Je bent de verbindende factor tussen verschillende afdelingen;
• Werken met het MS-Office pakket w.o. Word en Excel.

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging, voldoe je aan de eisen en ben je 
woonachtig in de omgeving van Arnhem/Elst? Neem dan contact met ons 
op via +31 (0)481 35 03 45 of stuur je motivatie en CV naar info@techado.nl. 
Sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 26 maart 2021.

VACATURE 

Vuller (Standplaats Heteren) 40 uur

Wij zijn op zoek naar een afvuller cilinders die ons vulteam in Heteren wil komen versterken.
In deze functie ben je binnen een team operationeel verantwoordelijk voor het afvullen van onze 
cilinders.

Westfalen Gassen Nederland bv is een Europees gerichte marktspeler voor industriële gassen. Ons 
aanbod bevat honderden industriële gassen, levensmiddelengassen, koudemiddelen, gasmengsels en 
meer. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Het vullen en scannen van de cilinders;
• Productie controle;
• Analyses uitvoeren;
• Reparatie aan cilinders, inventarisatie en schoonmaakwerkzaamheden;
• Het laden en lossen van vrachtwagens.

De collega die wij zoeken is klantgericht, een teamplayer, stressbestendig en in staat prioriteiten te 
stellen. Vanzelfsprekend staat veilig werken hoog in het vaandel en ben je bekend met het risico van 
werken met gevaarlijke stoffen. 
Wij vragen voor deze functie VMBO/MBO werk- en denkniveau. Kennis van gassen en vulprocessen is 
een pré. Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid dat te behalen. 
Westfalen Gassen Nederland bv is een internationaal familiebedrijf en hanteert een informele en open 
bedrijfscultuur. Wij bieden naast marktconforme arbeidsvoorwaarden, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

Als je interesse hebt in deze baan kun je een sollicitatie zenden naar a.tewinkel@westfalen.com. Voor 
meer informatie omtrent deze vacature neem je contact op met Gert De Bruyne, 
g.debruynce@westfalen.com
De sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 2 april aanstaande. 

VACATURE

VULLER
(Standplaats Heteren) 40 uur

Westfalen Gassen Nederland bv is een Europees gerichte marktspeler voor 
industriële gassen. Ons aanbod bevat honderden industriële gassen, 
levensmiddelengassen, koudemiddelen, gasmengsels en meer.

Wij zijn op zoek naar een afvuller cilinders die ons vulteam in Heteren wil 
komen versterken. In deze functie ben je binnen een team operationeel ver-
antwoordelijk voor het afvullen van onze cilinders.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het vullen en scannen van de cilinders;
• Productie controle;
• Analyses uitvoeren;
• Reparatie aan cilinders, inventarisatie en schoonmaakwerkzaamheden;
• Het laden en lossen van vrachtwagens.

De collega die wij zoeken is klantgericht, een teamplayer, stressbestendig 
en in staat prioriteiten te stellen. Vanzelfsprekend staat veilig werken hoog 
in het vaandel en ben je bekend met het risico van werken met gevaarlijke 
stoffen.

Wij vragen voor deze functie VMBO/MBO werk- en denkniveau. Kennis van 
gassen en vulprocessen is een pré. Je bent in het bezit van een heftruck-
certificaat of bereid dat te behalen.

Westfalen Gassen Nederland bv is een internationaal familiebedrijf en 
hanteert een informele en open bedrijfscultuur. Wij bieden naast markt-
conforme arbeidsvoorwaarden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als je interesse hebt in deze baan kun je een sollicitatie zenden aan  
a.tewinkel@westfalen.com. Voor meer informatie omtrent deze vacature 
neem je contact op met Gert De Bruyne, g.debruyne@westfalen.com
De sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 2 april.
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Innovatie en regionale binding de Liemers

 

 

 

 

 

 

 

Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al bijna 
50 jaar en dat is niet voor niets. Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw voor het 

plaatsen van bijna alle soorten gevelsystemen. Hierbij valt te denk aan o.a. vliesgevels, kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien, serres, etc. 

 
Op kantoor zijn onze werkvoorbereiders en calculators continu bezig met het verzorgen van 

tekenwerk en bewerkingsvoorschriften, zodat het productieteam dit vervolgens kan uitwerken. 
Wanneer de productie klaar is, neemt het montageteam het over om vervolgens de gevelelementen 

op locatie te installeren. Door uitbreiding van onze orderportefeuille is er ruimte ontstaan voor: 

Calculator 
Werkvoorbereider/Tekenaar 

Monteur Geveltechniek 
Geïnteresseerd in één van deze functies? Kijk dan voor meer informatie over de betreffende vacature  

op onze website www.wijmoco.nl/vacatures of bel met Wijmoco via nummer 026 – 327 55 55. 
Acquisitie en/of voorstellen door intermediairs en multiposters worden niet op prijs gesteld. 

Nobelstraat 8a  6902 PH Zevenaar

T 0316 37 21 85  E info@so-vaneck.nl

www.so-vaneck.nl

Service Organisatie van Eck is op zoek naar

Fulltime medewerker (m/v)
voor schoonmaakwerkzaamheden in de regio Zevenaar.

Ben je gemotiveerd en heb je interesse?
Neem dan contact op met mevrouw L. Evers, 06 23 22 67 06.

Schoonmaakmedewerkers (m/v)
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LIEMERS – Van maart tot en met 
mei gaan Rijnbrink, de Gelderse 
bibliotheken en Erfgoed Gelder-
land samen op zoek naar Gelder-
se oorlogsverhalen onder de noe-
mer ‘WO2-verhaal gezocht’.

Als vervolg op de tournee van de 
WO2-cafés in 2020 is het nu mo-
gelijk om online bijzondere of per-
soonlijke verhalen te delen. Heb 
je een bijzonder oorlogsverhaal 
dat je wilt delen? Of documenten, 
beeldmateriaal en/of objecten 
over de Tweede Wereldoorlog in 
Gelderland? Stuur ze online in via 
de website van MijnGelderland: ht-
tps://mijngelderland.nl/insturen/
gelderse-oorlogsverhalen.

De ingezonden verhalen worden 

verzameld op het cultuurhistori-
sche platform mijnGelderland van 
Erfgoed Gelderland. Van verzame-
ling naar talkshow Naast de ver-
zameling van verhalen op mijnGel-
derland staat er een talkshow op 
de planning aan het eind van de 
inzameling. Hierin zullen enkele 
verhalen en objecten door experts 
worden besproken.

Tijdens de inzamelingsperiode 
gaat razende reporter Bas Steman 
op zoek naar bijzondere verhalen. 
Wie weet komt hij wel bij jou langs! 
WO2-verhaal gezocht is een sa-
menwerking van Rijnbrink, Erfgoed 
Gelderland (mijnGelderland), WO2G-
LD en de Gelderse bibliotheken. De 
doorstart wordt mede mogelijk ge-
maakt door Provincie Gelderland.

REGIO – Langs de Oude IJssel van 
Doetinchem tot Doesburg komen 
zo’n 5 tot 10 mega windturbines 
van 230 meter hoogte te staan. 
Dat is tenminste het plan van 
landgoed Keppel die dit samen 
met een commerciële partij wil re-
aliseren. Bewoners van de Huet, 
Dichteren, Langerak en de dorpen 
Hummelo en Keppel maken zich 
hierover grote zorgen.

Inmiddels wordt door onderzoek 
steeds duidelijker dat deze windtur-
bines schade aan de gezondheid 
veroorzaken. Niet alleen door het 
geluidsniveau, maar vooral ook 
door trillingen. Volgens audioloog 
De Laat leidt laagfrequent geluid op 
den duur tot concentratieverlies. En 
omdat mensen zich druk maken 
over de windmolens, kunnen ook 
daaruit klachten ontstaan. Laagfre-
quent geluid horen sommige men-
sen als een bromtoon en anderen 
voelen vooral de trilling. Het feit dat 
de turbines krachtiger worden, zal 

volgens de audioloog voor meer 
klachten zorgen.

Impact op de leefomgeving
Naast de gezondheidsrisico’s heb-
ben de windturbines een grote 
impact op de leefomgeving. Het 
prachtige coulisselandschap langs 
de Oude IJssel krijgt een heel ander 
aanzicht. Slecht voor toerisme en 
recreatie in de hele regio en daar-
mee slecht voor de werkgelegen-
heid. Ook de effecten op flora en 
fauna zijn aanzienlijk.

Tegenwind Oude IJssel
Een grote groep bezorgde bewo-
ners heeft zich verenigd in een 
actiegroep en hopen door deze 
krachtenbundeling de plannen van 
landgoed Keppel te kunnen stop-
pen en vooral ook alternatieve 
duurzamere oplossingen voor het 
klimaatprobleem bespreekbaar 
te maken. “Steunt u dit ook? Te-
ken dan de petitie op www.tegen-
windoudeijssel.nl.”

DIDAM – Bibliotheek Montfer-
land organiseert woensdag 24 
maart samen met Stichting Jo-
bOn (voorheen DeBroekriem) 
voor de derde keer een netwerk-
bijeenkomst. Deze keer zal de 
bijeenkomst online plaats vin-
den. Samen met andere werkzoe-
kenden gaan deelnemers aan de 
slag op het gebied van presente-
ren door het maken van een voor-
stelpitch.

Miranda Schouten en Petra Frö-
lich organiseren de netwerkbij-
eenkomst vanuit de bibliotheek: 
“Tijdens de netwerkbijeenkomst 

hebben we verschillende werkvor-
men om in te zetten en gaan de 
deelnemers vooral praktisch aan 
de slag. We vinden het een mooie 
aanvulling op de Walk & Talk bij-
eenkomsten die we al voor deze 
doelgroep organiseren.” 24 maart 
staat ‘Jouw voorstelpitch’ cen-
traal. De deelnemers leren hoe je 
jezelf kunt profileren door middel 
van een voorstelpitch.

Actief netwerken
Vaak is solliciteren een eenzaam 
proces. Werkzoekenden zitten veel-
al in hun eentje thuis achter de pc 
naar vacatures te zoeken. Tegen-

woordig is het echter belangrijk om 
actief te netwerken. Dankzij deze 
online bijeenkomst van JobOn en de 
bibliotheek kunnen werkzoekenden 
hun netwerk vergroten en direct hun 
sollicitatievaardigheden verbeteren.

De bijeenkomst staat gepland op 
24 maart van 10.00-11.30 uur. Aan-
melden is verplicht. Deelnemers 
krijgen een uitnodiging voor een di-
gitale bijeenkomst via Teams. 

Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekmontferland.nl. Meld je 
aan via info@bibliotheekmontfer-
land.nl of bel naar 0316 221184.

LIEMERS – Ook dit jaar is het voor 
FNV Leden weer mogelijk om, 
gratis, uw aangiftes te laten ver-
zorgen door de FNV Belastingser-
vice. Leden uit de Liemers kunnen 
vanaf nu, van maandag tot en met 
donderdag van 16.00 tot 18.00 uur 
voor informatie of het maken van 

een afspraak telefonisch contact 
opnemen met telefoonnummer 06 
10551704.

De enige invullocatie voor heel de 
Liemers is vanaf nu alleen nog lo-
catie Zevenaar. De FNV start met 
het invullen op deze locatie begin 

april. Alle andere locaties zijn niet 
meer bereikbaar.

Vanzelfsprekend worden op de lo-
catie alle veiligheidsmaatregelen 
in acht genomen om alles veilig te 
laten verlopen in verband met Co-
vid-19.

REGIO – Van 22 tot en met 27 
maart vindt de landelijke Ont-
dekdezorg-week plaats, dit jaar 
geheel digitaal via Ontdekde-
zorgweek.nl. Tijdens dit online 
evenement kunnen potentiële 
zij-instromers en herintreders de 
mogelijkheden van werken in Zorg 
en Welzijn (her)ontdekken. Ze ori-
enteren zich via webinars, krijgen 
praktische informatie van zorg- of 
welzijnsorganisaties en opleiders. 
En of je nu in Nijmegen, Arnhem, 
Rivierenland of Foodvalley woont; 
je kunt meteen kennismaken met 
de organisaties bij hen in de buurt.

De coronacrisis heeft het afgelo-
pen jaar meer dan ooit duidelijk 
gemaakt hoe ontzettend belang-
rijk zorg en welzijn voor de samen-
leving is. Voldoende en goed op-
geleide medewerkers zijn daarbij 

onmisbaar. Voor mensen die een 
overstap willen maken, biedt deze 
sector daardoor ook kansen. Maar 
hoe kom je erachter of daar echt je 
hart ligt, welke richting bij je past 
en of je echt de stap wilt zetten om 
te veranderen van werk? En hoe 
pak je dat dan aan? De Ontdekde-
zorg-week helpt bij het beantwoor-
den van deze vragen.

Informatieve webinars en digitale 
koffiemomentjes
Iedereen die geïnteresseerd is in 
leren en werken in Zorg en Welzijn 
kan tijdens de Ontdekdezorg-week 
praktische informatie krijgen via 
bijvoorbeeld de landelijke webi-
nars. Ook kun je rondkijken op 
de digitale Ontdekdezorg-markt, 
waar werkgevers uit de sector 
zich presenteren. Online bezoe-
kers kunnen direct met zorgorga-

nisaties contact opnemen en een 
afspraak inplannen. Je kunt de 
ervaringen van zij-instromers zelf 
horen, of meedoen met een onli-
ne kennismakingsevenement van 
een werkgever in de buurt. Kort-
om, het is dé plek om je te oriën-
teren op een carrièreswitch naar 
Zorg en Welzijn. Ga direct naar 
www.ontdekdezorgweek.nl.

De Ontdekdezorg-week is een lan-
delijk evenement dat wordt geor-
ganiseerd door de 14 regionale 
werkgeversorganisaties, verenigd 
in RegioPlus. In de regio Midden-, 
Zuid- en Zuidwest-Gelderland is 
het programma tot stand geko-
men in nauwe samenwerking met 
een groot aantal lokale en regio-
nale zorg- en welzijnsorganisaties, 
onderwijsinstellingen en werkge-
versservicepunten.

Gelders WO2 verhaal online delen. (foto: Jan van de Lagemaat)

Deel jouw WO2-verhaal online

Grote bezorgdheid en stress 
over plannen windturbinepark

Online-netwerkbijeenkomst voor 
werkzoekenden bij Bibliotheek Montferland

Dé plek om je te oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn

Online Ontdekdezorg-week

FNV Belastingservice

Digitale JobOn workshop. (foto: Huisstijl JobOn)

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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LIEMERS – Kunstwerk! vraagt in-
woners van de Liemers om hulp 
om de cover van de Cultuurkrant 
te ontwerpen, door een kunstwerk 
te maken geïnspireerd op de lente 
en organiseert hiervoor een wed-
strijd.

Begin mei valt deze Kunstwerk! 
Cultuurkrant op de mat, boordevol 
culturele informatie, cursussen en 
voorstellingen. Deze krant wordt 
huis aan huis verspreid in de Lie-
mers. Het kunstwerk van de win-
naar prijkt niet alleen met naam en 
foto op de cover van de Cultuur-
krant, maar wordt ook een jaar lang 
geëxposeerd in de Turmac Cultuur-
fabriek, waar iedereen het kan be-
wonderen.

Dus creatievelingen opgelet! Ieder-
een is welkom om aan deze wed-
strijd mee te doen, jong en oud, of 
je nu net begint of al jaren tekent 

of schildert. Je bent vrij in de keu-
ze van techniek en materiaal, wel 
dient het kunstwerk minimale de 
grootte van een A4 te hebben.

Onder leiding van een creatieve 
professional wordt het winnende 
werk uitgekozen.

Elk jaar wordt het lente, hier heeft 
iedereen een eigen associatie bij. 
Kunstwerk! is benieuwd naar jouw 
versie van ‘Lentekriebels’!

De bedoeling is dat het kunstwerk 
met de lente te maken heeft. Maak 
overdag een foto van je kunstwerk 
en zorg dat alleen het kunstwerk in 
beeld komt. Stuur deze voor 1 april 
a.s. met je naam, telefoonnummer, 
woonplaats en eventueel korte toe-
lichting naar info@liemerskunst-
werk.nl. Maandag 5 april wordt de 
winnaar bekend gemaakt.
Deelname is gratis.

REGIO – Wie in het vroege voorjaar 
een boswandeling maakt, kan het 
bijna niet ontgaan: de roffel van een 
specht. Aan het einde van de win-
ter en het begin van de lente galmt 
het typische, timmerende geluid 
rijkelijk door de bossen. Door met 
hun snavel razendsnel tegen een, 
vaak dode, tak of stam te hakken, 
maken spechten hun aanwezigheid 
kenbaar aan soortgenoten. Op deze 
manier bakenen de vogels hun ter-
ritoria af en laten ze elkaar weten 
op zoek te zijn naar een partner. 
Wat de zang is voor bijvoorbeeld 
een merel, is de roffel dus voor een 
specht!

Niet iedere roffel is echter hetzelfde. 
In Nederland komen zes verschillen-
de soorten spechten voor: De zwarte 
specht is de grootste spechtensoort 
van Europa, wat niet meteen inhoudt 
dat deze ook het makkelijkst te zien 
is. Integendeel! De zwarte specht is 
behoorlijk schuw en verstopt zich 
vaak voor mensen door aan de ande-
re kant van een boomstam te gaan 
zitten. Wil je deze unieke bosbewo-
ner toch waarnemen, dan is het vroe-
ge voorjaar (maart-april) een uitste-
kende periode. Dit is namelijk de tijd 
van het jaar waarin de zwarte spech-
ten baltsen en een nest uithakken.

Zelf op zoek gaan naar de grootste 
specht van Europa? Bezoek dan een 
groot bosgebied met veel beuken. 
Het herkennen van geluiden is bij het 
zoeken naar vogels van essentieel 
belang, dus beluister deze van tevo-
ren. Ontdek je toevallig een ‘actieve’ 
nestholte, bewaar dan een afstand 
van enkele tientallen meters tot de 
boom. De zwarte specht is namelijk 
erg verstoringsgevoelig! Een verrekij-
ker is dan ook zeker een aanraden.

100e column die ik maak,
Premier Rutte zijn toespraak,
Coronaregels wat ons raakt,
Straks weer open de kapperszaak,
Sectoren roepen wij ook, hoor je 
vaak,
Spannen anders aan een kort ge-
ding,
Burgerlijke ongehoorzaamheid ook 
een ding,
Niet opvolgen van de regels, rek is 
er uit,
Helaas een veelvoorkomend geluid,
Nog even volhouden met zijn allen,
Kunnen we straks weer basketbal-
len,
Basketiers’71 probeert te vieren zijn 
50-jarig bestaan,
In welke vorm, op welke wijze dit 

ook mag, zal gaan,
Zullen hier op gepaste wijze bij stil 
staan,
Omzien in vreugde, een snik en een 
traan,
Blijven trainen, bezig blijven in spor-
tiviteit,
Competities zijn eruit, zijn we dit sei-
zoen definitief kwijt,
Nederland dat onder corona lijdt,
Regels uitvoeren, cruciaal dat u een 
mondkapje opzet,
Een beetje op elkaar let, zeker weten 
dat u het redt,
50 jarig bestaan, 100e column nor-
maal bij ons reden tot pret,
Helaas beleeft Mark, alweer zijn 25e 
dag in het ziekenhuisbed,
Kaarsjes branden, handen vouwen, 

voor een gebed,
Eerst op de afdeling, toen hartbewa-
king, nu liggend op de IC,
Zit het ons ooit medisch wel eens 
mee,
Herpakken energie, stimulans 
kracht, voelen de onmacht
Is het straks de wereld die ons toe 
lacht,
Samen sterk blijven in moeilijke tij-
den, qua sportiviteit,
Strijden, ons zelf overwinnen, op ge-
bied van gezondheid,
Proost op 50 jaar Basketiers’71, de 
100e column, een mooi leven,
Mag vast veel goeds geven, heeft u 
het kaartje voor Mark al geschreven

M & M 

ARNHEM – Sinds 1984 is Baptist 
een begrip in Arnhem en omstre-
ken. Wij bieden een volledig as-
sortiment kwaliteitsproducten 
waarmee u direct aan de slag kunt, 
variërend van ijzerwaren tot (hout-
bewerkings)gereedschappen.

Ons assortiment bestaat uit vele 
kwaliteitsproducten zoals hand- en 
elektrische gereedschappen, ijzer-
waren, lijmen, bevestigingsmiddelen 
en nog veel meer! Onze specialisten 
staan ook nu graag voor u klaar.
Als liefhebber van houtbewerking 
kunt u niet om Baptist Arnhem 
heen. Nergens vindt u zo’n breed 
assortiment houtbewerkingsge-
reedschap. Beeldhouwers, meubel-
makers, restauratoren en andere 
liefhebbers noemen ons niet voor 
niets dé snoepwinkel voor houtbe-
werkers.
Ook als beginner bent u zeer wel-
kom bij Baptist! Heeft u weleens 
gedacht aan brandschilderen in 
hout, figuurzagen of meubelmaken? 
Maak kennis met houtbewerking en 

ontdek een nieuwe hobby!
Winkelen bij Baptist tijdens de lock-
down
Bij ons winkelen is weer mogelijk! 
U kunt winkelen op afspraak of uw 
bestelling online plaatsen en opha-
len in de winkel. U kunt uw online 
bestelling ook thuis laten bezorgen. 
Een afspraak maken kan via e-mail 
of per telefoon. Een bestelling 
plaatsen kan via onze webshop, via 
e-mail of per telefoon. Tijdens ope-

ningstijden zijn wij telefonisch en 
via e-mail bereikbaar voor service 
en al uw vragen.

Baptist nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze maandelijk-
se nieuwsbrief en blijf op de hoog-
te van nieuwe producten en acties! 
(www.baptist.nl)
Hopelijk tot snel bij Baptist! Vla-
moven 32, Arnhem; 026 3512856; 
www.baptist.nl, verkoop@baptist.nl.

LIEMERS – Aan creativiteit geen 
gebrek: Kees Rosendaal en zijn 
team hebben het afgelopen jaar al 
diverse verrassende ideeën uitge-
werkt om hun gasten te bedienen. 
‘Bij de pakken neer zitten, past ge-
woon niet bij me’ aldus Kees Ro-
sendaal, eigenaar van Uitspanning 
’t Peeske.

Kees: ‘We doen er alles aan om 
met ons enthousiaste team leu-
ke dingen te blijven ondernemen. 
Uiteraard voor onze gasten, maar 
ook om ‘the spirit’ in het team te 
houden. Het draaiboek voor als we 
weer open mogen ligt startklaar, 
maar tot die tijd blijven we zoeken 
naar alternatieven, zoals met onze 
succesvolle Bosbar.’
Andere alternatieven vindt de 
Montferlandse horecaondernemer 
in de samenwerking met diverse 
collega’s en leveranciers. ‘In ge-

sprek met elkaar blijven is belang-
rijk. Niet alleen vanuit commercieel 
oogpunt, maar ook om elkaar af en 
toe eens een hart onder de riem te 
kunnen steken. We zitten tenslotte 
allemaal in hetzelfde schuitje. Uit 
deze gesprekken komen verras-
sende samenwerkingen, zoals ‘Als 
alles weer mag’ -de online veiling 
voor het eerste biertje, ontbijt of 
workout-, Food Rally Montferland 
en Pofferdikkie.’

Voor Pasen hebben Kees en zijn 
team een heerlijke brunchbox voor 
twee personen samengesteld voor 
45,00 euro. Dit is inclusief bezor-
ging binnen een straal van 15 ki-
lometer en kan tot en met 2 april 
worden besteld.
De paasbrunchbox bestaat onder 
andere uit een smoothie, vegeta-
rische quiche en diverse lekkere 
broodjes. Voor meer informatie: 
www.peeske.nl.

Mannelijke zwarte specht, te herkennen 
aan zijn rode ‘petje’, bij een vers uitgehakte 
nestholte. (foto: Jeroen van Wijk, 
Geldersch Landschap & Kasteelen)

(foto: PR)

Kunstwerk! 
zoekt ‘lente-kunstwerk’

Grootste specht van Europa 
laat zich horen

In afwachting van...

Baptist Arnhem: (houtbewerkings)gereed-
schappen en ijzerwaren

Pasen bij ‘t Peeske



Jan Joostenstr 42 Angeren • T. (026) 388 62 25

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

• ALUMINIUM- EN 
   KUNSTSTOF KOZIJNEN 
• DAKKAPELLEN 
• SCHUIFPUIEN • SERRES

Showroom geopend: Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur • Zaterdag 9.30 tot 13.00 uur of telefonische afspraak

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

u ook al
voorjaarskriebels?

Wij wel!

Heeft

Plan uw afspraak
gemakkelijk online op
www.batterijen.nl.

Voor meer info: 
Tel. 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Dit voorjaar
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

Voor meer info: Tel. 026 - 844 50 54
Mobiel: 06 - 18 55 86 20 
of kijk op www.peterwildenbeest.nl

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

Onze sterke punten
Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026-362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

4-4-2021. Prijs- en modelwijzigin-

gen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note-

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard-

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 69,99

€ 129,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa-

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

u

v

w

x

y

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

Intel Core i3-1005G1 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 599,-

HP 15-DB1028NY

AMD Ryzen5 3500U proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 749,-

Lenovo Ideapad 340

Intel Core i3-1005G1 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 629,-

Lenovo Ideapad 3

AMD Athlon 3050U processor

8GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 499,-

Lenovo Ideapad 3

AMD Athlon 3050 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 549,-

Lenovo Ideapad 3-17

Intel Core i3-1005G1 proc.

8GB geheugen

512GB SSD

17,3” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 699,-

Lenovo Ideapad 3-17

Intel Core i3-10110U proc.

8GB geheugen

128GB SSD

14” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus X413FA-EK227T

€ 599,-

AMD Ryzen  3250 processor

8GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus M509DA-EJ371

€ 549,-

AMD Ryzen  3500 processor

8GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

Asus E509DA-EJ028

€ 699,-

Intel Core i5-6300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

12,5” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 820

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel Core i5-4200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

14” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 840

€ 399,-

gebruikt

notebook

Intel G6400 processor

8GB geheugen

240GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6C

€ 399,-

Intel Core i5-10400 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3V

€ 599,-

Intel Core i3-10100 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2R

€ 499,-

intel Core i7-10700 processor

16GB geheugen

500GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 4R

€ 749,-

Intel Core i5-10400F proc.

16GB geheugen

500GB SSD

AMD RX5500XT graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 3H

€ 949,-

AMD Ryzen7 3700 processor

16GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm

Windows 10

2 jaar garantie

€ 749,-

HP 15-EQ0075NW

*Vanaf heden is private shop-

ping ook mogelijk in onze

winkel: bel ons en we maken

een afspraak voor u in de

winkel. Ook is click&collect

nog steeds mogelijk of be-

stellen via onze webshop. 

Intel Core i5-10400F processor

16GB geheugen

500GB SSD

AMD RX550 graphics 2GB

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 7B

€ 729,-

• 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
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ZEVENAAR – In november 2020 bestond 
Boek en Buro Rebers vijftig jaar. Ondanks 
alle beperkingen door de coronacrisis, 
werd deze mijlpaal toch nog een beetje ge-
vierd, op creatieve wijze.

“De winkel is november 1970 opgericht. 
Mijn ouders zijn begonnen op Marktstraat 
27 en later opgeschoven naar nummer 29, 
ik heb daar nog een tijdje gewoond”, begint 
Jan Willem Rebers zijn verhaal over de win-
kel. “Ik ken het vak nog van vroeger.”

Toch is zijn vrouw Belinda vooral de reden 
geweest dat ze in januari 1999 de zaak 
hebben overgenomen. “Ik was op zoek 
naar ander werk en een eigen boekhan-
del leek me fantastisch. Het klantcontact 
is heel fijn. Het gaat om het persoonlijke, 
dat je weet wat voor boeken je kan aanra-
den,” vertelt ze. Belinda’s passie voor lezen 
is al vroeg begonnen. “Als kind was ik re-
gelmatig in de bieb te vinden, waar ik een 
hele stapel boeken meenam. Die was altijd 
zo weer op”, vertelt ze lachend. Belinda is 
dan ook grotendeels verantwoordelijk voor 
de boekhandel zelf, terwijl Jan Willem de 
administratie en de webshop regelt. Geza-
menlijk runnen ze de winkel nu al 21 jaar. 
“We zijn trots op dit bedrijf. Samen met 
ons team hebben we behoorlijk wat opge-
bouwd”, vervolgt Jan Willem. “Ik moet al-
tijd glimlachen als mensen van buiten Ze-
venaar verbaasd kijken naar wat we hier  
gecreëerd hebben.”

Vijftig jaar
Door de coronacrisis moest het vieren van 
het vijftigjarig bestaan van Boek en Buro 
anders. Om er toch een klein feestje van te 
maken, mochten basisschoolkinderen hun 
eigen boekenlegger ontwerpen. “We had-
den de hele winkel volhangen met prachti-
ge boekenleggers”, vertelt Belinda. “De drie 
winnaars kregen een boekenbon en een hele 
stapel van hun eigen boekenlegger, om uit 
delen.” In het kader van het jubileum heeft 
Boek en Buro nu ook een puzzel van 1000 
stukjes laten maken met een beeld van de 

eigen omgeving. “Een fictief café, waarbij je 
door een raam of schilderij allerlei typische 
taferelen van Zevenaar ziet”, legt Jan Willem 
uit. Huize Sevenear, de Sint-Martinuskerk, de 
Panhoven; alles staat erop. “We krijgen hele 
leuke reacties. Het is uniek voor Zevenaar.”

Sociale functie
Dat bij Boek en Buro veel bedrijvigheid is, 
blijkt wel uit de activiteiten in al die jaren. Zo 
zijn er veel lezingen geweest, werden lokale 
auteurs uitgenodigd, en is er samengewerkt 
met scholen en bibliotheken. In de winkel zelf 

hangt een huiselijke sfeer. “We hebben ook 
een sociale functie, het is een stukje gezellig-
heid. Zo hebben we normaal gesproken veel 
klanten die op vaste dagen een kopje koffie 
komen drinken”, vertelt Belinda. Op de tafel, 
in het midden van de winkel, ligt ook vaak 
een puzzel. “Een paar oudere dames komen 
hier altijd gezellig even zitten. In normale tij-
den dan”, wordt er nog aan toegevoegd. Na-
tuurlijk hopen ook Jan Willem en Belinda dat 
alles snel weer open mag, zodat de winkel 
weer de ontmoetingsplek wordt, die het al 
vijftig jaar is geweest.

Kyra Sannes

‘We zitten hier echt voor de inwoner van Zevenaar’
Peter Vos vertelt over zijn rol als VVD-fractievoorzitter en gemeenteraadslid

Vijftig jaar Boek en Buro 
Belinda en Jan Willem Rebers runnen winkel plus ‘een stukje gezelligheid’

Belinda en Jan Willem Rebers met de ‘Zevenaarpuzzel. Foto: Kyra Sannes

ZEVENAAR – Peter Vos, nu fractievoorzit-
ter en gemeenteraadslid van de Zevenaar-
se VVD, is sinds 2013 actief in de politiek. 
“Op mijn verjaardag ben ik in de politiek 
gerold.” Precies op de dag van de Tweede 
Kamerverkiezingen vertelt hij over zijn reis 
naar de politiek en het landelijke beleid.

“Ik ben een ondernemer, ik ben onder an-
dere directeur en eigenaar van BlueSquad. 
Een vriend was fractievoorzitter van de VVD 
in Zevenaar en in een gesprek met hem 
kwam ter sprake dat ik vond dat de ge-
meente Zevenaar niks deed aan de econo-
mische ontwikkeling. Toen zei hij: ‘In plaats 
van aan de lijn te staan kan je ons helpen 
om daarin verbeteringen door te voeren.’ 
En zo ben ik in de fractie gekomen.” Vos 
werd niet direct fractievoorzitter: “In eer-
ste instantie was ik fractievolger, dan be-
spreek je punten die op de agenda staan 
van de gemeente en probeer je met jouw 
kennis te assisteren. In 2014 ben ik com-
missielid geworden van de commissie 
middelen. Dat heb ik bijna vier jaar gedaan 
tot 2018. Vervolgens werd ik verkozen tot 
raadslid. De voormalige fractievoorzitter 

wilde minder gaan doen, dat hebben we 
besproken. Bij de verkiezingen van 2017 is 
besloten om halverwege de politieke perio-
de het stokje aan mij over te geven. We heb-
ben twee zetels in Zevenaar. Samen met 
Wim Snelders zit ik namens de VVD in de  
gemeenteraad.”

Vandaag zijn de landelijke ver-
kiezingen, volgend jaar zijn er 
weer gemeenteraadsverkiezin-
gen. Landelijke verkiezingen 
hebben wel degelijk invloed op 
de lokale verkiezingen is zijn er-
varing. Vos: “Maart 2017 waren 
de landelijke verkiezingen, en in 
Zevenaar waren er in novem-
ber vervroegde verkiezingen, 
omdat de gemeente fuseerde 
met gemeente Rijnwaarden. 
Dat was net nadat de landelijke 
coalitie rond was. Daarin werd 
geroepen over steun aan Shell 
en Unilever, daar kregen wij op 
straat commentaar over. Dat 
had duidelijk invloed: we kre-
gen minder stemmen tijdens 
de lokale verkiezingen.

Hij hoopt in 2022 op meer dan 
twee zetels. “Wat betreft de 

huidige keuzes voor de huidige coronamaat-
regelen: ik druk de mensen op het hart om 
tijdens de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen hun keuze niet daarvan af te laten 
hangen. Dat is beleid van de landelijke coali-
tie, niet de lokale VVD. VVD Zevenaar concen-
treert haar beleid op de Liemers; de landelijke 

VVD op heel het land. We hebben gemeen 
dat we liberale waardes hebben.” Ook zijn 
er meningsverschillen. “Ik heb vaak contact 
om te vertellen wat onze standpunten zijn en 
wat onze visie is. Wij proberen daar echt in-
vloed op uit te oefenen”, aldus Vos. Hij noemt 
enkele voorbeelden: “De doortrekking van de 
A15 moet een tolweg worden, omdat er niet 
genoeg geld is. Maar moet dat in de Rand-
stad gebeuren, dan leggen ze zo een nieuwe 
snelweg aan. Daarbij komt dat de landelijke 
partij ook nog eens in een coalitie zit, samen-
werking met andere partijen betekent dat je 
soms iets van je standpunten moet inleveren 
om tot een compromis te komen. Een coa-
litiestandpunt is niet altijd een VVD-stand-
punt.” Op de site van VVD-Zevenaar staan 
acht punten waar Vos zich hard voor maakt: 
“We hebben veel behaald, maar we zijn de 
oppositie in Zevenaar. Het is hard werken 
om dat te volbrengen. In de lokale politiek 
gunt de coalitie weinig aan een oppositie. 
De PvdA dient bijvoorbeeld een motie in, die 
haalt het niet. En de coalitie, Lokaal Belang 
en CDA, komt met bijna dezelfde motie en 
die haalt het wel. Ja, dat is frustrerend.” Vos 
vervolgt: “We moeten niet naar persoonlijk 
belang handelen: ‘Ik mag jou niet, dus stem 
ik tegen’. We zitten hier echt voor de inwoner 
van Zevenaar.”

Peter Vos volgt de landelijke politiek op de voet

Dirk van Hummel



PhoneHouse Duiven
Pastoriestraat 13
6921 BX Duiven

PhoneHouse Zevenaar
Raadhuisplein 4
6901 GN Zevenaar

Gebruik WhatsApp of
bel de winkel: 0316 342 120

Gebruik WhatsApp of
bel de winkel: 0316 511 111

Afspraak maken? Stuur een 
bericht via WhatsApp of bel 

een van onze winkels!

OP AFSPRAAK ZIJN WE GEOPEND!
MAAK EEN AFSPRAAK BIJ DE WINKEL IN DUIVEN OF ZEVENAAR

De iPhone 12
is op voorraad!

Samsung
Galaxy S21

Samsung
Galaxy A42

Ontvang gratis 
een oplader en 
screenprotector 
(t.w.v. €45,-) bij 
aanschaf van de 
iPhone 12. Kies jouw 
smartphone. Mét of 
zonder abonnement.

Ontvang gratis 
een oplader en 
screenprotector 
(t.w.v. €45,-) bij 
aanschaf van deze 
Samsung Galaxy 
S21. Mét of zonder 
abonnement.

Ontvang gratis 
een oplader en 
screenprotector 
(t.w.v. €45,-) bij 
aanschaf van de 
Samsung Galaxy 
A42. Mét of zonder 
abonnement?

iPhone 8
Forza | refurbished

SUPER DEAL
Inclusief hoesje

+

Refurbished

Een nieuwe smartphone

Zakelijk
Beveiliging voor de zaak
EZ-IP IPC Dome camera

4x Dome IP camera
1x 1TB Recorder
*Prijzen zijn exclusief 21% BTW
en exclusief installatie

€ 329,-
refurbished

Apple Watch 5 
Renewd | refurbished

€ 289,-

€ 20,-

refurbished

t.w.v.

ReparatieActie
de hele maand maart...
Bij iedere reparatie van de display van 
een Samsung of iPhone ontvang je 50% 
korting op een nieuwe screenprotector 
en het vervangen van een accu!

Reparaties worden uitgevoerd in onze winkel.
Vraag naar de voorwaarden.

Reparatie
de hele maand maart...
Bij iedere reparatie van de display van 
een Samsung of iPhone ontvang je 
korting

€ 599,-*
+9,95 per maand 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN EEN PASSENDE OPLOSSING

Kun jij al 
verlengen?
neem contact op...
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HERWEN – Deze week is Staats-
bosbeheer gestart met de aanplant 
van de eerste negen hectare jonge 
bomen in De Geitenwaard bij Her-
wen. Dit is het begin van de ontwik-
keling van het zeldzame hardhou-
tooibos langs de Waal. 

De Geitenwaard is een van de wei-
nige plekken die geschikt is voor de 
ontwikkeling van dit type bos. Het 
gaat hier om de combinatie van de 
goede kleiige bodem van de uiter-
waard in een stroomluw deel waar 
de afvoer van hoog water geen rol 
speelt. Naast het hardhoutooibos 
ontwikkelen we bijzondere bloemrij-
ke graslanden. De biodiversiteit krijgt 
zo in de Geitenwaard een impuls.

Nieuwe riviernatuur
Staatsbosbeheer plant gevarieerd 
bos met onder andere zomereik, 
fladderiep, gewone esdoorn en 
zwarte populier. Op de lagere delen 
komen vooral wilgensoorten zoals 
katwilg en amandelwilg en ruimte 

voor spontane bosontwikkeling. 
Op den duur ontstaat hier een ge-
varieerde ondergroei met zeldzame 
planten als besanjelier, maarts vi-
ooltje en bosgeelster. Dit is vooral 
voor vogels als de blauwborst en 
de nachtegaal van grote waarde. 
De omringende graslanden vormen 
we om naar glanshaverhooiland en 
kruiden-en faunarijk grasland. Het 
gras en de kruiden groeien vaak 
weelderig met talrijke kleurige bloe-
men. Een oase voor diverse insec-
ten en potentieel leefgebied voor 
zeer beschermde vogels zoals de 
kwartelkoning.

Samenwerking
Deze natuurontwikkeling vindt 
plaats op gronden van Rijkswater-
staat en Staatsbosbeheer. En sluit 
aan bij de particuliere natuurrealisa-
tie in het westelijk deel. Het plant-
materiaal wordt geleverd door Zaad 
& Plantsoen van Staatsbosbeheer. 
Het project is onderdeel van het 
NURG-programma van LNV.

GROESSEN – Vanwege de coro-
na-pandemie wordt ‘Liemers Fiet-
sen Taptoe Groessen’ opnieuw uit-
gesteld. Showband KDO Groessen 
organiseert eenmaal in de twee 
jaar haar taptoe. Gerenommeerde 
showbands weten dan Groessen te 
vinden en de publieke belangstel-
ling is altijd groot. De taptoe die ei-
genlijk vorig jaar al gehouden zou 
worden, was al verplaatst naar juni 
2021. Dat in de verwachting dat de 
corona-ellende dan achter ons zou 
liggen. “Inmiddels weten we beter 
en de feiten dwingen KDO ertoe 
om te besluiten om de taptoe op-
nieuw met een jaar uit te stellen.”

Zelfs wanneer het in juni weer toe-
gestaan zóu zijn om een evene-
ment met publiek te organiseren, 
dan nog is het niet mogelijk om 
een taptoeshow te houden. In Ne-
derland worden al maanden geen 
muziek- en showrepetities gehou-

den. Juist in de winterperiode wor-
den de shows ingestudeerd. Nu dit 
niet kon, is momenteel geen enkel 
showkorps in staat om een goe-
de show te presenteren. Voor de 
showbands wordt ook 2021 als een 
verloren jaar worden beschouwd. 
De branche heeft het dus (ook fi-
nancieel) erg zwaar. Heel stiekem 
hoopt KDO nog op enkele bloemen-
corso’s in het najaar, maar ook die 

spoeling zal naar verwachting erg 
dun zijn.
Er is echter ook goed nieuws:, er 
is een nieuwe datum geprikt waar-
op Showband KDO ‘Liemers Fiet-
sen Taptoe Groessen’ gaat orga-
niseren. Op zaterdagavond 18 juni 
2022 hoopt KDO Groessen en de 
wijde omgeving weer een prachtige 
avond vol muziek en show te kun-
nen presenteren!

GIESBEEK – Op zaterdag 20 
maart staat de Landelijke Zwerf-
vuildag op het programma. Even-
als andere jaren zal de vereniging 
die dag in actie komen om op zo-
veel mogelijk plekken in en rond 
Giesbeek ‘coronaproof’ zwerfvuil 
op te ruimen. HSV Ons Genoegen 
Giesbeek roept vrijwilligers op 
om mee te komen helpen. 

Zwerfafval is voor veel inwoners 
een doorn in het oog. En hoewel 
de gemeente er veel aan doet om 
de openbare ruimte zo schoon 
mogelijk te houden, voorkomt dat 
niet dat er toch veel troep ligt op 
straat, in bermen en sloten. De 
landelijke zwerfvuildag beschouwt 
Ons Genoegen als een uniek mo-
ment om de krachten te bunde-
len en met zoveel mogelijk men-
sen op pad te gaan om de eigen  

woonomgeving op te ruimen.
Ons Genoegen hoopt op hulp 
van individuele vrijwilligers maar 
ook van verenigingen, scholen of 
teams omdat natuurlijk geldt: hoe 
groter de deelname, hoe beter het 
resultaat! Al jaren organiseren we 
deze dag in Giesbeek en het is een 

leuke en dankbare klus. Je bent 
lekker buiten aan het werk en met 

een paar uurtjes inzet kun je al 
heel veel bereiken. Bovendien krijg 

je heel veel positieve reacties van 
de mensen op straat!
De gemeente zal materiaal be-
schikbaar stellen en aan het eind 
van de actie het ingezamelde 
zwerfvuil komen ophalen. “Voelt u 
zich geroepen om mee te doen om 
uw eigen wijk of buurt te ontdoen 
van zwerfvuil? Meldt u zich dan 
voor 18 maart aan bij Harry Knu-
man via mail of telefoon: h.knu-
man@upcmail.nl of 06 52412631. 
We verzamelen zaterdag 20 maart 
08.30 uur bij het clubgebouw van 
HSV Ons Genoegen Landaanse-
straat 6b Giesbeek en stoppen cir-
ca 12.00 uur.”

Leer mediteren om je kwaliteiten 
te ontwikkelen en innerlijke rust 
en evenwicht te ervaren en hoe dit 
de sleutel kan zijn naar het erva-
ren van minder stress, stilte in je 
hoofd en diepe tevredenheid. Aan 
de hand van verschillende medita-
tietechnieken leer je jezelf kennen 
en balanceren.
We gaan in op de kwaliteiten van 
het innerlijke subtiele systeem van 
chakra’s en de invloed daarvan op 
je dagelijks leven. Wat je kunt ver-
wachten tijdens de workshops:
- Meditatieoefeningen.
- Uitleg van het innerlijke “subtiele 

systeem” van energiecentra en 
energiekanalen

- Advies hoe je je chakra’s (energie-
centra) kunt balanceren

- Vraag & antwoord en uitwisseling 
van ervaringen.

Het enige wat je nodig hebt is een 
plekje waar je een uurtje ongestoord 
tijd voor jezelf kunt nemen en com-
fortabel kunt zitten op de grond of 
op een stoel.

De details
Aanmelden: joannever11@upcmail.
nl, dan krijg je ook de link toege-
stuurd voor Zoom
Wanneer: Iedere donderdag vanaf 
25 maart 2021
Tijd: Van 20:00 uur tot ongeveer 
21:15 uur. Je kunt 15 min eerder in-
loggen
Waar: De cursus online gaat via 
Zoom ivm Corona. Handig om Zoom 
vooraf te installeren
Kosten:     Er zijn geen kosten. Sa-

haja Yoga meditatie is altijd gratis
Format: Een interactieve cursus met 
meditaties, presentaties, videoclips, 
technieken en oefeningen, tips, het 
delen van kennis en ervaringen, etc.
De cursus wordt online gratis aan-
geboden.
Sahaja Yoga is een stichting en be-
staat alleen uit vrijwilligers. We kij-
ken er naar uit om je daar te zien!

Groetjes, Henno, Dominique, 
Gemma en Tara

Ook de uiterwaarden worden opgeruimd. (foto: Harry Knuman)

Beeld van Taptoe Groessen 2018. (foto: Jacques Kok)

Planten in de Geitenwaard. (foto: J. van Rooijen – Staatsbosbeheer)

Start aanplant hardhoutooibos 
in De Geitenwaard

Liemers Fietsen Taptoe Groessen verplaatst 
naar volgend jaar

Zwerfvuil opruimen met HSV Ons Genoegen Giesbeek

Een 6-delige gratis Sahaja Yoga 
online beginnerscursus meditatie

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

Foto: Sahaja yoga Amsterdam



De examenleerlingen zijn niet alleen druk met de 
examens, ze moeten vóór 1 mei ook een vervolgop-
leiding kiezen. Omdat veel voorlichtingsactiviteiten 
niet doorgaan, zijn ze vooral aangewezen op digitale 
informatie én op zichzelf. Daarom drie tips van onze 
decanen voor ouders. De rode draad: bemoei je 
ermee! 
 Tip 1 SCHOP ONDER DE … 
Corona of niet, volgens de decanen is de verhouding al-
tijd 80/20: 80 procent van de leerlingen weet vrij precies 
welke vervolgopleiding het moet worden, 20 procent heeft 
geen idee. Rosalien Stevens: “Die 80 procent gaat zelf op 
onderzoek uit en anders weten ze de mentor en decaan 
wel te vinden. De andere 20 procent pakt 
het niet meteen zelf op.”  
JAN-HENDRIK DE JONGE (havo/ 
vwo): “Normaal zijn er open 
dagen, scholenmarkten, gast-
lessen, noem maar op. Ik verge-
lijk het met een schot hagel: je 
raakt altijd iets. Die 20 procent is 
nu extra moeilijk te bereiken.” Dus  
moeten ouders het voortouw nemen, desnoods met de  
(figuurlijke) schop onder de kont. MARGIT GASSELING 

(vmbo/mavo): “Stimuleer je kind, zo 
van ‘kom, we gaan samen achter 

de computer zitten’. En vertel je 
eigen verhaal. Wat waren jouw 
afwegingen, wat vond jij be-
langrijk en wat had je liever an-

ders gedaan.” 
 

 
 
Een vervolgopleiding kiezen is niet alleen informatie ver-
zamelen, maar ook ervaren. Margit: “De sfeer proeven, een 
dagje meelopen, dat is zó belangrijk.” Rosalien: “Of een uni-
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Maandag 1 maart mochten ook de niet-examenklas-
sen weer naar school, voorlopig voor één dag per 
week. Meteen doen, zou je zeggen. Maar Candea 
begon een week later. Rector Léon Lucas: “Wij wilden 
de best mogelijke oplossing voor onze leerlingen.  
Dat is gelukt, maar het was behoorlijk ingewikkeld, 
vooral voor de roostermakers. Dus iedereen is blij, 
behalve de roosterkamer. 
 
ANDERE AANPAK 
Na de eerste lockdown koos Candea voor het ABC-schema. 
Dan is een derde van de klas op school, de rest volgt de les 
via een livestream. Pas na drie lessen hebben alle leerlin-
gen een fysieke les gehad. Na afloop was niemand tevre-
den. Léon: “Thuis steken alleen de meest gediscipli- 
neerde leerlingen echt wat op. Daardoor heeft de docent 
steeds leerlingen in de klas die de eerdere lessen niet 
goed meegekregen hebben.” 
Vandaar dat nu voor een andere aanpak is gekozen: elke 
klas komt in z’n geheel één dag per week naar school, de 
andere vier dagen heeft de klas online les. Omdat de klas 

IEDEREEN BLIJ, BEHALVE DE ROOSTERKAMER 
iedere week op een andere dag op school is, is na vijf 
weken het hele rooster een keer fysiek gegeven. Léon: “Dat 
is onderwijskundig maar vooral ook sociaal veel beter. We 
hoeven klassen niet meer in groepen op te delen.” 
 
SUPERLASTIG 
Een mooie oplossing, maar superlastig voor de rooster-
makers. Monique Rikmanspoel: “Onze software heeft een 
module voor het ABC-schema, maar is niet berekend op 
het koppelen van meer lokalen aan één docent. Dat doe je 
normaal niet. Bovendien wil je dat die lokalen naast of te-
genover elkaar liggen, anders kunnen docenten nooit in-
teractie hebben met de hele klas.” 
De roostermakers moesten dus heel veel puzzelen en 
handmatig doen en dan ook nog voor vijf weken, wat in 
feite vijf verschillende roosters zijn. Plus dat de examen-
klassen, die fulltime op school zijn, al zo’n vijftig lokalen 
opsouperen. En wat doe je met muziek en de practicum- en 
praktijklessen, waarvoor je veel minder lokalen ter be-
schikking hebt? Logisch dat iedere ruimte benut wordt en 
dat de gymlessen in maart al buiten worden gegeven. 
 

WÁT EEN TIJD OM... 
 
Een zin om af te maken, ieder voor zich. Want 
het is een gekke tijd. Een nare tijd. Wat een tijd 
om… een school te moeten kiezen. Dat is nu 
precies wat honderden leerlingen en ouders  
de laatste maanden hebben gedaan. De aan-
meldingen zijn de afgelopen weken binnen- 
gekomen. Elke aanmelding is een blijk van  
vertrouwen, dit jaar nog meer dan anders. 
Want kiezen kon niet op basis van een live- 
kennismaking, er was geen live-voorlichting  
en geen ‘echte’ open dag. Meer dan anders  
is gekozen voor een school op basis van vroe-
gere ervaringen, goede verhalen en een posi-
tief gevoel. Natuurlijk doen we elk jaar ons 
best om het vertrouwen waar te maken. Maar 
dit jaar is toch speciaal. Fijn dat je je hebt aan-
gemeld. Je kunt erop vertrouwen dat je na de 
zomer een zorgeloze start gaat maken op je 
nieuwe school en een fantastische middel- 
bareschooltijd gaat beleven! 
 
DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

AGENDA

Week 13 Stageweek 3-bb/kb. Cito-toets leerjaar 
1 en 2. 31 maart Uiterste datum invullen profiel-
keuze havo-2 en vwo-3. 13 april Begin cpse dvpr 
mavo-4. Herkansingen en inhaaltoetsen havo-
5 en vwo-6. 14 april Online Candea Dictee 3- t/m 
5-havo en 3- t/m 6-vwo. Herkansingen en in-
haaltoetsen havo-5 en vwo-6. 15 april Herkan-
singen 4-bb/kb en 4-mavo. Presentatieavond 
MIK-klas

Zondag 21 maart is de laatste dag dat achtste-
groepers zich kunnen aanmelden voor het Candea 
College (zie www.candea.nl). We hopen weer veel 
nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen. De 
sluiting van de aanmelding is voor Marenka van 
Toor en Eric Robbers het begin van een (extra) 
drukke tijd. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 
het contact met de basisscholen. 
 
ADVIES BASISSCHOOL 
De basisschool adviseert welke opleiding het best past 
bij de leerling. Na de eindtoets kan dat advies nog ver-
anderen. Voor Candea is het advies van de basisschool 
leidend. Sommige ouders zijn bang dat hun kind door 
het onlineonderwijs minder goed uit de verf komt. Vol-
gens Eric is dat niet nodig. “Wij hebben de basisscholen 
aangeraden om te kijken naar de prestaties bij begrij-
pend lezen, spelling en rekenen in de laatste drie jaar. 
Dan krijg je echt wel een goed beeld.” 
Bovendien werkt Candea met brede brugklassen, waarin 
twee niveaus bij elkaar zitten. Een aantal vakken geeft 
cijfers op beide niveaus en leerlingen kunnen de kern-
vakken Nederlands, Engels en wiskunde per periode op 
een hoger niveau volgen. Eric: “Door de definitieve keuze 
uit te stellen, hebben leerlingen de tijd om zich te bewij-
zen. Dat noemen we kansenbiedend onderwijs.” 
 
EEN GOED BEGIN 
Candea werkt nauw samen met de basisscholen. Ma-
renka: “De komende maanden bespreken we de nieuwe 
leerlingen met hun huidige leerkrachten en begeleiders. 
We brengen de sterke punten, talenten, aandachtspun-
ten en zorgbehoeftes per leerling in kaart. Deze info gaat 
naar de mentoren en vakdocenten, zodat de ontwikke-
ling van de leerlingen na de zomervakantie meteen kan 
doorgaan.” Zes weken na de vakantie is er weer contact 

met het basisonderwijs. Marenka: “Al onze mentoren 
gaan in gesprek met de leerkrachten van groep 8 over 
hoe de start van hun oud-leerlingen is gegaan.” 
 
NOG EEN PAAR DINGETJES 
• Wat ook bijdraagt aan een goed begin op Candea, is 
het MINI MAATWERK. Basisschoolkinderen kunnen tot 
het einde van het schooljaar allerlei vakken volgen die 
ze op de basisschool niet hebben. Zoals wiskunde en 
Frans, maar ook toekomstkunde en mythologie. Intus-
sen wennen ze alvast aan de middelbare school. De 
lessen zijn nu nog online, maar zodra het mag gewoon 
op Candea. De basisschool regelt de aanmelding. 
• Nieuwe leerlingen krijgen binnenkort via de post een 
ansichtkaart. Bewaar deze goed, want je hebt ‘m nodig 
tijdens de KENNISMAKINGSMIDDAG op woensdag 30 
juni. Dan ontmoet je je mentor en je klasgenoten en je 
krijgt informatie over het komende schooljaar. 
• Voor achtstegroepers die de middelbare school  
heel spannend vinden, heeft Candea in mei een  
OPSTAPTRAINING. Dan ga je in kleine groepjes alvast 
oefenen: waar zet je je fiets neer, wat stop je allemaal in 
je tas, hoe werkt het rooster, wie zijn de conciërges? Ook 
hiervoor geldt: de basisschool regelt de aanmelding. 
 

versiteitsstad bezoeken, praten met studenten en docen-
ten, dan ‘voel’ je of die stad en studie bij je passen.” Jan-
Hendrik: “Vervolgopleidingen doen hun best om leerlingen 
goed te informeren. Er zijn filmpjes, webinars, pop-ups, 
blogs en vlogs genoeg, maar digitaal is echt anders.” 
Daarom het advies aan ouders om 
hun eigen netwerk in te zetten.  
ROSALIEN STEVENS (havo): 
“Vraag een collega, familielid of 
buurtgenoot die een bepaalde 
opleiding heeft gedaan of een 
beroep uitoefent of jouw zoon of 
dochter een keer langs mag komen. 
De meeste mensen vinden dat hartstikke 
leuk.” 
 Tip 3 TREK OP TIJD AAN DE BEL 
De deadline 1 mei is dichterbij dan je denkt. De decanen 
houden dan ook rekening met leerlingen die in paniek 
raken of door de bomen het bos niet meer zien. Margit: 
“Aarzel dan niet, maar trek aan de bel bij de mentor of de 
decaan als je het gevoel hebt dat het misloopt. Daar zijn 
we voor.” Rosalien: “We hebben geen pasklare oplossin-
gen, maar we kunnen leerlingen wel op het spoor zetten. 
Vaak hebben ze even een zetje nodig.” Jan-Hendrik: “Laat 
het ons weten, we helpen graag.” 
 
KEUZE VAKKENPAKKET/PROFIEL 
Leerlingen in de lagere leerjaren zijn momenteel 
druk met het kiezen van een vakkenpakket  of pro-
fiel. Om hen daarbij te helpen, hebben de decanen  
filmpjes gemaakt.  
Deze zijn te zien   
via de QR-code. 
 

OUDERS, BEMOEI JE ERMEE!

TOETSEN IN OGTENT 
Kan het nog gecompliceerder? Ja hoor, er moeten ook nog 
toetsen afgenomen worden en dan liefst niet als de leer-
lingen op school zijn. Léon: “Dan moeten ze les krijgen en 
tijd voor elkaar hebben. Dus gaan we die dagen niet vol-
proppen met toetsen.” Hier komt Don Voogt in het verhaal. 
Als coördinator toetsenplanning houdt hij scherp in de 
gaten dat de ‘toetsdruk’ behapbaar blijft. “We zorgen voor 
een goede spreiding en we vragen docenten zuinig te zijn 
met toetsen.” 
Omdat toetsen vaak niet digitaal kunnen, leggen ze ook 
weer beslag op de beschikbare ruimte. Don: “Op de loca-
tie Eltensestraat kunnen we het oplossen, maar voor de 
locatie Saturnus wijken we uit naar De Ogtent.” Don en Mo-
nique werken intensief samen, want uiteraard heeft het 
consequenties voor het rooster als Don besluit dat vier 2-
havoklassen tegelijk een aardrijkskundetoets in De Ogtent 
hebben. Monique: “Het is improviseren, maar je krijgt er 
handigheid in. En ook plezier, want het is ontzettend fijn 
dat de leerlingen weer naar school kunnen. Daar doen we 
het voor!”

AANMELDING  
BIJNA GESLOTEN, EN DAN? 

Tip 2 SCHAKEL JE NETWERK IN

 jouw school 
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