
‘Dichterbij kan Zevenaarse geschiedenis niet komen’
Kunstwerk! Liemers Museum en Huis Sevenaer lanceren app voor hele gezin

LIEMERS – Lionsclub De Liemers 
wil ook in 2021 de regio opvrolij-
ken. Als vervolg op de succesvol-
le SunnySideUp-actie (duizenden 
zonnebloemen kleurden de Lie-
mers geel) hebben de Lions wat 
nieuws bedacht. Opnieuw zal de 
Facebook-pagina van de club cen-
traal staan. De focus ligt nu veel 
meer dan bij SunnySideUp op de 
Liemerse jeugd.

Hoe kun je meedoen? Doe met Pa-
sen wat bijzonders met een ei. Het 

gaat nu niet om verstoppen, maar 
onder de aandacht brengen. Maak 
de wereld vrolijk met jouw blije ei. 
Verven mag natuurlijk en maak er 
dan een te gekke foto van. Hoe ori-
gineler hoe beter. Maar je mag ook 

een filmpje maken 
van iets bijzonders 
dat je met je ei doet. 
Of wie weet bedenk 
je nog iets heel an-
ders: als het maar 
over eieren gaat, vro-
lijk is en je het post 
op de Facebook-pa-
gina van Lionsclub 
(Facebook Lionsclub 
De Liemers onder 

het kopje: evenement ‘Blij Ei’). In-
zendingen zijn welkom tot en met 
woensdag 7 april 2021.

De Lions hebben de hand weten 
te leggen op prachtige prijzen. Er 

zijn twee JBL Charge 4 boxen be-
schikbaar die onder alle inzenders 
worden verloot. En dan is er een 
hoofdprijs: de JBL Charge 5. Jas-
mijn Braam, de Kinderburgemees-
ter van Zevenaar zal met een door 
haar samengestelde jury de mooi-

ste en meest originele inzending 
uitkiezen! Op de Facebookpagina 
kun je dit allemaal volgen en krijg je 
ook de informatie over de winnaars 
en de prijsuitreiking. Aarzel niet en 
doen mee: deel jouw blije ei met  
De Liemers!

Blij ei. (foto: Pixabay)
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ZEVENAAR – Altijd al eens iets 
meer willen weten over de ver-
dwenen Burcht Sevenaer en Huis 
Sevenaer? De nieuwe app ‘Bakens 
van Zevenaar’ met hightech ani-
maties, augmented reality en in-
teractieve spelelementen brengt 
de geschiedenis van deze histori-
sche panden tot leven.

‘Bakens van Zevenaar’ is vanaf 2 
april te downloaden in de appstores 
op iOS en Android apparaten. De app 
opent de deur naar de late Middel-
eeuwen toen Huis Sevenaer nog in 
aanbouw was en de Burcht met aar-
den wal en ophaalbrug een cruciale 
rol speelde in de strijd om de Lie-
mers. Wat was de relatie tussen het 
Huis en de Burcht en wat speelde 
zich af tussen de Hertog van Kleef 
en Derick Smullinck, de toenmalige 
bewoner van Huis Sevenaer? Hoe 
liepen de grenzen van de imposan-
te burcht, met zijn gigantische mu-

ren en wat vinden we daar nu nog 
wat van terug? “De antwoorden op 
deze vragen zijn zo intrigerend dat 
dit verteld moet worden! Het liefst 
aan iedere inwoner van Zevenaar en 
ver daarbuiten en op een leuke ma-
nier”, aldus de initiatiefnemers. Op 
22 april van vorig jaar staken zij voor 
het eerst de koppen bij elkaar met 
app-ontwikkelaar Rob van Haarlem 
van Tijdlab. “Wij zijn tijdreizigers”, 
vertelt hij over zijn bedrijf. “Wij ma-
ken de geschiedenis voor iedereen 
bereikbaar met 3D presentaties, 
3D-content en Geografische infor-
matiesystemen. Op historisch ver-
antwoorde wijze creëren we door-
kijkjes in de tijd. Door vorm te geven 
aan de verhalen van vroeger, vertel-
len we ze door. We maken van cultu-
reel erfgoed een belevenis. Dichterbij 
kan geschiedenis niet komen.”

Het resultaat is een app met 
hightech animaties, interactie-

ve spelelementen en andere bij-
zonderheden waar ze destijds 
nog nooit van gehoord hadden. 
In plaats van een statische tekst 
of plaatje, horen wandelaars door 
de telefoon de spannende verha-

len van Huis Sevenaer en Burcht 
Sevenaer. Kinderen krijgen dezelf-
de informatie, maar dan op een 
speelse manier: via puzzels, een 
kwis, een mini-speurtocht en een  
rebus.

De app begint bij Kunstwerk! Lie-
mers Museum in de Turmac Cul-
tuurfabriek. Binnen de app is er de 
mogelijkheid om de Burcht in 3D 
te bekijken. Onderweg verzamelen 
deelnemers aanwijzigingen om de 
code van de ridder Godevaart te 
kraken. Dat deed de kinderburge-
meester uit Zevenaar, Jasmijn, sa-
men met haar vriendin Isabella op 
24 maart als eerste.

De initiatiefnemers Kunstwerk! Lie-
mers Museum en Landgoed Huis 
Sevenaer zijn dolblij met de ontwik-
keling van de app, waarin Cultuur- 
en Erfgoedpact ‘Leven in de Lie-
mers’ een belangrijke rol speelde. 
“Voor gezinnen is het een moderne 
manier om kennis op te doen over 
de geschiedenis van Zevenaar. Het 
zorgt voor een veel betere beleving. 
En het mooie is dat de app nog kan 
worden uitgebreid met nieuwe ver-
halen en avonturen uit Zevenaar.”

Kinderburgemeester Jasmijn en Isabella zijn druk bezig met het oplossen van de puzzel.(foto: PR)

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

Lionsclub De Liemers wil regio opvrolijken met Blij Ei

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl
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installateur in de regio

088 - 297 34 00
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Atama bestaat dit jaar 12,5 jaar
en geeft daarom €250,- korting
op de installatie!
Wanneer je nú zonnepanelen aanschaft 
ben je klaar voor de zomer en pak je 
direct jouw voordeel!

Het is 
  FEEST 
bij Atama!

Nijverheidsweg 35 6662 NG Elst 
088-2973400 - www.atama.nl
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Deze actie loopt t/m 30-06-2021

Het is 
12,5

jaar
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Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

stamppotten
buffet?

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

Het leerplein van het prachtig verbouwde school-
gebouw is iedere woensdag het domein van het 
leerlab. Voor leerlingen die meer uitdaging kun-
nen gebruiken en leerlingen die meer behoefte 
hebben aan praktisch handelen. Anoek: “Dankzij 
het leerlab kunnen we iedere leerling zo passend 
mogelijk onderwijs bieden.”
Het leerlab is bestemd voor kinderen uit groep 3 
tot en met 8. Anoek Hoekstra begeleidt de groe-
pen samen met Astrid Reichwein en Nikki Verste-
gen. Ook de groepen 1 en 2 worden niet vergeten. 
Voor deze jonge leerlingen verzorgt Ria Kingma 
leerlablessen, hierbij wordt vooral gekeken naar 
wat deze leerlingen zelf willen leren.
Anoek: “Wij speelden al langere tijd met het idee 
om iets extra’s te doen voor de wat zwakkere en 
sterkere leerlingen. In het leerlab krijgen kinde-
ren die wat meer moeite hebben het tempo bij 
te benen, praktijkgerichte lessen. Ze werken aan 
concrete opdrachten. Ze bouwen bijvoorbeeld 
met technisch lego een huis. Anderzijds bieden 
we de kinderen die extra uitdaging nodig hebben 
meer verdieping. Als we het over de onderwater-
wereld hebben dan moeten ze bijvoorbeeld niet 
alleen de namen van de dieren vinden, maar ook 
de vraag beantwoorden wat de dieren en planten 
nodig hebben om daar te kunnen leven.”
Het leerlab houdt daarbij extra rekening met het 

sociale aspect van leren, vertelt Anoek. “Door 
ze te laten samenwerken met andere kinderen - 
bijvoorbeeld in duo’s - leren we ze hoe je in de 
communicatie met elkaar omgaat. Dan koppelen 
we bijvoorbeeld een creatief ingesteld kind aan 
een theoretische klasgenoot. Dat levert leuke 
combinaties en resultaten op.”
Ook is het heel belangrijk dat deze kinderen leren 
‘leren’. Omdat begaafde leerlingen vaak makke-
lijk tot een oplossing komen, denken ze weinig na 
over hoe leren eigenlijk in zijn werk gaat. Daar-

door kunnen ze ook vastlopen. Door het stellen 
van simpele vragen als ‘Wat is de opdracht?’ er-
varen hoogbegaafde kinderen beter de bedoeling 
van een taak.
Het Lindenhage leerlab wordt de komende tijd 
verder uitgebouwd. “LiemersNovum stelt hier-
voor mooie middelen beschikbaar zoals bijvoor-
beeld de Bee-Bot, een kindvriendelijke robot die 
te programmeren is. Op deze wijze bieden we de 
kinderen steeds weer nieuwe uitdagingen.”

Pas een half jaar geleden werd het leerlab van basisschool Lindenhage in Zevenaar geïntroduceerd. Een schot in de 
roos! “Het enthousiasme is groot”, zegt ook leerkracht en leerlab-coördinator Anoek Hoekstra.

Meer uitdaging met
Lindenhage leerlab

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Anoek Hoekstra: “De kinderen werken in het leerlab aan concrete opdrachten.”

Flore Derickx (12)

‘ Schaken kan 
ook online’

Schaken op school?
“Ja inderdaad. Op DaVinci Zevenaar krijgen 
we schaakles zodat we leren omgaan met 
winst en verlies en om beter vooruit te 
kunnen denken. Elke dinsdag hebben we 
schaakles.”

Hoe leuk is schaken?
“Ik vind het zelf heel leuk en uitdagend. Je 
moet namelijk op het hele bord letten. Je 
wordt met schaken fysiek uitgedaagd. Niet 
zoals bij hockey of voetbal waar je conditie 
opbouwt, maar ik train mijn concentratie. 
Daarnaast is het ook gewoon leuk. Op school 
organiseert de meester regelmatig een 
schaaktoernooi waardoor je steeds tegen 
iemand anders speelt en thuis schaak ik 
vaak met mijn opa.”

Schaken in coronatijd?
“Schaken kun je ook prima online. Dat heb-
ben we tijdens de lockdown ook wel laten 
zien. Daar heb je een speciaal programma 
voor.”

Nog een tip?
“Ja. Wil het niet meteen kunnen. Ik doe 
het nu twee jaar en maak nog steeds veel 
fouten. Dat is niet erg.”

Column
Nog even…
Tsjonge wat zou ik graag een stukje 
schrijven over iets dat ik op één van onze 
scholen heb meegemaakt. Zomaar een ver-
haaltje over een van de vele kinderen waar 
wij ons werk voor doen. Want op school 
gebeurt er altijd wel wat: iets ludieks, on-
verwachts, soms ergerlijks of ontroerends. 
Dingen die we op het bestuursbureau niet 
voorbij zien komen. 

Maar helaas lukt het scholenbezoek nog 
niet. Wij hebben met elkaar afgesproken dat 
alleen de teamleden die ècht een essentiële 
rol spelen om het dagelijks onderwijs vorm 
te geven op school mogen zijn. Samen met 
de leerlingen vormen ze een bubbel waar 
verder niemand bij mag. Geen gastsprekers, 
geen belangstellende ouders en ook geen 
betrokken bestuurders. Ik ben en blijf dus 
nog even op afstand van de scholen en heb 
alleen digitaal contact met mijn collega’s. 
Ik moet nog even geduld hebben voordat ik 
weer in mijn ‘schoolwereld’ mag rondlopen. 
De wereld waarin ik mijn hele werkzame 
leven al in vertoef en waar ik me thuis voel. 
Nooit geweten dat ik die dynamiek, soms 
hectiek, zo kan missen.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA

PAKKET
DEAL

PLAN EEN 
AFSPRAAK VOOR 

PERSOONLIJK 
SANITAIR ADVIES
VIA 026 379 13 09
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BABBERICH – Per 17 oktober is 
het authentieke Babberichse ‘Bab-
borgapad’ geopend, een Klompen-
pad dat – letterlijk én figuurlijk 
– verbindt! De internationale wan-
delroute is vrij te bezoeken door 
ieder die wil genieten van de veel-
zijdige omgeving.

Het was de gemeente Zevenaar die 
een oproep deed om een nieuwe 
wandelroute te willen opzetten. De 
dorpsraad Babberich en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland be-
antwoordden de oproep met goede 
moed met de opzet voor een au-
thentiek Babberichs Klompenpad. 
Uit de omgeving sloten vervolgens 
nog zestien andere vrijwilligers aan 
om de initiatiefnemers met raad en 
daad bij te staan.

“Natuurlijk, ik wandel heel graag!”, 
vertelt Tonnie Burgers. Tonnie en 
zijn collega Pierre maken deel uit 
van de Babberichse dorpsraad en 
werkten zeker twee jaar mee aan 
het plan om het wandelpad op po-

ten te zetten. “Paden zijn er genoeg,” 
zegt Tonnie. “het was aan ons om 
er iets speciaals van te maken.” Na 
het ontwerpen veel verschillende 
routes, kwamen Tonnie en zijn me-
destanders tot de conclusie dat ze 
goed gebruik moesten maken van 
de positie aan de grens. Het Klom-
penpad loopt daarom nog zes kilo-
meter door in Duitsland, nadat men 
al vijf Nederlandse kilometers ach-
ter de rug heeft. De elf kilometer lan-

ge route gaat over brede en smalle 
bospaden, weilanden en landerijen 
en voert langs lokale ‘hotspots’ als 
kasteel Halsaf en de oudste zand-
dijk van Nederland. Onder het genot 
van een drankje werd in ‘t Centrum 
Reijmer – het start- en eindpunt van 
de route -meerdere malen beraad-
slaagd over de aanleg van het pad. 
Samen met de inzet van de vrijwil-
ligers en de steun van betrokken 
partners, werden paden gemaaid en 

palen geslagen waar nodig. Letter-
lijk en figuurlijk werd met zijn allen 
flink aan de weg getimmerd. Nadat 
op 17 oktober het Klompenpad of-
ficieel werd geopend, mochten be-
zoekers een tochtje wagen langs 
oude smokkelpaden of de imposan-

te bossen. De leden van de dorps-
raad zijn het met elkaar eens dat 
de herfstkleuren de opening van het 
pad goed hebben gedaan. “Perfecte 
timing!”, beklemtoont Tonnie. Be-
langrijk is wel dat het pad voldoende 
wordt onderhouden. De vrijwilligers 
van het Klompenpad lopen de route 
maandelijks na om het pad schoon 
en functioneel te houden. Het is im-
mers niet de bedoeling dat paaltjes 
zoekraken, aangezien men zich in 
dat geval wel op een héél avontuur-
lijke route kan gaan begeven. On-
geacht de bijkomende verantwoor-
delijkheden, blijven de betrokkenen 
optimistisch; het is voor hen immers 
een groot voorrecht om de Babbe-
richse omgeving te verkennen op 
een manier als nooit tevoren. Jong 
en oud kunnen het te bewandelen 
rondje zo groot maken als ze zelf 
willen en als ze écht op dreef zijn, 
bestaat ook nog de mogelijk door 
te lopen naar andere wandelpaden 
zoals het Rijnstrangenpad.

De Liemers Lacht

Hallo, lieve lezers. Mijn naam is 
Dena van Dijk en ik ben nieuw 
bij De Liemers Helemaal Goed! 
Courant. Ik en de andere leerlin-
gen van de onderbouw kregen 
een bericht van school waarin 
stond dat de Courant nieuw 
schrijftalent zocht. Ik 
was natuurlijk meteen 
geïnteresseerd, want 
ik zocht namelijk nog 
iets om te doen in de tijd 
die ik over heb, en ik vind 
schrijven heel erg leuk. Ik schrijf 
namelijk al veel fictie en korte 
verhalen, dus wilde ik graag eens 
een andere manier van schrijven 
proberen. Ik denk dat dit perfect 
kan bij DLHG-Courant! Wat ik 
hoop te bereiken is meer schrijf-
vaardigheid natuurlijk, maar ook 
meer kennis.

 Als ik bijvoorbeeld een artikel 
ga schrijven over een bepaald 
onderwerp, doe ik daar eerst on-
derzoek naar op het internet, hier 
leer ik dan al best veel van. Daar-

na heb ik een interview met ie-
mand die veel van dit onderwerp 
af weet. Door dit proces hoop ik 
veel over verschillende thema’s 
te weten te komen.

Van mij zullen jullie waar-
schijnlijk ook dingen 
gaan lezen uit Wester-
voort, omdat ik hier 
woon. Ik denk namelijk 

dat er nu nog best wei-
nig nieuws komt uit het 

mijn dorpje. Ook hoop ik te gaan 
schrijven over de natuur, evene-
menten in de Liemers en activi-
teiten van/voor buurtbewoners, 
omdat deze onderwerpen mij 
heel erg aanspreken. Ik heb heel 
erg veel zin in dit nieuwe hoofd-
stuk dat mij tegemoet komt bij de 
krant en ik hoop dat ik snel mijn 
werk met jullie mag delen. Ook 
deze editie is weer heel erg leuk 
om te lezen, dus ga er lekker com-
fortabel bij zitten. Veel leesplezier!

Dena van Dijk

Redacteur van dienst

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

Vrijwilligers lopen elke maand het pad voor broodnodig onderhoud.

Amber Schreven van boeketterie ‘t Hoekje in Duiven toont de vrolijke paasboeketten in haar winkel. Foto: Floor Koers

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Als de 
Hypotheek last 

teveel wordt
Het gemak van ontzorgen



Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

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

De winkel is te vinden aan de 
woonboulevard in Zevenaar. 
Edisonstraat 56b  
6902 PK Zevenaar

www.ketteringwonen.nl
MAAK EEN AFSPRAAK EN PLAN JOUW BEZOEK 

BEL OF APP DE WINKEL: 0316 33 11 00

VOLG JIJ DE WINKEL AL OP FACEBOOK? 
KETTERING WONEN EN SLAPEN

TWEEDE PAASDAG OP AFSPRAAK GEOPENDSUPER WOON  
EN SLAAP  
SALE  

TWEEDE PAASDAG 

VANAF 

    119,- Tijdelijk met gratis 
dekbed en kussen

Di
ve

rse
 m

atr
as

se
n Prijs gebaseerd op een boxspring van 140x200cm

Tijdelijk met gratisTijdelijk met gratis
dekbed en kussen

VANAF 

    549,-
 

VANAF    

1.499,-

Boxspring mét TV-lift. Mét of zonder elektrische 
bodem. Vanaf 1.499,-. Excl. televisie.

VANAF 

    899,-

Prijs gebaseerd op een boxspring van 140x200cm

VANAF 

   699,-

Aanbod van stoelen wisselt constant. Vraag naar 
de mogelijkheden. Zowel elektrisch als manueel.

VANAF 

    699,-

Aanbod van banken varieert. Bezoek de winkel en kies 
jouw perfecte bankstel. OP=OP

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

Zacht Belegen
‘Gerkesklooster’

kilo nu8.95

AANBIEDING!!!

Wij kunnen uw kaasbestelling ook bezorgen!
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
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OUD-ZEVENAAR – De Brede School St. 
Martinus werkt sinds februari 2021 nauw 
samen met Kinderopvang Zonnekinderen. 
De school wil de doorgaande leerlijn nog 
verder uitbreiden door een Integraal Kind-
centrum (IKC) te worden, waar kinderen 
van 0 tot 13 kunnen welkom zijn. In een 
IKC zijn onderwijs, kinderopvang en de 
buitenschoolse opvang samengevoegd. De 
school is geopend van ’s morgens 7.00 uur 
tot ’s avonds 18.30 uur en vormt voor de 
kinderen een stabiele en vertrouwde basis.

Mandy van Ampting is de directeur van de 
Brede School st. Martinus. Mandy zit nu 
bijna 30 jaar in het onderwijs. “Ik heb op 
verschillende basisscholen in verschillende 
plaatsen in Nederland gewerkt, maar ik ben 
nu weer terug in Zevenaar. Op dit moment 
ben ik nog directeur van twee scholen, in 
Babberich en Oud-Zevenaar, maar ik ga 
me vanaf augustus 2021 helemaal richten 
op de Brede School St. Martinus.” Of deze 
school dan nog zo heet is nog even span-
nend, want er is een brief gestuurd naar alle 
ouders, leerkrachten, buurgenoten en ande-
re betrokkenen bij deze school met de vraag 
om mee te denken over de naam van de 
school. Mandy: “Dat wil niet persé zeggen 
dat we een nieuwe naam krijgen. De school 
bestaat al 65 jaar onder deze naam en is 
een begrip in Zevenaar geworden.”

Hechte gemeenschap
Dat de ouders mee mogen denken is op 
deze school niet vreemd. “Ouders en groot-
ouders voelen zich erg betrokken bij onze 
school en investeren daar ook veel tijd in. 
Zo zijn er altijd wel ouders die mee helpen 
bij schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes 
en sportdagen. Er is een actieve Ouder-
raad en Medezeggenschapsraad. Ook zijn 
er ‘klusopa’s’ die regelmatig in en rondom 

school aan het werk zijn. In de zomervakan-
tie verzorgt de buurt het schoolplein en de 
schooltuin. Het gebouw wordt voor verschil-
lende activiteiten in Oud-Zevenaar gebruikt. 
De school vormt echt een onderdeel van 
de hechte gemeenschap die Oud-Zevenaar 
is. Er komen natuurlijk ook veel kinderen 
van buiten Oud-Zevenaar naar de school, 
maar dat onderscheid wordt uiteraard niet 
gemaakt. Elk kind is hier op zijn plek.” Dat 
is ook het bijzondere aan deze school, vindt 
Mandy. “Eén van onze slogans is: ‘Het mooi-
ste dat je kunt worden ben jezelf’.” Mandy 

doelt daarbij op de visie van de school. De 
Brede School St. Martinus werkt volgens 
het principe Ervaringsgericht Onderwijs 
(EGO). Uitgangspunt daarbij is de betrok-
kenheid en het welbevinden van de kinde-
ren en verbondenheid. Mandy: “Ieder kind 
is anders. Ieder kind leert anders. Op onze 
school benaderen wij iedere leerling op de 
manier die het beste bij hem of haar past. 
Kinderen maken een optimale ontwikkeling 
door als ze betrokken werken en met ple-
zier naar school gaan, in een natuurlijke, 
huiselijke omgeving waar iedereen elkaar 
ontmoet.”

Doorgaande leerlijn
Kinderen, waarvan de ouders allebei wer-
ken, kunnen al vanaf nul jaar terecht in het 
gebouw van de Brede School St. Martinus. 
De kinderopvang wordt geleid door pedago-
gisch medewerkers van Zonnekinderen, die 
daarmee ook deel uitmaken van de school. 
Mandy: “Zodra een kind de basisschoolleef-
tijd van vier jaar heeft bereikt, kan het op een 
natuurlijke wijze overgaan naar ons onder-
wijssysteem. De dagelijkse opvang is daar-
voor een goede basis. De kinderen kennen 
het gebouw en zijn al min of meer gewend 
aan het ritme van ‘naar school gaan’. De 
nieuwe juf of meester kan best nog span-
nend zijn op zo’n eerste schooldag. De kin-
deren waarvan de ouders ook voor opvang 
kiezen, krijgen ook de voor- en naschoolse 
opvang van Zonnekinderen en blijven dus 
gewoon op school tot hun ouders ze op ko-
men halen.” De jonge kinderen en hun ont-
wikkeling blijven in zicht. De pedagogische 
medewerkers en de leerkrachten zien en 
spreken elkaar regelmatig en kunnen, indien 
nodig, overleggen over een kind. Bovendien 
raakt het kind zijn of haar vriendjes van de 
opvang niet kwijt. Mandy: “Dat noemen we 
de doorgaande leerlijn. Deze samenwer-
king met de kinderopvang komt echt ten 

goede aan de ontwikkeling van het kind en 
past ook helemaal in het principe van het 
Ervaringsgerichte Onderwijs dat wij bieden. 
We willen een solide Integraal Kindcentrum 
worden. We zitten nog in de opstartfase, 
maar ik heb er alle vertrouwen in dat het een 
hele goede basis is.”

Sportcoach
Op dit moment zitten er circa 180 leerlingen 
op de Brede School St. Martinus. Hiervan 
blijven ongeveer twintig kinderen voor en/
of na schooltijd in het schoolgebouw. Voor 
deze kinderen worden leuke en zinvolle acti-
viteiten georganiseerd. Mandy: “We werken 
met een sportcoach en een natuurcoach 
van Zonnekinderen. We hebben een groot 
en mooi ingericht schoolplein, waar de kin-
deren kunnen spelen en zich goed kunnen 
uitleven. Met de natuurcoach trekken ze re-
gelmatig het natuurgebied achter de school 
in. We zijn ook in de schoolvakanties open 
voor de opvang en dan zullen er ook leu-
ke dingen worden georganiseerd voor de 
kinderen.” De school telt twintig medewer-
kers. Er zijn verschillende, vaak gemixte 
werkgroepen. Mandy: “Deze mix en samen-
werking tussen onderwijspersoneel en pe-
dagogische medewerkers is heel waardevol. 
Daarmee bereiken we een optimaal ontwik-
kelplan voor elk kind.”

Ouders en opvoeders die interesse hebben 
om hun kinderen onder te brengen in het In-
tegraal Kindcentrum Brede School St. Marti-
nus kunnen een afspraak maken voor meer 
informatie. Vanwege de coronamaatrege-
len is zo’n eerste kennismaking nog digi-
taal. Mandy: “Wanneer het weer toegestaan 
is volgt er uiteraard een rondleiding op de 
school. Wij vinden het belangrijk dat de 
ouders een goed gevoel bij en vertrouwen 
hebben in ons mooie IKC.” Meer informatie: 
www.bredeschoolstmartinus.nl

‘Hoera we worden IKC!’
Elk kind van nul tot dertien jaar kan in Oud-Zevenaar terecht voor doorgaande leerlijn

Kinderen kunnen volop spelen rondom de school. In de winter..
…. en in de lente

De Brede School St. Martinus werkt volgens het principe Ervaringsgericht Onderwijs 

Alie Engelsman
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Skoda Citigo 
1.0 60pk 5drs | Airco | 

Navi | Cruise | LM-V

Bouwjaar 2016 

Prijs € 7.950,-

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

● Occasions                       
● Onderhoud 
    en Reparatie 

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

● Bandenservice
● Vrijwaring

Zeer scherp geprijsde 
en goed onderhouden 

occasions!

Nieuw binnen

 
Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
w w w . a u t o b e d r i j f f i e l t . n l
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Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
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Mercedes-Benz 
B-klasse 160
BlueEFFICIENCY 
Business Class / Navi
Stoelverwarming / Trekhaak
Bouwjaar 2011, 
Km. stand 142509 km
Prijs € 7.950,-

NIEUW
BINNEN

OCCASION 
VAN DE WEEK

Mercedes-Benz 
B-klasse 200
Origineel NL / Navi 
Cruise control / Trekhaak
Bouwjaar 2008, 
Km. stand 175026 km
Prijs € 6.950

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Audi A4
Avant 1.8 TFSI Aut. Airco/

Cruis/LMvelg/ Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar 2009

€ 9.995,-

Opel Meriva 
1.6-16V Enjoy 

Automaat/Airco/Cruisecontrol 
Brandstof: Benzine 

Km. stand: 146344 km 
Bouwjaar: 2005

€ 3.750 

Volkswagen Transporter
2.5 TDI 340 Airco/Cruise/

Navi/LMvelg/PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar 2007 

€ 15.750,-

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

 
‘t Holland 41 Duiven Tel. 0316 - 281451

OCCASION
KIJK VOOR ONS COMPLETE AANBOD EN VERDERE SPECIFICATIES OP ONZE SITE

www.garagearno.nl 

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

BMW Z4 2003 170.000 km zwart benzine € 10.500,-

Ford Fiesta 2018 42.000 km zwart benzine € 10.900,-

Ford Focus SW  2017 81.000 km  grijs benzine  € 11.500,-

Ford Focus SW  2017  92.000 km  zwart  benzine  € 11.500,-

Fiat Panda 2009 144.000 km grijs benzine € 3.750,-

Renault Clio SW 2018 52.000 km rood benzine € 11.000,-

Volvo C70 cabrio 2001 133.000 km blauw benzine € 9.250,-

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

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

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Verkoop occasions    

Ook voor schadeherstel!
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Nieuw: Regionale energiestrategie in de Liemers
Drie Liemerse wethouders vertellen over de gevolgen voor inwoners en natuur

LIEMERS – In 2019 publiceerde het ka-
binet de Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van Pa-
rijs. De bedoeling is dat we in 2030 op 
vijftig procent van de CO2-uitstoot zitten, 
ten opzichte van 1990. Eén van de afspra-
ken is dat dertig energieregio’s in Neder-
land onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land opgewekt 
kan worden. In de regio Arnhem-Nijmegen 
hebben de zestien gemeenten, de provin-
cie, de waterschappen en netbeheerder 
Liander samen met maatschappelijke or-
ganisaties, bedrijven en inwoners een plan 
hiervoor gemaakt: Regionale energiestra-
tegie 1.0 (RES). De verwachting is dat het 
plan voor 1 juni 2021 door alle partijen is 
goedgekeurd en wordt vastgesteld.

De drie verantwoordelijke wethouders in 
de Liemers Carla Koers (Zevenaar), Gem-
ma Tiedink (Duiven) en Hans Breunissen 
Westervoort lichten de plannen van RES 1.0 
voor de Liemers toe.

Wat betekent de RES 1.0 voor de gemeen-
ten Zevenaar, Duiven en Westervoort?
Carla Koers: “Met een klap op dit plan wor-
den de zoekgebieden vastgesteld. Het zoek-
gebied zoals dat nu in de Liemers is vastge-
steld is Innofase/ Centerpoort-Noord. We 
zijn aan het kijken hoeveel windmolens er 
kunnen komen, welke types, en hoe we om 
kunnen gaan met zonnepanelenvelden in 
dat gebied. Er zijn ook twee gebieden bui-
ten het zoekgebied waar ontwikkelingen 
zijn voorzien. Eén in Angerlo, daar staan nu 
vier windmolens en daar onderzoeken we 
de combinatie met een zonnepark. Op het 
Gelders Eiland onderzoeken we de moge-
lijkheid om zonnepanelen op een zandwin-
plas neer te leggen”, zegt Koers.

Wind en zonne-energie zorgen ook voor op-
brengsten. Wat gaat daarmee gebeuren?
Gemma Tiedink: “Financiële participatie is 
een belangrijk onderdeel in onze gemeenten. 
Het wordt steeds duidelijker in het proces dat 
het goed is om van tevoren met projectont-
wikkelaars af te spreken welk deel, en op wat 
voor manier de winsten terugkomen bij het 
gebied waar de energie vandaan komt. Be-
langrijk vind ik voor Duiven dat vijftig procent 
zeker terugvloeit.”
Carla Koers: “In Zevenaar is vijftig procent via 
het toets- en afwegingskader duurzame op-
wekking energie vastgesteld, en is al beleid.”

Het opwekken van elektriciteit willen jullie 
samen met de samenleving doen en com-
bineren met andere onderwerpen zoals 
biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit 
en landbouw. Hoe?
Carla Koers: “Dit gebeurt op veel verschil-
lende manieren. Een voorbeeld is, dat we 
kijken naar de geschiedenis van het zoek-
gebied om daar de ontwikkeling op aan te 
sluiten. Ook kijken we naar zonnepanelen 
met dubbel gebruik. Dit helpt de biodiver-
siteit. Daarnaast zoeken we naar slimme 
oplossingen. Er is een frambozenkweker 
in Babberich die voorheen plastic zonne-
schermen had. Die zijn nu vervangen door 
zonnepanelen.

Wat gebeurt er met het landschap als de 
RES wordt uitgevoerd?
Gemma Tiedink: “Om windmolens te rea-
liseren in het zoekgebied moeten er eerst 
natuur- en milieuonderzoeken plaatsvinden 
om te kijken wat voor effect het heeft op de 
natuur en het landschap. Globaal is er al 
naar gekeken en er zijn zeker mogelijkhe-
den. Pas als het helemaal duidelijk is wat 
waar komt, komen er nog specifieke on-
derzoeken. Natura 2000 gebieden zijn uit-
gesloten.”

Vanuit Regio Arnhem-Nijmegen wordt met 
1,62 TWh bijgedragen aan de landelijke 
ambitie van 35 TWh opwekking via zonne-
velden, grootschalig zon-op-dak en wind-
turbines. Op hoeveel zit de regio nu?
Hans Breunissen: “In de regio zitten we op 
dit moment op 0,12 TWh, dit komt onder 
andere door de al aanwezige windmolens 
in Duiven. Dat is nog niet veel, het uiteinde-
lijke doel is om 0,49 TWh uit zon op dak te 
krijgen, 0,93 TWh uit zoekgebieden en 0,20 
TWh uit opwekking buiten zoekgebieden.”

De verhouding tussen zonne- en wind-
energie in de RES 1.0 is 89% – 11% in de 
regio Arnhem Nijmegen, hoe is die verhou-
ding in de Liemers?
Gemma Tiedink: “In de Liemers zitten we 
veel dichter bij het ideaal, namelijk 50-50. 
Dat de verhouding over het algemeen zo 
scheef is, ligt aan de ruimte. In de grote 
steden is er weinig ruimte voor windmolens 
en dan kom je eerder bij zonne-energie uit; 
zonnepanelen op de daken. Windmolens 
hebben een grote impact op het landschap, 
open komgebieden zijn landschappen 
waarin ze het beste passen, wij kiezen voor 
clustering van zonne- en windenergie in ons 
zoekgebied.”

Hoe worden de inwoners van de gemeen-
ten Duiven, Westervoort en Zevenaar be-
trokken bij de plannen?
Carla Koers: “We hebben de inwoners en 
andere stakeholders vanaf het begin van 
het project meegenomen en geïnformeerd. 

We hebben inloopavonden georganiseerd 
en enquêtes afgenomen. In Zevenaar heb-
ben we ook het toets- en afwegingska-
der samen met de inwoners gemaakt.” 
 Hans Breunissen: “Tot nu toe krijgen we 
erg positieve feedback van de inwoners van 
Duiven en Westervoort, omdat we ze al zo 
vroegtijdig mee hebben genomen in het 
proces. Er zijn natuurlijk ook inwoners die 
de plannen niet fijn vinden. We willen alle 
bezwaren die er zijn zo veel mogelijk een  
plaats geven.”
Gemma Tiedink: “Het beste zou natuurlijk 
zijn, als we het straks daadwerkelijk gaan 
realiseren, dat alle inwoners meedoen en 
kunnen profiteren van de financiële win-
sten.”

Hoever denken jullie over tien jaar met de 
RES te zijn?
Carla Koers: “In 2030 vijftig procent reduc-
tie op CO2 hebben, is een behoorlijke klus. 
Of we dat waar kunnen maken weet ik niet, 
maar we gaan er zeker naar streven.”

Tiedink is positief: “Als ik kijk naar de Lie-
mers hebben we een grote stap gezet als 
het gaat om grootschalige energieopwek-
king. We zullen de komende 10 jaar fo-
cussen op het realiseren van de huidige 
plannen voor energieopwekking in het bui-
tengebied.”

Hans Breunissen: “In de RES wordt veel 
gesproken over zonnepanelen en wind-
molens, want dat is hetgeen waar we nu 
stappen mee kunnen maken. Dit betekent 
echter niet dat we andere dingen moeten 
uitstellen. Iedereen kan een bijdrage le-
veren; inwoners en bedrijven kunnen dat 
dagelijks doen in de vorm van grondstof-
fengebruik, afvalscheiding, je keuze voor 
mobiliteit, etcetera. De eerste stap is na-
tuurlijk bewustwording, en daarna kun je op 
zoek naar mogelijkheden om bij te dragen 
aan de verduurzaming van energie. Ook zul-
len we nieuwe technologieën op dit vlak 
zoals waterstof, geothermie en warmte uit 
water continu moeten blijven volgen.”

Carla Koers: ”We kijken ook naar zonnepanelen met 
dubbel gebruik”. Foto: PR

Hans Breunissen: ”We zullen nieuwe technologieën 
continu moeten volgen.” Foto: PR

Gemma Tiedink: “Natura 2000 gebieden zijn uitgeslo-
ten.” (Foto: Jacques Kok)

Nina Elbers



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

www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

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

Verf l Behang l Glas l Binnenzonwering l Vloerbedekking l Laminaat

WINKELEN OP AFSPRAAK (Max. 1 persoon)
Informeer telefonisch naar de mogelijkheden!

CLICK & COLLECT:
Beperkte mogelijkheden, informeer telefonisch naar de mogelijkheden!

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

WANDELVERGADERING?
Wij hebben koffie 

en een broodje to go!

1e en 2e paasdag

bezorgen en afhalen
25 euro p.p.

PAASBRUNCH

www.centrumreijmer.nl - 0316 24 72 13 - info@centrumreijmer.nl

SUPER
V R I J DAG 2 T/ M ZO N DAG 2 5 A P R I L 2 021

BLOEMBERGB I J

TOT € 3.000,- EXTRA INRUILWAARDE 
+ € 250,- ACCESSOIRES NAAR KEUZE
Switchen naar Toyota was al aantrekkelijk, maar tijdens de Super Switch doet 
Bloemberg er nog een � inke schep voordeel bovenop. Naast de extra inruilwaarde 
tot wel € 3.000,-*, krijgt u van ons ook nog € 250,- om extra accessoires uit te zoeken. 
Bovendien maakt u bij o� erteaanvraag ook nog kans op een Nintendo Switch**. Maak 
dus snel een showroomafspraak op toyota-bloemberg.nl en pro� teer tot en met 
25 april maximaal. 

 € 750,-
EXTRA INRUILVOORDEEL

 € 2.000,-
EXTRA INRUILVOORDEEL

 € 3.000,-
EXTRA INRUILVOORDEEL

*Actieperiode loopt t/m 25-04-2021. De uiterste registratiedatum betreft 25-06-2021. Prijs inclusief 
BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Extra inruilwaarde is niet geldig i.c.m. Private Lease. Prijswij-
zigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota dealer naar 
de voorwaarden. Het afgebeelde model kan afwijken van de genoemde 
prijzen en voorwaarden.

BLOEMBERG
Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204

toyota-bloemberg.nl
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ZEVENAAR – Het zal niemand 
verbazen dat in deze tijd de 
meeste sporten stilliggen. Toch 
blijven ze vooruitkijken bij bow-
lingvereniging Zevenaar.

Zoals het er nu uit ziet zal het 
waarschijnlijk wel gaan lukken om 
26 september weer aanwezig te 
zijn bij Duuve te Gek. Mits het al-
lemaal mogelijk is natuurlijk. “We 
blijven vooruitkijken en hopen ook 
echt dat het gaat lukken. Dus no-
teer alvast in de agenda zondag 
26 september. We zullen daar 
weer staan met onze fantastische 
mobiele bowlingbaan en de roller-
baan.
Rollerbaan is de bedoeling om een 
bowlingbal over een verhoging te 
rollen en dan te proberen dat de bal 

in de kuil zeg maar blijft liggen. Wij 
zijn ons daar in ieder geval op aan 
het voorbereiden. Verder mocht je 
zelf willen gaan bowlen of wil je 
misschien al wat informatie hier-
over stuur dan in ieder geval een 
mailtje naar h.dijkhuizen1958@kp-
nmail.nl of kijk op onze site www.
bowlingvereniging-zevenaar.nl 
daar vind je ook meer informatie 
over onze mobiele bowlingbaan.
We weten dat het op het ogenblik 
nog niet kan maar informeren er-
gens naar om in de toekomst zo-
dra het weer kan te gaan doen kan 
nooit kwaad. Dan verwelkomen we 
je graag in het gezelligste bowling-
centrum van de Liemers.”

Vriendelijke groeten,
Bowlingvereniging Zevenaar.

DIDAM – Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet. Tijdens 
de Media Ukkie Dagen 
van 26 maart tot en met 
2 april wordt aandacht 
gevraagd voor media-
wijsheid in de opvoe-
ding van kinderen van 
0 tot 6 jaar. Ouders en 
verzorgers van jonge 
kinderen krijgen tijdens 
deze campagne tips  
om aan de slag te gaan 
met het mediagebruik 
binnen het gezin.

Er zijn twee gratis webi-
nars te volgen. Webinar 
‘Appvoeding’ op dinsdag 
30 maart en webinar ‘Ik 
zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
op woensdag 31 maart. 
Aanmelden via de website van de 
bibliotheek.
Jonge kinderen weten de weg in 
de ‘digitale wereld’ razendsnel te 
vinden. Ze swipen op de tablet of 
smartphone zo naar hun favoriete 
filmpje of app. Kinderen beleven 
hier veel plezier aan en voor ouders 
geeft het af en toe een momentje 
voor jezelf. Maar dreumesen, peu-
ters en kleuters zijn nog te klein om 
er wijs mee om te gaan en bege-
leiding van ouders en verzorgers is 
nodig.

Tijdens deze dagen is voor ou-
ders van kinderen van 0-6 jaar een 
gratis Media Ukkie Dagen-tas te 
bestellen. In de tas zit een Media 
Groei boekje, een MediaDiamant, 
de Voorleesgids, flyers en een  
kleurplaat.
Bij de online bijeenkomst Boek-
jes&Babbels wordt op 13 april ook 
aandacht geschonken aan media-
wijsheid voor de allerkleinsten. Kijk 
voor meer informatie en aanmel-
den: bibliotheekmontferland.nl/ 
MediaUkkieDagen.

Media Ukkie Tas. (foto: Bibliotheek Montferland)

Bowling Griethse Poort in Zevenaar. (foto: Dennis Daamen)

ZEVENAAR – Van vrijdag 2 tot en 
met maandag 5 april mogen alle 
kinderen van 10.00 tot 16.00 uur 
en verrassingstasje komen opha-
len bij minibieb De Schatkist, J.P. 
Coenstraat 7 in Zevenaar. Ze lig-
gen verstopt in de voortuin!

Hierin zitten twee Disney-
boekjes, een lekkere appel, 
een zakje met paaseitjes 
en wat andere lekkere din-
gen en een knuffel (eentje 
die wel mag!). Voor de gro-
te kinderen ligt er binnen 
een tasje voor ze klaar 
met onder andere een Do-
nald Duckstripboek of Do-
nald Duckpocket, die mo-
gen dus even aanbellen!
Verder staan er in de tuin 
wat dozen met dvd’s, VHS 
banden en computerspel-
letjes. Ieder kind mag daar 
een paar van uitkiezen. 
(Dank aan alle sponsoren 
maar speciaal aan Annie, 
Ingrid, kwekerij De stok-
horst in Groessen en de 
Jumbo). Denk wel aan de 
coronamaatregelen, dus 
probeer afstand te hou-
den en bij thuiskomst han-

den wassen.
“Ik hoop dat we de kinderen zo weer 
even een leuke onderbreking kun-
nen bezorgen. Verder mag iedereen 
natuurlijk altijd gratis boeken uit de 
minibieb komen kiezen of iets leuks 
van de weggeefplank meenemen.”

Goede vrijdag 2 april 15.00 uur:
Kruisweg met voorgangers Annie 
Weenink, Theo Salemink, Wim van 
Heugten en Wim Wismans.
2e Paasdag maandag 5 april 11.00 
uur:
Woordviering met voorgangers Wil-
ly Nijland en Anna Grob
Gebedsintenties:  
  
Overleden ouders Stokman-Elshof 
en Gerard Stokman
Dora Kluitman-Beekman
Johan en Grada Engelen-Polman 
en dochter Ria

Gisela Kleinpenning
Mies Lemm-Roelofsen en familie
Lena Wenting
Theo en Mia van Alst-Postma
Gerrit Godschalk en zoon Fred
Wim ter Heerdt
Jan Hendriksen
Benthe Damen
Bennie Nieuwenhuis en familie
Koor:
Jacob en Christian

Zondag 11 april is er geen viering in 
de Sint Martinuskerk van Oud-Ze-
venaar.

DUIVEN – “Na 2 maart mogen we 
weer 30 kerkgangers toe laten 
bij vieringen in onze geloofsge-
meenschap. Voor actuele infor-
matie kunt u de website www.
rkliemers.nl raadplegen.”

Vrijdag 02-04-2021 om 15.00 uur. 
Kruisweg. Voorganger: Parochia-
nen.
Zondag 04-04-2021 (1e Paasdag) 
om 11.00 uur. Woord/communie-
dienst. Voorganger: Diaken A. van 
Zundert. Na deze viering kunnen 
de parochianen die een Huispaas-
kaars hebben besteld, deze mee 
naar huis nemen. 
Voor deze viering u gelieve zich 
aan te melden bij het Remigius 
secretariaat op woensdag of 
vrijdag tussen 9.00 – 11.00 uur 
(0316 261210).
Vrijdag 09-04-2021 om 10.30 uur. 
Stille Eucharistieviering. Voorgan-
ger: Pastoor Thanh.  
 

Gebedsintenties 04-04-2021: 
Ouders Miep en Albert van Kla-
veren, Herman Derksen, Bernard 
en Annie Hoppenreijs-Lucassen, 
Ouders Jan en Riet Janssen-Be-
rentsen, Ouders Hooijman-Hol-
land, Ouders Jansen-Fontein, 
Michel Thuyns, Ouders van den 
Boom-Jacobs en familie, Wim 
Staring, Bets Vuulink-Goris, Toon 
Mattijssen, Els Gal-de Kinkelder, 
Ben Bossmann, Wim Sanders, 
Lucy van der Heijden-Beekema, 
Familie Reuling-Schoenaker, Bart 
Boekhorst, Hetty Vermeer-Ernste.
Jaargedachtenis: Jan Brouwer, 
Loes Oosterman-Geurtsen.
Overleden: Hetty Vermeer-Ernste 
in de leeftijd van 75 jaar.
Op zaterdag 10 april vindt de 
Sam’s kledingactie weer plaats. U 
kunt de kleding, verpakt in geslo-
ten plastic zakken/dozen, tussen 
9.00 en 12.00 uur inleveren bij het 
Parochiecentrum.

Bowlingvereniging zet door

Media Ukkie Dagen

Paasactie bij minibieb

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

H. Remigius Duiven
(advertentie)
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Hoera!
Zoals je wellicht weet, kan je als je 
tussen de 18 en 40 jaar bent een ton 
geschonken krijgen. Momenteel is 
het zelfs € 105.302. We noemen dit 
in notariële kringen “de jubelton”. Dit 
bedrag moet je dan wel gebruiken 
om je eigen woning aan te kopen, 
je eigen woning te verbouwen of je 
eigen woningschuld (hypotheek) af 
te lossen.
Je kan de schenking krijgen van ie-
dereen die je dat wil geven. Meestal 
zijn het je ouders, maar het mag ook 
je oma zijn of je suikeroom. Zomaar 
een jubelton krijgen van een vreem-
de zal echter wel niet zo snel gebeu-
ren.
Maar nu is er iets nieuws. Het was 
namelijk zo dat je nog geen 40 jaar 
mocht zijn als je die jubelton kreeg. 
Dus op je veertigste verjaardag tij-
dens een diner met je familie, kon je 
vader even leuk uit de hoek komen 
en zeggen hij je eigenlijk belasting-
vrij een ton wilde geven voor je ver-
jaardag, maar dat je helaas al 40 bent 
en dat die vlieger niet meer opging. 
“Leuk pap, bedankt voor de dooie 
mus!” Hilariteit alom, vader was weer 
eens grappig.
Maar nu kan jíj - als je vader een 
geintje met je wil uithalen op je 
veertigste verjaardag - hem daar 
met een luid “Hoera, dank je wel 
pap!” gelijk voor bedanken. Want nu 
kan je namelijk ook op de dag zelf 
nog de jubelton belastingvrij ge-
schonken krijgen! Há pa, dat wordt 
betalen, want een schenking is een 
overeenkomst en ik neem je aanbod 
tot schenking aan, dus is er een over-
eenkomst!
Wel jammer dat er ook nog wilsover-
eenstemming moet zijn om tot een 
geldige overeenkomst te komen, en 
die is er dan waarschijnlijk niet, maar 
nu kan jij je vader even terugpakken.
Worden in jullie familie geen gein-
tjes gemaakt over geld en willen 
jullie serieus weten hoe het zit met 
de vrijstellingen voor schenkbelas-
ting, kom dan eens langs voor een 
bespreking.

Aletta Laarberg-Trynes
De notaris die nog de tijd 
voor je neemt!

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

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

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

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

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

                                  
                                 We mogen u 
                                 weer in onze 

(vernieuwde) showroom 
verwelkomen, maar...

Yes!
uitsluitend op afspraak! 

Wij ontvangen u graag in onze vernieuwde showrooms. 
Bel, mail of maak een afspraak via de website; 

www.lentjesdroomkeukens.nl

Bel, mail 
of maak een 

afspraak 
via de 

website

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

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

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

EEN RUIM ASSORTIMENT BADMEUBELS, 
RADIATOREN, VLOER- EN WANDTEGELS.
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HORIZONTAAL: 1 moeder, 5 klapje, 9 in goede staat, 13 volwassene, 15 vreemde 
munt, 16 koord, 17 patroon, 19 kansspel, 20 plaats in Gelderland, 21 gelijkenis, 
24 inzinking, 25 begerig naar, 27 friet, 28 mede, 30 broodsoort, 32 deksel, 
33 aperitief, 35 iemand die zeer sober leeft, 38 bühne, 40 programma, 41 jacht-
terrein, 42 schijfmiddel, 44 monddoekje, 45 streep, 46 plaaggeest, 48 ontkenning, 
49 vreemde munt, 50 afspeelplaat, 52 bospad, 54 in orde (afk.),  55 emesis, 
57 heks, 59 reden, 61 omloop, 63 geschreven boodschap, 64 boom, 66 karos, 
67 gevoelig, 68 redelijkheid, 69 kist.

VERTICAAL: 1 larve, 2 aanhanger, 3 museumverzameling, 4 indien, 6 in oprichting, 
7 land in Europa, 8 persoonlijk voornaamwoord, 9 internationaal, 10 goederentrans-
port, 11 reeks, 12 velours, 14 advies, 16 zangnoot, 18 houten kom, 19 Europeaan, 
22 vogel, 23 waskuip, 26 gezichtspijn, 28 toren, 29 engerling, 31 rij, 33 gerst, 
34 geroddel, 36 stuiver, 37 voorzetsel, 38 stapel, 39 plaats in Gelderland, 43 buffet, 
46 groente, 47 rondedans, 49 behaalde punten, 50 boerderijgrond, 51 nauw, 
53 hoofdslagader, 54 openbare betrekking, 55 halsdoek, 56 Gemeentelijk 
Adminstratiekantoor, 58 opsomming, 60 Europeaan, 62 plukje haar, 64 en andere, 
65 meetkundig getal.

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

ACHTSTE - AFTRAP - APART - APERT - BLAAS - BOLEET - CAPELLA - 
CHEMISCH - DOUANE - ETHER - EXTRA - FACET - FREAK - HANNES -
HERFST - INDEX - IRREEEL - ISODONT - KARET - KEUKENFORNUIS - 
KOALA - KOELTE - MADAM - MAORI - MASSA - MENIE - MOBIEL - NAALD - 
NAÏEF - NATUUR - NIETS - NIJDIG - OMMEZIEN - ONEERVOL - ONREIN - 
OPPAS - PLEIT - PRAUW - RASTA - REEEL - REEST - REPETITOR - RIETEN - 
ROOMS - SCALA - SCHOK - SERIE - SERPENT - STAAT - TEEMS - TEKST - 
TROEF - UNIEK - WITLOF

boven-
winds
eiland

ijzer-
legering

beroeps-
sport

bekoorlijk

praktijk-
geval

onzin-
prater

1000
gram

3

dieren-
toilet

slang

rijst-
gerecht

4

domoor

familielid

vader

treuzelaar

staats-
secretaris

(afk.)

6 lucht
vervoers-
associatie

flauw

Frans
depar-
tement

7 1

boom met
trillend blad

goochelaar

5

pape-
gaai

2
digitale

gegevens

8

gedroogde
halmen

mannelijk
schaap

ZWEEDSE PUZZEL - OPLOSSING - ZW5
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Uw oplossing:
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@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 13

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

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

PUZZELPAGINA 



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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners:

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Het waren wethouder Johannes Goos-
sens en beleidsmedewerker Jeroen   
Lommen die in 2019 het eerste zaadje 
plantte voor het Jongerenparlement   
Duiven. Destijds waren het “een handje 
vol” middelbare school leerlingen die 
gehoor gaven aan de oproep, maar    
omdat de geïnteresseerde leerlingen 
destijds te druk waren met hun examen 
en vervolgstudie, bleek er onvoldoende 
draagkracht om een vervolg te geven aan 
het plan.  

Toen de leden die waren overgebleven 
begin dit jaar werden uitgenodigd bij de 
“je bent jong en je wilt wat dag”, die werd 
georganiseerd door de gemeente Duiven 
en adviesbureau Spectrum, ging het 
vlammetje opnieuw branden en sloegen 
meerdere jongeren de handen in elkaar 
om het initiatief voor een Jongerenparle-
ment verder te dragen. 

Continuïteit 

Inmiddels hebben zich al circa tien leden 
aangesloten bij de club die momenteel 
een keer per week  bij elkaar komt. Het 
doel is door te groeien naar twintig tot 
vijfentwintig leden, zodat de voortgang 
van het jongerenparlement gewaarborgd 
blijft. Na deze opstartfase verwachten de 
jongeren de vergaderfrequentie aan te 
passen naar een keer in de twee tot drie 
weken. De groep jongeren worden     
begeleid door Koen Kuiper. Koen doceert 
aardrijkskunde aan het Candea College. 
Door een docent toe te voegen aan de 
groep kan de continuïteit van het jonge-
renparlement beter worden gewaar-

borgd en hebben de deelnemers een 
soort van mentor tot wie ze zich kunnen 
richten. 

Doelstellingen 

De deelnemers verwachten door deelna-
me aan het jongerenparlement meer 
inzicht te krijgen in de gemeentepolitiek 
en mee te mogen kijken bij hoe bijvoor-
beeld besluiten tot stand komen en hoe 
de samenwerking tussen verschillende 
partijen verloopt. Stijn licht de ambities 
toe: “Wij willen met het jongerenparle-
ment de schakel gaan vormen tussen de 
jongeren in Duiven en de gemeente en 
vice versa”. Marleen zegt enorm        
benieuwd te zijn hoe het nu werkt bij de 
gemeente en hoopt achter de schermen 
mee te mogen kijken: “Het zou nog  
mooier zijn als we uiteindelijk, als jonge-
renparlement, een meer officiële status 
zouden krijgen binnen de Duivense    
gemeenteraad” voegt Marleen hoopvol 
toe. 

Kfir, die een tiental jaren geleden van 
Israël naar Duiven is geïmmigreerd,  is 
ook toegetreden tot het jongerenparle-
ment en mag zich voorzitter noemen. Hij 
legt uit hoe hij tot deze keuze is geko-
men: “Internet maakt het makkelijk om 
mee te kijken bij debatten en betrokken 
te worden . Dit heeft mijn interesse voor 
politiek aangewakkerd. Wij zijn momen-
teel een lijst aan het samenstellen van 
punten waar we ons binnen de Duivense 
politiek hard voor willen maken. Eind mei 
hebben wij een bijeenkomst met de   
gemeenteraad, de burgemeester en de 

schooldirectie waar we deze punten   
willen gaan pitchen. Deze punten richten 
zich niet alleen op jongeren, maar ons 
doel is met goede ideeën te komen waar 
alle inwoners van Duiven gelukkiger van 
worden”. Volgens Kfir is dit ook een goed 
moment om met deze punten te komen, 
omdat de gemeente momenteel erg 
openstaat voor dergelijke positieve   
ideeën. 

Nieuwe leden gezocht 

Zodra het jeugdparlement Duiven een-
maal draait, willen de jongeren het idee 
ook in Zevenaar, op het Liemers College, 
gaan introduceren. Tot die tijd ligt de 
focus op Duiven en de groei van het aan-
tal deelnemers. Voorwaarde om mee te 
doen is dat je woonachtig bent in Duiven 
of op het Candea College zit. De maxima-
le leeftijd bedraagt 23 jaar. Een minimale 
leeftijd is er eigenlijk niet. Zo is het jong-
ste lid Max 13 jaar oud:  “ik zou graag 
meer evenementen in Duiven zien en 
heb ook hele goede ideeën daarvoor” 
roept Max enthousiast. 

Het Jongerenparlement Duiven is een 
project dat valt onder Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT). Dit betekent onder 
meer dat de deelnemers, voor de tijd die 
ze investeren of de kosten die ze maken, 
een financiële vergoeding ontvangen. 
Deelname aan MDT betekent dat je je 
talenten ontdekt en tegelijkertijd iets 
doet voor een ander. Als je interesse 
hebt om lid te worden van het jongeren-
parlement Duiven, stuur je een email 
naar mdt@hope-xxl.nl 

Jongerenparlement Duiven van start 

��  Van links naar rechts: Marleen Burghout, Kfir Salter, Max Hoving en S�jn Slangewal 
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Door hengelsportvereniging en dorpsgenoten 

Landelijke Opschoondag
GIESBEEK – Zaterdag 20 maart 
was het weer zover, de Landelijke 
Opschoondag stond op het pro-
gramma. Het thema ‘Word weer 
verliefd op je buurt’ is voor een 
aantal mensen reden geweest zich 
hiervoor aan te melden.

Moeders met kinderen, opa’s met 
kleinkinderen, een vriendinnen-
groep, twee zussen en leden van de 
plaatselijke hengelsportvereniging 
geeft een beeld van het gemêleerd 
gezelschap (achttien in totaal) dat 
zaterdag erop uittrok om de han-
den uit de mouwen te steken. Een 
schone omgeving spreekt voor zich 
en staat bij hengelsportvereniging 
Ons Genoegen hoog in het vaandel. 
Vandaar dat de vereniging ook dit 
jaar weer ‘kartrekker’ was om Gies-

beek en omgeving weer een beetje 
schoner te maken.
Rond 08.30 uur was het verzame-
len in het clubgebouw van Ons 
Genoegen waarna, na een bakje 
koffie, de verschillende ploegen op 
pad gingen. Aan het eind van de 
dag waren er een behoorlijk aantal 
zakken vuil en ander groot afval op-
gehaald. Van aanrechtblad tot zak-
ken met luiers en ontelbare blikjes, 
flesjes en plastic. Ruim twee volle 
aanhangwagens was het resultaat. 
Na een welverdiende kop koffie bui-
ten het clubgebouw (’coronaproof’) 
keerde eenieder met een voldaan 
gevoel huiswaarts. “Wij danken de 
deelnemers voor hun bijdrage en 
hopen voor volgend jaar op een 
nog grotere opkomst om aan deze 
nuttige actie mee te doen.”

H. Andreaskerk Groessen
Vieringen: Voor de vieringen in de 
Goede Week / Pasen verwijzen wij 
u naar het parochieblad en/of de 
website.

Op woensdag 7 april ’s avonds om 
19.00 uur is er een woorddienst 
in de H.Andreaskerk te Groessen 
voor maximaal dertig personen op 
1,5 meter en zijn mondkapjes ver-
plicht. Voorganger is Piet Peters. 
In deze vieringen 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. Tevens 
zijn er gewijde palmtakjes verkrijg-
baar.
De vieringen (elke zondag om 
10.30 uur) in het eucharistisch 
centrum zijn te volgen via een 

livestream op het YouTube kanaal 
van de parochie.
De intenties die in Groessen zijn 
opgegeven zullen worden ge-
lezen in Zevenaar. 4-4-21: Anja 
Jansen-Hubers, fam. Vreman, Mi-
riam Reijmer-Peters, fam. Klop-
penburg, Wim en Lies Melchers 
Melchers-Derksen, Theodorus en 
Riek van Ditshuizen-Peters, Ma-
ria Nass-Uffing, Bertus en Leike 
van Bethray, Bertus Driessen, Ber-
nard en Marie van Onna, Zr. And-
rea 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  
Lamers-Awater.
11-4-21: Truus en Dina Degen.

Weer fit dankzij het Ganzenbord in Beweging
RIJNWAARDEN – Rijnwaarden 
50plus vond een nieuwe manier 
om senioren op het Gelders Ei-
land meer te laten bewegen. Net 
was de seniorengymnastiek op-
gestart of dat moest ten gevolge 
van corona alweer stoppen.

Ook alle ander activiteiten konden 
niet doorgaan, waardoor ook de 
sociale contacten tijdens de we-
kelijks evenementen wegvielen. Ie-
dereen kijkt uit naar het einde van 
de lockdown. Dat geldt zeker voor 
de ouderen die lid zijn van Rijn-
waarden 50plus.
Het bestuur maakte zich duide-
lijk zorgen over het uithoudings-
vermogen en de conditie van 
ouderen, want dat zal de afgelo-
pen periode zeker minder zijn ge-
worden. Middels diverse acties 
is in 2020 al getracht de binding 
met de senioren toch op peil te  
houden.
De eerste actie in 2021 was nu het 
huis aan huis uitreiken van een 
‘Ganzenbordspel nieuwe stijl’, na-
melijk Ganzenbord in Beweging. 
Met het spel is het de bedoeling 
om thuis aan de slag gaan met be-
wegingsoefeningen. Dus in plaats 
van ‘drie plaatsen terug’ staat er 
nu bijvoorbeeld ‘drie buigingen 
maken’. Dus spel en sport tegelijk. 
Door de bestuursleden en enkele 
andere vrijwilligers van Rijnwaar-
den 50plus zijn in de eerste week 
van maart 750 leden voorzien van 
dit spel in de vorm van een place-
mat. Daarbij een toelichting en 
spelregels. Verder een zakje met 
vier verschillend gekleurde eend-

jes, alsmede een dobbelsteen. Dit 
alles werd overhandigd in een han-
dige Jumbotas.
Degenen die nieuwsgierig zijn naar 

de geplande activiteiten in 2021 
kunnen verwijzen worden naar het 
nieuwe uitgebreide jaarprogram-
ma op: www.rijnwaarden50plus.nl.

Het resultaat van een ochtend opruimen. (Ffoto: Harry Knuman)

Ganzenbordspel In Beweging. (foto: J.Stoll)

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

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

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

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

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

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

WIJ ZIJN 
GEWOON 
OPEN!

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

Heeft een kind nog wel een toe-
komst, een prachtig lied,
Gezongen, door Robert Long wie 
kent hem niet,
Te jong gestorven, leven dat hem 
los liet,
Kun je nog wel kind zijn,
Nergens heen, wel thuis hebben 
knus, gezellig, fijn
Warm liefdevol nest, thuisfront, 
goed om te merken,
Wordt anders iedereen thuis is, 
moet werken,
Andere situaties, als je continu bij 
elkaar zit,
Minder kunnen, minder mogen, ver-
veling, sterke dip,
Geen school, thuiswerken, geen uit-
gaansleven, alles dicht,
Houdt je bezig, waar is je toekomst 

op gericht,
Levensvragen komen boven, het 
nut om te studeren,
Levenslessen, kun je deze nog leren,
Journaals, sociale media kanalen, 
komen diverse berichten,
Waar we ons met zijn allen op blij-
ven richten,
Proberen we in woorden, gebaren, 
argumenten te redeneren,
Wat kunnen we deze coronacrisis 
blijven leren,
Duurt te lang, maakt ons bang, 
klaaggezangen
Normale omgang, omstandigheden 
waar we naar verlangen,
Basketiers’71, kan slechts hierin 
bieden, basketbalsport,
Ligt al maanden stil zit geen bewe-
ging in, dat is het lot,

Verandert dit ooit, dat iemand weer 
een balletje schiet,
Jeugd, senioren, de basketbalspor-
ter weer geniet,
Donkere moeizame tijden, op bijna 
ieder gebied,
Eens komt alle goeds van ieder naar 
boven,
Optimisme, positieve energie zullen 
het virus verdoven  
Mooie dingen, des levens worden 
tijdelijk opgeschoven,
Blijf in een toekomst van een kind 
en u zelf geloven,
Beste medicijn houdt u aan de re-
gels van de democratie,
Krijgen we samen, het coronavirus 
onder de knie.

M & M

Wat ligt er in het verschiet 



De Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen de Wmo-Raad) is sinds 
december 2017 het officiële adviesorgaan voor de gemeente Duiven bij on-
derwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, te weten de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Jeugd- en Participatiewet. 

De Raad voor Sociaal Domein Duiven 
(RvSDD) zoekt versterking
Wij zoeken:
• 1 lid die affiniteit en/of ervaring heeft met de  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
• een penningmeester in verband met het vertrek 

 van onze huidige penningmeester.

Uiteraard is er informatie beschikbaar over de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven en de genoemde wetten. Voor informatie: kijk op onze website 
www.rvsdd.nl of neem contact op met onze voorzitter Koos Seijsener 
(0316-26 31 97) of met onze penningmeester Theo Nass (06-11 28 43 77) 
of via ons ambtelijk secretariaat info@rvsdd.nl

De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven ontvangen voor hun 
werkzaamheden een kleine vergoeding. Heeft u na het lezen van de  
algemene informatie nog vragen over het reilen en zeilen binnen de  
Raad voor Sociaal Domein Duiven, bijvoorbeeld over de belasting in tijd, 
dan kunt u ook contact opnemen met Koos Seijsener.

Uw reactie op deze advertentie kunt u voor 23 april 2021 sturen naar: 
RvSDD, p/a Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven.

Ambtenaren c.q. medewerkers van de gemeente Duiven komen niet in 
aanmerking voor het lidmaatschap van de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven.

Senior Systeembeheerder 
 
Weet je alles over het technisch beheer van een 
ICT-werkomgeving. Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als Senior Systeembeheerder draag je verantwoordelijkheid voor de 
continuïteit van de ICT-werkomgeving van onze klanten en projecten. 
Je adviseert klanten m.b.t. optimalisaties van bedrijfsprocessen en bent in 
staat deze projectmatig te initiëren.

Wie ben jij?
Als Senior Systeembeheerder bezit je de volgende kwaliteiten:
•  Klant- en servicegericht;
•  zelfstandig, initiatiefrijk, proactief en oplossingsgericht;
•  een scherp oog voor commerciële kansen en mogelijkheden; 
•  goed organiseren, anticiperen en in bezit van een hands-on
 mentaliteit;
•  uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat vragen wij? 
•  HBO werk- en denkniveau; 
•  minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
•  brede aantoonbare up-to-date kennis van Windows Server, Exchange
 Server, Virtualisatie, VM-Ware, MS Hyper-V, Security, Networking en
 Firewalls;
•  leidinggevende ervaring is een pré.

GKS ICT Solutions de automatiseerder die flexibel, persoonlijk en snel is. WiFi4ALL die gedreven altijd en overal bedraad en draadloze 
internetverbindingen regelt. En Adhetec die vakkundig slimme camerasystemen regelt voor observatie- en beveiligingsdoeleinden.

Wij zijn een dynamische onderneming die bestaat uit drie bedrijven:
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Wat bieden wij?
 

•  Een jaarcontract met aansluitend vast dienstverband;
•  uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
•  een prettige, informele maar professionele werkcultuur in een luxe werkomgeving.

Solliciteren?
 

Meer informatie vind je op onze websites onder het kopje ‘Vacatures’. Spreekt onze bedrijfscultuur je aan en herken jij jezelf in het functieprofiel?
Dan maken wij graag kennis met jou. Stuur dan voor 15 april je C.V. met motivatie of eventuele vragen naar Maartje Niesten via m.niesten@gks.nl. 

Industrieweg Oost 7b, 6662 NE Elst (Gld)    www.gks.nl   www.wifi4all.nl   www.adhetec.nl

Technisch medewerker 
buitendienst
Ben je handig en wil je je handen 
uit de  mouwen steken? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als Technisch medewerker buitendienst ga je door heel Nederland op 
locatie aan de slag met storingen, onderhoud of aansluiting van bedraad 
en draadloze verbindingen en camerasystemen. 

Wie ben jij?
Als Technisch medewerker buitendienst bezit je de volgende kwaliteiten:
• Klant- en servicegericht; 
•  communicatief vaardig (beheersing van de Nederlandse taal);
•  flexibel, multi-inzetbaar en een teamplayer 
 (geen 9 tot 5 mentaliteit);
•  zelfstandig, initiatiefrijk en leergierig;
•  geen hoogtevrees en een goede lichamelijke conditie.

Wat vragen wij? 
•  MBO werk- en denkniveau met technisch inzicht;
•  afgeronde technische opleiding (MBO niveau 3/4); 
•  in bezit van Rijbewijs B;
•  elektrotechnische of werktuigbouwkundige kennis en ervaring 
 is een pré.
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insurable
samen voor de zekerheid

Wilt u beter zorgen voor uw medewerkers? 
Ons Insurable Vitaliteits Programma helpt u 
daarbij.

Insurable B.V.
Dorpstraat 80 
6931 BL Westervoort

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

Meer dan 20 jaar zakelijke ervaring

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

Samen met u werken we aan een mentaal 
en fysiek gezonder team voor minder 
verzuim, minder stress en een fijnere 
werksfeer.  

Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie of 
vraag de Verzuim Analyse aan. 

Verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken
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Liemers Poëzie
PAASTRADITIE

Paastakken staan in een mooie vaas
Versierd met linten in de kleuren wit, geel en paars

De mandjes voor het zoeken staan al klaar
Om de eieren te verzamelen van chocola

Dat zijn de eieren die ik het liefste wil
Verstopt onder bloemen, aan takken en achter de grill

Het zoeken is een wedstrijd, een superleuk spel
Wie vindt de meeste, wie wint van het stel
Heb je gewonnen, dan is de titel voor jou

Maar een gelijk aantal eitjes is voor elke zoetekauw
Volgend jaar is er voor ieder weer een kans

Om te zoeken, te winnen en voor de revanche

KIM KLEIJKERS

LIEMERS – Stilzitten is geen optie voor 
de Liemerse Uitdaging. Ook in coronatijd 
weet deze maatschappelijke organisatie 
veel verenigingen en stichtingen met hun 
hulpvragen te matchen aan bedrijven. “We 
hebben vorig jaar opvallend veel matches 
kunnen maken”, zegt manager Audrey Jeu-
rissen.

De Liemerse Uitdaging is de schakel die 
stichtingen en verenigingen, met gesloten 
beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. 
Die organisaties helpt met hun hulpvraag, 
maar ook proactief de helpende hand biedt. 
De rol die de Liemerse Uitdaging heeft, is 
tijdens de coronatijd zo mogelijk nog belang-
rijker gebleken.

Audrey Jeurissen: “Wij dagen maatschap-
pelijk betrokken ondernemers uit om mens-
kracht, materialen en middelen in te zetten 
voor de inwoners van de Liemers. Ook in 
deze bijzondere periode krijgen we veel ver-
zoeken om ondersteuning. Voor alles geldt 
dat we een win-win-win situatie creëren 
waarbij verenigingen en stichtingen vooruit 
geholpen worden, bedrijven hun betrokken-
heid tonen en nieuwe verbindingen worden 
gelegd.”
De Liemerse Uitdaging bestaat dankzij het 
enthousiaste bedrijfsleven en de vier Liemer-

se gemeenten die allemaal het grote belang 
van de stichting onderkennen en financieel 
bijdragen. Daarnaast heeft de Liemerse Uit-
daging haar succes te danken aan de vele 
vrijwilligers. Audrey: “Samen dragen we bij 
aan een nog mooiere Liemerse samenleving.”

Het is opvallend dat de Liemerse Uitdaging 
uitgerekend in een jaar waarin geen beurs-
vloer werd gehouden – die normaliter veel 
matches oplevert – toch zoveel verenigingen 
en stichtingen blij kon maken. Totaal werden 
er maar liefst 178 matches gerealiseerd.

Enkele recente voorbeelden: 
de inzet bij het online Sinter-
klaasfeest in Duiven, de match 
waarbij IKEA 2000 kinderboe-
ken doneerde en die bijvoor-
beeld bij de Stichting BIO,  
de Voedselbank en Stichting 
Gaandeweg terechtkwamen. 
Of het kantoormeubilair dat 
Inverness Transport verzorg-
de voor de stichting Zeven-
AARDIG. Ook de apparatuur 
van Didata Automatisering 
maakte veel partijen zoals 
MDT/Hope XXL, TVR-Mozai-
ek, Symbion en Montessori 
Westervoort blij.

De Liemerse Uitdaging heeft 
ook nieuws te melden. Bin-
nenkort wordt het ‘Liemers 
Compliment’ gelanceerd. “Dit 
is een waarderingsprijs van 
de Liemerse Uitdaging voor 
bedrijven die veel doen voor 
lokale maatschappelijke or-
ganisaties”, vertelt voorzitter 
Sjoerd Geurts van de Liemer-

se Uitdaging. “Met deze prijs bedanken wij 
bedrijven voor hun bijdrage aan de lokale 
samenleving, zetten we ze in het zonnetje 
en willen we andere bedrijven inspireren om 
zich ook in te zetten. Op dit moment leggen 
we de laatste hand aan het format.”

Van de redactie

Belangrijke rol voor Liemerse Uitdaging 
Maatschappelijke organisatie presenteert ‘Liemers Compliment’

Elles Ruumpol (links) en Carine van Eldik van de stichting Gaandeweg zijn blij met de Ikea Boeken.

Ik heb een missie: alle mensen kunnen zich 
ontwikkelen op het gebied van kunst- cul-
tuur- en taalgebied. Dat is van wezenlijk be-
lang voor de persoonlijke ontwikkeling. Het 
scherpt je geest, wordt creatiever, leert beter 
samenwerken en het is goed voor je taal- en 
rekenvaardigheid. Het biedt ontspanning! Zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Het is niet 
alleen mijn of onze missie, het wordt ook 
onderbouwd met allerlei wetenschappe-
lijke onderzoeken. Professor Erik Scherder 
is daarin het bekendste boegbeeld. En toch 
blijft het al jaren een onderdeel van bezuini-
gingen. Iedere keer weer gaat er een beetje 
af. Wat blijft er straks nog over? Ik heb het 
nu natuurlijk over de forse bezuiniging op 
de bibliotheek in Westervoort. Dit staat niet 
op zichzelf, maar ondanks alle onderzoeken 
die de waarde bepalen, ook sociaal en eco-

nomisch, gaat er wederom een flinke streep 
door. Dit is geen oplossing van het probleem, 
namelijk oplossen van de tekorten op de 
jeugdzorg. Het zal het probleem alleen maar 
versterken. Zo zitten we over een paar jaar 
voor hetzelfde dilemma. Alle overheidslagen 
zullen hiermee aan de slag moeten. Want 
enerzijds liggen bibliotheektaken besloten in 
een wet met afspraken in een landelijk vast-
gesteld convenant. Terwijl er op lokaal ni-
veau geen middelen zijn om deze uit te voe-
ren. Hoe kan dit? Dezelfde overheid vraagt 
aan gemeenten om een sluitende begroting 
af te geven, maar wel ten koste van de voor-
zieningen die de samenleving juist wat kleu-
ren. Er zit dus fundamenteel iets fout in het 
systeem. Dan is het geen herstelplan, maar 
een afbraakplan. Ik blijf voor mijn en onze 
missie gaan. Maar dit maakt het wel lastig!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Missie

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



• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Minder allergie 
met acupunctuur

meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij 
van den Akker

GRATISHAAL- EN BRENG-SERVICE!

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

De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

06-24667703 / 06-55814854

Ontruimt, verhuist 
en ontzorgt

Wij regelen voor u de 
woningontruiming van A tot Z.

De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.

OPENINGSTIJDEN: 
Vanaf 4 maart alleen geopend op 

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

www.jkbouwenonderhoud.nl
Industrieweg 1C 6915 SH Lobith                 06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW
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LIEMERS – Wietske Glaser (46) heeft haar 
droombaan gevonden. Sinds januari 2020 
werkt ze voor Buurtgezinnen in de gemeen-
ten Duiven en Westervoort. Deze maand 
kwam daar de gemeente Zevenaar bij. Als 
coördinator koppelt ze overbelaste gezin-
nen aan een steungezin in de buurt. “Je ziet 
ouders en kinderen groeien.”

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen die 
behoefte hebben aan ondersteuning. Om 
wat voor een reden dan ook: een ziek kind of 
een zieke ouder, psychische problemen, een 
alleenstaande moeder. Problemen stapelen 
zich op en worden steeds zwaarder. Dán reikt 
Buurtgezinnen de helpende hand door een 
steungezin te zoeken dat het overbelaste 
gezin ontlast. Wietske Glaser: “Buurtgezin-
nen is een mooi product met een preventieve 
werking. Wij voorkomen dat problemen ver-
ergeren en dragen eraan bij dat kinderen fijn 
kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Kwetsbaar
Ophalen van school, opvang, logeren. De 
ouders geven zelf aan waar ze tegenaan lo-
pen en wat ze graag anders zouden willen. 
“Ik ga op huisbezoek bij gezinnen met een 
hulpvraag en denk samen met hen mee wat 

er nodig is”, legt ze uit. Vervolgens zoekt ze 
daar een passend steungezin bij. Soms is 
deze al voorhanden. Is dat niet het geval, dan 
schrijft ze een zoekprofiel, dat ze op social 
media plaatst. Ook deze steungezinnen be-
zoekt ze één of meerdere keren. “Omdat ik ie-
dereen van het gezin gezien wil hebben. Want 

je gaat niet zomaar iets aan met elkaar. Een 
vraaggezin geeft aan ‘help me alsjeblieft, hier 
is mijn meest kostbare bezit, wil je daarvoor 
zorgen?’ Ook als steungezin ben je kwets-
baar. Je krijgt een kind in huis waarvoor je 
gaat zorgen en waarmee je een band gaat 
opbouwen. De klik moet er natuurlijk wel zijn,  

ook als personen moet je bij elkaar passen. 
Wederzijds vertrouwen is heel belangrijk.”

Laagdrempelig
Wietske Glaser koestert de laagdrempeligheid 
van Buurtgezinnen. “Iedereen kan zich aan-
melden. Na het matchen evalueren we perio-
diek hoe het gaat, hoe de kinderen het ervaren. 
Gewoon aan de huiskamertafel met een kop 
koffie. Als ik tussendoor al appjes en foto’s 
krijg, dan zie je dat het goed zit.” Steun- en 
vraaggezinnen kunnen zich direct aanmelden 
bij Buurtgezinnen. In de praktijk komen over-
belaste gezinnen veelal via professionele ver-
wijzers als consultatiebureaus, huisartsen en 
de gemeente bij de stichting terecht. “Af en toe 
is er sprake van meer hulp en is Buurtgezinnen 
onderdeel van de hulpverlening. Maar soms 
kan onze inzet al afdoende zijn.” Buurtgezin-
nen begeleidt maximaal twee jaar. “Meestal 
blijven contacten daarna bestaan en zijn de 
gezinnen zelf in staat afspraken te maken als 
daar nog behoefte aan is. ” Zelf is ze getrouwd 
en heeft ze drie dochters van 16, 13 en 7 jaar. 
Uit eigen ervaring weet ze wat een zware wis-
sel overbelasting kan trekken op een gezin en 
hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je 
klaarstaat. “Een paar uurtjes per week kunnen 
dan al een wereld van verschil maken.”

Informatie: Wietske Glaser, 0614850264, 
wietske@buurtgezinnen.nl.

Van de redactie

Buurtgezinnen breidt uit naar Zevenaar
Wietske Glaser koppelt overbelaste gezinnen aan een steungezin

Wietske Glaser: “Een paar uurtjes per week kunnen al een wereld van verschil maken.”

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regelmatig 
een ondernemer of medewerker 
van een Liemers bedrijf.

Naam? 
“Mijn naam is Judith Kruis. Sa-
men met Johan Buiting ben ik 
eigenaar van BK Schoonmaak 
Plus, waarin ‘BK’ voor onze ach-
ternamen staat.”

Bedrijf? 
“Johan werkte in zijn tijd op de 
havo al bij Volharding Didam in 
de schoonmaak, wat later is over-
genomen door CSU. Hij had hier 
diverse banen als rayonmanager. 
Johan volgde verschillende opleidingen in 
dit vakgebied. Zelf heb ik na de havo een 
Schoevers opleiding gedaan. In 2012 richt-
ten we samen ons bedrijf op. Het schoon-
maakbedrijf is klein begonnen, vanuit onze 
woning in Zevenaar. Inmiddels is ons be-
drijf doorgegroeid en verhuisd.”

Vrije tijd?
“Ik vind het heerlijk om bezig te zijn in de tuin, 
of om te wandelen en fietsen in de zon.”

De Liemers?
“Ik kom uit Oud-Zevenaar en ben jaren in Ze-
venaar naar school gegaan. Zevenaar is ook 
een fijne plek om te wonen. Het centrum is 
heel gezellig geworden, met alle terrasjes en 

restaurantjes! Toen wij vroeger uitgingen, 
waren er nog maar net drie kroegen. Dat is 
echt wel beter geworden!”

Mooiste plekje?
“In Rijnwaarden, Montferland en het Rijn-
strangengebied kun je heerlijk wandelen of 
fietsen. De nieuwe klompenpaden in de Lie-
mers vind ik prachtig en de Breuly mag ik 
natuurlijk niet vergeten.”

Lokaal werken?
”Het is makkelijker om lokaal personeel te 
vinden en de reistijd is natuurlijk veel korter. 
We kunnen snel inspringen als er iets gere-
geld moet worden, of als we even willen kij-
ken bij een klant. Korte lijnen, groot gemak!”

ZEVENAAR – Van 9 tot 18 april vindt door 
heel Nederland de derde landelijke Kinder-
muziekweek plaats. Kunstwerk! organiseert 
op diverse momenten een online muziekpro-
gramma met inspirerende livestreams van 
de docenten band, interactieve workshops 
en korte live online snuffelsessies met do-
cent en instrument.

Sinds 2019 organiseren dertien organisaties 
de Nationale Kindermuziekweek. Na het suc-
ces van de eerste editie kon in 2020 de week 
alleen online doorgaan. Dit jaar is vanwege de 
pandemie wederom een knallend online pro-
gramma gemaakt, met hopelijk -als het mag- 
ook echte live concerten. De opening vindt 
plaats in Het Concertgebouw te Amsterdam 
op vrijdag 9 april. Op zaterdag 10 april om 
16.00 uur is de Kickoff van de Kunstwerk! Kin-
dermuziekweek. De Docentenband, samenge-
steld uit docenten van Kunstwerk! speelt een 

aantal bekende nummers. Ook wordt er een 
kijkje gegeven in het repetitieproces. Daar-
naast presenteert het Liemers Jeugd Orkest 
in een kort filmpje een succesvol afgerond 
project en laat de Slagwerkgroep van Kunst-
werk! zien wat ze kunnen. Het live concert 
en de filmpjes zijn te zien op www.kindermu-
ziekweek.nl. Op https://kindermuziekweek.nl/
online-programma/ kun je digitale workshops 
volgen, zoals het zelf schrijven van een ver-
haal met muziek erbij, een DJ workshop of 
kleine muziekspelletjes met Google Chrome. 
Mocht je een instrument willen ontdekken, 
nou dat komt goed uit! Op donderdag 15 en 
vrijdag 16 april tussen 15.00 en 16.00 uur, 
kun je bij Kunstwerk! in korte snuffelsessies 
van 10 minuten online live kennis maken met 
verschillende instrumenten en docenten (ko-
perblazers, houtblazers, strijkers, percussie & 
componeren). Je krijgt dan het instrument te 
horen en je kunt van alles aan de muziekdo-
cent vragen. Voor deze snuffelsessies dien je 
je wel aan te melden, dit kan via www.liemers-
kunstwerk.nl/snuffelsessies.

Kyra Sannes

Van de redactie

Judith Kruis: ‘Klompenpaden in  
de Liemers vind ik prachtig’

Derde Kindermuziekweek gaat door 

Judith: “Korte lijnen, groot gemak!” Foto: Kyra Sannes

Op 10 april is de kickoff van van de muziekweek van Kunstwerk!



De grootste
lingeriewinkel

van 
Nederland!

Rijksweg 26 • Duiven • 026-7370298 • info@bodywearsuperstore.nl
Bezoek onze webshop -> www.bodywearsuperstore.nl

De grootste collectie lingerie, ondermode,  
nachtmode en badmode van Nederland!
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50% KORTING OP = OP

Maak dan snel 
een afspraak!

U kunt nu weer 
volop genieten van onze  

uitgebreide collectie. 
 

Uiteraard Corona-proof!

We hebben 
u gemist !

U ons ook?

NACHT
KLEDING
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TOLKAMER – De lente, het is nu 
echt officieel begonnen. Alles 
wordt steeds een beetje groener, 
hoog tijd om lekker de tuin te gaan! 
Omdat iedereen meer thuis moet 
blijven, is het belangrijk dat u van 
uw tuin een plek maakt die hele-
maal naar uw zin is. Daar helpt 
Hoveniersbedrijf Martijn Vister u 
graag mee. Dit jaar bestaat het be-
drijf alweer vijftien jaar en daar is 
Martijn terecht trots op.

Van ontwerp tot veranda. “We 
doen alles in en rondom de tuin”, 
vertelt Martijn. “We doen niet al-
leen tuinaanleg en tuinonderhoud, 
maar we graven ook trampolines 
in, bouwen tuinhuisjes, veranda’s 
en we maken andere overkappin-
gen. Het is fijn om alles zelf te 
doen, zodat we ook de beplanting 
op schaduw en dergelijke kunnen 
aanpassen. We merken dat onze 

klanten het heel fijn vinden dat ze 
één aanspreekpunt hebben voor 
alles in hun tuin. Iedereen bij ons 
bedrijf weet van de gemaakte af-
spraken en de lijnen zijn bij ons 
altijd kort.”

Tuintips voor nu
U hoeft niet alles uit te besteden: er 
zijn ook veel dingen die u in het voor-
jaar zelf kunt doen. “Het is nu de bes-
te tijd om het gazon te verticuteren 
en te bemesten. De bloembakken 
mogen nu gevuld zodat ze er met 
Pasen tiptop bij staan. En knip het 
laatste dode materiaal weg, dan kan 
alles volop de ruimte krijgen om te 
groeien en bloeien.”

Hoveniersbedrijf Martijn Vister 
Tolkamer
Aanleg, ontwerp, bestrating, 
onderhoud en groenvoorziening; 
0316 543240, 06 16455678.

ZEVENAAR – Voor jongens en 
meisjes uit Zevenaar en omgeving 
organiseert Hockey Vereniging 
Zevenaar (HVZ) ook dit jaar de 
VTC Tulpencursus Hockey Instuif. 
Tijdens deze jaarlijkse sportie-
ve en gezellige introductiecursus 
kunnen kinderen, die dit jaar vijf 
jaar of ouder worden, gratis en 
vrijblijvend kennismaken met de 
hockeysport.

De Tulpencursus bestaat uit drie 
trainingen op de zaterdagochten-
den van 10, 17 en 24 april, telkens 
van 9:30 tot 10:30 uur. In verband 
met de verwachte toeloop is het 
verzoek aan een ieder die wil mee-
doen, om ongeveer vijftien minu-
ten vóór aanvang aanwezig te zijn 
bij het clubgebouw van HVZ op 
sportpark Hengelder. Mede dankzij 

onze sponsoren is deelname aan 
de Tulpencursus kosteloos.
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor ge-
zellige ochtenden, waarbij veel te 
doen zal zijn op en langs de hoc-
keyvelden. Onder de enthousiaste 
begeleiding van spelers van het 
eerste heren- en dameshockey-
team worden de kinderen spelen-
derwijs een aantal beginselen van 
het hockey bijgebracht.
“Heb je geen hockeystick? Geen 
probleem, want tijdens de Tulpen-
cursus kun je die lenen. Word je na 
de Tulpencursus lid, dan ontvang 
je een waardebon voor een gratis 
hockeystick. Wat betreft de aanwe-
zigheid van toeschouwers en ou-
ders volgen wij de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Mee-
doen? Meld je aan via tc-jeugd@
hvz.info of kijk op www.hvz.info.”

REGIO – Van 4 maart tot en met 
10 april vindt ook weer de collec-
te plaats voor het Fonds Gehan-
dicaptensport in Duiven, Loo en 
Groessen.

Voor zover de situatie in verband 
met COVID-19 het toelaat gebeurt 
dit gedeeltelijk door collectanten 
met een collectebus en gedeel-
telijk doen de collectanten alleen 
een folder in de brievenbus. In 
de folder staat hoe u een bijdra-
ge kunt overmaken ten gunste  

van de gehandicaptensport.
Fonds Gehandicaptensport zet 
zich in voor alle sporters met een 
zintuiglijke-, verstandelijke- en/of 
lichamelijke handicap. In Neder-
land zijn er 1,7 miljoen mensen 
met een handicap die, om te kun-
nen sporten, extra ondersteuning 
nodig hebben. Doel van de collecte 
is om zoveel mogelijk geld op te 
halen om zo sport voor iedereen 
met een handicap mogelijk te ma-
ken. Veelal zijn kostbare aanpas-
singen aan sport- en spelmateriaal 

of de sportaccommodatie noodza-
kelijk, denk aan tilliften, sportrol-
stoelen, of aangepast sanitair. Ook 
is er vaak extra begeleiding en/of 
speciaal vervoer nodig.
Wilt u meer weten over het fonds 
gehandicaptensport dan kunt u 
dit vinden op www.fondsgehandi-
captensport.nl, aldus laat de col-
lecteorganisator voor Duiven, Loo 
en Groessen weten, Theo van Dijk, 
0316 263909 of 06 46390018; 
email: vandijk.inspecties@gmail.
com.

LIEMERS – Die oude stoel 
van opa, dat fijne bank-
stel, waarom zou u iets 
wegdoen als u het ook 
kunt laten opknappen? 
Bij Meubelstoffeerderij 
Van den Akker bekijken ze 
graag hoe ze een geliefd 
meubel nieuw leven kun-
nen inblazen.

Eigenaar Maurice van den 
Akker heeft in de loop der 
jaren een goede kijk gekre-
gen op de haalbaarheid: “Bij-
na alles is opnieuw te stofferen, wel 
tachtig procent van de meubels die 
we hier zien. We hebben al zoveel 
reparaties gedaan! We hebben bij-
voorbeeld banken verstevigd die op 
één plaats waren ingezakt. Door het 
bestaande leer of stof los te halen, 
kun je ervoor zorgen dat een bank-
stel nog jarenlang mee kan gaan.”

Advies over opknappen
Ook als een meubel niet meer zo 
stevig voelt, kan het bedrijf er nog 

wat van maken. “Ook problemen 
aan de constructie zijn op te los-
sen. Maar als een frame van twij-
felachtige kwaliteit is, doen we het 
niet. We willen er wel een goed ge-
voel bij hebben. Als we denken dat 
een meubel het niet waard is, raden 
we opnieuw stofferen af. Mensen 
moeten er wel een flinke tijd mee 
vooruit kunnen na ons werk.”

Hele ruime keus
In de showroom vindt u een hele 

ruime keus aan nieuwe bekleding 
voor die stoel, bank of caravan. 
“En ook als mensen online of in 
een tijdschrift iets zien, kunnen wij 
het voor ze bestellen. We hebben 
veel in huis om voor iedere interi-
eurstijl een passende bekleding te 
vinden.”

Meubelstoffeerderij van den Akker, 
Malburgse Sluis 5C, Arnhem, 026 
442 1182, Info@vanden-akker.com, 
www.vanden-akker.com.

ZEVENAAR – Switchen 
naar Toyota is op dit mo-
ment erg gunstig. De in-
ruilwaardes lopen op tot 
liefst 3.000 euro. Maar 
tijdens de Super Switch 
maakt Bloemberg het nog 
aantrekkelijker. Want wie 
uiterlijk 25 april kiest voor 
een nieuwe Toyota, mag 
bij Autobedrijf Bloemberg 
ook nog eens voor 250 
euro aan extra accessoi-
res uitzoeken.

Als extra bonus maken alle 
kopers én offerteaanvra-
gers kans op een Nintendo Switch. 
Bent u benieuwd hoe voordelig u 
switcht? Breng een bezoek aan 
onze showroom. Kijk voor meer 
informatie op toyota-bloemberg.nl/

Toyota Yaris Car of the Year 2021
Meer goed nieuws voor Toyota 
liefhebbers. De nieuwe generatie 
Yaris won onlangs de ijzersterke 

Car of the Year 2021 competitie. 
De jury prees het nieuwe design, 
TNGA-platform en de nieuwe tech-
nologie. In de Yaris Hybrid is het 
bovendien mogelijk om tot ruim 
50% van de tijd elektrisch te rijden. 
Zonder stekker. Aspecten die alles 
bij elkaar zorgen voor bijzonder 
veel rijplezier en helemaal aanslui-
ten bij Toyota’s ‘no more boring 

cars’ filosofie. Tijdens de Su-
per Switch bij Toyota Bloem-
berg bedraagt het totaalvoor-
deel op de Yaris 750 euro met 
daarbij het Auto van het Jaar 
pakket ter waarde van 1.013 
euro (parkeersensoren voor/
achter en instaplijsten).

Extra mogelijkheden
Ook bij Autobedrijf gaat veilig-
heid boven alles. Daarom kan 
iedereen nu een proefrit aan 
huis inplannen. Het gekozen 
model wordt dan ‘coronap-
roof’ voor de deur afgeleverd, 
zodat klanten in hun vertrouw-

de omgeving een testrit kunnen 
maken. Inmiddels kunnen klanten 
ook op afspraak de showroom 
weer bezoeken. Kijk voor meer in-
formatie over de mogelijkheden op 
toyota-bloemberg.nl.

Autobedrijf Bloemberg, 
Marconistraat 21, Zevenaar, 
0316 340204.

Toyota Yaris Auto van het Jaar 2021

Tijdens de Tulpencursus maken kinderen spelenderwijs kennis met hockey. 
(foto: Mirjam Fotografeert)

Hoveniersbedrijf Martijn Vister: 
één adres voor alles in uw tuin

Tulpencursus Hockey Instuif 

Collecte Fonds gehandicaptensport 

Meubelstoffeerderij Van den Akker: 
‘Waardeer het, repareer het’

Tweede paasdag op afspraak open

Super Switch bij Autobedrijf Bloemberg



........

........

........

Meer weten over het  
Liemers College? 

Kijk dan op onze website: 
www.liemerscollege.nl.

WE ZIJN BLIJ 
DAT WE JULLIE  

MOGEN ONTVANGEN! 

HÉ NIEUWE LEERLING 
  WELKOM  
OP HET LIEMERS COLLEGE

JOCHEM FENNIS (COACH AGORA) 
“Ik vind het altijd fantastisch als leerlingen 

voor Agora kiezen.  We hebben geen  
vakken, maar challenges. Dan bepaal jij wat je 
wilt leren, volgens je eigen planning en op je 

eigen niveau. Ik heb er nu al zin in!” 

ANDREA METZ (DOCENT NASTEK) 
“Het leuke van de middelbare school  

is ook dat je nieuwe vakken krijgt.  
Nastek is een combinatie van natuurkunde, 
scheikunde en techniek. Je gaat ontdekken  

hoe dingen werken én op avontuur  
in de wereld van de wetenschap.” 

MARK DE ROUW (DOCENT TOPKLAS) 
“In de Topklas ga ik graag met jou op zoek 
naar extra uitdagingen. Meer verdieping,  
andere opdrachten, zelfstandig werken…  

We gaan er samen een geweldig jaar  
van maken!” 

MARIANNE HOVEIJN 
(CONTACTPERSOON BASISSCHOLEN) 

“Ik ben supertrots dat je voor onze school  
hebt gekozen. We gaan gauw contact  

opnemen met je basisschool zodat je na  
de zomervakantie meteen de goede  

begeleiding krijgt.” 
 

RIANNE JANSEN 
(COACH BREDE BRUGKLAS) 

“Heb jij voor de brede brugklas gekozen? 
Goede keuze, want in de brede brugklas 

bepaal jij je eigen route. Ik vind het hartstikke 
leuk dat ik je daarbij mag helpen.  

Ik zie je na de zomervakantie!” 
 

MARTINA GEURDS  
(CONTACTPERSOON BASISSCHOLEN) 

“Op de middelbare school gaan veel dingen 
veranderen. Een nieuwe klas, allemaal  

verschillende docenten, toetsen en  
huiswerk. Best spannend, maar ook heel leuk. 

En je krijgt alle hulp die je nodig hebt.” 

MARTINA GEURDS RIANNE JANSEN

..

MARK DE ROUW (DOCENT TOPKLAS)

.. ..

Gewoon bijzonder.
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