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Diabetes Challenge in Westervoort
Samen in beweging naar een gezonde toekomst
WESTERVOORT – Beweegteam
Westervoort en het Liemers lab
slaan de handen ineen om aandacht te kweken voor mensen met
diabetes. In samenwerking met
studenten, wordt twintig weken
lang gewandeld. “Op deze manier
blijven we gezond én doen we leuke nieuwe contacten op.”
Door Ted Prost
In Nederland zijn ruim 1,1 miljoen
mensen gediagnosticeerd met diabetes. Dit is een groeiende groep
Nederlanders die dagelijks de hindernissen hiervan ondervindt. Voor
deze mensen is het éxtra belangrijk om goed in beweging te blijven.
Goed nieuws voor hen: zij kunnen
nu meedoen aan de diabetes challenge. Beweegteam Westervoort
en het Liemers lab werken mee aan
een landelijk project van de Bas van
de Goor foundation. Welwillende
studenten van het CIOS en de HAN
hebben onder de vlag van deze
partners deze ludieke actie georganiseerd. “Het plan is om 20 weken

Jelte, Daphne, Femke en Karos organiseren de Diabetes Challenge

lang elke woensdagmiddag een
wandeling te maken”, legt studente
Sport- en Bewegen Femke Sannes
uit. “Het maakt daarbij niet uit wie
er meeloopt, iedereen is welkom!”
Het doel van de actie is om mensen met diabetes de mogelijkheid
te geven met elkaar te verbinden
op een manier die sportief én gezellig is. Vanaf 19 mei gaat de actie

van start en lopen óók Femke en
haar medestudenten mee tijdens
de wekelijkse wandelingen van
17.00-18.00. “Het begin is vooral
aftastend”, vertelt Femke, “als sommigen liever meer of minder lopen,
bieden wij hier natuurlijk de ruimte
voor! Zo organiseren wij voor iedereen een uitdaging op maat.” De focus van Femke ligt op het helpen

behalen van persoonlijke doelen.
Op deze manier verzorgt de organisatie iedereen van een plezierige
avond.
“Samen in beweging naar een gezonde toekomst!”, zo luidt het mantra
van de diabetes challenge. Vanuit de
Bas van de Goor foundation, wordt
gezocht naar mogelijkheden om de
diabetesregulatie van mensen met
de aandoening te verbeteren. Door
heel Nederland kunnen gemeenten
zich aanmelden om onderdeel te
zijn van de challenge. De gemeente
Westervoort ziet muziek in de uitdaging en grijpt deze met beide handen aan. Bewegen heeft natuurlijk
een positief effect op iedereen, maar
voor diabetici kan het ook heilzame
werkingen hebben op bloedsuikerwaardes en het medicijngebruik.
Femke en haar medestudenten
houden zich bezig met het werven
van vrijwilligers en deelnemers. Ook
buigen ze zich over het opstellen en
controleren van de routes, samen
wordt bepaald langs welke ‘Westervoortse hotspots’ de wandelroutes
lopen. Het bijzondere aan deze sa-

menwerking is het interdisciplinaire
karakter van de studenten. “Zelf interesseer ik mij in sport en beweging, maar anderen brengen weer
andere kwaliteiten met zich mee”,
vertelt Femke. Om te garanderen
dat alle deelnemers van de diabetes challenge zich comfortabel en
aangenaam voelen, gaan deze verschillende vaardigheden van groot
belang zijn in de voorbereiding. “Ik
vind het heel mooi om samen te
werken met mensen met andere
perspectieven; zelf doe ik veel met
sport, maar anderen kijken weer
vanuit een ander oogpunt.” De tocht
zal wekelijks een uurtje duren. Het
afgesproken verzamelpunt is telkens het Kulturhus in Westervoort.
De serie aan wandelingen zal, indien de coronamaatregelen het
toelaten, afgesloten worden met
een grote finaledag. Indien mensen
willen meelopen, kunnen zij zich
aanmelden via de site: www.nationalediabeteschallenge.nl/westervoort. “Iedereen mag deelnemen,
ook als je zelf geen diabetes hebt,”
beklemtoont Femke.

maar is dus van kunststof. Vanaf
nu staat hij weer fier en redelijk
vandalismeproof weer op de be-

tonnen sokkel: Immer waakzaam,
soms een oogje dichtknijpend
maar standvastig en krachtig.

Een nieuwe leeuw voor Aerdt
AERDT – Eindelijk was het dan zover. Op vrijdag 9 april kwam het
3D-printbedrijf Hulotech het nieuwe leeuwtje van Aerdt brengen,
helemaal uit Stadskanaal. Bij de
plaatsing van het beeld waren onder andere levensechte ‘Leeuwen
van Aerdt’ uitgenodigd; bijzondere inwoners die zich voor het dorp
hebben ingezet.

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

Nadat in de zomer van vorige jaar
het bronzen beeldhouwwerk was
gestolen, is de dorpsraad van Aerdt
op zoek gegaan naar een vervanger. Voorzitter Elvira Zervos vertelt:
“Een nieuw massief bronzen beeld
bleek al snel erg kostbaar voor de
vereniging, dus zijn ook andere materialen in overweging genomen.
Met dank aan inwoners die een financiële bijdrage hebben gedaan
voor het project, was er voldoende
ruimte voor de vereniging om het
beeld te vervangen. Nogmaals wil-

len we iedereen hartelijk bedanken
voor hun donaties.”
Na wat wikken en wegen is Dorpsraad Aerdt in contact gekomen
met 3D-print en engineeringbedrijf
Hulotech. Elvira vertelt verder “Met
ruim 20 jaar ervaring in de hightech
industrie waren zij in staat dit bijzondere project te realiseren.”
De nieuwe leeuw is opgebouwd
uit een weerbestendig nylon en is
afgewerkt met een bronslaag. De
nieuwe Leeuw van Aerdt ziet eruit
als een bronzen beeldhouwwerk,

Aanleveren Nieuws
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De inzendtermijn voor de
redactie sluit op vrijdag
om 12.00 uur!

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

Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar
Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Het is
FEEST
bij Atama!

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!
Nijverheidsweg 35 6662 NG Elst
088-2973400 - www.atama.nl

Deze actie loopt t/m 30-06-2021

installateur in de regio
088 - 297 34 00
www.atama.nl
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Celsiusstraat 5 Zevenaar,

Tel. 0316-540000,
info@albalux.nl
Tel. 0316-540000,
info@albalux.nl

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl
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en gemak voor binnen en buiten!
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stamppotten
buffet?

Remco Kluck

Sta op
met
gemak
in Duiven

VAKANTIEGELD GOED BESTEDEN?
Kom eens bij ons langs en laat u
verassen door onze keuze aan fietsen.

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

Leigraafseweg33
33FF
Leigraafseweg
6983BR
BRDoesburg
Doesburg
6983
IndustrieterreinBeinum-West
Beinum-West
Industrieterrein
T 0313 - 41 27 27
T 0313 - 41 27 27
www.xycleservice.nl
www.xycleservice.nl

Bezichtigingen uitsluitend
na telefonische afspraak

Betaalbare
en goed
onderhouden
tweedehands
sta op stoelen
met garantie
Ook voor het
reinigen en
repareren van
uw sta op stoel.

Gratis bezorging
en haal- en brengservice rondom
Duiven

Onderscheidend in slapen,
Voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk
Bettomica bedbodem
"uw partner een leven lang"

Stel uw eigen
boxspring samen

* Standaard bodem
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)
* In en nastelbaar
* Te plaatsen in ledikant of op voetstel
Matras v/a € 525,-

Matrassen

* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie
* Perfecte Ondersteuning
* 100% NON TOXISCH

Al onze producten worden geproduceerd met
respect voor mens en natuur

Online shop: www.bedadviseursberentsen.nl
Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies
Op afspraak bij u thuis of in onze zaak

Mallemoolen 6-8 Zevenaar • Tel. 0316 - 52 50 21 • www.bedadviseursberentsen.nl

Bestaande uit:
Hoofdbord - box - matras - pootjes

v/a € 1.985,Maat: 180/200
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De Liemers Lacht

Redacteur van dienst

Margriet Holm en puppy Nila uit Zevenaar genieten van de buitenlucht. Foto: Floor Koers

Kinderburgemeester Lars Evers
maakt speeltuin Eilandplein rookvrij
Suva Boersma
DUIVEN – Roken. Vroeger deden
heel veel mensen het. Je raakt er
snel verslaafd aan, wat goed is voor
de verkoop van het product. Met de
wetenschap van nu dat roken echt
slecht is voor je gezondheid, zou
je denken dat mensen er per direct
mee zouden stoppen. Toch is dat
bij veel rokers niet het geval. Ze
doen het in de tuin, op het terras en
zelfs in veel speeltuinen in de Liemers. Maar niet meer in de speeltuin op het Eilandplein in Duiven.
Toen Lars Evers kinderburgemeester wilde worden, had hij verschillende ideeën. De belangrijkste: een
rookvrije speeltuin in Duiven. Op 12
april was het zover op het Eilandplein. Samen met wethouder Johannes Goossen plaatste een trotse
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de Liemers Helemaal Goed! Courant

Johannes Goossen en Lars Evers: “Op naar een rookvrije generatie”

Lars Evers symbolisch een bord dat
de boodschap duidelijk maakt: graag
hier niet roken. “Het is niet verboden
om in de speeltuin te roken, want er
staat namelijk geen bord met een
rode streep door de sigaar of sigaret heen,” zegt Johannes, “Inwoners
kunnen elkaar er wel op aanspreken
als mensen toch gaan roken in deze
speeltuin.” Ze hopen dat dit in de

praktijk gaat gebeuren. “Het initiatief
voor een nieuwe rookvrije speeltuin
ligt bij de buurtbewoners zelf,’ zegt
Johannes Goossen. “Als ze vinden
dat er teveel of ongewenst gerookt
wordt in een speeltuin kunnen zij dit
probleem aankaarten bij de gemeente.” De speeltuin op het Eilandplein is
een populaire speelplaats voor kinderen. Het is niet alleen groot, maar

Hallo, lieve lezers! Goh, wat een raar
weer de afgelopen weken, toch?
Van sneeuw, naar zon en van zon
naar sneeuw. Je zou denken dat het
wel wat warmer zou zijn rond deze
tijd van het jaar, want vorig jaar zat
ik nu gewoon lekker in het
zonnetje, te genieten van
mijn koude smoothie.
Nou, dan maar binnen
zitten met een krant! :)
Deze editie staat weer
vol met superleuke en interessante informatie, bijvoorbeeld
over het straatintimidatie protest
waar ik aan mocht deelnemen.
Voor het artikel heb ik mijn allereerste interviews mogen doen, dus dat
was best wel spannend! Het was
wel echt een superleuke ervaring
en het is echt een interessant, maar
heftig onderwerp. In het artikel kun
je er meer over lezen, geen zorgen!
Nog een mooie reportage in deze
krant: de rafelroutes. Fiets- en wandelroutes en kunstwandelingen in
de Liemers, bijeengebracht op één
site: www.rafelroutes.nl. Redacteur
ligt ook dicht bij de winkels en woonwijken. Er staan een paar comfortabele picknickbankjes. Daar zitten
de rokers in de speeltuin veel. “Dat
ouders roken is niet fijn als je aan
het spelen bent,” zegt Lars. De gemeente Duiven steunt zijn plannen
volop. Ouders en begeleiders van
kinderen worden door de gemeente
gestimuleerd om niet te roken in de
omgeving van kinderen. Johannes
Goossen: “Alle oudere mensen zijn
voor kinderen een voorbeeldfiguur.
Als kinderen weinig in aanraking komen met rokers, dan zullen ze later
ook zelf niet zo snel beginnen met
roken. Wij zijn een groot voorstander

Alie Engelsman liep samen met de
initiatiefnemers één van de routes
en zij was zwaar onder de indruk.
Hopelijk wordt het snel weer wat
mooier weer, want ik heb nu al zin
om weer lekker naar buiten te gaan
en fietstochtjes te doen met
mijn familie. In ieder geval langs een opgeruimd
Babberich, want een
zeer actieve zwerfafvalbrigade houdt het dorp
schoon. Redacteur Kyra
Sannes ging een middag op pad
met de zussen Monique en Mirjam
en hielp een handje mee. Daarover
leest u in de volgende editie meer!
Een felicitatie ook aan onze koning,
Willem Alexander, die gisteren jarig
was. Vanwege corona kunnen we
dit jaar weer geen feestje knallen,
zoals we normaal wel doen, maar
we houden vol! We’re in this together! Veel leesplezier met deze
nieuwe editie van de Liemers Helemaal Goed! Courant.
Dena van Dijk
van een rookvrije generatie.” Daarvoor is nog een lange weg te gaan.
“Op dit moment richten we ons alleen op speelplekken. Schoolpleinen
en verschillende terreinen van buitensportverenigingen zijn al rookvrij.
Het buitenterrein bij sporthal Triominos is eerder rookvrij gemaakt, nadat er vanuit gebruikers hiervoor het
initiatief was genomen.” Johannes
Goossen: “Wie neemt het volgende initiatief om meer speelplekken
rookvrij te maken? De kinderburgemeester en ik komen graag een
bord plaatsen.” Op het e-mailadres
binnenstebuiten@1stroom.nl worden de initiatieven ontvangen.

Meedenken over website? Neem deel aan het webpanel!
Van de redactie
LIEMERS – Als inwoner van de
gemeente Westervoort, Duiven
of Zevenaar meehelpen aan het
optimaliseren van de gemeentelijke website en de site van RSD
de Liemers? Dat kan! Neem nu
zitting in het webpanel van jouw
gemeente.

Iedere dag bezoeken honderden
mensen de website van de drie gemeenten en RSD de Liemers. Belangrijk is dat deze websites goed
gebruikt kunnen worden. Dagelijks
komt er nieuwe informatie op te
staan en daarnaast krijgen de sites
regelmatig updates. Iedereen die de
websites gebruikt, kan meedoen.
Deelname is op vrijwillige basis. In
de ideale situatie zijn verschillende leeftijdsgroepen en een mix van

doelgroepen vertegenwoordigd in
het webpanel. Jongeren, ouderen,
ondernemers en mensen met een
beperking. Als lid van het webpanel
wordt gevraagd om een aantal keer
per jaar mee te denken. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten. Deze input wordt
gebruikt om de huidige websites
www.zevenaar.nl, www.duiven.nl,
www.westervoort.nl en www.rsddeliemers.nl te verbeteren. Eind

Colofon
De Liemers Helemaal Goed Courant
is een initiatief van Hope XXL en
De Liemers Helemaal Goed, Hét
GemeenteNieuws en wordt o.a. gemaakt
door leerlingen van het Candea College
in Duiven en het Liemers College in
Zevenaar.
Redactie: Floor Koers, Frederieke Aaij,
Ted Prost, Stijn Kuster, Kim Kleijkers,
Linda Ruijs, Suva Boersma,
Hannah Redlich, Vera Altena,
Alexandra Volmer, Kyra Sannes,
Dena van Dijk, Nina Elbers,
Dirk van Hummel, Demi Zewald en
Floor Dekkers.
Begeleiding:
Koen Jansen (Liemers College),
Michiel Kuijpers (Candea College), Susan

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

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

2021 staat er een vernieuwing van
deze sites op het programma. Zodra het weer mogelijk is, wordt ook
een bijeenkomst op het gemeentehuis georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst zullen de websites op
gebruiksvriendelijkheid getest.

Interesse? Meld je aan! Voor Zevenaar via: webteam@zevenaar.nl.
Voor Westervoort en Duiven: website@1stroom.nl. Of via het aanmeldformulier op de gemeentelijke
website.

Voor Toyota gaat u naar

Bloemberg

Redactie: Martien Holthuis
Advertenties:
Arthur Tholense
arthur@starterspers.nl. T 06-48019634
Nick van Boxtel
nick@starterspers.nl. T 06-10363399
Opmaak/vormgeving:
Martine van Bon, Marcel Luijpers
Druk: Janssen Pers

Zevenaar, Marconistraat 21, 0316-340204
www.toyota-bloemberg.nl
www.facebook.com/toyotabloemberg

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.

Podcast of Hope: moving towards happiness
zegt Cliﬀ. Nick: “Om eerlijk te zijn waren
de eerste opnames best spannend. Het
was toch helemaal nieuw voor ons en om
dan een gesprek te gaan voeren met drie
camera’s op je gericht voelt dan niet natuurlijk. Toch is het allemaal goed gegaan
en het is juist ook heel bijzonder om gasten in zo'n korte tijd goed te leren kennen.”
Eerste aﬂevering

Presentatoren Nick Dreijer en Cliﬀ Vissers
De allereerste aﬂevering van de ‘Podcast
of Hope: moving towards happiness’
staat online! Na weken van voorbereidingen, proefopnames en technische uitdagingen is het de MDT jongeren gelukt. De
eerste podcast aﬂevering met gasten
Maarten Delen en Léon Lucas is zondag
vijfentwintig april gepubliceerd.
Geluk

Wist u dat……
voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
er 150 jongeren worden uitgeloot
voor de eerste fase en inmiddels
met hun MDT zijn gestart?
jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in januari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden 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 bedenken? Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

De Podcast of Hope is een diverse en
maatschappelijke podcast. Elke aﬂeveringen zitten er andere gasten aan de tafel,
met een nieuw verhaal en een andere
achtergrond. De gasten kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn die enthousiast
omen vertellen over het Tr8-project dat
ze uitvoeren voor het MDT-traject, het
kan een geluksprofessor zijn die uitlegt
wat hij doet om het geluk in Nederland te
bevorderen, of prominenten die HOPE
XXL hebben geholpen bij het samenstellen van de Liemers List. Iedere aﬂevering
zal anders zijn, maar een ding is zeker:
wat er ook verteld wordt, het heeft altijd
met geluk te maken.
Process
Het initiatief van een podcast komt vanuit de organisatie van HOPE XXL.
Podcasts zijn op dit moment erg populair: maar liefst de helft van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast,
en die populariteit neemt nog altijd toe.
Rob Vissers, projectmanager bij HOPE
XXL vertelt: “Door de steeds grotere bekendheid van podcasts denken wij dat
een eigen podcast naast het verspreiden
van geluk ook een goede manier is om
mensen kennis te laten maken met
HOPE XXL en MDT en ze te laten weten
waar we allemaal mee bezig zijn.” Het
idee van de podcast is uiteindelijk uitgegroeid tot een MDT project en er wordt al
een aantal maanden hard aan gewerkt
om de podcast te realiseren. Nick Dreijer,
presentator van de podcast vertelt hoe
het is gegaan: “We hebben de afgelopen

maand vier proefopnames gehad, waarna we zijn begonnen met de echte opnames. Het was nog even spannend, want
ondanks de goede voorbereidingen kun
je aan sommige onverwachte problemen
niet ontkomen. Gelukkig is het allemaal
goed gekomen en is de eerste Podcast of
Hope gepubliceerd.”

De doelstelling van HOPE XXL is dat ieder
mens zijn of haar leven als goed kan
waarderen. Rob Vissers: “Het is erg interessant om over het geluk van anderen
te horen en je kan er ook nog wat van
leren. Hoe is diegene gelukkig geworden
en wat heeft daarbij geholpen? Het is
mooi dat wij via de podcast mee kunnen
helpen aan het verspreiden van het geluk
van anderen.” De gasten in de eerste
aﬂevering van de podcast zijn middelbare schooldirecteuren Maarten Delen van
het Liemers college en Léon Lucas van
het Candea College. Ze praten over hun
geluk: wat hen heeft gemaakt tot wie ze
nu zijn en wat hen echt gelukkig maakt.
Een goed boek, natuur, of familie?
Misschien wel allemaal.

Iedere week is er op zondagmorgen een
podcast te verwachten. De podcasts verschillen in lengte van twintig tot veertig
minuten en kunnen beluistert worden via
verschillende kanalen, zoals Spotify,
iTunes, Google podcast en HOPE XXL’s
Presentatoren
eigen kanalen. Daarnaast wordt de
podcast met beeld opgenomen en is te
MDT jongeren Nick Dreijer (23) en Cliﬀ
Vissers (21) zijn de presentatoren van de bekijken via YouTube. Op de social media
podcast. Nick vertelt: “Ik had mezelf voor- van de podcast worden fragmenten van
genomen meer buiten mijn comfortzone de opnames geplaatst en zijn ook de hele
aﬂeveringen terug te vinden; Instagram
dingen te gaan doen. Toen de kans zich
@podcast.of.hope en Facebook
voordeed om een podcast te presente@PodcastOfHope. Cliﬀ voegt toe: “En als
ren had ik mijn besluit snel genomen.”
mensen zelf suggesties hebben over
Nick en Cliﬀ hebben beide nog geen
gasten die we moeten uitnodigen kunervaring met presenteren, maar ze hebnen ze altijd mailen naar podcast@hopeben er alle vertrouwen in dat het goed
xxl.com” Wie de gasten voor de volgende
gaat komen. Ze leren vooral in de praktijk, maar gaan daarnaast ook een cursus aﬂeveringen zijn wordt nog geheim gehouden, maar voor af en toe een sneak
presentatieskills doen. “Nick en ik zijn
peak kun je de socials in de gaten hougoede vrienden, dus we zijn al goed op
den.
elkaar ingespeeld. We houden van praten en zijn
geïnteresseerd in
maatschappelijke onderwerpen.
We vinden
het leuk om
dit te mogen doen,
nieuwe dingen te leren
en zo de
vragen aan
gasten te
stellen dat
luisteraars
er ook wat
van kunnen
leren. Het
wordt een
informatieve en leuke
In gesprek met rectoren Maarten Delen en Leon Lucas
podcast,”

De MDT partners:

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL
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Sint-Willibrordusparochie
Kerkdiensten in H. Andreaskerk –
Maria Koningin te Zevenaar

een Eucharistieviering, Voorganger
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.

Op vrijdag 30 april is er om 10.30 uur
een Eucharistieviering, voorganger
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.

Op zondag 9 mei, is er om 10.30
uur een Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Thanh Ta wel livestream (Toegang voor maximaal
30 personen, van te voren aanmelden bij Centraal Secretariaat, 0316
523468).
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, Ouders C. de Jager-Barten, Wil
Hermans-du Buf, Maria en Koos van
der Vate, Ria Witjes-Driessen.
Op woensdag 12 mei is er om 19.00
uur een Rozenkransgebed
Op donderdag 13 mei Hemelvaart
is er om 10.30 uur een Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Thanh
Ta wel live-stream (Toegang voor
maximaal 30 personen, van te voren
aanmelden bij Centraal Secretariaat,
0316 523468).

Op zondag 2 mei is er om 10.30 uur
een Eucharistieviering. Voorganger
Pastoor Thanh Ta , wel live-stream
(Toegang voor maximaal 30 personen, van te voren aanmelden bij Centraal Secretariaat, 0316 523468).
Intenties: Uit dankbaarheid, Overleden ouders Schepers-Fortkamp,
Mevr. C. van Huet-Wieland, Wilhelmien van Aken en zoon Jan, Harry
van Uum, Arnold van Aken, Ria Witjes-Driessen, Wim en Maarten Nieuwenhuijs.
Op woensdag 5 mei is er om 19.00
uur een rozenkransgebed.
Op vrijdag 7 mei is er om 10.30 uur

Overleden: Op 15 april is overleden
Jan Wolfhagen in de leeftijd van 88
jaar. Hij woonde in Thorbecke straat.
Zijn uitvaart was dinsdag 20 april in
de H. Andreaskerk waarna de crematie te Heteren.
De Mariakapel is dagelijks open van:
9.30 tot 16.30 uur.
Uw aandacht voor de voedselinzameling door de voedselbank. In de
Mariakapel is een krat geplaatst
voor de voedselbank, daarin kunt
u houdbaar voedsel deponeren ten
behoeve van de voedselbank. (telefoonnummer Centraal secretariaat:
0316 523468.)
Voor meer informatie en kerkdiensten: raadpleeg ons parochieblad Op
Weg, de website www.rkliemers.nl
en Facebook.

Paasverrassing voor Zonnebloemgasten
ZEVENAAR – Het
lukte de vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling
Zevenaar-West
weer een glimlach
op het gezicht van
hun gasten te toveren. Nu kwamen
ze op bezoek met
een attentie die
bestond uit een
vogelnestje met
(paas)eieren en
een puzzelboekje.

Duofiets met coronaproof tussenscherm. (foto: G. Rutgers)

Lekker in beweging:
duofietsen een aanrader!
DUIVEN – Hoe fijn is het om verantwoord weer te kunnen fietsen?
Samen met een fietsmaatje de
mooie omgeving van Duiven, Westervoort, Loo en Groessen doorkruisen.
Stichting DuoFietsmaatjes Duiven-Westervoort is speciaal opgericht om medebewoners die niet
meer zelfstandig kunnen of durven
te fietsen weer de mogelijkheid te
bieden om dit samen met een fietsmaatje te gaan doen. Lekker weer
de wind door de haren voelen, gezellig met z’n tweeën er op uit.
Ondanks corona hebben afgelopen jaar regelmatig familieleden
de duofiets geleend. De fietsers
komen allemaal erg enthousiast
terug. Zelfs onderweg worden ze
geregeld aangesproken. Betere
ambassadeurs kun je je niet wensen. Maar door corona is de animo
om te gaan fietsen met een vrijwil-

Door
Piet van Breukelen
In deze coronaperiode die de men- Het echtpaar Jan en Hennie Weeda heeft zojuist de Paasattentie gekregen van hun vrijwilliger Hans Jansen en
is daar heel blij mee. (foto: Hans Jansen)
sen al langer dan
een jaar in zijn greep houdt, lopen zijn bezoek ook uitgelegd kunnen eigenlijk wonderwel, al missen ze
ouderen en lichamelijk gehandi- worden als een verjaardag bezoek de groepsactiviteiten van de Zoncapten nog meer het risico in een met de paasattentie als cadeau. nebloem wel erg.
isolement te geraken. Dan is daar Vooral het puzzelboekje viel in de Daarom mag de Zonnebloemafdede Zonnebloem. Omdat de groeps- smaak, want “puzzelen houdt de ling Zevenaar-West zich gelukkig
activiteiten al zo lang niet zijn geest jong”, zo liet Hennie Weeda prijzen met de activiteitencommisdoorgegaan, zijn de gasten steeds weten. Haar man Jan (inmiddels sie, want die blijft in deze contactmeer afhankelijk geworden van het 84) beaamde dat, want hij ziet in arme periode steeds zoeken naar
bezoek van hun vrijwilligers. Hans zijn Hennie nog steeds een jonge leuke ‘plaatsvervangers’ voor het
Jansen is een van hen. Hij ging op Blom, waarmee ze haar naam eer gemis aan groepsactiviteiten. Bebezoek bij het echtpaar Weeda en aan doet. Ondanks wat kleine on- langrijk aspect daarbij blijft dat de
werd daar met ‘open armen’ ont- gemakken probeert het tweetal er vrijwilligers er zelf ook helemaal
vangen zou je bijna zeggen. Uiter- iets van te maken en redden ze zich open voor staan.
aard met inachtneming van de coronaregels. Toeval of niet, maar hij
kwam er op de dag dat mevrouw
Weeda-Blom 79 jaar werd en zou

liger gering. Begrijpelijk. Immers je
bent wel in de buitenlucht, maar op
de duofiets kun je geen 1,5 meter
afstand houden. Daarom is onze
duofiets met een speciaal doorzichtig tussenscherm uitgerust. Zo
kunnen beide fietsers veilig, verantwoord en coronaproof samen de
weg op.
Duofietsmaatjes start de komende
weken de campagne ‘samen mobiel’ om het duofietsen meer onder
de aandacht te brengen. Juist in
deze moeilijke tijden zijn beweging,
er op uit gaan en sociale contacten
erg waardevol. Bij diverse zorginstellingen, huisartspraktijken, dagbesteding brengen we het duofietsen onder de aandacht.
“Meer informatie over het duofietsen kunt u vinden op www.duofietsmaatjes.nl of bel 06 41747436.
Echt, het is ontzettend leuk om te
duofietsen. Ervaar het zelf!”

Ontmoetingskerk Zevenaar
ZEVENAAR – Op zondag 2 mei is
er om 10.00 uur weer een online
viering in de Ontmoetingskerk. De
voorganger is ds. Alle Jonkman.
De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl en vervolgens de
plaatsnaam Zevenaar aanklikken.

U vindt dan de protestantse gemeente Zevenaar.
Op zondag 9 mei is er eveneens
om 10.00 een online viering. Ds. J.
van Sloten uit Gaanderen is dan de
voorganger.

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:

www.gemeentenieuwsonline.nl

VRIJDAG

H. Remigius Duiven
Openingstijden
secretariaat:
maandag van 10.00 – 11.30 uur.
Woensdag en vrijdag van 9.00 –
11.00 uur. Tel. 0316-261210. Duiven@rkliemers.nl. Voor actuele
informatie kunt u de website www.
rkliemers.nl raadplegen.
Zondag 02-05-2021 om 11.00 uur.
Gebedsdienst. Voorganger: Paro-

chianen.
Zondag 09-05-2021 om 11.00 uur.
Gebedsdienst. Voorganger: Parochianen.
Vrijdag 14-05-2021 om 10.30 uur.
Stille Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Thanh.
Gebedsintenties 14-05-2021: Herman Derksen, Ouders Miep en Albert van Klaveren, Annie en Bernard

Hoppenreijs-Lucassen, Jan Post en
John Francis Post.
Op zondag 25 april is Iwan Zoet
door het sacrament van het H.
Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Eerstvolgende stille Eucharistieviering 14 mei om 10.30 uur. Voorganger: pastoor Thanh.

De 2e ronde
Ontruimt, verhuist
en ontzorgt

Mob. 06-16455678
Lindenhof 1,
6916 MN Tolkamer

• Aanleg

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
Carports VERBOUW

• Ontwerp in
Specialist
•Hobbykassen
Bestrating
Deurluifels
Veranda’s
Industrieweg 1C
•Tuinhuizen
Onderhoud
Tuinhout 6915 SH Lobith
06 - 306 513 09
deuren, ramen, kozijnen
•Aluminium
Groenvoorziening

www.jkbouwenonderhoud.nl

Wij regelen voor u de
woningontruiming van A tot Z.
De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.
In en
verkoopen
meubels
diversen

WINKEL OPENINGSTIJDEN
vanaf 28 april:
Maandag t/m zaterdag
van 10:00 tot 17:00 uur
Voor meer informatie zie:

Praktijk voor
Chinese
behandelwijzen

Snel weer fit na Covid
met acupunctuur
• Acupunctuur • Chinese kruiden
• Massagetherapie • Qigong • Moxa
Veel zorgverzekeraars vergoeden
een deel van de behandeling

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

Natasja Smits
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven
06-23869675 info@acamana.nl
www.acamana.nl

06-24667703 / 06-55814854

(aangesloten bij ZHONG)

wwwkringloopvelp.nl
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Ontrafel Liemerse geheimen
Trek wandelschoenen aan of pak de fiets voor een rafelroute
Alie Engelsman
LIEMERS – Met z’n vieren vormen ze de
Stichting Rafelroutes: José Vleeming (initiatiefneemster), Henk Willemsen, André
de Klein en Wim Verbiesen. Henk, Wim en
André zijn oud-collega’s. Ze zijn alle drie
met pensioen, na een werkzaam leven bij de
(toen nog) gemeente Rijnwaarden. José is
tekstschrijver en de vrouw achter de digitale krant ‘Liemers Gezicht’. Allevier wonen ze
al tientallen jaren in de Liemers en kennen
ze het gebied inmiddels op hun duimpje.
Allemaal zijn ze dol op wandelen en fietsen.
Een passie die ze graag over willen brengen
op toeristen en bewoners van het mooie, afwisselende gebied dat begrensd wordt door
de IJssel, Rijn, Oude IJssel en de Duitse
grens.
De website www.rafelroutes.nl is het paradepaardje van de stichting Rafelroutes en
bevat tal van zelfgemaakte boeiende routes. Door de grote gebiedskennis van de vier
ontstaan intieme, bijzondere en spannende
routes over achterafweggetjes, kleine paadjes en soms zelfs onverharde wegen. Er zijn
fietsroutes, wandelroutes en kunstwandelingen. Het blijft niet alleen bij routes van eigen
makelij, ook andere partijen kunnen voor hun
permanente routes een plaats krijgen in de
ladekastjes. Er is een ladekastje voor fietsroutes en eentje voor wandelroutes; verbinding maken is een van de doelstellingen van
Rafelroutes.
‘Summer is over’
We wandelen een van de kunstroutes in Westervoort. De wandeltocht van bijna acht kilometer voert ons langs kunstwerken in de
openbare ruimte. José: “Toch hebben we ook
een beeld in een privétuin in de routebeschrijving opgenomen. Het is een mooi beeld van
drie ijzeren mannen met een mooie songtekst erbij, een vertaling van het lied ‘Summer is over’ van Dusty Springfield. Zoiets bijzonders nemen we graag op in de route.” We
vertrekken vanaf het station oin Westervoort
richting het centrum. Langs het herdenkingsbeeld voor het 1250-jarig bestaan van Westervoort, naar ‘Het schip’ van Harald Schole
en ‘Het vrouwtje’ van Rini Dado.

Wim, José, André en Henk bij het kunstwerk Landmolding. Foto: Alie Engelsman

Fibonacci
We wandelen verder door het dorp naar de
dijk. Op een veld, een beetje verscholen tussen de bomen, staat het bijzondere kunstwerk ‘Fibonacci’ van Pjotr van Oorschot,
geïnspireerd op de ‘Fibonacci-reeks van Leonardo van Pisa. Op de dijk lopen we naar
het herdenkingsmonument ‘Operatie Quick
Anger 1945’ dat tevens onderdeel is van de
Liberation Route Europe. Het kunstwerk biedt
een rust- en luisterplek, waar het verhaal van
de oversteek van Britse en Canadese troepen
op 12 april 1945 wordt verteld. Een eindje verderop maken we een foto bij het uitkijkpunt,
waar een bouwwerk staat van de bekende
kunstenaar Rob Sweere. De symmetrische
bol is doormidden gedeeld, met een trap naar
een hoogte waar je een prachtig uitzicht hebt
over de IJssel. Al wandelend in het zonnetje op, deze toch wel frisse, lentedag vertelt
José over het ontstaan van de stichting. “Ik
wandelde veel met een vriendin langs de gril-

Het kunstwerk Fibonacci van kunstenaar Pjotr van Oirschot. Foto: Stichting Rafelroutes

lige rafelige grenzen van het Liemerse gebied.
We kwamen fascinerende en onverwachte
dingen tegen, boeiende mensen, rijke fauna,
interessante cultuurhistorische elementen.
Het zou zonde zijn om dat voor onszelf te
houden. Zo ontstond mijn project ‘Langs de
rafelranden van de Liemers’.” Op zoek naar
enthousiaste mensen die het project wilden
helpen vlottrekken kwam Henk Willemsen in
beeld. Henk benaderde zijn oud-collega’s en
goede vrienden Wim en André, die onder andere vrijwilligerswerk doen bij het Toeristisch
Informatiecentrum (TIC) Het Gelders Eiland.
Besloten werd het project onder te brengen
in een stichting. “We vormen met z’n vieren
het bestuur van Stichting Rafelroutes, maar
hebben wel een groepje deskundigen om ons
heen verzameld op het gebied van vormgeving, marketing en algemeen advies. We zijn
een ideële stichting, zonder winstoogmerk.
Onze routes zijn gratis te downloaden en te
gebruiken. Ons doel is louter om de mensen te laten genieten van al het
moois dat de Liemers biedt. De
opstartkosten konden we betalen van kleine subsidies.”
Apartere routes
We lopen inmiddels langs de
splitsing van de Rijn en de IJssel.
Hoewel het niet een echt kunstwerk is, is ook deze plek opgenomen als bijzonder punt op de route. “Ik zie het als een kunstwerk
van de natuur. Het waterbeheer
is belangrijk voor Nederland en
daar is deze splitsing een onderdeel van. Net als het regelwerk
Hondsbroekse Pley waar we
nu tegenaan kijken.” Vlakbij het
regelwerk, een betonnen constructie met schotten, staat het
kunstwerk ‘Landmolding’ van de
Amerikaanse kunstenaar James
Donahue. De kunstenaar verbeeldt hiermee zijn visie op het

Hollandse landschap. Het tribuneachtige betonnen beeld wijst op de sterke, massieve dijken, die wél mensenwerk zijn. Naast de ‘Landmolding’ staat een muurtje van gesigneerde
stenen. We verlaten de dijk en lopen terug
naar het dorp. We passeren het Opvangcentrum voor Zwerfstenen, de Zonnewijzer, gemaakt door de werkgroep Beeldende Kunst
uit Westervoort en het door Chris Biddle beschilderde viaduct. De route eindigt weer bij
het station. Henk heeft wat minder met kunst,
is meer geïnteresseerd in de flora en fauna en
de historie van het gebied. Hij zet vooral fietsroutes uit. “We maken de routes in cirkels met
plekken waar je een auto of fiets kunt parkeren en de route kunt starten. We zijn natuurlijk
blij dat er knooppuntenroutes bestaan, dat is
een mooie structuur. Omdat wij de streek zo
goed kennen, zijn wij echter in staat om apartere routes te maken. Wij kiezen juist voor
wegen die weinig mensen uit zichzelf zullen
vinden. Zo kunnen we de fietsers en wandelaars wijzen op de meest mooie en bijzondere
plekken die onze Liemers rijk is.”
Rafel van de maand
Vorig jaar stond er een evenement gepland
om Rafelroutes onder de aandacht van het
grote publiek te brengen. Helaas gooide corona roet in het eten. José: “In coronatijd is
actief bezig zijn juist meer nodig dan anders.
Tegen iedereen die van fietsen en wandelen houdt zou ik zeggen: kijk op de website,
zoek een passende route uit en ga op pad.
Voor de toekomst ligt er nog veel moois in
het verschiet. Stichting Rafelroutes blijft routes ontwikkelen en verbinding met andere
partijen maken, het einde is nog lang niet in
zicht. We zoeken de publiciteit op. Elke tweede maandag van de maand is er een ‘Rafel
van de maand’ bij RTV Favoriet in Kijk op
de samenleving. De Liemers Helemaal Goed
Courant besteedt aandacht aan deze Rafel
in elke laatste editie van de maand.” Meer
informatie: https://www.rafelroutes.nl/ en
https://www.liemersgezicht.nl/

Een ruim assortiment badmeubels, radiatoren, vloer- en wandtegels.

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

Ook voor uw
designmeubelen

TERRAS
GEOPEND!

Beekseweg 23 Babberich
T 0316 - 247808

Donderdag t/m maandag
Van 12.00 uur tot 18.00 uur

www.waarborgmeubel.nl
Voor vakkundig herstofferen!

Ste k g
va n af € 1,Ste k p e r kg o e d
tte n
M o o ie h a n gp o € 12-,

7!* '%22)43%.
a.s. zondag geopend
Onze kwekerij is gevestigd aan:
Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33

€ 4,50 p er st

Geopend van: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur
zaterdag van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

WWW.KWEKERIJGERRITSEN.NL

uk

3 vo o r

P Groot parkeerterrein

Moederdag brunchbox
€19,50
Kids brunchbox
€12,50

e ra n iu m s € 1,-

0ERKPLANTEN
KWEKERIJ

MOEDERDAG

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS
NAAST
DE KERK IN
AR
OUD-ZEVENA

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

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar
0316 - 74 55 77 ~ info@thoen-thans.nl ~ www.thoen-thans.nl

SAMEN WERKEN
AAN EIGEN WIJSHEID
Column

Frank Sessink

‘Samen staan
we sterker’
IKC Platanenlaan? Vertel?
“Op 1 augustus is het vernieuwde gebouw
aan de Platanenlaan geopend. Bedoeld voor
Het Kofschip, Lindenhage en Zonnekinderen.
Daarvoor was al besloten er een IKC van te
maken: IKC Platanenlaan. Ik ben de eerste
integrale directeur. Als verbinder van alle
partners.”

Waarom is dit besluit gevallen?
“We kennen tegenwoordig een doorlopende
leerlijn van 0 tot 13 jaar. De scholen en
kinderopvang sluiten naadloos op elkaar
aan. Door samen te werken wordt de doorlopende lijn van kinderen eenvoudiger en is
er meer maatwerk mogelijk. Ging je vroeger
van de kleuterschool naar het basisonderwijs
in een ander gebouw, nu zit alles bij elkaar
en kan een kind op het juiste moment
een volgende stap maken. We hebben de
‘schotten’ er tussen uit gehaald en dus is
ook Zonnekinderen hierbij betrokken. Want
de buitenschoolse opvang en peuteropvang
spelen een belangrijke rol.”

Het nieuwe gebouw helpt daarbij?
“Onze IKC gebouw is heel kindvriendelijk. We
werken met leerpleinen, maken gebruik van
elkaars kennis en materialen en we werken
samen. Wel behouden de scholen hun eigen
identiteit. Er blijft altijd een keuze.”

Tijdens de gymles
de tafel van 4 leren
Bewegend leren tijdens de gymles. Het klinkt ingewikkeld maar dat is het volgens gymdocent Reinder Rijzewijk van
IKC De Tragellijn in Lobith zeker niet. “Onze gymlessen zijn leuk, de kinderen leren op een goede manier te bewegen
en het lukt ze daarnaast ook om tegelijk reken- en taalsommen te maken.”
Reinder Rijzewijk verzorgt op IKC De Tragellijn
gymlessen voor alle groepen. Daarnaast staat
hij voor de klas als leerkracht van groep 8. Dit
jaar wordt hij bij het ‘bewegingsonderwijs’ ondersteund door twee pabo-studenten van de HAN:
Danny Evers en Laura Brethouwer doen hier hun
minor bewegingsonderwijs. Reinder: “Wij nemen
het bewegingsonderwijs op school erg serieus.
Daarom vinden we het ook fijn dat Danny en Laura hier zijn. We leren van elkaar en zij brengen
nieuwe inzichten op school.”
Wij bezoeken een gymles. De kinderen lachen,
spelen, rennen en gooien ballen naar elkaar.
Reinder, Danny en Laura coachen de groep op
een rustige maar enthousiaste manier.
Reinder: “De kinderen vinden het leuk. We helpen
ze op een speelse manier goed te bewegen. Van
gooien en klimmen tot hardlopen. En we verwerken leeronderdelen in de lessen. Kinderen blijken
tijdens gym heel goed taal- en rekensommen te
kunnen maken. Bewegen heeft een positief effect
op de leerprestaties. Hier leer je dus de tafel van
4 tijdens de gymles.”
Danny en Laura hebben het naar de zin in Lobith.
Laura: “Het is leuk werken met de kinderen op
school. Wij brengen wat we op de HAN geleerd
hebben, hier in de praktijk.” Danny knikt: “Wij

Ha meester...
Tegenwoordig ben ik bestuurder, maar
ooit begon ik als groepsleerkracht op de
basisschool. Ik was meester van groep 3/4
en later van groep 7/8. Dat waren mooie
jaren, waar ik met veel dierbare herinneringen aan terugdenk. Mijn oud-leerlingen
zijn inmiddels veelal ook vader of moeder
geworden, sterker nog: sommigen hebben
al bijna volwassen kinderen.
Onlangs kwam ik in een regionaal tuincentrum een oud-leerling tegen. “Hé meester,
hoe gaat het? Jij was het die ons altijd
‘op de kop hield’ als we nieuwe schoenen
hadden, weet je nog?”
Tsja, denk je dan… je kunt nog zoveel
aandacht besteden aan je pedagogische
en didactische kwaliteiten en elke dag
proberen daar beter in te worden - wat ook
belangrijk is. Maar als je dertig jaar later
een oud-leerling tegenkomt, herinnert ze
vooral het geintje waarbij ik de kinderen
van mijn groep 3 /4 inderdaad op de kop
hield als ze trots hun nieuwe schoenen aan
me lieten zien. Om de hele klas mee te
laten genieten. Bij groep 7 en 8 lukte me
dat overigens niet meer…

Pieter Jan Buhler

Bestuurder LiemersNovum
Het enthousiasme is groot tijdens de gymlessen. Foto: Sjoerd Geurts

houden daarbij de leerlingen goed in de gaten. In
groep 1 gaan we in de basis aan de slag met onderwerpen als gooien en springen. Bij de oudere
groepen gaan we een stapje verder. Daarnaast introduceren we zoals gezegd het bewegend leren.
Dan moeten de kinderen bijvoorbeeld pittenzakken met getallen gooien in een hoepel met het
corresponderende nummer.”

Reinder: “Ik leer zelf ook nieuwe dingen van
Danny en Laura. Zij maken aan het begin van
de les altijd een inventarisatie van de groep. Wat
kan een specifieke leerling wel en wat kan een
leerling wat minder. Vandaaruit gaan we samen
gerichter aan de slag. We vullen elkaar prima aan
en de kinderen vinden het geweldig.”

LIEMERSNOVUM
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
info@liemersnovum.nl
0316 - 226514
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de Liemers Helemaal Goed! Courant
(advertentie)

Opbrengst collectefonds
gehandicaptensport
DUIVEN – De collecte voor het
fonds gehandicaptensport, die
in de week van 4 april tot en
met 10 april plaatsvond, heeft
in Duiven, Groessen en Loo tezamen het mooie resultaat van
4180,80 euro opgebracht. Het
collectecomité in Duiven wilt u
van harte bedanken voor uw bijdrage.
De collecteweek is volgend jaar
van 3 tot en met 9 april 2022.
“Daar ik stop met de organisatie

van deze collecte, is het fonds
gehandicaptensport nog op zoek
naar iemand, die de organisatie
van de collecte van me wil overnemen. Voor informatie over de
organisatie kunt u nog altijd bij
mij terecht. Aanmelden kan/mag
via mij of rechtstreeks bij Nathalie
Walraad van het fonds gehandicaptensport. E-mail nathalie@
collectebureau.nl, 06 53239521”,
aldus T.E. van Dijk, De Tamboer
6 in Duiven (06 46390018, E-mail
vandijk.inspecties@gmail.com).

Laarberg
Laarberg
Laarberg
notarissen en scheidingsbemidd
notarissen
en
scheidingsbemiddelaa
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam | t 0316 - 22 1

Van rechtswege
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Zoals elke beroepsgroep hebben wij

Tijdens zon- en feestdagen in april en mei open

Volop topplanten én potten bij
Kwekerij Gerritsen
HUISSEN – Anita en Wilbert van
Kwekerij Gerritsen stonden te popelen om open te gaan. In april en
mei dan ook maar meteen op alle
zon- en feestdagen. Met een grote
keuze in eenjarige planten. Nieuw:
potterie en het uitgebreide assortiment vaste planten. Veel moois
voor Moederdag!

‘’Welkom terug in ons stadshart” klinkt het vanaf woensdag 28 april in de winkelstraten en
op de terrassen van Zevenaar.

Centrum van Zevenaar maakt
zich op voor ‘Welkom terug’
ZEVENAAR – Het nieuws had afgelopen dinsdag niet mooier kunnen zijn: de winkels en terrasjes
mogen vanaf woensdag 28 april
weer deels open. De ondernemers
van het stadshart van Zevenaar
bereiden zich voor op een heus
‘Welkom terug’.
Vier maanden zijn de winkels en
horeca dicht geweest. Winkelen op
afspraak of een koffie-to-go was
inmiddels het nieuwe normaal ge-

worden. Maar vanaf 28 april 2021
keren ‘winkelen’ en ‘terrasje pakken’
weer terug in ons vocabulaire. De
ondernemers in het centrum van
Zevenaar kunnen nauwelijks wachten totdat het zover is en hopen
hun klanten snel weer ‘gewoon’
te kunnen begroeten. Ze bereiden
zich dan ook voor op een warm
welkom in het stadshart. Volg Facebook voor de aankondigingen of
kom vanaf 28 april gewoon naar
het centrum.

Beleef de meidagen
rond Fort Pannerden
DOORNENBURG – Helaas is er
in de maand mei nog geen openstelling van Fort Pannerden. Wel
kunnen op alle zondagen in mei,
op Hemelvaartsdag en tijdens
de pinksterdagen bezoekers een
mooie wandeling maken rondom
het fort in de Klompenwaard via
informatiebordjes.
Het thema van de meimaand: wat
gebeurde er in en rond het fort bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog? Wat was de taak van
het fort, wie moesten die uitvoeren? En… wat was het resultaat?
Naast deze nieuwe wandeling
wordt ook de wandelroute door de
fortgracht opnieuw beschikbaar.
Deze duurt ongeveer 45 minuten.

Het buitenterras is volgens de coronamaatregelen geopend voor een
drankje en hapje. Vanaf het terras
is er een prachtig uitzicht op het
Pannerdens kanaal.
Zondag 9 mei, moederdag, wordt
heel bijzonder: Museum Niemandsland is aanwezig met items
die passen bij het thema WO ll. De
kleine expositie vindt buiten plaats
en ook hier wordt rekening gehouden met de corona-maatregelen.
De deelname aan beide wandelingen is gratis. Vrijwilligers staan op
de meizondagen en feestdagen
vanaf 11.00 uur klaar om wandelaars op weg te helpen; op moederdag wordt een uurtje later begonnen.

Mama’s verdienen eigenlijk dagelijks wel verwennerij, maar op die
ene dag in het jaar meer dan ooit.
Zondag 9 mei is het zover. En van
een fleurige verrassing van Kwekerij Gerritsen wordt iedere moeder
blij. Moeite met kiezen uit het enorme assortiment eenjarige – en vaste planten in de kas aan de Polseweg 23 in Huissen? Kies dan voor
een cadeaubon!
,,Andere tip voor een geschenk:
iets uit de collectie potterie, helemaal nieuw’’, vertelt Anita Gerritsen. Er is voldoende tijd en gelegenheid om de presentjes voor
moeders (of juist voor jezelf!) te
bemachtigen. ,,Wij zijn in april en
mei op zon- en feestdagen geopend! Dus ook tijdens Koningsdag,
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag
en Pinksteren.’’

Veilig shoppen
Zowel planten als potten zijn in alle
prijsklassen te verkrijgen, al vanaf
35 cent. Wilbert: “Onze planten komen van eigen opkweek, zodat we
de kwaliteit ervan zo goed mogelijk
kunnen beheersen. April is trouwens de maand bij uitstek om het
perkgoed in uw tuin te zetten.’’ Van
groenteplantjes en kleurrijke hangpotten tot kuipplanten en stekgoed,
het ruime assortiment van Gerritsen is zeer de moeite waard eens
te komen bekijken. Via een virtuele
360 graden tour op www.kwekerijgerritsen.nl kan vooraf al een blik
worden geworpen in de kassen.
Daar is ruime parkeergelegenheid
en met een aparte in- en uitgang
en eenrichtingsroute is het er veilig
shoppen. “Bel ons gerust, op 026
3251933, voor meer informatie.
Houd ook onze Facebook-pagina
in de gaten voor actuele zaken en
aanbiedingen.’’
Een laatste cadeautip: neem je eigen bloembak mee en laat deze
door het team van Kwekerij Gerritsen vullen met de mooiste en fleurigste planten. Deze service is maar
één euro.

Alles Heeft Een Ritme
Liedje op het Eurovisie songfestival
van lang geleden,
We spreken dan echt in het verre verleden,
Normaal ritme ligt er allang uit in het
heden,
Op de toekomst is nu alles gericht,
Al zitten sportlocaties, sporthallen,
dicht,
Doe je zelf qua beweging niets tekort,
Ritme blijven opdoen in de buitensport,
Dat is nu eenmaal, ons aller lot,
Met een positieve blik, vooruit blijven
kijken,
Ons zelf met sportieve gedachten
blijven verrijken,
Straks met z’n allen hetzelfde ritme
weer opdoen,
Stuiterend met de bal, in de zaal, met
basketbalschoen,
Spel, vreugde plezier blijft en allen tijden staan voorop,
Of je als individu, met je team, laag
speelt of in de top,
Weer op dinsdag- & donderdagavond
trainen, ballen,
Gezellig, onder en met elkaar, ge-

woon met z’n allen,
Niet meer het aantal personen tellen,
maar met tientallen,
Straks is het lang genoeg geweest,
dat je zonder beweging zit,
Kom uit die luie stoel, sport je weer
helemaal fit,
Wordt gewoon weer ouderwets Basketiers’71 lid,
Trainen, spelen, ballen, knallen, speelplezier, lachen, lallen,
Driemaal gratis meetrainen, weten
zeker dat het zal bevallen,
Dus bij deze een afspraak gemaakt,
als de coronatijd is geweest,
Zien we u in sporthal Heerenmaten
verschijnen, wordt een sportfeest,
Geldt voor jong, oud, eigenlijk voor
een ieder die deze oproep leest,
Kortom laat het sportieve basketbal
gevoel in u stralen,
In Sporthal Heerenmaten, Basketiers’71 thuisfront, kunt u uw hart
ophalen.
Wanneer dit is, zullen Rutte & escorte
tenslotte bepalen.
M&M

ook ons jargon: vaktaal die speciaal voor
de ingewijden is bedacht. We gebruiken
een dergelijke taal zodat je precies weet
wat bedoeld wordt - als je tenminste een
ingewijde bent - en dat maakt onderling
communiceren een stuk eenvoudiger.
Dat geldt echter niet voor leken.
Daarom heb ik ervoor gekozen om de
term ‘van rechtswege’ uit te leggen. Van
rechtswege betekent dat automatisch
iets gebeurt, omdat de wet dat zo zegt.
Een voorbeeld is ‘het van rechtswege lid
worden van de vereniging van eigenaars
van een flatgebouw’. In de wet staat dat
als je eigenaar wordt van een appartement (flat), je gelijk ook lid wordt van de
vereniging van alle eigenaars van alle
flats in het gebouw tezamen. Je kan dus
als eigenaar niet zeggen dat je geen lid
wil worden, maar je kan dus ook geen lid
worden als je geen eigenaar bent. Je kan
ook niet je lidmaatschap opzeggen als
je nog eigenaar bent en je kunt geen lid
blijven als je geen eigenaar meer bent. In
het laatste geval ben je van rechtswege
geen lid meer.
Een ander voorbeeld is de wettelijke
verdeling bij overlijden. Als mensen gehuwd zijn - of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dat is praktisch
hetzelfde - en één of meer kinderen
hebben en ze hebben geen testament
gemaakt, dan is van rechtswege een
verdeling aangebracht bij het overlijden
van de eerste. De langstlevende is automatisch eigenaar geworden van alles
dat er is en is ook gelijk aansprakelijk
voor alle schulden die er zijn. Als je dat
niet wil, moet je dat kenbaar maken. Dat
houdt in dat je bij de notaris de ongedaanmaking van de wettelijke verdeling
laat vastleggen (binnen drie maanden
na het overlijden) of de nalatenschap
verwerpt. Als je dat niet doet, is de wettelijke verdeling een feit, mits minstens
één van de kinderen de nalatenschap
heeft aanvaard.
Vaak worden testamenten gemaakt met
de wettelijke verdeling als uitgangspunt.
De opeisbaarheidsgrond (wanneer mag
een kind zijn of haar erfdeel opeisen?)
wordt vaak aangevuld in verband met
onder andere de eigen bijdrage in de
zorg. Juist die werking van rechtswege
is dan fijn.
Mocht jij nu ook een woord hebben gezien in een akte en niet precies weten
wat het betekent? Laat het ons weten,
dan maak ik er een column over, dan kan
iedereen er iets van leren.

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

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam
t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl
www.notariskantoordidam.nl
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Dak- en Wandbeplating Acoma BV is een specialist
Dak- en Wandbeplating Acoma BV is een specialist op het gebied van dak- en
op het gebied van dak- en wandbeplating en dakbedekking.
wandbeplating en dakbedekking.

Met jarenlange ervaring op het gebied van dak- en wandbeplating en dakbedekMet jarenlange ervaring op het gebied van dak- en wandbeplating en dakbedekking
king hebben we bewezen mooie projecten te kunnen realiseren
hebben we bewezen mooie projecten te kunnen realiseren van klein tot groot;
uitdagingen
we uitdagingen
niet uit de weggaan
en proberen
innovatief
in te spelen
op
van
klein totgaan
groot;
we nietwe
uitaltijd
de weg
en proberen
we altijd
veranderingen in de markt.
innovatief in te spelen op veranderingen in de markt.
Wij zijn op zoek naar een uitvoerder dak- en wandbeplating en dakbedekking.

Wij zijn op zoek naar een

Heb jij ervaring op het gebied van dak- en wandbeplating en/of dakbedekking en
ben je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je doorgroeien in een nieuwe functie als
uitvoerder? Ben je al uitvoerder en wil je wel eens in een andere organisatie je
talenten delen?

Uitvoerder dak- en wandbeplating
en dakbedekking

Met de uitbreiding van ons team willen we onze logistieke en organisatorische zaken
met betrekking tot uitvoering van projecten verder optimaliseren.
In de rol van uitvoerder ga je nauw samenwerken met de planning, de uitvoerende
Heb
jij ervaring op het gebied van dak- en wandbeplating en/of dakbedekking en
teams en communiceer je met alle betrokken partijen en regel je de dagelijkse gang
vanjezaken
op de
bouwplaats.
ben
toe aan
een
nieuwe uitdaging of wil je doorgroeien in een nieuwe functie

alsBeschik
uitvoerder?
Ben je al uitvoerder en wil je wel eens in een andere organisatie
jij over een MBO/HBO opleiding bouwkunde, werkervaring op het gebied van
daken
wandbeplating
en/of dakbedekking en ben je in voor een nieuwe uitdaging?
je talenten delen?
Wij bieden jou een marktconforme salariering, een prettige werkomgeving, passend
Met
de uitbreiding
van ons team willen we onze logistieke en organisatorische
vervoer
en leuke collega’s.
zaken met betrekking tot uitvoering van projecten verder optimaliseren.
Reageren kan via info@acoma.nl of wil je meer informatie of vrijblijvende informatie
bel dan naar 026 – 3117776 en vraag naar Edwin van Rooden

In de rol van uitvoerder ga je nauw samenwerken met de planning, de uitvoerende teams en communiceer je met alle betrokken partijen en regel je de dagelijkse
gang van zaken op de bouwplaats.
Beschik jij over een MBO/HBO opleiding bouwkunde, werkervaring op het gebied
van dak- en wandbeplating en/of dakbedekking en ben je in voor een nieuwe
uitdaging?
Wij bieden jou een marktconforme salariering, een prettige werkomgeving, passend vervoer en leuke collega’s.
Reageren kan via info@acoma.nl of wil je meer informatie of vrijblijvende informatie bel dan naar 026 – 3117776 en vraag naar Edwin van Rooden

Sanidirect is een vernieuwende, moderne franchise organisatie en heeft naast
25 showrooms ook een webshop. Wij leveren absolute A-kwaliteit tegen internetprijzen, met alle adviezen en service die je van een top winkel mag verwachten!

Wij zoeken een:

Enthousiaste Verkoopadviseur
(fulltime)

PAKKET

DEAL
Je hebt minimaal een MBO diploma richting commercie, retail of horeca;
2.995,Een relevante commerciële werkervaring;

Wij vragen

•
•
• Bereid zijn om minimaal één koopavond, feestdagen
en 6 van de 8 weekenddagen te werken.
“Wij helpen graag met

BADKAMER LATIA

INCLUSIEF TEGELS

advies en het
ontwerp van
de nieuwe
badkamer!”

Wij bieden

• Een salaris met een aantrekkelijke bonusregeling,
pensioen, personeelsMaurice
Arends
korting en vakantiegeld;
eigenaar
• Goede werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;

COMPLETE BADKAMER,
• Secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregeling, personeelskortinTOILETRUIMTE OF BADMEUBELSET
gen op verzekeringen, keukens, sanitair, meubelen en gratis ondersteuning
 INCLUSIEF TEGELS
en advies op financieel gebied.
 ONDERDELEN WISSELEN NAAR WENS
 EENMALIG GROOT INGEKOCHT

NIEUWGRAAF 46
Mail uw sollicitatiebrief en CV naar: m.meijer@sanidirect.nl,
t.a.v. dhr. M. Meijer.
6921 RK DUIVEN
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 026 379 1309

 SUPER SCHERP GEPRIJSD

Ga naar de winkel of kijk op sanidirect.nl voor alle badkamers

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
SD2018060601_Adv Duiven_285x440mm.indd 1

Sanidirect Duiven Arnhem, Nieuwgraaf 46, 6921 RK Duiven
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FEIJEN SP - BEMMEL
PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

VACATURE

Wij zoeken per direct een

Allround Productie Medewerker (40 uur)
Beschrijving
Ben jij een echte teamspeler? Dat komt goed uit want in ons kleine team moeten we op elkaar
kunnen rekenen. Staat flexibiliteit hoog in het vaandel? Gelukkig maar, want iedere dag is weer anders en
werkzaamheden kunnen snel veranderen. Kop koffie op zijn tijd? Zeker weten! Piekmomenten tijdens het
werk wisselen zich af met tijd en ruimte.
Wat ga je doen?
Samen met het team zorg jij ervoor dat:
*De productielijn in zo goed mogelijke staat blijft draaien
*Orders met nauwkeurigheid verzameld worden
*Productsamenstelling voorbereid wordt
*Overzicht over het hele proces behouden blijft
*Qua logistiek jouw steentje bijdraagt
Heb je geen of weinig ervaring op het gebied van de genoemde werkzaamheden? Geen probleem, je wordt
begeleid om alle facetten stap voor stap te gaan leren. Met de wil te slagen, kom je er vanzelf.

Wij zijn op zoek naar een

werkvoorbereider / calculator
Feijen SP dé specialist in het produceren van bijzondere (eind)producten voor de
stand-, interieur-, evenementen- en de jachtindustrie. Bij Feijen SP kunnen we een
ontwerp technisch vertalen naar een realiseerbaar eindproduct, met behulp van
ons eigen zeer moderne CNC-machinepark (3-assig en 5 assig).

EASY-LIFE ®

Taken:
Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding inclusief werkinstructies;
Je hebt telefonisch klantcontact en begeleid de orders;
Je verzorgt calculaties inzake de te maken offertes;
Je maakt uitvoerende werktekeningen in Pytha.

Wij bieden jou een afwisselende baan, de mogelijheid je te ontwikkelen,
een salaris conform cao en uiteraard leuke collega's!

PROFIEL
Je bent een HBO-starter of je
hebt een MBO opleiding met
ervaring in de
interieur-/standbouwbranche.
Je bent gedreven, flexibel en
pro-actief.
Je hebt ervaring met 3D
tekenprogramma's, bij voorkeur
Pytha.
Kennis van Proteus is een pré.

Wat bieden wij jou?
*Een contract van 40 uur per week en een goed salaris
*Werktijden zijn overdag, dus de avonden en weekenden ben je vrij
*Mogelijkheden om binnen het bedrijf jouw bijdrage te vergroten
*Klein, gezellig en informeel team waarin jij jouw verantwoordelijkheid neemt
Wie zijn wij?
Sinds 1998 ontwikkelt en produceert Easy Life International B.V. aquarium- en vijverproducten in eigen
beheer onder de merknaam Easy-Life. Door de goede naam en uitstekend werking van de Easy-Life
producten zijn ze in meer dan 40 landen verkrijgbaar. Meer informatie: www.easylife.nl
Stuur je schriftelijke sollicitatie naar:
Easy Life International B.V.
t.a.v. de heer M. Londeman
Spoorallee 18, 6921 HZ, Duiven

+31 (0)26 325 2060
of mail deze naar:
londeman@easylife.nl
Bel voor info: 0316 - 295 000

Nijverheidstraat 32a, Bemmel

Het betreft een fulltime functie.
Geïnteresseerd? Mail naar
katja@feijensp.nl of bel ons.

Woensdag 28 april 2021
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‘Liemerse mentaliteit is heerlijk relaxed’
Kyra Sannes
Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken
we regelmatig een ondernemer of medewerker van een Liemers bedrijf.
Naam?
“Henk van Doorn. Ik woon in Giesbeek en daar
staat eveneens mijn bedrijf, Doornbikes.nl.”
De jury overhandigt binnenkort de prijzen aan Jennifer, Roos en Fanny

Jennifer is het meest blije ei
Floor Dekkers
ZEVENAAR – Afgelopen Pasen is de regio
volop opgevrolijkt door de actie ‘Blij ei’ van
Lionsclub De Liemers. Jongeren kregen
de taak om de wereld net wat vrolijker te
maken met hun inzending van blije eieren.
Vorige week heeft kinderburgemeester Jasmijn Braam (11 jaar) met haar samengestelde jury, de winnaars uitgekozen!
Jongeren, van de basisschool en middelbare school, konden met deze actie meedoen
door hun inzending op Facebook te plaatsen.
Het ging hierbij niet om het verstoppen van
eieren, maar om er iets bijzonders en unieks
mee te doen! Alles rondom een blij en vrolijk ei was goed. Jongeren hebben foto’s ingestuurd van geverfde eieren of hebben een
gaaf filmpje gemaakt met eieren in de hoofdrol. Uiteindelijk zijn er drie prijzen uitgedeeld

onder de leukste en meest originele inzendingen: twee JBL Charge 4 boxen en een JBL
Charge 5 box als hoofdprijs. De winnaars werden uitgekozen door de kinderburgemeester
van Zevenaar, Jasmijn Braam. Dit gebeurde
op haar werkplek: het gemeentehuis. ‘’Samen
met mijn broertje en vriendin mocht ik de winnaars uitkiezen, dit was best moeilijk, want
er waren erg veel leuke inzendingen binnen
gekomen’’, legt Jasmijn uit. De eerste prijs
ging uiteindelijk naar Fanny van Drunen, de
tweede prijs naar Roos van Kleef en de hoofdprijs was voor Jennifer Driessen. Zij krijgen
binnenkort hun prijzen uitgereikt. ‘’Tijdens
het besluit hebben we vooral gekeken naar
creativiteit, originaliteit en niet te vergeten:
vrolijkheid. De drie inzendingen die hebben
gewonnen sprongen er voor ons echt uit’’, aldus de kinderburgemeester. Elkaar steunen
blijft ontzettend belangrijk en door deze actie
heeft Lionsclub De Liemers weer net wat extra plezier aan jongeren meegegeven.

Bedrijf?
“Doornbikes is begonnen met sporthorloges, onder andere van het merk Garmin. We
zijn vanaf huis begonnen. In 2017 hebben
wij het pand aan de Uitmaat 25 in Giesbeek
gekocht. Sindsdien verkopen we ook fietsen,
scootmobielen en speciale fietsen. Onze producten zijn zowel online, als offline te koop.
Doornbikes heeft verder een aantal bijzondere projecten: zo maken we bijvoorbeeld fietsen voor klanten met speciale wensen. Het
leukste onderdeel van
dit werk, is toch het
wel het gesprek met
de mensen zelf. Ik vind
het mooi om hen naar
de fiets of het vervoermiddel te leiden dat
het beste bij hun past.”

De Liemers?
“Mijn band met de Liemers is ontstaan, toen
we in 1993 in Giesbeek kwamen wonen.
Sindsdien is het mijn thuis.”
Mooiste plekje?
“Dat is natuurlijk Giesbeek. Het heeft een
prachtige ligging aan de uiterwaarden. Ik
vind het erg prettig dat je zo het buitengebied
in loopt. De Giese Kop aan het water is één
van mijn favoriete plekken.”
Lokaal?
“Ik ben van mening dat een bedrijf zowel lokaal, als buiten de eigen dorpsgrenzen moet
werken. In de omgeving ken je natuurlijk veel
mensen en de Liemers mentaliteit is heerlijk
relaxed. Buiten de dorpsgrenzen verkopen en
handel drijven, kan juist voor meer naamsbekendheid zorgen. Beide aspecten zijn natuurlijk belangrijk voor een bedrijf.”

Vrije tijd?
“Ik vind het leuk om te
fietsen, of om te sporten in het algemeen.
Ook speel ik graag gitaar.”
“Giesbeek is sinds 1993 mijn thuis”. Foto: Kyra Sannes

Ter uitbreiding van ons team zijn wij direct op zoek naar:

MijnKennis heeft alles onder 1 dak om de ondernemer te ontzorgen.
Deze multidisciplinaire kennisorganisatie voor het MKB heeft vestigingen
in Lent (Nijmegen) en Doetinchem.
Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die energie krijgen van werken
bij een middelgroot kantoor, waar de klant nog een naam heeft én de
klant ook jouw naam kent.

• Salarisadministrateur min 24 u
• Bedrijfsadviseur verzekeringen 24 – 40 u
• Jonge hond die nieuwe klanten gaat aanbrengen
Waarom werken bij MijnKennis?
• Voorloper op het gebied van digitalisering en automatisering
• Tweede helft 2021 implementatie van de MijnKennis app
• Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
• No-nonsense kantoor (dus dat driedelig pak kun je thuis laten)
• Goede verhouding werk / privé
• Top 10 beste kantoor een aantal jaren op een rij volgens
de jury Exact Cloud Award.
Interesse?
Bel dan met Jennifer Slinkert 085 485 4111.
Check onze website voor de volledige functieomschrijvingen op
www.mijnkennis.nl. Volg ons op LinkedIn.

Administratief
medewerk(st)er (M/V)
(minimaal 20 uur per week)

BEDRIJFSBUS.com is een bedrijf met een specialisme in lichte
bedrijfswagens en campers. Klanttevredenheid is waar het allemaal
om draait. Heb jij zin in deze nieuwe uitdaging, en wil jij je bij ons
verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor de functie van administratief medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor het verwerken van financiële administratie en het bewaken
van debiteuren. Ook heb je een goede vloeiende beheersing van de
Nederlandse taal zowel in woord als geschrift en kun je ook klanten
en/of telefoontjes positief ontvangen.
Wat bieden wij:
• Een baan voor minimaal 20 uur in de week.
• Een hecht en gezellig team.
• secundaire arbeidsvoorwaarden.
Spreekt dit je aan?
Twijfel dan niet en mail je CV
naar info@bedrijfsbus.com

BEDRIJFSBUS.com
Gochsestraat 30
6851 JE Huissen
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VERTICAAL: 1 sluiskolk, 2 gekleurd ei, 3 voorvoegsel, 4 gedurende korte tijd,
5 vehikel, 6 oude maat, 8 laagwater, 9 deel van het genoemde, 10 drietal,
11 roomkleur, 12 geïsoleerd gebied, 13 instructie, 15 inhoudsloosheid, 18 nesthaar,
19 beloning, 22 hals, 23 sintel, 25 beleid, 26 slokje, 27 Salvation Army (afk.),
29 snel wegnemen, 31 fanaat, 32 adreskaartje, 34 kilowattuur, 37 sterke drank,
39 internetdagboek, 40 adelstand, 42 schoolmeester, 43 feestavond, 44 weefsel,
46 gouverneur, 48 klaar, 49 rijstgerecht, 50 kloof, 52 schoon gewicht, 54 globe,
56 inkeping, 58 angstig, 59 telwoord, 60 branie, 62 vluchtige stof, 63 roem,
65 kiemcel, 66 persoonlijk voornaamwoord.
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40

32

HORIZONTAAL: 1 afkijken, 7 afweercel, 14 attaque, 16 draagbaar, 17 dagvlinder,
18 departement (afk.), 20 dwarsligger, 21 vreemde munt, 22 richting, 24 grootmoeder, 25 oorspronkelijk, 26 vingers, 28 nauw, 30 visual interactive (afk.), 31 banket,
33 titel, 34 omhaal, 35 boom, 36 paardenslee, 38 straat, 40 dwaling, 41 hectare
(afk.), 42 vijfde toon, 44 net zo, 45 bijwoord, 47 siersteen, 50 persoonlijk voornaamwoord, 51 erfelijkheidsdrager, 53 agentschap, 54 zoon van Poseidon, 55 achterlijk,
57 bast, 58 excommunicatie, 59 stoel, 61 scheepstouw, 62 corps, 64 binnenkomst,
66 greep, 67 met stof bedekt, 68 denker.
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In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?
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Uw Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:
Uw Hörmann specialist informeert u*graag
verder overRenoMatic
deze aanbieding:
Garagesectionaaldeur
2013 incl. aandrijving en handzender.
Neem voor maatvoeringen en kleuren contact op met de Hörmann specialist

w Hörmann specialist informeert u graag verder over deze aanbieding:
Nieuwgraaf 52a Duiven - 026 3194141 - www.buitinkproducts.nl

KOM WEER WINKELEN
BIJ BAPTIST ARNHEM!
De deuren mogen open!
Normaal winkelen bij Baptist
is weer mogelijk!
U kunt ook nog steeds uw bestelling
laten bezorgen of zelf afhalen in
onze winkel in Arnhem.
Wij heten u van harte welkom!

GRATIS M
MOTOR

incl. afstandsbediening voor jouw
SunEye Knikarmscherm*

*Aanbieding geldt bij aanschaf van een SunEye knikarmscherm met elektrische bediening. Motor is Somfy IO, inclusief afstandbediening.
De waarde van de motor wordt onder geen beding contant uitgekeerd. Actie loopt van 1 april t/m 30 juni 2021.

VLAMOVEN 32, ARNHEM

WWW.BAPTIST.NL

Uitgebreide campingshop
direct aan de A12 in Duiven
Ratio 18, 6921 RW DUIVEN
(T) 026 3120205 • (E) info@liemerscaravans.nl

www.liemerscaravans.nl

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

Nieuw binnen

Zeer scherp geprijsde
en goed onderhouden
occasions!

OPENINGSTIJDEN:
• dinsdag t/m vrijdag
van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00
Zuiderlaan 28
(ingang Spoorwegdwarsstraat)
6905 AE Zevenaar • 06-38634567

● Occasions
● Onderhoud
en Reparatie

● Bandenservice
● Vrijwaring

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

KIJK VOOR ONS COMPLETE AANBOD EN VERDERE SPECIFICATIES OP ONZE SITE

BMW Z4

2003

170.000 km

zwart

benzine

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,-

www.garagearno.nl

Audi A4

Avant 1.8 TFSI Aut. Airco/
Cruis/LMvelg/ Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine
Km. stand: 210911 km
Bouwjaar 2009

Volkswagen Transporter
2.5 TDI 340 Airco/Cruise/
Navi/LMvelg/PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel
Km. stand: 124109 km
Bouwjaar 2007

€ 3.750
€ 9.995,€ 15.750,www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

www.tinselboerautos.nl

OCCASION

Opel Meriva

1.6-16V Enjoy Automaat/Airco/
Cruisecontrol
Brandstof: Benzine
Km. Stand 146344 km
Bouwjaar 2005

€ 10.500,-

‘t Holland 41 Duiven Tel. 0316 - 281451

Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat 777
6911
AG
6911
6911AG
AG
Pannerden
Pannerden
Pannerden
T.T. 0316-371412
0316-371412
T.
0316-371412

www.autobedrijffransjansen.nl
www.autobedrijffransjansen.nl
www.autobedrijffransjansen.nl

A
AU
UT
TO
OV
VA
AN
ND
DE
EW
WE
EE
EK
K
Nissan Qashqai
1.6 2WD 117pk | Navi
Camera | Clima | Trekhaak
Bouwjaar 2013

Prijs € 10.950,Je
bent
beter
af
bij
Frans
Jansen,
kijk
op
de
site
voor
alle
actuele
auto’s
auto’
Je
Je
bent
beter
af
bij
Frans
Jansen,
kijk
op
de
site
voor
alle
actuele
auto’s
auto’
auto’sss
Je bent
bent beter
beter af
af bij
bij Frans
Frans Jansen,
Jansen, kijk
kijk op
op de
de site
site voor
voor alle
alle actuele
actuele auto’s

Peugeot 107
1.0 / Black & Silver / Origineel NL / 1e eigenaar /
Dealer onderhouden
Bouwjaar 2012
Km. stand 85.034 km

1e EIGENAAR

www.autobedrijffielt.nl
Koningsweg 2b 7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57

Prijs € 5.500

Jaarbeurt +
Aogm
Arn| he
Praa
K-k
Saab
69 21
ngEWemDu.nliven
| ri
f 36eu
Ge
m
he
Saa b Arn
nh
-ar
bij 51Sa| aww
bw.sAaab
Tel . 02 6 - 3 11 10
rnhem
voor €249,ge
ldig voor alle merke

n

Smart Forfour
1.0

OCCASION
VAN DE WEEK

Pure / Cruise control /
Airco
Bouwjaar 2017
Km. stand 47.320 km

www.autobedrijffie

Saab Arnhem

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

Prijs € 7.500

www.autobedrijffielt.nl

2b 7037
DW BEEK
Tel: 0316-53
17 57 031
Koningsweg 2bKoningsweg
7037
DW
BEEK
Tel:

Woensdag 28 april 2021
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Inloopkast de Cirkel opent deuren
Vrijwilligers blij met nieuwe locatie in winkelcentrum De Wyborgh
Nina Elbers
WESTERVOORT – Stichting Inloopkast de
Cirkel heeft eind maart de deuren geopend
op een nieuwe locatie in het winkelcentrum
de Wyborgh in Westervoort. Na de twee locaties aan de Dorpstraat zijn de vrijwilligers
blij dat ze na een lange sluiting op een nieuwe locatie weer open kunnen.
Het concept van tweedehandswinkel de Inloopkast berust op het innemen, uitzoeken en
weer verkopen voor een klein bedrag van kleding die nog een ronde mee kan. Alles wordt
met zorgvuldigheid geselecteerd en kleding
die perfect is, krijgt een plek aan de rekken in
de winkel. Janneke Boerboom, vrijwilligster
bij de Inloopkast vertelt: “Onze winkel draait
op de goedheid van de mens en op donaties
van instanties. Op de vorige locatie werd de
huur door de Dullertsstichting betaald. Dit
zorgde ervoor dat wij de kleding gratis konden weggeven. De huur van het nieuwe pand
is echter een stuk hoger. Na veel gesprekken met de verhuurder mochten we er toch
in, maar dit betekent wel dat we de kleding
niet meer gratis kunnen weggeven. Nu zijn
de bedragen rond de 2,50 euro per kledingstuk.” De nieuwe locatie brengt veel vooruitgang voor de winkel. Janneke: “Zo zijn we
hartstikke blij met de grote ruimte van 220
vierkante meter die we hier hebben. Ook ligt
deze locatie centraler in het dorp en hebben
we nieuwe ventilatiesystemen, wat belangrijk is met corona op dit moment. Daarnaast
zijn onze openingstijden verruimd. Voorheen
waren we drie dagen per week open en elke

Een trotse Janneke Boerboom, Miranda Maassen Glas en Sylvia Fousert voor de nieuwe vestiging. Foto: Nina Elbers

dag kwamen er rond de tachtig bezoekers.
Nu zijn we vijf dagen per week geopend voor
mensen om te shoppen of kleding te brengen. Voor de afgegeven kleding bieden wij
een stempelkaart aan, waarmee mensen per
kilo ingebrachte kleding een stempel krijgen.
De eerste twee stempels krijgen ze van ons
cadeau en met een volle stempelkaart (tien
stempels) kunnen ze bij ons shoppen ter
waarde van vijf euro. Mensen met een Gel-

repas krijgen hier bovenop nog eens twintig
procent korting.” Bij de Inloopkast draait het
allemaal om mensen helpen, het milieu en
duurzaamheid. Ook kleding en accessoires
die niet goed genoeg zijn voor de verkoop
gaan niet verloren. “Van kledingrestanten kun
je bijvoorbeeld erg leuke accessoires maken,”
laat Janneke weten. Bij de winkel zit ook een
naaiatelier. Hier wordt naailes gegeven, verstelwerkzaamheden verricht door mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden er cadeauartikelen gemaakt van tweedehands kleding. Binnenkort gaat Inloopkast
de Cirkel ook starten met het geven van naaiworkshops. “Of men nou van duurzaamheid
houdt, een centje minder heeft of goedkoop
wil shoppen, iedereen is van harte welkom
in onze winkel en we kijken er naar uit om de
klant te ontvangen in ons nieuwe pand op
het dorpsplein 108/109”, aldus Janneke.

‘Op weg naar meer vrijheid’
Sporthal Lentemorgen is omgeturnd tot grootschalige coronavaccinatielocatie
Linda Ruijs
ZEVENAAR – Op de plek waar normaal
volop wordt gehandbald, gevolleybald en
gebasketbald halen sinds 6 april elke dag
honderden mensen hun vaccinatie tegen
het coronavirus. Sporthal Lentemorgen is
de vierde en grootste vaccinatielocatie van
de GGD regio Gelderland-Midden. Een kijkje
in de keuken.
Voor veel mensen is de eerste prik echt een
feestdag. Zo ook voor Riet Nass. ‘Op weg
naar meer vrijheid en meer mogelijkheden’,
vertelt de Zevenaarse monter. De ligging
van sporthal is voor haar erg gunstig: lekker
dichtbij. Inwoners uit de Liemers hoeven nu
niet kilometers te reizen om hun prik te krijgen. “Ook de andere eigenschappen van Lentemorgen zijn erg handig”, vertelt GGD-medewerker Adwin Peeks. “Het is erg groot,
waardoor veel mensen tegelijk gevaccineerd
kunnen worden.” De locatie is ingericht op
3.200 vaccinaties per dag. Door de huidige
prikstop met Astra-Zeneca voor 60-minners
en het Janssen-vaccin wordt dit aantal nu
nog niet gehaald. De GGD Gelderland-Midden begon op 6 april met het vaccineren van
130 personen per dag. Als er meer vaccins

Riet Nass krijgt haar eerste prik. Foto: Linda Ruijs

beschikbaar komen, dan gaat dit aantal oplopen. Adwin Peeks: “Nu vaccineren we al zo’n
duizend mensen per dag in Zevenaar.”
Door de aparte in- en uitgang kunnen mensen gemakkelijk afstand houden. Andere
voordelen van sporthal Lentemorgen: de beschikbaarheid van een personeelsruimte en

een koeling. Eens per twee dagen worden er
vaccins afgeleverd. De aangeleverde vaccins
gaan vervolgens in een beveiligde vrieskist
die zich in de sporthal bevindt.
Iedereen die een uitnodiging heeft is welkom.
Natuurlijk met mondkapje. Eenmaal over de
drempel volgt een eerste balie waar een ge-

zondheidscheck plaatsvindt. Heeft iemand
een bepaalde allergie? Of slikt iemand medicatie? “Het is van belang dat mensen hun
medicijnenoverzicht meenemen”, vertelt
Peeks. Wie ‘schoon’ is en nergens last van
heeft, kan meteen doorlopen naar één van
de acht priklijnen. De anderen worden nog
een keer gecheckt, voordat ze geprikt kunnen
worden. Het prikken zelf is een fluitje van
een cent en duurt maar een halve minuut.
“De vaccins kunnen weleens bijwerkingen en
allergische reacties geven. Mensen krijgen
dan bijvoorbeeld last van hun arm en soms
zijn ze de volgende dag erg moe. Andere bijwerkingen komen gelukkig slechts zelden
voor, ” vertelt Peeks. Lentemorgen heeft een
voorzorgsmaatregel getroffen om snel in te
kunnen grijpen bij mogelijke bijwerkingen.
Zo blijven mensen die net gevaccineerd zijn
ter controle eerst nog een kwartier langer in
een wachtkamer. Vrijwel alle mensen krijgen
twee prikken. Na de eerste prik zijn veel mensen al goed beschermd, maar de kans om
ziek te worden van corona is na de tweede
vaccinatie nog kleiner. Voor sommige mensen is slechts één vaccin voldoende, bijvoorbeeld voor mensen die in de afgelopen zes
maanden al corona hebben gehad. Voor Riet
Nass kan het niet snel genoeg gaan. “Heerlijk
om weer meer te kunnen.”		
‘
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Leerlingen Het Veer zien hun duurzame wens over 15 jaar pas weer
LIEMERS – IKC Het Veer onderdeel
van scholenstichting Liemers Novum startte samen met verduurzamingspartner Slim Opgewekt
Scholen met het bewustmakingsprogramma over duurzaamheid,
genaamd het Wattsons lab. Uniek
is dat dit programma in combinatie is met de technische verduurzaming van de school, waaronder
132 zonnepanelen en nieuwe energiebesparende ledverlichting.
Directeur Gerard Smidts: ”Ook als
school hebben we een maatschappelijke functie. Het is goed om
kinderen op jonge leeftijd bewust
te maken van hoe we om moeten
gaan met onze planeet en hoe we
op een goede manier gebruik kunnen maken van de natuurlijke elementen. Kinderen worden zo de

doen over de thema’s energie, afval,
eten en water.
Vandaag sloten de Wattsons het
programma feestelijk af. Eén van
de onderdelen was het maken van
een duurzame wens. De kinderen
dachten na over hoe de wereld er
over vijftien jaar uitziet. Alle wensen
gingen in een tijdcapsule en zijn in
de grond begraven. Over vijftien jaar
wordt het weer opgegraven en zien
de leerlingen of hun duurzame wensen zijn uitgekomen!
Isabella Saldana-Thielking geeft
aan dat het programma haar verwachtingen heeft overtroffen. Het
is belangrijk dat we zuinig zijn op
onze aarde. Doordat wij daar nu
mee bezig zijn leren we hoe we er
mee om kunnen gaan zodat ook de
kinderen na ons een fijn leven kunnen hebben op onze planeet.

Leerlingen Het Veer met tijdcapsule. (foto: Slim Opgewekt Scholen)

ambassadeurs die ouders meenemen in de verduurzaming.”
De Wattsons, slimme onderzoekers
over duurzaamheid, openden een

aantal weken geleden samen met
de leerlingen het lab. In de daaropvolgende weken konden alle leerlingen proefjes in het Wattsons-lab

Nationale Zonnebloemloterij van start
ZEVENAAR – De jaarlijks terugkerende loterij van de Zonnebloem
is 20 april van start gegaan en de
trekking zal maandag 8 november
plaatsvinden. Ook nu weer duizenden prijzen waaronder geldprijzen
van 15 tot 15.000 euro, elektrische fietsen, laptops, cadeaubonnen, verwenpakketten van Rituals,
wellness arrangementen, E-readers, iPads en heerlijke vakanties
in Landal Green Parks en Beekse
Bergen Safari Resort.

ningmeester van de Zonnebloemafdeling Zevenaar-West, weten, want
het geld kunnen we gebruiken om
onze gasten regelmatig te verrassen met een leuke attentie. Ons
motto is niet voor niets: ‘Zonder
elkaar is iedereen alleen’. De loterij
is dit jaar overigens wat later in verband met de onzekerheden rondom
corona.
Voorkom isolement
De gasten van de Zonnebloem zijn
al beperkt in hun bewegingsvrijheid,
maar missen nu ook alle groepsactiviteiten die hun afdeling jaarlijks
organiseert. Ze zijn voor een groot
gedeelte afhankelijk van de creativiteit van hun afdeling en vrijwilligers. De activiteitencommissie is
dus gebaat bij een mooi resultaat

Door Piet van Breukelen
De loten kosten 2,00 euro en van
elk verkocht lot vloeit 1,50 euro
rechtstreeks naar de kas van de
eigen afdeling. “En dat hebben we
nodig”, laat Peter van Maurik, pen-

Gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Zevenaar-West op bezoek in de vlindertuinen van de Passiflora in Harskamp, waar de dag werd begonnen met een heerlijk kopje
koffie met gebak. (foto: Archieffoto PR)

van de lotenverkoop, zodat ze weer
leuke verrassingen kunnen bedenken die de vrijwilligers dan meenemen naar hun gasten. Iedereen die
Zonnebloemloten koopt, steunt zo

het mooie vrijwilligerswerk. Vandaar dat de loterij bij iedereen van
harte wordt aanbevolen. Wie meer
wil weten over de Zonnebloem, kan
terecht op www.zonnebloem.nl.

op donderdag 15 april te Doetinchem. Overleden op zaterdag 10
april in de leeftijd van 80 jaar mevrouw Betsie Wouters-Keurentjes,
Babberichseweg 28, Oud-Zevenaar. Haar avondwake was op
donderdag 15 april in de Sint

Martinuskerk van Oud-Zevenaar
en haar crematie op vrijdag 16
april te Dieren. Donderdag 6 mei
19.00 uur: Mariaviering met werkgroep. Gebedsintentie: Christel
Koenders-Gubbels. Koor: Jacob
en Christian.

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
Zondag 2 mei 11.00 uur: Woorddienst met voorgangers Anna
Grob en Pieter Middelhoff. Gebedsintenties: Martin en Nel
Bitter en zoon Martin, Johan en
Grada Engelen-Polman en dochter Ria, Gisela Kleinpenning, Jan

Hendriksen, Lena Wenting, Joke
Verheijen-Kleinpenning. Koor: Jacob en Christian. Mededelingen:
Overleden op donderdag 8 april in
de leeftijd van 68 jaar mevrouw
Anneke Visser-Bruins, Kollenburgweg 3, Didam. Haar crematie was

H.Andreaskerk
Groessen
Intenties: die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen
in viering in Zevenaar. 2-5:Fam.
Kloppenburg, Wim en Lies Melchers-Derksen,Theodorus en
Riek van Ditshuizen-Peters,Theo Bouwman,Thea Roordink-Stokman,Bennie Derkzen. 9-5-21:Maria Nass-Uffing,
Bertus en Leike v.Bethray, Bertus Driessen, Joep en Mientje
Derksen-Koning,Bernard en Marie v.Onna,Piet en Trudy Steenkamp,Theodorus en Riek van
Ditshuizen-Peters,Theo Bouwman,Thea Roordink-Stokman,Bennie Derkzen. 12-5-21:(in
Groessen)Bennie Derkzen,Theo
Uffing en overl.fam.
Overzicht woorddienst op
woensdagavond om 19.00uur.
Deze vieringen worden in de
H.Andreaskerk te Groessen gehouden op: 12 mei, 2 juni, 7 juli
en 4 augustus.
Overleden: 27-3 Theo Bouwman (71jr) 3-4 Thea Roordink-Stokman 83jr. Dat zij
mogen rusten in vrede en wij
wensen allen die zich met hen
verbonden voelen veel sterkte
toe in het verlies van hun dierbaren.
Omdracht Groessen: Ook dit
jaar kan de processie (305) niet doorgaan. Mogelijk kan
er rond de genoemde datum
enige versoepeling plaatsvinden tav. de maatregelen rondom het Corona virus, maar dan
nog kunnen we geen waardige processie houden, waarbij
1,5mtr. gegarandeerd wordt
etc. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden voor overleg met
koren, muziekverenigingen en
andere instantie om zich voor
te bereiden. We hopen dat we
volgend jaar weer een beroep
te kunnen doen op de inzet en
ondersteuning van vele mensen en dat we weer een mooie
Omdracht kunnen houden. Blijf
gezond en houd moed. Processie comité Groessen.
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Kwekerij Buiting-de Haan,
uw specialist in perk- en kuipplanten

Houd jij deze zomer
je hoofd cool?
OVERBETUWE – Airconditioners
die verwarmen, koelen én zuiveren. Met de zomer in het vooruitzicht is het een slimme zet om je
te oriënteren op airconditioners.
Vaak denken we pas aan het aanschaffen van een airco zodra het
tropisch warm is, veel te laat dus.
Zeker nu we meer thuiswerken is
het belangrijk om een goed werkklimaat te creëren. Wist je dat een
airco ook kan verwarmen én de
lucht voor je kan zuiveren? Zo is het
een aankoop waar je het hele jaar
door plezier van hebt. Verwarmen,
koelen en zuiveren. Het is allemaal
mogelijk met de airconditioners
van DTNW!
Voordelen DTNW airconditioning:
Het hele jaar door een prettig leefen werkklimaat; Reductie van pollen, stof of nare luchtjes door zuiveringssysteem; De airconditioners
doen zeer geruisloos hun werk; Met

en zonder buitenunit mogelijk; Airconditioners van A-merken zoals
Mitsubishi, LG en Daikin.
Airconditioners vanaf1099 euro:
Bij DTNW koop je een airco al vanaf 1.099 euro inclusief installatie!
Deze airco’s verwarmen, koelen en
zuiveren de lucht. Ze staan garant
voor comfort.
Installatiebedrijf met meer dan
10 jaar ervaring: DTNW heeft een
groot assortiment airconditioners.
Vooraf komen we altijd langs om
de situatie in kaart te brengen en
een passend voorstel te doen. Zo
weet je zeker dat je de juiste airconditioner aanschaft en kom je achteraf niet voor verrassingen zoals
meerkosten te staan.
Benieuwd welke airco geschikt is
voor jouw ruimte? Mail voor een
schouwafspraak naar sales@dtnw.
nl of ga voor meer informatie naar
www.dtnw.nl.

GROESSEN – Kwekerij Buiting-de
Haan begon 64 jaar geleden als
groente- en fruitbedrijf en schakelde in 1970 over op de verkoop
van violen in het voor- en najaar.
Gaandeweg begon de kwekerij
met de verkoop van perk- en kuipplanten. Kwekerij Buiting-de Haan
is een echt familiebedrijf; eigenaar
Frank Buiting nam het bedrijf over
van zijn schoonvader en runt het
bedrijf nu samen met zijn vrouw
Tiny en met hulp van hun dochter
Iris en zoon Sjoerd.
Inmiddels heeft Kwekerij Buiting-de
Haan een zeer uitgebreid aanbod
van meer dan zestig soorten perken kuipplanten van de hoogste kwaliteit van eigen bodem. De kwekerij
levert aan winkels, hoveniers, tuinarchitecten en aan particulieren.
De lente is aangebroken en daar
horen natuurlijk mooie, kleurrijke
voorjaarsplanten en bloemen bij
voor in de tuin, balkon en of terras. Het assortiment van Buiting-de
Haan bestaat onder andere uit

kuipplanten, hangplanten, wandhangers en zomerbloeiers zoals
afrikanen, alyssum, anjers, bacopa,
begonia, fuchsia, geranium, lobelia,
(spaanse) margriet, petunia, salvia,
surfinia, verbena, leeuwenbekken,
zilverblad, grote afrikanen en nog
veel meer, legt Frank uit. Ook kunt
u er terecht voor potgrond en voeding voor uw planten.
“Dit jaar zijn we buiten de reguliere openingstijden extra geopend

in april en mei op zondag en op
speciale dagen zoals: Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaart en
op tweede Pinksterdag. Wij volgen
de regels en voorschriften van het
RIVM en de overheid.”
Kwekerij Buiting-de Haan, Schraleweidsestraat 2A, Groessen, 0316
333409.
Ook te volgen via facebookpagina:
Kwekerij Buiting-de Haan.

Een goed gesprek helpt je verder
GIESBEEK – Herken je dat gevoel
van onrust en stress? Heb je last
van een druk hoofd vol malende
gedachten? Word je af en toe gek
van thuis werken, wonen en leven?

lijke groei en leiderschap, Kerkstraat 94, Giesbeek; 06 48940380;
gwen@ateliervoorkleingeluk.nl;

Wil je daar wat aan doen? Dan
is dit het moment! Weer lekkerder in je vel zitten! Meer rust erAssurantiën
Pensioenen
varen! Die promotie kunt maken
ondanks dat je niet dagelijks op
kantoor zit!

Hypotheken

www.ateliervoorkleingeluk.nl. Zie
voor tips ook instagram en facebook.”

Administratie

Makelaardij

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

Hoveniersbedrijf Martijn Vister:
één adres voor alles in uw tuin
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 helemaal naar uw zin is. Daar
helpt Hoveniersbedrijf Martijn Vister u graag mee. Dit jaar bestaat
het bedrijf 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 alleen tuinaanleg en tuinonderhoud, maar we
graven ook trampolines in, bouwen
tuinhuisjes, veranda’s en we maken andere overkappingen. 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 afspraken 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
voorjaar zelf kunt doen. “Het is nu
de beste 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.

“Ik ben in Giesbeek een coachpraktijk gestart: Atelier voor klein geluk.
Juist in de tijd van de lock-down,
omdat ik veel mensen om mij heen
zag worstelen met alle veranderingen. Atelier voor klein geluk staat
in een groeiende en bloeiende omgeving om ook jou te ondersteunen in de stappen naar een fijner
leven. Weet je het even niet meer
of wil je af van de gedachtenwaterval? Dan kan samen daar over
praten een enorm verschil maken.
Wil je je hart luchten over waar je
je zorgen over maakt? Ik luister
graag naar je. Weet je even niet
meer hoe je nu verder moet? Samen kijken we naar wat je nodig
hebt om verder te komen Heb je
een verlangen voor je toekomst en
wil je daar mee aan de slag, maar
is er iets dat je nog tegenhoud?
Dan ondersteun ik je graag in het
aanpakken van je drempels en je
weg naar je toekomst.”
“Heeft u een vraag of ik iets voor
u kan betekenen? Neem dan gerust contact op: Gwen Soethof,
Atelier voor klein geluk – Coachpraktijk voor burn-out, persoon-

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank
- Vrije opname inleg mogelijk
Foto: Gwen Soethof, coachpraktijk Atelier voor klein geluk
- Geen minimiaal bedrag vereist
Kijk op www.koningfd.nl

Reserveer
nu het nog
kan!
Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

Voor uw persoonlijke
hypotheek
Het gemak van ontzorgen

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Advertentie (260x385) april 05.qxp_Opmaak 1 23-04-21 11:40 Pagina 1

KLAAR VOOR

DE START!
Beste achtstegroeper,
we zijn supertrots dat je voor
onze school hebt gekozen.
Misschien vind je de overstap
door corona en al die
lockdowns extra spannend.
Dat is niet nodig.
Wij gaan er samen met je
basisschool voor zorgen dat je
in september een goede start
maakt op het Liemers College!
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JUDITH HOEKSTRA

(ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR
LANDEWEER/ZONEGGE)
“Voor elke leerling kijken we samen met
de basisschool wat nodig is. Heb je een
achterstand opgelopen, dan krijg je extra
begeleiding. Dan kun je daarna op je eigen
niveau verder. Voor leerlingen die de
overstap héél spannend vinden, houden we
aan het einde van het schooljaar brugklastrainingen. Met een aantal leerlingen en
ouders hebben we trouwens al een gesprek
gehad over de ondersteuning waaraan zij
straks behoefte hebben. Als het schooljaar
begonnen is, zorgen je mentor en/of coach
voor goede begeleiding. Voor wie extra
hulp nodig heeft, hebben alle locaties
een trajectgroep waarin ondersteuning
op maat wordt gegeven.”

MANON HUISMAN

LIEKE DE RUITER

(DECAAN DIDAM/ZONEGGE)

(COACH DIDAM)

“Elk leerjaar is er keuzebegeleiding. Leerlingen kiezen een vakkenpakket of profiel in leerjaar 2 en/of 3
en later een vervolgopleiding, soms al met een beroep in gedachten. Het liefst hebben we dat ze op
pad gaan, voor snuffelstages, open dagen en beroepenmarkten. Dat is door corona moeilijk. Eersteklassers hebben daar minder last van. Ze hoeven nog
niet te kiezen. Bij hen bestaat loopbaanoriëntatie en
-begeleiding vooral uit een LOB-methode tijdens de
mentor/coachles. Maar ze lopen ook altijd een dagje
mee op het werk van een familielid of bekende. Dat
pakken we komend schooljaar zeker weer op.”

“Als coach heb ik veel persoonlijk contact
met mijn leerlingen. Tijdens vaste coachingsmomenten, maar ook tussendoor. Ik sta altijd
open voor een gesprekje. Niet alleen over
leerprestaties, maar zeker ook over het welbevinden. Als coaches bespreken we leerlingen
die niet goed in hun vel zitten of onderpresteren. Daarnaast krijgen we signalen van de
vakdocenten. We stimuleren ook dat leerlingen
voor zichzelf doelen stellen. Dat kan een hoger
cijfer zijn bij een vak, maar bijvoorbeeld ook
meer aansluiting krijgen bij de klas. Leerlingen
worden écht gezien.”

ROMI BEIJKIRCH

(PEERLEADER HEERENMÄTEN)
“Ik zit in havo-3 en ben peerleader van een
eerste klas havo/vwo. Een peerleader maakt
nieuwe leerlingen wegwijs op school en is
een extra aanspreekpunt. Zelf had ik in de
eerste ook een peerleader, die mij erg geholpen heeft. Ik vond de overstap naar de mid
middelbare heel spannend. Als peerleader volg je
eerst een cursus. Daarna krijg je een klas toe
toegewezen. In het begin van het schooljaar trek
je veel op met je klas. Je helpt met praktische
dingen, zoals hoe het rooster werkt en waar
lokalen zijn. Daarna ben je bij de mentorles
mentorlessen en help je soms bij vakken. Nieuwe eer
eersteklassers hoeven zich niet druk te maken.
Je kunt altijd bij je peerleader terecht.”

MEER WETEN OVER HET LIEMERS COLLEGE?
Kijk dan op onze website: www.liemerscollege.nl.

Gewoon bijzonder.

Woensdag 28 april 2021
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de Liemers Helemaal Goed! Courant

Straatintimidatie, het MOET ophouden!
Oud-leerlingen Liemers College belangrijke spil in protest
Dena van Dijk
ARNHEM/LIEMERS – Straatintimidatie.
We hebben er allemaal wel van gehoord.
De meeste van ons hebben er ook last van
gehad. Straatintimidatie is een serieus on
derwerp dat al generaties lang bestaat, he
laas. Op zondag 11 april was er een protest
in Arnhem, georganiseerd door stopstreet
intimidationprotest.
De organisators kwamen op het idee van
een protest, omdat ze zelf ook vaak met
straatintimidatie te maken hebben. Voor één
van hen, Mijke Ambaum, ex-leerling van het
Liemers College, vormde het lastig vallen op
straat van haar beste vriendin de aanleiding.
Toen Mijke de volgende ochtend zelf ook de
meest vulgaire opmerkingen naar het hoofd
kreeg geslingerd, dacht ze, ‘we moeten er
iets aan doen!’ In verband met het coronavirus werd gekozen voor een 1.5 meter protest op de Markt in Arnhem. Het doel hiervan
was om bewustwording te creëren van wat
slachtoffers van straatintimidatie wordt aangedaan. Het gaat niet alleen om vrouwelijke slachtoffers, maar ook om mensen van
de LHBTI-gemeenschap en gehandicapten.
LHBTI staat voor: lesbisch, homoseksueel,
biseksueel, transgender, intersekse en alle
andere variaties die niet heteroseksueel en/
of cis gender zijn.
‘Claim your space!’ roepen 450 kelen over
de markt. “Het gaat erom dat de publieke
ruimte publiek wordt, dat iedereen zich veilig
voelt op straat’”, geeft Mijke tijdens het protest aan. “Dit protest is echt nog het begin,”
zegt ze, “als de coronaregels versoepelen,
hopen we nog meer te doen, bijvoorbeeld
met een rondrijdende tribune.” Ze legt uit dat
het een protestvorm in optocht moet worden, zo kunnen ze nog meer mensen aan-

450 mensen protesteren op de Markt tegen straatintimidatie. Foto: Dena van Dijk

trekken. “Voor een stilstaand protest was de
opkomst nu erg groot,’ zegt Mijke. ‘Daar zijn
we heel blij mee.”

vindt dat straatintimidatie beboet moet kunnen worden. ‘Hard optreden en melden, dragen bij om straatintimidatie te stoppen.”

De aanwezigen bij het protest luisterden naar
sprekers die op verschillende manieren bij
het onderwerp straatintimidatie zijn betrokken door over hun persoonlijke ervaringen te
vertellen, en door meningen te geven over de
noodzaak om straatintimidatie tegen te gaan.

Politica Sarah Dobbe, raadslid in de gemeente Arnhem voor de SP: “Er is een onderzoek
gedaan in Arnhem waaruit blijkt dat twee op
de drie vrouwen last heeft van straatintimidatie. Dat is ongelooflijk veel.” Sarah is een groot
voorstander van het protest. “Zo kunnen we
er goed aandacht voor vragen. In de gemeenteraad hebben we belangrijke voorstellen gedaan die kunnen helpen met het aanpakken
van straatintimidatie. Een echte aanpak is nodig, want die ontbreekt. Daarom moet er met
verschillende groepen gesproken worden,
zoals: jeugdinstellingen, politie en vrouwenorganisaties.’ Ook wil Sarah dat het onderwerp
niet alleen nu aan de orde komt, maar dat het
altijd onder de aandacht blijft. Er moet ook
aandacht komen op scholen, want anders
voel je je daar ook niet veilig. Het stoppen
van straatintimidatie begint bij de basis, en
de basis is educatie. Als mensen al van jongs
af aan leren dat straatintimidatie niet mag en

LHBTI-gemeenschap
Een van hen is Nanoah, die zelf deel uitmaakt
van de LHBTI-gemeenschap. Nanoah vindt
zichzelf geen hij of zij en wil daarom graag
aangesproken worden met ‘die’, ‘diens’of
‘hen’. Als transgender met een kleur weet
Nanoah uit eigen ervaring hoe anders vroeger
naar diens gekeken werd. “Nu heb ik geen last
van straatintimidatie, want de meeste mensen zien in mij een man. Dat is iets waar heel
veel van heb geleerd. Het is een soort privilege wat je hebt om als man gelezen te worden
en ik vind het heel belangrijk om mij toch uit
te spreken tegen dit soort ongein.” Nanoah

dat het niet oké is, dan is de kans ook groter
dat het in de toekomst niet gebeurt.”
Liemers
Dat bevestigt Nora Taher, één van de organisatoren van het protest. Net als Mijke
Ambaum was zij vroeger leerlinge op het
Liemers College. ‘Ik heb nooit gemerkt dat
straatintimidatie op school besproken werd,”
zegt Nora. Toch is dit volgens haar wel belangrijk. Ook in de Liemers vindt straatintimidatie plaats. “Als ik op vrijdagavond met mijn
vrienden in Zevenaar uitging, hadden we te
maken met naroepen, fluiten en kusgeluiden
maken. Het zorgt ervoor dat je je heel oncomfortabel voelt.” Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk gebruik kan maken van de publieke ruimte zonder zich onveilig te voelen, wil
Stopstreetintimidationprotest in de toekomst
gaan samenwerken met de in 2016 opgerichte stichting: Stop Straatintimidatie. Ook deze
stichting wil duidelijk maken dat straatintimidatie niet normaal is. Er is nog een weg
te gaan, maar de krachten zijn gebundeld en
niet meer te stoppen.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Begrip
Afgelopen weken volgde ik de cursus ‘inclusief leiderschap’. Misschien een wat vage
term en zo op het eerste gezicht zegt het
niet zoveel. Want wat is dat? Inclusief leiderschap. Er werd ons in een drietal sessies
onder leiding van drie mannen met een niet
Westerse achtergrond een spiegel voorgehouden aan de hand van culturen die vaak
anders zijn dan onze eigen belevingswereld. Hoe inclusief zijn we eigenlijk? Als ik
naar onze eigen organisatie kijk dan is verreweg het grootste deel van het personeel
witte man of vrouw, gemiddeld 50 jaar. Niet
echt een afspiegeling van de maatschappij. We missen vaak de connectie met heel
veel doelgroepen. Mensen die de weg naar
het museum, theater of muziekschool niet
vinden. Hoe kan dit? Deze vraag stond centraal. Na alle verhalen en discussies is de
conclusie dat we nog veel te veel uitgaan
van onze eigen waarden en normen. Hebben we wel echte interesse in de belevingswereld van de ander? Een mooie kreet die
naar voren kwam is dat we er voor iedereen
zijn, maar we zijn van niemand. Uiteindelijk
hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Alles begint
met een open gesprek en oprechte interesse. Meer vragen stellen en minder uitgaan

van je eigen perceptie of gelijk. We moeten
ons verdiepen in andere culturen, religies of
belevingswerelden en dit vertalen naar ons
aanbod. Het was interessant om op deze
wijze met elkaar het gesprek te voeren. Dat
zouden we veel meer moeten doen. Meningen buitelen soms over elkaar zonder echte
interesse te tonen of verdiepende vragen te
stellen. Vaak blijkt alles toch een stuk ingewikkelder en genuanceerder te zijn!

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

Liemers Poëzie
LIEVE MORGEN
Vandaag is de dag dat ik leef en de dag die ik beleef.
Beleefd gaat het worden door de aandacht die ik eraan geef.
Goedemorgen hond!
Pluk de dag en maak het lekker bont.
Goedemorgen kat!
Geniet en doe van alles wat.
Goedemorgen plant!
Naast geluk is niets aan de hand.
Goedemorgen blauwe lucht!
Ontvanger van mijn vreugdezucht.
Vandaag is de dag die ik neem om te leven zonder zorgen.
Goedemorgen mooie dag! Werken doe ik liever morgen.
Ted Prost
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