
EsmeeAnne: “Ik wil knallen”
Zevenaarse is finalist bij Mrs Netherlands Universe 2021
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ZEVENAAR – EsmeeAnne de 
Meulmeester (22) staat in de fina-
le van Mrs. Netherlands Universe 
2021. Op 6 juni is het zover. Mocht 
ze winnen, dan vertegenwoordigt 
ze Nederland later dit jaar in de 
internationale Mrs Netherlands 
Universe verkiezing 2021: Super 
Model Universe. Ze vertelt over 
haar bijzondere avontuur.

Door Dirk van Hummel

“Vorig jaar kreeg ik de vraag of ik 
model wilde staan voor een begin-
nende fotografe uit Arnhem. Ik heb 
dit aanbod met open armen aan-
genomen en toen is het balletje 
gaan rollen. Om een lang verhaal 
kort te maken: in januari ontving ik 
een mail met de vraag of ik me aan 
wilde melden voor de casting. Het 
is eigenlijk een uit de hand gelopen 
hobby,” vertelt EsmeeAnne. 

Op de weg naar de finale heeft ze 
wel wat trainingen af te werken: 
“We hebben nu nog twee of drie 
trainingen en nog twee fotoshoots 
gepland staan. Bij die trainingen le-
ren ze je de miss-pose en ook het 
speciale loopje voor op de catwalk. 
Daarnaast leren ze ons hoe je jezelf 
het beste kunt presenteren”, ver-
volgt EsmeeAnne, die last heeft van 
epilepsie. Juist foto’s zijn voor haar 

daarom extra mooi: “Foto’s zijn ei-
genlijk hele mooie herinneringen, 
als ik een aanval heb gehad ben 
ik een beetje vergeetachtig. Met de 
foto’s kan ik alles terughalen.”

EsmeeAnne heeft ondanks haar 
beperking al super veel bereikt in 
haar leven, ook op sportief vlak: 
open water zwemmen, meedoen 
met een triatlon, goud behaald in 
Los Angeles in 2015. Daar kan ze 

nu deze finaleplek aan toevoegen. 
“Ik ben geen epilepsie, het is iets 
dat nou eenmaal bij mij hoort en 
ik schaam me er niet voor. Als ik 
zie hoever ik al ben gekomen, dan 
ben ik daar trots op. Je beperking 
mag geen belemmering zijn. Vaak 
wordt gezegd ‘je kan dit en dat 
niet’, maar ik vind dat je je eigen 
ding gewoon moet kunnen doen. 
Ik hoop dat ik met het bereiken van 
deze finaleplek ook andere mensen 

kan inspireren,” vertelt EsmeeAnne 
strijdvol en met een glinstering in 
haar ogen.

Doorzettingsvermogen
Haar behaalde prestaties op spor-
tief vlak komen EsmeeAnne straks 
goed van pas tijdens de finale, met 
name haar doorzettingsvermogen. 
“Ik doe niet alleen wat er in me 
zit, ik wil knallen en daar bovenuit 
stijgen. Ik blijf ook mijn grenzen 

verleggen en nieuwe uitdagingen 
aangaan, kijk maar hoe ver je kunt 
komen! Als mensen zeggen dat ik 
iets niet kan doen, dan wil en ga ik 
laten zien dat ik dat wel kan doen.” 
Wie de finale wil meemaken kan tic-
kets aanvragen voor de livestream 
via EsmeeAnne: e-mail esmee-
anne.contact@gmail.com of via  
Instagram: esmeeanne_model.“Je beperking mag geen belemmering zijn”. Foto: Dirk van Hummel
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De kopij aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button

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

LETOP!

HENGELDER 11, ZEVENAAR, 
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR
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Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Atama bestaat dit jaar 12,5 jaar
en geeft daarom €250,- korting
op de installatie!
Wanneer je nú zonnepanelen aanschaft 
ben je klaar voor de zomer en pak je 
direct jouw voordeel!

Het is 
  FEEST 
bij Atama!

Nijverheidsweg 35 6662 NG Elst 
088-2973400 - www.atama.nl
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Deze actie loopt t/m 30-06-2021
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088 999 6767

VANAF

dtnw.nl/airconditioning
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Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

www.nama.nl
NAMA Arnhem
Vlamoven 1 – IJsseloord

tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Aanbiedingen geldig tot en met 17 december 2020

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

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

Verf l Behang l Glas l Binnenzonwering l Vloerbedekking l Laminaat

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

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

insurable
samen voor de zekerheid

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

Insurable B.V.
Dorpstraat 80 
6931 BL Westervoort

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

Meer dan 20 jaar zakelijke ervaring

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

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

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

Verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken

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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

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

Vakwerk op maat
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www.quickles.nl
0316-527464

Ook 
automaat

RIJLES MAG 
WEER!

Ga je met ons 
samen op weg 

naar je rijbewijs?!

Voor 
diabetes-, 
reuma-, 
en overige 
risicovoeten

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

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

www.pedicureduivenwest.nl

Medisch

Werkt uitsluitend 
volgens de richtlijnen 
van het RIVM en de 

protocollen van ProVoet stamppotten
buffet?



GROESSEN – In de vroege och-
tend zingen de vogels gratis een 
liedje op je dak. De insecten zoe-
men om je oren. Nieuwe dieren 
worden geboren. De eerste grote 
wandelingen gaan van start. Na-
tuurlijk niet vergeten De Liemers 
Helemaal Goed Courant te lezen 
met een zonnetje in de tuin. Einde-
lijk is het weer zo ver: lente! 

De eerste zonnestralen komen er-
aan. Dat is voor veel inwoners van 
de Liemers een groot feest. Voor 
wie dat zeker geldt, is Erik Willems. 
Maar een paar jaar geleden miste 
hij iets. Een zonnetje is natuurlijk 
heerlijk, maar waar was al dat kleur 
gebleven? In Groessen was er drie 
jaar geleden bijna geen bloemen-
veld te zien. Terwijl bloemen niet al-
leen goed zijn voor menselijk genot, 
maar ook voor insecten.
Om de leefomgeving bloeiender 
en boeiender te maken, begon hij 
drie jaar geleden met een project: 
Groessen bloeit. Het doel: zoveel 
mogelijk bermen en bloemweiden 

inzaaien en beheren. Hij kaartte het 
idee aan bij de gemeente Duiven. 
De gemeente was meteen heel en-
thousiast, ook omdat het sterftege-
tal onder bijen heel erg was toege-
nomen. De gemeente gaf akkoord, 

maar de zaden moesten niet alleen 
in Groessen, maar ook in Duiven 
en Loo geplant worden. Zo komt er 
niet alleen meer kleur in Groessen, 
maar ook in andere dorpen van de 
gemeente Duiven.

Erik wilde dit project graag met 
andere mensen delen. Daarom 
zocht hij vrijwilligers die het leuk 
vonden om mee te werken aan 
dit project. Door mond-op-mond 
reclame en via Facebook bereik-
te hij inwoners die vrijwilligers 
wilden worden. Eén van hen is 
Jan Boerboom. De Groessenaar 
was meteen enthousiast over de 
plannen van Erik. In het voorjaar 
helpt Jan altijd met het inzaaien 
van zaden op verschillende velden 
in Groessen. Vorig jaar plantten 
ze voor het eerst zonnebloemen. 
Die bloemen vielen zo goed in de 
smaak, dat ze zelfs afgeknipt en 
opgegraven werden. “Dat is aan de 
ene kant hartstikke positief, want 
dat betekent dat de inwoners van 
de dorpen de bloemen graag zien,” 
zegt Erik, “aan de andere kant is 
het natuurlijk niet de bedoeling, 
want zo kunnen de insecten er 
minder van profiteren.” Als inwo-

ners toch graag mooie zonnebloe-
men in hun tuin willen zien, dan 
kunnen ze zich bij de vereniging 
aanmelden om een stuk tuin in te 
laten zaaien. Dat is de afgelopen 
drie jaar al een paar keer gebeurd 
en daar is de vereniging heel erg 
blij mee. “De eerste drie jaren wa-
ren heel positief”, vertelt Erik. Zo 
heeft in Duiven de beheerder van 
het Horsterpark zich vorig jaar aan-
gemeld. Daardoor waren er vorige 
lente veel kleurrijke bloemenvelden 
te zien in het park. Erik hoopt dat in 
de toekomst meer kinderen bij het 
project betrokken zullen worden. 
“Zo leren ze over bloemen en dat 
het niet alleen impact heeft op de 
natuur, maar ook op de mensen die 
er langs wandelen of fietsen.” Op 
dit moment zijn er vijftig velden in 
drie dorpen gebruikt om bloemen 
te planten. Erik en Jan: “Graag wil-
len we in de toekomst dit aantal  
velden verdubbelen.”
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De Liemers Lacht

Even voorstellen: ik ben Hannah 
en leerlinge van het Liemers Colle-
ge. Daar volg ik Agora-onderwijs, 
een persoonlijke leerroute waarbij 
je als leerling veel vrijheid krijgt. 
Sinds kort maak ik deel uit van de 
krant. En dat als dertienjari-
ge! Geweldig om die kans 
te krijgen.

Het is belangrijk om, on-
danks alle hectiek waar 
ons land zich in bevindt, 
positief te blijven. Onderwijs, be-
roepen, horeca, ondernemingen 
en bedrijven staan geheel op zijn 
kop. Dat geeft de technologie een 
kans om zich nog meer te ontwik-
kelen en van over de hele wereld 
went men aan onlinecommuni-
catie: online vergaderingen, webi-
nars en online school. De meeste 
leerlingen, waaronder ikzelf, wor-
den ingedeeld in groepen en gaan 
één of twee dagen in de week 
naar school en op de overige da-
gen wordt er gebruik gemaakt van 
Teams en Zoom. Op mijn school 
hebben we weinig online lessen. 
We starten de dag via Teams en 

de rest van de dag mogen wij als 
leerlingen zelf bepalen wat we wil-
len leren. Soms worden er lessen 
gegeven over onderwerpen zoals 
positieve gezondheid of Frans. Er 
wordt echt gekeken naar ieders 

interesses. Dat legt de druk 
bij examenleerlingen van 
het Agora minder hoog, 
omdat iedereen immers 
zelf mag kiezen wat hij 

of zij wil leren en wan-
neer. In het lokaal mogen 

leerlingen een eigen werkplek 
kiezen in deze zelf inrichten. Er 
is door corona geen verschuiving 
met de tafels of gesjoemel met 
de lessen of de leerstof. Ik voel 
me helemaal thuis in het Ago-
ra-onderwijs. Binnenkort schrijf ik 
een groot artikel over deze onder-
wijsvorm voor deze krant. Daarna 
hoop ik natuurlijk nog veel meer 
verhalen te maken.

En denk eraan: de laatste loodjes 
wegen het zwaarst, maar we ko-
men er wel! Blijf positief!

Hannah Redlich

Redacteur van dienst

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

Bert Frölich maakt lekker een wandelingetje over de dijk in Tolkamer. Foto: Floor Koers 

 Voor Toyota gaat u naar

Bloemberg

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

 www.facebook.com/toyotabloemberg

Vrijwilligers zaaien een weide in.



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

Toermalijn is een blijvertje aan de Bergkristal. Een 
kleinschalige school (ongeveer 110 leerlingen) met 
veel buitenspeelmogelijkheden en een eigen iden-
titeit. Een school die ook aan de toekomst denkt. 
Op alle fronten. Het onderwijs is eigentijds, leerlin-
gen mogen meepraten over veel onderwerpen en 
het schoolgebouw ondergaat een duurzaamheids-
slag met nieuwe ledverlichting en zonnepanelen, 
die binnenkort op het dak worden gelegd. “Soms 
denken ouders nog wel eens dat deze school van-
wege de kleinschaligheid misschien gaat sluiten. 

Maar het feit dat we hier duurzaam in investeren, 
zegt al genoeg. Toermalijn is een blijvertje. Die 
kleinschaligheid van een school midden in de wijk 
is juist onze kracht. De school ontwikkelt zich daar-
bij prima.” 
Gerard Smidts is directeur op IKC Het Veer en ver-
vult deze functie sinds november 2020 ad interim 
ook op Toermalijn. “Dit is echt zo’n school waar je 
als ouders de kinderen graag naar toe stuurt. Klein-
schalig, waardoor iedereen elkaar kent en er staat 
een sterk onderwijsteam dat de kinderen echt 

meeneemt op hun leerroutes.” Toermalijn onder-
scheidt zich als school met ‘participatie onderwijs’. 
“Naast de reguliere lessen zitten de leerlingen ook 
in diverse commissies. Ze beslissen mee over za-
ken die op school moeten gebeuren. Zo hebben 
we een leerlingenraad met een eigen budget die 
bijvoorbeeld besteed kan worden aan materialen 
op het plein. Verder schenken we aandacht aan 
de zogenaamde ‘21st century skills’, een verzamel-
term voor een aantal competenties die belangrijk 
zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. 
Zoals ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Wat dat 
betreft versnelt de huidige pandemie het aanleren 
van online vaardigheden.”
Leerlingen op Toermalijn worden meegenomen in 
hun eigen ontwikkeltraject. “Zodat ze de opdrach-
ten of lesjes niet alleen voor de juf of meester 
maken, maar dat ze beseffen dat ze er zelf beter 
van worden.”
Gerard Smidts is trots als hij ziet hoe Toermalijn het 
doet in een periode waarin het niet allemaal even 
makkelijk is. “Tijdens de lockdown wordt ieder 
kind iedere dag gezien door de leerkracht. Er wor-
den filmpjes gemaakt en er is heel veel contact. We 
hebben er echt wat van gemaakt.”

In de groeikernperiode kreeg ook de Duivense wijk zuidwest bijna dertig jaar geleden een eigen school. Toermalijn werd 
gehuisvest in zogenaamde ‘schoolwoningen’ in de wijk. Met de bedoeling dat deze later bewoond zouden worden. Hoe 
anders zou het lopen.

Kinderen beslissen 
mee op Toermalijn Annemieke Walraven

‘ Leren omgaan
met faalangst’

Trainingen voor kinderen met 
faalangst?
“Dat klopt. Ik ben leerkracht op IKC De Wissel 
in Zevenaar. Samen met IKC De Tamboerijn 
hebben we een speciale faalangstreduc-
tietraining opgezet. Deze helpt leerlingen 
die moeite hebben met het maken van en 
onderhouden van sociale contacten of te 
maken hebben met faalangst.”

Hoe pakken jullie dat aan?
“We constateren zelf dat bepaalde kinderen 
hier mee te maken hebben of horen het in ge-
sprekken met ouders. Eén middag in de week 
komen deze kinderen – allemaal uit groep 7 
en 8 - bij elkaar. We praten samen over hun 
ervaringen, maar gaan ook aan de slag. Zo 
leren de kinderen voor de klas spreken en 
werken ze spelenderwijs samen.”

Met succes?
“Jazeker! De kinderen worden zichtbaar vrij-
er. Ze beseffen dat ze niet de enige zijn met 
deze problemen. We merken dat ze door onze 
aanpak meer los komen en meer durven. En 
weet je, het hoeft ook niet helemaal te ver-
dwijnen, want een stukje onzekerheid hoort 
bij het kind. Dat haal je niet weg. Wij willen 
vooral dat ze er mee leren omgaan.”

Column

Pasen
Nog steeds verloopt er veel anders dan 
normaal. Zo ook de Paasdagen. Niet met 
de hele familie aan tafel bij opa en oma, 
maar alleen met het eigen gezin thuis aan 
de broodjes, verse jus en eieren. Gelukkig 
mochten we nog wel chocolade eieren 
verstoppen en zoeken in de tuin, dus 
volgens onze kinderen ging het belangrijk-
ste gewoon door. Toch stelde onze jongste 
dochter mij meerdere keren de vraag 
‘vieren we volgend jaar weer Pasen met z’n 
allen?’ Lastig om hier een antwoord op te 
geven, ik denk van wel, maar dacht ik dat 
vorig jaar ook niet?
Bij LiemersNovum zijn wij ondertussen druk 
met de planning voor volgend schooljaar. 
Het vakantierooster is inmiddels vastgesteld 
en gecommuniceerd met de ouders. Ook 
alle andere LiemersNovum activiteiten en 
vergaderingen staan gepland. Waar dit jaar 
veel níet of sterk aangepast door ging, hoop 
ik net als iedereen dat er na de zomer meer 
mogelijk is. En dat we, net als de wens van 
onze dochter, volgend jaar met Pasen weer 
‘gewoon’ met zijn allen aan tafel zitten.

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Gerard Smidts: “Trots op Toermalijn!”
Foto: Sjoerd Geurts

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

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

Beekseweg 23 Babberich

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

Ook voor uw 
designmeubelen

a.s. zondag geopend

Stek geraniums € 1,-

Stek perkgoed vanaf € 1,-

Mooie hangpotten
€ 4,50 per stuk    3 voor € 12,-

P Groot parkeerterrein

Onze kwekerij is gevestigd aan: 
Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33
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
Bel 4 uur van te voren voor een afspraak

BeCo Kunstgras 
Het voordeligste kunstgras adres uit de regio

voor Particulier en Grootverbruikers

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

20 soorten kunstgras op voorraad!
8 jaar garantie + direct leverbaar

Openingstijden:
Zaterdag & Koningsdag
van 10:00 tot 14:00 op afspraak
(overige dagen op afspraak)

8 jaar garantie + direct leverbaar

NU 
40% KORTING 

op het 
Druk verdeeldoek 

(stabilisatiedoek)*

*Geldig in april, mei en juni 2021 en alleen bij 

aankoop van kunstgras

Voordelen van kunstgras:
✓ Nagenoeg geen onderhoud
✓ Altijd een natuurlijke uitstralingen
✓ Kind en dier vriendelijk
✓ Veilig met valdemping
✓ Uv bestendig
✓ Besparend
✓ Nooit meer vieze gele dode plekken
✓ Water doorlatend

U kunt 

het kunstgras 

gelijk meenemen 

of laten 

bezorgen!

MAGAZIJN-OPRUIMING!
Alles gaat weg voor de oude prijs Op=Op

Koningsdag geopend op afspraak!
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LIEMERS – De coronacrisis brengt vele 
maatregelen met zich mee, de grootste is 
natuurlijk de lockdown zelf. Dat is lastig 
voor jongeren. Toch is er altijd wel iets po-
sitiefs uit te halen. Maak kennis met Bo-
ris Wemmer, Floor Koers en Jeroen Hoe-
demaker. Zij vertellen hoe zij de lockdown 
ervaren. Tijd om te kijken naar de kleine 
lichtpuntjes.

Boris Wemmer werkt voor het jongerencen-
trum de Sfinx, in Lobith. Hij is er begonnen 
met zijn maatschappelijke stage. Nu is hij 
een vast onderdeel van het team. “De Sfinx 
is een plek voor kinderen uit groep zes tot 
en met de vierde klas. Op donderdagavond 
is er altijd een inloop voor jongeren van 
zestien jaar of ouder,” vertelt hij. Normaal 
gesproken organiseert de Sfinx veel leuke 
activiteiten voor jongeren, zoals spotdrop-
ping of een disco. “Het is nu allemaal een 
beetje anders. We zien elkaar vooral veel 
online met bingo. Daarbij willen we nu ook 
activiteiten bedenken om mensen wat te la-
ten dóén, om ze achter die laptop vandaan 
te halen.” Daarom heeft de Sfinx, samen 
met Wintergames, begin maart een laser-
game-wedstrijd georganiseerd in Giesbeek, 
Lobith en Zevenaar. “We hebben heel veel 
enthousiaste opmerkingen gekregen. Veel 
mensen willen dit vaker doen.” Het evene-
ment is dan ook in alle opzichten geslaagd. 
“In Giesbeek waren er twee groepen jon-
gens die het heel goed met elkaar konden 
vinden,” vertelt Boris. “Het is leuk dat ze 
toch nieuwe mensen leren kennen, ook in 
deze moeilijke situatie.” Hij merkt zelf ook 

hoe fijn het is om toch even dat contact 
met anderen te hebben. “Door de lockdown 
raak je de motivatie gewoon kwijt. Ik denk 
dat veel mensen dat wel hebben,” zegt Bo-
ris. Zijn werk bij de Sfinx is dan ook een wel-

kome afwisseling, om toch even wat actie 
te hebben. “Gewoon met leeftijdsgenoten 
even buiten zijn. Dan ben je met elkaar be-
zig en denkt nergens over na. Het is echt 
een superleuk team,” vertel hij lachend. “Ei-
genlijk zijn we allemaal een beetje gek.”

Sporten en muziek
Boris heeft in de lockdown de tijd genomen 
om meer bezig te zijn met zijn hobby. “Ik 
sport zelf heel vaak en heb daar veel van 
geleerd, ook op het gebied van voeding.” Zo 
heeft hij al wat vrienden geholpen, evenals 
twee mensen die hem via Instagram bena-
derden. Later heeft hij te horen gekregen dat 
zijn bedachte schema echt voor verbeterin-
gen heeft gezorgd. “Toch mooi dat ik ze in 
een lastige tijd, nog steeds kan helpen.” Ook 
Floor Koers, leerlinge van het Liemers Colle-
ge, merkt dat er meer ruimte is om te sporten 
tussendoor. “Je kunt veel gemakkelijker je 
eigen dag inplannen, vooral toen er in het 
begin veel lessen uitvielen. Wandelen, fiet-
sen, hardlopen… als het maar buiten is en 
ik kan genieten van de natuur. Daar heb ik 
nu meer tijd voor,” vertelt ze. “Daarbij heb ik 
de afgelopen tijd ook meer slaap gekregen. 
Ik voel me wakkerder overdag.” Jeroen Hoe-
demaker, eveneens leerling op het Liemers 
College, richt zich liever op de muziek. “Ik 
had in het begin veel meer tijd om keyboard 
te spelen, al is dat minder nu school met 
veel huiswerk komt. Gewoon even muziek 
maken, dat is heel belangrijk voor mij.” Vol-
gens hem is het goed om niet alleen tijd te 
hebben, maar die ook te nemen: “Las voor 
jezelf een vast moment in, waar je iets doet 
wat je écht leuk vindt. Gewoon om even die 
nare gedachten uit je hoofd te krijgen. Ook 
thuis kan je nog genoeg leuke dingen doen.” 
Denk aan een maaltijd bereiden, een spelletje 
met je ouders, of gewoon even online met 

vrienden kletsen. Als je maar een beetje be-
zig blijft, vindt ook Boris. “Probeer er gewoon 
het beste van te maken. Ga iets nieuws leren, 
ga iets doen!”

Vrienden en familie
De coronacrisis zorgt letterlijk en figuurlijk 
voor afstand tussen mensen, maar daar la-
ten de meeste jongeren zich niet door tegen-
houden. Zo vertelt Jeroen over de ‘groepscall’ 
die hij soms met zijn vrienden doet. “Dan heb 
je toch wat om naar uit te kijken, je weet 
dat je niet alleen bent. Je kan als vanouds 
weer even lekker praten met elkaar.” Ook 
Floor komt met een mooi voorbeeld: “Als er 
iemand jarig is, merk ik wel dat er extra aan-
dacht wordt gegeven om er toch een mooie 
dag van te maken. Het is leuk dat er zoveel 
aan gedacht wordt, ook al kunnen we dan 
niet bij elkaar komen.” Naast haar vrienden, 
is ook familie belangrijk voor Floor. “Omdat 
ik ze minder kon zien, ben ik heel veel met ze 
gaan bellen. Dat is uitgelopen tot veel méér 
contact dan normaal,” zegt ze lachend. “Ik 
vind het leuk om met mijn familie te kunnen 
praten, ook al is het dan over onzinnige din-
getjes.” Jeroen sluit zich daarbij aan, al gaat 
het bij hem meer om het gezin zelf. “Ik zie 
mijn ouders nu vaker, omdat ze grotendeels 
thuis werken. Vooral mijn moeder. Daar ben 
ik eigenlijk wel blij mee, want ik heb een hele 
goede band met haar. We kunnen gewoon 
een beetje flauwekullen samen. Dat geeft al-
tijd een oppepper.” Het zijn dus juist de kleine 
dingen die we door de lockdown meer waar-
deren dan anders. Floor vat het voor zich-
zelf goed samen: “Ik ben veel waarde gaan 
hechten aan de natuur, gewoon het buiten 
zijn. Hetzelfde geldt voor het afspreken met 
vrienden.” Of dat nou online is of in het echt: 
“Ook al beleef je niet zoveel, het is fijn om 
even te praten!”

Lichtpuntjes in de lockdown
Hoe ervaren jongeren de coronatijd? Boris, Floor en Jeroen vertellen

De lasergame-wedstrijd van Sfinx leverde veel enthousiaste reacties op.

Floor (links) en Jeroen (rechts): “Het zijn de kleine dingen die we meer waarderen door de lockdown.”

Kyra Sannes



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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners:

Deze Pasen zijn er maar liefst 1000    
ouderen in de Liemers blij gemaakt met 
een paascadeautje! Vijftig jongeren die 
deelnemen aan Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT) hebben de vrolijke 
paasverrassingen afgelopen week     
bezorgd. De gelukkige ontvangers     
hadden zichzelf aangemeld of kregen 
het cadeau uitgereikt namens hun   
kleinzoon of kleindochter. 

De huidige crisis vraagt veel van        
ouderen. Vele van hen leven in een   
isolement, eenzaamheid of spanning. 
Des te meer reden om deze Pasen een 
keer extra groot uit te pakken door maar 
liefst 1000 cadeaus in te pakken! Opa’s 
en oma’s werden massaal ingeschreven 
door leerlingen van de lagere en middel-
bare scholen in Westervoort, Duiven en 
Zevenaar. Dit kon door middel van het 
insturen van een antwoordkaart, die op 
alle scholen is uitgedeeld, of op de site 
vrolijkepaasverrassing.nl die special voor 
deze actie in het leven is geroepen. Van 
breed getrokken grijnzen tot tranen van 
geluk; de jongeren die de verrassingen 
hebben bezorgd, hebben alles mee-  
gemaakt tijdens hun tocht langs de   
deuren.  

Samen-
welzijn 

Stichting 
HOPE XXL 
zich hard 
om het 
algemeen 
welzijn van 
de mens te 
verhogen, 
opdat deze 
beoor-
deeld kan 
worden 
met een 8. 
Om dit te 
bewerk-
stelligen, 
zet HOPE 
XXL zoge-
naamde 
Tr8-
projecten 
op. Dit zijn 
creatieve 
activiteiten 
en initiatie-
ven die 
gestoeld 
zijn op het 
vergroten 

en verstevigen van gedeelde maatschap-
pelijke waarden. Jongeren kunnen een 
Tr8-Project ook als MDT-Project uitvoe-
ren. Samen werken ze vol goede moed 
aan een betere wereld. Deelnemende 
jongeren kunnen zich aanmelden voor 
een veelvoud aan interessante en leer-
zame initiatieven zoals het verduur-
zamen van energie tot aan het mee-
schrijven aan De Liemers Helemaal 
Goed Courant. Op de groeiende lijst van 
Tr8-projecten, inmiddels zo’n 130 in  
totaal, bestaat voor elk wat wils: zo ook 
‘samenwelzijn’, dat zich richt op het   
samenspel tussen jong- en oud om zo 
gemeenschappelijk welzijn te verbete-
ren. De vrolijke paasverrassing is een 
voorbeeld van een van deze initiatieven.  

De bezorging 

De eer was aan de jongeren van het 
MDT om de 1000 verrassingen langs de 
deuren te brengen. Van elke deelnemen-
de school namen circa 14 leerlingen de 
bezorging voor hun rekening. Op fietsen, 
in karren, te voet; alles werd ingezet om 
1000 ouderen gelukkig te maken deze 
Pasen. Eén van de bezorgers was Indy 
Geurds van het Liemers College: “Ik vind 
dit een heel mooie en bijzondere actie.”, 

vertelt Indy. “Als bezorger krijg je de 
kans om de eerste reacties te zien van 
mensen en dat is ontzettend motive-
rend: daar doe ik het voor!” Indy vertelt, 
evenals de andere jongeren, opgewekt 
over haar ervaringen tijdens de paas-
actie. “Soms waren ouderen ook echt 
geëmotioneerd door de verrassing.”, 
sluit Indy af. “Ik ben blij dat ik dit heb 
mogen doen!” Zonder de bereidheid van 
jongeren als Indy, was het niet mogelijk 
geweest om de paasactie te organiseren. 
Mevrouw De Jager reageert met gepaste 
vreugde: “Ik vind het een groot voor-
recht om dit geschenk te mogen ontvan-
gen.” Naast mevrouw De Jager zijn er 
nog 999 andere ouderen die vol blijd-
schap hun verrassing in ontvangst na-
men. “Pasen was zelden zo speciaal!”, 
voegt mevrouw De Jager nog lachend 
toe.  

De paasverrassing 

De actie van de paasverrassing is een 
klassiek voorbeeld van een manier waar-
op HOPE XXL en het MDT plezier delen 
met anderen. Maar wat heeft er nu alle-
maal voor leuks en lekkers in deze 
‘verrassing’ gezeten? Allereerst zijn de 
ontvangende ouderen verrast met een 
bloemetje om de lente nu écht mee in te 
luiden. De paastas bevatte bovendien 
ook een verscheidenheid aan traktaties 
van chocolade. Boven al het leuks en 
lekkers, kwam misschien de meest kost-
bare traktatie wel in de vorm van een 
MDT-boekje. In dit boekje staan allerlei 
voorbeelden van MDT-projecten die ge-
doeld zijn op het welzijn van ouderen. 
Samen met jongeren kunnen zij deelne-
men aan ludieke initiatieven, zoals het 
gezamenlijk maken van een kookboek, 
een uitleg van de computer of sociale 
media, het doen van spelletjes of het 
samenstellen van een levensfotoalbum. 
Op deze manier leren beide generaties 
elkaar beter kennen en begrijpen. De 
1000 ouderen die het projectboekje in 
het paaspakket hebben gekregen, kun-
nen zich direct aanmelden via de       
antwoordkaart die eveneens in de   
paastas zat. Natuurlijk kunnen niet    
alleen de ontvangers van een       
paascadeau meedoen aan een van de 
activiteiten, maar iedereen die 70 jaar of 
ouder en woonachtig is  in de Liemers 
kan zich aanmelden. Ouderen kunnen 
daartoe een email sturen naar 
mdt@hope-xxl.com en krijgen dan de 
flyer met activiteiten en de antwoord-
kaart thuis toegestuurd. 

Tr8-2D Vrolijke paasactie, vrolijke reacties 

��Mevrouw De Jager, blij met haar vrolijke paasverrassing 

Wist u dat…… 

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

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

�� jongeren uit de tweede en derde 
klassen van het Liemers en Candea 
College zich voor deelname aan de 
tweede fase, die start in april 2021, 
rechtstreeks kunnen aanmelden op 
de aanmeldpagina:        
www.Hope-xxl.com/MDT? 

��dat MDT-deelnemers een keuze 
kunnen maken uit meer dan 50  
verschillende Tr8-projecten, maar 
ook zelf een project mogen beden-
ken? Bovendien worden de uren die 
je investeert in MDT  vergoed. 

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

��Honderden blije gezichten van ouderen uit Westervoort, Duiven en Zevenaar 
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Een geschiedenis in Nederlands en dialec

De Canon van Westervoort
LIEMERS – Op zaterdag 10 april is 
om 09.30 uur aan burgemeester, 
de heer A. van Hout, de Canon van 
Westervoort door Kees Krechting 
overhandigd. Ook leerlingen van 
groep 7 en 8 van Westervoortse 
basisscholen heeft de Dialecclub 
uitgenodigd.

Het boek is samengesteld door 
dialectclublid Wim Vlijm in samen-
werking met de leden. Gekozen is 
de Westervoortse geschiedenis, in 
tien tijdvakken in te delen. Belicht 
worden onder andere het ontstaan 
van een dorp tussen de rivieren, 
de verhalen rondom Werenfried, 
de belangrijke handelsroute met 
het achterland en de Heerlijkheid 
Westervoort onder bestuur van de 
heren van Bergh. Hertogdom Gelre, 
de Liemerse regio alsook de groei-
kerntaak van Westervoort passeert 
de revue. Voor het Nederlands is 
gekozen omdat de Historisch Kring 

Westervoort de educatie voor de 
jeugd over de geschiedenis van 
het dorp Westervoort ook als doel 
heeft.
De Westervoortse canon wordt on-
dersteund met een quiz waarin per 
tijdvak vragen worden gesteld. De 
geschiedenis van Westervoort kan 
in het dialect bij het zoeken naar 
deze identiteit een bijdrage leve-
ren. Het aanbieden van de canon 
en de quiz aan de basisscholen zal 
in overleg plaats vinden. De canon 
is gedrukt en via de website van 
de Historische Kring Westervoort 
is voor geïnteresseerden informatie 
beschikbaar. Leden van de Histo-
rische Kring Westervoort zullen de 
canon na 12 april in de bus krijgen. 
Het uitbrengen van de canon is fi-
nancieel mogelijk gemaakt door 
‘Leven in de Liemers’, het Cultuur- 
en Erfgoedpact gemeente Duiven, 
Westervoort en Zevenaar en Wes-
tervoortse middenstanders.

Sint-Willibrordusparochie
H. Andreaskerk-Maria Koningin te 
Zevenaar:

Op vrijdag 16 april is er om 10.30 uur 
een Eucharistieviering, Voorganger 
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.
   
Op zondag 18 april is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta, wel live-
stream. (Toegang voor maximaal 30 
personen, van te voren aanmelden 
bij Centraal Secretariaat, tel. 0316 52 
34 68.)
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Pastoor Jan Olde Rikkert, Jaargetij-

de Wilhelmien Bomers-Idink, Nico 
Jansen, Jan ten Brinke en overleden 
familie ten Brinke-Schepers.

Op zondag 18 april is er om 12.30 
uur een doopviering.

Op zondag 25 april, is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering. Voor-
ganger Pastoor Thanh Ta wel live-
stream. (Toegang voor maximaal 30 
personen, van te voren aanmelden 
bij Centraal Secretariaat, tel. 0316 52 
34 68.)
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Thea van Haaren van der Velden en 

overleden familie, Overleden ouders 
Wanders.

De Mariakapel is dagelijks open van: 
9.30 uur tot 16.30 uur. Uw aandacht 
voor de voedselinzameling door de 
voedselbank. In de Mariakapel is een 
krat geplaatst voor de voedselbank, 
daarin kunt u houdbaar voedsel de-
poneren ten behoeve van de voed-
selbank. (Telefoonnummer Centraal 
secretariaat: 0316 52 34 68.)
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad Op 
Weg, de website www.rkliemers.nl 
en Facebook.

Alpe d’HuZes verplaatst naar september

Hortensia actie nu van start!
DUIVEN – Alpe d’HuZes op 
de Alpe d’Huez kan helaas 
nog niet plaatsvinden op de 
geplande datum 3 juni. Het 
evenement wordt verplaatst 
naar september. Of het dan 
alsnog mogelijk is, ‘iets’ in 
Frankrijk te doen of dat het 
een speciale dag in Neder-
land wordt, wordt binnen-
kort beslist.

Team Duiven zet een aantal 
acties gewoon op de rol. Geld 
voor meer onderzoek blijft 
nodig, want kanker laat zich 
immers ook niet stoppen.
Het is niet de eerste keer 
dat Team Duiven de hortensia-ac-
tie houdt. Samen met kwekerij Van 
Tilburg uit Groessen worden de 
hortensia’s in prachtige kleuren ver-
kocht. Normaal gesproken ook tij-
dens Koningsdag. Of dit kan en mag 
is voor nu nog niet helemaal duide-
lijk. Maar ook daarvoor geldt dat het 
team niet kan wachten.
“Daarom bieden wij u nu reeds de 
kans om deze prachtige plant al 

vast te reserveren. Stuur een be-
richt met uw naam en het aantal 
hortensia’s dat u wilt reserveren 
naar teamduiven2021@gmail.com 
of een berichtje naar een van onze 
teamleden. Via onze Facebook pa-
gina, https://www.facebook.com/
teamduivenAD6 is het bestelfor-
mulier ook te vinden. Daarmee 
kan alles direct en juist worden 
besteld. Wilt u telefonisch bestel-

len? Dat kan ook bij Jan Wieleman,  
06 55330445.”
Bij Team Duiven zijn de hortensia’s 
te koop in de kleuren wit, blauw en 
roze. De prijs per stuk is vijf euro en 
drie stuks voor 13,50 euro. “Samen 
met de buren bestellen? Dat kan ook 
natuurlijk. Wij brengen zes stuks bij 
u aan huis voor 26 euro.”
De bezorging vindt plaats tussen  
24 en 27 april aanstaande.

Zondag 18 april is er geen viering 
in de Sint-Martinuskerk van Oud-Ze-
venaar.
Mededeling: Overleden op donder-
dag 25 maart in de leeftijd van 90 

jaar mevrouw Joke Verheijen-Klein-
penning, Da Costastraat 8, Zeven-
aar. Haar uitvaart was op woensdag 
31 maart in de Sint-Martinuskerk 
van Oud-Zevenaar en aansluitend 

haar crematie te Doetinchem.
Kerkberichten week 16 van 22 april 
tot en met 28 april 2021. Zondag 25 
april is er geen viering in de Sint-Mar-
tinuskerk van Oud-Zevenaar.

Bijzonder WO2-verhaal gezocht
LIEMERS – Tot en met eind mei 
zijn Rijnbrink, Erfgoed Gelder-
land en de Gelderse bibliotheken 
op zoek naar persoonlijke verha-
len over de Tweede Wereldoorlog 
in Gelderland. Als vervolg op de 
tournee van WO2-cafés in 2020, 
is het mogelijk om online bijzon-
dere en persoonlijke verhalen te 
delen.

Daarnaast bestaat er de mogelijk-
heid om voorwerpen en verhalen 
over de Tweede Wereldoorlog in de 
Liemers op te slaan bij het Liemers 
Museum. Heb je een bijzonder oor-
logsverhaal dat je wilt delen of bezit 

je documenten, beeldmateriaal en/
of objecten over de Tweede Wereld-
oorlog in Gelderland? Stuur deze 
online voor maandag 31 mei in via 
de website van MijnGelderland: 
www.mijngelderland.nl/insturen/
gelderse-oorlogsverhalen. De inge-
zonden verhalen worden verzameld 
op het cultuurhistorische platform 
mijnGelderland van Erfgoed Gel-
derland. Naast de verzameling van 
verhalen op mijnGelderland staat 
er aan het eind van de inzameling 
een talkshow op de planning. Hierin 
zullen enkele verhalen en objecten 
door experts worden besproken. 
Tijdens de inzamelingsperiode 

gaat razende reporter Bas Steman 
op zoek naar bijzondere verhalen, 
die te bekijken zijn op het YouTube-
kanaal van MijnGelderland: www.
youtube.com/gelderserfgoed.In 
het depot van het Liemers Muse-
um liggen vele schatten verborgen, 
waaronder diverse voorwerpen uit 
de Tweede Wereldoorlog. De ge-
schiedenis mag niet verloren gaan 
en daarom is het mogelijk om ob-
jecten met een geschiedenis uit de 
Liemers, op te laten slaan in het 
Liemers Museum. Voor meer infor-
matie, stuur een mail naar info@
liemerskunstwerk.nl of bel naar 
085 0409971.

Tekening Jan de Beijer uit 1742/Foto: Omslag Canon

Team Duiven. (foto: Eef & Co)

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

VRIJDAG

Sint-Martinus Oud-Zevenaar
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HORIZONTAAL: 1 drietal, 5 heimwee, 13 eng, 15 deel van een magneet, 16 alfabet, 
17 gelijkenis, 20 verzekeringscontract, 22 uitholling, 23 bovenkant, 25 inhoudsloos-
heid, 27 zangstem, 28 biefstuk, 30 handvat, 31 Salvation Army (afk.), 32 stipje, 
34 voederkuil, 35 niveau, 36 ar, 38 vreemde munt, 39 lak, 41 afvallige, 43 kussentje, 
44 kluwen, 46 hemellicht, 48 reeël, 50 glamour, 52 dwarsmast, 53 kledingstuk, 
55 laster, 56 persoonlijk voornaamwoord, 57 linie, 59 dutje, 60 dienstmeisje, 
61 voormuur, 63 allooi, 65 rondedans, 67 tafelgast, 69 ader, 70 rijtuig, 71 cijfer.

VERTICAAL: 1 drankbuffet, 2 oprit, 3 woordgebruik, 4 voorvoegsel, 6 voorzetsel, 7 
water en zeep, 8 gereedschap, 9 gezamenlijke hoeveelheid, 10 verwarmingstoestel, 
11 inkomstenbelasting, 12 geleding, 14 legalisatie, 18 gehoorzaal, 19 vergrootglas, 
21 een beetje, 24 vader, 26 kweker, 28 onwelriekende lucht, 29 bokaal, 32 plaag-
geest, 33 interpunctie, 35 willoosheid, 37 pus, 39 sap, 40 alleenzang, 42 voorzetsel, 
43 toespijs, 45 kleurtje, 47 inbreng, 49 telwoord, 51 slok, 52 vensterglas, 54 herrie, 
56 een tweede, 58 klap, 60 tijding, 62 Europeaan, 64 tuinafzetting, 66 daar, 
68 zangnoot.

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

AGENT - ASTHENIE - BRAADOVEN - BRANCARD - CHIMPANSEE - CLAIM -
DEBET - DEPRI - DINER - EENLING - EPIEK - ERKER - ESCULAAP - FAUNA - 
FLUOR - FRISHEID - GRENS - GRUIS - HEDEN - INKIJK - INNEN - INPUT - 
iNRUIL - KNIPTANG - LATEI - LEGER - LOSZINNIG - MELASSE - MODEL - 
NAALD - NATURIST - NICHE - NOVICE - OBLIE - PANTRY - PUNCH - SCALA - 
SCALPEL - SLEUTEL - SNAAR - SNERT - STUIP - TAILLEUR - TEDER - 
TENUE - TREDE - TROEF - VENIJN - VOORSTAD - ZODAT

nieuwe
ster

huur

sociaal
medium

2
Euro-
peaan

over-
schrijving

in aantal

deel-
examen

coupe
1

rust-
bank

onbezette
baan

4 7

vliegende
schotel

Japans
teken

voorwerp

uiting
van

vrolijk-
heid

muziek-
stuk

medische
hulp

spijs-
kaart

5

onder-
neming

honing-
drank

6

spinsel

gelijk-
luidend

8

uitroep
van

afkeuring
schaamte

3

verf-
kleur

halfmuds-
mand
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@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 15

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

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

PUZZELPAGINA 
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LIEMERS – Fietsen voor het goede doel. Dát 
was de ambitie van de Liever de Liemers 
Fietsronde in september 2019. Niet veel la-
ter werd het goede doel bekend: ‘Kwartier-
makers: krachtpatsers in kwetsbaarheid’. 
Het was dat corona ertussen kwam, anders 
was de cheque allang overhandigd. Dinsdag 
30 maart gebeurde het dan toch.

Met de overhandiging van de cheque is te-
vens het startschot gegeven voor dit project 
in Zevenaar. Aanjager van het project is Stich-
ting Mikado, die in Duiven al enige jaren met 
succes kwartiermakers inzet. Samen met Ca-
leidoz pakt Mikado in Zevenaar het stokje op. 
“Kwartiermakers organiseren laagdrempelige 
activiteiten voor mensen met een psychische 
of lichamelijke kwetsbaarheid. Ons doel is om 
ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zich 
thuis kunnen voelen in de samenleving zoals 
ze zijn”, zegt Lucia Dijkstra van Mikado en zelf 
ook kwartiermaker. Met de bijdrage vanuit 
Rotary Zevenaar willen Mikado en Caleidoz 
minimaal vijf kwartiermakers aanstellen. Het 
geld wordt in eerste instantie besteed aan 
scholing van nieuwe kwartiermakers. Daar-
naast is het plan om ontmoetingen en andere 
initiatieven in Zevenaar op te zetten, net zoals 
in Duiven al jaren succesvol gebeurt. Dijkstra: 
“Daarbij spelen we in op de vraag van de wijk-
bewoners en deelnemers. Als er behoefte is 

aan een gamegroep, zetten we die op. Is er 
behoefte aan een muziekactiviteit, dan kijken 
we of we die van de grond krijgen.”

Kwartiermakers zijn bij voorkeur ervarings-
deskundig. “We noemen hen ook wel ‘erva-
ringswerkers in de wijk’”, aldus Lucia. Pascal 
en Dominic gaan als kwartiermaker in Zeve-
naar aan de slag. Ze hebben er zin in. “Wij 
proberen mensen vanuit onze eigen ervaring 

te helpen”, zegt Pascal. Dominic: “Neem bij-
voorbeeld zo’n gamegroep. Voor ons kan het 
een ingang zijn om jongeren te bereiken en 
om écht met ze in contact te komen. Voor de 
jongeren kan het een mooie ingang zijn om 
contacten te leggen en om die van daaruit 
verder op te bouwen.”

Caleidoz gaat zorgen voor de begeleiding 
van de groepen. “Zoals het project in Duiven 

draait, is voor ons de absolu-
te droom”, zegt Karlijn Hillen, 
directeur-bestuurder van Ca-
leidoz. “We hebben allemaal 
in deze coronatijd gezien hoe 
lastig het is om ons gedrag te 
veranderen. Voor mensen met 
een kwetsbaarheid kunnen 
kwartiermakers echt van be-
tekenis zijn. Mikado heeft voor 
ons in Duiven al gezaaid, het is 
superfijn om daar nu bij aan te 
haken.” 

Eveneens een doel is in de sa-
menleving meer aandacht te 
vragen voor mensen met ‘on-
begrepen’ gedrag. Dijkstra: 
“Dit doen we door in gesprek 
te gaan met de gemeente, po-
litieke partijen, bedrijven en 
wijkbewoners. We willen ook 
verbindingen leggen met ons 
partnernetwerk, denk bijvoor-

beeld aan aan GGNet (geestelijke gezond-
heidszorg), RIBW, en Zorgbureau de Liemers. 

Voor Rotary Zevenaar was de keuze voor dit 
project niet moeilijk. “Een van de doelstellingen 
van Rotary is om de maatschappij een warm 
hart toe te dragen. Het is niet ons doel om be-
staande geldstromen te verdikken. Maar wel 
om dat wat er nog niet is, laten ontstaan”, al-
dus Henry Span van Rotary Zevenaar.

Van de redactie

Ook Zevenaar krijgt ‘Kwartiermakers’
Rotary Zevenaar overhandigt € 10.000,- aan project 

Henry Span (links) overhandigt de cheque

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

Naam?
“Thera Leenders-Steerneman. 
Ik woon in Pannerden en daar 
staat ook mijn bedrijf, Coop 
Leenders vof.”

Bedrijf?
“Ruim veertien jaar geleden 
was deze supermarkt te koop. 
In januari 2007 hebben mijn zakenpartner 
en ik de winkel overgenomen. In 2012 is er 
een forse investering geweest. De naam van 
de nieuwe winkel is toen veranderd van Duo-
markt naar Coop. Vier jaar geleden trok mijn 
zakenpartner zich terug. Ik run de winkel nu 
samen met een ontzettend leuk team van 
medewerkers.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd vind ik het altijd leuk om te 
wandelen met de hond. Ook fietsen, klussen 
en tuinieren doe ik graag.”

De Liemers?
“Ik ben hier geboren en getogen. De  
Liemers is natuurlijk ook de plek waar mijn  
supermarkt staat. Dat geeft een speciale 
connectie.”

Mooiste plekje?
“Het mooiste plekje vind ik uiteraard Pan-
nerden. Ik geniet enorm van het prachtige 
rivierengebied tijdens het wandelen. Op een 
goede tweede plaats staat Groessen. Daar 
ben ik als kind opgegroeid en heb ik veel 
herinneringen aan.”

Lokaal werken?
“Bij lokaal werken ken je jouw klanten en 
weet je wat er speelt. Zo kun je makkelijk 
inspelen op de vraag en wens van de klan-
ten. Bovendien is het ontzettend leuk om 
betrokken te zijn bij het dorp. Daar waar ik 
kan, ondersteun ik verenigingen en lokale ini-
tiatieven. Ik vind het belangrijk dat een dorp 
haar eigen winkels houdt, waar mensen el-
kaar kunnen ontmoeten. Dat houdt het dorp 
levendig en leefbaar.”

LOO/GROESSEN – Het Beweegteam Wes-
tervoort en BOSS Duiven heeft in maart 
bootcamptrainingen georganiseerd voor de 
jeugdleden van Handbal Combinatie de Lie-
mers (HCL).

Omdat er niet binnen getraind mag worden 
door COVID-19, had de handbal vereniging 
behoefte aan een ander soort training: boot-
camp! De vereniging klopte aan bij de be-
leidsmedewerker sport van de gemeente 
Duiven en Westervoort met de vraag of of ze 
hulp konden krijgen. En dat kon! Vanuit het 
Graafschap College werden twee studenten 
‘ingehuurd’ die de opleiding Sport en Bewe-
ging volgen: Zevenaarder Mitchell Janssen 
en Babbericher Jelle van Alst. Zij gingen drie 

weken lang aan de slag met de jeugdleden. In 
totaal volgden 64 jeugdleden enthousiast de 
trainingen. De jeugdtrainers van HCL kregen 
na afloop van Jelle en Mitchel alle trainingen 
en oefeningen uitgewerkt op papier, zodat zij 
nu ook zelf de trainingen kunnen geven. In de 
vierde week gebeurde dat nog gezamenlijk 
met Jelle en Mitchell. De beide studenten 
blikten tevreden terug op de bootcamptrai-
ningen. “De opkomst was geweldig en het 
fanatisme onder de jeugdleden was groot. 
Dat maakte het voor onze extra leuk.” Met 
name de twintig oefeningen van één minuut 
vielen bij de kinderen erg in de smaak. Net 
als de afwisseling. Elke week kregen ze weer 
nieuwe oefeningen. “ Mitchell en Jelle: “Het 
is mooi dat we een bijdrage hebben kunnen 
leveren aan het bewegen van deze kinderen 
in coronatijd. En de trainers kunnen er nu zelf 
mee aan de slag.”

Kyra Sannes Van de redactie

‘Belangrijk om betrokken te zijn  
bij het dorp’

Handbal Combinatie de Liemers weer 
in beweging dankzij Mitchell en Jelle

“Het is ontzettend leuk om betrokken te zijn bij het dorp”

Mitchell (midden) en Jelle (rechts): “Mooi dat we een bijdrage kunnen leveren aan het bewegen van kinderen in 
coronatijd”. Foto: PR
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ZEVENAAR/DUIVEN – Met in-
gang van 1 april heeft Autobedrijf 
Bloemberg, de Toyota dealer in 
Zevenaar, Hakkers Autoschade te 
Duiven overgenomen.

Na jarenlang intensieve samen-
werking is er voor gekozen om de 
krachten te bundelen en tot een 
overname over te gaan. “Wij zijn 
erg content met deze nieuwe uitda-
ging. Dit is een mooie aanvulling op 
onze dienstverlening”, aldus Carlo 
Bloemberg. “Door aansluiting bij bij-
na alle verzekeringsmaatschappijen 
kunnen we nu ook andere merken 
volgens fabriek specificaties her-
stellen. Ook voor kleine schades, 
ruitschades, velgreparaties of in-
dustrieel spuitwerk kan men bij ons 
terecht.”
Voormalig eigenaar Danny Sanders 
zal als schademanager werkzaam 
blijven binnen het bedrijf. Ook het 
huidige personeelsbestand wordt 
volledig overgenomen. Hierdoor blij-
ven de bekende gezichten binnen 
het bedrijf gewoon aanwezig en zal 
de kwaliteit gewaarborgd blijven. 
Ook de naam Hakkers Autoschade 
zal gewoon behouden blijven.

Ook Danny Sanders is blij met deze 
stap. “Voor de continuïteit van het 
bedrijf is dit een positieve ontwikke-
ling. Samen kunnen wij onze dienst-
verlening verder blijven verbeteren 
als team en als onderdeel van het 
bestaande familiebedrijf van Bloem-
berg. Wij kunnen hierdoor inspelen 
op het ontwikkelen van extra spe-
cialisme doordat in de toekomst 
schades steeds complexer worden. 
Merkerkenning op het gebied van 
autoherstel voor Toyota en overige 
diensten op het gebied van onder 
andere airco-onderhoud, ruitherstel 
en uitlijning vullen hier mooi op aan.”
Heeft u schade aan uw auto dan 
kunt u zich nog steeds bij Bloem-
berg in Zevenaar melden of bij de 
schadevestiging van Hakkers in Dui-
ven. In beide gevallen staat er ver-
vangend vervoer voor u klaar! Wij 
vinden het heel belangrijk om u snel 
en vakkundig te helpen.

Hakkers Autoschade 
Innovatie 16 Duiven 
(www.hakkersautoschade.nl), 
Toyota Bloemberg, 
Marconi straat 21 Zevenaar 
(www.toyota-bloemberg.nl)

Van links naar rechts: Roy Bloemberg, Carlo Bloemberg en Danny Sanders.

DUIVEN – Burgemeester Huub 
Hieltjes en Henk Dekker namens 
Lindus, de ondernemersvereni-
ging van de Liemers, hebben op 
8 april een MKB-digitaliserings-
voucher aan Brasserie Een Mooie 
Dag uitgereikt in het kader van het 
programma MKBDeal Sm@rt To-
gether Regio Arnhem-Nijmegen.

Zij krijgen deze voucher omdat 
Brasserie Een Mooie Dag een nieuw 
café gaat openen op het Remigi-
usplein. De voucher gaan de eige-
naren gebruiken voor het bouwen 
van de website van hun nieuwe 
bedrijf. Brasserie een Mooie dag: 
“Wij waarderen het enorm dat wij 
deze voucher aangeboden krijgen 
om onze digitale zichtbaarheid te 
vergroten. Zeker in deze tijd is iede-
re hulp meer dan welkom. Samen 
met onze websitebouwer gaan we 
er voor zorgen dat ook ons nieuwe 
café binnenkort online goed zicht-
baar is.”
Het is de eerste voucher die in 

de Liemers is uitgereikt. Vanaf 1 
maart zijn deze beschikbaar voor 
het MKB met 1 tot 50 werknemers. 
Deze dekken vijftig procent van de 
kosten (tot 2500 euro). De diensten 
moeten bij leveranciers in de regio 
Arnhem-Nijmegen worden afgeno-
men. Zo wordt er een intensieve sa-
menwerking tussen MKB-onderne-
mers en digitaliseringsleveranciers 

gestimuleerd en krijgt de regionale 
economie een impuls. Burgemees-
ter Huub Hieltjes: “Ondernemers 
zijn wezenlijk voor de leefbaarheid 
van onze dorpen. Met het oog op 
de toekomst moeten ondernemers 
blijven investeren in vernieuwing en 
digitalisering.” Dat is het doel van 
de MKB-deal Arnhem – Nijmegen 
Sm@rt Together.

ZEVENAAR – Nu er steeds meer 
tekenen komen dat we de coro-
na kunnen bedwingen was dit 
voor Senior Actief reden om een 
nieuwe activiteit in te plannen om 
alvast aan de grotere vrijheid te 
wennen.

Samen een bestaande activiteit uit-
voeren, samen bijkletsen, sporten 
en dergelijke zijn normale zaken die 
helaas in deze abnormale tijd nog 
niet mogelijk zijn. Toch is er voor de 
leden van Senior Actief iets nieuws 
bedacht.
Dankzij de spontane medewerking 
van Thoen & Thans en door een fi-
nanciële bijdrage vanuit de vereni-
gingskas kunnen de leden genieten 
van een vers bereid tweegangen 
diner. Voor zeven euro kunnen de 
leden genieten van een heerlijke 
maaltijd.

Ook niet-leden kunnen gebruik ma-
ken van het aanbod maar dan voor 
twaalf euro. Betrokkenen kunnen 
ook lid worden en profiteren van 
het aanbod. Voor het jaar 2021 

hoeft er dan geen contributie be-
taald te worden!
Kortom reden genoeg om eens te 
kijken op de site: www.senioractief.
com voor meer informatie.

LIEMERS – Op zaterdag 
27 maart waren Frans 
& Lilly Vister 50 jaar ge-
trouwd! Graag hadden zij 
dit gevierd met een feest-
je, maar helaas zoals bij 
velen gooit corona roet 
in het eten. Echter om 
dit heuglijke feit niet on-
gemerkt voorbij te laten 
gaan organiseerde de kin-
deren en kleinkinderen als 
verrassing een Drive Thru.

Zaterdag tussen 11.00 en 
14.00 uur kwam er een 
bonte stoet van versierde 
auto’s voorbij aan de Martinusweg, 
waarbij een ieder voorzien werd 
van koffie met wat lekkers en kon 
er natuurlijk ook geproost worden 
op het gouden paar. Vele familie-
leden en kennissen waren van de 
partij. Aan het einde volgde nog een 

walk thru door buurtgenoten. Het 
gouden bruidspaar was enorm ver-
rast en verguld met alle felicitaties, 
bloemen en cadeaus. Al met al een 
geslaagde dag, een top dag om op 
terug te kijken, een dag met een 
gouden randje.

LIEMERS – De ouderraad van de 
Brede School Sint-Martinus heeft 
samen met de leerlingen eeen leu-
ke actie bedacht voor de buurt van 
de school.

Er zijn door de kinderen 27 good-
iebags gemaakt om deze fijne, be-
hulpzame en actieve buurt eens 
in het paaszonnetje te zetten! Ie-
dere groep heeft tijdens de crea-
tieve middagen een onderdeel ge-
knutseld voor in de goodiebag. Dit 
vormde samen een gezellige paas-
hanger! Vervolgens kon de paas-
haas dit tasje vol vrolijkheid met 
een leerling rondbrengen.
Annie ter Wiel (buurtbewoner, links 
op de foto) nam de goodiebag stra-
lend in ontvangst, net als de rest 
van de buurt.

Frans & Lilly Vister – gouden bruidspaar. 
(foto: Jung Il van der Tweel)

Henk Dekker (links) en Huub Hieltjes overhandigen de cheque. (foto: Jacques Kok)

Restaurant Thoen & Thans. (foto: Marita Reijmer)

Paashaas deelt goodie bags uit in de buurt. (foto: Karin Lubbers)

Bloemberg en Hakkers bundelen 
krachten door overname

MKB-voucher voor Brasserie Een Mooie Dag

Ondanks corona toch dineren

Frans & Lilly Vister-Gertsen 
vijftig jaar getrouwd!

Leerlingen van Brede School Sint-Martinus 
trakteren buurt op een tasje vol vrolijkheid!
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WESTERVOORT – “Zorg dat je bereikbaar 
bent als je alleen op vakantie gaat en dat 
familie en vrienden weten waar je onge-
veer bent,” is het advies van Louise Smits, 
voorzitter van de Stichting Reddingshon-
den RHWW uit Duiven. “Zonder een aankno-
pingspunt is een zoekactie heel erg moei-
lijk.” 

Louise is medeoprichtster van de stich-
ting en werkt al meer dan dertig jaar met 
reddingshonden. Ze heeft al heel wat zoe-
kacties meegemaakt. En nog steeds zet ze 
zich met volle overtuiging in voor dit zinvolle 
werk. De Stichting Reddingshonden RHWW 
begon in 1986 als een groep van enkele hon-
denliefhebbers die elkaar regelmatig tegen-
kwam bij het uitlaten van hun viervoeters. 
“We liepen in Westervoort langs de IJssel. 
De naam van de groep werd dan ook IJssel-
gangers. We wilden iets doen met de hon-
den. Drie hondenbezitters uit de groep heb-
ben een diploma voor instructeur behaald 
en we zijn zelf onze honden gaan trainen. 
Zo is het eigenlijk heel klein begonnen. We 
hadden geen idee dat het tot zoiets groots 
en nuttigs uit zou groeien.” De groep werd 
een vereniging en uiteindelijk in 1991 een 
stichting. De naam veranderde in Stichting 
Reddingshonden RHWW. Nadat de locatie in 
Westervoort werd opgeheven verhuisde de 
stichting naar Duiven. Het clubgebouw staat 
nu aan de Westsingel.

Louise: “We hebben op dit moment 62 men-
sen die aangesloten zijn bij de stichting. Dat 
zijn niet alleen mensen met reddingshonden. 
We hebben ook een ondersteunend team, 
dat zorgt voor het vervoer, de logistiek en al-
lerlei andere zaken die bij de organisatie van 
een zoekactie komen kijken. Het zijn allemaal 
vrijwilligers. Bij buitenlandse inzetten krijgen 
ze alleen reis- en verblijfskosten via de reis-
verzekering van de vermiste en moeten ze 
vaak zelf een vrije dag opnemen. Iedereen 
is gedreven om reddingswerk te doen. Daar 
halen we veel voldoening uit. De Stichting 
Reddingshonden RHWW is een non-profit or-
ganisatie, afhankelijk van donaties en spon-

soren. “Mensen kunnen vriend worden van 
de stichting voor een jaarlijkse bijdrage van 
50 euro. Daarvoor krijgen ze een nieuwsbrief 
en organiseren we een Open Dag. Ook zijn 
we bezig met een digitaal boek, waarin deze 
vrienden een plekje krijgen, samen met hun 
huisdier.”

Veel coördinatiewerk
Louise heeft het er druk mee. Bij haar komen 
alle meldingen binnen. Dat zijn er soms wel 
25 per jaar. Dat vergt veel coördinatiewerk. 
Daarnaast begeleidt ze de hondentrainin-
gen en de vergaderingen. Louise: “Je kunt 
wel zeggen dat het mijn levenswerk is. Het 
vraagt ook de nodige loyaliteit van het ge-
zin. Als er zo’n melding binnenkomt krijgt 
dat toch de voorrang boven familie-uitjes. 
Zo hebben we bijvoorbeeld weleens een 
dagje naar de Efteling af moeten zeggen of 
een barbecue. Dat geldt niet alleen voor mij, 

maar voor alle aangesloten vrijwilligers. Bij 
zo’n reddingsactie is het heel belangrijk dat 
je direct in actie komt en alles uit handen val-
len waar je mee bezig bent. Ik heb het geluk 
gehad dat ik wat dat betreft hele goede ba-
zen heb gehad. Als onze hulp werd gevraagd 
kon ik gewoon gaan. Er moet zoveel wor-
den geregeld, voordat je echt aan het zoeken 
bent. We nemen altijd eerst contact op met 
de politie, want wij weten de achtergronden 
niet. Je hebt aanknopingspunten nodig, an-
ders wordt het zoeken erg moeilijk. Als we 
een melding binnen krijgen stuurt mijn man 
Ruud een algeheel Alert uit en krijgen de red-
dingswerkers bericht waar we ons verzame-
len. De groep die in de buurt woont (Duiven) 
helpt bij het inpakken van de spullen in onze 
speciale bus, zoals portofoons en pakken en 
soms moeten ook de boten mee. In de bus 
hebben we laptops en een printer waarmee 
we kaarten van het gebied kunnen intekenen 
en nummeren per kavel. Iedereen krijgt een 
map met kaarten en de groepen krijgen por-
tofoons en GPS, zodat je weet waar iedereen 
loopt en dan gaan we starten. Na de zoekac-
tie moeten alle spullen natuurlijk ook weer 
worden opgeruimd.”

Buitenland
De reddingshonden zoeken ook in het bui-
tenland. Over het algemeen is er een keer 
per jaar wel een buitenlandse zoekactie 
bij. Er zijn jaren bij geweest dat het ook in 
Nederland erg druk was. Het wordt nu wat 
rustiger, omdat de politie ook steeds meer 
met honden werkt. Niet elke zoekactie levert 
resultaat op. Zo is de stichting onlangs in-
gezet bij het zoeken naar iemand uit Purme-
rend, maar deze persoon is niet gevonden. 
“Dat is best frustrerend,” vindt Louise, “maar 
onze honden zijn slechts hulpmiddelen en 
we doen bij elke actie onze uiterste best. 
Vaak vinden we tijdens de reddingsactie 
ook mensen die zijn overleden. Dat is ook 
moeilijk, maar het geeft wel een goed gevoel 
dat we de nabestaanden van deze overleden 

persoon rust kunnen geven. Uiteindelijk is 
het wel dankbaar werk. Je doet het om de 
mensen te helpen.”

Trainingsveld
Er zijn op dit moment 22 honden actief. Het 
is belangrijk dat deze regelmatig op het trai-
ningsveld zijn. Dat was de laatste maanden 
niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. 
Louise: “Ik ben blij dat we weer mogen trainen 
in kleine groepen. Als hondenbegeleiders leer 
je ontzettend veel van elkaar. Ook moeten de 
honden plezier blijven houden in wat voor hun 
eigenlijk een spel is. We beoordelen de hon-
den tijdens de trainingen. Als het dier, om wel-
ke redenen dan ook, niet goed functioneert, 
dan gaat hij niet mee bij een reddingsactie. 
In principe kunnen alle honden reddingswerk 
doen, behalve honden met platte snuiten van-
wege hun reukvermogen en bijvoorbeeld ha-
zewindhonden omdat deze bijna niet wildrein 
te krijgen zijn en hierdoor niet geschikt zijn. 
Belangrijk is vooral de band tussen baas en 
hond. Die moet goed zijn. De hond moet voor 
zijn baas willen werken en de baas moet con-
sequent zijn. In het veld zijn de honden echter 
‘de baas’. Zij doen het werk door de geuren op 
te vangen en wij volgen ze.”

Mensen gaan tegenwoordig vaak alleen op 
vakantie of lopen bijvoorbeeld de pelgrim-
stocht naar Santiago de Compostella. Louise 
wil ze op het hart drukken om goed voor-
bereid weg te gaan en vooral in contact te 
blijven met familie of vrienden. “Een ongeluk 
zit in een klein hoekje. Er kan je zomaar iets 
overkomen als je alleen op pad bent: een lelij-
ke val, onwel worden. Als niemand weet waar 
je ongeveer bent wordt het lastig zoeken als 
je vermist raakt. Gelukkig heeft tegenwoor-
dig heeft vrijwel iedereen een mobiele tele-
foon die traceerbaar is. Dat maakt ons werkt 
een stuk efficiënter.”

Meer informatie: 
https://www.reddingshonden.nl.

‘Je doet het om mensen te helpen’
Louise Smits vertelt over haar levenswerk: Stichting Reddingshonden RHWW

“Iedereen is gedreven om reddingswerk te doen.” Foto: PR

“Het is dankbaar werk. Je doet het om mensen te helpen.” Foto: PR

Alie Engelsman
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meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij 
van den Akker

GRATISHAAL- EN BRENG-SERVICE!

Malburgse Sluis 5c-5d, 6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82 www.vanden-akker.com
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Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

SHOWROOM BEZOEK OP AFSPRAAK

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

                                  
                                 We mogen u 
                                 weer in onze 

(vernieuwde) showroom 
verwelkomen, maar...

Yes!
uitsluitend op afspraak! 

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

Bel, mail 
of maak een 

afspraak 
via de 

website

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

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW



ARNHEM – Het is zover: dansschool Max-
Studios gaat haar deuren openen in Schuyt-
graaf. De bouw van de dansschool, die 
momenteel nog gevestigd is in de wijk El-
derveld, startte aan het begin van de coron-
acrisis. Hierop volgende een veelbewogen 
jaar met momenten van sluitingen, online 
lessen en buiten in tenten dansen.

De realisatie van de ontvangstruimte, waar 
ook (dansgerelateerde) horeca gevoerd zal 
worden, zal gezien de coronacrisis helaas 
op een later moment plaatsvinden, maar 
eigenaren Max en Ramona Odarty gaan er 
vanuit dat hier alle begrip voor zal zijn. Zij 
zijn blij dat hun lang gekoesterde wens voor 
het bouwen van een eigen dansstudio toch 
uitgekomen is en kunnen niet wachten om 
te starten.

Er kunnen danslessen gevolgd worden in 
veel verschillende stijlen waaronder Kidsdan-
ce, Hiphop, Female, Dancehall, Afrodance, 
Breakdance, K-Pop (Koreaanse Pop), TikTok 
Dance en Heels (dansen op hoge hakken). 
Daarnaast kunnen de bewoners van Schuyt-
graaf en omgeving ook workshops verwach-
ten van bekende nationale en internationale 
choreografen.

Voor iedereen die ook wil gaan dansen: het 
volledige lesrooster is te vinden op www.
maxstudios.nl. De deuren aan de Parelmoer-
wolk 9 (vlakbij de sportvelden) gaan open op 
1 mei aanstaande, dus meld je snel aan voor 
een gratis proefles!

MaxStudios, Parelmoerwolk 9, Arnhem, 
06 26484206.

REGIO – Uw tuin dit voorjaar onderhouds-
vrij maken, dat kan met de verschillende 
kunstgras soorten van BeCo Kunstgras. 
Zelfs als u op vakantie gaat hoef u de 
buren niet lastig te vallen om uw gazon 
te maaien en te sproeien, dat wil toch ie-
dereen? Als u nu kiest voor de kunstgras 
soorten van BeCo kunstgras, dan heeft u 
geen last meer van ongedierte en uw ga-
zon kleurt het hele jaar mooi groen, legt 
eigenaar Ruud Coenraads uit.

Kunstgras kopen doet u immers niet iedere 
dag, daarom is het belangrijk om naar een 
betrouwbare en erkende kunstgrasleveran-
cier te gaan om u goed te laten adviseren. 
In dat geval moet u beslist eens naar BeCo 
Kunstgras gaan.
BeCo Kunstgras is ISO gecertificeerd en vol-
doet aan alle veiligheidsnormen. Alle kunst-
gras soorten hebben een natuurlijke uitstra-

ling en heeft een lange levensduur 
en bovendien krijgt u acht jaar ga-
rantie. BeCo Kunstgras heeft een 
ruime voorraad met ruim twintig 
soorten kunstgras. Het kunstgras 
dat BeCo aanbiedt is uitermate 
geschikt voor uw tuin, (dak)terras, 
balkon, speeltuin, camping, serres 
en voor wandaankleding en zake-
lijke doeleinden zoals beurzen en 
stands.
Het bedrijf werkt voor bedrijven 
en particulieren en is aangesloten 

bij de branchevereniging Vereniging van Ho-
veniers en Groenvoorzieners.

Aanbieding:
In de maanden april, mei en juni krijgt u 40 
procent korting op het drukverdeeldoek (sta-
bilisatiedoek).
De aanbieding is alleen geldig bij aankoop 
van kunstgras.
BeCo Kunstgras is zeven dagen in de week 
uitsluitend op afspraak geopend.
Op zaterdag tot en met oktober van 10:00 tot 
14:00 uur.
U kunt het kunstgras gelijk meenemen of 
laten bezorgen.

BeCo Kunstgras, Cartograaf 12 b, Duiven 
(Bedrijventerrein Nieuwgraaf naast Loods 5); 
06 22779455,
www.becokunstgras.nl en facebookpagina: 
BeCo Kunstgras.

ZEVENAAR – Wilt u echt lekker slapen in 
alle comfort? Heeft u speciale wensen of ei-
sen waaraan uw bed of boxspring moet vol-
doen? Bij Kettering wonen en slapen maken 
ze uw bed helemaal op maat, naar uw wens 
en smaak.

De winkel in Zevenaar is nu alleen op afspraak 
geopend, maar als u er eenmaal binnen staat, 
ziet u hoeveel er mogelijk is. Omdat Kettering 
veel zelf produceert, kunnen ze uw bed snel 
leveren en weten ze precies wat er wel en niet 
mogelijk is.

Reuzenbed
“Zo maken we extra lange bedden van 2 meter 
30”, vertelt eigenaar Duncan. “En ook het bed-
dengoed leveren we er op maat bij”, vult me-
de-eigenaar Renate aan. “Want een langer bed 
is leuk, maar zie maar eens een passend hoe-
slaken te vinden. Dat maken wij dus meteen 
op maat erbij voor onze klanten. Ook hoofd-

borden achter het bed kunnen we zo maken 
dat ze mooi aansluiten van vloer tot plafond.”

Schuin of taps toelopend
Maar u kunt niet alleen voor een extra groot 
bed bij Kettering terecht. “Ook voor caravans, 
campers of boten kunnen we bedden of ma-
trassen precies op maat maken. Alle soorten 
hoeken zijn mogelijk, net als de vorm. Het kan 
schuin of taps toelopend, zodat het precies 
past waar de klant het wil hebben. Er is zoveel 
meer mogelijk dan mensen denken!”

Ook zitten op maat
Dat maatwerk geldt niet alleen voor slapen, 
want ook bankstellen heeft Kettering hele-
maal naar keuze en naar wens. Ga dus vooral 
een keer in de winkel kijken en bespreek uw 
wensen!
Kettering wonen en slapen, Edisonstraat 56B, 
Zevenaar; www.ketteringwonen.nl; 
0316 331100.

PANNERDEN – Wanneer u nog zelfstandig 
thuis woont en behoefte hebt aan meer 
structuur en/of gezelschap dan kunt u ge-
bruik maken van Dagbeleving ’t Buurthuis.

Door mensen met dementie een gestructu-
reerde dag te bieden, behoud en bevorder je 
de zelfredzaamheid. Hierbij sluiten we aan bij 
de mogelijkheden en behoeften van onze gas-
ten en richten we onze aandacht op mobiliteit, 
valpreventie en gezonde voeding. Tussen de 
middag wordt er een verse warme maaltijd ge-
serveerd. Tevens hebben wij aandacht voor het 
ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.

Monique Grob uit Zevenaar en Babette 
Heuting uit Arnhem kennen elkaar al ja-
ren vanuit de gezondheidszorg en sloe-
gen de handen ineen om in Pannerden ’t 
Buurthuis een kleinschalige dagbeleving  
voor mensen met dementie te beginnen.

Ze noemen het een dagbeleving in plaats van 
een dagbesteding en ze hebben het over gas-
ten in plaats van cliënten. Het zegt iets over 
de manier waarop Monique en Babette hun 
werk willen doen. We willen de gasten een 
zinvolle gezellige dag bieden, aangepast aan 
de individuele behoefte. Kleinschalig houdt in 
dat we werken met groepen tot acht perso-
nen met daarop twee zorgprofessionals en 
ondersteuning van een vrijwilligster.

Wanneer u interesse is gewekt of voor 
meer informatie over de mogelijkheden 
kunt u contact opnemen met Monique 
Grob 06 82078185 of Babette Heuting  
06 83609670. ’t Buurthuis heeft geen wacht-
lijst.

Dagbeleving ‘t Buurthuis, Claudius Civilis-
straat 5, Pannerden, info@tbuurthuis.nl, 
www.tbuurthuis.nl.

MaxStudios verhuist naar Schuytgraaf! 

Voor Nederlands kunstgras 
tegen aantrekkelijke prijzen 
gaat u naar BeCo Kunstgras

Kettering wonen en slapen

Dagbeleving ’t Buurthuis biedt meer 
dan alleen een zinvolle daginvulling
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Bel ons voor een 
afspraak op  

026-7370298

Uiteraard werken 
wij Corona-proof!

Er is weer volop 
nieuwe lingerie, 
badkleding en 
nachtkleding!

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

Maak snel een afspraak!
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Liemers Poëzie
BETERMORGEN

Waar eind versmelt in nieuwe start
Waar ervaringen verhalen

Waar morgen nacht tracht en tart
Zoals zonsopkomst volgt na zwart

Zo grijs de tijden toen
Zo sterk het schijnen nu

Zo machtig lijkt de kracht van doen
Tot aan het eind van dit seizoen

De cirkel duldt geen stoppen
het ritme geen gebrek

De klok luidt twaalf, het doek valt hard
Als eind versmelt in nieuwe start

Ted Prost

DUIVEN – Integraal kindcentrum Kameleon 
heeft sinds kort een splinternieuwe speel-
plaats. Gerealiseerd volgens de spelregels 
van het Cruyff Court en dankzij de inbreng 
van veel kinderen.

In 2018 ontstonden de eerste ideeën en 
plannen voor een nieuwe speelplaats bij IKC 
Kameleon. Kinderen verveelden zich steeds 
meer tijdens de pauzes en hadden te weinig 
ruimte om hun energie en creativiteit kwijt 
te kunnen. Directeur Roger Visser vertelt: 
“We begonnen met gesprekken met leer-
lingen over wat zij nou echt misten en wat 
ze graag zouden willen op een vernieuwde 
speelplaats. We kregen ontzettend veel goe-
de ideeën binnen en dat gaf ons een goed 
beeld over hoe we de speelplaats konden 
verbeteren. We keken naar alle mogelijkhe-
den die er waren en stelden samen met de 
leerlingenraad een plan op. Daarnaast keken 
we met het bestuur goed naar de financiële 
mogelijkheden.”

Overzichtelijk
De verandering begon met het weghalen van 
de fietsenrekken op de speelplaats en hier 
een aparte plek voor te maken. Daarnaast 
moest de indeling van het plein anders. “We 
hebben de speelplaats nu overzichtelijk in 
vakken verdeeld. Als de kinderen willen voet-

ballen, gaan ze naar het voetbalveldje. Willen 
ze schommelen, dan gaan ze naar het ge-
deelte met de schommel. Waar ook behoefte 
aan was, waren plekken waar kinderen rustig 
kunnen leren en kletsen. Daarnaast hebben 
we een podium met daartegenover een tri-
bune voor buitenlessen of voorstellingen ge-
maakt.”

Duurzaamheid
Belangrijk voor de vernieuwing van het plein 
was duurzaamheid. Geschat wordt dat de 
nieuwe speelplaats twintig tot dertig jaar 
meekan. “Tijdens het bouwen is hier goed 
opgelet, veel materialen zijn bijvoorbeeld her-
gebruikt. Ook hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk groen te verwerken in het plein. Zo 

is er achter de tribune een stuk-
je natuur aangelegd en dit geldt 
ook voor het middenstuk bij de 
skelterbaan.” Acht jaar geleden 
was er ook een verbouwing van 
de speelplaats van IKC Kame-
leon. “Deze was kleinschaliger 
en stond in het teken het Cruyff 
Court en de veertien spelregels. 
De nieuwe speelplaats is ook ge-
bouwd volgens deze regels. De 
spelende kinderen houden deze 
spelregels zeker in gedachten.”

Feestelijke opening
Om de speelplaats te openen 
stond een feestelijke dag ge-
pland, maar deze kon door de 
huidige coronasituatie helaas niet 
doorgaan. Roger Visser hoopt dat 
er aan het begin van het nieuwe 
IKC-jaar alsnog een feestelijke 
opening kan plaatsvinden: “We 
willen de speelplaats graag sa-
men met de gemeente, omwo-
nenden, ouders en kinderen offi-

cieel openen.” In de tussentijd wordt er al 
wel druk gespeeld, gekletst en opgetreden op 
de nieuwe speelplaats. “De kinderen zijn erg 
enthousiast en positief, en ze zijn druk bezig 
om alles te verkennen. Voor de teamleden is 
het ook fijn om de kinderen weer op de speel-
plaats te zien spelen na zo’n lange tijd online 
les te hebben gegeven.”

Nina Elbers

Splinternieuwe speelplaats voor IKC Kameleon
Duurzaamheid, Cruyff-spelregels en voor ieder kind een plekje

Roger Visser: “Veel materialen zijn hergebruikt.” Foto: Nina Elbers

Het was twee weken geleden. Na bijna 
een half jaar ging Het Musiater weer tijde-
lijk open voor publiek. De nacht daarvoor 
was ik zowaar wat onrustig. Het was een 
onwennig idee dat we de deuren konden 
openen en weer mensen in het gebouw gin-
gen ontvangen. De medewerkers hadden 
er erg veel zin in en keken er naar uit. Deze 
opening was een mooie gelegenheid om 
solisten op piano of gitaar uit te nodigen 
om het podium te bespelen. Weliswaar 
voor een handjevol mensen, maar toch. Eén 
van onze docenten greep de gelegenheid 
om een paar van haar leerlingen te laten op-
treden. Wat was het fantastisch om te zien 
en wat hadden ze elkaar gemist. Even niet 
online, maar gewoon live met elkaar mu-
ziek maken. Het leek bijna een droom. Maar 

het was het niet. We hadden het gebouw 
beschikbaar gesteld voor alle Zevenaarse 
huisartsen. Op deze manier konden ze in 
drie dagen grote groepen mensen in één 
keer voorzien van een Covid-19 vaccin. Sa-
men met de huisartsen en veel vrijwilligers 
hebben we er drie mooie dagen van weten 
te maken en de reacties waren erg positief. 
Allemaal voor het goede doel. Mensen lie-
pen een route door het gebouw om uitein-
delijk in de theaterzaal een kwartiertje te 
wachten na de vaccinatie met muziek. Voor 
veel mensen was het een eerste bezoek, 
maar wel gelijk een memorabele. Dat was 
het voor ons ook zeker! Laten we vooral 
snel doorgaan met vaccineren en de eerste 
stappen zetten naar normaal. Dit was in 
ieder geval een geslaagde samenwerking!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Deuren open

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



Het Candea College is sinds 1 maart weer geopend. 
Alle leerlingen gaan minimaal één dag per week 
naar school. De rest van de week hebben ze onder-
wijs op afstand (online). Hoewel we ons houden aan 
alle coronamaatregelen, zijn besmettingen niet  
helemaal te voorkomen. In dit artikel leggen we uit 
wat leerlingen (en ouders) dan te doen staat. 
 
IK HEB KLACHTEN 
Een leerling die coronaklachten heeft, zoals verkoudheid, 
benauwdheid of koorts, moet zich laten testen en in ieder 
geval thuisblijven totdat de uitslag bekend is. Dat geldt 
natuurlijk ook als je zelf geen klachten hebt, maar wel een 
huisgenoot met corona of als je in nauw contact bent ge-
weest met iemand die besmet is. Een test regelen kan 
door te bellen met de GGD: 0800 – 2035. Bij een negatieve 
test ben je niet besmet en mag je dus weer naar school. 
Bij een positieve test ga je in isolatie. Je hoort van de GGD 
hoelang. 
 
EEN KLASGENOOT/DOCENT IS BESMET 
Als een leerling of docent besmet is geraakt, doet de GGD 
een bron- en contactonderzoek. ‘Nauwe’ contacten gaan 
in quarantaine (thuisblijven). Een nauw contact is iemand 
die op één dag minimaal vijftien minuten op minder dan 
anderhalve meter afstand van de besmette leerling of do-
cent is geweest. De GGD kijkt voor welke klasgenoten (en 
medewerkers) dit geldt en wie dus in quarantaine moet en 
wordt getest. Het testen kan vanaf de vijfde dag na het 
laatste contact met de besmette persoon. De overige klas-
genoten hoeven niet in quarantaine, maar kunnen zich 
wel laten testen (ook na vijf dagen). 
 
HOELANG DUURT HET? 
Tot en met de tiende dag na het laatste contact met de be-
smette leerling moeten alle klasgenoten hun gezondheid 
goed in de gaten houden en bij klachten thuisblijven. De 
nauwe contacten blijven tot en met deze tiende dag ook 
in quarantaine (tenzij ze na de vijfde dag negatief testen). 
 
BRIEF VAN SCHOOL 
Als een leerling positief getest heeft op het coronavirus 
wordt de school geïnformeerd door de GGD. Vervolgens 
treedt een protocol in werking. Klasgenoten van de be-
smette leerling krijgen een brief, waarin precies staat wat 
ze moeten doen. 
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Candea heeft momenteel acht extra onderwijsassis-
tenten in dienst. Heel bijzonder is dat het bijna alle-
maal leraren in opleiding zijn. Een bewuste keuze, 
want dan snijdt het mes aan twee kanten: de studen-
ten doen een schat aan ervaring op en de leerlingen 
worden begeleid door pedagogisch-didactisch ge-
schoolde medewerkers. 
 
“We willen als Candea graag investeren in toekomstige 
docenten. Voor de studenten is het een perfecte bijbaan in 
coronatijd. Veel leerzamer dan werken in een supermarkt”, 
vertelt strategisch adviseur Babs Hermsen. 
De onderwijsassistenten surveilleren tijdens toetsen en 
examens, helpen bij praktijklessen en houden toezicht als 
een docent vanuit huis lesgeeft aan een klas op school of 
als een klas vanwege de anderhalvemeterregel over twee 
of drie lokalen verspreid zit. Babs: “Ze houden de klas in de 
‘leerstand’. Zonder hun inzet gaat het onderwijsrendement 
fors omlaag.”  
 
Om kandidaten te vinden, keek Babs naar studenten die 
al stage liepen op Candea of een andere Quadraamschool 
én ze nam contact op met de Hogeschool Utrecht (HU), 
waar ze tien jaar lerarenopleider was. “Onderwijsassis-
tenten zijn volwaardige medewerkers, die zelfstandig 
moeten kunnen werken. Dus we zochten studenten die 
echt al wat kunnen.” Zo kwam Babs terecht bij onder an-
deren Maud Bosma (29) en Arjen Verkerk (25), beiden HU-
student en sinds oktober onderwijsassistent op de 
vmbo/mavo-locatie Eltensestraat. Ze vertellen graag over 
hun ervaringen. 
 
WIE ZIJN MAUD EN ARJEN? 
Maud: “Ik heb eerst ergotherapie gedaan aan de HAN in 
Nijmegen, maar dat was het niet helemaal. Nu doe ik de 
lerarenopleiding biologie. Ik ben vorig jaar begonnen als 
stagiair op Candea. Toen ik de eerste keer binnenkwam, 
was er meteen een klik. De sfeer is open en iedereen ziet 
je als een collega. Je voelt je hier echt docent.” 
Arjen: “Ik ben afgestudeerd als docent bewegingsonder-
wijs aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na een jaar-
tje backpacken wil ik mij internationaal oriënteren. 
Vandaar de lerarenopleiding Engels. Ook ik werd gelijk op-
genomen in het docententeam. Dat heb ik op andere scho-
len, waar ik stage liep, wel anders meegemaakt.” 
 
WAAROM HEB JE GESOLLICITEERD? 
Maud: “Ik dacht meteen: dit ga ik doen. Om de organisa-
torische kant van de school te zien, maar vooral ook omdat 
het leuk en divers werk is. Het is wel aanpoten. Elke dag is 
anders, je weet vooraf nooit wat er op je af komt.” 
Arjen: “Ook ik wil het onderwijs op een andere manier leren 
kennen, dus niet alleen vanuit de gymzaal. Daarnaast zijn 
er in coronatijd niet heel veel baankansen. Grappig is dat ik 
dacht dat de vacature in Utrecht was, maar toen moest ik 

op gesprek in Duiven. Dat is geen probleem. Ik heb eerder 
voor een stage gependeld tussen Zwolle en Rotterdam.” 
 
IN HOEVERRE BEN JE POLITIEAGENT? 
Maud: “Het voelt niet zo en het is ook niet zo. Voor de leer-
lingen ben ik gewoon mevrouw Bosma. Ze zien me als do-
cent en denken dat ik van ieder vak verstand heb. Het 
verschilt ook per klas. In sommige klassen staan ze gelijk 
op de tafels als de docent wegloopt.” 
Arjen: “Af en toe voel ik me inderdaad wel politieagent, 
maar niet op een negatieve manier. Orde houden is on-
derdeel van mijn taak. Ik probeer het op mijn eigen ma-
nier te doen. Dat ik een jong koppie heb, is een voordeel en 
een valkuil. Ik heb geleerd dat ik de scheidslijn tussen do-
cent en vriend goed moet bewaken. De invloed van de do-
cent op de klas is enorm groot. Als de docent leuk lesgeeft, 
is het een stuk rustiger.” 
 
WAT LEER JE ERVAN? 
Maud: “Het is heel leerzaam om zoveel verschillende do-
centen bezig te zien. Je krijgt ook het vertrouwen om het 
op je eigen manier te doen. En je kunt leerlingen helpen, 
want de meeste leerlingen willen graag van je leren. Ik weet 
nu beter hoe ik na mijn opleiding zelf les wil geven.” 
Arjen: “Ik leer ontzettend veel, vooral dat er zoveel les-
geefstijlen zijn en hoe docenten omgaan met leerlingen. 
Sommige docenten hebben gigantisch veel energie en 
zo’n goede band met hun leerlingen dat ze overal mee 
wegkomen. Daar heb ik respect voor. Ik heb zeker dingen 
gezien die ik later als docent ga gebruiken.” 

ONDERWIJS EN GELD  
 
Onderwijs en geld, een ingewikkeld tweetal.  
Er is in school voor dingen vaak geen geld.  
Althans niet zoveel als nodig is om structurele 
problemen aan te pakken: kleinere klassen, 
meer begeleiding, marktconforme salarissen, 
minder uren voor de klas, laptops voor elke 
leerling… Met klagen schieten we niets op,  
dus doen we ons werk met minder en loopt  
iedereen een paar passen harder. Corona lijkt 
iets te veranderen. Er worden miljarden aan-
gekondigd voor leerachterstanden. Mooi, maar 
ook ingewikkeld. Het virus bestrijd je met een 
injectie, structurele problemen niet. Boven-
dien, hoeveel extra onderwijs we ook injecte-
ren, er zit een grens aan wat leerlingen 
kunnen verwerken. En ook zij hebben na  
corona nog meer in te halen dan leerachter-
standen alleen. Geld en onderwijs, het blijft 
een ingewikkeld tweetal, zeker in coronatijd. 
 
DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

AGENDA

14 april Candea Dictee (online). Herkansin-
gen/inhaaltoetsen 5-havo en 6-vwo. 15 april 
Herkansingen 4-bb/kb en 4-mavo. Week 17/18 
Meivakantie. 10 mei Leerjaar 1 en 2 toetsvrije 
dag. Vergadering medezeggenschapsraad.  
13 mei Hemelvaartsdag (vrije dag). 14 mei Vrije 
dag. 
 

Onderwijs op afstand is best ingewikkeld. Dat 
geldt zeker ook voor handvaardigheid. Ga er maar 
aan staan: lesgeven zonder dat je leerlingen be-
schikken over de gereedschappen en materia-
len die op school voor het grijpen liggen en 
zonder dat je kunt meekijken als ze bezig 
zijn. Maar wie Candea op Facebook volgt, 
ziet geweldige werkstukken langskomen. 
 

EEN BESMETTING  
IN DE KLAS…  
EN DAN?! 

‘HIER WORD IK HÉÉL BLIJ VAN’ 
in the picture

Blije mailtjes 
 

Niet alleen Maud en Arjen zijn enthousiast, de 
school is net zo positief. Babs Hermsen noemt 
de extra onderwijsassistenten onmisbaar om 
het onderwijs draaiende te houden. “De werk-
druk voor docenten is hoog. Ze moeten veel 
schakelen, bijvoorbeeld als er na een fysieke 
les alweer een klas thuis klaarzit voor een  
onlineles. Dan is het fijn om te weten dat Maud  
en Arjen en hun collega’s alles in goede banen  
leiden. Ik krijg dankbare mailtjes van docenten. 
Dit zijn echt kanjers.”

 
LEUKSTE/MOEILIJKSTE MOMENT 
Maud: “Mijn leukste moment is toen leerlingen in de gang 
aan mij vroegen of ik hun docent wil worden. Superleuk 
en superlief! Het moeilijkst waren de eerste lessen alleen 
met een klas, zonder docent. Je kent geen namen en je 
moet nog een relatie opbouwen.” 
Arjen: “Ik heb het meest genoten van een ondersteu-
ningsles Engelse spreekvaardigheid aan een handjevol 
leerlingen. Toen heb ik echt lesgegeven. Eén keer was ik 
een klas volledig kwijt. Ik wilde te aardig zijn. De laatste 
twintig minuten heb ik gebeden dat de bel eindelijk zou 
gaan.” 
 

V.l.n.r. Maud Bosma, Arjen Verkerk en Babs Hermsen.

DIT ZIJN ECHT KANJERS! 

Dat betekent dat opdrachten duidelijk en gedetailleerd 
moeten zijn en dat materialen thuis voorhanden zijn.” 
Voor hun robot moesten de leerlingen op zoek naar 

spullen in en om het huis.  
Sam de Bruin gebruikte snoeiafval, een 

oude afwasborstel en kampeervorken. Van 
bouten en moeren maakte hij het gezicht. 
Sam vond het een leuke opdracht: “Ik 

werk graag met mijn handen en het is 
grappig om zelf dingen bij elkaar te zoeken.”  

 
Voordat de leerlingen beginnen, maken ze eerst een 
ontwerpblad. Marlies: “Eerst nadenken en een plan 
hebben is belangrijk. Het is de helft van het cijfer dat de 
leerlingen krijgen.” Ruben Hak vertelt eerlijk dat hij het 
ontwerpblad minder leuk vindt. Bovendien moest hij 
het ontwerp onderweg veranderen. “Ik heb een robot 
gemaakt van een gum, koperdraad en Pokemonkaar-
ten, maar de gum bleek te zwaar voor wat ik wilde. Ik 
ben wel tevreden met het eindresultaat.” 
 
Marlies is trots op wat haar leerlingen thuis maken. “Ze 
zijn supergoed bezig, daar word ik héél blij van. Ik heb 
zelfs filmpjes van bewegende robots binnengekregen. 
Op deze leeftijd hoef je ze niet te porren om iets leuks te 
verzinnen en ik denk dat ze het na een paar theorieles-
sen ook wel fijn vinden om praktisch bezig te zijn.” 
 
Meer robots, stoelen en andere werkstukken zien?  
Ga dan naar de Facebookpagina van Candea. 
 

Zoals de robots die de mavo/havo-eersteklas-
sers van docent beeldende vakken Marlies Benter 

maakten. Onderwijs op afstand is in 
het geval van handvaardigheid vol-
gens Marlies een kwestie van je zo 

goed mogelijk aanpassen aan de om-
standigheden. “In de 

onderbouw kun je 
geen lesuur vullen 

met theorie. De 
leerlingen moeten 

aan de slag.  
 

Sam de Bruin  
en Ruben Hak.
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