
Frederieke wint Rijksmuseum Junior Fellowship
Scholiere van Liemers College schrijft beste profielwerkstuk van alle havisten
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ZEVENAAR – Een eigen boek, een 
traineeship in het Rijksmuseum en 
een studiebeurs van 1500 euro. Dit 
is het eindresultaat van het pro-
fielwerkstuktraject van Frederieke 
Aaij. Haar werkstuk ‘De Blik over 
het impressionisme in Frankrijk’ 
was volgens de jury van het Rijks-
museum Junior Fellowship het 
beste werkstuk van de havo.

Door Linda Ruijs

In eerste instantie vond Frederieke 
het impressionisme maar niets. 
Destijds vond ze het post-impres-
sionisme, een kunststroming waar 
onder andere de werken van Van 
Gogh en Gauguin toe behoren, in-
teressanter. Dat veranderde toen ze 
in het Stedelijk Museum van Am-
sterdam een tentoonstelling zag 
over migranten in Parijs. Het leek 
haar een leuk onderwerp voor haar 
profielwerkstuk. Ze ging om zoek 
naar bronnen, maar er bleek over 
dat specifieke onderwerp te weinig 
informatie te zijn. “Toen besloot ik 
mijn onderwerp uit te breiden naar 
de ontwikkeling en het ontstaan 
van het Franse impressionisme.” 
Frederiekes begeleider Vincent 
Baake stelde voor om mee te doen 
met de Rijksmuseum Junior Fel-
lowship 2021, een wedstrijd van het 

Rijksmuseum en de NTR, om het 
beste profielwerkstuk. “Ik was me-
teen enthousiast en daarom ging ik 
na het voltooien van mijn werkstuk 
op zoek naar een mogelijke link met 
het Rijksmuseum. Deze voorwaar-
de is vereist om deel te nemen.” 
De link kwam er: het Rijksmuse-
um bezit veel studiemateriaal over 
door haar gebruikte prenten in het 
werkstuk. Vincent Baake schreef 
vervolgens een aanbevelingsbrief 
naar het museum, waarna haar 
werkstuk werd gekozen uit de 86 
ingezonden stukken. Als één van de 
negen finalisten mocht ze vier da-
gen naar Amsterdam voor een trai-

neeship. Hier behandelden ze haar 
als een echte vip. “Ik kon door een 
leeg Rijksmuseum lopen. Geweldig, 
ik was zelfs verdwaald op een ge-
geven moment, afgeleid door alle 

mooie kunstwerken.” Het doel van 
het traineeship was om in samen-
werking met de NTR voor schooltv 
vier filmpjes over de Nachtwacht te 
maken. De ‘Fellows’ moesten hierin 
de regie nemen en een professione-
le acteur en cameraman aansturen. 
De video’s zijn na de zomer te zien 
op schooltv in de vorm van een in-
teractieve schoolplaat. Ze zullen in 
de toekomst ingezet worden voor 
excursies van scholieren. Tijdens 
de online prijsuitreiking koos de jury 
haar werkstuk uit als beste werk-
stuk van de havo. Juryvoorzitter As-
trid Sy sprak over het uitblinken in 
excellentie en diepgang. Een boek 
dat op geen een salontafel mag 
ontbreken. “Ik had nooit verwacht 
de hoofdprijs te winnen na het ont-
moeten van alle andere geweldige 
deelnemers tijdens het traineeship. 
Het was de kers op de taart.” Fre-

derieke gaat haar studiebeurs ge-
bruiken voor haar studie piano aan 
het conservatorium. Na de zomer 
mag ze beginnen met de bachelor 
Jazz&Pop op ArtEZ in Arnhem.

Frederieke (links) met Djuna Huisjes en camjo Erwin tijdens het traineeship in het  
Rijksmuseum. (Foto: Bibi Veth/Rijksmuseum)

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

Innovatie 16
6921 RN Duiven 

026 – 312 19 62
hakkersautoschade.nl
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ONTZORGEN                    KLANTGEDREVEN                 VAKMANSCHAP                    BETROKKEN   

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

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

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Atama organiseert op 
1 juli 2021 weer een 
INFO MIDDAG/AVOND 
van 15.00-20.00 uur. 
Meld u aan via de site of kom langs!
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Vrijblijvend & 
persoonlijk advies?

Plan Uw afspraak!

Nu in de Podcast of HOPE:  
     Bart Jan Krouwel / Bas Rüter  

   Stan Nijenhuis / Alain Dikken   
     

  

Beluister ons op Spotify, Apple      
Podcast en Google Podcast of bekijk 

de afleveringen op YouTube en 
www.podcastofhope.nl 



Bezoek ons op: 
Nieuwgraaf 46 Duiven
026-379 13 09
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KOM LANGS BIJ SANIDIRECT DUIVEN:

BADKAMERS, SANITAIR 
& TEGELS

EIGENAAR
Martijn Meijer

Relaxt!

1855,-

Ben Vico bad

276,-
Ben Lavion badkraan

174,-

Ben Lavion 
wastafelkraan

414,-
Ben Segno toilet:

DUIVEN

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

IN DE ZOMER 
OP MAANDAG 

GEOPEND!

Restaurant ‘t Centrum
eten bij Reijmer!

Restaurant ‘t Centrum
eten bij Reijmer!

 0316 24 72 13 - info@centrumreijmer.nl - Dorpstraat 78, Babberich

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11:00
11:00
11:00
10:30
10:30

GEOPEND:

Kom gezellig asperges eten op ons deels 
overdekte terras. Of bestel online.

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening
www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

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

DOET VER 
REIKEN PIJN? 
ER IS EEN 
OPLOSSING!
Schouderpijn is een 
hardnekkige klacht. 
Als er niks aan gedaan 
wordt heeft 50% van de 
mensen er na een jaar 
nog steeds last van. Laat 
het niet doorsudderen 
en pak het probleem aan 
met een behandeling bij 
Result Care.

De meeste mensen 
die last hebben van 
schouderpijn                                      hebben 
vooral pijn het reiken 
boven schouderhoogte    of 
bij het aantrekken van een 
blouse bijvoorbeeld. Het is 
een klacht die er veelal 
insluipt en kan 
verschillende oorzaken 
hebben. Zo kan er 
slijmbeurs of pees 
ontstoken zijn. Er kan 
ook een probleem zijn 
met de stabiliteit van het 
schouderblad.

Wat het probleem ook is: 
er is een oplossing. Bij 
Result Care behandelen 

we door de combinatie van 
fysiotherapie en 
chiropractie    de schouder en 
de onderliggende oorzaak 
snel en effectief. 
 

Benieuwd of wij ook iets 
voor u kunnen betekenen? 
Krijg direct vrijblijvend 
advies over uw klacht en 
behandeling. Boek uw 
gratis screening op 
www.resultcare.nl

SCHOUDERPIJN?

GRATIS

SCREENING! 

NIEUW IN DE REGIO!
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

9,1

President Kennedylaan 108   •   Velp 
085 210 37 06   •   info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• CHIROPRACTIE • FYSIOTHERAPIE • COACHING
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ZEVENAAR – Lisa Zoon (13) ont-
ving op 29 april een jeugdlintje 
van de burgemeester en kinder-
burgemeester van Zevenaar. “Het 
was heel onverwacht,” vertelt Lisa.

“Ik vind het heel bijzonder dat ik een 
lintje heb gekregen,” begint ze haar 
verhaal. “Die dag gingen we naar 
het gemeentehuis. Mama had ge-
zegd dat we naar de bieb gingen 
en ook mijn broertje verklapte niks. 
Toen ik het lintje kreeg, moest het 
nog even tot me doordringen.” Lisa 
heeft het jeugdlintje onder andere 
gekregen voor haar hulp bij de zo-
merschool, waar ze één van de be-
geleiders was. “Ik hielp bij spelend 
leren, voor kinderen met een taal-
achterstand. We schreven boekjes, 
maakten muziek, of lazen recepten 
om te koken.” Lisa probeert kinde-
ren op allerlei manieren te helpen, 

vooral als medevoorzitter van de 
kinderadviesraad. “Het lintje is ei-
genlijk ook voor hen,” vindt Lisa. 
Deze groep van ongeveer zeven 
heeft veel inspraak, bijvoorbeeld 

bij de inrichting van het 
nieuwe Centrum voor 
Vrouw en Kind, in Rijn-
state Arnhem. “Ik wil 
graag dat kinderen zich 
prettig voelen in het zie-
kenhuis.” 

Kinderadviesraad 
De kinderadviesraad is 
een initiatief van Rijn-
state. “We mogen met 
hen meedenken. Er 
wordt echt naar ons 
geluisterd,” zegt Lisa. 
“Zo zijn we bezig om 
de wachtkamers leuker 
te maken voor wat ou-
dere kinderen. Bijvoor-
beeld door een tiener-
lounge.” Op dit moment 

is de kinderadviesraad vooral bezig 
met het nieuwe dakterras, dat on-
derdeel is van het Centrum voor 
Vrouw en Kind. “Daar komen speel-
toestellen voor kinderen. We zoe-

ken er nog sponsors voor.” Lisa en 
de kinderadviesraad zullen ook ver-
schillende acties organiseren, om 
geld op te halen. “Als het dakter-
ras afgerond is, gaan we nog veel 
meer doen,” vertelt ze enthousiast. 
Daarvoor vergadert ze natuurlijk 
veel. Door de coronacrisis is dat 
voornamelijk online, maar voor 
Lisa maakt dat niet uit. “Het blijft 
gewoon gezellig.” Ook de ideeën 
blijven komen.

Patroontjes, muziek en inlooppunt
Zo wil de kinderadviesraad de 
gipskamer aanpassen. “We willen 
de schaar- en zaagmachine iets 
opvrolijken. Door andere kleuren 
gips, bijvoorbeeld met patroon-
tjes, maken we het iets leuker en 
luchtiger. Verder is een duidelij-

ke uitleg belangrijk voor het kind, 
ook bij prikken of een operatie.” 
Daarbij is Lisa van plan om mu-
ziek naar het ziekenhuis te halen: 
“Van muziek worden veel kinderen 
vrolijk. Daarom heb ik gebeld naar 
Stichting Muziekids. Het plan is 
om kinderen die het moeilijk heb-
ben, te helpen met muziek.” Dat 
staat nog op een laag pitje, maar 
Lisa heeft al flyers gekregen om 
het idee te promoten. Ook zijn er 
plannen voor een inlooppunt. “Als 
kinderen ergens mee zitten, dan 
kunnen ze daar naartoe. Gewoon 
om even te praten, met iemand an-
ders dan de zorg.” Genoeg te doen, 
dus! “Ik hoop dat we elkaar met 
z’n allen kunnen helpen,” sluit Lisa 
af. “Dan maken we de wereld een  
stukje beter.”

De Liemers Lacht

Als je voor een krant schrijft kom 
je veel mensen tegen en leer je 
ontzettend veel. Omdat je iedere 
week iemand anders interviewt en 
fotografeert leer je veel verschil-
lende mensen kennen, hoor je 
mooie verhalen en maak je 
leuke dingen mee. Toen ik 
net begon met schrijven 
bij de krant was het af en 
toe nog best moeilijk en 
spannend. In de afgelo-
pen drie jaar heb ik geleerd 
hoe ik in verschillende situaties 
moet handelen, maar bijvoorbeeld 
ook hoe belangrijk voorbereiding 
is. Na de eerste moeilijke en span-
nende interviews en artikelen 
vond ik het alleen maar leuker en 
interessanter worden. De artikelen 
werden op den duur ook steeds 
beter! Ik heb met veel plezier men-
sen geïnterviewd en naderhand 
artikelen geschreven. Met zoveel 
plezier dat ik er dit jaar achter ben 
gekomen dat mijn huidige studie 
International Business toch niet 
100% bij mij past. Ik wil eigenlijk 
heel graag wat ik nu bij de krant 

doe, uitgebreider in mijn toekomst 
doen. Daarom heb ik gekozen 
voor een nieuwe studie die alles 
te maken heeft met media. Na de 
zomervakantie begin ik met deze 
studie in Groningen en ik heb er 

super veel zin in! Er is alleen 
een minpuntje: dit zal het 
laatste stukje zijn dat ik 
voor deze krant schrijf. 
Gelukkig staan er in 

deze editie nog artikelen 
over de digitale wijkagent 

Maddy Stuiver en de organisatie 
Humanitas Home-Start, die ik re-
cent heb geschreven. Ook komt er 
volgende week een speciale cul-
tuureditie uit, waar nog een arti-
keltje van mij in te vinden is. Als 
laatste wil ik de mensen van de 
redactie die mij de afgelopen jaren 
hebben begeleid en geholpen heel 
erg bedanken. Ik heb alleen maar 
goede dingen uit mijn tijd bij de 
krant kunnen halen. Ik hoop dat 
nog veel meer aankomende re-
dactieleden dat ook kunnen doen! 

Nina Elbers

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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Colofon

Lisa maakt de kinderwereld mooier
Zevenaarse ontvangt jeugdlintje voor haar inzet in de kinderadviesraad

Kyra Sannes

“Ik hoop dat we met z’n allen een beetje kunnen helpen.  
(Foto: Kyra Sannes)

Zomerse temperaturen! Dan snak je naar een ijsje. Gerrit en Yvonne Ruiter uit Westervoort sprongen daarom op de fiets om in Lathum te 
genieten van een overheerlijk bakje ijs. (Foto: Floor Koers)

Gelegen aan de Rijn en kenmerkend door zijn 
fantastische tuin, ligging en schitterende uitzicht.

Met het jonge gedreven personeel willen wij er 
graag voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt!

Lunch  van  12:00 tot 16:00 uur

Diner   van 16:00 tot 22:00 uur

Surprise menu & proeverij te bestellen tot 19:30 uur 

A la carte en borrelkaart te bestellen tot 21:15 uur

Openingstijden van 12:00 tot 22:00 uur

villa-copera.nl        0316 - 54 28 16           @villacopera
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• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Na Covid weer vitaal 
met acupunctuur

De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

06-24667703 / 06-55814854
www.kringloopvelp.nl

Ontruimt, verhuist 
en ontzorgt

Wij regelen voor u de 
woningontruiming van A tot Z.

De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.

                             
WINKEL OPENINGSTIJDEN 

Maandag t/m zaterdag 
van 10:00 tot 17:00 uur

Frietwagen?

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

Daltonbasisschool St. Jozef is al bijna zeven jaar 
een zogenaamde ‘Vreedzame School’. Dat bete-
kent niet dat er nooit wrijving is tussen kinderen, 
maar wel dat er meteen iets mee wordt gedaan. 
“Vreedzame school betekent dat we op een pret-
tige manier met elkaar omgaan en dat ieder kind 
daarin gezien en gehoord wordt”, vertelt docente 
en coördinator vreedzame school Angela Heering. 
“We hebben het dan over de gewone normen en 
waarden. In ieder klas wordt hier wekelijks aan-
dacht aan besteed. Hoe communiceren we met 
elkaar, wat is een prettige manier om dat te doen 
en hoe leren we van elkaar? Allemaal onderwer-
pen die aan de hand van alledaagse onderwerpen 
voorbij komen. Leuk en leerzaam.”
Belangrijk onderdeel van de vreedzame school 
zijn de tien mediatoren, die de rust proberen te 
bewaren tijdens pauzes op het speelplein. Deze 
mediatoren zijn allemaal afkomstig uit groep 6, 
7 en 8. Angela: “Leerlingen kunnen zich hier aan 
het begin van het jaar voor opgeven. De leerlin-
gen die worden uitgekozen, krijgen drie lessen 
waarin we de rol van mediator uitleggen. Ze wer-
ken volgens een stappenplan hoe problemen het 
beste kunnen worden opgelost. Door te praten, 
door te vragen en door te luisteren. We spelen 
dan ook situaties na.”

Ties Heuberger is een van de tien mediatoren, 
die altijd in groepjes van twee ‘dienst’ hebben. 
“Het is fijn om andere kinderen te kunnen hel-
pen”, vertelt Ties. “Het leuke is dat ik er zelf ook 
van leer. Ook ik moet mezelf rustig houden bij 
een conflict en voorkomen dat het een spekta-
kel wordt. Dat doe je dus niet door boos of fel 

te reageren, maar door te praten over wat er is 
gebeurd en wat we er aan kunnen doen. Ik merk 
dat ik er zelf rustiger door ben geworden.”
Angela Heering is enthousiast over de manier 
waarop kinderen dankzij de vreedzame school 
met elkaar omgaan. “Er zijn steeds minder 
akkefietjes en het is buiten vooral gezellig…”

Samen spelen op het schoolplein is vooral leuk en natuurlijk zijn er soms ook wat ‘akkefietjes’. Op Daltonbasisschool 
St. Jozef in Loil komen op dat moment leerlingen in actie in de rol van mediator. “Met praten los je veel conflicten 
op”, zegt leerling en mediator Ties Heuberger (12).

‘ Met praten los je
veel conflicten op’

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Mendy Reijmer (29)

‘Van muziek 
word je vrolijk’
Een speciale muziekleerkracht op 
IKC De Tragellijn in Lobith?
“Naast mijn gewone lessen geef ik inderdaad 
muziekles. Het was altijd mijn droom om mu-
ziekleerkracht te worden. Van muziek word 
je vrolijk en dat gevoel gun ik iedereen. Op 
het IKC krijgt elk kind een half uur muziekles 
per week. Van de peuters tot groep 8. Van 
zingen en zelf componeren tot het bespelen 
van een instrument. Kinderen kregen in 
samenwerking met de muziekschool van 
Kunstwerk al blokfluitles en daar komt 
binnenkort drumles van mij bij.”

Ben je zelf muzikaal?
“Muziek is mijn passie. Ik speel diverse 
instrumenten zoals drums en gitaar. En sinds 
een paar jaar ook trompet. Al was dat nog 
best pittig. Ik speel ook bij showband KDO in 
Groessen.”

Waarom is muziek zo belangrijk?
“Het is in eerste instantie vooral leuk. Even 
alle sores vergeten. Maar het is ook bewezen 
dat muziek een positief effect heeft op het 
brein en het concentratievermogen en dat 
is weer goed voor het leren van andere 
vakken. Natuurlijk hoop ik kinderen zo te 
enthousiasmeren voor muziek dat ze er iets 
mee blijven doen.”

Column
De EK-poule
Op het moment dat ik deze column schrijf, 
groeit het aantal oranje vlaggetjes in de 
straten zienderogen. Op tv worden we 
dagelijkse opgezweept en via vrolijke 
reclameblokken uitgedaagd om met capes 
en malle hoedjes de straat op te gaan. 
Verwachtingsvol verwelkomen we de 
sportzomer, te beginnen met het EK-voet-
bal. Op ons bestuursbureau hebben we 
tijd gevonden om ons te buigen over een 
EK-voetbalpoule, waarbij we bijvoorbeeld 
een voorspelling doen voor de duels Kroa-
tië-Schotland en Noord Macedonië-Oekraïne. 
De digitale voorspellingenlijst is ingevuld 
door staf, secretariaat, technische dienst en 
coördinatoren. Wij als bestuurders blijven 
natuurlijk niet achter. De komende tijd 
brokkelen zorgvuldig opgebouwde imago’s 
van ‘experts’ af en stijgt onvermoede of 
toevallige voetbalkennis tot grote hoogte. 
Hoe dan ook, we maken ons in ieder geval 
weer eens druk over Oranje. En dat voelt 
goed. Vanuit de reisbeperkingen moet ons 
land zo snel mogelijk op groen, maar voor 
de rest mag het voorlopig best even op 
oranje blijven staan. Ik heb mijn poule in 
ieder geval vol vertrouwen ingevuld.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

Angela Heering met een groot deel van de mediatoren. Foto: Sjoerd Geurts

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
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Bekendste klachtenbehandelcentrum  
uit de regio viert 30-jarig bestaan

VELP/MOLENHOEK – Het in 1991 
opgerichte pijnbehandelcentrum 
van de regio vierde op 17 juni 
haar dertigjarig bestaan. In der-
tig jaar is dit behandelcentrum 
uitgegroeid van eenmanspraktijk 
naar een praktijk met twintig me-
dewerkers en twee locaties. Ruim 
30.000 patiënten zijn geholpen 
door de inzichten die zijn opge-
daan onder leiding van Ron en 
Mirande van der Veen. Inmiddels 
heeft hun zoon Remco het stokje, 

samen met zijn vrouw, voor een 
groot deel overgenomen.

De oprichters kijken met trots naar 
het behandelcentrum: “Wij hebben 
in dertig jaar tijd iets fantastisch 
neergezet en zijn trots dat onze 
kennis en passie vanuit de chiro-
practie kan worden voortgezet. Het 
behandelen van mensen met pijn 
heeft in dertig jaar een geheel nieu-
we betekenis gekregen.” Bij Result 
Care vinden mensen die op veel an-

dere plekken zijn geweest 
vaak dé oplossing. Een 
goede samenwerking tus-
sen chiropractor, fysiothe-
rapeut, coach en personal 
trainer is hierbij van cruci-
aal belang.
“Bij chronische en lang-
durige (pijn)klachten zijn 
wij vooral gericht op het 
onderzoeken waaróm ie-
mand klachten heeft en 

speuren naar de oorzaak. Door de 
lokale pijn te behandelen en daar-
naast de oorzaak aan te pakken, 
halen onze cliënten resultaten voor 
het leven”, aldus Ron van der Veen.
Sinds kort heeft Result Care ook 
een tweede praktijk aan de Presi-
dent Kennedylaan 108 in Velp. Bij 
Result Care wordt er gratis naar 
uw klachten gekeken in een gratis 
screening. Deze kunt u inplannen 
op www.resultcare.nl/screening of 
appen/bellen naar 085 2103706.

H. Remigius Duiven 
Openingstijden secretariaat: maan-
dag van 10.00-11.30 uur. Woens-
dag en vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
Tel. 0316-261210. Email: Duiven@
rkliemers.nl.

Voor actuele info kunt de website 
www.rkliemers.nl raadplegen.
Zondag 27 juni 2021 – 11.00 uur. 
Woord/communiedienst. Voorgan-
ger: Pastor Jeroen Heemink.

Vrijdag 2 juli 2021 om 10.30 uur. 
Stille Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Thanh.
Gebedsintenties 27-06-2021: Lucy 
van der Heijden-Beekema, Joep 
van den Boom.
Gebedsintenties 02-07-2021: Theo 
en Joke Peters-Wacki, Wim Staring, 
Annie en Bernard Hoppenreijs-Lu-
cassen, Herman Derksen, Ouders 
Miep en Albert van Klaveren.

REGIO – Verhuizen naar een zorg-
centrum, een overlijden of gewoon 
kleiner gaan wonen: er zijn veel re-
denen om een woning leeg te ma-
ken. Dat kan een flinke kluif zijn 
waar je als een berg tegenop kunt 
zien. Maar dat is niet nodig: schakel 
Kringloop De 2e Ronde in Velp in en 
die woning is zo leeg!

Jan Scheper runt De 2e Ronde sinds 
2013 samen met Edwin Pol. “We 
verhuizen ook mensen. Vaak is dat 
een combinatie met leegruimen, als 
mensen bijvoorbeeld kleiner gaan 
wonen of naar een verzorgingshuis 
gaan. Dan heb je twee vliegen in één 
klap.”

Snel en netjes
“Als mensen bellen voor een leeg-
ruiming, gaan we eerst kijken. Dan 
krijgen we goed beeld van alles wat 
er moet gebeuren. Moet er tapijt 

weggehaald, mogen de gordijnrails 
blijven hangen, willen de mensen het 
bezemschoon of hoeft alleen de in-
boedel weg? We leggen alles samen 
met de klant vast zodat we geen mis-
verstanden krijgen. Voor spoedon-
truimingen houden we altijd plaats 
vrij in onze planning. Zo voorkomen 
we dat onze klanten een maand ex-
tra moeten betalen voor huur.”

Duizenden cactussen
“De spullen die nog goed zijn, gaan 
naar de winkel en de rest voeren we 
af of geven we weg. Zo maakten we 
eens een woning bomvol cactussen 
leeg. We vonden ze zelfs in lades 
en kasten! We hebben ze maar via 
Facebook weggegeven. Die naald-
jes vonden we maanden later nog 
terug.”
Kringloop De 2e Ronde, IJssel-
straat 32, Velp. 06 24667703 / 06 
55814854, www.kringloopvelp.nl.

Expositie Kunstkring Het Gelders Eiland 
AERDT – Het bestuur van de 
Kunstkring Het Gelders Eiland is 
verheugd weer een expositie te 
kunnen aankondigen. Expositie 
Kunstkring Het Gelders Eiland 
is op zondag 20 en 27 juni, 4 en  
11 juli van 14.00-17.00 uur.

Séphina Kersten (Zevenaar) maakt 
in haar schilderijen haar enthousi-
asme voor de wereld om haar heen 
tastbaar.
Haar flamboyante manier van schil-
deren geeft haar werk een eigen ka-
rakter. Haar optimistische levensin-
stelling, opgedaan door veel reizen 
en ervaring met andere culturen, zet 
ze om in kunstwerken tussen fan-
tasie en werkelijkheid. Doeken met 
krachtige tulpen zijn haar handels-
merk. Daarnaast maakt ze kleurrij-
ke figuratieve en abstracte kunst.
In de jaren ‘80 voegde ze daar de 
Fun-art aan toe; ze ontwierp daar-
mee het logo voor Daviscup Rotter-
dam. Veel van haar werken vonden 
hun weg naar huiskamers en be-
drijfsruimten in binnen- en buiten-
land. Ook prinses Beatrix heeft een 
werk van Séphina. Na enkele jaren 

rust (na sluiting van haar galerie in 
Duiven) is ze weer druk bezig met 
opdrachten.

Reserveren is nodig en kan via 0316 
330479 of info@kunstkringhge.nl. 
Voor meer informatie en coronare-

gels: www.kunstkringhge.nl. De mu-
ziek op 20 juni wordt verzorgd door 
drie leden uit de familie Bleichrodt. 
Vader Edwin en zoon Simon spelen 
cello en zoon Casper speelt fagot. 
De kerk van Aerdt ligt aan de Kerk-
weg 26 in Aerdt.

Sint-Martinuskerk Oud-Zevenaar
Zondag 27 juni is er geen viering in 
de Sint-Martinuskerk van Oud-Ze-
venaar.

Mededeling:
‘StilLeven’ Bloemenfotografie
In de Sint-Martinuskerk te Oud-Ze-
venaar is vanaf 20 juni tot en met 
eind augustus een fototentoon-
stelling te zien van stillevens met 
bloemen door Christian Wucherp-
fennig, ontwerper en fotograaf uit 
Kleve.
In zijn werk laat hij zich onder an-
dere inspireren door de bloemen op 
het moment waarop hij ze aantreft.

Bloemen zijn, in al hun schoonheid, 
volmaakt en betoverend tot het 
laatste moment van hun bloei”, al-
dus Wucherpfennig.
„Een oproep, dat het leven er is om 
te leven. Iedere moment is kost-
baar en het waard het beste eruit 
te halen en er het beste van te ma-
ken.“
Wucherpfennig heeft hierbij op fijn-
gevoelige wijze de sfeer en de spre-
kende schoonheid van het moment 
weten om te zetten in een prachti-
ge serie foto’s die in deze expositie, 
in de eeuwenoude St.Martinuskerk, 
volledig tot zijn recht komt.

Openingstijden kerk: iedere zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur
Toegang is vrij

Kerkberichten week 26 van 1 juli tot 
en met 7 juli 2021.
Zondag 4 juli 10.00 uur:
Gebedsviering met voorgangers 
Pieter en Willy
Gebedsintenties: Gradje Aalde-
ring-Bus en Ria Reijmer-Aaldering, 
Anneke Visser-Bruins, Wim Joseph 
Willemsen, Trees Wouters-Baars, 
Wim ter Heerdt, Johan en Grada 
Engelen-Polman en dochter Ria
Koor: Jacob en Christian

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Als de 
Hypotheek last 

teveel wordt
Het gemak van ontzorgen

Kringloop De 2e Ronde: van 
kelder tot zolder leeggeruimd 

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



Zelf leren stofferen? Nu ook cursus voor de particulier! Zie www.waarborgmeubel.nl

Je dierbaarste meubelstuk?
     Dat vertrouw je toch alleen toe 
                      aan de beste stoffeerder!   
 Beekseweg 23 Babberich

T 0316 - 247808 F 0316 - 246417
www.waarborgmeubel.nl
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Muskushouwsestraat 14   6666 MC Heteren   Tel. 026 - 472 12 98    
WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur 

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

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

(38 uur per week )

Heb je een passie voor alles wat met auto’s te maken 
heeft, steek je graag de handen uit de mouwen en ben je 
minimaal 18 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Karwas is een nieuwe wasstraat op Park15 in Oosterhout 
(bij Nijmegen), direct aan de A15, waarbij schone auto’s en 
blije autobezitters voorop staan. In onze 35 meter full service 
autowasstraat wordt elke auto blinkend schoon. 

Zorgen voor schone auto’s en blije mensen. Dat is in het kort je 
werk. Met behulp van goede apparatuur was je auto’s, maar je 
adviseert ook klanten bij het kiezen van een wasprogramma en 
je beantwoordt hun vragen. Door jouw servicegerichte houding 
verlaten de mensen De Karwas met een glimlach. Daarbij zorg je in 
nauwe samenwerking met de bedrijfsleider ook voor het goed reilen 
en zeilen van De Karwas. Je werkt in een energiek en gezellig team 
met vaste medewerkers en oproepkrachten. Hou er rekening mee 
dat je ook op zondag en op feestdagen ingeroosterd kan worden. 

Wij bieden jou leuke collega’s, altijd een schone auto en als het van 
beide kanten bevalt, de mogelijkheid voor een vast contract.

Is deze baan iets voor jou? Stuur dan uiterlijk 11 juli je sollicitatie 
naar info@karwas.nl. We horen graag van je!

Over De Karwas

Werkzaamheden

Solliciteren?

Medewerker wasstraat
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T   Lagere energierekening

T  Minder kans op schimmel en vocht

T  Altijd zeker van schone, gezonde lucht

Vierakkerstraat 46, 6851 BG  Huissen  |  T (026) 325 16 17  |  info@lestrade.nl  |  www.lestrade.nl

Wist u dat ventilatie- en warmteterugwin-systemen regelmatig 

gereinigd en onderhouden moeten worden? Dat is niet alleen 

goed voor een ‘gezond’ klimaat, maar ook voor het rendement! 

Sinds jaar en dag onderhoudt Lestrade Service ventilatie- en 

warmteterugwin-systemen. Wij verrichten deze werkzaamheden 

éénmalig en op abonnementsbasis.

  

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de mechanische venti-

latie en warmteterugwinning door de hoeveelheid stof, die in 

de kanalen en afzuigunit blijft zitten, binnen twee jaar nog 

maar een rendement heeft van vijftig procent. Hierdoor kunnen 

er in de badkamer, keuken of toilet vochtproblemen ontstaan 

 zoals schimmel. Tevens blijven deze ruimtes langdurig vochtig. 

 Regelmatig reinigen kan een hoop problemen voorkomen!

Gezondheid

Het stof kan bacteriën en ziektekiemen bevatten. De ver-

ont reinigde lucht veroorzaakt veel allergische reacties en 

 adem halings  problemen. Gebrekkige ventilatie tast de  kwaliteit 

van de lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor    

de  gezondheid. Denk hierbij aan verschijnselen als slecht 

 slapen, vermoeidheid, hoofdpijn, luchtwegproblemen, verer-

gering van allergieën, enz.

Ons advies

Ventilatieroosters en de afzuigventielen in de keuken, het  toilet 

en de badkamer dienen regelmatig te worden schoongemaakt. 

De woonhuisventilator dient eens in de twee jaar vakkundig 

 gereinigd te worden en de  ventilatiekanalen eens in de vier jaar.

LESTRADE SERVICE 
GESPECIALISEERD IN 
ONDERHOUD VAN VENTILATIE EN 
WARMTETERUGWINSYSTEMEN

Schone kanalen zorgen voor een ‘gezond’ klimaat en hoger rendement
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van de lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor    

de  gezondheid. Denk hierbij aan verschijnselen als slecht 

 slapen, vermoeidheid, hoofdpijn, luchtwegproblemen, verer-

gering van allergieën, enz.

Ons advies

Ventilatieroosters en de afzuigventielen in de keuken, het  toilet 

en de badkamer dienen regelmatig te worden schoongemaakt. 

De woonhuisventilator dient eens in de twee jaar vakkundig 

 gereinigd te worden en de  ventilatiekanalen eens in de vier jaar.

LESTRADE SERVICE 
GESPECIALISEERD IN 
ONDERHOUD VAN VENTILATIE EN 
WARMTETERUGWINSYSTEMEN

Schone kanalen zorgen voor een ‘gezond’ klimaat en hoger rendement

Voor reiniging Na reiniging
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BABBERICH – Aan daadkracht en reuring 
geen gebrek in Babberich. Zelfs in coro-
natijd timmerde Dorpsraad Babberich sa-
men met haar inwoners aan de weg om de 
leefbaarheid te vergroten. Met rooskleu-
rig resultaat. ‘De drie musketiers’ Willy 
van Dinther, Henk Dukkerhof en Ton van 
Dinther verhalen over de ontwikkelingen in 
hun dorp, nu en in de nabije toekomst. Met 
de kerk, woningbouw en infrastructuur als 
hoofdrolspelers.

Hun insteek is louter positief. Natuurlijk, de 
tijden zijn veranderd. Het aantal winkels en 
cafés is afgenomen, de verkeersstormen 
juist toegenomen en de kerk heeft zijn oor-
spronkelijke functie verloren. Maar het is 
nog steeds goed toeven in Babberich aldus 
het drietal. Een basisschool, een rijk gescha-
keerd verenigingsleven, waaronder een bloei-
ende schutterij, een supermarkt. Babberich 
leeft, laat ook het groeiende woningaanbod 
zien. In april ging de vlag in de top voor het 
bereiken van het hoogste punt van tweede 
fase van de nieuwbouw in de Kloosterweide. 
De zeventien woningen waren in recordtem-
po verkocht. Willy van Dinther: “En ook voor 
de derde fase hebben zich al weer tiental-
len potentiële kopers aangemeld.” Door deze 
enorme belangstelling is de verwachting dat 
de oorspronkelijke planning – 61 woningen 
in vier fasen in acht jaar – naar voren wordt 
gehaald en dat de laatste fase al in 2023 
wordt gerealiseerd. Ton van Dinther: ”Het 
wordt een prachtige wijk met een speelveld, 
een pluktuin en een goede ontsluiting.” Deze 
aansluiting op de Dorpstraat werd onlangs 
gerealiseerd en zorgt ervoor dat de aangren-
zende wijk De Middag wordt ontlast van 
sluipverkeer. 

St.Franciscuskerk
Op het terrein van woningbouw is er nog 
meer heuglijk nieuws te melden. Henk Duk-
kerhof kijkt vanuit zijn appartement uit op de 
Zwanenwaay. In de toekomst verrijzen daar 
vrijstaande woningen. Een eerder bouwplan 
– welstandsvrij bouwen op kavels van mini-
maal 750 m2 – viel in het water. Dukkerhof: 
“De kavels waren toen te groot”. Concreter 
zijn de plannen voor de St. Franciscuskerk. 
Daar gaat ontwikkelaar Roy Barthen samen 
met een beleggingsgroep zestien apparte-
menten, een mix van koop -en huurwonin-
gen, realiseren. De welstandsommissie van 
de gemeente Zevenaar is inmiddels akkoord. 
De aanvraag voor de ruimtelijke procedu-
re loopt. Loilenaar Barthen presenteert het 
ontwerp van architect Stephan Roelvink op  
27 juni vanaf 14.30 uur op locatie aan de 
bevolking. “Normaal hadden dat al gedaan, 
maar we wilden wachten tot er iets meer 
mensen naar binnen kunnen lopen. Achter 
een computer via Teams, dat werkt niet, ze-
ker voor oudere mensen. Je moet het met 
eigen ogen kunnen zien.” 

Voetprint
Bij de totstandkoming van de plannen wer-
den Dorpsraad Babberich en een afvaardi-
ging van de kerk nadrukkelijk betrokken. Het 
resultaat is een ontwerp, waarbij de voet-
print van de kerk nadrukkelijk zichtbaar blijft. 
Schilderijen en beelden uit de collectie wor-

den gebruikt in de hallen en de collectieve 
ruimten. Het altaar, als hét symbool van kerk, 
blijft bestaan. Roy Barthen: “Daar komt de 
gezamenlijke ruimte voor de bewoners.” Ook 
kan iedereen nog gewoon een kaarsje ko-
men aansteken. “Dat vonden we belangrijk. 
Heel veel mensen hebben daar hun historie 
liggen. Zelfs een begrafenis of trouwerij blijft 
mogelijk.”

Samenwerken
En dan is er nog het gebied tussen het Wit-
te Kruis en de Zwanenwaaij. Wat gebeurt 
er met de terreinen van ‘Joosten’ en voor-
malig aannemersbedrijf Swaters? Eigenaar 
Baston Wonen heeft nog niets in beton 
gegoten, een uitgebreid onderzoek naar de 
woningbehoefte loopt. Communicatieadvi-
seur Marlyn Le Fèvre van Baston Wonen: 
“Wij horen dat bewoners vragen en zorgen 
hebben over onze toekomstplannen voor de 
huurwoningen in Babberich. Gaan er wonin-
gen gesloopt worden of wordt er nieuw ge-
bouwd? Of worden ze misschien wel zo snel 
mogelijk verduurzaamd? Heel begrijpelijke 
vragen waar we op dit moment nog geen 
antwoorden op hebben. We staan de ko-
mende jaren voor grote uitdagingen om het 
wonen betaalbaar te houden en de leefom-
geving prettig te houden. We onderzoeken 
waar behoefte aan is. Welke type woningen 
willen we? Willen we woningen toevoegen? 
Is de huidige kwaliteit nog voldoende? We 
moeten verduurzamen. Is dat rendabel? 
Hoe is de leeftijdsopbouw?” Daarbij zoekt 
de woningbouwvereniging nadrukkelijk ver-
binding met de huurders, de huurdersver-
eniging, de Dorpsraad, gemeente Zevenaar 
en de provincie. Le Fèvre: “Wij, de gemeente 
en de provincie, allemaal zijn we daar bezig. 
Neem, de toekomstige verkeersafwikkeling 
aan het Witte Kruis. Dat raakt onze plannen 
ook. Daarom is het goed dat we met elkaar 
in gesprek zijn en ontwikkelingen op elkaar 
afstemmen.” Wat de ontsluiting van de wijk 
betreft heeft Dorpsraad Babberich een dui-
delijke voorkeur. “Niet mer de Witte Kruis 
in- en uitrijden, alle sluipverkeer moet eruit”, 
aldus Henk Dukkerhof.

Verkeersoverlast
Al sinds mensenheugenis kampt Babberich 
met verkeersoverlast. Het Gelders Eiland (de 
voormalige gemeente Rijnwaarden) kent één 
toegangsweg richting de A12 en Zevenaar: 
via het Witte kruis (de N811) door de bebouw-
de kom tot aan de rotonde aan de Babberich-
se weg. Vrachtverkeer en personenautover-
keer naar de A12 denderen vervolgens dwars 
door het dorp. Dat leidt tot levensgevaarlijke 
situaties bij onder meer de oversteekplaatsen 
in de kern en in- en uitparkeren, en geluids- en 
trillingsoverlast. Willy van Dinther: “Wijken in 
Babberich zijn direct aan de N811, N336 en 
N812 gebouwd. Aan de Dorpstraat en Witte 
Kruis staan in de bebouwde kom woningen 
dicht aan de weg. Een steeds toenemende 
verkeersintensiteit past hier niet meer bij.” 
Hij is daarom blij met de toezegging van de 
provincie Gelderland dat er eind 2022/be-
gin 2023 aanpassingen aan de N811 gaan 
plaatsvinden. “Dan is ook het onderzoek van 
Baston Wonen klaar en kan met de gemeen-
te Zevenaar gewerkt worden aan een geza-
menlijke aanpak van de wijk tussen het Witte 
Kruis en de Zwanenwaay.”

Totale ontsluiting
Op langere termijn, zo rond 2026, 2027, 
gloort er hoop voor de totale ontsluiting 
en doorstroming van verkeer en veiligheid 
rondom het dorp. In opdracht van de provin-

cie en de gemeente deed bureau Goudap-
pel/Coffeng recent een variantenstudie. 
“Wij gaan voor een combinatie van 2b en 
3”, licht Ton van Dinther toe. “Dat betekent 
een parallelweg voor het Witte Kruis. Vanaf 
de rotonde aan de Babberichseweg wordt 
de weg rechtdoor getrokken boven of on-
der de Betuwelijn door. Via 7Poort naar de 
nieuwe afrit op de A12. Alle verkeer van en 
naar het Gelders Eiland kan over die weg. 
Henk Dukkerhof: “In 2023 zijn de Provinciale 
Statenverkiezingen, in 2022 moet het op de 
urgentielijst staan.” Hij heeft goede hoop. 
“Ook al gaat het om de lange termijn, het 
overleg met gemeente en provincie verloopt 
constructief.” 

Tussentijdse aanpassingen
Vooruitlopend hierop maakt Dorpsraad Bab-
berich zich hard voor tussentijdse noodza-
kelijke aanpassingen op korte termijn zoals 
het veiliger maken van de oversteekplaatsen 
tussen de Dorpstraat tot aan het voetbal-
veld. Na een brandbrief bezocht een dele-
gatie van Provinciale Staten op 21 april het 
dorp. De projectgroep ‘verkeersaanpassing 
verkeersoverlast’ presenteerde in kulturhus 
De Borg een bidbook met knelpunten en ver-
volgens werd er een wandeling door het dorp 
gemaakt. Willy van Dinther: “Op het moment 
dat het rustig was en toch schrokken ze zich 
te barste, kun je nagaan. “

Kerk, woningbouw en verkeer in beweging
Dorpsraad werkt met hart en ziel aan leefbaarheid van Babberich

Ton van Dinther, Willy van Dinther en Henk Dukkerhof spannen zich in voor ‘hun’ Babberich.(Foto: Wil Kuijpers)

Van de redactie

De voetprint van de kerk blijft na de verbouwing goed zichtbaar. (Foto: Roy Barthen)
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AAUUTTOO VVAANN DDEE WWEEEEKK
Toyota Aygo 
1.0 68pk | 5drs | Airco 
Elektr. ramen
Bouwjaar 2013
Km. Stand 92.858 km

Prijs € 5.950,-

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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl
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Opel ADAM 
1.4 Glam / Origineel NL / 
Sterrenhemel / 
Dealer onderhouden / 
Cruise control
Bouwjaar 2014
Km. stand 41.771 km
Prijs € 9.750,-

DEALER
ONDERHOUDEN

OCCASION 
VAN DE WEEK

Mercedes-Benz 
A-klasse
200 Motorsport Edition / 
AMG pakket /Sportstoelen 
/ Cruise control
Bouwjaar 2015
Km. stand 37.131km
Prijs € 19.950,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

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

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 9.950,- 

Audi A2
1.6 FSI Airco/PDC 

achter/Leer/Stoelverw.
Brandstof: Benzine

Km. stand 208485 km
Bouwjaar: 2003

€ 3.250,-

Peugeot 407 
2.0 HDI 16V SW XR 

Airco/Lmvelg
Brandstof: Diesel

Km. stand 221.000 km
Bouwjaar 2005

€ 3.250,-

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

Daihatsu Cuore 
1.0-12V 100th Anni-

versary Airco/
Stuurbekrachtiging
Brandstof: Benzine

Km. stand 140.340 km
Bouwjaar 2008

€ 2.450,- 

Fiat 500
1.4-16V Sport 
Airco/LMvelg

Brandstof: Benzine
Km. stand 168.486 km

Bouwjaar: 2009

€ 4.650,- 

Volkswagen 
Transporter

2.5 TDI 340 Airco/
Cruise/Navi/LMvelg/

PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar: 2007 
€ 15.750,-

Liemersallee 9

6931 KH Westervoort

T. 026 - 3120270
M. 06 - 30789630
I. www.tvsautos.nl

• VERKOOP OCCASIONS 
• REPARATIES EN                       

ONDERHOUD 
• AIRCO SERVICE
• BANDEN
• REMMEN
• SCHADE HERSTEL
• TPMS SERVICE
• ACCU’S
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Op vrijdag 25 juni is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering, voor-
ganger Pastoor Thanh Ta. Stille 
viering.
Op zondag 27 juni is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering met 
livestream, voorganger Pastoor 
Thanh Ta. Toegang voor maximaal 
60 personen, van tevoren aanmel-
den bij het Centraal Secretariaat, 
tel. 0316-52 34 68. Intenties: Mevr. 
C. van Huet-Wieland, Dick Ghijben, 
Ria Witjes-Driessen, Jaargetijde 
Aloys Lueb, Hein Brinkman, Fien 
Klumperink-Domhof, Lidy Oosten-
dorp-Goeman.
Op zondag 4 juli, is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering met 
livestream, voorganger Pastoor 
Thanh Ta .Toegang voor maximaal 
60 personen, van tevoren aanmel-
den bij het Centraal Secretariaat, 
tel. 0316-52 34 68.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Wilhelmien van Aken en zoon 

Jan, Harry van Uum, Lidy Oosten-
dorp-Goeman.
Op vrijdag 9 juli is er om 10.30 uur 
een Eucharistieviering, voorganger 
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.
Overleden: Op 24 mei is overleden 
Jozef Schuurman in de leeftijd van 
83 jaar. Hij woonde Schievestraat. 
Zijn uitvaart was zaterdag 29 mei 
in de H. Andreaskerk Zevenaar 
waarna de begrafenis op begraaf-
plaats aan de Arnhemsesweg. Op 
26 mei is overleden Fien Klumpe-
rink-Domhof in de leeftijd van 84 
jaar. Zij woonde Lentemorgen. 
Haar uitvaart was woensdag 2 juni 
op Rosorum waarna de begrafenis 
op begraafplaats aan de Arnhem-
sesweg.
Op 9 juni is overleden Lidy Oos-

tendorp-Goeman in de leeftijd van 
74 jaar. Zij woonde Didamseweg 
. Haar uitvaart was woensdag 16 
juni in de H. Andreaskerk Zevenaar 
waarna de begrafenis op begraaf-
plaats Slangenburg Doetinchem.
De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Uw aandacht voor de voedselin-
zameling door de Voedselbank. In 
de Mariakapel is een krat geplaatst 
voor de voedselbank, daarin kunt 
u houdbaar voedsel deponeren ten 
behoeve van de voedselbank. (Tele-
foonnummer Centraal secretariaat: 
0316-52 34 68.)
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website www.rklie-
mers.nl en Facebook.

ZEVENAAR – Corona bleek twee 
kansen met zich mee te nemen 
voor de 57-jarige Evelien van der 
Werff die zelf tweemaal borstkan-
ker overleefde. De eerste was het 
schrijven van het boek ‘Dit boek 
brengt geluk’ en de tweede het 
stoppen met vliegen, na 34 jaar, 
bij de KLM.

Ze is iets gaan doen waar ze ge-
lukkig van wordt: de IPSO inloop-
huizen voor mensen die geraakt 
worden door kanker op de kaart 
zetten. Dit doet ze door het maken 
van een fietstocht van bijna zeven 
weken langs alle IPSO-inloophuizen 
in Nederland.
Op maandag 28 juni ligt Het 
Braamhuis in Zevenaar op de route, 
waar ze van 14.00 tot 14.30 uur op 
bezoek is. Evelien zal door een klein 
gezelschap worden ontvangen, 

waaronder enkele gasten van Het 
Braamhuis en enkele gastvrouwen, 
burgemeester Luciën van Riswijk, 
huisarts Edwin Brugman, voorzit-

ter van de Raad van Toezicht van 
het Braamhuis en enkele bestuurs-
leden van de stichting. Veel tijd is 
er niet, maar we zullen onze waar-

dering uitspreken voor 
haar initiatief om de in-
loophuizen in Nederland 
een grotere bekendheid 
te geven. Veel mensen 
weten niet van het be-
staan van deze huizen. 
Ontzettend zonde, want 
ze kunnen écht het ver-
schil maken voor men-
sen die getroffen zijn 
door kanker en hun om-
geving.
Eind mei bezocht Eve-
lien de Gelderse inloop-
huizen in Harderwijk en 
Barneveld. Op vrijdag 25 
juni fietst ze opnieuw 
door Gelderland en be-

zoekt ze de inloophuizen in Tiel, 
Veenendaal, Ede en Arnhem. Na 
het weekend fietst ze door naar Nij-
megen, Zevenaar en Doetinchem.

Evelien van der Werff. F(foto: Rogier Righart)

DOORNENBURG – Hoe bijzonder 
is dat! Muziek in thema: Storm en 
Stilte. Op zaterdag 19 juni kunt 
u dit live beleven. Harpiste Bea-
te Loonstra geeft om 12.00 uur 
een gratis concert van een half 
uur vanaf één van de kazematten 
van Fort Pannerden. Zij heeft zich 
bij het maken van deze muziek-
voorstelling: ‘Van wie is de stilte?’ 
laten inspireren door haar instru-
ment, de harp, de forten en de 
natuur van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: beiden sereen en kab-
belend, maar ook groots, storm-
achtig en overweldigend!

Beate Loonstra tourt deze zomer 
met haar harp langs zes locaties 
van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. Ze heeft deze voorstelling ge-
maakt met ondersteuning van het 
Fonds Podiumkunsten.
Waarom de Waterlinie? 1870, het 

jaar van de Waterlinie, bleek een 
kruispunt naar de moderne we-

reld. 150 jaar later vormen de ver-
dedigingswerken van de Waterlinie 

een natuurlijke scheiding tussen 
de randstad en het binnenland, de 
linie tussen storm en stilte. Hier 
weerkaatst de echo van de histo-
rie, een militair verleden.

Beate Boonstra
Harpiste Beate Loonstra studeer-
de summa cum laude af aan de 
master pathway performance 
van het Utrechts Conservatorium. 
Ze studeerde improvisatie aan 
de Guildhall School in Londen en 
werd geroemd om haar vertel-
kracht en eigen muzikale identiteit. 
Beate componeert muziekstukken 
rond maatschappelijke thema’s en 
is artistiek leider en harpdocente 
bij DUMS De Utrechtse Muziek-
school.
Voor meer informatie over deze 
voorstelling: 
www.fortpannerden.eu en http://
www.beateloonstra.nl/de-linie....

H. Andreaskerk-Maria Koningin Zevenaar

Evelien van der Werff fietst in 6 weken langs 75 inloophuizen

Fort Pannerden: Harpconcert op een kazemat!

Wijziging openingstijden locatie 
secretariaat H.Andreas te Groes-
sen. Vanaf heden zal het locatie 
secretariaat alleen op dinsdag-
ochtend geopend zijn van 10.30 
tot 12.00 uur. 
Vieringen: De vieringen (elke zon-
dag om 10.30 uur) in het eucha-
ristisch centrum zijn tevens te 
volgen via een livestream op het 
YouTube kanaal van de parochie.
Intenties: 27-6-21; Bertus Dries-
sen, Theodorus en Riek van Dits-
huizen-Peters, Bennie Derkzen,
Woorddiensten worden in de 
H.Andreaskerk te Groessen ge-
houden op: 7 juli en 4 augustus. 
Aanvang 19.00uur.  Intenties 7-7-
21: Bennie Derkzen, Theo Uffing 
en overl familie, vader en moeder 
Staring, Thea Staring-van den 
Hazelkamp, Maria Nass-Uffing, 
familie Kloppenburg, Wim en 
Lies Melchers-Derksen.

H.Andreaskerk 
Groessen

(advertentie)
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Privacy
Het is belangrijk om zaken goed 
te regelen, maar ook om bedacht 
te zijn op privacyregels; niet al-
leen voor jezelf, maar ook voor je 
erfgenamen.
Onlangs was er een geval waarbij 
een wat ouder stel een en/of-re-
kening had bij de bank. Dat bete-
kent dat ieder onafhankelijk van 
de ander geld van deze rekening 
mag afhalen en inzage heeft in de 
rekening.
De man van het stel had Alzhei-
mer en overleed na een val. Het 
stel woonde samen in een huur-
woning, maar omdat ze beiden 
kinderen hadden uit een eerder 
huwelijk hadden zij geen testa-
ment gemaakt. De eigen kinderen 
zijn dan immers erfgenaam.
Helaas ontstond er een discussie 
over enkele betalingen en over 
het saldo op de rekening. Waar 
was het geld van vader voor ge-
bruikt?
De erfgenamen van de man vroe-
gen bij de bank, met de verklaring 
van erfrecht in hun hand, naar 
de bankafschriften. De bank wei-
gerde, omdat dit in strijd zou zijn 
met het recht op privacy van de 
partner als mederekeninghouder. 
Echter, gelet op de wet (artikel 
4:182 lid 1 Burgerlijk Wetboek) 
kan de bank een verzoek om een 
afschrift en inzage niet weigeren 
met een beroep op de privacy 
van de mederekeninghouder. Het 
is immers inherent aan een en/
of-rekening dat beide rekening-
houders inzage hebben in de 
bankrekening. Door een en/of-re-
kening te openen, wordt dus een 
stuk van de privacy prijsgegeven 
aan de mederekeninghouder. Dat 
moet je dus wel weten als je een 
dergelijke rekening opent. Wil je 
je partner beschermen tegen de 
nieuwsgierigheid van je erfge-
namen of de erfgenamen juist 
tegen de wellicht valse gedragin-
gen van je partner, dan kan een 
testament uitkomst bieden.
Wil jij ook weten hoe je privacy-
gerelateerde zaken voor kunt 
zijn? Maak dan een afspraak. 

Privacy
Het is belangrijk om zaken goed 
te regelen, maar ook om bedacht 
te zijn op privacyregels; niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor je erfge-
namen.

Onlangs was er een geval waarbij 
een wat ouder stel een en/of-re-
kening had bij de bank. Dat bete-
kent dat ieder onafhankelijk van 
de ander geld van deze rekening 
mag afhalen en inzage heeft in de 
rekening.
De man van het stel had Alzheimer 
en overleed na een val. Het stel 
woonde samen in een huurwoning, 
maar omdat ze beiden kinderen 
hadden uit een eerder huwelijk 
hadden zij geen testament ge-
maakt. De eigen kinderen zijn dan 
immers erfgenaam.
Helaas ontstond er een discussie 
over enkele betalingen en over het 
saldo op de rekening. Waar was het 
geld van vader voor gebruikt?
De erfgenamen van de man vroe-
gen bij de bank, met de verklaring 
van erfrecht in hun hand, naar de 
bankafschriften. De bank weigerde, 
omdat dit in strijd zou zijn met het 
recht op privacy van de partner als 
mederekeninghouder. Echter, gelet 
op de wet (artikel 4:182 lid 1 Bur-
gerlijk Wetboek) kan de bank een 
verzoek om een afschrift en inzage 
niet weigeren met een beroep op 
de privacy van de mederekening-
houder. Het is immers inherent 
aan een en/of-rekening dat beide 
rekeninghouders inzage hebben 
in de bankrekening. Door een en/
of-rekening te openen, wordt dus 
een stuk van de privacy prijsgege-
ven aan de mederekeninghouder. 
Dat moet je dus wel weten als je 
een dergelijke rekening opent. Wil 
je je partner beschermen tegen de 
nieuwsgierigheid van je erfgena-
men of de erfgenamen juist tegen 
de wellicht valse gedragingen van 
je partner, dan kan een testament 
uitkomst bieden.

Wil jij ook weten hoe je privacy-
gerelateerde zaken voor kunt zijn? 
Maak dan een afspraak.  

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

Terras Fort Pannerden. (foto: Jos Peters)

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



Puzzelservice / Persbelangen / P0174

10 11 12

23

27 28

29

30 31 32

33 34 35

36

37
44

45
46

48

49
50 51

52

53 54 55 56

59

60

62 63

64 65

21 1616 39
40

575739
40

5739
40

5739
40

39
4064

39
4064

39
40

39
40

39
402525

39
40

4747 64 41171717 42717142714271

10 11 12

27 28

29

30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

13

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
2

3
4

5
6

14

13

16 7
8

9

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

10 11 12
15

1416

19

7
8

9
7

8
9

7
8

9
7

8
9

10 11 12
19

23
20

1717

24 18

23

21 22

20

21 22

24

27 28

18

27 28 26

25 21 22
21 22

29

26

30 31 32

17

18
20

21 22

23

24
25

26
27 28

29

30 31 32

33 34 35

36

37
Puzzelservice / Persbelangen / P0174

39
40

41

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

42

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

44

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

45
46

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

48
1

2
3

4
5

6

49

7
8

9
10 11 12

50 51
50 51

1
2

3
4

5
6

50 51
1

2
3

4
5

6

50 51
50 51

1
2

3
4

5
6

50 51
1

2
3

4
5

6

50 51
1

2
3

4
5

6
14

52

1
2

3
4

5
652

1
2

3
4

5
652

7
8

9
15

53 54 55 56

7
8

953 54 55 56

7
8

953 54 55 56

53 54 55 56

7
8

953 54 55 56

7
8

953 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56

53 54 55 56
10 11 12

53 54 55 56
10 11 12

53 54 55 56

595959

17

15

6060

62 63
62 63
62 63
62 63

64 65
64 65
64 65
64 65

25

6767
2067
2067

26

686868

7070
25

7171

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

27 28

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6

1
2

3
4

5
6

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
7

8
9

7
8

9

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
7

8
9

7
8

9

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

21 22
21 22

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

Puzzelservice / Persbelangen / P0174

10 11 12

30 31 32
30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P0174
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24
25

26
27 28

29

30 31 32

Puzzelservice / Persbelangen / P1075

38 39 24 34 32 41 15 33 46 49 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40

41 42

43

44 45 46 47

48 49 50

51 52

HORIZONTAAL: 1 maandinkomen, 6 op adem komen, 11 groet, 12 bospad, 13 
oppervlaktemaat, 14 advertentie, 15 in voorbije tijden, 16 slaperig, 17 vloertegel, 19 
voorjaarsgroente, 21 schaap, 22 eerste vrouw, 23 voorzetsel, 24 uitspraak, 27 klets-
koek, 30 bevrachtingsovereenkomst, 34 gedegen, 38 deksel, 39 lofdicht, 40 gevoel 
van eigenwaarde, 41 uitstalraam, 42 onbekende, 43 bloeimaand, 44 plaatsbewijs, 
46 narigheid, 48 eenheid van elektrische weerstand, 49 roem, 50 Europeaan, 51 
gedicht van vier regels, 52 papzak.

VERTICAAL: 1 haarwasmiddel, 2 zoon van Poseidon, 3 lijnvormig, 4 haat, 5 sys-
teem, 6 apensoort, 7 keukengerei, 8 schraalheid, 9 lof, 10 op geen enkele plaats, 
18 joods prieeltje, 20 hang hebben naar, 25 voormalige republiek, 26 een zekere, 28 
oorspronkelijk, 29 vreemde munt, 30 keukenchef, 31 staat in de VS, 32 landbouw-
werktuig, 33 Europeaan, 34 algemeen geprezen, 35 publiek, 36 bezetenheid, 37 sul, 
45 als het ware (afk.), 47 naamvalsvorm.

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

AGONIE - AKANT - AREND - ASTMA - BAZELAAR - CRECHE - DEKSEL 
- EERLIJK - EGOÏST - EMPIRE - FAGOT - FINESSE - FRITES - GEHEEL - 
GENIE - GETUIGENVERHOOR - GLOED - GRAVER - HOEST - HOLTE - 
IDAHO - IMKERIJ - IMUUN - INVAL - KADASTER - KAROS - KILTE - KLIKO - 
LEDIG - MARKT - MATIG - MEDOC - OFFSET - OPRIT - REBEL - REEKS - 
RENET - RUZIE - SALSA - SEKTE - SERRE - SERUM - SKIER - SLIJMERD - 
SPAAN - SPIES - SPREI - TASJE - THESE - THUIS - TOTEM - TRANS - WEIDE - 
WODKA - ZELFSTANDIGHEID

boven-
winds
eiland

deel van
een plant

fauteuil

loco-
motief
(afk.)

golfterm

min
crimineel

ei

grauw

groente

5 7

4 hoofd-
slag-
ader

boom
3

deftige
vrouw

schande

Belgische
onder-
neming

vader

tussen-
werpsel

mineraal-
water

1

klooster-
overste

rand-
gemeente

afgebeten
stuk

8 Grieks
voor-

voegsel

Griekse
letter

2
spinsel

6

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

KRUISWOORDPUZZEL
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@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 25

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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ZEVENAAR - Toyota Bloemberg gaat bin-
nenkort campers verhuren. Met deze com-
pacte busjes mag door heel Europa ge-
reden worden. Carlo Bloemberg vertelt 
enthousiast over deze nieuwe mogelijk-
heid.

“Wij zijn al meer dan 30 jaar een Toyota-dea-
ler,” vertelt Carlo Bloemberg. “We proberen 
van een autobedrijf naar een mobiliteitsbe-
drijf te gaan. Daar horen autoverkoop, repa-
ratie- en herstelwerkzaamheden, leasing én 
nu dus ook camperverhuur bij. De campers 
zijn van het merk Crosscamp, onderdeel 
van de Hymergroep: “Zij bouwen een Toyota 
Proace om tot camper. Wij voegen dan de 
details en accessoires toe zoals de inventa-
ris, het zonnepaneel en de trekhaak.” Bloem-
berg kwam op het idee toen hij in Duitsland 
een camperbusje op de weg tegenkwam. “Ik 
zag dat er een Toyota-onderstel bij zat. Dat 
was iets voor ons!” Nu Crosscamp gaat uit-
breiden naar Nederland, Oostenrijk en Bel-
gië, is Toyota Bloemberg de eerste die deze 
soort campers in ons land gaat verhuren. 
“Het is voor ons een leermarkt. De eerste 
camper gaat over een maand de verhuur in. 
We verwachten twee andere stuks vanaf juli 
of augustus aan te kunnen bieden.”

Avontuurlijke campers
“We verwachten een wat jongere doelgroep,” 
vertelt Bloemberg. “Dit zijn avontuurlijke 
campers. Ze zijn bijvoorbeeld uitstekend om 

een weekendje naar de Ardennen te gaan, 
met de fietsen achterop.” De busjes hebben 
een zonnepaneel op het dak, zodat er zelfs 
midden in de natuur stroom beschikbaar 
is. Ook zijn de campers compleet met uit-
schuifbare luifel, een keuken die naar bui-
ten verplaatst kan worden, een verwarming, 
vier bedden en een opbouwbare eettafel 
(eveneens voor vier) die zich in het busje 
bevindt. “Er zitten ook twee accu’s in, zo-
dat de camper altijd kan starten. Je bent 
erg flexibel,” zegt Bloemberg. “Het zijn kleine 
en compacte campers, waar je ook de stad 

mee in mag. Het past zelfs in een parkeer-
garage.” Er zijn dus veel mogelijkheden aan 
verbonden. “Die behoefte aan vrijheid, daar 
zal meer vraag naar komen.”

Uitbreiding
Toyota Bloemberg bezit tot nu toe één cam-
per. “Daarmee willen we kijken hoe het gaat. 
We starten de website ook pas op als we ze 
écht gaan verhuren.” Voor nieuwsgierigen 
is de Duitse site crosscamp.com natuurlijk 
wel beschikbaar. Loopt alles naar wens, 
dan zal Toyota Bloemberg gaan uitbreiden. 

“Deze zomer krijgen we nog twee campers 
van het model dat we nu hebben. Volgend 
jaar zullen we ook wat grotere varianten ver-
huren.” Bloemberg is zelf erg enthousiast 
over deze manier van reizen. “Van jongs af 
aan ben ik met de camper op pad geweest. 
Dat vond ik een mooie manier om te reizen. 
Het is een stukje vrijheid. Je kon gewoon 
langs het water gaan staan, met de luifel 
uit, in the middle of nowhere.” Hij kijkt er dan 
ook naar uit om de nieuwe camper te probe-
ren. “Natuurlijk ga ik het een keertje testen 
met mijn gezin!”

Kyra Sannes

Ouders voor ouders
Humanitas Home-Start biedt helpende hand aan ouders

‘Met een camper ben je erg flexibel’ 
Toyota Bloemberg gaat ‘avontuurlijke campers’ verhuren 

De behoefte aan vrijheid, daar zal meer vraag naar komen. (Foto: Kyra Sannes)

LIEMERS - Humanitas Home-Start on-
dersteunt al twaalf jaar ouders en hun ge-
zinnen in de Liemers. Een luisterend oor, 
praktische hulp of advies; de ervaren vrij-
willigers bieden het allemaal. 

Humanitas Home-Start is een organisatie die 
ouders op een laagdrempelige manier pre-
ventief ondersteunt bij het opvoeden van 
kinderen. De organisatie ondersteunt aan-
staande ouders vanaf 28 weken zwanger-
schap, en gezinnen met kinderen van 0 tot 
17 jaar. Dit gebeurt door vrijwilligers die 
allemaal het beste met de gezinnen voor 
hebben, maar zich nergens toe opdringen. 
Marjolein Nieuwenhuisen, projectcoördina-
tor, legt uit: “Een ouder kan zich vrijblijvend 
aanmelden met een vraag. Als wij kunnen 
helpen, nemen we contact op met de ou-
der voor een kennismaking. We bespreken 
wat de ouder nodig heeft en hoe een vrij-
williger de ouder en het gezin kan onder-
steunen. Nadat dit duidelijk is, matchen 
we een vrijwilliger met het gezin. Is deze 
match positief, dan zal de vrijwilliger weke-
lijks een dagdeel bij het gezin langskomen. 
Deze periode kan van drie maanden tot een 
jaar duren. Aan het einde van de periode 

hopen we de ouder(s) genoeg energie en 
vertrouwen mee te hebben gegeven, zodat 
ze alleen verder kunnen.” De vrijwilligers 
zijn getrainde en ervaren ouders die zelf 
ook voor opvoedkwesties hebben gestaan. 
Elke situatie is anders en daarom hebben 
de vrijwilligers allemaal hun eigen exper-
tise. Vrijwilliger Jeannette: “Als vrijwilliger 

ben ik er om tijd, aandacht en een luiste-
rend oor te bieden. Daarnaast kan ik in-
breng geven vanuit mijn eigen ervaring. Zo 
heb ik met mijn ervaring als alleenstaande 
moeder, een moeder die in dezelfde situatie 
zat, erg goed kunnen helpen. We hadden 
een goede klik met elkaar en ze wilde zelf 
echt verandering. Dat de motivatie er is, 

vind ik erg belangrijk. Daar krijg ik energie 
van en het is heel dapper van de ouder.” 
Ouders die aan een traject van Humanitas 
Home-Start zijn begonnen, zijn erg te spre-
ken over de aanpak en leerzame dagen. 
De moeder waarmee Jeannette recent een 
project heeft afgerond, vertelt: “Ik was op 
zoek naar iemand die mij voor een tijdje bij 
de hand kon nemen en kon ondersteunen. 
Dit werd gedaan en er werd goed naar mij 
geluisterd. Jeannette was echt de perfecte 
match voor mij en ik heb veel van haar 
meegekregen voor de toekomst. Zo weet ik 
dat ik goed bezig ben en kijk ik anders naar 
bepaalde situaties. Ik sta in mijn kracht, 
heb vertrouwen dat alles goed komt en ik 
heb vertrouwen in mezelf.” 

Nieuwenhuisen hoopt dat Humanitas Home-
Start bekender wordt in de Liemers. “Ouders 
vinden het soms moeilijk om zich aan te mel-
den. Aan hen geef ik mee dat het soms alleen 
maar fijn is om even door een onafhanke-
lijk persoon gesteund te worden en te kijken 
naar wat er nou wel goed gaat.” 

Er kan contact met Humanitas Home-
Start worden opgenomen via de website:  
www.home-start.nl of direct met Marjo-
lein Nieuwenhuisen via 06-12363420 of  
m.nieuwenhuisen@humanitas.nl.

Marjolein Nieuwenhuisen en vrijwilliger Jeannette.  (Foto: Nina Elbers)

Nina Elbers



 
 

MDT NIEUWS 

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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Op 27 juni ontvouwt zich in het Horster-
park een wel héél magisch tafereel; op 
deze zomerdag wordt namelijk het     
kabouterpad geopend. Dit betoverende 
pad is rijk aan achtergrondverhalen,    
vakmanschap en creativiteit. Het is     
allemaal terug te zien in de hoedanigheid 
van kabouters die zich achter de bomen 
schuilhouden. MDT-deelnemers zetten, 
samen met ervaren vrijwilligers, de 
schouders onder dit bijzondere project 
van HOPE XXL.   

In het Horsterpark, dat zich bevindt    
tussen de gemeentes Westervoort en 
Duiven, zijn jong- en oud al maanden 
bezig aan een nieuw creatief project. De 
welbekende kapschuur, een plek voor 
vrijwilligers om hun handen lekker uit de 
mouwen te steken, leent zich al langere 
tijd voor de werkzaamheden rondom de 
aanleg van een heus kabouterpad. Niet 
zomaar een saai wandelpad, maar een 
spannende ‘ontdekkingsroute’! Vrijwilli-
ger Harrie van Dijk overziet de aanleg 
van het betreffende pad. Met zijn jaren-
lange ervaring met mechanica en in de 
bouw is hij de aangewezen persoon om 
fantasie om te zetten in werkelijkheid. 
Ook bouwt Harrie steevast mee aan de 
dierenhokken van de kinderboerderij, 
een toonbeeld van zijn enthousiasme 
voor het vak. “Het is ontzettend fijn om 
de vrijheid te krijgen om hier aan te   
werken.”, vertelt Harrie trots. “Bijna alles 
kan gemaakt of geregeld worden.” Met 
dergelijke motivatie op zak, leek de reali-
satie van een droompad al snel dichtbij. 
“Er zijn veel mensen die graag bijdragen 
aan dit initiatief, zo zorgen zij voor vol-
doende materialen als hout en dergelij-
ke” legt Harrie enthousiast uit. “Samen 

realiseren we een perfecte loop- en doe-
route die er zo professioneel mogelijk uit 
moet gaan zien.”  

De Route 

“Nederland telt 64 kabouterpaden.”,   
vertelt Harrie. “Maar dit pad wordt uniek 
omdat hier zoveel aandacht en zorg in is 
geïnvesteerd.” Tevreden loopt hij over de 
– nu nog – kale paden van het kabouter-
pad waar straks de kabouters hun intrek 
zullen nemen. “Alle paden zijn gebaand 
door de bosploeg van het park.”, legt 
Harrie uit terwijl hij wijst naar de keurig 
aangelegde wegen. “Alles is dan ook met 
hout afgebakend om het pad een natuur-
lijk gevoel te geven. Zo komen er houten 
kabouters, want die van plastic zijn lang 
niet zo leuk!” Houtsnippers knisperen 
onder de schoenen van Harrie terwijl hij 
zich een weg baant over de pittoreske 
slingerpaadjes. Vogels fluiten in de     
bomen van het kabouterbos, 
allicht nieuwsgierig naar de 
opening van het pad. “Van 
huisjes tot speeltoestellen en 
van fotoborden tot… , nou ja, 
kabouters.”, zegt Harrie terwijl 
hij het eind nadert van de 450 
meter lange route.  Veel van de 
attributen die de route zullen 
aankleden, zijn afkomstig van 
lokale houtkunstenaars. Zo 
dragen Wim Rutten en Will 
Schropp hun steentje bij door 
eekhoorns en uilen te creëren 
uit hout, wat nét zo Liemers is 
als het pad zelf. Zelf bouwt én 
bewerkt Harrie andere fantas-
tische bouwwerken zoals ka-
bouterpalen, huisjes én een 

grote rustieke brug aan de 
‘hoofdingang’ van het pad. 
“Knutselen zit in de fami-
lie.”, voegt Harrie toe. “Als 
ik ergens naar kijk, krijg ik 
daar altijd ideeën bij.” 

Maatschappelijke       
project 

Voor het HOPE XXL MDT-
project Jong Geleerd is 
Jong Gedaan, waarbij jon-
geren 80 uur investeren in 
Maatschappelijk werk, 
bestond de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de 
constructie van het kabou-
terpad. Diverse jongeren, 
afkomstig van het Liemers 
College en het Candea 
College, kozen om hier 
aan mee te helpen. Niet 
alleen hebben de  deelne-
mende jongeren meege-
dacht over het design, 
maar ook begaven zij zich 
op de werkvloer om de 
kabouters te voorzien van 
een likje verf. Harrie, even-
als andere vrijwilligers, 
doet zijn best om de    
jongeren te faciliteren met 
de benodigdheden en aan-

wijzingen om samen het kabouterpad te 
maken teneinde de bezoekers straks te 
doen verbazen als ze het pad bewande-
len.  

Het pad is vrij toegankelijk voor iedereen 
om te bezoeken. Niet alleen is het      
Horsterpark straks een wandelpad rijker, 
maar huisvest deze tevens een            
eerbetoon aan Liemers vakmanschap. 
Het harde werken van Harrie van Dijk en 
de andere vrijwilligers is zichtbaar in elke 
kabouter die men weet te ontdekken op 
de route. “Ik hoop dat de mensen het 
leuk gaan vinden.”, glimlacht Harrie    
nogmaals. “Wij kunnen het pad oneindig 
uitbreiden, de creativiteit laat het toe!” 
Indien betrokken bezoekers suggesties 
hebben voor aanvullingen die het       
kabouterpad nog leuker maken, zijn deze 
altijd van harte welkom. Zij worden    
uitgenodigd een email te sturen naar 
info@horsterpark.nl. 

Tr8-104A  Het Horsterpark kabouterpad, de 
Liemerse Efteling! 

��Harrie van Dijk voor de ingang van het nieuwe kabouterpad in het Horsterpark 

��De palen die het pad straks gaan markeren 
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ZEVENAAR – Na het succes van 
vorig jaar heeft Guido Staring de 
terrastuin voorzien van een splin-
ternieuwe tent en nog meer sfeer-
volle verlichting. Ook het meu-
bilair is deels vernieuwd: minder 
grote tafels en meer kleinere bis-
tro-tafeltjes, waardoor de omslo-
ten binnentuin een nog intiemere 
uitstraling heeft gekregen.

De splinternieuwe grote fla-
me-heaters maken de ambian-
ce compleet. Guido: “Het (door 
corona-beperkingen ingegeven) 
bar&Ggrill-concept van vorig 
jaar komt te vervallen, we gaan 
de terrastuin nu gebruiken zoals 
aanvankelijk de opzet was: als ver-
lengstuk van ons zalencentrum. 
Onze tuin kan overal voor gebruikt 
worden, vakantieborrels, feestjes, 

verjaardagen, barbecues, enzo-
voort.”
“Als erkende trouwlocatie kun je 
hier ook een romantisch trouw-
feest vieren. Vorig jaar zijn er zelfs 
vergaderingen en ook koffietafels 
gehouden! Mensen zijn nu eenmaal 
graag buiten en we kunnen alles 
naar wens invullen. Wat we nor-
maal in onze zalen doen, kan (met 
redelijk weer) ook buiten. Boven-
dien zijn de corona-risico’s op een 
buitenlocatie veel eenvoudiger in te 
perken en dat geeft veel gasten een 
veilig gevoel. Zolang dit nog nodig 
is uiteraard!”
Reserveringen: 
Zalencentrum Staring, 
Grietakkers 3, Zevenaar; 
0316 523458; 
info@zalencentrumstaring.nl; 
www.zalencentrumstaring.nl.

LOBITH – “Vele jaren hebben we 
ons ingezet om de Sint en zijn 
Pieten te ontvangen in Lobith – 
Tolkamer en er voor alle kinderen 
een onvergetelijke middag van 
te maken. En dat hebben we met 
ontzettend veel plezier gedaan.”

“Nu is de tijd gekomen om het 
stokje over te dragen. Kom je uit 
Lobith of Tolkamer en lijkt het jou 
leuk om deze eervolle taak van ons 
over te nemen? Neem dan snel 
contact met ons op. Het organise-
ren van de intocht is een serieuze 

maar leuke klus. Dus als je organi-
satorisch sterk bent, ook niet bang 
bent voor werken onder een beet-
je druk en het gewoon ontzettend 
leuk vindt om deze traditie in stand 
te houden. Dan zijn we op zoek 
naar jou!
Schrik niet. Er ligt al een draaiboek 
als basis klaar, dus je hoeft niet het 
wiel opnieuw uit te vinden. Mocht 
je nou interesse hebben, bel dan 
even met de voorzitter John Jan-
sen. Je kunt hem ’s avonds na 
19.00 uur bereiken op telefoon-
nummer 0316 542154.”

WESTERVOORT – “Het is mijn 
visie dat je de pijn van verlies 
door abortus of miskraam niet 
je leven lang met je mee hoeft 
te dragen. Dat het mogelijk is 
om je verlies werkelijk te he-
len en er werkelijk vrede mee te 
voelen.” Esther Sanders uit Wes-
tervoort is daarom enorm dank-
baar dat zij bij Femcademy kon  
aansluiten.

Femcademy is in 2020 opgericht 
door zes vrouwelijke ondernemers 
om andere onderneemsters te on-
dersteunen tijdens corona. Dit jaar 
organiseert Femcademy voor het 
tweede jaar haar online zomer-
festival. Meer dan dertig vrouwe-
lijke trainers en coaches geven 
workshops voor vrouwen. “Ik ben 
ontzettend blij met dit initiatief, 
want het is een prachtige kans op 
extra promotie en omzet in een  
pittig jaar.”

Online zomerfestival 
Nu is er een online workshopfes-
tival, als corona voorbij is, komen 
er ook live masterclasses. Esther: 
”Ik ben door Femcademy gevraagd 
om deze workshop te geven, om-
dat zij het zo belangrijk vinden om 
ook aan een zwaar thema als dit 
aandacht te geven. Daar kan ik 

me natuurlijk helemaal in vinden. 
Niet alles in het leven is licht en 
luchtig. Naast de mijne zijn er tal-
loze andere workshops, met heel 
diverse onderwerpen, variërend 
van werk tot spiritualiteit en van 
alles er tussenin. Steun jezelf als 
vrouw én je lokale ondernemer op  
https://femcademy.nl/.”

Wilt u ook iets onder de aandacht 
brengen in uw regio? Dat kan! Stuur 
uw bericht in via onze website: 
www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik op onze website eerst op de re-
gio waarover uw bericht gaat. Alleen 
voor die regio stuurt u het in. Klik 
vervolgens op: ‘Nieuws insturen’. Ui-

teraard kunt u ook een (onbewerkte, 
rechtenvrije) foto toevoegen. Het 
wijst zich vanzelf. Vragen? Bel: 0481 
464770. We helpen u graag verder.

GROESSEN – De ontwikkelingen 
rond Covid-19 verlopen zo be-
moedigend dat Feestweek Groes-
sen er vertrouwen in heeft en aan-
kondigt dat in oktober Feestweek 
Groessen 2021 zal doorgaan!

Nu zelfs de Rijksoverheid het aan-
durft om te voorspellen dat na de 
zomer alle maatregelen zullen ko-
men te vervallen, durft Feestweek 
Groessen het aan om het program-
ma voor FWG 2021 bekend te ma-
ken. Wat is er nu leuker dan na an-
derhalf jaar niet feesten, de draad 
op te pakken bij de gezelligste fees-
ten van de Liemers? Natuurlijk is 
er het voorbehoud dat de besmet-
tingscijfers beheersbaar blijven en 
de beperkende maatregelen tegen 
die tijd zullen zijn afgebouwd. Met 
name de anderhalve meter zal 
moeten worden afgeschaft. maar 
ook daar heeft de overheid vertrou-
wen in. Feestweek Groessen gaat 
dus gewoon door!
Over niet al te lange tijd zullen de tic-
kets in de voorverkoop komen. En 
de eerste kaarten zullen, net als al-

tijd, extra aantrekkelijk geprijsd zijn. 
Hou daarvoor social media en de 
website van Feestweek Groessen 
in de gaten! Het is niet uitgesloten 
dat het maximumaantal bezoekers 
lager mag zijn dan voorheen. Het is 
dan ook zaak om op tijd tickets te 
bemachtigen. En mocht onverhoopt 
FWG 2021 tóch niet door mogen 
gaan, dan blijven je tickets geldig  
tot 2022.

Het programma voor Feestweek 
Groessen 2021 luidt (onder voor-
behoud):
Zaterdag 16 oktober: Qmusic The 
Party – 4 uur Fout!
Zondag 17 oktober: Groessense 
Bokbier Pruuveri-j
Vrijdag 22 oktober: Open Liemers 
Dartstoernooi
Zaterdag 23 oktober: Maisfeest 
met MmoozZ

Zalencentrum Staring: 
vernieuwde terrastuin

Hoor wie klopt daar kinderen? 
Nou, het Sinterklaascomité 
Lobith – Tolkamer!

Workshop helen van abortus en 
miskraam online op Femcademy Zomerfestival

Ook uw bericht in de krant? 

Feestweek Groessen gaat door!

Esther Sanders. (foto: Eli te Winkel)

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

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

NR 1 
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(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
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Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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LIEMERS – Eén van de rafelroutes is de 
kunstwandeling door Oud-Zevenaar. 
Behalve dat je op deze route bijzonde-
re kunstwerken in de openbare ruimte 
zult zien, voert de route ook langs een 
prachtig stukje natuur. Vlakbij de kerk in 
Oud-Zevenaar ligt een bijzonder bos. Dit 
zogenoemde rabattenbosje is in de pe-
riode 2014 tot 2017 opgeknapt door de 
werkgroep Oké (Onderhoud Kleine Land-
schapselementen). Initiatiefnemers wa-
ren Rieny Putmans en Gerrit Kolenbran-
der. Zij werken samen met een werkgroep 
die bestaat uit een aantal enthousiaste  
vrijwilligers.

In de bosbouw wordt een methode toegepast 
om in natte gebieden droge stukken grond 
te krijgen waarop bomen kunnen worden ge-
plant. De bosjes die daardoor ontstaan wor-
den rabattenbosjes genoemd. Rabatten zijn 
langwerpige ophogingen die gelegen zijn tus-
sen greppels. De grond die uit de greppels af-
komstig is wordt gebruikt om het rabat mee 
op te hogen. Op de rabatten worden bomen 
geplant zoals wilgen en populieren, die gerief-
hout leveren. Hout voor bijvoorbeeld kachels 
en bonenstaken. De rabattenbosjes worden 
sinds circa 1950 niet meer gebruikt voor de 
houtproducten, maar hebben wel een histori-
sche en ecologische waarde.

Wejenwaard
In Oud-Zevenaar ligt dus zo’n kenmerkend 
rabattenbos. Vroeger was het gebied in de 

Wejenwaard erg moerassig. Daarom wer-
den ook daar sloten uitgegraven om grond 
op te hogen. De naam Wejen verwijst naar 
de wilgentenen, waarvan manden werden 
gemaakt. Mandenmakers voeren door de 
sloten om deze wilgentenen te snijden. 
Toen er steeds minder wilgentenen ge-
bruikt werden kregen de wilgen, en ook de 
populieren, kans om zich te ontwikkelen tot 
een dichtbegroeid griendbos en zijn de slo-
ten dichtgeslibd. Er is vermoedelijk al meer 
dan 50 jaar nauwelijks naar het griendbos 
omgekeken. Van de specifieke structuur 
van een rabattenbos was lange tijd geen 
sprake meer. Rieny Putmans en Gerrit Ko-

lenbrander trokken zich de verwaarlozing 
van het unieke bos aan en maakten zich 
sterk voor de renovatie van het rabatten-
bosje. Met een subsidie van de VSR (Ver-
eniging Streekbeheer Rijnstrangen) en een 
bijdrage van het Baron en Barones van He-
mert tot Dingshof, Coldeweyfonds kon de 
Werkgroep Oké aan de slag. Sloten werden 
uitgebaggerd, de rabatten weer opgehoogd 
en nieuwe bomen aangeplant. Het hout dat 
werd gehakt uit het bos werd duurzaam 
gebruikt voor het verwarmen van kassen in 
het kassencomplex Bergerden bij Bemmel/
Lent en het warmstoken van het bakhuisje 
aan de Slenterweg in Ooy.

Biodiversiteit
De biodiversiteit is vergroot nu 
het bos weer leefruimte biedt 
aan de ree, de roerdomp, de be-
ver en de kamsalamander, die 
in het bos overwintert. Ook de 
dwergmuis voelt zich thuis in 
het bos. Er is zelfs al een ijsvogel 
gesignaleerd. In de lente en zo-
mer groeien en bloeien er ruim 
300 verschillende plantensoor-
ten, zoals de lisdodde, de water-
munt en bramenstruiken. Deze 
biotoop is een paradijs voor veel 
insecten, waaronder de bijen, 
die hier goede schuilplaatsen 
kunnen vinden. Onderhoud aan 
het rabattenbosje blijft uiteraard 
noodzakelijk. Het rabattenbos 
is de titel Rafel van de maand 
meer dan waardig. Het is een 
‘kunstwerk’, het resultaat van 
een mooie samenwerking tus-

sen de natuur en de mens. Meer informatie:  
www.rafelroutes.nl en https://www.face-
book.com/werkgroep.oke .

Deze serie is een initiatief van de Stichting Rafel-
routes in samenwerking met RTV Favoriet en de 
Liemers Helemaal Goed Courant. Iedere maand 
wordt een ‘Rafel’ belicht. Elke tweede maandag 
in ‘Kijk op de samenleving’ op RTV Favoriet, twee 
weken later in deze krant. Geïnspireerd? Trek de 
wandelschoenen aan of pak de fiets!

Alie Engelsman

Rafel van de maand juni
Het rabattenbosje, mooie samenwerking tussen natuur en mens

Het rabattenbosje enkele jaren geleden. Nieuwsgierig hoe het er nu uit ziet? Pak de fiets of trek de wandelschoenen aan. (Foto: PR)

ZEVENAAR – Een unieke manier van over-
tuiging en gevoel overbrengen via een film 
is een echte uitdaging. Ondanks dat het 
zo’n lastige opgave is, is het Chloé Zhao 
met haar film Nomadland dubbel en dwars 
gelukt.

Ik zag deze film in Filmhuis Zevenaar op de 
nieuwe locatie in de Turmac Cultuurfabriek. 
Het was de eerste avond dat het filmhuis 
weer open was na alle coronamaatregelen. 
Ik kreeg er een heel welkom gevoel van de 
gastvrouw en gastheer. Tot nu toe komt er 
vooral veel ouder publiek op films van het 
Filmhuis af, maar voor jongeren is dit ook 
een zeer leuke plek om naar toe te gaan. Ook 
al draaien ze niet alle “standaard” jeugdfilms.  
Ik kan het weten!

In de film Nomadland speelt Fern de hoofd-
rol. Zij is een ongelukkige weduwe die 
niet weet wat ze doen moet met haar toe-
komst. Ze is dakloos, maar leeft wel in haar 
eigen opgeknapte busje. Ze ontmoet een 
stel nomaden dat rondtrekt in de Verenig-
de Staten. Ze besluit daarom om met het 
nomadenvolk mee te reizen. Deze reis is 
een rollercoaster voor Fern. Fern oogt als 
een stereotype nomaad, dit vind ik enigs-
zins jammer. Ik had graag een wat minder 

cliché personage als Fern gezien. Frances 
McDormand is wél een behoorlijk goede 
actrice, die heel realistisch is. Je voelt als-
of je het vogeltje bent dat jaren met haar 
meevliegt. Ze is heel rustig, maar tegelij-
kertijd ook heel levendig. Hoe langer je de 
film zit te kijken hoe meer ze floreert. Door 
het realistische beeld van het reizen en de 
onderlinge verhoudingen tussen de authen-
tieke nomaden heb ik het onbewuste gevoel 
alsof ik eigenlijk naar een documentaire zit 
te kijken. Dit merkte ik niet alleen op, maar 
ook twee senioren die in de zaal zaten. De 
muziekkeuze is heel relaxed en prettig. Dit 
is het gevolg van de heerlijk subtiele piano 
muziek. De ingevoegde geluiden mochten 
zeker wat beter. Vrij cliché waren de hon-
dengeluiden: ik had het gevoel dat ik dit al 
in meerdere films voorbij heb zien komen. 
Het slot van de film is wondermooi! Fern 
komt aan het einde van haar emotionele 
reis en haalt daar veel conclusies uit. Ze zet 
een van die conclusies om tot een mooie 
boodschap voor alle kijkers van de film.  
Aan mijn beide zijden zag ik dat wat be-
zoekers een traantje weg pinkten. Dit kan 
Nomadland dus met je doen. Je ziet niet 
alleen de film, maar krijgt ook een onver-
wachte reality check. Nomadland krijgt van 
mij 4 sterren! Ik hoop dat er een vervolg-
film komt op Nomadland en dat we Fern 
snel weer terug zien met haar bijzondere  
avonturen.

     Suva Boersma

Recensie Nomadland van Chloé Zhao,  
4 sterren: ‘Een overwachte realitycheck’

Voor de rubriek De Lie-
mers Werkt bezoeken 
we regelmatig een on-
dernemer of medewer-
ker van een Liemers 
bedrijf.

Naam?
“Paula Teunissen. Ik 
woon in Zevenaar 
en mijn bedrijf heet  
Paula’s Haarmode.”

Bedrijf? 
“Ik ben mijn eigen kapsalon begonnen in 
2005, voor dames en heren. Af en toe be-
geleid ik een stagiaire, maar verder werk ik 
zonder personeel. Ik knip, kleur en krul ha-
ren, regel de administratie en maak ook zelf 
schoon.”

Vrije tijd?
“Ik sport graag. Zo doe ik aan krachtsport, 
zit vaak op de mountainbike of racefiets en 
ben zelf spinninginstructrice. Ook vind ik het 
heerlijk om te koken en werk ik graag in mijn 
tuin. Daar verzorg ik kruiden, groenten en 
bloemen.”

De Liemers?
“Ik heb een sterke band met de Liemers. Ik 
ben geboren en getogen in Groessen. Later 

ben ik naar Zevenaar vertrokken, waar ik nu 
met veel plezier woon en werk.”

Mooiste plekje?
“Er zijn een heleboel mooie plekjes in de Lie-
mers, vooral in het buitengebied. Ik kan ook 
heel erg genieten van de drukte op de terras-
sen, al is dat in deze tijd natuurlijk minder.”

Lokaal werken?
“Echte zakenpartners heb ik niet in mijn werk, 
maar ik probeer zoveel mogelijk lokaal te le-
ven. Ik koop bijvoorbeeld niks via internet, 
maar alles bij fysieke winkels in de buurt. Ik 
richt me dan vooral op de kleine, zelfstandi-
ge bedrijven. Van bakker, slager en visboer 
tot polier, groenteboer en de bloemist. Ook 
sport ik natuurlijk dicht bij huis. Dat houdt 
de omgeving levendig. Zo blijft de Liemers in 
beweging!”

Kyra Sannes

‘Veel mooie plekjes in de Liemers’

“Ik werk zonder personeel”. (foto Kyra sannes)



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 23 juni 2021 16

Schutterij Sint-Andreas-nieuws
ZEVENAAR – Door de corona 
heeft menig verenigingsleven stil 
gelegen. Zo ook de activiteiten bij 
schutterij Sint-Andreas. Gelukkig 
zijn er door de versoepelingen mo-
gelijkheden om de draad weer op 
te pakken.

De malletband is op donderdag 
3 juni weer gestart. Het was zeer 
goed om samen weer de instru-
menten op te pakken en te laten 
klinken. “Lijkt het je leuk om ook 
muziek te maken, kom dan op de 
donderdag avond naar onze repe-
titie, of neem contact op met onze 
coördinator Thijs Vreman (thijsvre-
man@hotmail.com).”
Met de versoepelingen per 5 juni 
wordt het voor onze vendeliers 
ook mogelijk om het vendel op te 
pakken en hun kunsten weer bij te 
slijpen. Ook zij zullen na een lange 
periode weer aan de slag moeten.
“Begin juli (kermisdagen in Zeven-

aar) hopen we samen met de volle-
dige schutterij, de reguliere optocht 
op zaterdag en zondag te kunnen 
maken. De intentie is dan om ook 
weer een bezoek aan de verpleeg-
huizen te kunnen maken, alwaar 
dan een vendelhulde gemaakt 
wordt.”
Ook de schutters kunnen het schie-
ten met luchtbuks en luchtpistool 
weer beginnen met oefenen. De 
schietsport is een techniek & con-
centratie sport, waarbij regelmatig 
oefenen van wezenlijk belang is. 
Door corona was dit oefenen lange 
tijd, niet mogelijk.
“Lijkt een van deze activiteiten je 
leuk, kom dan donderdagavond 
naar het gebouw van Sint-And-
reas, Oude Doesburgseweg 1 in 
Zevenaar. Wil je er eerst meer in-
formatie over de schutterij of de 
activiteiten, kijk dan op de website  
www.st-andreas-grieth.nl of mail naar  
pr@st-andreas-grieth.nl.”

Leuke gratis activiteiten voor iedereen
DUIVEN – “Nu de hore-
ca open mag, kunnen 
wij als KerkvoorNu ook 
weer activiteiten aanbie-
den. Wij kijken er enorm 
naar uit; wees welkom in 
De Stek!”

“Ben jij een echte Crea 
Bea en hou je ervan om 
anderen blij te maken? 
Geef je dan op voor het 
maken van Happy Sto-
nes, vrolijke zwerfkeien 
die je zelf ontwerpt. Geef 
je op voor de workshop 
(24 juni: 14-16 uur en 29 
juni: 10-12 uur) via info@
kerkvoornu.nl. Je kunt de 
keien ook ophalen in De 
Stek en er thuis mee aan 
de slag gaan.
Verlang jij ook weer naar een ge-
zellig en culinair samenzijn? Kom 
dan op 29 juni, 5 en 13 juli om te 
genieten van een heerlijke maaltijd 
en een goed gesprek. De inloop is 
vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur 
gaan we aan tafel. Geef je op voor 
deze Meet&Eat avonden via meet-
eat@kerkvoornu.nl. 
Voor alle 60-plussers is er de in-
loopochtend, elkaar ontmoeten en 

gezelligheid staan deze ochtend 
centraal. Loop even binnen op 3 juli 
van 10.00 tot 12.00 uur, opgeven is 
niet nodig.
Dezelfde middag, zaterdag 3 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur is er de 
KidzSummerparty met allerlei leu-
ke wateractiviteiten voor kinderen 
van de basisschool. Geef je op via 
info@kerkvoornu.nl en neem al je 
vriendjes en vriendinnetjes mee 
voor een middag vol waterpret!

Vanaf deze week delen we flesjes 
water uit met daarop de mooie 
boodschap ‘Kom als je dorst hebt’. 
Op vertoon van dit kaartje ontvang 
je een gratis kopje koffie, thee of 
een glas fris. Zien we je snel?
Naast deze leuke activiteiten ben je 
doordeweeks ook altijd welkom in 
De Stek tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Neem een kijkje op www.Kerkvoor-
Nu.nl voor meer informatie over 
ons en alle activiteiten.”

Hemelsbreed
Punt naar punt gemeten,
Zou je de afstand moeten weten,
Schrijf het op, niet vergeten,
Waar kan ik heen sturen Hemel-
post,
Wat dit aan postzegels kost,
Versturen zal veel tijd roven,
Weten ze, dat ik aan ze denk daar-
boven,
Hier strepen organisaties, instellin-
gen hun namen door,
Regelingen, stoppen, komen ze niet 
in aanmerking voor,
Worden uit de lijsten, overzichten 
geschrapt,
Organisatorisch, regelgeving oog-
punt wat ik snap,
Verdwijnen ze, stap voor stap,
Gebeurde veel de afgelopen weken, 
dagen,
Berichten van overlijden moet ik nu 

eenmaal overdragen,
Gelukkig staan ze heus nog wel er-
gens te boek,
Op lijsten, in een groepsmail, een 
appgroep,
Mark als secretaris van Baske-
tiers’71 vermeld,
13 september, ALV, stel ik me kandi-
daat, worden stemmen geteld,
Vervulling van nalatenschap, niet 
vergeten, niet geschrapt,
Ook moeder, heeft de aarde helaas 
verlaten,
Draag haar met me, blijf ik over pra-
ten, houden elkaar in de gaten,
Bij Basketiers’71, M & M een ere-
plaatsje krijgt,
Voortleven, niemand die over ze 
zwijgt,
Menselijke waarde, blijven voelbaar 
als dierbaren,

Op elke lijst, in groepsmails, app-
groeps, hun dierbare plekje bewa-
ren,
Vinkje, wordt aangetikt, namen 
worden geschrapt, worden wegge-
maakt,
Dreun, opdoffer, klap, doet zeer, wat 
me raakt,
Hun namen, in voor hen zo dierbare 
app/mail groepen, Wie heeft daar 
last van?
Als achterblijver, geeft me dit 
kracht, energie, stimulans, laat 
staan, als het even kan!
Vinkje laten staan, terugzetten, blij-
ven hun namen voortleven,
Hemelsbreed verschil, toch schrap-
pen, vraag het, zal ik het ZELF aan-
geven!

M & M     

De malletband Sint-Andreas is al weer druk aan het oefenen voor de kermisoptocht begin 
juli. (foto: Alex Mulder)
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DUIVEN – De ledenvergadering 
van vogelvereniging Witropaka op 
21 juni 2021 kan helaas nog niet 
doorgaan, omdat er vanwege het 
coronagebeuren te weinig leden 
mogen worden ontvangen in ver-
band met de ruimte bij het Gilde.

“Wat we wel kunnen mededelen is 

dat het bestuur al onze tentoon-
stelling aan het voorbereiden is. 
Want we denken (hopen) dat als al-
les zo blijft, het weer gaat gebeuren 
in november, maar daarvoor heb-
ben wij natuurlijk nog een paar ver-
gaderingen. We houden een ieder 
op de hoogte”, aldus het bestuur 
van Witropaka.

Nieuws van vogelvereniging 
Witropaka

Gezellig koffie drinken in De Stek. Je bent welkom! (foto: KerkvoorNu)
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Liemers Poëzie
SCHONE SCHIJN

Achtergelaten avondmaal
Ongepoetste vaatdoek

Ook plastic ligt daar prominent
op paden in de Achterhoek.

Dat zullen wij beter, zeggen wij trots
De Liemerse lanen legen.

En terwijl dit op papier goed klinkt
Kom ik diezelfde krant op straat weer tegen.

Maar als u anders wil en fris wil blijven
De schoonheid écht durft in te lijven.

Lees dan ‘Liemers Schoon En zonder troep’
Vanuit het gootje naast de stoep.

Ted Prost

ZEVENAAR- Klassieke criminaliteit neemt 
de afgelopen jaren steeds verder af, maar 
de digitale criminaliteit neemt toe. Maddy 
Stuiver, digitale wijkagent voor Rivierenland 
Oost, bestrijdt deze opkomende vorm van 
criminaliteit en vertelt graag meer over haar 
functie.

“Als digitale wijkagent houd ik mij bezig met 
alle gedigitaliseerde criminaliteit in ons ge-
bied. Ik help bijvoorbeeld het rechercheteam 
met onderzoek bij strafzaken waar een digi-
tale component in voor komt. Ook verzorg 
ik online basis politiezorg. Dit houdt onder 
andere in dat ik sociale media en digitaal lo-
kaal nieuws in de gaten houd. De reacties 
hierop zijn interessant voor mij, mensen rea-
geren online vaak zonder filter. Eveneens geef 
ik voorlichting aan zowel burgers als collega’s 
over de digitale wereld en de kansen die dat 
biedt in het opsporen van criminaliteit. Daar-
naast ben ik gewoon een allround politiea-
gent en rij ik samen met collega’s naar 112 
meldingen.”

Unieke functie
In Nederland zijn er nog maar weinig digitale 
wijkagenten; dit aantal ligt rond de 35. “Het 
is een unieke functie en in ons gebied ben 
ik de enige die dit doet. Het doel is dat ik 
over vier jaar als digitale wijkagent niet meer 

nodig ben, omdat alle agenten hier dan in op-
geleid moeten zijn.” Criminaliteit speelt zich 
namelijk niet alleen meer op straat af en dit 
merkt de politie bij veel zaken; bijna overal 
zit wel een digitale component in. “Ik kan tij-
dens zulke zaken bijvoorbeeld via een laptop 
of telefoon heel veel over iemands activiteiten 
ontdekken. Ook plaats delicten zijn soms een 
digitale goudmijn. Slimme apparaten, zoals 
Google Home, zeggen veel over een situatie 
door het laatste commando dat er is gege-

ven. En een Ring Doorbell kan de vluchtroute 
van een dader geven. Hier moet ik collega’s 
bewust en digitaal vaardig mee maken.”

Nieuwe fenomenen
Steeds meer nieuwe fenomenen duiken op 
in de digitale wereld en het is Stuiver’s taak 
om deze in de gaten te houden. Stuiver deelt 
ze via de social mediakanalen die ze namens 
de politie bijhoudt. “Met het informeren en 
communiceren over nieuwe mogelijkheden 

en gevaren houd je mensen scherp. Het is 
ook van belang dat dit onderling gebeurt tus-
sen inwoners: wees altijd kritisch en praat 
met elkaar.” De socials van de politie hebben 
ook een ander gebruik. “Soms is het een grote 
stap om naar een politiebureau te gaan en is 
een berichtje op Instagram of Facebook mak-
kelijker. Ook hier proberen we voor mensen 
met vragen klaar te staan. Andersom wordt 
dit ook gewaardeerd. Heeft u een tip voor ons, 
dan horen we dat graag.”

Nina Elbers

De metamorfose naar digitale wijkagent 
Maddy Stuiver zit in uniform achter haar computer

“Het is een unieke functie”. (Foto: Nina Elbers)

Het is een heerlijk gevoel nu we richting 
een normaal leven gaan. Wat is normaal? 
Ik hoop uiteraard dat we de goede dingen 
van het afgelopen anderhalf jaar behou-
den. Maar het is ook erg fijn dat de ver-
schillende koren, orkesten, scholen weer 
het theater boeken voor volgend seizoen. 
Dat we publiek mogen ontvangen bij de 
voorstellingen en de lessen en cursussen 
weer vol zitten. Alles zetten we in het werk 
om jong en oud kennis te laten maken met 
ons uitgebreide aanbod. Want al onze ac-
tiviteiten zijn er voor onze Liemerse inwo-
ners. Over betrokkenheid van de Liemerse 
inwoners gesproken, onze crowdfundings-
actie voor het onderdeel Tweede Wereld-
oorlog van het Liemers Museum loopt al 
heel goed. We zijn er nog niet, maar de 
eerste weken zijn zeer bemoedigend. We 

vragen minimaal 1 euro per inwoner. Een 
kleine bijdrage, maar met heel veel kleine 
bijdragen kunnen we het belangrijke on-
derwerp ‘oorlog’ nog beter voor het voet-
licht brengen in het vernieuwde Liemers 
Museum in de Turmac Cultuurfabriek. De 
betrokkenheid van de inwoners is groot en 
daar doen we het voor. We kunnen dan ook 
met z’n allen trots zijn op een prachtige 
Liemerse culturele organisatie. Ik ga zelf 
altijd met heel veel plezier aan het werk. 
Als ik zie wat er allemaal gebeurt zou ik 
dat wel van de daken willen schreeuwen. 
Als over een tijdje het museum helemaal 
klaar is mag iedereen het resultaat bewon-
deren. En oprecht zeggen: ‘Hier hebben we 
met z’n allen aan bijgedragen’. Wil je bij die 
club horen? Check dan onze website en 
doe een donatie!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Betrokkenheid

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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Royal Eijkelkamp:
Stagebedrijf van het Jaar
GIESBEEK – Royal Eijkelkamp is 
Stagebedrijf van het jaar 2021 
geworden. Op woensdag 26 mei 
werd de prijs overhandigd op het 
hoofdkantoor van Royal Eijkel-
kamp in Giesbeek. Naast Royal 
Eijkelkamp waren Hunkemöller 
en Koninklijke BAM Groep geno-
mineerd.

De prijs werd uitgereikt op de 
Dag van de Stagiair. Deze dag is 
een initiatief van StudentenBu-
reau en heeft als doel om stagi-
airs & stagebedrijven minstens 
één dag per jaar in het zonnetje  
te zetten.
Tessa van Enckevort-Willemsen, 
HR Manager bij Royal Eijkelkamp, 
nam op 26 mei de prijs in ont-
vangst op het hoofdkantoor van 
Royal Eijkelkamp in Giesbeek. 
‘Wij zijn ontzettend trots op deze 
prijs. Het is een bevestiging dat 

we binnen ons bedrijf goed bezig 
zijn qua stagebeleid. Stagiairs en 
leerlingen krijgen bij Royal Eijkel-
kamp dan ook een mooie werk-
ervaringsplek waarbinnen ze de 
ruimte krijgen om te ontdekken 
hoe hun baan er in de toekomst 
uit kan zien. Initiatief nemen 
wordt bij ons gewaardeerd waar-
door stagiairs zich vrij voelen en 
zichzelf zijn. Ze laten dan ook vol-
op zien wat ze kunnen en zijn in 
staat het geleerde in de praktijk te 
brengen. Momenteel hebben we 
15 stagiairs en 2 leerlingen. Dat 
is bijna 1 stagiair op 10 medewer-
kers. Een prima verhouding, waar 
we de komende jaren naar willen 
blijven streven.’
Eerdere Stagebedrijf van het 
jaar winnaars waren: Strukton 
Worksphere, Landal Greenparks, 
PXL.Widgets, Mansystems en 
Driessen HRM.

Jaarvergadering Schutterij 
E.M.M. Groessen

H.Andreaskerk GROESSEN

GROESSEN – Schutterij E.M.M. 
Groessen houdt op dinsdag 29 
juni haar jaarvergadering. Deze 
vergadering begint om 19.30 uur 
en wordt gehouden bij Zaal Gieling 
in Groessen. Alle leden zijn wel-
kom.

“Wanneer u bij deze vergadering 
aanwezig wilt zijn, dient u zich con-
form de coronaregels persoonlijk 

op te geven, uiterlijk op 26 juni, per 
email: ledenadministratie@emm-
groessen.nl. In verband met het 
bron- en contactonderzoek dient 
u uw naam en telefoonnummer te 
vermelden bij uw aanmelding.
Heeft u voor aanvang van de verga-
dering klachten die bij corona pas-
sen, gelieve dan niet te komen en 
de door de overheid voorgeschre-
ven regels te volgen.”

Vieringen: De vieringen (elke zon-
dag om 10.30 uur) in het eucharis-
tisch centrum zijn tevens te volgen 
via een livestream op het YouTube 
kanaal van de parochie.
Intenties: 27-6-21; Bertus Driessen, 
Theodorus en Riek van Ditshui-
zen-Peters, Bennie Derkzen.
Woorddiensten worden in de 

H.Andreaskerk te Groessen ge-
houden op: 7 juli en 4 augustus. 
Aanvang 19.00uur.  Intenties 7-7-
21: Bennie Derkzen, Theo Uffing 
en overl familie, vader en moeder 
Staring, Thea Staring-van den Ha-
zelkamp, Maria Nass-Uffing, fami-
lie Kloppenburg, Wim en Lies Mel-
chers-Derksen.

Verborgen ambassadeur van het boerenland
LIEMERS – Wie denkt aan de natuur 
in Gelderland, denkt waarschijnlijk 
al snel aan bossen en heidevelden. 
Een ander deel van onze Gelderse 
flora en fauna is te vinden in een 
heel ander landschapstype: het 
boerenland. Tijdens een wandeling 
of fietstocht in voorjaar en zomer 
trekken weidevogels als de grutto 
en tureluur hier al snel de aandacht 
met hun drukke geroep. Tussen de 
vegetatie leeft een andere ambas-
sadeur van het boerenland een ver-
borgen bestaan: de patrijs.

De patrijs was zo’n vijftig jaar ge-
leden nog een veelvoorkomende 

vogel op het boerenland. Sinds-
dien is het aantal broedparen af-
genomen tot, naar schatting, zo’n 
tien procent van de aantallen in 
de jaren ’70. De afname liep pa-
rallel aan de intensivering van de 
landbouw, waarbij dekking, nest-
gelegenheid en het aanbod van 
insecten als voedsel voor de jon-
gen grotendeels verloren gingen. 
Op plekken waar akkers mogen 
verwilderen, kruidenrijke akker-
randen niet worden gemaaid en 
waar pesticiden niet worden in-
gezet, krijgen de vogels weer de 
kans om te broeden en voedsel 
te zoeken.

Families op pad
Patrijzen broeden van eind april tot 
eind mei. Na ongeveer twintig da-
gen komen de eieren uit en verlaten 
de kuikens vrijwel direct het nest. 
Eind juni worden de kuikens zelf-
standiger en zie je ze tijdens het 
zoeken van voedsel. In en rondom 
verschillende gebieden van GLK 
wordt het boerenland patrijsvrien-
delijk beheerd en is de soort geluk-
kig nog te zien. Kansen om de zeld-
zame vogels te zien zijn het grootst 
in de Achterhoek. Een patrijs lijkt 
wat op het vrouwtje van de fazant, 
maar is grijs, kleiner en mist de  
lange staart.

Beachvolley Demo-trainingen 2021
De dit jaar 40 jaar jonge volley-
balvereniging Actief ’81 uit Wes-
tervoort is gelukkig weer gestart 
met deze buitenactiviteit! Gedu-
rende de hele zomer organiseert 
Actief ’81 op de vrijdagavonden in 
het begin van de avond net als in 
2020 aangepaste beachvolleybal 
demo-trainingen op het beach-
volleybalveld bij recreatieplas De 
Waaij. 

Deze avonden worden sinds 22 
mei gehouden en worden mede 
mogelijk gemaakt door de Ge-
meente Westervoort. Door het 

mooie weer zijn er al diverse 
avonden goed gevuld geweest. 
De demo-trainingen zijn een mooi 
alternatief voor het ook dit jaar 
geannuleerde Beachvolleybaltoer-
nooi dat jaarlijks door Actief ’81 
tijdens Westervoort in Beweging 
wordt georganiseerd.
Tijdens deze demo-trainingen 
(maximaal dertig personen van 
27 jaar of ouder) gelden wel aan-
gepaste afspraken om zoveel mo-
gelijk de 1,5-meterregel te hand-
haven. Met de aangepaste regels 
worden er verschillende oefenvor-
men en basistechnieken aange-

leerd door ervaren leden van Actief 
’81. Echte wedstrijdjes zijn beperkt 
mogelijk. Wel is iedereen, van jong 
tot oud, welkom (ervaring met vol-
leybal is niet noodzakelijk)! Opge-
ven kan via het aanmeldformulier 
onderaan de evenementenpagina 
op de website www.actief81.nl. Bij 
goed weer kun je weer lekker bui-
tenballen op de vrijdagavond.
De demotraingen zijn deze zomer 
elke vrijdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur geheel gratis en voor: 
iedereen (van jong tot oud). Ver-
zamelen: Beachvolleybalveld bij 
recreatieplas De Waaij.

Kom je ook naar Aldo?
WESTERVOORT – Aldo is een 
vereniging waar gezelligheid 
en plezier wordt beleefd tijdens 
het beoefenen van verschillende 
turnkunsten. Waar verschillende 
doelgroepen en lessen aan bod 
komen.

“Bij turnen werken we aan turne-
lementen. Hierbij denk je aan een 
koprol een handstand, radslag et 
cetera. Dit wordt op de vier ver-
schillende toestellen gedaan, in 
turnen zijn dit de balk, brug, vier-
kante vloer en sprong. Daarnaast 

oefenen we de oefenstof; een 
baantje die ze uiteindelijk op de 
wedstrijden mogen laten zien en 
uitvoeren.”

“We geven les aan jonge kinderen 
vanaf zes jaar, maar ook de vol-
wassenen kunnen hun oude en 
nieuwe turntalent naar boven ha-
len. Wij vinden het belangrijk dat er 
een gezellige en enthousiaste sfeer 
is in onze lessen. Waarbij iedereen 
op zijn eigen niveau de elementen 
zoals handstand, radslag en koprol 
kan beoefenen en zo steeds weer 

nieuwe dingen erbij kan leren. Het 
is altijd leuk en fijn om te zien wan-
neer de kinderen en volwassenen 
enthousiast zijn geworden nadat 
ze weer verder gekomen zijn in wat 
ze kunnen.”

“Ben je al enthousiast geworden en 
lijkt het jou ook leuk om mee te doen 
in onze lessen? Meld je dan nu aan 
voor een gratis proefles en wie weet 
wat voor nieuwe dingen wij jou nog 
kunnen leren! Meer informatie over 
groepen en tijden kunt u vinden op 
www.aldo-westervoort.nl.”Onder toeziend oog van Fons en Huug Eijkelkamp reikt Jeffrey Oosterhoff (links) de prijs 

uit aan Tessa van Enckevort-Willemsen, HR Manager bij Royal Eijkelkamp. Op de achter-
grond enkele stagiairs. (foto: Royal Eijkelkamp)

Een patrijs zit verstopt tussen de vegetatie in het tegenlicht van de ondergaande zon. 
(foto: Jeroen van Wijk voor Geldersch Landschap & Kasteelen)

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

Gewoon bijzonder.Gewoon bijzonder.

BEDANKT!
 

WE GAAN NOG HEEL LANG CONTACT HOUDEN  
CAITLIN BOEKHORST (HAVO) 
“Ik heb een fantastische tijd gehad op het Liemers. Het is geen heel grote school, dus iedereen kent elkaar.  
Dat heb ik altijd fijn gevonden, dat ze weten wie je bent. De reis naar Lille en Ieper in de derde zal ik nooit 
vergeten. Die was zo indrukwekkend. Het moeilijkste was de coronatijd. In het begin was het voor iedereen  
wennen, ook voor de school. Daarna hadden ze het goed voor elkaar. Over het examen hoefde ik mij geen zorgen 
te maken, maar als het zover is ben je toch zenuwachtig. Van mijn vriendinnengroep is iedereen geslaagd.  
We gaan nu allemaal een andere kant op, maar ik denk wel dat we nog heel lang contact zullen houden.  
Zelf ga ik hotelmanagement studeren in Apeldoorn.”                                             

IK GEEF HET LIEMERS COLLEGE EEN 

 
MET ERASMUS+ NAAR ESTLAND EN POLEN GEWEEST  
KOEN PUTMAN (VWO) 
“Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad, met leuke vrienden en leuke projecten. De Romereis ging door corona  
helaas niet door, maar ik ben wel met Erasmus+ naar Estland en Polen geweest. Dat zijn mijn mooiste herinnerin-
gen. Ik wil ook mijn mentor noemen: Robbert Roodsant. Een enorm betrokken man, bij wie je altijd terechtkon.  
Ik ben trots op het profielwerkstuk. We hadden een robothand gemaakt, waarvoor we de prijs van het beste vwo-
profielwerkstuk kregen. Ik stond er goed voor, dus het examen was niet echt spannend. ’s Avonds kwamen familie  
en de buren op bezoek en daarna heb ik met vrienden nog een Brandje gedaan.  
Na de zomer ga ik advanced technology studeren in Enschede.” 

        IK 
                                        IK GEEF HET LIEMERS COLLEGE EEN 

    
 

NOOIT TEVREDEN MET EEN ZESJE LOTTE LEFERINK (HAVO) 
“Ik heb een heel leuke tijd op het Liemers College gehad. Het was altijd gezellig en ik heb veel vriendinnen gemaakt.  
Het leren ging goed, maar daarvoor heb ik ook wel hard gewerkt. Ik ben niet iemand die tevreden is met een zesje.  
De docenten zijn aardig en behulpzaam. Als je het vraagt, zijn ze altijd bereid een extra uurtje in te plannen.  
Mevrouw Van der Meulen heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Ze was mijn mentor en economiedocent. Ze heeft 
me geholpen bij wat ik hierna ga doen: eerst een studie bedrijfseconomie en daarna wil ik net als zij economiedocent 
worden. Ik vind economie het leukste vak, ook door de manier waarop zij lesgeeft. Dus ze heeft me wel een beetje 
geïnspireerd.” 
                           

  IK GEEF HET LIEMERS COLLEGE EEN
 

            

IK BEN SUPERTROTS OP MEZELF JADE JIE-A-SANG (MAVO) 
“Ik had in de eerste op vmbo-kb zulke hoge cijfers dat docenten zeiden dat ik naar de mavo kon. Ik heb toen bijles 
Frans gekregen en alvast lesstof op mavoniveau. In de tweede moest ik erg wennen, maar daarna ging het goed.  
De examens waren niet heel spannend, want ik had goed geleerd. Maar toen de mentor zou bellen met de uitslag 
was ik toch zenuwachtig. Ik ben supertrots dat ik het in één keer gehaald heb. De blijdschap toen we elkaar daarna 
op school zagen, is misschien wel mijn mooiste herinnering. Hoewel… op een warme dag met gym gewoon gaan 
zwemmen in de Breuly zal ik ook nooit vergeten. Als het op school leuk en gezellig is, gaat het leren vanzelf beter.  
Ik ga de opleiding juridisch medewerker doen.” 

   
                                                            IK GEEF HET LIEMERS COLLEGE EEN  

STOND ER WEER EEN PIZZABEZORGER BIJ DE CONCIËRGE... 
TOM VISSER (AGORA/MAVO) 
“Het begin was moeizaam, ik ben toen een niveau afgezakt. In de tweede heb ik me herpakt. Gesprekken met docenten  
hebben daar enorm bij geholpen. In de derde koos ik voor Agora. Dat is leren vanuit je eigen interesses, met veel vrijheid  
om zelf je tijd in te delen. Dat paste perfect bij mij. Ik heb het supergezellig gehad op het Liemers en ook veel uitgespookt. 
Bijvoorbeeld eten op school bestellen. Dan kregen we een laatste waarschuwing, maar de volgende dag stond er weer een 
pizzabezorger bij de conciërge. Ik ga de opleiding junior accountmanager doen, maar alleen als basis om op terug te kunnen 
vallen. Mijn droom is tv-programma’s zoals presenteren, zoals Over mijn lijk.”  
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MEER WETEN OVER HET LIEMERS COLLEGE?  
Kijk dan op onze website: www.liemerscollege.nl.
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NU NOG

MATTER!

• Ultiem vlekafstotend
• Makkelijk reinigbaar
• Glanst niet op na herhaaldelijk reinigen

SIKKENS	
AlphA	Rezisto	
eAsy	CleAn

pRofiteeR	nu	vAn	deze	unieke	ACtie	en	kom	lAngs	bij:

Nama
Vlamoven 1

6826 TM Arnhem
026-3636304

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

NAMA Arnhem:
Vlamoven 1 – IJsseloord
tel.: 026 – 3636304

ma. t/m wo. 7:30 – 18:30 u.
do. 7:30 – 21:00 u.
vrij. 7:30 – 20:00 u.
zat. 7:30 – 17:00 u.

NAMA Didam:
Lieve Vrouweplein 6
tel.: 0316 – 225052

ma. t/m vrij. 9:30 – 18:00 u.
zat. 9:00 – 17:00 u.

NAMA Maastricht:
Scharnerweg 44,
tel.: 043 – 3520094

ma. t/m vrij. 8:00 – 18:00 u.
zat. 8:00 – 16:00 u.

www.nama.nl

Ruil uw oude NAMA kortingskaart 
tot  30 april 2017 gratis om!

* Korting geldt niet i.c.m. aanbiedingen, vraag voor
zekerheid even naar de voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig tot 30 april 2017. 
Aanbiedingen kunnen niet retour.

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m², voorbehandeld
• 1 x 10 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 412,65 samen voor 19995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

• prof. glasweefselbehang 25 m², voorbehandeld
• 1 x 5 liter NAMAdek Zijdemat
• nama glasweefsellijm

t.w.v. 220,50 samen voor 9995
versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

• 1 x 10 liter
• nama glasweefsellijm
t.w.v. 221,50 samen voor 13995

VEVEO 
COLLIX PT MAT
p r o f e s s i o n e e l
alternatief voor
M O N O D E K
10 LITER 3395

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Bekijk de actievoorwaarden op sikkens.nl/binnenmuurverf. Actieperiode t/m 31 juli 2021.

Vind ons en volg ons op 
Facebook en twitter

MAANDAG t/m ZATERDAG 
GEOPEND VAN 

09.00 TOT 17.00 UUR

ACTIEPERIODE 
T/M 31 JUlI 2021

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

Nama Arnhem
Vlamoven 1
6826 TM Arnhem
026 3636304
www.nama.nl

Nama Didam
Lieve Vrouweplein 6 
6942 BP Didam
0316 22 50 52


