
LIEMERS – Hoopvol blijven en je 
creatief aanpassen. Kunstenaars 
kunnen het als geen ander. De 
pandemie stelde dit maar al te 
zwaar op de proef. Hoog tijd om in 
deze cultuureditie extra aandacht 
te besteden aan het kloppend hart 
van onze samenleving! Drie kun-
stenaars uit de Liemers vertellen 
over hun ervaringen tijdens de co-
ronacrisis en vooral over hun lang 
uitgestelde toekomstplannen. 

Door Frederieke Aaij

‘Cultuur staat nooit stil, je probeert 
altijd je eigen vak opnieuw uit te vin-
den’, aldus Anne van Drunick. Zij en 
haar man Mario van Drunick had-
den beiden al een bewogen carri-
ère als uitvoerend danser(es) erop 
zitten toen zij het docentenschap 
in rolden. Samen startten zij de bal-
let- en dansstudio Dans Podium in 
Zevenaar. Om met de deur in huis 
te vallen, corona viel hun zwaar. 
Toch gingen Anne en Mario met op-
geheven hoofd de onvoorspelbare 
toekomst tegemoet. Sterker nog: 
Anne benadrukt hoe het omarmen 
van een slechte situatie juist kan 
leiden tot iets positiefs en nieuws. 
Zo ontstond er tijdens de lockdown 
een samenwerking met het Liemers 
College om het buitenterrein in te 
zetten als een openlucht dansstu-
dio. ‘Het was echt helemaal ge-
weldig, of het nou heet was of het 
stormde we stonden er!’ vertelt de 
danseres. Bovendien zijn er dankzij 
de online danslessen nieuwe inzich-
ten ontstaan binnen de mogelijkhe-
den van film. Een ambitieus project 
staat op de planning waarin leerlin-
gen van groot tot klein Zevenaar in 
een nieuw daglicht zullen zetten.

Joop Boxstart
Een andere voorvechter van de 
positiviteit is liedjesschrijver Joop 
Boxstart. In zijn teksten gebruikt 
hij het Liemers dialect, vaak gepre-
senteerd op een komische maar 
toch beladen manier. Zelf noemt 
hij het nonsens met inhoud. Joop 
is vooral te spreken over hoeveel 
goeds de tijd en rust, die corona 
ook met zich meebracht, hem en 
zijn muziek heeft gebracht. ‘Er 
mag ook iets positiefs aan zitten! 
De optredens miste ik wel, maar 

artistiek gezien kom ik er nu beter 
uit.’ Het gaf hem de ruimte tiental-
len jaren oud werk opnieuw uit te 
vinden. En nu? ‘Dezelfde kant op 
waar wij gestopt zijn’, aldus Joop. 
‘We zijn nooit klaar met muziek 
maken.’

Jorien Aernds
Jorien Aernds is een veelzijdige 
dame. Van origine afgestuurd als 
cultuurwetenschapper verzorgt ze 
nu al een paar jaar muzieklessen 
voor ongeveer het volledige popin-

strumentarium. Daarbij benadrukt 
ze zo dicht mogelijk bij de praktijk 
te willen blijven. Zelf treedt Jorien 
op onder de naam ‘Josie Jo’ en 
pakt ze er zelfs af en toe de verf 
en penselen bij, in opdracht of voor 
de lol. Corona kwam dan ook rauw 
op haar dak. ‘Alles was dicht, al-
les lag stil. Ik heb me echt ellen-
dig gevoeld.’ Gelukkig voegt Jorien 
daar meteen aan toe hoe zij ook 
weer het licht zag, door het opstar-
ten van een nieuw muzikaal pro-
ject ‘Treehouse’. Een initiatief door 

een collectief van muzikanten uit 
de regio Arnhem. ‘De één is ama-
teur, de ander professional en je 
maakt gewoon wat gaafs samen!’ 
Ondertussen is het einde in zicht 
en zal het resultaat binnenkort op 
Spotify verschijnen in de vorm van 
een album. De muzikante kan niet 
wachten om de pandemie aan de 
straat te zetten en het podium weer 
te veroveren.
Kortom, de cultuursector staat te 
trappelen om zijn beroep weer uit 
te kunnen oefenen. Of misschien 
wel beter gezegd, te kunnen delen. 
Weet u al waar u naartoe gaat? 
Draai de krant om en lees hoe cul-
tuur in de Liemers leeft.

‘We zijn nooit klaar met muziek maken en dansen’
Cultuurhart van Anne van Drunick, Joop Boxtart en Jorien Aernds blijft kloppen

Het is dinsdagavond 15 juni. Wie rich-
ting het dorpshuis in Groessen gaat, 
wandelt het gezang tegemoet. De aan-
blik achter het hart van het dorp is er 

eentje van zonovergoten geluk. Zittend 
achter haar keyboard doceert Juliette 
Durmoré de sopranen, mezzo’s en teno-
ren, zo’n twintig mannen en vrouwen. Zij 

zingen al zittend op anderhalve meter 
afstand van elkaar. Na de pauze keren 
zij huiswaarts en worden ze afgelost 
door de alten en de bassen van het 

koor. “We houden ons nog steeds aan de 
richtlijnen van het RIVM. Dat hebben we 
de hele coronaperiode strikt gedaan,” 
vertelt secretaris Annemarie van Alst.  
De onderlinge band is zichtbaar hecht. 
Daarom koos het koor ervoor om onli-
ne repetities in gang te zetten, nadat 
het coronavirus genadeloos toesloeg. 
“In eerste instantie via Zoom’, blikt An-
nemarie terug. “Alleen loopt dat niet 
synchroon, samenzang gaat niet. Maar 
goed, dan heb je wel even dat moment-
je voor elkaar. We delen lief en leed met 
elkaar, als je niets doet raak je de ver-
binding kwijt.” Juliette Durmoré prijst de 
koorleden. “Het is pittig werken achter 
je beeldscherm als je geen koorklank 
hebt, maar we hebben goed kunnen 
oefenen aan de noten. De opkomst was 
altijd groot.” De overgang naar Jamu-
lus, andere software, maakte het leed 
iets zachter. “Daar kun je redelijk goed 
mee samenzingen.” Maar er gaat niets 
boven live-contact blijkt op deze dins-
dagavond. Annemarie is zielsgelukkig: 
“Wat klinkt het weer goed, dat is altijd 
maar afwachten.” Er zijn louter positieve 
gezichten te bespeuren, al is er nog een 
lange weg te gaan. De geplande thea-

tershow in Het Musiater van april 2021 
is een jaar verschoven. “We gaan ervoor, 
we staan te popelen, maar we moeten 
wel realistisch zijn en ons niet alleen 
door emotie laten leiden. Zo’n show kent 
een forse begroting. We hebben het af-
gelopen jaar geen inkomsten gehad, 
omdat alle optredens zijn weggevallen. 
Het MKB steunt ons altijd, maar ook zij 
hebben het ontzettend moeilijk gehad.  
De vraag is hoe we het geld bij elkaar 
krijgen. Kunnen we ergens op beknibbe-
len zonder dat je afbreuk doet aan wat 
ons publiek van ons verwachten? Daar 
zijn we ons nu over aan het beraden.”
Shinen doet een delegatie van Popkoor 
Repeat in ieder geval medio september 
op de Nederlandse televisie. Het koor 
figureert in twee afleveringen van een 
nieuwe dramaserie, de opnamen wa-
ren op Hemelvaartsdag. “We zijn toen 
allemaal getest en met een bus naar 
Noord-Holland gereden.” Lachend: “Ie-
dereen had elkaar zo lang niet live ge-
zien. Het was net een schoolreisje.” 
Popkoor Repeat steunen? Ga naar  
https://www.popkoorrepeat.nl/vrien-
denvanrepeat.

“We laten een dj uit Ibiza overvliegen 
en er komt zelfs een hele bekende Ne-
derlandse diskjockey langs”, zegt Hans 
die nog niet de hele line-up bekend 
maakt. “Op de avond wordt enkel dan-
cemuziek gedraaid. We willen een heel 
nieuw soort feest neerzetten, waardoor 
we de Liemers hipper maken, we zijn 
immers Zevenaar Muziekstad!”

‘Party on the floor’
DJ Yves Eaux kijkt erg uit naar Het Grote 
Liemersfeest. “Ruim een jaar lang waren 
mijn dinsdagavonden net zo spectacu-
lair als mijn weekenden. Doodsaai dus”, 
vertelt de DJ die voor de pandemie re-
gelmatig in de clubs van Ibiza, Miami en 
Moskou te vinden was. “Tijdens mijn op-
tredens in Nederland spreek ik regelma-

tig bezoekers uit jullie regio en je kunt 
zeggen wat je wilt, maar feesten dat 
kunnen jullie! Uiteraard weet ik wel-
ke collega-deejays ook zullen komen 
draaien en dat is niet mis. We hebben 
veel tijd in de studio doorgebracht om 
nieuwe platen te maken en hiervan zal 
ik er zeker een paar draaien”, zegt hij.

Ibiza in Zevenaar
Naast de muziek is ook de entourage 
zoals we die van de bekende inter-
nationale clubs kennen. “We vinden 
het belangrijk dat mensen zich goed 
kleden. Het is geen gala, maar een chi-
que dancefeest. Bij binnenkomst krijg 
je bubbels en er is een cocktailbar. We 
willen volwassenheid uitstralen omdat 
er op deze muziek overwegend mensen 

tussen de 25 en 50 jaar komen”, legt 
Hans uit. “We hebben daarom ook een 
minimumleeftijd van 25 jaar gesteld.”
Naast dat het feest gericht is op vol-
wassenen, wil de organisatie met name 
Liemerse gasten trekken. Toch mogen er 
ook bezoekers van buiten de Liemers 
komen. “Danceliefhebbers die hier wer-
ken of gewoon een band hebben met de 
streek zijn van harte welkom. We willen 
ook onze regio met dit soort feesten op 
de kaart zetten”, aldus Hans. 

Liemerse dance-industrie  
“We hopen dat dit event het begin is 
van dancefeesten in de Liemers en we 
nog vaker soortgelijke avonden kunnen 
organiseren. Wanneer we het groter 
kunnen laten worden is er wellicht ook 
ruimte voor een feest dat meer gericht 
is op jongeren. Voor nu zijn we heel bij 
dat we eindelijk weer evenementen 

mogen organiseren”, zegt de mede-or-
ganisator blij. 
Kaarten voor Het Grote Liemersfeest 
zijn nu al te koop voor 25 euro exclu-

sief reserveringskosten. Het feest vindt 
plaats op 27 november van 21.00 tot 
02.00 uur. Tickets zijn te bestellen op 
www.Liemersfeest.nl.

Cultuur

‘Mijn hart gaat weer open’
GROESSEN – Twintig procent van de koren overleefde corona niet. Optredens vielen weg, repetities waren niet meer mogelijk 
of vonden online plaats. De leden van Popkoor Repeat verloren elkaar niet uit het oog. Iedereen bleef zingen. Nu het weer live 
kan, stralen de zangers en zangeressen als vanouds. Dirigente Juliette Durmoré: ‘Mijn hart gaat weer open.’

Popkoor Repeat zingt als vanouds uit volle borst

in de Liemers

ZEVENAAR - Kermis, carnaval en festivals. Na een stil jaar komt de Liemers langza-
merhand weer op gang. Als het aan mede-organisator van het Grote Liemersfeest 
Hans Schiessl ligt wordt het uitgaansleven nog leuker dan voorheen. Met hulp van 
lokale ondernemers zet hij een dancefeest op die zijn weerga in de Liemers niet 
kent. Op zaterdag 27 november is het zover in De Griethse Poort.

Het Grote Liemersfeest brengt Ibiza naar Zevenaar

DJ Yves Eaux komt naar 
de Liemers. Foto: Henry Faber

Christel de Laat 
heeft lach aan 
haar kont

Guus van Marwijk 
ademt muziek

Nathalie Baartman 
leeft op na corona

Heerlijk, weer live zingen!
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Jorien Aernds (met gitaar) kan niet wachten om het podium weer te bestormen
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

SPECIAL

Hengelder 11, 6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 - 526 592

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl
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www.atama.nl

Laatste kans 
op jubileumkorting! 

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

12,5
jaar

Atama bestaat dit jaar 12,5 jaar 
en geeft daarom €250,- korting op 
de installatie van uw zonnepanelen

Vraag voor 25 juli een off erte aan
en profi teer nog van de korting.

op jubileumkorting! 
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Deze actie loopt t/m 30-06-2021

Nu in de Podcast of HOPE:  
     Tuinarchitect Nico Wissing  

   Henk Hendriks / Herbert Damen  
  
 

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

de afleveringen op YouTube en 
www.podcastofhope.nl 



Pastoriestraat 42, DUIVEN
Telefoon 0316 263 035
info@derksenschoenmode.nl
www.derksenschoenmode.nl

Daar loop je mee weg!

op dames-, heren- en kinderschoenen
m.u.v. de nieuwe collectie

20% - 50% KORTING

Voor 
diabetes-, 
reuma-, 
en overige 
risicovoeten

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

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

www.pedicureduivenwest.nl

Medisch

Uw Provoet pedicure,
met eigen praktijk 

en ambulante 
ondersteuning!

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

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

Extra Belegen
heel kilo nu 9.95

AANBIEDING!!!

Wij kunnen uw kaasbestelling ook bezorgen!

Frietwagen?

DE BEHANDEL-
METHODE DIE 
U NOG NIET 
KENT

Nek- en schouderpijn is 
een veel voorkomende    
klacht. Ruim 2 miljoen
Nederlands hebben 
nekklachten! Chiro-
practie    biedt in de 
meeste    gevallen de 
oplossing. Pijnloos,
veilig en zonder 
medicijnen.    Lees hier 
wat zij doen.

Pijn in uw nek zorgt voor 
een dag vol pijnlijke   
bewegingen. Maar 
wist u dat tintelingen, 
gevoelloosheid    en uitstra-
ling   in arm en hand ook 
worden veroorzaakt door 
blokkades    in uw nek? Veel 
spierspanning en wervel-
blokkades zijn meestal de 
oorzaken    van uw nekpijn. 
De chiropractor heft 
zenuwblokkades op en de 
fysiotherapeut neemt de 
spierspanning weg. 
Hierdoor wordt uw 
nekpijn snel minder!
Wat veel mensen nog niet 
weten: Door de krachten 
van fysiotherapie   
en chiropractie te 

bundelen,    wordt nekpijn snel 
behandeld.    Dit zorgt voor 
een duurzaam en langdurig 
resultaat. Wilt u uw pijn écht 
langdurig aanpakken? Maak 
dan een afspraak voor een 
gratis screening.

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

STIJVE NEK
EN SCHOUDERS?

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



DUIVEN/WESTERVOORT – Stef 
Schaap en zijn vrouw Floor uit Dui-
ven bedachten om een kabouter-
pad in het Horsterpark aan te leg-
gen voor kinderen. Op zondag 27 
juni was de feestelijke opening.

Floor en Stef Schaap werkten onge-
veer een jaar lang aan het nieuwe 
pad, dat achter het huis ligt van de 
directeur van het Horsterpark, Chris 
van de Ven. “We kwamen op het idee 
om dit pad te maken via onze doch-
ter, die in Dronten woont. Daar is ook 
een kabouterpad, waar we samen 
met onze kleinkinderen heen gaan. 
We vonden dat dat hier, in Duiven, 
ook wel moest kunnen.” Hij vervolgt: 
“We hebben eerst een lange periode 
gehad van nadenken en overleggen 
en dan moet je kijken hoe je het gaat 
aanpakken.” Volgens Chris van de 
Ven moest het er wel één met zo-
veel mogelijk hout worden. “Dat is 
natuurlijker.”
Het kabouterpad in het Horsterpark 
is een mooi slingerend looppad van 
450 meter lang geworden, dat wordt 
omgeven met kleine boomstam-
men. Palen met kabouterkoppen 
ondersteunen de bewegwijzering. 

Boomsnippers maken het kabou-
terpad mooi en normaal te belopen. 
“Voor dat we de boomsnippers had-
den, was het een en al modder. We 
zijn erg blij dat het is opgelost!” Be-
zoekers kunnen er van alles vinden, 
maar bovenal natuurlijk kabouters 
die in huisjes wonen met schattige 

deurtjes. Het pad begint bij het thee-
huis en eindigt bij de kinderboerderij 
en speeltuin. Onderweg zijn in het 
bos veel dieren te zien. Zoals vossen 
en reeën. Laatst werd zelfs een wild 
zwijn gesignaleerd. Aan de realisa-
tie van het kabouterpad werkte een 
hele groep vrijwilligers mee zoals 

leerlingen van het Candea College, 
dat vlak naast het Horsterpark staat. 
“Ze werkten mee voor hun maat-
schappelijke stage,” vertelt Floor. 
Ook is er een bosploeg, die ervoor 
zorgt dat het bos mooi onderhouden 
wordt. Daarnaast zijn er vrijwilligers 
die de bankjes in de grond zetten. 
“We hebben onze ‘handige Harrie’, 
die met zijn handen alles kan ma-
ken”, lacht Schaap. Twee houtkun-
stenaars hebben voor prachtige 
dieren gezorgd. “Daarnaast heeft 
Hanneke, die de prachtigste creaties 
verzint voor het theehuis, meegehol-
pen”, zegt Floor.
Het pad is voornamelijk gemaakt 
voor de kinderen van twee tot en 
met zes jaar oud. Stef Schaap: “Het 
lijkt ons ook wel leuk om er een soort 
van activiteit in te brengen. Bijvoor-
beeld een puzzeltochtje tijdens een 
verjaardagsfeestje in het theehuis. 
Maar dat wordt in een later stadium 
uitgewerkt. Nu eerst de basis.”

de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 7 juli 2021 3

Overleden:   29-6-2021 overleed in 
de leeftijd van 90 jaar Riet Vermeu-
len-Derksen.
Dat zij mag rusten in vrede en wij 
wensen allen die zich met haar ver-
bonden voelen veel sterkte toe in 
het verlies van hun dierbaren.
Vieringen: De vieringen (elke zondag 
om 10.30 uur) in het eucharistisch 
centrum zijn tevens te volgen via 
een livestream op het YouTube ka-
naal van de parochie.
Intenties:  18-7-21: Bertus en Leike 
van Bethray, Bernard en Marie van 
Onna, Theodorus en Riek van Dits-
huizen-Peters, Riet Vermeulen-Der-
ksen.
Woorddiensten worden in de H.And-
reaskerk te Groessen gehouden 
op  4 augustus.  Aanvang 19.00 uur.

De Liemers Lacht

Onvoorspelbaarheid is een be-
langrijk ingrediënt van creativiteit. 
Wanneer wij praten over onvoor-
spelbaarheid, gaan onze gedach-
ten waarschijnlijk direct terug 
naar de start van de pandemie in 
2020. Gelukkig lijken wij als 
mens nét wat creatiever 
te zijn dan de metafori-
sche ‘curveball’ waar wij 
mee te maken hebben 
gekregen. Voor iedereen 
ging het vorig jaar regenen, 
maar nu komt achter de wolken 
langzaam een regenboog tevoor-
schijn. Wij zijn veel verloren, maar 
nooit ons gevoel voor saamhorig-
heid door cultuur. De pandemie 
heeft ons creatiever gemaakt dan 
ooit tevoren; op alle mogelijke ma-
nieren proberen wij onze culture-
le sector weer aan te slingeren. In 
deze speciale cultuureditie vieren 
wij de vindingrijkheid en verbinding 
die gepaard gaan met de herstart 
van de mooie dingen, de feniks uit 
de as. Als ode aan alle culturele 
organisaties in de hele Liemers. 
Of het nu gaat over regionale cul-
tuurcentra als de OGtent of Het 

Musiater, menig toneelvereniging, 
of een popkoor, dat maakt voor ons 
niet uit. Met zijn allen hebben wij 
de creativiteit levende gehouden; 
nu plukken we de vruchten plukken 
van ons doorzettingsvermogen. 

Nationale evenementen als 
het Songfestival en het EK 

hebben laten zien dat we 
nog altijd verbonden zijn. 
Op lokaal niveau bren-

gen Liemerse initiatie-
ven een meer persoonlijke 

ervaring aan de man, met als 
bijkomend voordeel dat een toneel-
vereniging in de achtste finale niet 
naar huis hoeft. Ongeacht de ma-
nier waarop, zijn we vooral blij dat 
we weer mogen en dat we weer 
samen kunnen zijn. En waar wij 
elkaar nu ook weer tegenkomen, 
vieren wij elkaars creativiteit met 
meer plezier dan ooit tevoren.
Deze cultuureditie van De Liemers 
Helemaal Goed Courant is – naast 
het gebruikelijke – ook van ach-
teren naar voren te lezen door de 
krant om te draaien. Creatief, niet?

Ted Prost
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Colofon

Volg het kabouterpad in het Horsterpark

H. Andreaskerk 
Groessen

Dena van Dijk

Kinderen van twee tot en met zes jaar kunnen hun fantasie kwijt als ze op het kabouterpad 
wandelen. (Foto: Roos Hoogen)

Op fietsvakantie in de Liemers! Anneke en Carlo van Dijk uit Oldebroek genieten er enorm van. Samen poseren en pauzeren ze even bij de 
kerk in Oud-Zevenaar. (Foto: Floor Koers)
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Je dierbaarste meubelstuk?
     Dat vertrouw je toch alleen toe 
                      aan de beste stoffeerder!   
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Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende

offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Deze zomer
van uw

nieuwe tuin
genieten?
Bel ons!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!
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Ook 
automaat

SCHOOLDIPLOMA 
BEHAALD?

20x autorijlessen 
incl. praktijk examen 

(t.w.v. € 265,-)
Nu voor 
€ 965,-

Wegens succes verlengd 
t/m 31 juli 2021

Cadeautip!

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

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

www.ketteringwonen.nl
KOM NAAR DE WINKEL EN LAAT JE ADVISEREN

HEB JE VRAGEN? BEL OF APP DE WINKEL: 0316 33 11 00

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

BOXSPRING
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Moderne en klassieke boxspring Ventisette. Verkrijgbaar 
in diverse maten, kleuren en hardheden. Laat je adviseren.
Boxspring 180x200, compleet  

van €1.999,- voor €1.465,-

Greno, de booxpsring in een eigentijdse kleur. Verkrijgbaar 
in diverse maten, kleuren en hardheden. Laat je adviseren.
Boxspring 160x200, compleet 

van €1.745,- voor €1.295,-

Handmatig bedienbare relaxfauteuil vanaf €569,-

Elektrisch verstelbare fauteuil voor €999,- 
Inclusief gratis oplaadbare accu t.w.v. €225,-. 

BOX-
SPRING-
LEEG-
VERKOOP! 

OP=OP

De boxspring Tempa is een mooie en elegante boxspring. 
Verkrijgbaar in diverse maten, kleuren en hardheden. 
Boxspring 140x200, 

van €1.685,- voor €1.195,-

Een mooie en klassieke boxspring met een bijpassend 
hoofdbord. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. 
Boxspring 180x200, Elektrische uitvoering.

van €2.895,- voor €2.195,-

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!

• 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
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Speciaal familieprogramma 
tijdens Klaterklanken 
ROZENDAAL – De vierde editie 
van Klaterklanken, het open-
luchtfestival voor klassieke mu-
ziek, heeft voor families met 
kinderen een groot aanbod ont-
wikkeld. Naast de familieconcer-
twandelingen zijn tijdens Klater-
klanken optredens van Holland 
Opera, Wonderland Collectief, 
Ton Meijer en But What About.

Klaterklanken vindt plaats op za-
terdag 10 en zondag 11 juli aan-
staande op Buitenplaats Elswout 
in Overveen en op nieuwe locaties: 
Landgoed de Haere bij Deventer 
(zondag 18 juli) en Kasteel Rosen-
dael in Rozendaal (zondag 25 juli).
Familieprogramma
Op Buitenplaats Elswout speelt 
Holland Opera, met actrice Daan-
tje Idelenburg en slagwerker Chris 
Saris de voorstelling De Vos, de 
Raaf en het Meisje. Deze muzika-
le vertelling is geïnspireerd door 
de fabel De Vos en de Raaf van 
Jean de la Fontaine. Op Landgoed 
de Haere en Kasteel Rosendael is 
de veel bejubelde interactieve fa-
milieproductie Be Mozart te zien 
van het ensemble van acteur Ton 
Meijer. Hij vertelt en speelt met 
veel humor het leven van de gro-
te Wolfgang Amadeus, vier musici 
vertolken de muziek van Mozart. 
Hoe was het om in de tijd van Mo-
zart te leven, wat hadden mensen 
toen niet wat we nu wel hebben?
Het Wonderland Collectief van 

danseres en choreografe Makiko 
Ito richt met de productie BB (te 
zien op Elswout) op baby’s en ou-
ders. Makiko Ito en haar musici en 
dansers maken een improvisatie 
voorstelling waarin contact met 
de baby’s een belangrijk onderdeel 
is. 
But What About verzorgt het tra-
ditionele slotconcert van Klater-
klanken. Hun Just Press Play is 
een interactieve voorstelling (voor 
iedereen van 4 tot en met 88) in 
de vorm van een echte speeltuin. 
Bezoekers sturen de musici aan 
als componist of dirigent. 

Concertwandelingen
Kern van Klaterklanken zijn de 
concertwandelingen waarbij Ca-
lefax, Lidy Blijdorp, James Oesi, 
The Zoo (met Merel Vercammen) 
en Thomas Dulfer miniconcerten 
geven op vijf verborgen plekken 
op de landgoederen. Het publiek 
weet van tevoren niet waar de 
concerten zijn en wat er gespeeld 
gaat worden. Een gids leidt het 
publiek van 35 personen langs de 
vijf locaties. In totaal zijn er ne-
gen concertwandelingen en drie 
speciale familiewandelingen. De 
concertwandelingen zijn op Els-
wout uitverkocht, maar op Land-
goed de Haere en Kasteel Rosen-
dael zijn nog kaarten verkrijgbaar. 
Voor de familieproducties zijn 
op alle locaties nog kaarten  
beschikbaar.

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

Zondag 18 juli is er geen viering in 
de Sint Martinuskerk van Oud-Ze-
venaar.

Mededelingen
Overleden op vrijdag 18 juni in 
de leeftijd van 93 jaar mevrouw 

Riet Gesthuizen-van Bindsber-
gen, Hunneveldweg 12, Zeven-
aar (voorheen wonende aan de 
Leemkuylweg in Oud-Zevenaar). 
Haar crematie was op donderdag  
24 juni te Doetinchem.

Overleden op vrijdag 18 juni in de 
leeftijd van 86 jaar de heer Leo 
Besseling,wonende Oud-Zeve-
naarseweg 82 in Oud-Zevenaar. 

De Hopper: nieuw vervoersmiddel van Zozijn
DUIVEN – Misschien heb je hem 
al eens in Duiven zien rijden: de 
Hopper van Zozijn. Een langzaam 
rijdende groen-witte elektrowagen 
waarmee bewoners van woonloca-
tie De Vergert in Duiven naar hun 
dagbesteding en hun werk worden 
gereden, en waarmee samen een 
uitje wordt gemaakt.
 
De Hopper is een veilig, comforta-
bel, elektrisch en duurzaam voer-
tuig voor korte ritten in het dorp. Het 
dak is uitgerust met zonnepanelen 
die de batterij van de wagen opla-
den. Naast de bestuurder biedt de 
Hopper ruimte aan tien passagiers 
of zes passagiers in een rolstoel. De 
elektrowagen is nu een aantal we-
ken naar grote tevredenheid in ge-
bruik, vertelt Gertjan Witkamp, ma-
nager van woonlocatie De Vergert.

Met de Hopper meer vrijheid en mo-
gelijkheden. “Tot voor kort maakten 
we gebruik van busvervoer. Dat was 
echter tijdsgebonden waardoor het 
minder flexibel was. Dat werkt niet 
bij onze cliënten die zowel een ver-
standelijke als een lichamelijke be-
perking hebben. Soms hebben ze 
wat meer tijd nodig of gaat een be-
woner wat later in de ochtend naar 
de dagbesteding. Met de Hopper 
kunnen collega’s zelf rijden en dat 
geeft ons meer vrijheid en moge-
lijkheden.”

Vrijwilligers gezocht voor besturen 
Hopper.  Gertjan: “Vooral samen 

een uitstapje maken met de Hop-
per is een feestje voor onze bewo-
ners. We zoeken daarom vrijwilli-
gers die een of meerdere keren per 
week de Hopper willen besturen en 
samen met begeleiders onze be-

woners mee op pad willen nemen.”
Iets voor jou?  Neem voor meer 
informatie contact op met Krista 
Jolij, coördinerend ondersteu-
ner, op 06 11775961 of via k.jolij@
zozijn.nl.

Zomerschool Kunstwerk! in hele Liemers
ZEVENAAR – Kunstwerk! organi-
seert tijdens de zomervakantie in 
Zevenaar, Duiven en Westervoort 
een Zomerschool voor kinderen 
die tijdens de vakantie onder-
steuning van de (Nederlandse) 
taal nodig hebben.  In Duiven 
zelfs twee keer drie weken en in 
Westervoort en Zevenaar samen 
met HumanKind voor kinderen 
van 2 – 12 jaar.

Kinderen in de leeftijd van 6 – 10 
jaar zijn drie ochtenden per week 
welkom. In Zevenaar wordt de 
Zomerschool gegeven op de dins-

dag-, woensdag- en donderdag-
ochtenden (van 8:30-12:30 uur) 
in de periode van 27 juli – 12 au-
gustus. Locatie: IKC De Carrousel 
(Kard. De Jongstraat 2, Zevenaar).
In Duiven wordt de Zomerschool 
gegeven op de dinsdag-, woens-
dag- en donderdagochtenden (van 
9:00-12:00 uur) in de periode van 
27 juli – 12 augustus èn 17 au-
gustus – 2 september. Locatie: 
IKC Remigius (Droopad 1, Duiven).
In Westervoort wordt de Zomer-
school gegeven op de dinsdag-, 
woensdag- en donderdagoch-
tenden (van 8:30-12:30 uur) in 

de periode van 10 – 26 augus-
tus. Locatie: IKC Het Ravelijn (De 
Steenderens 1, Westervoort).
Het centrale thema voor deze Zo-
merschool is ‘Gezond zijn’. In de 
periode van drie weken worden 
er allerlei activiteiten rondom het 
thema ‘Gezond zijn’ in combina-
tie met taal georganiseerd, denk 
aan theaterlessen, muzieklessen, 
kooklessen, verhalen schrijven, 
21-eeuwse vaardigheden. Want 
samen leren is leuk! Aanmelden 
kan via www.liemerskunstwerk.nl/
zomerschool of telefonisch 0316 
745680.

HCL presenteert nieuwe vereniging met film
LIEMERS – Hoe origineel wil je 
een nieuwe vereniging presen-
teren? De officiële oprichting 
van Handbal Combinatie de Lie-
mers (HCL) gaat gepaard met  
een film. 

De handbalafdelingen van Sport-
club Groessen en Sportvereniging 
Loo vonden elkaar enkele jaren ge-
leden al. De samenwerking beviel 
beide verenigingen goed en wordt 
daarom nu   bekrachtigd met de 
oprichting van een zelfstandige 
handbalvereniging. Inmiddels zijn 
de handtekeningen bij de notaris 

gezet en is handbalvereniging HCL 
een feit.

“Een belangrijk en mooi moment 
in de geschiedenis van beide ver-
enigingen”, vertelt bestuurslid Er-
ika Robbe van HCL. “We hebben 
samen de nieuwe vereniging op-
gericht maar we blijven aan Sport-
club Groessen en Sportvereniging 
Loo verbonden. De saamhorigheid 
met de verenigingen waar we ja-
renlang hebben gehandbald blij-
ven we koesteren.”

De wedstrijden van de zaalcom-

petitie worden in sporthal Triomi-
nos in Duiven gespeeld. Dankzij 
het kunstgrasveld in Loo en het 
beachhandbalveld in Groessen 
houden de leden van HCL binding 
met beide verenigingen. Inmiddels 
zijn alle leden van de verenigin-
gen geïnformeerd over de officië-
le oprichting van HCL. Zij hebben 
daarnaast de film ontvangen, 
die is gemaakt door filmmaker 
Sjoerd Geurts van Geurts Media. 
De film neemt de kijker mee via 
de historie naar de toekomst. De 
film is te bekijken via de website  
www.hcliemers.nl. 

Ton Meijer en ensemble speelt Be Mozart. (foto: Franklin van der Erf)

Krista Jolij in de Hopper van Zozijn. (foto: De Berken)

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



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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

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

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

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

De ds Jonkersschool vinden we in het hart van Lat-
hum, pal tegenover het pittoreske kerkje. Op het 
moment dat we arriveren, is het speelkwartier in 
volle gang. De 31 kinderen die de school nog telt, 
vermaken zich buiten in de zon. Aan de picknick-
tafel ontmoeten we de leerkrachten en directeur 
Frank de Bruin. Het wordt een emotioneel afscheid 
weet leerkracht Mirte Wijgerse. “De school vormde 
jarenlang het middelpunt van de school. Hier kwa-
men de ouders en kinderen dagelijks bij elkaar. De 
sluiting is voor velen moeilijk.”

Maar het besef dat er geen weg meer terug is, 
blijkt ook aanwezig. Met slechts drie groepen van 
ieder tien leerlingen is de ds Jonkersschool niet 
meer levensvatbaar. “We hebben er met z’n alleen 
een mooi laatste schooljaar van gemaakt”, zegt 
Frank. “De meeste kinderen hebben inmiddels een 
nieuwe school gevonden. Tweederde van de kin-
deren gaat naar De Wiekslag in Duiven.”
Het laatste jaar was bijzonder. Door het naderen-
de afscheid, maar ook door corona waardoor de 
ouders minder betrokken konden worden bij ‘hun’ 

school. Frank: “We hebben er het beste van ge-
maakt en dat ging best goed. Zo hebben we met 
kerst een digitale pubquiz gehouden voor alle ge-
zinnen van de school. Iedereen in kerstsfeer voor 
de webcam met een mooi kerstpakket van school. 
Erg leuk.”
De definitieve sluiting van dit schooljaar gaat ge-
paard met een feestweek van 12 tot en met 16 juli. 
Gepland staan een schoolreisje naar De Efteling, 
de eindmusical ‘Over de Kop’, die over de Efteling 
gaat, en een daverend Jonkersfestival op vrijdag-
middag met een open podium en verschillende 
activiteiten. Tenminste, als de corona-situatie 
meewerkt. Iedereen heeft er zin in. Ook Linde (12) 
uit groep 8. “Ik kijk er echt naar uit. In de musical 
speel ik de burgemeester en Raponsje, een typetje 
uit de Efteling. We hebben goed geoefend. Natuur-
lijk is het jammer dat de school dichtgaat. Al moest 
ik zelf toch al van school. Ik ga naar het Stedelijk 
Gymnasium in Arnhem.”
Wat er straks met het schoolgebouw gebeurt? 
Frank: “Het dorp wil het gebouw graag behouden. 
Het zou mooi zijn als dat lukt. Daarover zijn ze nu in 
gesprek met de gemeente!”

Het aftellen is begonnen. Over enkele weken sluit de ds Jonkersschool in Lathum definitief haar deuren. Het wordt 
geen geruisloos afscheid, maar een feestelijk einde van een tijdperk. Met een lach en met een traan.

Spetterend afscheid
ds JonkersschoolAudrey Jeurissen

‘ Gewoon iets 
extra’s doen’

Stichting Vrienden van 
St. Martinus? Vertel eens?
“Tien jaar geleden zijn we begonnen toen de 
nieuwbouw van Brede School St. Martinus in 
gebruik werd genomen. We leverden een bij-
drage aan de inrichting van het schoolplein. 
Dankzij sponsors, bingo’s en sponsorlopen 
konden we een prachtig klimrek schenken.”

En toen zat het werk er op?
“Haha, nee hoor. We zijn ons blijven inzetten 
voor leuke dingen waar binnen het reguliere 
budget van de school geen ruimte voor is. 
Gewoon iets extra’s doen... Een ijsje, een 
tweede speeltoestel en de ‘Neem je eigen 
stoel mee naar buiten bingo’ voor ouders 
en buurtbewoners zijn mooie voorbeelden. 
We pakken van alles op. Erg leuk! Inmiddels 
hebben we een AED aanschaft en bedrijven 
uitgenodigd om op school met de kinderen in 
gesprek te gaan over verschillende beroepen. 
Een volgende fase was een bezoek van de 
kinderen aan bedrijven. Leuk en leerzaam.”

Wat zijn de nieuwe plannen?
“In coronatijd konden we niet zoveel doen. 
Maar we zitten niet stil. We willen de netten 
op het panna-voetbalveld vervangen en 
denken aan een tweede AED.”

Column

Een bijzonder 
jaar
Nog tweeënhalve week en dan begint ook 
voor onze regio de zomervakantie. Niet al-
leen de kinderen, maar ook iedereen die in 
het onderwijs werkzaam is, kijkt hier reik-
halzend naar uit. Net als voor veel andere 
beroepsgroepen geldt, heeft corona ook op 
het onderwijs een zeer grote impact gehad. 
Ondanks de onzekere en soms hectische 
tijd, hebben we als onderwijsorganisatie 
geprobeerd om ons werk optimaal te doen. 
Kwalitatief goed onderwijs bieden, een 
veilige omgeving voor kinderen creëren en 
daarmee kinderen en soms ook gezinnen 
ondersteunen. Dat was niet altijd eenvoudig 
met alle corona-maatregelen, maar we zijn 
waar het kon gewoon doorgegaan. Het is 
fijn om te merken dat LiemersNovum een 
organisatie is waarin dat kan. Waarin we 
gewaardeerd worden om wat we doen en 
kunnen laten zien dat we van meerwaarde 
zijn. Ik hoop dat met het einde van dit 
schooljaar, ook het einde van de coronabe-
perkingen binnen het onderwijs in zicht is, 
zodat we in schooljaar ‘21-’22 eindelijk écht 
terug kunnen naar ‘normaal’.

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Nog een laatste selfie van meester Frank 
en zijn school. Foto: Sjoerd Geurts 

www.lentjesdroomkeukens.nl

SHOWROOM WIJCHEN 
Nieuweweg 303, Wijchen 
T 024 - 645 60 60 
wijchen@lentjes-droomkeukens.nl

SHOWROOM HUISSEN 
Nijverheidsstraat 25, Huissen 
T 026 - 361 28 28 
huissen@lentjes-droomkeukens.nl

www.lentjesdroomkeukens.nl

Echt waar. Wij zijn weer 
gewoon open! 

Wij ontvangen u weer graag in onze (vernieuwde) showrooms. 
Het klinkt raar, maar afgelopen periode hebben we veel mensen 

mogen helpen bij de aanschaf van hun nieuwe keuken, 
die het juist als heel prettig ervoeren dat we een afspraak 

hadden in een vast tijdsblok. Dat kan uiteraard nog steeds!  
Bel, mail of maak een afspraak via de website!

Afspraak 
maken 

hoeft niet, 
maar mag 
uiteraard 
nog wel!

OPEN DAGEN
ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 JULI +

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 JULI 11.00 - 17.00 UUR

houtenbeeldenatelier.nl

Will Schropp                      Rijksweg 62, Duiven centrum 

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

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW
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LIEMERS – Op woensdag 30 juni 
hebben de eerste deelnemers aan 
het project Liemers Perspectief in 
Zorg en Techniek (LPZT) hun offi-
ciële VCA-certificaat (veilig wer-
ken) ontvangen uit handen van 
wethouder Belinda Elfrink van de 
gemeente Zevenaar. Harry Ankoné 
(voorzitter Liemerse Ambassade) 
en Wilfred Hekkers (directeur RSD 
de Liemers) hebben de certifica-
ten ondertekend.

LPZT is bedoeld voor mensen die 
nieuw zijn in Nederland en na hun 
inburgering een volgende stap wil-
len zetten. Deze deelnemersgroep 
heeft zich georiënteerd op werken 
in de techniek. Daarnaast zijn er 
ook groepen die zich oriënteren 
op werken in de zorg. Het pro-
gramma is er op gericht om aan-
sluiting te vinden bij het Liemerse 
(verenigings)leven, bij opleidingen 
en bij werkgevers. Hiervoor zijn 

Liemerse organisaties, Liemerse 
sportverenigingen, onderwijsin-
stellingen en bedrijven bezocht 
en hebben deelnemers twee we-
ken stage gelopen bij een werk-
gever. Ook waren er ontspannen-
de groepsactiviteiten en was er 
veel aandacht voor Nederlandse 
taalvaardigheid.
Alle deelnemers die het eerste deel 
van het project hebben afgerond, 
zitten inmiddels op een vervolgplek 
die perspectief biedt. Dat kan zijn, 
meedoen in het verenigingsleven, 
een vrijwilligersplek, een opleiding, 
een werkervaringsplek, een traject 
richting werk of een betaalde baan. 
Zes van de deelnemers hebben al 
betaald werk gevonden.
Het project loopt nog door tot 
2023. Mensen die willen deel-
nemen, kunnen contact opne-
men met Hanane Sawfi van RSD 
de Liemers. Haar mailadres is  
h.sawfi@rsddeliemers.nl.

Deelnemers aan het project Liemers Perspectief in Zorg en Techniek. (eigen foto)

ZEVENAAR – De Dachser vesti-
ging in Zevenaar heeft zijn vaste 
lijndienst wagenpark uitgebreid 
met een Langere en Zwaardere 
Vrachtautocombinatie (LZV) voor 
grensoverschrijdend vervoer naar 
Duitsland. De nieuwe zogenoem-
de ecocombi biedt dertig procent 
extra ruimte en draagt daardoor 
bij aan het verminderen van zo-
wel verkeer als de uitstoot.

Sinds 2009 maakt Dachser in 
Nederland al gebruik van eco-
combi ’s. Vanaf heden rijdt er ook 
dagelijks een LZV op de een van 
de vaste lijnen naar de Dachser 
vestiging in Frankfurt, Duitsland. 
“We zijn zeer trots op deze nieu-
we ontwikkeling”, zegt Stefan 
Raimondo, General Manager van 
Dachser Zevenaar Logistics Cen-
ter. “Bij Dachser zijn we continu 

bezig met het verduurzamen en 
het efficiënt inrichten van onze 
logistieke processen. Dankzij de 
goede en intensieve samenwer-
king met onze vervoerder Van 
Ooij, hebben we dit samen mogen  
realiseren.”
De LZV’s bieden grote voordelen 
op het gebied van milieu en logis-
tiek. Zo kan er wel dertig procent 

meer volume per rit worden gela-
den. De extra capaciteit vergt iets 
meer brandstof, maar daar staat 
tegenover dat Dachser jaarlijks 
op deze route 124 ritten uitspaart 
wat neerkomt op 60.750 kilome-
ter. Dit bespaart 20.000 liter die-
sel en vermindert de CO2-uitstoot 
met 63.400 kg (kooldioxide-equi-
valent, well-to-wheel).

WESTERVOORT – Fanfare Oefe-
ning Baart Kunst uit Westervoort 
bestond in 2020, honderd jaar. 
Vanwege de maatregelen rondom 
het coronavirus zijn de festivitei-
ten uitgesteld naar het najaar van 
2021. “Gezien de recente versoe-
pelingen hieromtrent  zien we mo-
gelijkheden om te starten met het 
uitgestelde jubileum programma 
op vrijdag 9 juli.”

Om de fanfare muziek extra on-
der de aandacht van de jeugd te 

brengen is er een concert voor alle 
basisschoolleerlingen uit Wester-
voort, die in groep 5, 6, 7 en 8 zit-
ten georganiseerd onder het thema 
‘Ben je betoeterd‘.
In samenwerking met de vakleer-
kracht van IKC De Brug zijn alle 
scholen geënthousiasmeerd. Een 
concert voor en door de jeugd. 
Tweehonderd schoolkinderen 
luisteren, zingen, spelen, bewe-
gen, dansen en ademen een uur 
lang muziek. Meer muziek in de 
klas.

Deze middag geen traditionele 
marsmuziek maar ‘coole’ muziek 
zoals ‘Links, rechts’ van De Snol-
lebollekes en meezingers als ‘Als 
het avond is’ van Suzan en Freek in 
de grote zaal van Sports Planet De 
Pals in Westervoort. Gepresenteerd 
door vakleerkracht Willem-Jan 
Schuurman en een 35 koppig fan-
fare orkest.
Dit evenement wordt mede mo-
gelijk gemaakt door stichting 
Goede Doelen en Leven in de  
Liemers.

AERDT – Zoals in vele voorgaande 
zomers is er ook dit jaar weer een 
pianofestival in de kerk van Aerdt.

Jonge pianisten die een master-
class hebben gevolgd in de interna-
tionale studentenmuziekzomer in 
Campus Cleve geven een concert. 
De concerten beginnen steeds om 
19.30 uur. Vrijdag 23 juli beginnen 
Ana Paula Dominquez Lacarte uit 
Spanje en Jana Schell uit Neder-
land.
Zaterdag 24 juli speelt Claudia Pe-
ter uit Duitsland. Zondag 25 juli is 
Edwin Szwajkowski uit Polen aan 

de beurt. Maandag 26 juli speelt 
Gabriel Meloni uit Oostenrijk. Dins-
dag 27 juli Yevheni Motorenko uit 
de Oekraine. Woensdag 28 juli sluit 
Tatiana Bielikova uit de Oekraine de 
serie af.
Tijdens de concertavonden is in 
de kerk de expositie te bezichtigen 
van schilderijen van SÉphina en 
sculpturale keramiek van Susanne 
Silvertant.
Alle concerten zijn gratis toeganke-
lijk. Na afloop is er een vrije dona-
tie. De kerk van Aerdt staat aan de 
Kerkweg 26. Meer informatie staat 
op http//:kunstkringhge.nl.

DIDAM – Veel mensen hebben 
vragen over de overheid. Bijvoor-
beeld over zaken zoals huur- en 
zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, 
(verkeers)boetes, pensioen en uit-
kering? Liefst viermiljoen mensen 
vinden dit lastig.

Voor al deze vragen kan men te-
recht bij het Informatiepunt Digi-
tale Overheid in de Bibliotheek in 
Didam. Daar helpen ze met het 
vinden van informatie op internet 
en verwijzen door naar de juiste in-
stanties. Woensdag 30 juni is dit 
Informatiepunt feestelijk geopend 
door wethouder Jan van Halteren.
Het informatiepunt is open van 
maandag – vrijdag van 10.00 

– 17.00 uur. Men kan zich voor 
vragen melden bij de balie. Meer 

informatie staat op www.biblio-
theekmontferland.nl.

Kerk Aerdt. (foto: Riet Hanekamp)

De nieuwe LZV van Dachser in Zevenaar. (foto: Raïsa Mertens)

Fanfare OBK aan het begin van hun jubileumjaar in 2020. (foto: OBK)

Opening IDO Didam door wethouder Jan van Halteren. (foto: Bibliotheek Montferland)

Eerste deelnemers Liemers 
Perspectief in Zorg en Techniek 
VCA- gecertificeerd

Dachser breidt lijndienstwagenpark uit 
met grensoverschrijdende ecocombi

Ben je betoeterd?

Concerten in kerk van Aerdt

Officiële opening Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Didam

Hulp bij vragen over de overheid



HET IS WEER
SCHILDERWEER!!

NU EXTRA VOORDEEL
1 liter = 10% voordeel 2 liter = 15% voordeel
3 liter = 20% voordeel 4 liter = 25% voordeel

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

De actuele openingstijden 
kunt u vinden op www.nama.nl

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

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

Minimaal 25% korting op de adviesprijzen!
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Boekjes & Babbels start weer
DIDAM – Voorlezen aan baby’s, 
dreumesen en peuters staat cen-
traal bij Boekjes & Babbels. Het is 
het leukste uurtje in de bibliotheek! 
Boekjes & Babbels is er weer op 6 
en 13 juli. 

De eerste dinsdag van de maand is 
het in Bibliotheek Didam en de twee-
de dinsdag in Bibliotheek ’s-Heeren-
berg, steeds van 10:00-10:45 uur. Bij 
Boekjes & Babbels maak je kennis 
met het plezier van voorlezen. Elke 
bijeenkomst staat een ander boek 

of een thema centraal. Het voorle-
zen is interactief; de kinderen luiste-
ren én doen mee. Boekjes & Babbels 
is er voor alle kinderen van 0-4 jaar. 
“Geef bij het aanmelden de leeftijd 
van je kind/kinderen op; we passen 
het programma daar op aan. Per 
volwassene mogen er meerdere 
kinderen meekomen. Reserveer 
vooraf. Kijk voor aanmelden op de 
website van de bibliotheek: https://
www.bibliotheekmontferland.nl/
boekjes-babbels.html of bel naar 
0316 221184.”

Ehbo-vereniging Lobith-Tolkamer start actie
LOBITH – Ehbo-vereniging Lo-
bith-Tolkamer is een crowdfun-
dingsactie gestart voor een nieu-
we AED. “Wij proberen op deze 
manier een bedrag van 1.500 
euro bij elkaar te krijgen. En 
daarbij vragen wij gepast en met 
respect jouw hulp.”

“Een AED is binnen onze veren-
ging van levensbelang, want snel 
handelen bij een hartstilstand 
kan levens redden. Nu de corona 
maatregelen worden versoepeld 
en onze inzet weer wordt aan-
gevraagd bij diverse evenemen-
ten in onze gemeente, hebben 
we dringend behoefte aan een 
nieuwe AED. De huidige is sterk 

verouderd en eigenlijk niet meer  
bruikbaar.

Budget
Ons eigen budget is door tegen-
vallende opbrengsten uit evene-
ment-inzet in de afgelopen coro-
natijd niet voldoende. De nieuwe 
AED kost 1.500 euro. Dat is in-
clusief benodigde elektroden en 
batterijen met een lange levens-
duur. Hiermee kunnen wij dus de 
komende jaren weer overlevings-
kansen vergroten en wie weet wel 

levens redden.
Wij vragen vriendelijk om jouw 
hulp. Je kunt die bieden door een 
donatie te doen. Een bedrag dat 
je kunt missen. Groot of klein. Wij 
zijn met alle bijdragen blij.
Hoe? Via onderstaande link, kom 
je op onze crowdfunding pagi-
na. Daar kun je via Ideal een be-
drag storten. Hulp nodig of vra-
gen? Neem dan contact op met 
Evelien Buil via telefoonnummer:  
06 18756581.” (https://www. 
doneeractie.nl/aed/-53998)

ZEVENAAR – Loopgroep ‘De Vro-
lijke Blaar’, die de afgelopen ja-
ren prominent aanwezig was tij-
dens de Liemerse edities van de 
Samenloop voor Hoop, heeft voor 
een fijne verrassing gezorgd tij-
dens het bezoek van Evelien van 
der Werff aan Het Braamhuis.

Evelien van der Werff bezocht op 
maandag 28 juni Het Braamhuis 
op haar fietstocht langs de 75 in-
loophuizen in Nederland, met als 
doel bekendheid te geven aan en 
geld in te zamelen voor de inloop-
huizen. Zij werd daar ontvangen 

door burgemeester Luciën van 
Riswik van Zevenaar, gasten en 
gastvrouwen en enkele leden van 
het bestuur en de Raad van Toe-
zicht van het Braamhuis.

De twee leden van De Vrolijke 
Blaar, Els Jansen en Mario van 
Vuren, die ook aanwezig waren 
tijdens dit samenzijn, boden een 
envelop met inhoud en een fraai 
voetjes-’schilderij’ aan, die door 
Ans Schuiling van het bestuur in 
ontvangst werden genomen. Het 
geld was ingezameld tijdens de 
aanloop naar de Samenloop voor 

Hoop editie 2020. Zoals bekend 
ging deze samenloop in dat jaar 
niet door vanwege de corona-epi-
demie. Toen ook de editie 2021 
moest worden afgeblazen en de 
KWF uiteindelijk de stekker uit de 
organisatie trok van alle samen-
lopen in het hele land, besloten 
de Vrolijke Blaar-lopers het tot 
dan toe ingezamelde geld in zijn 
geheel aan Het Braamhuis aan te 
bieden. Het spreekt vanzelf dat 
Het Braamhuis hier erg blij mee is. 
Het inloophuis is immers geheel 
afhankelijk van donaties, giften en 
inzamelacties.

Koffieochtend
WESTERVOORT – Op 13 juli is er 
van 10.30 tot 12.00 uur weer kof-
fieochtend in het Paalmanhuis, 
Dorpstraat  63 in Westervoort.

“Wat hebben wij het gemist om ont-
spannen bij elkaar te komen, om 
elkaar te ontmoeten en onder het 
genot van een kopje koffie samen 
van gedachten te wisselen. En om 
te informeren hoe het met de ander 
gaat. Op 13 juli hopen wij u weer 
te zien én te spreken. U bent meer 
dan welkom.”

H. Andreaskerk – Maria Koningin Zevenaar
Op vrijdag 9 juli is er om 10.30 uur 
een Eucharistieviering, voorganger 
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.
Op zondag 11 juli is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering met 
livestream, voorganger Pastoor 
Thanh Ta .
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Frans te Koppele, Fons 
Loomans.
Op zondag 18 juli, is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering met 
livestream, voorganger Pastoor 
Thanh Ta. 

Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Nico Janssen.
Op vrijdag 23 juli is er om 10.30 uur 
een Eucharistieviering, voorganger 
Pastoor Thanh Ta. Stille viering.
Overleden: Op 16 juni is overleden 
Fons Loomans in de leeftijd van 90 
jaar. Hij woonde in Verpleeghuis 
Zevenaar. Zijn uitvaart was maan-
dag 21 juni in de H. Andreaskerk 
Zevenaar waarna de begrafenis op 
begraafplaats aan de Arnhemse-
weg. 
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.
(Telefoonnummer Centraal secre-
tariaat: 0316 523468)

Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website:
www.rkliemers.nl en Facebook.

Koffie kopje. (foto: Annie Jacobs)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

(foto: Jos Ross)

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

Verrassing loopgroep ‘De Vrolijke Blaar’ 
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HORIZONTAAL: 1 boomsoort, 8 harmonieus, 13 brabbeltaal, 14 hoofdzaak, 
16 binnenschip, 17 workstation (afk.), 18 familielid, 19 stuurs, 21 door middel van, 
22 schelle kreet, 23 broodje, 25 evenzo, 26 gewelf, 28 Eerste Hulp Bij Ongelukken 
(afk.), 29 wat men qua kennis bereiken wil, 31 palmmerg, 33 onwerkelijk, 34 timide, 
36 bokaal, 37 onderdrukking, 38 kruk, 40 inspanning, 41 ontstekingskoord, 42 geld-
straf, 43 kraan, 45 Duitse televisiezender, 46 eenheid van oppervlakte, 47 mast, 
48 Anno Domini (afk.), 49 Russisch ruimtestation, 50 herhaling, 54 weerkundige, 
55 alleenspeler, 56 leuning.

VERTICAAL: 1 kwaadaardig mens, 2 armholte, 3 pluk, 4 halsgezwel, 5 in tegen-
stelling tot (afk.), 6 platte steen, 7 schuif, 8 gang, 9 Arabische titel, 10 ieder, 
11 dominee (afk.), 12 gek, 15 telegrafist, 17 wetboek (afk.), 20 ijzerhoudende 
grond, 21 uitheems gerecht, 23 onverschrokken, 24 stand der edelen, 25 hij of zij, 
26 schaaldier, 27 hoogstaand, 29 ankerplaats, 30 aanvaard, 31 reeks, 32 traditie, 
34 plant, 35 pineut, 37 boomloze vlakte, 39 streek, 40 Austronesische taal, 
42 hoofddeksel, 43 sojascheut, 44 stadsdeel, 46 kortaf en scherp, 47 verwikke-
ling, 49 bloeimaand, 51 gehoororgaan, 52 geboorteplaats van Einstein, 53 grote 
bomengroep, 54 milliliter (afk.).

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

ARBITER - ARMEE - CONTO - DEMPER - DORST - EFEZE - ESSEN - GEKKO -
IPPON - KEUR AF - KRAAN - KRENG - LEVERT - LORRIE - LOSGELD -
MAART - MANAGER - MARMOT - NEERGANG - NEGUS - NEVENS - 
OPSTEL - OTTER - OVAAL - PAGINA - PANDA - POETS - PREFAB - QUOTUM -
ROEDE - ROUTE - SCHROKKER - SJERP - SJOUWER - SKIER - SNORDER -
SOELAAS - SOESA - SPEEN - STERK - STILETTO - STUUR - TEGEN - 
TENEUR - THEATER -TOPMANAGER - URINE - VENTWEG - 
VOORTBEWEGING - WINDSTREEK - WINST

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

loop-
vogel

boom-
hagedis

niet
kunnen
spreken

jonkheer
(afk.)

Indo-
germaan

trouw

schrif-
tuur

7
hoofd-
deksel

niets

schaal-
diertje

8

3
voorstel etcetera

(afk.)

1

auto-
model

hengsel-
vat

weerklank

niet
stevig

bij voort-
during

telefoon-
systeem

verbeten

meld-
kamer

5

gedroogd
gras

voor-
zetsel

2

intact
6 4

KRUISWOORDPUZZEL
© Persbelangen

4 8 9 5

3 9 6 8

3

6 9 1

5 3 6

7 6 4 3

2 5 7 4 1
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@PersbelangenZie voor oplossingen van de puzzels elders in deze krant.
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WEEK 27

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.
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Open Atelier bij Will Schrop
DUIVEN – Will Schropp 
houdt deze maand op za-
terdag 10 + zondag 11 juli 
én op zaterdag 24 + zondag 
25 juli Open Atelier!

Een bezoek aan het Houten-
beeldenatelier naast hoeve 
‘Het hoge Veld’ is gelukkig 
weer mogelijk. De boerderij 
wordt binnenkort gerestau-
reerd en daarom is het de 
laatste keer, dat de beelden 
in de oude stal en verspreid 
over het hele terrein van 
deze groene oase staan. 
“Ruim 22 jaar heb ik hier 
met veel plezier beelden ge-
maakt, maar gelukkig ga ik 
door op hetzelfde terrein.” 
De laatste maanden zijn er 
veel nieuwe beelden bij ge-
komen, ook weer van het 
zwarte veenhout van dui-
zenden jaren oud en zelfs 
van hout dat afkomstig is 
van een opgegraven schip 
uit 1706. En zoals de traditie van 
meer dan 30 jaar wil, hangen er ook 
weer een paar houten jasjes. 
Een andere dag komen? Dat kan, 
maar dan wel afspreken. Ook de 
beeldhouwreizen naar Portugal en 

de workshops gaan weer door. Een 
filmpje op de website geeft alvast 
een indruk wat er zoal te zien is. 
www.houtenbeelden.nl   
Houtenbeeldenatelier Will Schropp is 
gevestigd aan Rijksweg 62 in Duiven.

Computer-APK in juli: halve prijs
ARNHEM – “U kent het 
wel: uw computer is nog 
niet eens zo oud, maar 
hij doet toch niet pre-
cies wat hij zou moeten 
doen. Dan is het toch 
misschien tijd voor een 
APK voor uw computer. 
Deze APK kost normaal 
49 euro maar in juli heb-
ben we de prijs gehal-
veerd!”

“Voor maar 24,50 euro 
controleren we de be-
langrijkste onderdelen 
van uw notebook of 
desktop computer. Is er 
een onderdeel dat beter 
vervangen zou kunnen 
worden? Dan bellen 
we met u om te overleggen of u 
dat nog de moeite vindt. Omdat 
deze APK tijdelijk zo goedkoop 
is, is het ook best interessant om 
ook uw oude computer een keer 
na te laten kijken. Dat apparaat 
wordt misschien al een tijdje niet 
meer gebruikt omdat het zo lang-
zaam is, maar vaak kan Compu-
tershop Arnhem hem voor weinig 
geld weer als een zonnetje laten  
werken.”

Back2School?
“Sommige mensen moeten nog op 
vakantie gaan, andere zijn al bezig 
met het komende schooljaar. Veel 
scholen vragen tegenwoordig dat 
de leerlingen een notebook mee-
nemen. Bij Computershop Arnhem 
kunt u kiezen uit zowel nieuwe als 
gebruikte notebooks. Sommige 
scholen hebben nogal speciale ei-
sen, mocht dit zo zijn neem dit dan 
mee dan kunnen wij samen met u 

kijken welk notebook het meest ge-
schikt is voor de opleiding.”

“Als u in juli zo’n nieuwe of gebruikt 
notebook koopt, dan krijgt u boven-
dien gratis een virusscanner die u 
ook nog op twee andere computers 
kunt installeren.”
Computershop Arnhem, Gamer-
slagplein 2 (achter winkelcentrum 
Presikhaaf), Arnhem; 026 3628250; 
www.computershoparnhem.nl.

ZEVENAAR – Wilt u echt 
lekker slapen in alle 
comfort? Heeft u spe-
ciale wensen of eisen 
waaraan uw bed of box-
spring moet voldoen? 
Bij Kettering wonen en 
slapen maken ze uw bed 
helemaal op maat, naar 
uw wens en smaak. Om-
dat Kettering veel zelf 
produceert, kunnen ze 
uw bed snel leveren en 
weten ze precies wat er 
wel en niet mogelijk is. 
Kom geheel vrijblijvend 
proef liggen tijdens de 
boxspring leegverkoop 
dagen en profiteer van de kor-
tingsdagen. Deze aanbiedingen 
zijn geldig tot en met 24 juli 2021.

Nieuw in het assortiment.  Sinds 
kort verkoopt Kettering wonen en 
slapen relaxfauteuils met een uit-
stekend zitcomfort. U kunt kiezen 
tussen een relaxfauteuil met een 
handmatige bediening of voor een 
elektrisch verstelbare. Bij aankoop 
van een elektrisch verstelbare ont-
vangt u ook tijdens de zomer nog 
eens een gratis oplaadbare accu 

ter waarde van 225 euro cadeau 
op de actiestoelen. U heeft al een 
relaxfauteuil voor slechts 569 euro.

Schuin of taps toelopend
Maar u kunt niet alleen voor een ex-
tra groot bed bij Kettering terecht. 
“Ook voor caravans, campers of bo-
ten kunnen we bedden of matras-
sen precies op maat maken. Alle 
soorten hoeken zijn mogelijk, net 
als de vorm. Het kan schuin of taps 
toelopend, zodat het precies past 
waar de klant het wil hebben. Er is 

zoveel meer mogelijk dan mensen 
denken!”

Ook zitten op maat
Dat maatwerk geldt niet alleen voor 
slapen, want ook bankstellen heeft 
Kettering helemaal naar keuze en 
naar wens. Ga dus vooral een keer 
in de winkel kijken en bespreek uw 
wensen!

Kettering wonen en slapen, Edi-
sonstraat 56 B, Zevenaar, (0316) 
331100, www.ketteringwonen.nl.

Scoor met de boxspring-leegverkoop 
bij Kettering wonen en slapen

BETUWE – De hele zomer kan je 
in Park Lingezegen genieten van 
het unieke kunstproject The Co-
lorfield Performance: een kleurrijk 
tijdelijk kunstwerk waar kunste-
naars uit binnen- en buitenland 
aan werken!

“Het is echt een mega-kunstpro-
ject dat zich de komende maan-
den gaat vormen. Elke dag zie je 
het project groeien. En dat allemaal 
dankzij de kunstenaars die al hun 
creativiteit loslaten op hun paneel”, 
aldus Dirk Hakze, monumentaal 
vormgever en beeldend kunste-
naar, en dé drijvende kracht achter 
The Colorfield Performance.

Kleurrijke zomer in  
Park Lingezegen
Elke dag werken zes kunstenaars 
ieder aan een eigen paneel. Zij 
krijgen één dag om hun paneel te 
beschilderen. Tot en met 31 augus-
tus wordt er van woensdag tot en 
met zondag gewerkt door de kun-
stenaars. Op maandag en dinsdag 
wordt er niet aan het project ge-
werkt, maar is het wel te bezichti-
gen. Na afronding blijft het project 
nog staan tot en met 1 oktober.
Je vindt The Colorfield Performan-
ce op het Evenemententerrein aan  
De Park in Elst. Kijk voor meer  
informatie op: 
www.thecolorfieldperformance.nl.

Zondag 11 juli om 11.00 uur. Ge-
bedsdienst. Voorganger: Parochi-
anen. 
Vrijdag 16 juli om 10.30 uur. Stil-
le Eucharistieviering. Voorganger: 
Pastoor Thanh.

Zondag 18 juli om 11.00 uur. Ge-
bedsdienst. Voorganger: Parochi-
anen. Gebedsintenties 16-07: Wil-
lem Staring 
Mededelingen: Het Remigius se-
cretariaat is in de zomervakantie 

gesloten van maandag 26 juli tot 
en met donderdag 19 augustus.
In deze periode zijn wij elke vrij-
dagmorgen geopend van 9.00 – 
11.00 uur voor het opgeven van 
gebedsintenties.

The Colorfield Performance:
kleur in Park Lingezegen!

(foto: Ivo Hutten)

Team Computershop Arnhem. (foto: Ilona Kuster)

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

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



 
 

MDT NIEUWS 

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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

Wist u dat…… 

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

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

��Dat HOPE XXL een podcast is gestart 
waarin de presentatoren  wekelijks 
met bijzondere gasten in gesprek 
gaan over geluk en dat de  uitzen-
dingen te zien en te beluisteren zijn 
op www.podcastofhope.nl 

��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 

Lotte Jansen (19) werkt mee aan een  
project om jongeren te ondersteunen 
rondom hun geldzaken. Door middel van 
een serie aan ludieke video’s streven ze 
naar een situatie waarin jongeren      
zichzelf niet meer in de schulden werken.  

Schulden zijn nooit welkom en niemand 
zou alleen te kampen moeten hebben 
met een schuld die – vaak – vervelende 
emoties met zich meebrengt. Het is  
daarom heel belangrijk om goede onder-
steuning te bieden als iemand de        
beklemmende situatie van het hebben 
van een schuld niet alleen kan trotseren. 
Om die reden is een achttal jongeren 
begonnen met het opzetten van ’18, en 
wat nu?!’, een project met als doel        
andere jongeren te helpen die een   
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het 
helpen van mensen met schulden heeft 
niet zo zeer te maken met het doneren 
van geld, maar meer met het inzichtelijk 
maken van iemands inkomsten en      
uitgaven en het scheppen van orde in de 
chaos. Op deze manier krijgen            
deelnemers aan ’18, en wat nu?!’ een 
beter overzicht dat ze in staat stelt om 
een frisse start te maken. “Als student zie 
ik leeftijdsgenoten die zich zorgen maken 
om hun financiën.”, accentueert student 
Social Work Lotte Jansen. De informatie-
ve sites van de Rijksoverheid bieden vaak 
een jungle aan informatie waardoor   
velen door de bomen het bos niet meer 
zien. “Daarom hebben wij besloten om 
met een plan te komen!”, glimlacht Lotte.  

Orde in de chaos 

Wat begon als een maatschappelijk-
ingestelde schoolopdracht is uitgegroeid 
tot een levensvatbaar project: ’18, en wat 
nu?!’ . Wat doet het met iemand als hij of 
zij schulden heeft? Wat doet het met zijn 
of haar functioneren? “Het hebben van 

schulden zorgt voor veel stress”, legt  
Lotte uit. “Er bestaat veel onwetendheid 
over geldzaken in onze maatschappij, 
zeker jongeren kennen de risico’s niet 
altijd.” Indien jongeren onbewust     
schulden maken, weten deze volgens 
Lotte vaak niet hoe ze hier mee om   
moeten gaan. “Er heerst ook veel        
eenzaamheid, omdat men zich schaamt 
voor het hebben van schulden.”, vertelt 
Lotte begripvol. “Het is om deze reden 
dat een oplossing vaak net buiten beeld 
ligt.” Dit kan zo niet langer als het aan de 
leden van de projectgroep ligt. “Zeker 
jongeren met schulden zijn moeilijk te 
bereiken.”, deelt Luciënne, die samen 
met Lotte aan dit project werkt, mee. Dit 
is waarom andere jongeren de taak op 
zich hebben genomen om deze onbe-
reikbare groep te bereiken door het   
gebruik van moderne media. “18 worden 
kan voor veel jongeren tevens een      
onduidelijke ervaring zijn.”, legt Lotte 
verder uit. “Veel jongeren die ik spreek 
geven aan dat het voor hen niet altijd 
helder is welke dingen voor hen          
veranderen wanneer ze wettelijk volwas-
sen worden.” Om deze jongeren toch te 
voorzien van nuttige informatie zoals het 
aanvragen van een DigiD, het betalen 
van je zorgverzekering, het werken met 
de Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO) en 
het omgaan met schulden, hebben Lotte 
en haar medestudenten een reeks leer-
zame video’s gemaakt.  De leden van de 
projectgroep bezoeken scholen en be-
nutten de video’s  om leerlingen hierover 
te onderwijzen. “Er is op het internet, in 
voorlichtingsboekjes en/of -folders veel 
informatie te vinden rondom het regelen 
van je financiën. Veel van deze informatie 
komt op hetzelfde neer, maar is toch net 
weer anders beschreven. Hierdoor wordt 
het vaak voor velen onduidelijk. Wij  
brengen al deze informatie bij elkaar in 

video’s van elk een paar minuten.”,     
benadrukt Lotte trots.  

Voortgang van het project 

Aan de start van het project hadden de 
jongeren verwacht maar een halfjaar aan 
het werk te gaan, maar de feedback op 
het project was zo positief dat ze beslo-
ten door te gaan. “Het moest wel profes-
sioneler.”, vond Lotte destijds al. 
“Daarom zijn wij de video’s in het tweede 
semester van dit schooljaar aan gaan 
passen. Onze  projectgroep bestaat uit 
leden met verschillende vaardigheden. 
Dit hielp ons het onderwerp vanuit diver-
se invalshoeken beter te begrijpen.” In 
het team van acht zitten jongeren met 
verschillende opleidingsniveaus, visies en 
vaardigheden. Dit zorgt voor een leer-
zaam en  multidisciplinair groepsproces. 
“Het afgelopen jaar heb ik als leuk, gezel-
lig en leerzaam ervaren. We hebben, 
door een goede samenwerking met z’n 
allen iets moois op kunnen zetten.”, 
voegt collega Luciënne toe. Een volgende 
logische stap was de deelname aan het 
project Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT) van HOPE XXL. “Hierdoor  ontvin-
gen wij budget en konden wij gebruik 
maken van het netwerk, wat ons project 
veel verder hielp .”, beklemtoont Lotte. 
“Als MDT-project kunnen wij de gewenste 
professionaliteit behalen door de erva-
ring van HOPE XXL te gebruiken voor ’18, 
en wat nu?!’.” Het project wordt nu zelfs 
gepresenteerd aan het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
ten behoeve van alle jongeren in Neder-
land. “Uiteindelijk hoop ik echt dat onze 
video’s in buurthuizen en jeugdcentra te 
zien zijn; plekken waar wij ook een ander 
publiek aan jongeren kunnen bereiken.”, 
vertelt Lotte. Een groter publiek zou be-
tekenen nog meer schulden onder jonge-
ren kunnen worden voorkomen. 

Tr8-45 18, en wat nu?! 

�� Het achttal van “18, en wat nu?! “Tweede van links is Luciënne en in het midden met gele jurk is Lotte 
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Laatste uitreiking LCAward 
ZEVENAAR – Maandag 12 juli 
zullen acht leerlingen van het Lie-
mers College de gouden, zilveren 
of bronzen LCAward krijgen uit-
gereikt voor hun extra gelever-
de prestaties. De uitreiking zal 
plaatsvinden in Het Eet-Lokaal in 
Zevenaar, dat voor deze gelegen-
heid weer zal worden omgedoopt 
tot het Theatre of Dreams.

Door Piet van Breukelen

Jan van den Heuij en Anno Koning 
stonden 15 jaar geleden aan de wieg 
van de LCAward, die zij in het leven 
riepen om ambitieuze leerlingen de 
kans te geven bijzondere prestaties 
te leveren op het gebied van onder-
wijs, cultuur, maatschappij en sport 
& expeditie. Nu is de laatste uitrei-
king helaas aanstaande.

Uitdagingen
Een van de kandidaten is de 17-jari-
ge VWO-er Indy Slagmeulen die op 
de basisschool De Wissel al kennis-
maakte met extra uitdagingen om-
dat ze geen enkele moeite had met 
de lesstof. Dat was op het Liemers 
College niet anders. Dus toen Jan 
van den Heuij en Anno Koning in het 
derde leerjaar kwamen met een en-

thousiast verhaal over de LCAward 
en de daarbij behorende uitdagin-
gen, was de stap gauw gezet.

De vier pijlers
Het maatschappelijke deel verwe-
zenlijkte Indy met vijf medeleerlin-
gen in Guatemala. Daar werd in sa-
menwerking met ConstruCasa (een 
stichting die huizen bouwt voor 
arme bevolkingsgroepen in Guate-
mala) een woonhuis gebouwd voor 
een arm gezin. Met allerlei acties 
werd hiervoor het nodige geld in-
gezameld en tevens leerde zij ver-
gaderen, samenwerken en anderen 
het vertrouwen geven gemaakte 
afspraken na te komen.
Het was voor Indy een sportieve uit-
daging te leren skeeleren en fana-
tiek te gaan trainen om een traject 
van 50 km in een keer te bedwin-
gen.Veel voldoening heeft ze ook 
gehaald uit haar onderzoek naar 
voeding en het verteringsstelsel, 
waarbij ze tevens diverse gesprek-
ken voerde met een diëtist. Vanwe-
ge de coronamaatregelen heft ze 
zich wat de cultuur betreft moeten 
beperken tot het zich verdiepen in 
de verwikkelingen rondom het Brit-
se koningshuis gedurende de re-
geerperiode van Queen Elisabeth. 

FNV Belastingservice Liemers
ZEVENAAR – Het is voor FNV-le-
den weer mogelijk een afspraak 
te maken voor hulp bij het invul-
len van uw belastingaangiftes. 

U kunt voor het maken van een af-
spraak en/of informatie vanaf 5 juli 

van maandag tot en met donder-
dag, uitsluitend tussen 16.00 en 
18.00 uur, contact opnemen  met 
Dick Langenbach op nummer  
06 10551704. De vrijwilligers/in-
vullers van de FNV Belastingser-
vice zijn dan aanwezig in Zevenaar 

bij Zalencentrum Staring. 
Alle ander locaties in de Liemers 
zijn, zoals eerder gemeld, niet 
meer beschikbaar. Vanzelfspre-
kend zullen op de locatie alle, dan 
geldende maatregelen van het 
RIVM  opgevolgd worden.

Gilde op zoek naar vendeliers
DUIVEN – Bij  Gilde Sint-Remigius 
zijn op ze zoek naar vendeliers.

Op zondag 11 juli van 11.00 tot 
13.00 uur kan iedereen die wil en 

kan, vendelen en kennis maken met 
het traditionele vendelen.
Leeftijd vanaf 7jaar. Er is een inloop 
voor jongens, meisjes, dames en 
heren. Er is voor ouders een kopje 

koffie en voor de jeugd een glaasje 
limonade met een zakje chips. De 
kennismaking is in het clubgebouw 
bij Gilde Sint-Remigius, Visserlaan 
35 in Duiven.

Zomerlezen bij Kunstwerk! De bibliotheek
LIEMERS – In de maanden juli 
en augustus staat Kunstwerk! 
de Bibliotheek in het teken van 
‘Zomerlezen’. Dit is een jaarlijkse 
campagne om lezers op de biblio-
theek te wijzen op de mogelijk-
heden van de bibliotheek en ze te 
helpen bij het kiezen van boeken 
voor aankomende zomer. 

Het thema van “Zomerlezen” is 
dit jaar Lees de wereld rond – Ga 
op reis in een boek. Of je nu van 

romans of thrillers houdt, in de 
tuin leest of op het strand, hele 
avonden of af en toe: Lezen laat je 
zonnig en zorgeloos ontspannen. 
Wie ook het Zomerlezengevoel wil 
ervaren, maar nog geen lid is, kan 
gebruik maken van een speciaal 
actieabonnement met welkomst-
geschenk bij Kunstwerk! de biblio-
theek. Wie in de maanden juli en 
augustus een jaarabonnement af-
sluit, leest drie maanden gratis en 
ontvangt een boekentas cadeau. 

Het actieabonnement stopt au-
tomatisch. Het actieabonnement 
kan online worden afgesloten op 
www.debibliotheekliemers.nl of 
in de bibliotheken in Duiven, Wes-
tervoort en Zevenaar dit abonne-
ment. Tot 18 jaar is het lidmaat-
schap helemaal gratis. Een weetje: 
boeken zijn de meest populaire 
mediasoort in de zomer. Het boek 
scoort in de zomer hoger dan soci-
al media, muziek, tijdschriften en 
tv/serie.

Stoer fort zoekt vrijwilligers met een glimlach
DOORNENBURG – Stoer fort 
zoekt vrijwilligers met een glim-
lach! Om geïnteresseerden een 
indruk te geven van de werk-
zaamheden en kennis te laten 
maken met het team en het fort, 
wordt een open informatieavond 
gehouden. Vrijwilligers vertellen 
er over de verschillende taken en 
laten het fort graag zien. Deze 
informatieavond is woensdag 14 
juli van 19.00-21.00 uur op Fort 
Pannerden.

“Even voorstellen: wat en wie zijn 
we? Fort Pannerden, prachtig ge-
legen op het splitsingspunt van 

Rijn en Waal is 150 jaar oud. Het 
heeft een (kleur)rijke geschiede-
nis! Wij bieden bezoekers, jong en 
oud zowel  binnen als  buiten het 
fort allerlei aansprekende activi-
teiten! Wij zijn een groep enthousi-
aste vrijwilligers die de bezoekers 
een onvergetelijke dag willen be-
zorgen!
Door de versoepeling van de coro-
namaatregelen, de intrede van de 
Museumkaart en de toenemende 
bekendheid van het fort, weten 
steeds meer mensen het fort te 
vinden. Daarom kunnen wij extra 
handjes gebruiken. De maanden 
juli, augustus, september zijn we 

alle dagen open behalve op maan-
dag.”
“Wie zoeken we? Mensen met 
een  gastvrije houding, die het leuk 
vinden om in een team te werken 
en minimaal één dagdeel per week 
beschikbaar zijn voor verschillende 
taken. De taken zijn zeer divers en 
we vinden het leuk als mensen een 
brede interesse hebben en gaan 
graag samen op zoek naar de ta-
ken die bij u passen.”

Meer informatie? Zie website Fort 
Pannerden: www.fortpannerden.
eu. Of stel uw vraag via: info@ 
fortpannerden.eu.

Indy is blij en dik tevreden nadat ze de 50 km skeeleren succesvol heeft afgelegd.  
(foto: Bert Slagmeulen)

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 regio 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.

Ook uw bericht in de krant?



Apeldoorn • Zwolseweg 221
055-2002037

Duiven • Rijksweg 26 
026-7370298

Gratis parkeren 
bij de winkels!

De grootste
lingeriewinkels

van 
Nederland!

De  mooiste  en  
meest  uitgebreide  

collectie  badkleding ! 

bodywearsuperstore.nl
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BERG EN DAL – In het binnenmu-
seum leer je de veelzijdigheid van 
het Afrikaanse continent kennen 
bij de vaste opstelling ‘Inspirerend 
Afrika’. Bij de onlangs geopende 
tentoonstelling ‘Heden van het Sla-
vernijverleden’ leer je over actuele 
erfenissen van slavernij en koloni-
alisme in Nederland.

Bezoek ook ‘Bitter Chocolate Sto-
ries’, een indrukwekkende exposi-
tie over verhalen van kinderen die 
gedwongen arbeid verrichtten op 
cacaoplantages in West-Afrika. Bui-
ten, in het Museumpark, loop je door 
traditionele woonerven en ontdek 
je spelenderwijs wat hedendaagse 
thema’s als migratie, identiteit en 
taal betekenen.

Trek in iets lekkers? Bestel een 
picknickmand met een uitgebreide 
lunch en zoek een plekje in het rui-
me en groene park. Zin om creatief 
bezig te zijn? Volg een van de vele 
workshops in het zomeratelier van 
10 juli tot en met 5 september 2021. 
Zo kun je bijvoorbeeld batikken op 
papier, Ghanese patronen weven of 
een beeld maken van mergelsteen.
Na een museumbezoek kun je gra-
tis een fiets lenen om de prachtige 
omgeving van Berg en Dal te verken-
nen. Om het je makkelijk te maken 
heeft het Afrika Museum verschil-
lende fietsroutes uitgestippeld tus-
sen de 7 en 13 km langs beziens-
waardigheden. Kortom, genoeg te 
zien en te doen! Tickets zijn te reser-
veren via: www.afrikamuseum.nl.

ROZENDAAL – Ontdek met het 
gezin het park met de speurknap-
zak en de Beleef!Plattegrond. 
Durf te rennen over de Bedrieger-
tjes en vind waterdiertjes in de 
bosvijver. Trek de schoenen uit 
en loop over het blotevoetenpad. 
In combinatie met de speurtocht 
gaan de kinderen aan de hand van 
allerlei vragen op zoek naar de 
oplossing van een raadsel.

Neem ook een kijkje in het kasteel 
en kom van alles te weten over de 
oud bewoners van Rosendael. Ver-
geet de kasteelkelder niet waar je 
tafelmanieren leert. Sluit samen 
de dag af op het terras van de 
Oranjerie met een uniek uitzicht op 
het kasteel.

Kasteel Hernen:
een stap terug in de tijd
Deze zomer is een bezoek aan kas-
teel Hernen nóg meer een ware be-
levenis. Dwaal over de weergang, 
ontdek wat er in de oude kelders 

te zien is en maak het verhaal mee 
van de verdwenen toren.
Laat je meenemen door het kas-
teel met als gids een ‘pratende’ 
lantaarn, waardoor verhalen over 
het leven in het kasteel op verras-
sende wijze worden verteld en ge-
toond. Op zolder zal deze lantaarn 
de spectaculaire presentatie in 

gang zetten, waarbij met de nodi-
ge licht, geluid en filmeffecten te 
zien en te horen is hoe de toren 
van Hernen is ingestort.
Geldersch Landschap & Kastee-
len. Boek nu online tickets via 
www.glk.nl/hernen of www.glk.nl/
rosendael en ontvang 25% korting. 
Kortingscode: ZOMER2021.

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

Klik op onze website bovenaan eerst 
op de regio waarover uw bericht 
gaat. Alleen voor die regio stuurt u 
het in. Klik vervolgens op: ‘Nieuws 

insturen’. Het wijst zich vanzelf, 
maar mocht u toch vragen heb-
ben, belt u dan gerust even: 0481 
464770. We helpen u graag verder.

Bezoek aan Afrika Museum:
volwaardig dagje uit voor ieder

Spetterend kasteel & park Rosendael:  
puur vermaak

Ook uw bericht in de krant?

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd
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Zwanger! Van harte gefeliciteerd!

Kraamzorg het Kraamnest is een Kraamzorg
organisatie in Huissen. Wij leveren Kraamzorg in 
Gelderland, en staan voor professionele, liefdevolle 
zorg met een warme touch!

We werken met gediplomeerde kraamverzorgenden 
die liefde en passie hebben voor hun vak.
Jullie kraamzorg perfect afgestemd op jullie wensen 
en persoonlijke situatie?
Kijk dan voor meer informatie of om je aan te 
melden op www.hetkraamnest.nl

Contact opnemen mag altijd: 06-39207929

www.hetkraamnest.nl
Batua 9 | 6852 RE Huissen | 06-39207929 | Kvk:63804980 

info@hetkraamnest.nl

Kraamzorg het Kraamnest is een kraamzorgorganisati e in Huissen, 
Lingewaard en wij leveren al 5 jaar liefdevolle en persoonlijke kraamzorg 
in Gelderland. Voornamelijk in Lingewaard, Arnhem, Nijmegen, de Liemers, 
Elst, Lent, Zutphen en omliggende plaatsen. 
Omdat jij als kraamverzorgende het gezicht van de organisati e bent, sta jij 
bovenaan en vinden wij een goede band hebben met jou belangrijk! 

Wij zijn groeiende en zijn op zoek naar

GEDIPLOMEERDE 
KRAAMVERZORGENDEN en 

MEDEWERKERS PARTUSPOULE
Als kraamverzorgende ben jij de vriendelijke en behulpzame professional in 
huis en coach jij de ouders in het ouderschap. 
Kraamzorg is je passie en jij wil graag zorgen dat ouders met een fi jn 
gevoel op de kraamweek terug kunnen kijken. 
Je bent in het bezit van een diploma kraamverzorgende, Verzorgende IG 
met uitstroom kraamzorg of een verkorte opleiding kraamzorg. 
Je bent fl exibel en bij voorkeur voor meerdere gezinnen per maand 
inzetbaar. Je bent in bezit van een rijbewijs en auto. 

Herken jij jezelf hierin? Wil jij werken bij een persoonlijke en kleinschalige 
organisati e waar jij geen nummer bent? Waar persoonlijk contact heel gewoon 
is en wij ook alti jd klaarstaan voor jou? Wees dan welkom om te solliciteren!

Meer informati e over de vacature vind je op 
www.hetkraamnest.nl/kraamzorg/kraamverzorgenden/
Of bel voor meer informati e: 026-3798195. 

Wij zijn per direct op zoek naar nieuw talent: (M/V) om ons team te versterken. Wij zijn op 
zoek naar een:

Vaste Chauffeur 
voor Direct Taxatie B.V. 

Als vaste chauffeur voor Direct Taxatie B.V. breng je onze voertuig inspecteurs op locatie bij 
klanten door heel Nederland. Opstart en eind locatie is in Bemmel. Wij rijden met Mercedes-Benz 
Sprinter bussen met een automatische versnelling. 

Wat verwachten we van jou?
Relevante rij-ervaring is een pré maar niet noodzakelijk. 
Je bent representatief en hebt een klantvriendelijke instelling.
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Wat mag je van ons verwachten?
Grote zelfstandigheid.
Een plek in een jong en een nu al succesvol bedrijf.
Een marktconform salaris.

Heb je interesse? 
Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar bryan@directtaxatie.nl t.a.v Dhr. B. Huisman
of naar Vossenhol 3 6681DJ Bemmel.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuw talent (M/V) om ons team te versterken.  
Wij zijn op zoek naar een:

Vaste Chauffeur 
voor Direct Taxatie B.V.

Als vaste chauffeur voor Direct Taxatie B.V. breng je onze voertuig inspecteurs op locatie 
bij klanten door heel Nederland. Opstart en eind locatie is in Bemmel. Wij rijden met  
Mercedes-Benz Sprinter bussen met een automatische versnelling.

Wat verwachten we van jou?
• Relevante rij-ervaring is een pré maar niet noodzakelijk.
• Je bent representatief en hebt een klantvriendelijke instelling.
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
• Wat mag je van ons verwachten?

Grote zelfstandigheid.
• Een plek in een jong en een nu al succesvol bedrijf.
• Een marktconform salaris.

Heb je interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar bryan@directtaxatie.nl t.a.v Dhr. B. Huisman
of naar Vossenhol 3 6681DJ Bemmel.

Heb jij passie of affiniteit met auto’s? Dan is een baan als

Junior voertuig inspecteur
bij Direct Taxatie B.V. misschien wel iets voor jou (M/V)!

In de eerste paar maanden zul je mee met een erkend register-taxateur voertuigen. Na die 
maanden zul je zelfstandig op pad gaan. Daarvoor krijg je een laptop, mobiel en nog het 
allermooiste - een eigen mobiel kantoor met chauffeur- tot je beschikking.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt passie en of affiniteit voor auto’s.
Je bent leergierig, representatief en hebt een klantvriendelijke instelling.
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Wat mag je van ons verwachten?
Grote zelfstandigheid.
Een plek in een jong en een nu al succesvol bedrijf.
Je kunt op termijn doorgroeien naar erkend register-taxateur voertuigen.
Een marktconform salaris.

Heb je interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en C.V. naar bryan@directtaxatie.nl t.a.v Dhr. B. Huisman
of naar Vossenhol 3 6681DJ Bemmel.

Jouw profi el
• Rijbewijs CE incl. code 95
• Geen probleem met onregelmatige werktijden
• Klantvriendelijk

Wat kun je verwachten van ons?
• Salaris conform de cao Beroepsgoederenvervoer
• Opleidingsmogelijkheden
• Eigen vrachtwagen
• Maar zeker zo belangrijk is dat wij er een plezierige 

informele werksfeer op na houden.

Heb je interesse in deze fulltime of parttime functie? 
Neem dan contact op met Romario Riggeling via 
06-11533282 of 026-3619286 of stuur een mail naar:
administratie@riggelingtransport.nl. 

Riggeling Transport is een familie bedrijf met 50 eenheden dat zich manifesteert in transport en opslag 
met ruim vijftig jaar ervaring. Korte lijnen, fl exibel en oplossingsgericht zijn onze kernwoorden. 

E. Riggeling Transport BV
Marketing 10a-12 
6921RE Duiven

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Ben jij die gemotiveerde 
ALLROUND CHAUFFEUR (M/V)

voor onze vrachtwagen?
Dan zoeken wij jou ter 
versterking van ons team!



Gezocht: Sportieve Doorzetter 
Ben jij graag actief in de buitenlucht, weet je van aanpakken en werk je nauwkeurig? Dan is 

postbezorger bij PostNL jouw ideale baan. Bekijk onze vacatures en solliciteer direct via 

www.post.nl/werkenbij 

Als postbezorger haal je de tassen post tussen 09:30 en 12:00 uur op bij één van onze 
afhaallocaties ( afhankelijk welke afhaallocatie). Vervolgens ga je op pad. Meestal op de fiets 
of te voet. In sommige gebieden op een PostNL scooter. Onze werkdagen zijn van Dinsdag tot 
en met Zaterdag, op onze website kan je kijken welke vacature bij jou past. Contract 
mogelijkheden tussen de 10 en 20 uur. 
Ben jij graag actief in de buitenlucht, weet je van aanpakken en werk je nauwkeurig? Dan is 
postbezorger bij PostNL jouw ideale baan.  

Bekijk onze vacatures en solliciteer direct via www.post.nl/werkenbij 
Wat breng jij mee? 

• Je bent graag actief bezig in de buitenlucht. 

• Je woont in de buurt van de wijk/postcode die bij deze 

vacature staat, of bent bereid in een ander postcode 

gebied te werken. 

• Je bent een doorzetter en bent nauwkeurig in je werk. 

• Je bent vriendelijk tegen klanten. 

• Je beheerst de Nederlandse taal. 

• Je hebt de beschikking over een stevige fiets. 

• Je hebt een smartphone (of wilt deze aanschaffen) 

en bent bereid om deze voor het werk te gebruiken.

• Je bent 15 jaar of ouder.

Wat bieden wij jou? 

• Je start met een jaarcontract. 

• Een mooie PostNL-outfit en -fietstassen. 

• Je krijgt 4 weken vakantie per jaar. 

• Wij betalen je salaris door bij ziekte en vakantie. 

• In mei krijg je vakantiegeld (8% van je brutoloon). 

• We betalen mee aan je pensioen (vanaf 21 jaar). 

• Een vaste vergoeding voor het onderhouden van je fiets. 

• Een vaste vergoeding voor het gebruik van je smartphone. 

• Je kunt lid worden van de personeelsvereniging van PostNL, voor 

leuke kortingen of meedoen aan evenementen 
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CAMPERWORKS.NL  Gochsestraat 30   6851 JE Huissen

CAMPERWORKS.nl is een bedrijf met een specialisme 
in campers. Klanttevredenheid is waar het  allemaal om 
draait. Heb jij zin in deze nieuwe uitdaging, en wil jij  je bij 
ons verder ontwikkelen?  Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

Camper specialist 
Wie zoeken wij:
●  Je hebt ervaring met campers
●  Je bent netjes in je werk en omgang met klanten
●  Je kunt werken aan opbouw en interieur
●  Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig
 
Wat bieden wij:
●  Een fulltime baan van minimaal 38 uur 
●  Een afwisselende en uitdagende baan
●  Een (MKB) hecht teamverband
●  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

Spreekt dit je aan? 
Twijfel dan niet en mail je CV naar info@camperworks.nl

BEDRIJFSBUS.com  Gochsestraat 30   6851 JE Huissen

BEDRIJFSBUS.com is een bedrijf met een specialisme in 
lichte bedrijfswagens en campers. Klanttevredenheid is 
waar het allemaal om draait. Heb jij zin in deze nieuwe 
uitdaging, en wil jij  je bij ons verder ontwikkelen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

Technisch specialist 
Wie zoeken wij:
●  Je hebt ervaring in de branch.
●  Je bent netjes in je werk en omgang met klanten.
●  Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig.
●  Je kunt storingen analyseren en oplossen.
●  Specialist met APK heeft de voorkeur.

Wat bieden wij:
●  Een fulltime baan van minimaal 38 uur. 
●  Een afwisselende en uitdagende baan.
●  Een (MKB) hecht teamverband.
●  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Spreekt dit je aan?  Twijfel dan niet en mail je CV naar 
info@bedrijfsbus.com



De diploma-uitreikingen zijn dit jaar, net als vorig jaar, 
op het schoolplein. Met de ervaringen van toen wordt 
de Drive-in Diploscoop nog groter en mooier én met 
enkele verrassingen, beloven Peter Derksen en Nina 
Wouters van den Oudenweijer. 
 
Peter is docent wiskunde en coördinator van de mavo-bo-
venbouw op de locatie Eltensestraat, Nina is onderwijs-
assistent havo/vwo op de locatie Saturnus. Beiden zitten 
in de werkgroep die de diploma-uitreikingen organiseert. 
Vorig jaar moesten ze vanwege het coronavirus een an-
dere invulling bedenken. Het werd de Drive-in Diploscoop, 
waarbij de geslaagden met hun ouders en eventueel an-
dere gezinsleden in een auto een parkoers over het 
schoolplein rijden. 
Nina: “Onderweg krijgen ze een drankje en popcorn, het 
jaarboek en een aandenken van de oudervereniging. Ook 
is er muziek van een bandje of een dj en een show van 
Sound & Light. Aan het einde staat de mentor klaar om de 
geslaagde te feliciteren en samen het diploma te onder-
tekenen.”  
 
De Drive-in Diploscoop was vorig jaar een groot succes, 
maar wordt volgens Peter en Nina dit jaar nog beter. Peter: 
“We nemen als locaties dingen van elkaar over en we 
komen met verrassingen, maar daar ga ik nu niets over 
zeggen. Het moet echt zo leuk mogelijk worden, want deze 
lichting mist al het kerstgala, de buitenlandse reis en de 
promnight.” 
De werkgroep heeft het wel gehad over een terugkeer 
naar de aula, maar dat bleek al snel geen haalbare kaart. 
Nina: “We hebben nog steeds te maken met de anderhal-
vemeterregel. Dan kan er maar weinig. En we willen na-
tuurlijk geen besmettingshaard op ons geweten hebben.”  
Volgens Peter heeft de Drive-in Diploscoop ook voorde-
len: “In normale omstandigheden mag je in de aula maar 
twee personen meenemen, in de auto bepaal je dat zelf. 
Voor sommige leerlingen is het in de aula best een lange 
zit. Tijdens het parkoers is er ook meer ruimte voor per-
soonlijke aandacht.” 

Het nadeel, vindt Nina, is het ontbreken van het sa-
menzijn na afloop. “Dat hoort er eigenlijk wel bij. We 

hebben een barretje op het schoolplein overwogen, 
maar de kans op opstoppingen is te groot en je wilt 
mensen bij zo’n gelegenheid niet wegsturen.” 
 
LIVESTREAM 

De livestreams van deze toffe diploma-uitreikingen wor-
den door de school gedeeld met ouders, verzor-

gers, opa’s en oma’s.  De data van de vier 
diploma-uitreikingen staan in de agenda el-

ders op deze pagina. 
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Ieder schooljaar neemt Candea afscheid van mede-
werkers die met pensioen gaan. Vaak hebben ze tien-
tallen jaren voor de klas gestaan. We praten nog één 
keer met drie afzwaaiers: René de Bruin, Jos Meijer 
en Carla ten Velde. 
 
WAAROM HET ONDERWIJS? 
René: “Ik was goed in geschiedenis en ging dus geschie-
denis studeren. Dan kwam je al snel in het onderwijs te-
recht. Dat bleek leuk te zijn, daarna nog leuker en 
uiteindelijk het mooiste vak dat er is.”  
Jos: “Ik wist niet wat ik wilde, maar er gingen hordes Lie-
merse jongeren naar de pabo in Arnhem. Toen ben ik maar 
meegegaan. Daarna ben ik meteen het voortgezet onder-
wijs ingegaan, mijn akte economie heb ik later gehaald. Als 
getallenman is economie voor mij het mooiste vak.” 
Carla: “Ik wilde iets met kinderen en sport, dus was de 
sportacademie een logische stap. Heel weinigen vonden 
een baan, maar ik als handbalinternational wel. Ik ben be-
gonnen in het speciaal onderwijs.” 
 
OOIT SPIJT GEHAD? 
René: “Nooit. Ik ben altijd met plezier naar school gegaan. 
Met leerlingen werken is fantastisch. Ze geven je zoveel 
energie.” 
Jos: “Wat mij betreft hetzelfde verhaal. Het goede contact 
met leerlingen, de combinatie van lesgeven en decaan 
zijn… Alle dagen vlogen om.” 
Carla: “Natuurlijk waren er ups en downs, maar die heb je 
overal. Werken met kinderen is altijd mooi. Bijvoorbeeld 
als je een leerling met een laag zelfbeeld toch zelfver-
trouwen kunt geven.” 
 
WAT WAS DE GROOTSTE VERANDERING? 
René: “De vermanaging van het onderwijs. De basis moet 
de band tussen docent en leerling zijn. Het contact, de ge-
sprekken, het enthousiasme, dáár gaat het om.” 
Jos: “De digitalisering. Toen ik begon waren er geen com-
puters, nu lijkt het soms wel alsof we in parallelle werelden 
leven. Dat vergt een andere manier van communiceren.” 
Carla: “De verzakelijking en het vele administratieve werk. 
Die tijd kun je beter in de leerling stoppen.” 
 
IS DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG  
HEEL ANDERS? 
René: “Zeker niet, ze zijn zelfs beleefder. Het verschil is de 
omgeving. Leerlingen moeten meer ballen in de lucht hou-
den, ervaren meer stress. Ze zijn minder onbezorgd.” 

ALLE DAGEN VLOGEN OM 
Jos: “De jeugd is niet anders, ze zijn en blijven net zo spon-
taan. Maar inderdaad: de omstandigheden zijn veranderd. 
Ik zie ze liever vaker in een boom klimmen dan naar een 
scherm turen.” 
Carla: “Jongeren zijn nog steeds heel leuk, maar ze leven in 
een wereld die veel ingewikkelder is geworden.” 
 
WELKE LEERLING ZULLEN JULLIE  
NOOIT VERGETEN? 
René: “Een hele hoop. Vanwege de humor, vanwege trieste 
omstandigheden, vanwege het gevecht dat we samen 
hebben gevoerd.” 
Jos: “Een paar jaar geleden hadden we een wandelende 
encyclopedie op autogebied. Hij wist de kleinste details 
van elk merk en type op te lepelen. Als we dan gingen kij-
ken op AutoTrack klopte het altijd.” 
Carla: “Een jongen die echt niet naar school wilde en zijn 
stage verknalde. Toen ik een laatste kans bij een fietsen-
zaak had geregeld, mocht hij blijven en deed hij het zo goed 
dat hij nu eigen winkel heeft die loopt als een tierelier.” 
 
WAT WAS JULLIE GROOTSTE BLUNDER? 
René: “Ik zou het niet weten, echt niet.” 
Jos: “Die ga ik niet vertellen.” 
Carla: “Ik ben weleens een vergadering vergeten, maar ver-
der… “ 
 
WAT HADDEN JULLIE  
ANDERS WILLEN DOEN? 
René: “Niets, ik heb een heerlijke tijd gehad. Ik zou het 
weer zo doen.” 

HET OPNIEUWE   NORMAAL 
 
Het zit erop. Nou, bijna dan. Sinds eind mei is 
de school weer helemaal open. Er zijn weer 
leerlingen in de gebouwen. De sfeer die we 
zien, is de sfeer die we kennen en een voor-
proefje van volgend schooljaar. Ik vroeg een 
docent hoe het voor hem was om weer les te 
geven aan hele klassen. “Tja, da’s niet zo in- 
gewikkeld”, vond hij. “Lockdowns, afstands- 
onderwijs, weer kleine groepjes, les in twee  
lokalen… dát was ingewikkeld. Lesgeven aan 
alle leerlingen tegelijk, dat is wat we doen. Dát 
lukt ons wel!” Zo nuchter is het ook. En voor 
leerlingen zal het niet anders zijn. Weer samen 
naar school en met je vrienden in de klas.  
Na de vakantie gaan we naar het opnieuwe 
normaal. Voor het zover is, wens ik je succes 
met de laatste loodjes en alvast een heel fijne 
vakantie! 
 
DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

AGENDA

7 juli Nakijkdag toetsweek (leerlingen vrij, m.u.v. 
individuele afspraken met docenten).  7 t/m 9 juli  
Herexamens. 9 t/m 13 juli Leerlingenbesprekin-
gen (leerlingen vrij, m.u.v. individuele afspraken 
met docenten). 13 juli Ontvangst brugklassers.  
15 juli Examenuitslag derde tijdvak. 16 t/m 22 juli  
Eindprogramma (inhoud verschilt per opleiding).  
19 t/m 22 juli Inleveren werk- en schoolboeken.  
19 juli Diploma-uitreiking vwo. 20 juli Diploma-
uitreiking havo. 21 juli Diploma-uitreiking vmbo-
bb/kb. 22 juli Diploma-uitreiking mavo. 23 juli 
Uitreiken rapporten, daarna zomervakantie t/m 5 
september. 

Mwah. Zo luidt kort samengevat de reactie van 
Wes Burgers (rechts op de foto) en Niels Berend-
sen op de vraag of ze goed zijn in wiskunde. Die 
bescheidenheid siert de jongens, maar is nergens 
voor nodig. Ze zijn na nummer één Lars Wilting de 
nummers twee en drie van het Candea-team, dat 
meedeed aan de W4Kangoeroewedstrijd. 
 
Aan deze landelijke reken- en wiskundewedstrijd deden 
dit schooljaar zo’n 140.000 leerlingen van een paar dui-
zend basis- en middelbare scholen mee. In hun leeftijds-
categorie – ze zitten beiden in 1-havo/vwo – behoort 
Wes bij de beste 4 procent van Nederland en Niels bij de 
beste 7 procent. Daar mag je dus best trots op zijn. 
Het doel van de W4Kangoeroewedstrijd is leerlingen te 
laten ervaren hoe leuk en uitdagend wiskunde en reke-
nen kunnen zijn. Candea is al jaren van de partij.  
Wes en Niels werden door hun wiskundedocent, Simone 
Peters, gevraagd om mee te doen. Wes: “Het is je eigen 
keuze, maar mevrouw Peters zei dat wij het zeker aan 
zouden kunnen.”  
De jongens staan allebei gemiddeld hoger dan een 8 
voor wiskunde. Maar dat wil niet zeggen dat ze het mak-
kelijk vonden. Niels: “Op zich zijn de vragen best te doen, 
maar de sommen zitten verstopt in een verhaaltje en 
dat zet je op een dwaalspoor. Je moet steeds een stapje 

verder denken.” Wes vertelt dat hij niet genoeg tijd had 
voor alle vragen en nog niet alle stof had gehad, maar 
hij vond het wel heel leuk: “Je móet het ook wel heel 
leuk vinden, want het is een uur en drie kwartier hard 
werken.” 
Niels en Wes kijken met plezier terug op hun deelname, 
maar het is niet zo dat wiskunde nu hun favoriete vak 
is. Niels: “Voor mij is het niet yes, wiskunde! maar oké, 
wiskunde. Ik ga nu niet nog meer mijn best doen voor 
wiskunde.” Wes: “Ik doe wel liever wiskunde dan talen 
of aardrijkskunde of geschiedenis, maar gym staat bij 
mij nog wel een stuk hoger dan wiskunde.”

DRIVE-IN DIPLOSCOOP  
NOG GROTER EN MOOIER  
(EN MET ENKELE VERRASSINGEN…)

Jos: “Ik had mijn had akte economie eerder moeten halen, 
maar dat vergde te veel energie naast mijn dagelijkse 
werkzaamheden.” 
Carla: “Ik had veel langer gym willen geven, dat was mijn 
passie. Maar ik had binnen tien jaar een versleten rug. Ach, 
ik ben tevreden, het is gegaan zoals het is gegaan.” 
 
HEB JE EEN GOUDEN TIP VOOR DE JONGE 
DOCENT DIE NU BEGINT? 
René: “Vergeet de theorie, kijk naar de praktijk. Jonge do-
centen worden vaak volgestouwd met protocollen en on-
derwijskundige principes. Maar de eerste stap is je 
staande houden in de klas, de tweede stap is een band 
met je leerlingen opbouwen en de derde stap is: doe nor-
maal. Wat je erin stopt, krijg je terug.” 
Jos: “Wees niet bang. Je mag fouten maken, daar leer je 
van. Trek je eigen plan, maar wel in teamverband.” 
Carla: “Volg je hart en laat je ondersteunen. Je hoeft het niet 
alleen te doen. Stel je kwetsbaar op, anders haak je af.” 
 
WAT GAAN JULLIE DOEN? 
René: “Ik ben nog aan het rondkijken. Misschien een klus-
bus met andere gepensioneerde oud-collega’s, voor men-
sen die niet handig zijn of geen geld hebben.” 
Jos: “Klussen, tuinieren, reizen, genieten van de kleinkin-
deren en niet meer naar de klok kijken. Ik ben niet bang 
voor een zwart gat.” 
Carla: “Ik heb een eigen praktijk voor psychosociale thera-
pie en persoonlijke ontwikkeling, maar ik krijg nu meer 
ruimte in mijn agenda. Die ga ik vullen met sport, muziek en 
genieten. Wellicht kan ik nog iets voor Candea betekenen.”

NIET ‘YES, WISKUNDE!’  
MAAR ‘OKÉ, WISKUNDE’ 

in the picture

V.l.n.r. 
 
Jos Meijer (65)  
is 43 jaar in het onderwijs 
actief geweest, sinds 2000 
op Candea als docent eco-
nomie en mavo-decaan. 
 
Carla ten Velde (62)  
stond 37 jaar voor de klas. 
Ook zij begon in 2000 op 
Candea, waar ze vmbo-
leerlingen kantoorpraktijk, 
drama en wiskunde gaf. 
 
René de Bruin (64)  
begon 40 jaar geleden als 
docent geschiedenis op  
de Andreas Scholenge-
meenschap, de Zevenaarse 
voorloper van het Candea 
College. René was later 
onder meer ook coördina-
tor en afdelingsdirecteur in 
het vwo.
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Open
Je hebt nette kleren aangetrokken, de 
oppas gedag gezegd en je begeeft je 
naar het theater. De ontvangst is zoals 
je gewend bent, vriendelijk en gastvrij. 
Aan de bar drink je nog even een kopje 
koffie en ondertussen kijk je wat rond in 
de sfeervolle foyer. Het is heerlijk om te 
luisteren naar het geroezemoes om je 
heen. Vol verwachting wacht je op het 
signaal dat de zaal open gaat. En dan... 
is het zo ver: de deuren gaan open. Een 
vrolijke medewerker wenst je een fijne 
voorstelling en wijst je de weg naar je 
zitplaats. De zaal zit vol, de sfeer is uit-
gelaten en het doek gaat op. Eindelijk, 
de voorstelling gaat beginnen.
Het is een tijdje stil geweest, maar we 
gaan weer beginnen! We hebben een 

geweldig theaterprogramma voor vol-
gend seizoen. Voor jong en oud zijn er 
mooie voorstellingen geselecteerd. Van 
kleine spelers tot grote namen. Het 
hele aanbod is te vinden via de website 
en ook in deze speciale editie van de 
Liemers Helemaal Goed Courant. Deze 
staat bol van voorstellingen, cursussen, 
evenementen en activiteiten. De zomer 
is gestart, maar wij verheugen ons nu al 
op het komende seizoen. Om jou weer 
te ontvangen in het theater, bij de mu-
ziekschool en/of onze andere cursussen 
en activiteiten. Als we van de vakantie 
hebben genoten, kijken we graag weer 
verder en hopen we dat je kunt genie-
ten van kunst, cultuur, debat en theater. 
We hopen met z’n allen op een goede 
start van het nieuwe seizoen. Laat je 
niet weerhouden, want het is altijd fijn 
om straks weer doelen te hebben.

COLUMN BERT FRÖLICH

Nomadland  
do 8 juli  14.00 uur
vr 9 juli  20.00 uur
zo 11 juli  14.00 uur
ma 12 juli  20.00 uur
di 13 juli  10.30 uur
wo 14 juli  20.00 uur
do 15 juli  14.00 uur
vr 16 juli  20.30 uur
zo 18 juli  20.00 uur

Quo Vadis, Aida? 
do 8 juli  14.30 uur
vr 9 juli  20.30 uur
za 10 juli  20.30 uur
zo 11 juli  14.30 uur
ma 12 juli  14.30 uur
di 13 juli  14.00 uur
wo 14 juli  20.30 uur
do 15 juli  14.30 uur
zo 18 juli  14.30 uur

De Oost 
do 8 juli  20.00 uur
vr 9 juli  14.00 uur
za 10 juli  20.00 uur
zo 11 juli  20.00 uur
di 13 juli  20.00 uur
wo 14 juli  14.00 uur
vr 16 juli  20.00 uur
ma 19 juli  20.00 uur

Once in a Trubchevsk 
do 8 juli  20.30 uur
zo 11 juli  20.30 uur
di 13 juli  20.30 uur
wo 14 juli  14.30 uur

Ammonite 
vr 9 juli  14.30 uur
ma 12 juli  14.00 uur
di 13 juli  10.00 uur

I don’t wanna Dance 
ma 12 juli  20.30 uur
di 13 juli  14.30 uur
zo 18 juli  20.30 uur
ma 19 juli  14.30 uur

Le Sorelle Macaluso 
do 15 juli  20.00 uur
vr 16 juli  14.00 uur
za 17 juli  20.00 uur
ma 19 juli  14.00 uur

Aznavour le regard 
de Charles 
do 15 juli  20.30 uur
vr 16 juli  14.30 uur
za 17 juli  20.30 uur

First Cow 
zo 18 juli  14.00 uur

Filmladder Filmhuis Zevenaar
Filmhuis Zevenaar is terug van weggeweest op de nieuwe locatie in  
de Turmac Cultuurfabriek. De complete lijst met voorstellingen in juli:

De Kidsclub brengt de kinderen in onze 
omgeving (weer) in beweging. Het doel 
is een activiteit te organiseren waar 
plezier en vooral ook beweging centraal 
staat. Van 14.00 uur tot 16. 30 uur geeft 
een ervaren instructeur van DJF Dance 

Centre een workshop op het DVC’26-ter-
rein in Didam. Zo leer je in korte tijd een 
toffe dans met coole moves op de beste 
beats. Na afloop is er voor alle deelne-
mende kinderen een attentie.
Ook graag (weer) in beweging komen? 

Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit 
de gemeente Montferland kunnen zich 
aanmelden op: montferland.kiwanis.nl. 
Maar wees er snel bij, want vol is vol!

Deze regio heeft recht op haar eigen 
oorlogsverhaal, die voor altijd bewaard 
moet blijven in het Liemers Museum. 
Het inrichten van het Liemers Museum 
op de nieuwe locatie in de Turmac Cul-
tuurfabriek kost enorm veel geld en er 
is geen budget meer voor de presenta-
tie over de Tweede Wereldoorlog. Daar-
om vraagt Kunstwerk! Liemers Museum 
slechts één euro van alle inwoners van 
de Liemers.  Zonder de hulp van het pu-
bliek is het Liemers Museum nergens. 

Dit geldt zeker ook voor de collectie die 
veelal ingebracht is door de inwoners 
van de Liemers. “Het Liemers Museum 
is een museum van de bevolking. Het 
mooie is dat je straks precies kunt zien 
waar het geld aan besteed is,” aldus een 
hoopvolle Ingrid Mens, hoofd van het 
Liemers Museum.
Om de campagne een gezicht te geven, 
is de medewerking gevraagd aan zes 
inwoners van de Liemers, van onderne-
mer tot muzikant en van de voetbalver-

eniging tot de plaatselijke schutterij. 
Joyce Mulder, Sjoerd Geurts, Bas Loeters, 
Demi Peters, Gerda Teunissen en Joop 
Boxstart twijfelden geen moment. Om 
het voor iedereen zo makkelijk mogelijk 
te maken, zijn er diverse manieren om 
te doneren. Zo hangen er posters met 
een QR code of doneer je online via 
www.liemerskunstwerk.nl/donatie. Ook 
kan er fysiek gedoneerd worden in de 
donatieboxjes die onder andere in de 
bibliotheken staan. 

Het gehele weekend bruist het van ge-
zelligheid, entertainment en muziek. Het 
programma voor de zaterdag (avond) 
ziet er als volg uit: 15.30 –19.30 uur: de 
Classic Rockformatie ‘’Jjett’’ , deze band 
staat borg voor een swingende Classic 
Rock & Roll middag; 20.30 – 00.30 uur 
Hike, deze populaire feestband staat al 
jaren aan de top van het Nederlandse 
covercircuit. De entree voor de zaterdag 
vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht) be-
draagt in de voorverkoop: €15.00 p.p,  
de entree op locatie:  €17.00 p.p.
Entreekaarten zijn vanaf 23 juli te koop 

bij de volgende voorverkoop adressen: 
Café d’n Uutkiek Angerlo, Cafetaria de 
Papegaai Loil, Voetbalvereniging Anger-
lo Vooruit en Sportcenter BodyControl 
in Doesburg. Op zondag 12 september 
is het ‘van 11.00 tot 17. 00 uur ’Olde 
Trekkers Kieken’ onder auspiciën van 
De Oude Trekker Motorenvereniging 
Gelderland (www.otmv-gelderland.nl). 
Bezoekers kunnen zich vergapen en hun 
hart ophalen in trekker-nostalgie, pas-
sie en techniek. Ook treedt op ‘Flasback’ 
op. De toegang op zondag ‘familiedag’ is 
gratis. 

ANGERLO - D’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival opent zaterdag 11 juli voor 
het eerst haar poorten aan de Ganzepoelweg 12 in Angerlo (Camping Mietvelder).

D’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival

Liemers Museum vraagt om 
slechts één euro, maar dan wel 
van alle inwoners in de Liemers
LIEMERS - “Wat is nou een euro?” luidt de vraag tijdens de ludieke crowdfunding campagne van het Liemers Museum. Deze 
actie startte 15 juni en is te zien in heel de Liemers. Zo hoopt het Liemers Museum in staat te zijn om het eigen Liemerse 
oorlogsverhaal te behouden.

Kiwanis Montferland KidsClub 
presenteert hét Coole Moves 
en Beste Beats dance-event
DIDAM - Op zaterdag 10 juli staat het eerste dance-event van Kiwanis Montferland gepland.



“Ik had altijd al de lach aan de kont 
hangen,” vertelt Nathalie. “Ik houd van 
praten, zingen en dansen. Cabaret past 
bij me.” Ze heeft het optreden dan ook 
ontzettend gemist de afgelopen tijd. 
“Het is zo lévendig om op het toneel te 
staan. Het is net sport in die zin. Met al 
die mensen voor me, moet ik het bes-
te uit mezelf halen.” Het publiek speelt 
voor Nathalie dan ook een belangrijke 
rol. In 2017 heeft ze ook in het Musia-
ter gestaan, waarvan vooral de mensen 
haar zijn bijgebleven. “Er was een fijn 
contact met het publiek,” zegt ze. “Dat is 
een soort ping-pong: ik zeg iets, de zaal 
reageert. Dat geeft mij weer energie om 
iets aan de zaal te geven. Dat samenspel 
vind ik bijna liefde. Daar word ik echt 
heel gelukkig van.” 

Voorstelling
“Tijdens de lockdown ging ik nadenken 
over wat er allemaal in de wereld ge-
beurde. Iets meer stilstaan, iets meer 
bezinnen.” Ze vertelt dat dit ook invloed 
heeft op haar volgende voorstelling: 
SNAK! “Ik was sowieso al van mening 

dat we in een sneltreinvaart door het 
leven denderen, maar nu ben ik me daar 
nog bewuster van. Een beetje rustig 
aandoen, zoals in de lockdown, is ei-
genlijk helemaal niet verkeerd.” Ook het 
feit dat we elkaar nu meer online zien, 
en hoe dat ons als mensen beïnvloedt, 
heeft ze indirect verwerkt in haar op-
treden. De naam is een toespeling op 
alles waar Nathalie nu naar uitkijkt: 
“Ik snak zo naar het optreden en naar 
nieuwe ontmoetingen. Theater, kunst en 
muziek is een belangrijk onderdeel van 
het menselijk leven.”

Lachen om jezelf en elkaar
Bovenal vindt Nathalie het belangrijk 
dat mensen kunnen genieten van haar 
optredens: “Ik hoop altijd dat ik een 
voorstelling heb gegeven waarbij ze 
konden lachen en ontroerd werden,” 
vertelt ze. “Er is al zoveel woede in deze 
tijd, met veel korte lontjes. Ontlading 
door middel van zingen, bewegen of 
anderen ontmoeten, dat is nu heel be-
langrijk.” Nathalie haalt altijd veel in-
spiratie uit haar eigen leven en wil dat 

ook graag meegeven aan haar publiek. 
“Ik drijf vaak de spot met mezelf. In het 
leven loop ik vaak tegen mijn eigen on-
vermogen aan en dáár haal ik inspiratie 

uit. Dat gun ik anderen ook: dat ze niet 
zo kritisch zijn, maar om zichzelf kun-
nen lachen.” Dat is zeker het proberen 
waard, vindt Nathalie. “Ik wil eigenlijk 

dat de mensen huppelend de zaal ver-
laten en in het dagelijks leven óók wat 
vaker gaan huppelen.”

‘Samenspel met publiek vind ik bijna liefde’
Cabaretière Nathalie Baartman is blij dat theaters weer open mogen

ZEVENAAR –  Nathalie Baartman treedt op 8 december op in Het Musiater. Ze 
kan niet wachten om op het podium te staan, nu dat weer mag. “Heerlijk! Ik moet 
mezelf wel even ontstoffen, maar ik heb er héél veel zin in.”

Roué Verveer trapt op 23 september om 
20.15 uur af met ‘Zo Goed als nieuw’. Met 
zijn vlijmscherpe humor en genadeloze 
zelfspot zet de cabaretier de toon voor 
een kwalitatief hoogstaand theatersei-
zoen in het Zevenaarse theater. Twee 
dagen later geven de mannen van Op 
Sterk Water en passend vervolg met ‘In 
Space’, een aaneenschakeling van hilari-
sche en muzikale improvisaties.

Oktober
Vrijdag 1 oktober stelen Niels van der 
Gulik en Marcel de Groot de show met 
The Story of Simon & Garfunkel. Zij 
vertellen het verhaal van en spelen de 
nummers uit het concert in Central Park. 
Andere voorstellingen deze maand:
8 oktober Muziekformatie Fuse, 15 
oktober de muzikale komedie ‘Girls 
Night-Inn’ van Liften 2 en 16 oktober 
‘Magic Unlimited, de jubileumshow van 
de familie Kazan. Huub Stapel sluit op 
de 29e de maand oktober af met zijn 
one-man ‘Het Huwelijk’. Deze pijnlijk 
grappige voorstelling is geschikt voor 

iedereen die getrouwd is, getrouwd is 
geweest, nooit getrouwd is, van plan is 
om te gaan trouwen of er niet aan moet 
denken om ooit te gaan trouwen.

November
Welkom in de ‘roaring twenties’! ‘The 
Gentlemen’s Ball van Släpstick laat be-
zoekers op 18 november duizelen. Op 
21 november leidt Jimmy Coburn het 
publiek door het leven van John Lennon 
met ‘Imagine’. Beginnend bij de jaren 
van The Beatles met bijna alle beroem-
de songs van Lennon voor deze legen-
darische groep, vervolgens de breuk 
met The Beatles en de solocarrière 
van John.  Twee kanjers van cabaretiers 
sluiten de maand af. Op 23 november 
treedt Richard Groenendijk op met zijn 
gloednieuwe show ‘Voor iedereen beter’. 
Javier Guzman blikt twee dagen later in 
zijn ‘Oudejaarsconference 2021 In ver-
twijfeling verblijven’ terug op dit me-
morabele jaar.  Hij bijt zichzelf vast in 
het nieuws. Belangrijk of onbelangrijk, 
het maakt niet uit, humor komt aan het 

licht. Dat belooft een avondje onbelem-
merd lachen.

December
Nathalie Baartman opent de laatste 
maand van het jaar. Na haar is het podi-
um op 10 december aan de familiemu-
sical Dolfje Weerwolfje, naar het succes-
volle boek van Paul van Loon. Percossa 
laat op 15 december de grondvesten 
van Het Musiater trillen met ‘Let me 
in – Let me out’, een wervelwind van 
muzikale stijlen, van slagwerkmuziek 
tot hilarisch objecttheater. Over wer-
velwind gesproken. Op 16 december is 
het de beurt aan Jon van Eerd met zijn 
toneelkomedie ‘Harrie neemt de benen.’ 
Ook toneel, maar een stuk serieuzer van 
aard, is de theaterthriller ‘De Schuldige’  
naar ‘Den Skyldige’ van Gustav Möller 
en Emil Nygaard Albertsen met Daniël 
Boissevain in de hoofdrol op 18 de-
cember. Marlies Claassen, Will Maas en 
Tom Klein sluiten het theaterjaar op 22 
december 2021 knallend af met een 
kerstvoorstelling.

Muzikanten, cabaretiers, theaterbeesten leven op

Het Musiater verrast met flinke 
shot cultuur en ontspanning

LIEMERS – Na maanden geen bühne te hebben gezien, kunnen bezoekers en cultuurliefhebbers hun hart weer ophalen in 
hun favoriete theater. Welke voorstellingen zijn er te zien in Het Musiater? Een overzicht tot eind 2021.

Joke de Kruijf, Winston Post en Frédérique Sluyterman spelen op 15 oktober 
‘Girls Night-Inn’. Foto: Marloes Kemps

Nathalie (midden): “Ik wil dat mensen huppelend de zaal verlaten”. Foto: Astrid van Loo



Guus stond als kind zingend op en ging 
zingend naar bed. Toen hij zes jaar oud 
was, gaven zijn ouders Guus op bij de 
muziekschool in Didam. “Daar ben ik 
tot mijn achttiende gebleven en kreeg 
ik les van Ferdi Eenkoorn. Hij heeft mij 
ontzettend veel geleerd en ik denk dat 
een goede leraar veel kan betekenen 
voor de toekomst van een muzikant. Nu 
geef ik zelf ook muziekles en speel ik 
daarnaast op events (zowel alleen, in 
duo- of bandvorm), begeleid ik theater-
shows, en componeer ik voor verschil-
lende projecten. Ik vind het heerlijk om 
met muziek bezig te zijn en mijn eigen 
kunst te maken.” 

Rockacademie
Na de middelbare school begon Guus 
met de studie werktuigbouwkunde. Tij-
dens deze studie bleef hij met muziek 
bezig en uiteindelijk volgde Guus zijn 
hart en deed hij auditie bij de Rockaca-
demie in Tilburg. Hij werd aangenomen 
en kon beginnen met het opbouwen 
van een serieuze muziekcarrière en 
een bijbehorend netwerk. “Ik heb nog 

steeds contact met mensen die ik op de 
Rockacademie heb leren kennen en we 
spelen soms nog in bandjes of duo’s met 
elkaar. Meestal speel ik solo, maar ook 
met drummer en/of gitarist speel ik alle 
verzoekjes van mensen. Deze optredens 
regel ik vanuit mijn eigen opgezette 
organisatie ‘Van Marwijk Music’. We 
spelen dan onder de naam KeysPlease. 
De afwisseling in mijn werk vind ik erg 
fijn. De ene keer ga ik mee met Erik van 
Muiswinkel naar een van zijn theater-
shows en de volgende dag speel ik op 
een bruiloft. Het is nooit hetzelfde en 
dat past bij mij.”

Online feestjes
Helaas kon Guus - evenals vele andere 
muzikanten - door de corona pandemie 
niet meer optreden. “De muzikant van 
tegenwoordig moet creatief en onder-
nemend zijn in deze situatie. Zo bedacht 
ik de ‘muziek bingo’ om mijn inkomen te 
behouden. Het concept van de ‘muziek 
bingo’ is dat ik vanuit huis, live achter 
mijn laptop, allerlei liedjes speel die 
deelnemers moeten raden en afkruisen 

op hun online bingokaart. Dit doe ik bij-
voorbeeld voor bedrijven die een online 
bedrijfsuitje organiseren of voor online 
feestjes.” Voor Guus is dit niet alleen 
leuk, maar hij vindt het eigenlijk ook 

wel rustig en handig: “Ik hoef niet meer 
zoveel te reizen en kan op deze manier 
meerdere online optredens per dag 
doen. In december had ik zelfs honderd 
online optredens in de maand! Toch heb 

ik ook wel heel veel zin om weer volop 
fysieke optredens te geven en mensen 
blij te kunnen maken met mijn muziek. 
Dat blijft toch het mooiste dat er is.”

Van muziekbingo terug naar livemuziek
Pianist, zanger en componist Guus van Marwijk ademt muziek

DIDAM - Als pianist, zanger en componist leeft Guus van Marwijk 
van het maken van muziek. Hij begon bij Kunstwerk! op de muziek-
school in Didam, voltooide een vervolgopleiding aan de Rockacade-
mie in Tilburg, en reist nu het hele land door. 

Taalcursussen
Wil jij een Europese taal leren voor 
werk, studie of vakantie? Of wil je jouw 
vaardigheden in een taal weer opfris-
sen? Bij Kunstwerk! kun je kiezen uit 
Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. 
Bij onze taalcursussen staat de spreek- 
en luistervaardigheid centraal, waar 
vanaf het begin op wordt geoefend. 
Tevens wordt er  aandacht geschonken 
aan de cultuur van het land, want taal is 
meer dan taal alleen. 

Kunst & Cultuur
Onze rijke historie en wereldliteratuur 
hebben veel te bieden om over te pra-
ten én om van te leren. Bij Kunstwerk! 
zijn er vakmensen die met passie hun 
kennis delen. Kunstenaars door de eeu-
wen heen worden besproken tijdens 
de cursussen Kunstgeschiedenis. Daar-
naast hebben we een breed aanbod aan 
lezingen, literaire verkenningen en het 
Filosofisch café, waarbij je jouw eigen 
zienswijze altijd naast die van anderen 
kunt leggen. We nodigen je van harte uit 
om mee te filosoferen.

Culinair
Sta je graag in de keuken en ben je 
geïnteresseerd naar unieke smaak-
combinaties of de herkomst van een 
product? Tijdens de kookcursussen van 
Kunstwerk! leer je alles over de voor-
bereiding, de ingrediënten en laat je 
je smaakpapillen tintelen. Ook kun je 
gemakkelijk een andere ‘keuken’ eigen 
maken. Dit seizoen bieden we de vol-
gende cursussen aan: Maak je eigen In-
dische rijsttafel, Indische snacks, koken 
voor mannen, sushi en wereldgerechten 
zonder pakjes en zakjes. De kookcursus-
sen zijn laagdrempelig en gezellig.

Creatief
Prikkel je creativiteit! Haal bijvoorbeeld 
de natuur in huis met de cursus bloem-
schikken. Daag jezelf uit bij de cursus-
sen aquarelleren, illustratief tekenen 
en portrettekenen. Ontwerp je eigen 
lettertype bij de cursus handletteren. 
Bij alle cursussen gaat de aandacht 
naar de diverse technieken zoals per-
spectief, vlakverdeling, kleur en mate-
riaalgebruik. Het is geschikt voor zowel 

beginners als gevorderden en is gericht 
om jouw unieke stijl te ontwikkelen. 
En heb je altijd al je eigen boek willen 
schrijven? Kies dan voor de cursus Cre-
atief schrijven waarbij jouw verhaal tot 
leven komt.

Yoga & Meditatie
Leer om beter contact te maken met 
je lichaam. Het beoefenen van yoga is 
een goede toepasbare manier om in de 
drukte van alledag, rust, stilte en ont-
spanning te brengen.
Dit seizoen zijn er diverse nieuwe 
yogacursussen te volgen, namelijk kin-
deryoga, yoga intensief voor jongeren 
17-30 jaar, yogawandeling en yoga op 
het werk. Tijdens de cursus meditatie 
ontdek je meer over jezelf, door goed 
te aarden en je aandacht naar binnen 
te richten. Zo leer je jouw omgeving 
beter begrijpen en krijg je antwoord op 
levensvragen. 

Muziekschool cursussen
Naast de reguliere muzieklessen biedt 
Kunstwerk! diverse cursussen aan. Mu-
ziek geeft plezier en draagt bij aan de 
ontwikkeling van het kind. Daar kun je 
niet vroeg genoeg mee beginnen, zoals 
bij de cursus Muziek op Schoot. Ook voor 
de basisschoolleeftijd zijn er cursussen 
voor een muzikale ontdekkingsreis, zo-
als de Muziekspeeltuin, Spelen met Mu-

ziek en Let’s play Guitar. Ben je er nog 
niet uit wat jouw favoriete instrument 
is? Kies dan voor de korte keuze cursus. 
Droom je ervan om op het podium te 
staan? Dan is Theaterbeesten, de Pop-
band of één van de koren wellicht wat 
voor jou!
Kijk voor alle instrumenten en cursus-
sen op www.liemerskunstwerk.nl en 
schrijf je in voor een proefles.

Prikkel je creativiteit! LIEMERS - Bij Kunstwerk! Educatie (voorheen Volksuniversiteit) kun je terecht voor de meest uiteenlopende cursussen en 
workshops. Naast het bekende aanbod zijn er dit jaar ook veel nieuwe eenmalige workshops voor kinderen, zoals ‘Sokpop 
maken’, ‘Mini museum’ en ‘Naammonster maken’. Zo maak je kennis met de sfeer bij Kunstwerk! Educatie. Voor volwassenen 
is er ook een groot aanbod, doe hieronder inspiratie op en geef je op via www.liemerskunstwerk.nl/educatie. Alle cursussen 
worden gegeven door zeer ervaren en gedreven docenten met aandacht voor een plezierige en ontspannen sfeer.

Muziekles bij Kunstwerk!
LIEMERS - Kunstwerk! biedt allerlei mogelijkheden om je als muzikant te ont-
wikkelen. Al vanaf 8 jaar kun je terecht voor muzieklessen op diverse instrumen-
ten, zowel individueel als in een groepje. Ook voor volwassenen, beginnend of 
gevorderd, heeft Kunstwerk! een passend aanbod. 

Bijschrift: Guus achter de piano: ‘Live 
optreden blijft het mooiste dat er is’. 
Foto: Anne van Damme



Nieuwe voorstellingen voor 2022 in de pen

Liemerse toneel- en theatergroepen 
hebben er in zin: ‘We mogen weer!’

Colofon
Cultuurkrant De Liemers is een 
speciale uitgave van De Liemers 
Helemaal Goed Courant en 
verschijnt eenmalig als ‘omkeer-
bijlage’ bij de krant.

Das Mooi begint in november 
met de repetities.

Vol Animo gaat ‘Boeien’ op de planken brengen.

Het Westervoortse Vriendentrouw gaat in 2022 weer het theater in.

NoTV
NoTV uit Ooy/Zevenaar zet één keer 
per drie jaar een stuk op de planken. De 
laatste voorstelling was in 2018. Mars 
Teunissen: “We stonden in 2021 voor 
een nieuwe uitdaging. We zouden een 
theaterstuk spelen tijdens het Buiten-
blik Festival. Daar waren we volop mee 
bezig en dat vond iedereen ook erg 
spannend. We zijn allemaal amateur-
spelers en zo’n straattheater vraagt toch 
meer brutaliteit dan een toneelstuk op 
het podium. Helaas ging het Buitenblik 
Festival door corona niet door.” Hij ver-
volgt: “Er gebeurt veel in drie jaar, voor-
al als je elkaar zo’n lange tijd niet kunt 
zien. De motivatie en het groepsgevoel 
zijn er gelukkig nog steeds. We willen 
in maart 2022 weer een toneelstuk op-
voeren. Welk stuk dat gaat worden we-
ten we nog niet. Deze maand komen we 

voor de eerste keer weer in real life bij 
elkaar. Dan zal ook besproken worden 
wat voor soort stuk we gaan spelen en 
wie er allemaal mee willen doen.”

Das Mooi
Ook Toneelgroep Das Mooi uit Groessen 
komt begin juli weer voor het eerst bij 
elkaar. Wendy Derksen: “We zijn heel blij 
dat we weer mogen! We hebben niet 
helemaal stil gezeten vorig jaar. Een 
deel van onze groep heeft meegedaan 
aan de theaterwandeling Circado in 
september 2020. Dat was leuk om te 
kunnen doen in die rare coronatijd. We 
hebben ook online gerepeteerd en dat 
heeft een bijzonder project opgeleverd. 
Daar kunnen we nu nog niets over zeg-
gen, maar het is heel leuk. We willen in 
september weer beginnen met de nor-
male toneelrepetities. Misschien spelen 

we het stuk waar we voor corona al een 
paar maanden voor aan het repeteren 
waren, maar we kunnen ook besluiten 
om een heel ander stuk te kiezen.”

IJsbloemen
Theatergroep IJsbloemen uit Zevenaar 
staat voor dezelfde keuze. Jannie Ou-
dendijk: “Wij zijn niet echt een vereni-
ging met leden, zoals de andere toneel- 
en theatergroepen, maar wel een hechte 
groep. Ik start een project en vraag aan 
de mensen wie er mee willen doen. We 
waren net met een project gestart over 
Alzheimer, wat we hebben uitgevoerd 
in Zevenaar, maar bijvoorbeeld ook in 
Steenwijk. We kregen verzoeken uit 
meerdere plaatsen om het stuk op te 
voeren, maar corona gooide roet in het 
eten. In september wil ik weer begin-
nen, maar de kans is groot dat we een 

nieuw project starten. Voor corona was 
Alzheimer best een groot item, maar er 
is inmiddels zoveel gebeurd.” 

UIT
Theatergroep UIT uit Zevenaar zou de 
voorstelling ‘Ze bestaan niet’ op ver-
schillende plekken uitvoeren, waaron-
der een voorstelling tijdens de opening 
van de Turmac Cultuurfabriek. Nan 
Hoesté: “Vanwege de coronamaatrege-
len ging de feestelijke opening van de 
Turmac Cultuurfabriek niet door. Dat 
vonden we erg jammer. We beginnen in 
september weer met de repetities, maar 
we hebben nog niet besloten of we het 
stuk ‘Ze bestaan niet’ op gaan pakken 
of juist een nieuw stuk. Voor een nieuw 
stuk zou onze regisseur dan een nieuwe 
opzet moeten maken. Wel is duidelijk 
dat we er allemaal veel zin in hebben.”

UDI
Toneelvereniging UDI uit Zevenaar 
heeft al wel een toneelstuk op het pro-
gramma staan en ook de datum voor de 
uitvoering is al bekend. Hans Stoltz: “We 
spelen in het Musiater en we moesten 
al snel reageren om de theaterzaal vast 
te leggen. Door de corona zijn er na-
tuurlijk veel voorstellingen uitgesteld 
en dat moet allemaal weer een plek 
krijgen in het theater. We waren al blij 
dat we 5 maart 2022 konden vastleg-
gen. We spelen dan het stuk ‘Vaders’, een 
tragikomedie van de bekende auteur en 
regisseur Haye van der Heyden.” Waar 
mogelijk heeft de toneelgroep het afge-
lopen jaar wel gerepeteerd. Dat gebeur-
de uiteraard wel op anderhalve meter 
afstand van elkaar en met mondkapjes 
op. “Die had je nodig als je rondliep en 
die mocht af als je op je plaats zat. Maar 
toen de avondklok kwam werd repete-
ren echt onmogelijk en hebben de re-
petities wel stilgelegen.”

Vriendentrouw
Ook toneelvereniging Vriendentrouw 
uit Westervoort weet al welk toneelstuk 
wanneer gespeeld gaat worden. Ans 
Pruntel: “We zaten vlak voor de uitvoe-
ring van het toneelstuk “De Bruidzilla 
gaat los”, dus we hebben besloten om 
op 22 september de repetities voor het-

zelfde stuk weer op te pakken. Zoals het 
er nu naar uitziet moet dat lukken, ik 
ben een echt toneelmens en heb het zo 
gemist. We repeteren in een grote ruim-
te in een IKC-gebouw. De meesten van 
onze vereniging zijn al één of twee keer 
gevaccineerd en we hebben er allemaal 
zoveel zin in. De voorstellingen staan 
gepland op 20, 22 en 24 april.”

Vol Animo
Toneelvereniging Vol Animo uit Duiven 
had vorig jaar alles al klaar voor de 
uitvoering van het stuk ‘Boeien’. Hilde 
Futselaar: “Er waren zelfs al kaartjes 
in de voorverkoop verkocht. We zaten 
zo dichtbij de voorstellingen. Posters 
waren opgehangen, programmaboekjes 
en entreekaartjes waren gedrukt, decor-
stukken gebouwd. De toneelvereniging 
viert in 2022 haar 60-jarig jubileum. We 
hebben besloten om op 1, 2, 3 en 4 april 

het stuk ‘Boeien’ te spelen. En begin juni 
hebben we toch onze gezellige jaarlijk-
se afsluiting van het seizoen gehad. Zo 
fijn om iedereen weer eens te zien en 
te spreken.” 
Voor alle toneelverenigingen en the-
atergroepen was het vreemd om meer 
dan een jaar niet of nauwelijks te re-
peteren. Het gaat niet alleen om het 
repeteren, ook het sociale aspect is zo 
belangrijk. Het contact was er meestal 
wel, bijvoorbeeld via Whatsapp. Hans 
Stoltz: “Je bent bang dat na zo’n jaar de 
motivatie bij de spelers om het weer 
op te pakken wegzakt, maar dat is ge-
lukkig niet gebeurd.” Ans Pruntel: “Bij 
sportverenigingen bijvoorbeeld worden 
lidmaatschappen opgezegd, een toneel-
vereniging is toch een hechte groep.”

LIEMERS - Maandenlang intensief repeteren of voor een speciale uitdaging staan en dan te horen krijgen dat de voorstelling 
niet door kan gaan. Dat overkwam zeven toneel- en theatergroepen in de Liemers. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop 
dat de verenigingen na de zomer weer aan de slag kunnen. En daar heeft iedereen ontzettend veel zin in.



Directeur Chris van de Ven is dolbij 
dat de deuren van De OGtent weer 
opengaan. ‘’Afgelopen jaar zijn er van-
wege het coronavirus concepten in en 
uit gegaan en hebben we veel moeten 
wisselen. Niemand wist wat kon en 
wat mocht en er moest veel afgelast 
worden’’, blikt de directeur terug op 
de onzekere periode. Hij vervolgt: “We 
hebben noodgedwongen lange tijd 
stilgelegen en daarom gaan we verlies 
lijden. Ondanks de hulp van de overheid 
is onze buffer helemaal op.” De OGtent 
herstart daarom dit jaar met een schuld, 
maar dat houdt ze allesbehalve tegen: 
‘’Wij vertrouwen wij erop dat alle Dui-
venaren ons weten te vinden. Wij kijken 
uit naar de activiteiten.’’ 

Cul-Apple Torte Concerti
Vijf succesvolle programma’s van voor-
heen worden als vanouds georgani-
seerd. Als eerste de Apple Torte Concer-
ti, oftewel de Appeltaartconcerten. Deze 
concerten staan volledig in het teken 
van populaire klassieke muziek en de 
beroemde appeltaart van het Horster-
park. Vanaf september 2021 komen er 
zes Cul-Apple Torte Concerti, een an-
dere naam voor de Duivense variant 

op koffieconcerten. ‘’Bij deze activiteit 
komen jong en oud  samen, zo’n 120 
man: zestig leden, die allemaal iemand 
meenemen’’, aldus Chris van de Ven. De 
eerste show is op zondag 19 september 
met het ‘Trio C tot de derde’ en op zon-
dag 22 mei eindigt de reeks met Nicole 
Rudi. 

Meezingcafé
De tweede activiteit betreft het mee-
zingcafé. Het meezingcafé wordt geor-
ganiseerd door een aantal enthousiaste 
mensen die veel van muziek houden. 
‘’In januari 2022 gaat het meezingcafé 
weer plaatsvinden en komen er onge-
veer honderd mensen. Deze leden gaan 
een avond genieten van, en meezingen 
met, verschillende Hollandse en buiten-
landse nummers.”

Filmhuis
Ook het filmhuis gaat weer open. Iedere 
donderdagavond worden er films ge-
draaid in het Cul’s Filmhuis: ‘’In een fijne 
setting draait het filmhuis films met een 
echte bioscoop beleving’. Voorheen or-
ganiseerde Stef Schaap deze activiteit. 
Deze taak is pas geleden overgedragen 
aan een heel nieuw team van mensen. 

‘’Na 20 jaar trouwe dienst nemen onder 
meer Peter Kusters en Jan-Willem Ver-
haaf het stokje over en dit team gaat 
nog verder uitgebreid worden!’’ Bij het 
filmhuis in Duiven is er voorafgaand aan 
elke film een uitleg door ‘De Explicateur’, 
hier wordt informatie gegeven over de 
film, spelers en verschillende recensies. 
De kaartverkoop van het filmhuis gaat 
via www.deogtent.nl/kaartverkoop. Hier 
is ook het programma te vinden.

Basisschoolleerlingen
De OGtent zag in 2000 het levenslicht 
als opvolger van het CCOG (Cultureel 
Centrum Onderling Genoegen). Op dat 
moment zat dit centrum helemaal aan 
de grond en werden er weinig activi-
teiten georganiseerd. “We kregen in 
Duiven een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe burgemeester, kortom er ging 
een nieuwe wind waaien’’, kijkt Van de 
Ven terug op de beginperiode. Men-
sen waren meteen erg enthousiast en 
het cultuurcentrum liep erg goed, de 
OGtent noemt zich ook wel het kleine 
broertje van Het Musiater: ‘’Naast onze 
cultuuractiviteiten organiseren we 
voorstellingen voor basisschoolleerlin-
gen. Allemaal in samenwerking met Rijn 
IJssel, opleiding theater’’, vervolgt hij. 

Cul Kwadraat
De vierde activiteit, die weer wordt op-
gepakt, is het Cul Kwadraat. Deze om-
vat acht cabaretvoorstellingen. Mensen 
kunnen lid worden van Cul Kwadraat 
en vervolgens naar de voorstellingen 
gaan, het gaat hierbij om ongeveer vier-
honderd leden. ‘’De wachtlijsten staan 
weer vol. Het is erg tof om te zien dat 
ook deze activiteit weer zo goed loopt’’, 
vertelt Chris van de Ven. 
De optredens gaan van start in septem-
ber met een gaaf programma. Op dit 
moment is alles vanwege het coronavi-
rus nog wel onder voorbehoud, er moet 
uiteraard rekening gehouden worden 
met de dan geldende maatregelen. ‘’We 
beginnen en eindigen de reeks shows 
met Christel de Laat uit Noord-Brabant.“ 
De reeks begint met de laatste voorstel-
ling van haar show ‘Zijn daar nog vragen 
over?’ en Christel de Laat begint haar 
nieuwe show ‘Hoe dan?’ bij de OGtent. 
Dit is meteen de laatste voorstelling in 
de reeks van het Cul Kwadraat, oftewel 
een supertoffe afsluiting!

Vonk van de cultuur
Het doel van deze cultuuractiviteiten 
in Duiven is om cultuur te laten blijven 
leven. Chris van de Ven legt uit: ‘’Ik hoop 
dat als er kinderen binnen wandelen, er 
een paar zijn die de vonk van cultuur 
overnemen en er net zo van kunnen ge-
nieten als wij dat doen.’’ Ook probeert 
de OGtent de drempel van cultuur laag 
te houden en er voor inwoners van de 
Liemers te zijn. De naam van De OGtent 
is dan ook een afkorting van ‘Onderling 
Genoegen Trots EN Traditie’. 
De laatste activiteit is: ‘Duuve te gek’. Dit 
festijn wordt altijd op de laatste zondag 
van september in hartje Duiven georga-
niseerd. Op deze markt presenteren ver-
enigingen, kunstenaars en clubs uit de 
directe omgeving zich aan het publiek. 
Mensen kunnen dan kennismaken met 
wat er eigenlijk allemaal in Duiven te 
doen valt. En dat is veel! 

De OGtent 
pakt de draad
weer op

Cabaretvoorstellingen, meezingcafé, films, Duuve  
Te Gek, Cul-Apple Torte Concerti staan op het menu

Christel de Laat sluit het Culjaar  
in de Ogtent af. Foto: Rijk in Beeld

Het Country & Westernfestival is verplaatst naar het weekend van 24 september.

Op 11 en 12 september vindt het na-
jaarsfestival plaats; het traditionele 
Spikker Country & Western Festival is 
verplaatst naar 24, 25 en 26 september. 
Een opgeluchte voorzitter Gerrie Uffing: 
“We hebben de vergunningen binnen. 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
beide festivals organiseren zoals we 
altijd doen: dat iedereen vrij en gratis 
in en uit kan lopen. Die laagdrempe-
ligheid is onze kracht.” Wél is besloten 

om tijdens het najaarsfestival de dwei-
lorkesten en koren op de altijd drukke 
zondagmiddag te schrappen. In plaats 
daarvan wordt een topband voor het 
Raadhuisplein gestrikt. Wie op zater-
dagavond 11 september de hoofdactie 
verzorgt, is nog niet bekend. Uffing: 
“Onze muziekcommissie is hard aan het 
werk.” Zeker is dat het een publiekstrek-
ker wordt. Het unieke Spikker & Country 
Festival is op drie verschillende plekken 

in het centrum: Raadhuisplein, de Markt 
en Muldershof. Windfall verzorgt het 
openingsoptreden op vrijdagavond in 
de Griethse Poort. Op zaterdag en zon-
dag wisselen in totaal negen bands el-
kaar af, waaronder de Terry White Band, 
Americana Unlimited en de Black Mail 
Countryband. Kortom, veel muziek waar 
mensen uit het hele land op afkomen.

Cowboyhoed op, laarzen 
aan en linedancen maar ZEVENAAR – Cowboyhoed op, laarzen aan. Maar liefst anderhalf jaar stond de organisatie van Muziekstad Zevenaar bui-
tenspel vanwege alle coronamaatregelen. Nu het sein weer op groen is, wordt alles uit de kast gehaald om de twee laatste 
evenementen van 2021 door te laten gaan. 

DUIVEN –  De OGtent, het cultuurcentrum in hartje Duiven heeft de draad weer 
vol enthousiasme opgepakt na de lockdown. De organisatie is druk bezig met het 
realiseren van verschillende activiteiten. Aankomende jaren worden, leuke cul-
tuurprogramma’s aangeboden voor alle inwoners van de Liemers! 



Het is dinsdagavond 15 juni. Wie rich-
ting het dorpshuis in Groessen gaat, 
wandelt het gezang tegemoet. De aan-
blik achter het hart van het dorp is er 

eentje van zonovergoten geluk. Zittend 
achter haar keyboard doceert Juliette 
Durmoré de sopranen, mezzo’s en teno-
ren, zo’n twintig mannen en vrouwen. Zij 

zingen al zittend op anderhalve meter 
afstand van elkaar. Na de pauze keren 
zij huiswaarts en worden ze afgelost 
door de alten en de bassen van het 

koor. “We houden ons nog steeds aan de 
richtlijnen van het RIVM. Dat hebben we 
de hele coronaperiode strikt gedaan,” 
vertelt secretaris Annemarie van Alst.  
De onderlinge band is zichtbaar hecht. 
Daarom koos het koor ervoor om onli-
ne repetities in gang te zetten, nadat 
het coronavirus genadeloos toesloeg. 
“In eerste instantie via Zoom’, blikt An-
nemarie terug. “Alleen loopt dat niet 
synchroon, samenzang gaat niet. Maar 
goed, dan heb je wel even dat moment-
je voor elkaar. We delen lief en leed met 
elkaar, als je niets doet raak je de ver-
binding kwijt.” Juliette Durmoré prijst de 
koorleden. “Het is pittig werken achter 
je beeldscherm als je geen koorklank 
hebt, maar we hebben goed kunnen 
oefenen aan de noten. De opkomst was 
altijd groot.” De overgang naar Jamu-
lus, andere software, maakte het leed 
iets zachter. “Daar kun je redelijk goed 
mee samenzingen.” Maar er gaat niets 
boven live-contact blijkt op deze dins-
dagavond. Annemarie is zielsgelukkig: 
“Wat klinkt het weer goed, dat is altijd 
maar afwachten.” Er zijn louter positieve 
gezichten te bespeuren, al is er nog een 
lange weg te gaan. De geplande thea-

tershow in Het Musiater van april 2021 
is een jaar verschoven. “We gaan ervoor, 
we staan te popelen, maar we moeten 
wel realistisch zijn en ons niet alleen 
door emotie laten leiden. Zo’n show kent 
een forse begroting. We hebben het af-
gelopen jaar geen inkomsten gehad, 
omdat alle optredens zijn weggevallen. 
Het MKB steunt ons altijd, maar ook zij 
hebben het ontzettend moeilijk gehad.  
De vraag is hoe we het geld bij elkaar 
krijgen. Kunnen we ergens op beknibbe-
len zonder dat je afbreuk doet aan wat 
ons publiek van ons verwachten? Daar 
zijn we ons nu over aan het beraden.”
Shinen doet een delegatie van Popkoor 
Repeat in ieder geval medio september 
op de Nederlandse televisie. Het koor 
figureert in twee afleveringen van een 
nieuwe dramaserie, de opnamen wa-
ren op Hemelvaartsdag. “We zijn toen 
allemaal getest en met een bus naar 
Noord-Holland gereden.” Lachend: “Ie-
dereen had elkaar zo lang niet live ge-
zien. Het was net een schoolreisje.” 
Popkoor Repeat steunen? Ga naar  
https://www.popkoorrepeat.nl/vrien-
denvanrepeat.

“We laten een dj uit Ibiza overvliegen 
en er komt zelfs een hele bekende Ne-
derlandse diskjockey langs”, zegt Hans 
die nog niet de hele line-up bekend 
maakt. “Op de avond wordt enkel dan-
cemuziek gedraaid. We willen een heel 
nieuw soort feest neerzetten, waardoor 
we de Liemers hipper maken, we zijn 
immers Zevenaar Muziekstad!”

‘Party on the floor’
DJ Yves Eaux kijkt erg uit naar Het Grote 
Liemersfeest. “Ruim een jaar lang waren 
mijn dinsdagavonden net zo spectacu-
lair als mijn weekenden. Doodsaai dus”, 
vertelt de DJ die voor de pandemie re-
gelmatig in de clubs van Ibiza, Miami en 
Moskou te vinden was. “Tijdens mijn op-
tredens in Nederland spreek ik regelma-

tig bezoekers uit jullie regio en je kunt 
zeggen wat je wilt, maar feesten dat 
kunnen jullie! Uiteraard weet ik wel-
ke collega-deejays ook zullen komen 
draaien en dat is niet mis. We hebben 
veel tijd in de studio doorgebracht om 
nieuwe platen te maken en hiervan zal 
ik er zeker een paar draaien”, zegt hij.

Ibiza in Zevenaar
Naast de muziek is ook de entourage 
zoals we die van de bekende inter-
nationale clubs kennen. “We vinden 
het belangrijk dat mensen zich goed 
kleden. Het is geen gala, maar een chi-
que dancefeest. Bij binnenkomst krijg 
je bubbels en er is een cocktailbar. We 
willen volwassenheid uitstralen omdat 
er op deze muziek overwegend mensen 

tussen de 25 en 50 jaar komen”, legt 
Hans uit. “We hebben daarom ook een 
minimumleeftijd van 25 jaar gesteld.”
Naast dat het feest gericht is op vol-
wassenen, wil de organisatie met name 
Liemerse gasten trekken. Toch mogen er 
ook bezoekers van buiten de Liemers 
komen. “Danceliefhebbers die hier wer-
ken of gewoon een band hebben met de 
streek zijn van harte welkom. We willen 
ook onze regio met dit soort feesten op 
de kaart zetten”, aldus Hans. 

Liemerse dance-industrie  
“We hopen dat dit event het begin is 
van dancefeesten in de Liemers en we 
nog vaker soortgelijke avonden kunnen 
organiseren. Wanneer we het groter 
kunnen laten worden is er wellicht ook 
ruimte voor een feest dat meer gericht 
is op jongeren. Voor nu zijn we heel bij 
dat we eindelijk weer evenementen 

mogen organiseren”, zegt de mede-or-
ganisator blij. 
Kaarten voor Het Grote Liemersfeest 
zijn nu al te koop voor 25 euro exclu-

sief reserveringskosten. Het feest vindt 
plaats op 27 november van 21.00 tot 
02.00 uur. Tickets zijn te bestellen op 
www.Liemersfeest.nl.

Cultuur

‘Mijn hart gaat weer open’ GROESSEN – Twintig procent van de koren overleefde corona niet. Optredens vielen weg, repetities waren niet meer mogelijk 
of vonden online plaats. De leden van Popkoor Repeat verloren elkaar niet uit het oog. Iedereen bleef zingen. Nu het weer live 
kan, stralen de zangers en zangeressen als vanouds. Dirigente Juliette Durmoré: ‘Mijn hart gaat weer open.’

Popkoor Repeat zingt als vanouds uit volle borst

in de Liemers

ZEVENAAR - Kermis, carnaval en festivals. Na een stil jaar komt de Liemers langza-
merhand weer op gang. Als het aan mede-organisator van het Grote Liemersfeest 
Hans Schiessl ligt wordt het uitgaansleven nog leuker dan voorheen. Met hulp van 
lokale ondernemers zet hij een dancefeest op die zijn weerga in de Liemers niet 
kent. Op zaterdag 27 november is het zover in De Griethse Poort.

Het Grote Liemersfeest brengt Ibiza naar Zevenaar

DJ Yves Eaux komt naar 
de Liemers. Foto: Henry Faber

Christel de Laat 
heeft lach aan 
haar kont

Guus van Marwijk 
ademt muziek

Nathalie Baartman 
leeft op na corona

Heerlijk, weer live zingen!


