
Liemers hijst haar eigen vlag
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ZEVENAAR - De Liemers heeft 
een eigen vlag. De jury koos uit 
meer dan 650 inzendingen het 
ontwerp van Sanne Smits.

Door Linda Ruijs

Het idee voor een eigen vlag leef-
de al langer in deze omgeving. 
Om die reden organiseerde het 
projectteam van De Liemers he-
lemaal Goed! een wedstrijd voor 
het ontwerpen van een vlag. In-
middels valt deze regiocampagne 
onder de Liemerse Ambassade, 
waardoor deze organisatie de 
onthulling van het winnende ont-
werp verzorgde.

De kleuren van de vlag zijn niet 
willekeurig gekozen. De roodtin-
ten hebben namelijk een bijzonde-
re betekenis. “Warmte, liefde, pas-
sie en familiebanden, dat is waar 
het voor symbool staat”, vertelt 
Sanne Smits over de gedachte 
achter de gekozen kleuren. Gem-
ma Tiedink, wethouder van de ge-
meente Duiven, merkt op dat de 
vlag ook een Bourgondische uit-
straling heeft. Daarnaast maakt 
de rode kleur de vlag erg opval-
lend. In totaal zes elementen die 
onlosmakelijk verbonden zijn met 
deze regio. Niet alleen dacht San-
ne goed na over de kleuren van de 

vlag, ook achter de vorm zit een 
betekenis. “De gehele streek staat 
op deze vlag”, vertelt ze. “De stre-
pen op de vlag stellen de Oude 
IJssel en de Rijn voor. Deze rivie-

ren vormen de regiogrenzen van 
onze streek.”

Sanne woont nu in Zevenaar, 
maar ze groeide op in Groessen. 

Een van de mooiste dingen aan 
haar geboorteplaats vindt ze de 
saamhorigheid van het dorp. “In 
Groessen is alles nog kleinscha-
liger dan in Zevenaar. Iedereen 

kent elkaar. Die mentaliteit vind 
je ook terug in andere kleine dor-
pen in de Liemers. Natuurlijk is de 
saamhorigheid ook terug te vin-
den in mijn idee.” Toen Sanne de 
ontwerpwedstrijd op sociale me-
dia zag, was ze gelijk gemotiveerd 
om een ontwerp in te dienen. 
Mede door haar liefde voor de Lie-
mers, maar eveneens door haar 
achtergrond als multimediavorm-
gever. Omdat ze door haar beroep 
vaak bezig is met ontwerpen, leek 
het haar leuk om de Liemerse 
vlag te creëren. “Ik dacht: ‘ik ga 
het gewoon proberen’. Misschien 
zie ik dan over een tijd mijn ont-
werp in de gemeentes wapperen.” 
Dat laatste gebeurde: bij de ge-
meentehuizen van Westervoort, 
Duiven en Zevenaar was Sannes 
ontwerp direct op de dag van de 
onthulling te bewonderen. Burge-
meester Huub Hieltjes van Dui-
ven was gelijk enthousiast: “De 
Liemers is een streek waar haar 
inwoners trots op mogen zijn. Die 
trots kunnen we mooi uitdragen 
met deze vlag, want die is een 
zeer krachtig symbool.” Na het le-
zen van dit artikel net zo enthou-
siast als burgemeester Hieltjes? 
Bestel dan via de website van de 
Liemerse ambassade deze vlag: 
.https://www.liemerseambassa-
de.nl/bestel-de-liemerse-vlag/

Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven hijst de vlag in het bijzijn van Sanne Smits. (Foto: PR)

BEMMEL - Voor het volgende num-
mer 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

HENGELDER 11, ZEVENAAR, 
T 0316 - 526 592, E ZEVENAAR@CARPROF.NL
WWW.CARPROF.NL/ZEVENAAR

CARPROF  RENNES ZEVENAAR 

CARPROF
DE GARAGE 
VOOR ALLE 
MERKEN

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Mallemoolen 6-8  Zevenaar
(0316) 52 50 21

www.bedadviseursberentsen.nl

Vrijblijvend & 
persoonlijk advies?

Plan Uw afspraak!

088 999 6767

VANAF

dtnw.nl/airconditioning

ACTIE
AIRCONDITIONER
INCL. MONTAGE

sales@dtnw.nl        dtnw.nl/airconditioning
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Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft dinsdag 10 augustus een lezing in De Ogtent

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
DUIVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikke-
ling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. 
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco 
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed 
testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak 
gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat         
Marco Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplus-
sers heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank 
opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bij-
na) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelas-
ting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de 
overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen 
zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. 
Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor 
de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft 
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze 
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen 
al wel direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onno-
dig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voor-
komen door het opstellen van een testament. Maar je moet 
het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota-
ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco 
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol 
geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken 
of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid 
die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een 
testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal 
notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, 
waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan wor-
den opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen 
thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt 
dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de nota-
ris om het definitieve testament te laten bezegelen. We ver-
lagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een testament kan ook een levenstestament familie-
drama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “Stel, één 
van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet 
vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 

en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is 
daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te 
laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, 
dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is ge-
worden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toe-
stemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en part-
ners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

Lezing op locatie
Dinsdag 10 augustus om 13:00 uur geeft Marco Driesprong 
een lezing over de noodzaak van een testament en leven-
stestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door 
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar                
085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met 
de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstip-
pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen 
computer, tablet of smartphone.

Locatie:   De Ogtent
  Remigiusplein 9
  6921 BL Duiven
Datum:   dinsdag 10 augustus 2021
Aanvang:   13:00 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 100

www.zininzevenaar.nl Winkels   Horeca   Evenementen   Cultuur   Dienstverlening

Kras en 
maak kans op 
een GRATIS 
consumptie

Welkom in ons stadshart!Fijn dat wij u mogen begroeten in ons stadshart.  
Wij doen graag ons best om het u extra naar de zin te maken in Zevenaar.  

Kras daarom het zilveren laagje van deze kraskaart. Wie weet wint u wel een  

gratis consumptie bij een van onze horeca-ondernemers!

Kras en kijk 
of U hebt 

gewonnen!

) >Welkom in ons stadshart!
We zijn blij u te mogen ontvangen in ons stadshart. Daarom ontvangen 
alle betalende klanten een kraskaart*, waarmee u kans maakt op een gratis 
consumptie bij een van de deelnemende horecagelegenheden. 
Komt u ook iets bij ons drinken? #zininzevenaar
*Zolang de voorraad strekt en supermarkten uitgezonderd.
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ZEVENAAR/DUIVEN - Het mes 
snijdt bij Leer Werkbedrijf Uniek 
aan twee kanten: een lekkere 
stroopwafel maken voor mensen 
met een allergie en een leer-werk-
plek bieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

Vier jaar geleden startten Mandy en 
Niels Detmar thuis in Zevenaar met 
het produceren van lactose- en glu-
tenvrije stroopwafels. Hun kinderen, 
Joeri en Yenthe, kunnen door hun 
allergieën geen normale wafels eten. 
Omdat de andere koeken niet aan 
hun eisen voldeden, besloot Mandy 
zelf een recept te ontwikkelen. Na-
dat ze de koeken een aantal jaren 
in hun eigen keuken bakten, beslo-
ten ze om de lekkernijen op profes-
sionele schaal te produceren. “De 

vraag naar onze stroopwafels is erg 
groot”, vertelt Mandy. “Omdat we 
ze daardoor niet meer thuis konden 
maken, besloten we een bedrijf op 
te richten.” Dat was het begin van 
Leer Werkbedrijf Uniek. Zoals de 
naam al zegt, is het bedrijf een plek 
waar werknemers tegelijkertijd leren 
en werkervaring opdoen. Er werken 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Niels en Mandy vin-
den een veilige en passende leer-
werkplek erg belangrijk en daarom 
zorgen ze voor goede hulp en bege-
leiding voor elke werknemer. “Wij bie-
den iedereen een traject op maat”, 
vertelt Niels. “We kijken goed naar 
de mogelijkheden en kwaliteiten van 
onze medewerkers. In plaats van kij-
ken wat niet kan, kijken naar wat wél 
kan. De ontwikkeling van ons perso-
neel staat centraal.”
Voordat mensen bij het leerwerk-
bedrijf aan de slag kunnen, volgt 

eerst een gesprek met de gemeente. 
Daarnaast werken Mandy en Niels 
samen met de RSD de Liemers (Re-
gionale Sociale Dienst) en het UWV. 
Ook onderhoudt Uniek contact met 
andere bedrijven, bijvoorbeeld als 
personeel doorstroomt.

Het werk dat de werknemers uit-
voeren, is verre van eentonig. Ze 
maken en draaien zelf het deeg 
voor de stroopwafels en verpak-
ken, verkopen en vervoeren de 
koeken. Daarnaast verzorgen de 
personeelsleden de lunch, die ui-
teraard vrij is van allergenen als 
koemelk en gluten. “Wij hechten 
veel waarde aan gezonde voeding 
voor ons personeel”, benadrukt 

Niels. Het eerste wat de perso-
neelsleden merken als ze het ge-
bouw van leerwerkbedrijf aan de 
Geograaf in Duiven betreden, is de 
openheid. Niels en Mandy besteed-
den veel aandacht aan het creëren 
van een huiselijke sfeer. De muren 
van de kamers verfden ze gedeel-
telijk groen, waardoor de ruimtes 
veel rust uitstralen. Voor het meu-
bilair geldt hetzelfde: door de juiste 
kleurencombinatie is de werkruim-
te prikkelarm. Dit heeft een positie-
ve invloed op het personeel. Voor 
de toekomst heeft Leer Werkbedrijf 
Uniek nog enkele plannen. Aller-
eerst zijn Mandy en Niels bezig 
met het bakken van een veganis-
tische koek. “In de huidige variant 
zit namelijk nog ei”, vermeldt Man-
dy. Het tweede ontwikkelpunt is de 
duurzame verpakking. Momenteel 
zitten de stroopwafels nog verpakt 
in plastic, hiervoor zoekt het duo 
nog een duurzaam alternatief. An-
dere wensen: het gebruik van zon-
nepanelen en elektrische auto’s 
voor het vervoer.

Zondag 8 augustus is er geen vie-
ring in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Maria Hemelvaart Zondag 15 au-

gustus 10.00 uur:
Gebedsviering met voorgangers 
Anna en John.
Gebedsintenties:
Frits en Betty Hugen Wienhoven

Johan en Grada Engelen Polman en 
dochter Ria
Wim en Riet Gesthuizen van Binds-
bergen en zoon Freddie
Koor: Jacob en Christian

De Liemers Lacht

Eindelijk zomervakantie! Yes! Het 
afgelopen schooljaar is echt heel 
erg lastig geweest voor heel veel 
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs vanwege de online lessen. 
Zelf heb ik het ook heel erg moeilijk 
gehad, maar we hebben het 
schooljaar gehaald en nu 
genieten we van een wel-
verdiende vakantie! Toch 
zijn de omstandigheden 
anders dan in voorgaan-
de jaren. Code rood, geel, 
oranje, wel of niet testen, wie op 
vakantie wil moet soms een inge-
wikkelde legpuzzel leggen. Daar-
over heb ik een artikel geschreven 
in deze krant. Hoe vieren mensen 
vakantie? Anders dan voorheen? 
Wij gaan heel misschien op va-
kantie dit jaar, maar dan blijven we 
zeker in Nederland. Veel is onzeker, 
wij willen in ieder geval geen ge-

vaar lopen voor anderen. Ik vond 
het heel spannend om te schrij-
ven, want voor het artikel moest 
je mensen op straat aanspreken. 
Toch is het gelukt! Ook Linda Ruijs 
ging op pad voor twee verhalen. 

Zij maakte een reportage bij 
Leer Werkbedrijf Uniek, 
waar ze glutenvrije 
stroopwafels maken. 
Het resultaat leest u op 

deze pagina. En zij inter-
viewde Sanne Smits, de 

ontwerper van de nieuwe Liemer-
se vlag. Zelf nog iets leuks doen in 
de vakantieperiode? Ontdek de vier 
nieuwe fietsroutes langs de veer-
tien ‘coronabomen’ in Zevenaar. 

Veel leesplezier. Een fijne zomer-
vakantie allemaal!

Dena van Dijk
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Colofon

Mandy en Niels Detmar van Leer Werkbedrijf Uniek: ‘Kijken naar wat wél kan’

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Linda Ruijs

Niels en Mandy: “Wij bieden iedereen een traject op maat” (Foto: Linda Ruijs)

Groot feest voor de bewoners van de Kampstraat en omgeving in Groessen. Burgemeester Huub Hieltjes en kinderburgemeester Lars 
Evers openden daar de compleet nieuwe speeltuin, die meteen het predikaat rookvrij kreeg. Tot dolle vreugde van de kinderen. Ook de 
kleine Jamie vermaakte zich opperbest.



Beekseweg 23 Babberich

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

Voor al uw meubelenVoor al uw meubelenVoor al uw meubelen
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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
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zomeractie:	  vanaf	  €	  150,00	  korting	  op	  een	  lespakket	  	  
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www.quickles.nl
0316-527464

Ook 
automaat

20x
autorijlessen 
incl. praktijk examen 

(t.w.v. € 265,-)

Nu voor 
€ 965,-

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

Frietwagen?

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

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

www.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!

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

9,1

HIELSPOOR: 
PIJNLIJK 
BIJ ELKE STAP 

Heeft u pijn aan uw hak? 
Grote kans dat u hiel-
spoor heeft! Wees een 
lang durige behandeling    
voor en kom snel langs 
bij Result Care om 
chronische hielspoor 
te voor komen. 

Veel mensen lopen te lang 
door met hielspoor. Een 
klein beetje pijn aan uw 
hak dat aan het einde van 
de dag met een beetje rust 
weer wegtrekt?    
Waarschijnlijk   heeft u 
hielspoor. 

Hielspoor is een verkal-
king van het hielbeen en 
geeft pijn in uw hiel, bij 
elke stap. Hoe langer u 
blijft rondlopen met deze 
klachten, hoe langer het 
behandeltraject is om de 
pijn weg te nemen.

Met shockwavetherapie 
hebben fysiotherapeuten 
van Result Care al 
honderden mensen van 
hielspoor afgeholpen. 

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

HIELSPOOR?

GRATIS

SCREENING! 

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

WWW.RESULTCARE.NL

• CHIROPRACTIE • FYSIOTHERAPIE • COACHING
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ZEVENAAR - In de Liemers is het goed 
fietsen. Over de dijken, door kleine knus-
se dorpen en langs weilanden vol koei-
en en boomgaarden. Vanaf 1 augustus is 
het mogelijk om in de gemeente Zevenaar 
één van de vier ‘coronabomen-routes’ te 
fietsen. Een mooie manier om met eigen 
ogen te ervaren wat Zevenaar, van noord 
tot zuid en van oost tot west, allemaal te 
bieden heeft.

We leven op dit moment in een bijzondere 
coronatijd. Iedereen ervaart deze periode 
op zijn of haar eigen manier. Er zijn veel 
verdrietige momenten, denk aan ziekte en 
overlijden, maar er zijn gelukkig ook licht-
puntjes. De gemeente Zevenaar heeft 12 
kernen. Op donderdag 25 en vrijdag 26 
maart van dit jaar zijn er in alle kernen en 
in Ooy en Tuindorp ‘coronabomen’ geplant. 
De locaties van de bomen zijn bepaald in 
overleg met de dorpsraden. Alle bomen 
hebben een plaquette met daarop de tekst: 
‘deze boom is een blijvende herinnering 
aan een bijzondere tijd’.
Bijzonder symbool

De ‘coronabomen’ zijn walnotenbomen. De 

walnotenboom is een symbool van wijs-
heid, passie, liefde, vruchtbaarheid en be-
scherming. Walnoten hebben een harde 
schil en een zachte binnenkant. Een mooie 
verwijzing naar de krachtige kernen van de 
gemeente, die gemaakt worden door de 
mensen die er wonen. Achter de schermen 
is de afgelopen periode hard gewerkt om 
fietsroutes te ontwikkelen die de ‘corona-
bomen’ in de gemeente met elkaar verbin-
den.

Speciale ontdekkingen
Er zijn drie kortere routes van tussen de 
25 en 35 kilometer gemaakt, waarbij fiet-
sers door delen van de gemeente Zevenaar 
fietsen, en een langere route van zo’n 80 
kilometer die alle kernen en coronabomen 
met elkaar verbindt. De keuze is dus reuze! 
En extra leuk: in de routes zijn, waar mo-
gelijk, speciale ontdekkingen opgenomen. 
Denk bijvoorbeeld aan de ‘Leeuw van Aerdt’ 
en het monument Steenfabrieksarbeider in 
Spijk. 

Zelf op ontdekkingstocht door de gemeen-
te? De fietsroutes zijn via PDF, maar ook 
via GPX beschikbaar via www.rafelroutes.
nl. Met een app als Komoot of Strava zijn 
de GPX-bestanden gemakkelijk te down-
loaden. 

Van de redactie

Rafel van de zomer
Landgoed Bingerden, diversiteit in geuren en kleuren 

Fietsen langs 14 ‘coronabomen’ in Zevenaar
Vier tochten per tweewieler verbinden alle kernen en walnotenbomen

De walnotenboom in Herwen (Foto: PR)

ANGERLO - Rafelroute ‘Van twee walletjes’, 
een route die voert door de Achterhoek en 
door de Liemers, leidt langs Landgoed Bin-
gerden in Angerlo. Dit landgoed staat be-
kend om de internationale kwekerijdagen, 
die normaal gesproken elk derde weekend 
van juni worden georganiseerd in de grote 
tuin. Landgoed Bingerden is al sinds 1660 
in bezit van de dezelfde familie. Constance 
van Weede vertelt vol passie over de tuin en 
de internationale kwekerijdagen. 

Het jaar 2020 was een jubileumjaar voor 
Landgoed Bingerden. De Internationale Kwe-
kerijdagen zouden hun 25-jarig jubileum 
vieren en een feestelijk tintje krijgen. Helaas 
strooide corona roet in het eten en gingen de 
kwekerijdagen niet door. Ook in 2021 zijn er 
geen kwekerijdagen op het landgoed. Con-
stance: “Het organiseren van de kwekerijda-
gen is een hele grote en kostbare klus. We 
hadden plannen om het in het eerste week-
end van september te organiseren, maar dat 
voelde niet goed. September is zo’n ander 
seizoen dan juni. We besloten toch voor de 
zomermaand te gaan. Vlak na ons besluit 
werden de coronamaatregelen opnieuw aan-
gescherpt en moesten we het evenement 
alsnog cancelen.”

Grote passie
De jaarlijkse Internationale Kwekerijdagen op 
Landgoed Bingerden worden druk bezocht. 
Al 25 jaar lang komen er vooral vrouwen tus-

sen de 55 en de 60, maar tegenwoordig ook 
jongeren op af. Het zijn mensen uit alle gele-
dingen van de samenleving. Eén ding hebben 
de bezoekers gemeen: een grote passie voor 
tuinieren. Constance: “Echt tuinieren is een 
tijdrovende bezigheid. Mensen met kinderen 
en drukke banen komen er gewoon niet aan 
toe. Pas als de kinderen het huis uit zijn kun-
nen deze mensen zich uitleven in hun tuinen. 
In de beginjaren kwamen er veel Engelse 
kwekers de kwekerijdagen. Maar na de ne-
gentiger jaren is het te duur geworden voor 
ze om naar Nederland te reizen. De kwekers 

komen nu uit Duitsland, België, Frankrijk en 
veel uit Nederland natuurlijk. Iedere kweker 
doet zijn best om zijn planten zo mooi moge-
lijk ten toon te stellen. Er is zelfs een oorkon-
de aan verbonden. Zo’n oorkonde is toch wel 
een prestige prijs. De kweker kan deze ook 
gebruiken tijdens andere kwekerijdagen, als 
een soort cv.”

Kruisbestuiving
De kwekerijdagen zijn een platform voor ge-
renommeerde kwekers uit verschillende lan-
den. Zo’n evenement geeft een mooie kruis-

bestuiving. De kwekers ontmoeten elkaar, 
maar ook hun publiek. Bezoekers kunnen 
uitgebreid kennis maken met de kwekers en 
hun planten. Zij zijn vaak op zoek naar dat 
enen speciale plantje dat ze bij een tuincen-
trum niet zullen tegenkomen. De plant staat 
centraal tijdens deze dagen. Constance: 
“Het is een groot plantenfeest. Als mensen 
tijdens hun rondje weven gaan zitten voor 
een kopje koffie bijvoorbeeld, dan ontstaan 
er spontaan leuke gesprekken over de plan-
ten. Dat is erg mooi om te zien, het is een 
heel gezellig en uitermate sociaal gebeuren. 
Mensen gaan niet alleen naar huis met een 
bijzondere plant, maar ze hebben er ook wat 
over geleerd. We maken een heel program-
ma, met een thema. Er zijn workshops en 
lezingen, kortom voor de bezoekers is het 
een leerzaam daagje uit. De laatste jaren be-
steden we veel aandacht aan PPP: People, 
Plant, Places. De thema’s staan in het teken 
van ‘kweken voor de toekomst’, waarbij je 
bijvoorbeeld kunt denken aan ecologisch te-
len zonder pesticiden, zo natuurlijk mogelijk.” 
Info: https://www.bingerden.com/

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

De jaarlijkse Internationale Kwekerijdagen worden altijd druk bezocht

Alie Engelsman
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Kvik is een van oorsprong 
Deense leverancier van keukens, 
badkamers en garderobekasten.

Kvik Duiven: 
Cartograaf 10B, 6921 EZ Duiven
tel. 026-311 2165, www.kvik.nl

KEUKEN  BADKAMER  GARDEROBE

Kvik Duiven: 
Cartograaf 10B, 6921 EZ Duiven
tel. 026-311 2165, www.kvik.nl

KEUKEN  BADKAMER  GARDEROBE

Kvik Duiven zoekt 
een resultaatgerichte verkoper met veel pit

Bij Kvik Duiven werken wij voortdurend aan het ontwikkelen van onze verkoop op basis van 
de behoeften van de klanten en gericht op de resultaten.
Om onze verkoop te stimuleren zijn wij op zoek naar een ervaren en extraverte keukenverko-
per, die de klant centraal stelt, een goede handelsgeest heeft en in staat is deals te sluiten. 
Je werkt in de winkel en bent de sparring partner van de klant om zo de best mogelijke oplos-
sing te vinden. Als het om verkoop gaat, zie je mogelijkheden en geen beperkingen. Heb jij 
kennis van de branche, gevoel voor design, kwaliteit, onderhandelingen en heel veel energie 
tijdens een drukke werkdag? Dan zijn wij op zoek naar jou.

WIJ VERWACHTEN:
• dat je verkoopervaring hebt
• dat je resultaatgericht bent
• dat je vertrouwen wekt, goed bent in relaties en een goed humeur hebt
•  dat je zelfstandig en gestructureerd werkt
• dat je flexibel bent bij het indelen van je 37-urige werkweek
• dat je goed kunt communiceren 
•  dat je een rijbewijs hebt

WIJ BIEDEN HET VOLGENDE:
• een interessante werkdag waar veel van je wordt gevraagd en waar je je zeker kunt 

ontwikkelen 
• heel veel back-up van een sterke en goed functionerende basis
• een gedegen opleiding op het gebied van verkoop en producten
• een informele en dynamische sfeer 
• een salaris dat bij jouw kwalificaties en competenties past

BEN JIJ GEÏNTERESSEERD IN DEZE BAAN?
Ben je een verkoper die het leuk vindt om goede deals te sluiten op basis van de vele 
mogelijkheden die jij en je klanten bedenken? Solliciteer dan snel!
Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief met cv naar duiven@duiven.kvik.nl
Geef je sollicitatiebrief het kenmerk “Kvik Duiven - verkoper”.
De sollicitatiebrieven worden doorlopend behandeld.

WERKPLEK:
Kvik Duiven. Cartograaf 10b, 6921 EZ Duiven

Deel van een internationaal bedrijf
Op onze Kvik Academy ontmoet je collega’s uit de hele Kvik keten. Als verkoper bij Kvik 
ontwikkelen wij je verkoopgenen en helpen je op weg naar succes voor jezelf, je collega’s 
en uiteraard alle klanten van Kvik.

Thuiszorg Rijnstad is een kleine reguliere thuiszorgorganisatie 
die met name persoonlijke verzorging en verpleging biedt in 
de regio Arnhem.

VACATURES 
Verzorgende / Verzorgende IG (niveau 3)
Wijkverpleegkundige (HBO-V niveau 5)

Als zorgverlener draag je zorg voor de dagelijkse zorg van onze cliënten, met een 
klein professioneel team. Ons motto is “Uw zorg is onze zorg”.

Wil je graag ons team komen versterken?  Wij ontvangen dan graag je sollicitatie, 
inclusief CV op ons e-mailadres: info@thuiszorgrijnstad.nl.
Voor nadere informatie, neem dan een kijkje op www.ThuiszorgRijnstad.nl

Thuiszorg Rijnstad  |  Akkerwindestraat 71-K103  | 6832 CV Arnhem | Tel. 026 - 383 59 70

Wat bieden wij:
• Prima arbeidsvoorwaarden 
• Doorgroeimogelijkheden & scholing
• Lease auto bespreekbaar

Functie-eisen:
• Flexibel inzetbaar, overleg mogelijk
• Goede sociale vaardigheden, 
 cliëntgericht en enthousiast zijn

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven
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VELP - Tot en met 26 augustus 
is elke zondag van 12.00 uur tot 
17.00 in Nieuwe Ruimte aan de 
Oranjestraat 36a in Velp de nieu-
we expositie ‘Estafette’ te zien. Let 
de Kok is deze keer Kunstenaar 
van de Maand. Naast Let expose-
ren Anne Reerink, Carin Unverzagt 
en Maria Hees als gastexposan-
ten. Een deel van de werken zijn te 
koop en de kunstenaars zelf zul-
len in veel gevallen aanwezig zijn 
om bezoekers te verwelkomen. De 
toegang is gratis.

Let de Kok was genomineerde en 
winnares van onder andere de Na-
tionale Kunstdagen Rotterdam, 
Keramikpreis Keulen en de Interna-
tional Ceramic Biënnale van Korea. 
Hoewel keramiek de rode draad in 
haar werk is, maakt zij nu wandob-
jecten van vinyl tussen museum-
glas. De ruimte tussen de glaspla-

ten en de lichtval zorgen voor een 
voortdurend veranderende voor-
stelling als je erlangs loopt.
Anne Reerinks’ passie is beeldhou-
wen. Ze houdt van ‘hakken’. Maar 
ook brons gieten heeft haar belang-
stelling. En op dit moment werkt 
ze veel met hout en gevonden ma-
terialen.
Carin Unverzagt werkt, net als 
Anne, met een grote verscheiden-
heid aan materialen waaronder ke-
ramiek, brei- en borduurtechnieken 
en klei. Maar ze is vooral tekenaar 
en daarmee presenteert zij zich 
dan ook in deze expositie. 
Tot slot Maria Hees. Maria maakt 
vooral gebruiksvoorwerpen zoals 
tassen en sieraden maar ze heeft 
ook veel met keramiek gewerkt. Net 
als de andere exposanten werkt ze 
met verschillende materialen. Zij 
streeft ernaar alles uit een bepaald 
materiaal te halen. 

ZEVENAAR - Eindelijk konden ze 
elkaar na ruim een (corona)jaar 
als bijna voltallig Zonnebloemkoor 
weer eens zien en spreken! Dat 
alle koorleden hier echt aan toe 
waren bleek wel tijdens de gezel-
lige en goed verzorgde high tea bij 
De Panoven in Zevenaar. 

Het werd bijzonder gezellig na-
dat iedereen elkaar begroet had 
en onder het genot van lekkere 
hapjes met uiteraard thee of kof-
fie werd fijn bijgepraat. Het bleek 
dat slechts een paar koorleden te 
maken hadden gehad met corona 
maar gelukkig zonder blijvende pro-
blemen. 
Halverwege de middag vond de 
voorzitter, Steven Plug, het tijd voor 
wat muziek en bracht enkele mooie 
liederen ten gehore. Uiteraard kon-
den de koorleden niet achterblijven 
en er werd aan bijna elke tafel fijn 
mee-geneuried. Het Zonnebloem-
koor hoopt in september de oe-
fenmiddagen weer op te kunnen 
pakken, zodat wellicht in december 
maar anders in het voorjaar weer 
ergens een optreden ingepland kan 
worden.
Aanvulling van het koor met enkele 
alten zou welkom zijn. “Heeft u er-
varing met het zingen in een koor, 

meldt u dan aan via ons secreta-
riaat en komt u in september een 
kijkje nemen bij een oefenmiddag. 

Het secretariaat is bereikbaar via 
0316 341276 of email susande-
vries.zonnebloem@gmail.com.”

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 
3 augustus in Bibliotheek Didam 
en op 10 augustus in Bibliotheek 
‘s-Heerenberg, allebei 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 voorlezen is 
interactief; de kinderen luisteren 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 volwas-

sene mogen er meerdere kinderen 
meekomen. Reserveer vooraf. Kijk 
voor aanmelden op de website van 

de bibliotheek: https://www.biblio-
theekmontferland.nl/boekjes-bab-
bels.html of bel naar 0316 221184.”

ARNHEM – Op zondag 15 augus-
tus is er van 9.00-16.00 uur op het 
parkeerterrein Olympus 1 naast de 
Rijnhal weer een leuke grote vlooi-
enmarkt.

Het is een grote openluchtvlooien-
markt met 150 deelnemers, waar 
veel tweedehands, antiek, curiosa, 
snuiserijen, brocante, huisraad en 
kleding et cetera te koop aangebo-
den wordt. Elke keer is de markt 
een groot succes! Leuk als bezoe-
ker om te komen snuffelen.
Alles gaat volgens de coronare-
gels, geen check van vaccinatie of 
negatief testbewijs, wel 1,5 meter 
afstand en éénrichtingslooproute 
voor bezoekers !

De markt bezoeken kost het drie 
euro entree voor volwassenen; kin-
deren tot 12 jaar onder begeleiding 

gratis! Toiletten en catering met 
terras zijn aanwezig!

(foto: Bibliotheek Montferland)

Voorzitter Steven Plug van het Zonnebloemkoor. (foto: Susan de Vries)

Expositie Estafette

Gezellige high tea voor Zonnebloemkoor

Welkom bij Boekjes & Babbels

Openluchtvlooienmarkt in Arnhem

ZEVENAAR – Je hebt verschil-
lende soorten sponsoren. Spon-
soren waar je als kledingcom-
missie van SDZZ alles uit de kast 
moet halen om ze over de streep 
te trekken, en je hebt sponsoren 
zoals Albrand in de persoon van 
directeur Eddy Kobes, die eigen-
lijk bij het eerste telefoontje al 
aangeeft erg enthousiast te zijn. 

Nadat Eddy Kobes, ruim 16 jaar 
directeur van Albrand, de ideeën 
van de kledingcommissie heeft 
aangehoord gaf hij gelijk aan 
dat Albrand graag de dames van 
SDZZ wil sponsoren. De naam 
van Albrand zal voor drie seizoe-

nen op de tas van SDZZ Dames 
1 komen te staan. Eerlijk gezegd 
kan hij ook niet anders, zoals 
Eddy zelf aangeeft tijdens de on-
dertekening van de sponsorover-
eenkomst. “Als je de club van je 
schoonzoon sponsort, dan kan 
je niet achterblijven als je eigen 
dochter je ook vraagt. SDZZ is 
dan ook erg blij met voor de club 
een spiksplinternieuwe sponsor. 
Albrand is een business-to-busi-
nessonderneming met verschil-
lende vestigingen in heel Neder-
land die via vloer, wand en plafond 
verwarming en koeling verzorgen. 
Albrand is gevestigd aan Mega 8a 
in Zevenaar.

Sponsor bedankt

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Succes Pigeons on Wheels
DUIVEN - Het coronavirus zorgde 
ervoor, dat het seizoen ‘20/’21 be-
perkt bleef tot slechts één wed-
strijd. Zaterdag 31 juli kon Pige-
ons on Wheels (POW) gelukkig 
weer de strijd aanbinden met an-
dere rolstoelbasketballers.

3x3 basketball is een aparte disci-
pline binnen de basketbalsport en 
hanteert dan ook andere regels dan 
het traditionele (5-5) basketball. 
Zoals de naam al doet vermoeden, 
wordt er door twee teams van drie 
spelers tegen elkaar gespeeld. De 
wedstrijden spelen zich af op een 
half basketbalveld op één basket. 
Het 3x3 goede optreden van de 
Orange Lions, tijdens de Olympi-
sche Spelen in Tokyo smaakt naar 
meer. Door het onbestendige weer 
moest, deze 3x3-ronde binnen wor-
den afgewerkt in de Oosterboshal 
van Barneveld.
Voor dit 3x3-toernooi had POW 

twee teams samengesteld met 
fantasienamen: Danoontje (Elite): 
Isabelle, Peter en Fabian, POW-er 
(Regulier): Maarten, Martijn, Iwan 
en Guus. Het toeval zorgde ervoor, 
dat de POW-teams elkaar troffen 
in de kwartfinale, waar Danoontje 
(Elite team) duidelijk de sterkere 
was 16-4.
In de halve finale moesten zij ech-
ter in de uiteindelijke eindwinnaar 
Team Ben, met 12-7, als hun meer-
dere erkennen. POW’s nieuwste lid 
Guus vroegen wij hoe hij het had er-
varen: “Was een gezellige dag. Veel 
gezien, goede muziek. Had meer 
van mezelf verwacht, maar ‘t kwam 
er niet uit. Helaas.”
Iwan vond het een zware leerza-
me, maar vooral leuke dag. Na dit 
geslaagde toernooi speelt POW 
in wisselende samenstellingen 
3x3-toernooien in Den Haag (8-8), 
Utrecht (15-8) en eventueel Am-
sterdam (20-8).

Ontmoetingskerk Zevenaar
ZEVENAAR - Op  zondag 8 augus-
tus gaat om 10.00 uur  in de Ont-
moetingskerk ds. Leen den Besten 
voor. Deze viering kan door een 
beperkt aantal personen worden 
bijgewoond. 

Aanmelding is wenselijk via te-
lefoonnummer 06 25583355 op 
dinsdag tussen 18.30 en 21.00 
uur en op vrijdag tussen 15.00 en 
19.00 uur. De dienst kan ook via 

streaming worden beluisterd. “Na 
inloggen op kerkdienstgemist.nl 
vult u de plaatsnaam Zevenaar in. 
Daar klikt u de protestantse ge-
meente aan.”

Op zondag 15 augustus is er om 
10.00 uur een viering waarin ds. 
P. Moet uit Velp zal voorgaan. Ook 
voor deze viering kan men zich 
aanmelden en is eveneens via kerk-
dienstgemist.nl te volgen.

Verbreding A12 essentieel voor toekomstbe-
stendigheid bedrijventerreinen in de Liemers
LIEMERS - Ondernemers in de 
regio maken zich ernstig zorgen 
over mogelijk verdere vertraging 
van het doortrekken van de A15 
en de verbreding van de A12. Dat 
schrijft ondernemersvereniging 
Lindus in een brief aan de vijf Lie-
merse gemeenten. 

Met name het uitblijven van de ver-
breding van de A12, met de daarbij 
horende aansluitingen op het re-
gionale wegennet, maakt het voor 
diverse bedrijven onmogelijk om 
toekomstbestendige bedrijfsplan-
nen te maken. Plannen die juist in 
deze cruciale fase van herstel de 
economie in de regio een sterke im-
puls kunnen geven.
Ondernemers kunnen het niet met 
elkaar rijmen dat gemeenten, on-
dersteund door de ondernemers in 
de regio en door de Groene Metro-
poolregio en de Provincie Gelder-
land, actief aan de slag zijn met het 
uitbreiden van bedrijventerreinen 
maar geen meters kunnen maken 
met het realiseren van de daarbij 
passende infrastructuur.

De ondernemersvereniging reali-
seert zich dat de fundamentele be-
lemmeringen bij de besluitvorming 
over de A15/A12 op landelijk niveau 
zullen moeten worden weggeno-
men. Uit diverse reacties van onder-
nemers blijkt echter dat men moge-
lijkheden ziet voor deeloplossingen. 
Het gaat dan vooral om het realise-
ren van de ontsluiting bij 7Poort al 
dan niet in combinatie met een pro-

visorische verbreding van de A12.  
Lindus roept in haar brief de provin-
cie, de regio en de gemeenten in de 
Liemers op om op korte termijn next 
best scenario’s te ontwikkelen die 
erop gericht zijn om de mogelijkhe-
den binnen de bestaande regelge-
ving optimaal te benutten, dan wel 
met scenario’s te komen die met 
beperkte aanpassingen wél moge-
lijk zijn.

H.Andreaskerk-Maria Koningin in Zevenaar

Sint-Willibrordusparochie

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Op zondag 8 augustus is er om 
10.30 uur een Woord- en Communie-
viering, géén livestream, voorganger 
Pastoraal werker Maarten Smits.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Ria Witjes-Driessen, Henk 
Lukkezen.

Op zondag 15 augustus is er om 
10.30 uur een Woord- en Commu-

nieviering géén livestream, voor-
ganger Pastoraal werker Maarten 
Smits.
Intenties: Uit dankbaarheid, Mevr. 
C. van Huet-Wieland, Dick Ghijben, 
Nico Janssen, Ria Witjes-Driessen.
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 secreta-
riaat: 0316 52 34 68.) Voor meer in-
formatie en kerkdiensten: raadpleeg 
ons parochieblad Op Weg, de web-
site www.rkliemers.nl en Facebook.

Zondag 8 augustus. Géén gebeds-
dienst in verband met vakantiepe-
riode. 
Zondag 15 augustus om 11.00 uur. 
Maria Hemelvaart. Woord/commu-
niedienst.
Voorganger: Diaken Adri van Zun-
dert.
Vrijdag 20 augustus om 10.30 uur. 
Woord/communiedienst. Voorgan-

ger: Pastor Maarten Smits. 
Gebedsintenties 15-08-2021: Pa 
en Ma Staring-Franken, kinderen 
en kleinkinderen, Loes Ooster-
man-Geurtsen, Jan van Bethraij, 
Joep van den Boom, Wim Staring, 
Anton Reebergen.
Gebedsintenties 20-08-2021: An-
ton Reebergen, Wim Staring.
Overleden: Henk de Geest in de 

leeftijd van 87 jaar, Jan van Bethraij 
in de leeftijd van 75 jaar, Anton Ree-
bergen in de leeftijd van 67 jaar.

Mededelingen: Het Remigius se-
cretariaat is gesloten tot en met 
donderdag 19 augustus. In deze 
periode zijn wij elke vrijdagmorgen 
geopend van 9.00 – 11.00 uur voor 
het opgeven van gebedsintenties.

Bloemschikcursus bij Groei & Bloei
LIEMERS - Word je ook blij van 
bloemen en wil jij elke maand trots 
thuis van je eigen bloemstuk ge-
nieten? Nog nooit gedaan? Of al 
ervaren? Iedereen is er welkom!

Op 14 september gaat Groei & 
Bloei afdeling Liemers weer van 
start met de bloemschikcursus. 
De cursus wordt gehouden in het 
NME-gebouw in Zevenaar. “In deze 
locatie huren wij twee ruimtes, 
zodat de avonden geheel coro-
na-proof gehouden worden.”

Negen lesavonden waarop je aan 
de hand van een thema en onder 
deskundige leiding van de bloem-
schikdocenten Dayenne Weenk en 
Annet Wouters aan de slag gaat. 
“We werken volgens een rooster 
met steeds wisselende technie-
ken en thema’s passend bij de sei-
zoenen. Je krijgt tips en adviezen, 
maar je brengt zelf je bloemen en 
ondergronden mee. Bij de thema’s 
kun je denken aan: iets met houten 
schijven, een aangeklede bol 2.0, 
een alternatieve kerstboom, bollen 

en knollen en nog veel meer.”

In het nieuwe cursusjaar is er nog 
plaats voor een aantal nieuwe deel-
nemers. Interesse? De kosten be-
dragen 95,00 euro voor leden van 
Groei & Bloei, 105 voor niet-leden. 
“Heb je vragen of wil je je aanmel-
den, dan kan dat door een mail te 
sturen aan groeienbloei.liemers-
bloem@outlook.com of te bellen 
met een van de docentes op 06 
29372673(Annet) en 06 19148444 
(Dayenne).”

Beeld van de kwartfinale. Van links naar rechts: Maarten, Isabelle, Iwan, Fabian. (foto: De 
heer Jansen)

Bedrijventerrein 7Poort. (foto: Jacques Kok)

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Bijeenkomst Zonnebloem 
in teken van jubilarissen
ZEVENAAR - Het bestuur van 
de Zonnebloemafdeling Zeven-
aar-West vond het na lange tijd 
weer verantwoord een vergadering 
met de vrijwilligers te beleggen 
met in achtneming van de corona-
regels. Het werd een vergadering 
met een feestelijk tintje.

Door Piet van Breukelen

Voorzitter Hanneke Bannink nam 
na de koffie direct het woord om 
de jubilarissen toe te spreken, in de 
bloemetjes te zetten en te onder-
scheiden. Elly Thomahsen, Mieke 
Bosman, Elly van der Hoef en Ria 
Janssen kregen een oorkonde met 
gouden speld voor hun 25-jarig ju-
bileum, voor Peter van Maurik, Nel 
van Noordenne en Ans Whien was 
er een zilveren speld vanwege hun 
tienjarig jubileum en Betsy Bouw-
meester kreeg een bronzen beeld-
je. Een beeldje dat symbool staat 
voor de Zonnebloem, omdat het 
twee personen zijn die elkaar de 
hand reiken. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een gezellig uur-
tje bowlen en een warm en koud 
buffet.

Gasten centraal
Voor alle jubilarissen geldt dat hun 
belangrijkste zorg is: voorkomen 
dat de gasten in een isolement ra-
ken en dat die met plezier moeten 
kunnen terugdenken aan je bezoek. 
Dat was voor Peter van Maurik de 
reden dat hij langzaam maar zeker 
het stokje van zijn ongeneeslijk zie-
ke vrouw Nieske overnam en later 
zelfs plaatsnam in het bestuur als 
penningmeester. “Bescheiden als 
hij is treedt hij nooit op de voor-
grond en heeft zijn zaakjes altijd 
prima voor elkaar”, is de voorzitter 
lovend over hem.Voor Elly Thomah-
sen betekent het 25-jarig jubileum 
tevens haar afscheid van de Zonne-
bloem. “Nu is de tijd gekomen om 
te gaan “Zonnebloemen” bij familie 
en vrienden”, zo laat ze weten.Bij 
Ria Janssen staat het overlijden 
van een van haar eerste gasten in 
2000 voor altijd in haar geheugen 
gegrift. In het ziekenhuis heeft ze 
de doodzieke vrouw begeleid bij 
haar sterven en met de pastor voor 
haar gebeden. Zo is mevrouw rus-
tig ingeslapen. Ria emotioneel: “Ik 
krijg nog altijd kippenvel als ik denk 
aan dat moment.”

Voor ouders, partners en andere naastbetrokkenen

Cursus Omgaan met Borderline
ZEVENAAR – Bij voldoende aan-
meldingen start op woensdag-
avond 15 september 2021 van 
18.30-20.30 uur de cursus ‘Om-
gaan met Borderline’. Deze cur-
sus wordt verzorgd door de afde-
ling Preventie van GGNet en zal 
plaatsvinden in Zevenaar, locatie 
GGNet (Hunneveldweg 14).

In deze cursus voor ouders, part-
ners en andere naastbetrokkenen 
gaat het specifiek over het omgaan 
met mensen met (trekken van) 
borderlineproblematiek. De cursus 
bestaat uit acht bijeenkomsten en 
er kunnen zes tot acht cursisten 
deelnemen.
“In de cursus krijgt u naast achter-

grondinformatie ook handvatten 
voor het samenleven met iemand 
met deze problematiek en tips om 
goed voor uzelf te zorgen. U kunt 
daarbij ook inzicht in uw eigen ge-
drag en motieven krijgen. Het delen 
van ervaringen is een belangrijk on-
derdeel van de cursus.
Voor meer informatie en/of aan-
melding kunt u contact opnemen 
met GGNet Preventie, telefoon 088 
9331180 of e-mail: preventie@gg-
net.nl. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname als u woonach-
tig bent in de gemeente Zevenaar, 
Duiven of Montferland. Vooraf-
gaand vindt een kennismakingsge-
sprek plaats met de cursusbege-
leiding.”

Feestelijk slot uitreiking LCAward
ZEVENAAR - De laatste uitreiking 
van de LCAward week niet zo veel 
af van alle voorgaande, maar van-
wege corona werden de acht win-
naars gehuldigd in vier groepen 
van twee.

Door Piet van Breukelen

Ook dit jaar kan met recht gespro-
ken worden over leerlingen die het 
beste uit zichzelf naar boven heb-
ben gehaald: er waren maar liefst 
acht winnaars van de Award: of het 
nu ging over hun project in Ethio-
pië, Guatemala of het nog af te ma-
ken project in Namibië. De initiators 
Jan van den Heuij en Anno Koning 
gaven eerst een overzicht van de 

vele activiteiten van de afgelopen 
15 jaar. Daarna werd iedereen die 
voor de nodige ondersteuning had 
gezorgd in de vorm van muziek, 
licht en geluid, pr, accommodatie 
en goede externe contacten onder-
scheiden met een medaille of een 
gouden pin van het logo van de 
LCAward. 
En natuurlijk gaven de winnaars 
een prima presentatie van alles 
wat ze gedaan hadden om voor 
de Award in aanmerking te komen. 
Grote winst daarbij was ook de ont-
wikkeling van hun persoonlijkheid.
En last but not least moesten de 
initiatiefnemers nog in het zonnetje 
worden gezet voor hun tomeloze 
inzet gedurende die vijftien jaar. 

Dat had Maarten Delen (Voorzitter 
Centrale Directie Liemers College) 
digitaal al gedaan toen hij de win-
naars feliciteerde. Het ontroerde 
Anno Koning en Jan van den Heuij 
echter toen ze letterlijk in de bloe-
metjes werden gezet door Valerie 
Kramer en Sidar Yilmaz: de bloe-
men hadden de kleuren van Ethio-
pië en Guatemala, de landen waar 
ze hun project hadden verwezen-
lijkt. Het slotwoord was voor am-
bassador Lieke Meertens, die na 
haar dankwoord ook aangaf het 
heel jammer te vinden dat leerlin-
gen op “haar voormalige school” 
niet meer de gelegenheid kregen 
zich te ontplooien zoals zij had kun-
nen doen.

Filmhuus Westervoort bij Huize Vredenburg!
WESTERVOORT - Tussen de twee 
lockdowns was Filmhuus Wester-
voort een aantal avonden te gast 
in de ruime zaal van ´t Trefcen-
trum, maar nu opent Huize Vre-
denburg weer haar deuren voor 
liefhebbers van bijzondere films. 
Voortaan vindt hier elke eerste 
donderdag van de maand een 
filmavond plaats. Donderdag 2 
september is de film ´Our Friend´ 
te zien mits alle maatregelen het 
toelaten. 

Over de film: Dane trekt in bij zijn 
beste vrienden, het echtpaar Nicole 
en Matt Teague, om hen mentaal 
te steunen nadat het stel te horen 
kreeg dat Nicole terminaal ziek is. 
Dane heeft echter een grotere im-
pact dan het drietal voor mogelijk 
had kunnen houden. Dit waarge-
beurde verhaal over vriendschap 
voor het leven is een ode van jour-
nalist Matthew Teague aan zijn 
jong overleden vrouw en de vriend, 
die hen tijdens haar laatste levens-
jaar ter zijde stond.

Programma
Vanaf 19.30 bent u welkom in Hui-
ze Vredenburg. Het eerste kopje 
koffie of thee is gratis. De film start 

om 20.00 uur en halverwege de 
avond is er een pauze. Slechthoren-
den kunnen dankzij de aanwezige 
ringleiding met een hoortoestel het 
geluid van de film beluisteren zon-
der storend omgevingsgeluid.
“Er wordt bewust gekozen voor 
een ruime opzet waardoor er der-

tig stoelen beschikbaar zijn om 
voldoende afstand te kunnen hou-
den. U kunt op www.filmhuuswes-
tervoort.nl een zitplaats reserveren 
voor vijf euro per stuk. Uw plaats 
wordt dan tot 19.45 uur bezet ge-
houden; daarna komen reserverin-
gen te vervallen.”

Klaverjassen en jokeren in Het Palet Duiven
DUIVEN - In Het Palet Trefpunt 
Duiven aan de Mondriaanstraat 14 
is er op de donderdagmiddagen 

weer gelegenheid voor deelname 
aan het klaverjassen en jokeren.

Van half twee tot half vijf is ieder-
een welkom, zo laat het bestuur 
van Het Palet weten.

(foto: Gravitas Ventures)

Vanwege corona een geïmproviseerde groepsfoto van de 8 winnaars. De portretten die in de Hall of Fame van het Liemers College komen 
te hangen zijn vlnr Laura Stokman, Lieke Mulder, Indy Slagmeulen, Jikke Derksen (Didam), Teun Roos, Max Nabuurs, Valerie Kramer en 
Sidar Yilmaz. (foto: Vincent Baake)

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

Daar is dan de zomervakantie,
alles kan en niks dat moet.

Eindeloze vrije tijd,
die iedereen wel goed doet.

Gezelligheid op alle terrassen,
zonnestralen die mensen verassen.

Haar wordt blonder, huid wordt bruin,
een opblaaszwembad in elke tuin.

Lekker eruit of heerlijk thuis,
buiten, of gekleefd aan de buis.

De zomervakantie; veel gezelligheid,
dus geniet vooral van deze tijd! 

Vera Altena

LIEMERS - Veel mensen blijven ook dit jaar 
thuis. Maar wat moet je dan toch al die we-
ken doen? Kunstwerk! biedt, na het succes 
van vorig jaar, voor de tweede keer een ge-
varieerd en creatief zomerprogramma aan-
bieden voor jong en oud op alle locaties van 
Kunstwerk! in de Liemers. Voor de komende 
twee weken kun je alvast online reserveren.

Woensdag 4 augustus 
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur – Stip-
pen op stenen en porseleinen – vanaf 14 jaar 
en voor volwassenen.Locatie: Westervoort. 
Kosten: €15,- p.p. exclusief materiaal; 09.00 
– 12.00 uur – DJ Les – Vanaf 8 t/m 12 jaar. 
Kosten: €9,- p.p. 

Donderdag 5 augustus 
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur – Stip-
pen op stenen en porseleinen – Vanaf 14 
jaar en voor volwassenen. Locatie: Turmac 
Cultuurfabriek/ruimte 21
Kosten: €15,- p.p. exclusief materiaal.

Maandag 9 augustus
09:00-11.00 uur – Stippen op stenen en por-
seleinen – Vanaf 14 jaar en voor volwasse-
nen. Locatie: Westervoort. Kosten: €15,- p.p. 
exclusief materiaal; 09.00 – 12.00 uur – DJ 
Les – Vanaf 8 t/m 12 jaar. Locatie: Turmac 
Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: €9,- p.p.; 

10.30-11.30 uur – Schilder en teken een ont-
dekkingsreis – Vanaf 8 t/m 12 jaar. Loca-
tie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 2. Kosten: 
€10,- p.p. inclusief materiaal; 19.00-21.00 
uur – Stippen op stenen en porseleinen – 
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Locatie: 
Westervoort. Kosten: €15,- p.p. exclusief ma-
teriaal

Woensdag 11 augustus 
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur- Stippen 
op stenen en porseleinen – vanaf 14 jaar en 
voor volwassenen. Locatie: Turmac Cultuur-

fabriek/ruimte 20
Kosten: €15,- p.p. exclusief materiaal.

Donderdag 12 augustus 
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur- Stippen 
op stenen en porseleinen – Vanaf 14 jaar en 
voor volwassenen. Locatie: Duiven. Kosten: 
€15,- p.p. exclusief materiaal; 09.00 – 12.00 
uur – DJ Les – Vanaf 8 t/m 12 jaar. Loca-
tie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: 
€9,- p.p.; 18.45 – 21.00 uur – Socratisch zo-
mercafé – Vanaf 16 jaar. Locatie: Turmac Cul-
tuurfabriek/ Grand Café Hal12. Kosten: €10,-

Maandag 16 augustus
09:00-11.00 uur en 19.00-
21.00 uur – Stippen op 
stenen en porseleinen 
– Vanaf 14 jaar en voor 
volwassenen. Locatie: Tur-
mac Cultuurfabriek/ruimte 
20
Kosten: €15,- p.p. exclusief 
materiaal; 10.00-11.00 uur 
en 11.00-12.00 uur – Cur-
sus Virtual Reality – Van-
af 8 t/m 14 jaar. Locatie: 
Turmac Cultuurfabriek/
Lab12. Kosten: €7,50 p.p.; 
10.30-11.30 uur – Schilder 
en teken een ontdekkings-
reis – Vanaf 8 t/m 12 jaar. 
Locatie: Turmac Cultuur-
fabriek/ruimte 21. Kosten: 
€10,- p.p. inclusief materiaal

Dinsdag 17 augustus 
09.00 – 12.00 uur – DJ Les – Vanaf 8 t/m 12 
jaar. Ga aan de slag met een eigen draaitafel 
om muziek te maken en te mixen. Locatie: 
Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten: 
€9,- p.p.; 11.00 – 13.00 uur – Cursus Song-
writing – Vanaf 12 jaar. Locatie: Turmac Cul-
tuurfabriek/ruimte 21. Kosten: €7,50 p.p. 

Voor meer informatie en aanmelden: 
www.liemerskunstwerk.nl/zomertdoor

Van de redactie

Kunstwerk! Zomert door
Reserveer online voor leuke activiteiten op alle locaties in de Liemers

Ambities als DJ? Kom naar Kunstwerk! en leer. (Foto: PR)

Het was zo vlak voor de zomervakantie 
weer goed toeven in Het Musiater. Het was 
heerlijk om te genieten van kleinschalige 
voorstellingen, waaronder een kleinschali-
ge muziek- en dansvoorstelling. Met een 
beperkt publiek zaten we in een cirkel op 
het podium. De cellist en accordeonist 
tussen het publiek. Binnen de cirkel werd 
een prachtige dans uitgevoerd. De beleving 
van intimiteit, muziek en dans was indruk-
wekkend. Na zo’n lange tijd van afstand 
en nu zo dichtbij (uiteraard Coronaproof). 
Groter kon het contrast niet zijn. Het was 
in alle opzichten een bijzondere ervaring. 
Maar net zo goed vond ik het heerlijk om 
het eerste live-optreden van het Liemers 
Jeugdorkest tijdens de uitreiking van de 
muziekdiploma’s te ervaren. Al die enthou-
siaste gezichten die met elkaar prachtige 

nummers ten gehore brachten. Natuurlijk 
was het genieten van de examenleerlingen, 
waarvan sommige een solo-optreden ga-
ven. En muziekdocenten die, als vanouds, 
enthousiast in de weer waren met de laat-
ste loodjes. Als klap op de vuurpijl mochten 
we voor een aantal scholen opnieuw het 
podium zijn voor de groep 8 eindmusicals. 
Een extra uitdaging, omdat deels het pu-
bliek in de zaal zat en een groot deel live 
thuis kon meekijken. Het is allemaal gelukt! 
Het was in alle opzichten goed om het sei-
zoen zo te eindigen. Ondertussen wordt er 
druk gewerkt aan de voorbereidingen voor 
volgend seizoen. En nu maar hopen dat we 
deze weg kunnen blijven vervolgen. Van alle 
kanten heb ik ervaren wat een positief ef-
fect dit teweeg brengt. Op naar het volgend 
seizoen!

Bert Frölich

Seizoen

  



 
 

MDT NIEUWS 

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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Samen met vrijwilligers van “Dickens in 
de Liemers” en MDT-deelnemers zet  
Elvira Bronkhorst zich in om een groot 
feest te organiseren voor het zorgperso-
neel dat woonachtig is in de gemeentes 
Duiven en Westervoort. Het initiatief 
“Zorgkanjers, Bedankt!” zamelt 25.000 
euro in om op 24 en 25 september van 
dit jaar, met behulp van vrijwilligers, de 
hardwerkende zorg te voorzien van een 
leuke tijd.   

Wie wel eens het Horsterpark bezoekt is 
het kraampje met het grote hart waar-
schijnlijk al opgevallen. Aan het begin van 
de pandemie maakten wij onze waarde-
ring voor het zorgpersoneel vooral met 
applaus hoorbaar, maar sinds de bouw 
van de Zorgkanjers-kraam heeft deze 
waardering nu ook een gezicht gekregen. 
De locatie naast het theepaviljoen leent 
zich zowel voor het doneren van geld als 
voor de verkoop van een verscheiden-
heid aan leuke spullen en lekkernijen. 
Het doel is het kunnen bekostigen van 
een uniek feest voor het lokale zorgper-
soneel dat zal plaatsvinden op 24 en 25 
september. De initiatiefnemers van 
“Zorgkanjers, Bedankt!” streven erna om 
25.000 euro bijeen te krijgen voor het 
feest voor de zorg dat zich tijdens de 
pandemie met zo veel toewijding voor 
ons allen heeft ingezet.  

Elvira Bronk-
horst, vooral 
bekend van 
haar werk als 
vrijwilligster 
bij “Dickens in 
de Liemers” 
en als contact-
persoon van 
het Candea 
College voor 
het project 
Maatschappe-
lijke Diensttijd 
(MDT), maakt 
zich hard voor 
de goede 
zaak: 
“Iedereen 
begreep dat 
voor de zorg 
iets leuks  
gedaan moest 
worden.”, legt 
Elvira uit. 
“Maar toen 
André Ouden-
dag van 
“Dickens in de 
Liemers” met 
het idee 
kwam, had ik 
er nog geen 
idee van hoe 
dicht ik met 
mijn neus er 
bovenop zou 
komen te  
zitten”. Sinds 
12 maart 2021 
is het initiatief 
“Zorgkanjers, 
Bedankt!”, 
onder het 

goedkeurend oog van de burgemeesters 
van Westervoort en Duiven, officieel van 
start gegaan. Een heel aaibaar plan om 
een feest te organiseren voor het zorg-
personeel dat zich tijdens de pandemie 
heeft ingezet, veranderde al vlot regio 
breed in een solidariteitsinitiatief. “Wij 
ontvangen steun uit de meest onver-
wachte hoeken”, lacht Elvira vrolijk. “Veel 
organisaties zoals de Winkeliersvereni-
ging Westervoort en het MKB kwamen 
met substantiële schenkingen om het 
feest mogelijk te helpen maken.” Het 
symbool van “Zorgkanjers, Bedankt!” kan 
dan ook weinig anders zijn dan een rood 
hart dat in het teken staat voor zowel de 
zorg als de passie van de vrijwilligers. 

Groots in opzet, bescheiden in doel. 

Het initiatief is inmiddels feestelijk      
uitgedijd tot een monument van saam-
horigheid dat de gemeentegrenzen  
overstijgt. Op 2 april opende de kraam, 
gedecoreerd met het inmiddels alom 
bekende Zorgkanjers-hart, zijn luiken in 
het Horsterpark. Praktisch en gezellig 
gelegen tussen de gemeentes Duiven en 
Westervoort in, wordt de kraam ingezet 
als vaste uitvalsbasis voor de actie. “Hier 
kunnen mensen komen voor huisge-
maakte frambozenlikeur, een sorbet, een 
sleutelhanger en nog veel meer”, beklem-

toont Elvira. “De opbrengst van de ver-
koop komt natuurlijk volledig ten goede 
aan het opzetten van het feest”, zegt ze al 
genietend van een ijsco in haar vuist. 
Naast de verkoop, biedt de kraam ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
loterij, gesponsord door vele lokale orga-
nisaties, met een prijzenpot ter waarde 
van maar liefst 10.000 euro. Wie een  
donatie van minimaal tien euro doet, 
ontvangt een hart om op het raam te 
plakken. “Het is hartverwarmend om te 
zien hoe dit initiatief in beide gemeentes 
wordt gedragen”, verklaart Elvira terwijl 
ze een laatste hap neemt van haar ijsco 
“We rijken ook elke week een levensmid-
delenpakket uit onder de mensen die 
een donatie van tien euro of meer doen”. 

MDT 

Gezien de omvang van het project werkt 
“Zorgkanjers, Bedankt!” samen met MDT. 
Deelnemende jongeren worden ingezet 
om 80 uur vrijwilligerswerk te doen door 
mee te helpen aan verschillende lokale 
projecten. Zo wordt ook “Zorgkanjers, 
Bedankt!” ondersteund. Jongeren be-
mannen tijdens de weekenden de kraam, 
bakken koekjes of werken mee aan de 
productie van speciale e-magazines. “Het 
is erg fijn om deze hulp te ontvangen”, 
begint Elvira. “Andersom leren de jonge-
ren veel van het initiatief en zie ik ze 
groeien in zowel vaardigheden als in zelf-
vertrouwen.” Voor jongeren is 
“Zorgkanjers, Bedankt!” een welkome 
mogelijkheid om iets voor de samenle-
ving te doen op een manier die óók voor 
hen zelf loont. Niet alleen leren ze kost-
bare nieuwe dingen en doen ze ervaring 
op als vrijwilliger, ze ontvangen van    
HOPE XXL ook een vrijwilligersvergoeding 
voor de gemaakte uren.  

De kraam van “Zorgkanjers, Bedankt!” 
blijft tot 17 september staan. Voor meer 
informatie, donaties of voor deelname 
aan de loterij kunnen mensen de site 
www.zorgkanjersbedankt.nl bezoeken. 
“Het zorgpersoneel dat zich heeft aange-
meld voor het feest is erg enthousiast, 
dat geeft energie!”, sluit Elvira vrolijk af.  

Tr8-123A  Een groot hart voor onze zorg 

• Elvira Bronkhorst (rechts) rijkt een levensmiddelenpakket uit aan een 
van de vele donateurs van “Zorgkanjers, Bedankt!” 

• Het symbool van “Zorgkanjers, Bedankt!“ 
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LIEMERS - De zomervakantie in Nederland 
is aangebroken. Het coronavirus heeft ons 
sinds maart 2020 lastiggevallen, en nog 
steeds ondervinden we de gevolgen. Ge-
lukkig is er sinds het coronavaccin beschik-
baar is meer mogelijk, maar op vakantie 
gaan brengt toch risico’s met zich mee en 
de situatie kan in ieder land snel verande-
ren. Hoe gaan inwoners uit de Liemers hier-
mee om?

In het Horsterpark is het al vroeg druk op 
deze zomerse dag. Veel mensen zoeken 
hier ontspanning met inachtneming van de 
RIVM-regels. Zoals de 29-jarige Erik uit Dui-
ven. Al wandelend met zijn hond vertelt hij 
over zijn vakantieplannen. “Het is de bedoe-
ling dat ik wel op vakantie ga dit jaar.” Zijn 
vizier is gericht op vijftien dagen Oostenrijk. 
Daar gaat hij heen via Duitsland per auto. 
“Ik hoop dat het allemaal doorgaat! In de 
auto kom je niet in contact met anderen. 
En Oostenrijk heeft kleurcode groen, het 
is daar relatief veilig. Bovendien heb ik op  
1 augustus mijn laatste vaccinatie gekre-
gen.” 

Zwemmen en bootje varen
Esmeralda komt oorspronkelijk uit 
Leidschendam en woont sinds 1986 in Wes-
tervoort samen met Sander uit Arnhem. Sa-
men hebben ze een week vakantie. Ze gaan 
niet naar het buitenland op vakantie, ze blij-
ven in Nederland. Ze huren een luxe bunga-
low. “Dit is eigenlijk al heel normaal voor ons, 
we zijn eigenlijk altijd in Nederland te vin-
den,” vertelt Sander, “we gaan voornamelijk 
zwemmen, maar ook vinden we het heerlijk 
om met een bootje te varen.” Als Sander en 
Esmeralda op vakantie gaan houden ze zich 
natuurlijk aan de coronamaatregelen. San-
der is zelf gevaccineerd. Voor de rest houden 
ze gewoon zo veel mogelijk anderhalve me-
ter afstand. “We zoeken geen drukke plekken 
op”, zegt Esmeralda.

Ibiza
Lisa uit Pannerden woont samen met haar 
vriend Joeri in Westervoort. “Wij gaan dit jaar 
wel op vakantie”, bevestigt Joeri. Ze gaan dit 
jaar naar het Spaanse eiland Ibiza voor de zo-
mervakantie, tenminste, dat hopen ze, want 
het eiland kan natuurlijk ook zomaar code rood 
worden. “Wij zijn allebei gevaccineerd,” legt Lisa 
uit, “ook zullen we ons aan alle regels houden 
als we op vakantie zijn.” Op het eiland moet 
er nog wel een mondkapje gedragen worden. 
“Uiteraard zullen wij dat doen”, zegt Joeri. Op 
Ibiza hebben ze een auto gehuurd, zodat ze 
niet met het openbaar vervoer hoeven. Zo ver-
mijden ze de drukte. “Zelf gaan we ook zoveel 
mogelijk zwemmen, we gaan de drukte niet 
opzoeken”, zegt Lisa. Lisa en Joeri gaan nor-

maliter elk jaar naar het buitenland op vakantie.  
“Vorig jaar hadden we Amerika in de planning, 
maar door corona kon dat helaas niet door-
gaan. Logisch, maar nu willen we het wel een 
kans geven.”

Twee koppels, twee verschillende situaties 
en keuzes. Het ene koppel blijft in Nederland; 
het andere stel gaat naar het buitenland. De 
overeenkomst tussen de twee duo’s is dat 
ze dat normaliter ook doen, maar nu wel na-
drukkelijk de drukte willen gaan vermijden. 
Eén ding is zeker: wie naar het buitenland 
reist, kiest voor extra rompslomp. In veel lan-
den gelden aanvullende maatregelen voor 
reizigers uit Nederland. En wie terugkeert 
naar Nederland vanuit geel gebied in Euro-

pa moet bijvoorbeeld vanaf 8 augustus een 
vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag 
of een herstelbewijs van corona tonen. Nog 
een zekerheidje: als je naar het buitenland 
gaat, dan reis je zoals Erik veiliger per auto, 
simpelweg omdat je met minder ander men-
sen in aanraking komt.

Openluchtmuseum
Westervoortse Thea Swienink-Nijenhuis gaat 
dit jaar niet op vakantie vertelt ze. “Maar ik ga 
wel reizen met de trein, als de coronamaat-
regelen versoepelen en er minder besmet-
tingen zijn.” Zelf is Thea voor de tweede keer 
gevaccineerd, dus ze kan al wat meer dingen 
doen deze vakantie. “Zoals oppassen op mijn 
kleinkinderen, naar de dierentuin gaan of 
naar het Openluchtmuseum.” Normaal gaat 
Thea in het voorjaar al op vakantie, maar 
door corona is dat niet doorgegaan. Deze pe-
riode heeft ze nu doorgebracht met fietsen, 
wandelen en lezen.

Fietsen en wandelen
Net zoals Sander is Ann geboren in Arnhem; 
sinds 1984 woont ze in Westervoort. Rond 
1994 is haar man, Harry, ook hier komen wo-
nen. Samen gaan zij wel op vakantie, maar ze 
blijven veilig in Nederland. “Zelf gaan wij ook 
nooit echt uit Nederland, dus zo heel anders 
wordt het niet”, zegt Harry. “Allebei hebben 
wij een coronavaccin gehaald,” zegt Ann, “in 
de eerste instantie was dat niet bedoeld voor 
de vakantie, maar voor onze veiligheid en die 
van anderen.” Het komt nu wel goed uit, dat 
ze een vaccin hebben. “Want nu kunnen we 
toch nog lekker op vakantie.” De vakantie zal 
plaatsvinden in een vakantiepark. “Voor de 
rest gaan wij vooral fietsen en wandelen, en 
zo veel mogelijk de drukte vermijden.”
Wel hebben ze allebei nog een oproep aan in-
woners van de Liemers. “Het is natuurlijk een 
democratisch land, dus het is je eigen keuze, 
maar als je op vakantie gaat, zorg dan als-
jeblieft dat je gevaccineerd wordt en aan de 
maatregelen houdt, zo blijft ons land veilig.”

Reizen, vakantie en het coronavirus
Hoe gaan inwoners uit de Liemers hiermee om?

Westervoortse Thea Swienink-Nijenhuis gaat dit jaar niet op vakantie (Foto: Dena van Dijk)

Vallen vakanties door corona in het water?

Dena van Dijk
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ZEVENAAR – Eindelijk is het weer 
mogelijk om activiteiten te orga-
niseren voor onze leden en intro-
ducés. 

Nadat op 6 juli de eerste bingomid-
dag plaatsvond in het Sint-Andre-
as Schuttersgebouw in Zevenaar, 
waarbij iedereen genoot van het el-
kaar weer ontmoeten, bijpraten en 
gezellig samen bingo spelen, werd 
op 20 juli een soosmiddag gehou-
den. 
Altijd al eens het verschil tussen 
een gewoon en een levenstesta-
ment willen weten en wat er nu ei-
genlijk gewijzigd is bij invoering van 
het ‘nieuwe’ erfrecht in 2003? De 
aanwezigen werden op hun wen-
ken bediend bij de beantwoording 
van deze vragen. Notaris mr. Mark 
Hofman van Prick & Van Houtum 
Notarissen gaf onder meer duide-
lijk uitleg over het belang van het 
van tevoren goed regelen van aller-
lei zaken. In een levenstestament 
kunnen persoonlijke wensen ken-

baar gemaakt worden op financi-
eel, persoonlijk en medisch vlak. 
Wie behartigt uw belangen als u 
dat zelf niet meer kunt en wie geeft 
u volmacht om dan namens u be-
slissingen te nemen?

En wat is er veranderd in het erf-
recht? Hierop werd ingegaan aan 
de hand van enkele misverstanden 
met betrekking tot testamenten. Al 
met al een heel leerzame middag, 
waarin ook goed gebruik gemaakt 
werd van de gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Het applaus na 
afloop was dan ook welverdiend! 

Belangenvereniging Ouderen Ze-
venaar (BOZ) is de plaatselijke 
seniorenvereniging gericht op alle 
inwoners van de stad Zevenaar van 
vijftig jaar en ouder. BOZ is aan-
gesloten bij de Unie KBO-PCOB, 
de grootste landelijke organisatie 
van ouderen. Meer informatie ver-
krijgbaar bij het secretariaat via  
L.vries84@upcmail.nl. 

DUIVEN – Vrijdag 3 september 
houdt Rotary Duiven het derde 
Horsterpark Open. Het Horster-
park wordt voor die dag omge-
bouwd tot een prachtige 9-holes 
golfbaan. 

Er wordt gespeeld op een technisch 
moeilijke baan die speciaal voor 
deze gelegenheid is aangelegd. De 
aanvang is om 13.00 uur, burge-
meester Huub Hieltjes zal de eerste 
afslag verrichten. De dag wordt af-
gesloten met een barbecue bij het 
theepaviljoen in het park.
De opbrengst van het toernooi is 
bestemd voor twee goede doelen in 
de Liemers: Zorgkanjers Bedankt, 
een initiatief van de organisatie 
achter ‘Dickens in de Liemers’, om 
zorgmedewerkers te bedanken met 
een speciaal voor hen georgani-

seerd feest op 24 en 25 september. 
Dagcentra De Berken en de Lock-
horst voor cliënten met een ver-
standelijk en/of lichamelijke beper-
king, zijn een gezamenlijke actie 
gestart voor de aanschaf van een 
belevenis aanraakscherm. Hierop 

worden door spelletjes, foto’s en 
muziek de deelnemers geactiveerd, 
en de zintuigen geprikkeld.
Voor meer informatie, inschrijf-
mogelijkheden en/of sponsoring, 
neem contact op met Rotary Dui-
ven, rotaryduiven@ziggo.nl.

LIEMERS – Zestien melkveebe-
drijven stellen op woensdag 8 
september aanstaande hun be-
drijven open tijdens de Inspiratie-
dag ‘Loeren bij de boeren’ van de 
vereniging Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers (VKA). 
VKA-leden, -partners en Achter-
hoekse boeren die (nog) geen lid 
zijn kunnen op deze dag twee the-
mabedrijven bezoeken, één ’s och-
tends en één ’s middags. 

Vooraf aanmelden is verplicht. Van-
uit het hoofdthema ‘Voeding’ zijn 
vier thema’s gekozen: sturen op 
een laag ruw eiwit in het rantsoen, 
kruidenrijk grasland, bemesting en 
alternatieve voedergewassen. 
Sturen op een laag aandeel ruw ei-
wit (RE) in het rantsoen heeft een 
economisch voordeel. Daarnaast 
betekent een laag RE in het rant-
soen een lagere stikstofexcretie 
van de veestapel en minder am-
moniakemissie. Bedrijven die niet 
alle mest kunnen plaatsen op ei-
gen percelen hoeven met minder 
RE in het rantsoen minder mest af 
te voeren. Ook heeft een lager RE 
in het rantsoen effect op diverse 
duurzaamheidskengetallen. Hoe 
realiseren de melkveehouders op 
de themabedrijven een laag RE? 

Kruidenrijk grasland 
Kruidenrijk grasland heeft meer-
dere voordelen. Kruiden zijn beter 
bestand tegen droogte en dragen 
in positieve zin bij aan de biodiver-
siteit onder en boven de grond. De 
meeste mengsels voor kruidenrijk 
grasland bevatten klavers. Klavers 
binden stikstof uit de lucht waar-
door minder mest nodig is. Maar 
wat betekent kruidenrijk grasland 
voor opbrengsten en voederwaarde 
en hoe teel je kruidenrijk grasland? 
De opengestelde bedrijven geven 
deelnemers antwoorden op deze 
vragen. 

Bemesting 
Een goed bemestingsplan levert 
veel voordelen op. Bewust een plan 
maken voor je bemesting kan je 
helpen bijhet behalen van je doe-
len. Worden de meststoffen goed 
benut en hoe stem je ze op elkaar 
af? En welke effecten hebben mest 
verdunnen met water en het tijd-
stip van bemesten op de benutting 
en de ammoniakuitstoot? Van de 
thema-bedrijven zijn enkele aange-
sloten bij de BES-pilot. In deze pilot 
streven deelnemers naar fosfaate-
venwichtsbemesting met dierlij-
ke mest waarmee ze kunstmest 
vervangen. De BES-pilot gaat niet 
uit van een generiek bemestings-
niveau, maar van bedrijfseigen be-
mestingsnormen. 

Alternatieve voedergewassen 
VKA is mede met het oog op kli-
maatverandering samen met onder 
andere Agro-innovatiecentrum De 
Marke bezig met de verkenning van 
de teelt van alternatieve voeder-
gewassen. Ook gezien het streven 
naar het telen van meer voer van 
eigen land kan de teelt van eigen 
krachtvoervervangers een interes-
sante optie zijn. De themabedrij-
ven hebben ieder ervaring met al-
ternatieve voedergewassen, zoals 
veldbonen, voederbieten, granen en 
sorghum. 

Aanmelden 
VKA-leden hebben zich inmiddels 
via hun VKA-studiegroep aange-
meld voor de Inspiratiedag. Boeren 
uit de Achterhoek en Liemers die 
geen lid zijn van VKA, zijn van harte 
welkom om kennis te maken met 
VKA. Aanmelden voor de Inspiratie-
dag is verplicht. Dit kan via de web-
site www.vruchtbarekringloopach-
terhoek.nl. VKA maakt op basis van 
de aangegeven thema-voorkeuren 
bekend bij welk themabedrijf deel-
nemers ’s ochtends en ’s middags 
welkom zijn. 

Over VKA 
De vereniging Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers (VKA) ging 
in 2013 als project van start. Doel 
was en is om een zo efficiënt mo-
gelijke benutting van mineralen in 
de veehouderij te stimuleren en ver-
lies van mineralen te voorkomen. 
Sinds 1 januari 2020 is VKA een 
zelfstandige boerenvereniging met 
een boerenbestuur en ruim 300 le-
den bestaande uit melkveehouders 
en loonwerkers. Samen met de 
gouden partners LTO Noord, Water-
schap Rijn en IJssel, ForFarmers, 
FrieslandCampina, Vitens, Rabo-
bank, Provincie Gelderland, Coun-
tus, Achterhoek Ambassadeurs en 
Eurofins werken ze aan hun geza-
menlijke doelen.

Golf in Horsterpark.

Lezing Mark Hofman tijdens soosmiddag BOZ 20.07.2021. (foto: Susan de Vries)

REGIO - Kunstroute in de Gelders 
Poort. Tijdens het Open Monu-
mentenweekend van 11 en 12 
september exposeren met het 
thema ‘Ode aan 3 oevers’ tachtig 
kunstenaars in het stromenge-
bied van de Gelderse Poort.

De rivieren met hun uitgestrekte 
oevers is voor vele schilders, dich-
ters, beeldhouwers en fotografen 
een grote inspiratiebron. Zo ook 
voor deelnemend kunstenaar, 
Caroline van de Bogaert die als 
edelsmid onder de naam Streek-
sieraden, stenen van de Rijnoever 
verwerkt in edelmetalen en zo een 
ring, hanger of mini-urn maakt. Ze 
exposeert haar werk in De Zandse 
Kerk in Huissen.
Tijdens de lock down is er hard 
gewerkt door de kunstenaars. Nu 
is dan ook de tijd rijp om de kunst 
aan het publiek te presenteren. Er 
zijn kunstenaars die in hun eigen 
werkplaats/atelier exposeren en 
groepjes kunstenaars die in mo-

numentale panden hun werk laten 
zien. Zo doen onder andere kleine 
kerken, kasteel Doornenburg, Fort 
Pannerden en de moestuin van 
Landgoed Huis Sevenaer mee in 
de route.
Omdat de Gelderse Poort een 
groot gebied bestrijkt, zijn er door 
de organiserende stichting KCN 
3 oevers, verschillende routes uit-
gezet die met de fiets of auto te 
volgen zijn. Genoeg te doen om er 
op uit te gaan in het weekend van 
11 en 12 september, om inspire-
rende mensen te ontmoeten, cre-
atieve uitingen te bewonderen, te 
luisteren naar gedichten en mu-
ziek en te genieten van de natuur 
aan de oevers van de rivieren.
Meer informatie over de deel-
nemende kunstenaars is te vin-
den op de website. Ook de rou-
tes zijn binnenkort te vinden op 
www.3oeverkunstcollectief.nl. 
Eind augustus komt er een maga-
zine uit dat geheel gewijd is aan 
deze kunstroute.

BOZ-activiteiten weer opgestart

Rotary Duiven golftoernooi voor het goede doel

Inspiratiedag vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 

‘Loeren bij de boeren’ op 
zestien VKA-melkveebedrijven

Kom genieten van kunst, 
cultuur en natuur
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DE LIEMERS – Bezoekers en automobilis-
ten die langs of in de Liemers rijden kun-
nen er binnenkort niet omheen: een enorm 
billboard aan de A12 en straatborden in de 
diverse gemeenten nodigen iedereen uit om 
te komen ‘suppen of shoppen’. Een vrolijke, 
opvallende verwijzing naar de vele moge-
lijkheden die de regio als toeristische be-
stemming te bieden heeft. 

De Liemers laat uitgebreid van zich horen 
deze zomer. De campagne op het billboard 
en de straatborden is bedoeld om de aan-
dacht te trekken van de vele dagjesmensen 
en toeristen die elk jaar de regio bezoeken 
en om hen bewust te maken van het diverse 
aanbod. Veel bezoekers kennen dit aanbod 
nog niet. “De Liemers is een verborgen parel”, 
legt horecaondernemer Pablo van Dick, te-
vens lid van de werkgroep Marketing de Lie-
mers, uit. “De regio is bekend als wandel- en 
fietsbestemming, maar er is hier zoveel meer 
te doen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan alle 
watersportactiviteiten, daar zijn ongekende 
mogelijkheden voor. We hebben een bijzon-
der gevarieerd landschap, met een overwel-
digende natuur. Je kunt winkelen, terrasjes 
pakken, bourgondisch genieten. Het is hoog 
tijd dat we dat van de daken roepen.”

Goed bewaard geheim 
Dat de Liemers een goed bewaard geheim 

is, gaan ook diverse bloggers de komende 
tijd beleven. Op bekende toeristische sites en 
reiswebsites wordt verslag uitgebracht van 
hun persoonlijke ontdekkingsreis. Een mooie 
manier om een groot publiek met de Liemers 
te laten kennismaken. 

Challenge: 10.000 x #kijkverder
Ook de ondernemers in de Liemers zitten 
niet stil. Zij zijn gezamenlijk de uitdaging 
aangegaan om op de sociale media te pos-
ten met de hashtag #kijkverder. Zo willen zij 
met elkaar de boodschap van de Liemers, 

waar je als bezoeker constant verrast wordt, 
zo breed mogelijk verspreiden. Doel is om 
nog voor het einde van de zomervakantie de 
10.000 bereikt te hebben.

Verder kijken
De campagne sluit aan op het verhaal achter 
het beeldmerk ‘Kijk verder in de Liemers’. Het 
‘verder kijken’ staat namelijk voor de Liemers 
als verborgen parel, het gebied waar de be-
zoeker verrast wordt en op ontdekkingsreis 
gaat. Er is meer te zien dan je denkt, is de 
belofte. Niet alles is in een eerste oogopslag 

zichtbaar, soms moet je echt even verder kij-
ken. ‘Verder’ staat ook voor in beweging zijn: 
wandelen, fietsen, varen, allerlei activiteiten 
waar de regio bekend om is. Daarnaast kun 
je in de Liemers, door de uitgestrekte verge-
zichten en rivieren, ook letterlijk verder kijken 
dan op andere plekken. 

Werkgroep Marketing de Liemers werkt in 
opdracht van de Liemerse Ambassade en 
samen met ondernemers, onderwijs en over-
heid. Kijk voor meer informatie over de Lie-
mers op www.kijkverderindeliemers.nl. 

Suppen of shoppen?
De Liemers laat van zich horen deze zomer

(Foto: www.rafelroutes.nl)

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoe-
ken we regelmatig een ondernemer of me-
dewerker van een Liemers bedrijf.

Naam?
“Yvonne Heijneman. Ik woon in Oud-Zeven-
aar en mijn bedrijf heet 4Wdesign, met als 
onderdeel daarvan YH-tekent.”

Bedrijf?
“4Wdesign is ontstaan in 2008. Ik wilde iets 
anders dan mijn vaste baan, dus begon ik 
met webdesign. In 2019 kwam YH-tekent 
erbij. Daarvoor maak ik tekeningen en illus-
traties, waarbij eenvoudig en leuk iets in 
beeld uitgelegd wordt. Dat doe ik voor zake-
lijke klanten en particulieren. Het is gewel-
dig om een boodschap over te brengen die 
voor een glimlach zorgt. Zo maak ik bijvoor-

beeld wenskaarten, praatplaten, boekillus-
traties of procedures. Ik werk vanuit huis.”

Vrije tijd?
“Ik wandel graag in de prachtige Rijnstran-
gen. Ook fotografeer ik in mijn vrije tijd. Ik 
maak foto’s voor carnavalsvereniging De 
Nachtuulen en muziekvereniging Harmonie 
Martinus.

De Liemers?
“Ik ben geboren en getogen in Oud-Zeven-
aar, dus mijn band met de Liemers is sterk. 
Nog steeds woon ik in dit prachtige dorp. 
Ik houd van het verenigingsleven, zoals het 
vieren van het schuttersfeest. Daarbij vind 
ik de geschiedenis van de Liemers erg boei-
end.”

Mooiste plekje?
“Zo’n honderd meter vanaf mijn huis ligt het 
Olde Processiepad. Dat loopt over een deel 

van de dijk achter de 
Sint-Martinuskerk, in 
Oud-Zevenaar. Dat is 
mijn favoriete plekje 
in de Liemers. Welke 
kant je ook op kijkt, je 
hebt een prachtig uit-
zicht over de weidse 
omgeving.”

Lokaal werken?
“Ik heb geen zaken-
partners, maar werk 
wel samen met enkele 
lokale ondernemers. 
Het is mooi om samen 
een product te kunnen 
leveren.”

BABBERICH - Piet Albers, frambozenkwe-
ker aan de Emmerichseweg 2 in Babberich, 
heeft een belangrijke internationale prijs 
gewonnen. Zijn innovatieve zonne-energie-
systeem is op woensdag 21 juli beloond 
met de Smarter E Award 2021 in de catego-
rie ‘Outstanding Projects’.

De Smarter E Award beloont wereldwijd op-
lossingen en concepten die gebaseerd zijn 
op hernieuwbare energie, decentralisatie en 
digitalisering om verschillende aspecten van 
energie met elkaar te verbinden. De categorie 
Outstanding Projects erkent gerealiseerde 
projecten op het gebied van zonne-energie, 
opslag, energiebeheer en transport.
De prijs komt exact een jaar na afronding en 
aansluiting van het innovatieve zonne-ener-
giesysteem op het terrein van de kweker. De 

traditionele plastic bogen hebben hier dank-
zij GroenLeven plaatsgemaakt voor 10.250 
semi-transparante zonnepanelen, die ge-
noeg stroom opwekken voor zo’n 1.250 huis-
houdens. Daarnaast bieden ze bescherming 
tegen steeds extremer wordend weer aan 
de gewassen die eronder verbouwd worden: 
een schoolvoorbeeld van een slimme dub-
belfunctie, waarbij zonne-energie gecombi-
neerd wordt met fruitteelt.
Piet Albers begon in 2003 in Babberich met 
het telen van zacht fruit en is zich vervolgens 
gaan specialiseren in het telen van frambo-
zen. Hij ging in 2019 aan de slag met het 
innovatieve zonne-energiesysteem. Duur-
zaamheid in optima forma: de zonnepane-
len vervangen de plastic bogen, die minder 
bestand zijn tegen slecht weer en na zes 
jaar bij het afval moeten. Piet Albers krijgt 
de Smarter E Award op 6 oktober uitgereikt 
in München.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Mijn band met de Liemers is sterk’

Frambozenkweker Piet Albers
uit Babberich in de prijzen

‘Het Olde Processiepad is mijn favoriete plekje in de Liemers’. (Foto: Kyra Sannes)

Zonne-energie wordt gecombineerd met fruitteelt. (Foto: Wil Kuijpers)
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VAKANTIEGELD GOED BESTEDEN? 
Kom eens bij ons langs en laat u  
verrassen door onze keuze aan fietsen.

14GIANT BRAND GUIDELINES
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simplest, most immediate and 
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our brand.
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Afsluiting project Korte Ketens 
in het Liemers Landschap
SPIJK – Op 22 juli is het project 
Korte Ketens in het Liemers Land-
schap afgesloten op de prachtige 
locatie Hof zum Walde in Spijk. 
Zonnig weer, een gastvrij onthaal, 
een excursie over de monumenta-
le én innovatieve boerderij: alle in-
grediënten voor een feestje waren 
aanwezig. 

Wegens de corona situatie werd 
het een feestje in kleine kring. De 
partners van het project (Liemers 
Trots, LiemERS++, LTO afdeling de 
Liemers Montferland, gemeenten 
Westervoort, Duiven, Zevenaar en 
Montferland) waren vol lof over de 
beweging die de korte keten onder-
nemers in de Liemers de afgelopen 
vijf jaar hebben gemaakt: in een 
roerige tijd zijn velen van hen hun 
product (verder) gaan verwerken 
tot smaakvolle ingrediënten voor 
restaurants en consumenten in de 
Liemers. Zo vertelde Emiel Stam, 
eigenaar van Hof zum Walde dat 
hij samen met zijn vrouw Esther 
zijn droom aan het realiseren is om 
een eigen en onderscheidend zui-
velconcept met 100 procent krui-
denrijk grasland te produceren en 
af te zetten.

In het magazine, net als een flyer 

met fietsarrangementen en een 
verbeterde website van Liemers 
Trots een resultaat van het project, 
vertellen meer agrariërs met passie 
over hun kazen, zacht-fruit, verge-
ten groenten en eieren die zij zelf 
rechtstreeks aan de consument én 
de horeca verkopen. De grote di-
versiteit aan Liemerse producten is 
een gevolg van de variatie in de bo-
dem. Dit leidt ook tot een aantrek-
kelijk en afwisselend landschap. 

Het magazine zal komende weken 
huis aan huis aan huis verspreid 
worden in de Liemers, dankzij een 
bijdrage van de gemeenten. Zo 
helpen de overheden om de grote 
diversiteit aan tongstrelende pro-
ducten onder de aandacht van de 
consument te brengen. Gedepu-
teerde Peter Drenth ziet afzetmo-
gelijkheden voor Liemerse produc-
ten in het bedrijfsrestaurant van 
de provincie. Ondertussen vraagt 
hij de grote supermarkten om lo-
kale producten in het winkelschap 
op te nemen. En Liemers Trots, de 
voedselorganisatie in de Liemers? 
Die bloeit en groeit! En levert zo een 
bijdrage aan de kennis over en het 
gebruik van regionaal en (ambach-
telijk) geproduceerde voedingsmid-
delen.

Leerlingen De Bem kraken codes 
voor spannende finale duurzaamheid
LIEMERS – Basisschool De Bem 
onderdeel van scholenstichting 
Liemers Novum wekt haar eigen 
zonnestroom op. Slim Opgewekt 
Scholen plaatste 330 zonnepa-
nelen op de daken en energiebe-
sparende ledverlichting in het ge-
bouw. Zo bespaart de school elk 
jaar meer dan 23.000 kg CO2. Als 
ze niet gingen verduurzamen maar 
wel de CO2 uitstoot wilden com-
penseren zouden ze 1000 volwas-
sen eiken moeten planten! 

Om de leerlingen meer te leren over 
de verduurzaming van de school 
gingen alle groepen samen met 
Slim Opgewekt Scholen aan de 
slag met een educatief bewust-
makingsprogramma, genaamd het 
Wattsons lab.  
De kinderen startten vorige maand 
samen de Wattsons, slimme on-
derzoekers over duurzaamheid, 
met de opening van het Wattsons 
lab. De Wattsons, gekleed in labjas 
en labbril, leerden de kinderen hoe 
zonne-energie werkt en dat je sa-
men een stroomkring kan maken. 
In het lab ontdekten de leerlingen 
de afgelopen weken via opdrach-
ten en proefjes veel over afval, eten, 

water en energie. De leerlingen van 
de Bem wensen dat er auto’s op 
waterstof gaan rijden, minder bo-
men worden gekapt en dat de plas-
tic soep verdwijnt.

De Wattsons waren de codes kwijt 
die ze nodig hadden om de zon-
nepanelen goed te laten werken. 
Ze schakelden de hulp in van de 

leerlingen, want de codes zaten 
verstopt in de opdrachten van het 
Wattsons lab. Het was aan de leer-
lingen om de codes te kraken tij-
dens de viering van de spannende 
Wattsons finale. Het is uiteindelijk 
gelukt, de school kreeg weer ge-
noeg stroom en de leerlingen heb-
ben De Bem gered.

Zesde dan judo voor Dorus Persijn 
LIEMERS – Zondag heeft Dorus 
Persijn in de dojo van Yusei Gachi 
zijn zesde dan judo mogen ont-
vangen. Een erkenning vanwege 
zijn ruim 60-jarige inzet en de-
len van kennis over deze mooie 
sport. 

In het bijzijn van familie en beken-
den, kreeg hij een speech van Rolf 
Coolen (AJBA), de oorkonde van 
Jos Hell (oud-voorzitter Judo De Lie-
mers)  en de rood-wit geblokte band 
omgedaan door Ad Rebel (voorzit-
ter NVJL).   Deze erkenning is een 
waardering wat Dorus in zijn loop-
baan als budoleraar gedaan heeft 
om zijn leerlingen beter te maken 
op het gebied van Judo en Jiu Jitsu. 
Eerst in Twente en daarna bij Budo 
Ryu Schaarsbergen, voor Judo De 

Liemers is hij actief bij de vanentoer-
nooien en de wedstrijdtraining. Het 

is een bijzondere erkenning voor 
een bijzonder mens!

Zomeractiviteiten Inloophuis De Herberg
LIEMERS – Zoekt u nog iets leuks 
om te doen tijdens de zomerva-
kantie? Dat kan bij het Inloophuis. 
Het inloophuis blijft voor de inloop 
gewoon open, daarnaast zijn er 
eenmalige activiteiten.

“Komt u ook gezellig langs? Naast 
de activiteit zelf biedt het ook een 
mooie gelegenheid om dorpsge-
noten te ontmoeten! Aanmelden: 
in verband met maximum aantal 
deelnemers is aanmelden ver-
plicht. Zo houden we de activiteiten 
coronaproof!   Aanmelden kan via 
info@inloophuisdeherberg.nl of bel 
naar 06 28666195.”

Alle activiteiten zijn gratis. Een vrij-
willige bijdrage in de pot mag na-
tuurlijk altijd.

Donderdag 5 augustus 10:00-
11:30 uur bloemschikken voor 10-
100+ jaar.

Woensdag 11 augustus 14-16 uur 
zwerfstenen beschilderen voor alle 
leeftijden, maar kinderen altijd sa-
men met een volwassene.

Vrijdag 20 augustus 10-12 
uur:   Kruidenworkshop lippenbal-
sem/spierbalsem maken voor van-
af 15 tot 100+

Dinsdag 24 augustus 10-12 uur 
creatief met restjes stof voor alle 
leeftijden, maar kinderen altijd sa-
men met een volwassene.

Woensdag 25 augustus 14:00-
15:30 middag ouders en kind (2-8 
jaar).

Donderdag 2 september 10:00-
11:00 uur samen wandelen voor 
alle leeftijden, maar kinderen altijd 
samen met een volwassene.

Meer informatie over de activitei-
ten staat op www.inloophuisdeher-
berg.nl.

Van links naar rechts: Jan Ellmann (voorzitter Judo de Liemers), Tony van de Berg 
(bestuurslid Judo de Liemers), Dorus Persijn, Ad Rebel (voorzitter NVJJL), Rolf Coolen 
(AJBA), Jos Hell (oud-voorzitter Judo de Liemers). (eigen foto)

Leerlingen De Bem met hun duurzame wens. (foto: Slim Opgewekt Scholen)

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

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

Overleden:  
21 juli jl. overleed in de leeftijd 
van 78 jaar mw. Roza Boss-
Meijer.  Dat zij mag rusten in vre-
de en wij wensen allen die zich 
met haar verbonden 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 
kanaal van de parochie.

Intenties: 
8-8-21: Familie Kloppenburg, 
Theodorus en Riek van Disthui-
zen-Peters, Roza Boss-Meijer.    15-
8-21: Anja Janssen-Hubers, Maria 
Nass-Uffing, jaarged Leike van 
Bethray, Bernard en Marie van Onna, 
Zr. Andrea Roelofs, jaarged. Cato 
Bolk, Theodorus en Riek van Dits-
huizen-Peters, Roza Boss-Meijer.
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ANGERLO - Op het biologisch 
melkveebedrijf De Klaver in An-
gerlo is op vrijdag 30 juli een 
melktap geopend. Tussen 8.00 en 
21.00 uur kan men dagelijks de 
verse melk komen tappen. 

Flessen zijn verkrijgbaar bij de tap 
of van uzelf. Door verkoop aan de 
boerderij ontstaat een directe ver-
binding met de consument en deze 
ziet dan waar de melk vandaan 
komt. De boer krijgt daardoor een 
eerlijkere prijs voor zijn product.
Het melkveebedrijf is gelegen op 
landgoed Bingerden. De zeventig 
melkkoeien grazen in weides met 
klavers en kruiden wat deze melk 
een fantastische smaak geeft. 
Door de bosrijke omgeving is een 
bezoek aan de boerderij goed te 

combineren met een mooie wan-
deling. Adres: Bingerdenseweg 17 
in Angerlo.

ZEVENAAR - In Zevenaar start 
woensdagochtend 29 september 
aanstaande een gespreksgroep 
voor volwassenen (vanaf 23 jaar) 
die zijn opgegroeid in een gezin 
met (een) ouder(s) met psychi-
sche problemen.

“Opgroeien in een gezin met een 
psychisch zieke ouder kan erg be-
lastend zijn. Mogelijk wist u als 
kind vaak niet waar u aan toe was 
of hebt u zich regelmatig aan uw 
lot overgelaten gevoeld. Misschien 
hebt u op jonge leeftijd veel zorgta-
ken overgenomen.
Niet alleen in de jeugd maar ook 

op latere leeftijd kunt u last heb-
ben van deze achtergrond. U hebt 
bijvoorbeeld de neiging zich snel 
verantwoordelijk te voelen, u hebt 
moeite met vertrouwen en het aan-
geven van grenzen of denkt vaak 
(eerst) aan anderen. Daarnaast 
kan de vraag spelen hoe u als vol-
wassene de relatie met uw ouders 
vormgeeft.
Uit ervaring met eerdere groepen 
blijkt het zeer verhelderend om hier 
aan de hand van specifieke the-
ma’s met lotgenoten over te praten. 
Per bijeenkomst staat een thema 
centraal, zoals grenzen stellen, lo-
yaliteit, het uiten van gevoelens, af-

stand en nabijheid. Verder is er veel 
gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen met andere deelnemers. 
Deze uitwisseling kan steun en (h)
erkenning geven.
De gespreksgroep bestaat uit zes 
bijeenkomsten van twee uur. Er is 
plaats voor minimaal vier en maxi-
maal acht deelnemers. Voor meer 
informatie en/of aanmelding kunt u 
contact opnemen met GGNet Pre-
ventie, telefoon (088) 933 1180 of 
e-mail: preventie@ggnet.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deel-
name als u woonachtig bent in 
de gemeente Zevenaar, Duiven of 
Montferland.”

GROESSEN - Het Groessense 
schuttersfeest zal dit jaar op-
nieuw geen doorgang vinden 
als gevolg van de coronapande-
mie. “We hebben alle mogelijke 
scenario’s belicht”, zegt voorzit-
ter John de Lorijn, “maar werden 
telkens geconfronteerd met het 
feit dat de regels die mogelijk in 
ons kermisweekend gelden nu 
nog niet bekend zijn. We kennen 
simpelweg de komende ontwik-
kelingen van het coronavirus 
niet, noch de maatregelen welke 
de overheid eraan verbindt. Wat 
nu geldt kan volgende week an-
ders zijn.”

EMM kan daarop niet anticipe-
ren. Het besluit is tot het laatste 
moment uitgesteld. Gezien alle 
nodige voorbereidingen met alle 
betrokken partijen kan men niets 
anders dan het dorpsfeest annu-
leren. De Lorijn: “Graag hadden 
we het feest gevierd met alle be-
kende traditionele gebruiken. Aan-
gezien wij niet alleen verantwoor-
delijk zijn voor het tentfeest, maar 
ook voor de rondgangen en het 

publiek, kunnen wij niet anders 
besluiten. EMM wil voorkomen 
dat de deelnemers aan het feest 
worden besmet en ziek worden, 
of nog erger. Dat is het natuurlijk 
helemaal niet waard.
In ieder geval komt EMM tijdens 
het kermisweekend 18-19 septem-
ber met een alternatieve activiteit 
waarbij de Groessenaren worden 
betrokken. Men is nu druk doende 
dit vorm te geven.

Om de leden en kermisvierders te-
gemoet te komen heeft het bestuur 
besloten om de jaarlijkse contribu-
tie te halveren. EMM hoopt hiermee 
op steun om aan haar financiële 
verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen om volgend jaar weer fees-
ten te organiseren. Het eerste feest 
staat in mei 2022 gepland: het 
Liemers schuttersconcours. Men 
hoopt dat het coronavirus dan is 
onderdrukt.

ARNHEM - Speciaal voor ouders 
of opa’s en oma’s met hun (klein)
kinderen organiseren de boswach-
ters van Geldersch Landschap & 
Kasteelen op zondag 8 augustus 
een leuke boswandeling. 

“Heeft u uw kleinkinderen te loge-
ren in de vakantie? Of is het uw op-
pasdag en zoekt u nog een leuke ac-
tiviteit? Dit is een mooie gelegenheid 
om met de kinderen een frisse neus 
te halen. In het bos van landgoed 
Mariëndaal valt altijd wat te beleven. 
Tijdens deze wandeling vertelt de 
gids allerlei leuke weetjes over de na-
tuur. Onderweg kunnen de kinderen 
zich uitleven tijdens een aantal leuke 
en leerzame opdrachten. Na afloop 
krijgen alle kinderen een kleine ver-
rassing mee naar huis. Vooraf online 
reserveren is noodzakelijk.”

Start: 11.00 uur. Duur: circa 1,5 uur. 

Deelname: 5,00 euro per persoon, 
kinderen 4 – 12 jaar 2,50 euro, do-
nateurs gratis op vertoon van een 
geldige GLK-donateurspas. Start-
locatie: Parkeerplaats Mariëndaal: 
ingang via Mariëndaal, zijstraat 
Utrechtseweg (N 225) tussen Arn-

hem en Oosterbeek. Parkeren op P 
links en langs de weg voor het tun-
neltje onder de spoorlijn. Opmer-
king: Vooral geschikt voor kinderen 
vanaf zes jaar. Meer informatie 
en online reserveren: www.glk.nl/ 
activiteiten.

Mariendaal-kinderwandeling. (foto: Geldersch Landschap & Kasteelen)

Schutterij EMM Groessen. (foto: Schutterij EMM Groessen)

ZEVENAAR - “Zorgt u ook voor 
een partner, een familielid, een 
buurman of -vrouw, een vriend 
of vriendin, dan bent u eigenlijk 
‘mantelzorger’. In gesprekken 
met mensen die extra zorgtaken 
vervullen, is vaak te horen dat 
ze behoefte hebben om andere 
mantelzorgers te ontmoeten. 

Caleidoz is daarom in de maand 
mei – samen met een aantal 
vrijwilligers – het Mantelzorgca-
fé Zevenaar gestart. Hier vinden 
mantelzorgers een ontmoetings-
plek om persoonlijke ervaringen 
te delen én een (fysieke) plek om 
vragen te stellen.

Mantelzorgcafé
“Elke eerste maandagavond van 

de maand van 19.00 tot cir-
ca 21.00 uur, bent u welkom in 
het Mantelzorgcafé Zevenaar 
in De Hooge Bongert. De entree 
is gratis en aanmelden is niet  
nodig. Natuurlijk wordt een  
‘veilige’ (coronaproof) omgeving 
gegarandeerd. Alleen voor een 
kopje koffie of thee betaalt u 1,10 
euro. 

De openingsdata in dit jaar zijn: 2 
augustus, 6 september, 4 oktober, 
1 november en 6 december. Het 
Mantelzorgcafé Zevenaar is in het 
ontmoetingscentrum De Hooge 
Bongert aan De Hooge Bongert 
3 in  Zevenaar. Voor vragen kunt 
u terecht bij de Servicedesk van 
Caleidoz: servicedesk@caleidoz.
nl of 0316 243204.”

Verse biologische melk tappen 
in Angerlo

Opgegroeid met ouder(s) met psychische of 
verslavingsproblematiek?

Geen Groessens Schuttersfeest

Kinderwandeling, landgoed MariëndaalMantelzorgcafé Zevenaar 
weer open

ZEVENAAR - Technisch buro Pola 
uit Zevenaar heeft SDZZ voorzien 
van mooie grote robuuste houten 
kabelhaspels.

Deze haspels gaan gebruikt wor-
den als hangtafels waaraan de 
teams na hun activiteit gezellig 
een drankje kunnen drinken.

Sponsor bedankt
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CANDEAnieuws
GEfeliciteerd!

Lieve (tijger) Tesse, jij bent de eerste van vier geweldige meiden die de volgende stap gaat maken in je leven! Wij zijn allemaal supertrots op je! Dikke knuffels van Ilse, Mirte, Linde, Mama & Papa. Hey Wessel, top gedaan! We 
zijn trots op je! Nu hopelijk ook zonder stress naar de havo. Ook Job Frieling willen wij van harte feliciteren! Groetjes Marco en Bianca. Van        gefeliciteerd Inti! Super gedaan! Trots op deze prestatie! Liefs van Pap en Mam. Stu-
diegenoten ook van harte! Gefeliciteerd Levi Hardeman en Kasper Wiendels met het behalen van jullie diploma. Toppers.        Groetjes Andre, Debbie & Demi Hardeman. Jesse, supergefeliciteerd met het behalen van je mavo-di-
ploma. Het kwam je niet aanwaaien, maar je hebt met vallen en opstaan toch heel mooi je middelbare school doorlopen en afgerond. Wij zijn trots op je, liefs van pap en mams. Lieve Noa van Galen, wat heb jij een 
doorzettingsvermogen laten zien. Het heeft je bloed, zweet en tranen gekost maar je hebt het gefikst je bent geslaagd. Wij zijn onwijs trots op je. Liefs mama, papa en Tessa. Jelle, gefeliciteerd kanjer! Supertrots op je! Nu lek-
ker vakantie, verdiend! Liefs Antoine, Anita en Tygo. Lieve Kevin, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn ontzettend trots op jou. Papa, Mama en Kim. Lieve Noa, van harte gefeliciteerd met je diploma! Al je harde 
werken is beloond met een prachtige cijferlijst. Wij zijn supertrots op je! Op naar de uni in Nijmegen. Believe in yourself and you’re halfway there. Pap en mam xxx. Na zes jaar hard werken is het haar gelukt! Nu naar Nijmegen 
om de volgende stap te wagen. Heel veel succes Aukje. Groetjes, paps en mams. Lorijn, gefeliciteerd met je diploma! Super gedaan! Succes op de havo! Liefs van papa, mama en Lonneke. Lieve Eline, Je bent een kanjer! We zijn 
trots op jou! Liefs, papa, mama, Stan en Luke. Hey Niek, gefeliciteerd! Superknap gedaan, petje af. Geniet nog van je vakantie. Namens je family        . Armando, hé topper wij zijn supertrots op hoe jij het allemaal hebt gedaan 
het afgelopen jaar. Wat een mooie cijfers ook, super. Wij wensen je dan ook veel succes met je vervolgopleiding. Ga zo door dan, kom jij er wel. HVJ       , groetjes Mama en Marcel, Keown en Megan, Michelle en Dwayn         . Tygo, 
gefeliciteerd. Voor Maud, Geslaagd! Van harte gefeliciteerd babygirl! Kus, je Moetie. Nina Peters, hartstikke trots op jou! In een aantal lastige jaren op persoonlijk vlak, heb je het toch maar mooi gehaald! Afz: Maicel Peters (papa). 
Lieve Fleur, wat een prestatie, zo trots op jou! Dikke kus van papa en mama. Lieve Luna, wat heb jij hard gewerkt voor je diploma! Zo verdiend. We zijn supertrots op jou. Liefs van papa, mama en Mees. Stan, na de mavo nu ook 
je havo-diploma op zak. Na zes mooie jaren ga je nu toch echt het Candea verlaten. Trots! Liefs, pap, mam en Tess. Leia, je bent een TOPPER! Hartelijk gefeliciteerd met je diploma. Je hebt er keihard voor gewerkt en wat een 
prestatie. We zijn supertrots op jou. Liefs mama, Thom, opa en oma. Cas Bremer, van harte gefeliciteerd met je diploma! Superknap gedaan. Ed, Mariëlle en Willemijn. Amber en Nina, wij zijn trots op jullie!        Wilco, Luud en 
oma. Lieve Karlijn, je hebt hard gewerkt, we zijn erg trots op jou! Kus van Yaya, Yvonne en Rens. En Pip. Lieve Shanti Paintsil, gefeliciteerd met je diploma. We zijn supertrots op je! Liefs van papa en mama, Latisha en Emma. 
Lieve Zoë, je bent geslaagd! Gefeliciteerd, we zijn supertrots op je. Dikke kus Erik, Yvette en Meis. Lieve Tim, gefeliciteerd met je diploma! Wordt het communicatie i.c.m. politie? De ultieme match! Succes. Liefs René en Judith. 
Jip, supertrots op jou! Gefeliciteerd. Wietske en Barry. Jens, we zijn supertrots op je! Op naar de volgende stap richting defensie. Dikke knuffel van je ouders, broer en zus. Super gedaan lieve Enya, trots op jou! Succes en vooral 
veel plezier op de HAN! Papsi, moemoe :-) en Thijs xxx. Joepie, Cas is geslaagd. Well done! Lieve Cas Exoo, gefeliciteerd, super gedaan. Wij zijn trots op je. Liefs papa en mama. Robbert Brugman, geslaagd voor vmbo-kb, profiel 
MVI. Wij zijn supertrots op je! Groetjes, Patrick en Linda Brugman. Lieve Jerre, van harte gefeliciteerd. We zijn trots op je! Papa en mama, Thijmen en Nanne. Tara Westrik, wij – papa, mama, broers, schoonzusjes en Sem – zijn 
onwijs trots dat je het toch geflikt hebt. You did it, gefeliciteerd. XXX. Lieve Sanne, wat heb jij afgelopen zes jaar, maar zeker afgelopen jaar, keihard gewerkt! We zijn zo ontzettend trots op jou! Liefs, Papa, Mamma en Juul. Lieve 
Midas, hoera, je havo-diploma! We zijn supertrots! Heel veel plezier op de IPO. Papa en Mama. Loes Vermeulen, van harte gefeliciteerd! Lieve Mara, yeah geslaagd. Zowel voor school als voor je rijbewijs. Veel succes maar vooral 
ook plezier op de HAN, maar eerst lekker genieten van je vakantie! Liefs van ons allemaal. Lieve Loes, zó fijn is ‘t om je weer te zien stralen! Jij komt er écht wel. Van harte gefeliciteerd! Liefs papa, mama en Rens. Hi Lisa, su-
pertrots dat jij je diploma hebt behaald. Veel plezier in Greece! Ronald, Lesley, Daphne. Lieve Gijs, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Ontzettend knap gedaan, geniet ervan! Liefs van papa, mama, Wouter, 
Anna. Carrie, you nailed it! Ongelofelijk trots op jou       . Isa heeft afgelopen jaar hard gewerkt en is geslaagd voor haar mavo-examen. Goed gedaan Isa. Lieve Anouk, wij zijn supertrots op jou, klasse gedaan! Liefs, papa en in 
gedachten mama. Lieve Celine Meijer, geslaagd voor de havo. Gefeliciteerd! Liefs, Papa, Mama, Stanley, Vincenzo en Maureen. Lieve Sanne, gefeliciteerd met je diploma. Heel veel plezier en succes in Utrecht. Veel liefs, papa, 
mama en Linde. Wayan, wie had dit gedacht! Je hebt het gewoon geflikt. Wie had dit gedacht, behalve jij natuurlijk. Liefs, Melanie. Lieve Luna, gefeliciteerd met je diploma en je mooie cijfers! Papa, mama en Filiz. Kick, je bent 
een topper! Gefeliciteerd met je diploma. Dikke kus, mama en Chris. Lieve Melanie Bongers, van harte gefeliciteerd! Wij zijn heel trots op je. Succes in Enschede. Liefs Papa, Mama en Eline. Lieve Eva, superknap gedaan, trots 
op jou. Heel veel succes en plezier met de volgende stap. Dikke knuffel van ons: Mamma, Mammie, Noah en Nina-Milou. Hoera voor onze stoere kleindochter Maud Gielens. We zijn trots op je, Maud! Dikke kus, opa en oma. Ge-
feliciteerd lieve Joanne van de Beeten! Wij zijn supertrots op jou! Liefs, pap en mam. Manon Schotvanger, je bent een echte doorzetter! Onze kanjer! We zijn supertrots op jou! Succes met je vervolgstudie! Liefs, pa & ma xxx. 
Lieve Rik, gefeliciteerd met je diploma! Je bent een topper! P&M&F. Supertrots op jou Ryan, en met supercijfers        . Hard voor gestreden. Liefs, Fenne/Henriette/Kevin. Gefeliciteerd Anouk! Wij zijn supertrots op jou. Pappa & 
Esther, Mamma & Remon. Lars, wat een cijferlijst! Super gedaan! Gefeliciteerd en veel plezier in Doetinchem. Joost & Agnes. Lieve Lieke, wat is het een bewogen jaar voor je geweest en ondanks dat heb je je schoolcarrière op 
het Candea positief afgesloten. We zijn zo supertrots op je! Nu op naar je vervolgopleiding bij het Graafschap College. We wensen je veel plezier in Doetinchem. Liefs en een dikke kus, papa en mama. Liam, bijzonder hoe jij door 
deze jaren heen bent gekomen. En dan ook nog in één keer slagen. Top! Groetjes, Pa en Ma. Nick, jij gaat altijd gestaag en trouw door. Een kwaliteit! Gefeliciteerd met je slagen! Groetjes, Pa en Ma. Koen, van harte gefeliciteerd 
met je havo-diploma. Top gedaan en veel succes op de HAN! Pup, mum en Niek. Stan Bastein, #in the pocket#gefeliciteerd#top gedaan#trots#. Patrick-Natalie-Lynn-Mr.J.          . Jayson, je hebt het toch maar even geflikt! We zijn 
supertrots op je. ‘Voortgezet onderwijs level completed, next level… middelbaar onderwijs!’ Liefs, Pa en Ma xXx. Stijn, gefeliciteerd met je diploma. We zijn trots op je. Pappa, Mamma en Niels. Jorrit, you did it! Gefeliciteerd met 
je diploma! Papa en mama. Trots op je Isis! Nu heerlijk vakantie en alvast heel veel succes op de HAN in Nijmegen. Liefs van papa, mama & Ronan. Lieve Alana, met zulke mooie cijfers heb je de mavo afgerond en nu ga je ver-
der op de havo! Wij zijn ontzettend trots op jou, topper! Dikke knuffel, papa, mama en Levin. Martijn Koopmans, je vwo-diploma in één keer gehaald. Wat een mooie prestatie. Goed gedaan kanjer. We zijn supertrots op je. An-
nemarie en Maarten. Mare Koopmans, je havo-diploma dikverdiend. Je hebt er zo hard voor gewerkt en zo goed gedaan. Wij zijn supertrots op je. Annemarie en Maarten. Je hebt het fantastisch gedaan, Lukas! We zijn supertrots 
op jou! Gefeliciteerd met je diploma! Pa en ma Slangewal. Je hebt het fantastisch gedaan, Stijn! We zijn supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma! Pa en ma Slangewal. En Floor gaat door… Wij zijn trots op jou! Op naar het 
mbo! Martijn, Evelien & Joost. Lieve Robin, toch nog geslaagd. Supergoed gedaan. Groetjes van papa, mama en Silas. Merijn, van harte gefeliciteerd met je gymnasiumdiploma! We zijn trots op je en wensen je veel succes bij 
de marine. Ineke en Jeroen. Luke Becks: proficiat topper! Superprestatie! Papa, Mama, Jay, Wessel, Elly, Hans, Marian, Peter, Jannie. Lieke, van harte gefeliciteerd! Goed gedaan. We zijn trots op je. Op naar een nieuw avontuur. 
Papa, mama & Mart. Onze 15-jarige topper Eva geslaagd voor de havo. Trots op jou, topper. Liefs, papa en mama. Inge, wat heb je er hard voor gewerkt. Superdikverdiend. Van harte gefeliciteerd met jouw havo-diploma. Papa, 
mama en Marieke. Lieve Yari, in één keer raak! Scheelde ons een hoop spanning        . We zijn supertrots op je. Goed gedaan kanjer! Liefs Cindy, Henk, Jesper en Sylas. Lieve Renske, jij veerkrachtige doorzetter met focus, ge-
slaagd met drie keer wiskunde (DAB). Wauw! Kanjer! Op naar farmacie! Liefs van pap, mam en Hessel. Lieve Veerle, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn blij dat je het schooljaar met mooie cijfers en 
een fijne vakantie hebt weten af te sluiten. Namens papa, mama, Ingmar en Tjerk. Lieve Nina, ik ben supertrots op jou dat je geslaagd bent ondanks alle omstandigheden. Hoop dat je straks veel plezier zult beleven aan de nieuwe 
studie en dat je een mooie toekomst tegemoet gaat! Liefs, Mama. Lieve Armando, wat heb jij een enorme groei doorgemaakt, vooral de laatste twee jaar! Wij zijn trots op jou! Liefs, Papa, Femke en Diego. Lieve Julie, top gedaan 
met een geweldige eindsprint! Vwo in the pocket, op naar het volgende. Papa, mama, Georgia, Abbey en Phoebe. Lieve gekke Levi, het is je gelukt, jippie. Wat een moeite heeft het gekost, maar ‘you did it’. Supertrots op je, meis. 
Blijf zoals je bent: een geweldig mensje. Love you, mama en Elvira xxx. Lieve Fidan, Wij zijn supertrots op jou. Nu op naar de havo. Liefs, Paul, Leyla, Dilek en Milan. Lieve Luuk Sweers, gefeliciteerd met je mavo-diploma. Wij zijn 
supertrots op jou! Liefs papa, mama en Nian. Hoera! Robbe Jansen is geslaagd! Gefeliciteerd topper! We zijn trots op je! Liefs van je familie. Stein, met een havo-diploma op zak ga je bijna naar de HAN. We zijn supertrots op jou. 
Liefs papa, mama, jouw zus en Doezel. Eva, we zijn heel trots op je! Op naar het vwo! Paps en mams. Daniek, you did it! Supertrots op je! Wendy, Mark en Jacco. Marleen Burghout, Inzet! Doorzettingsvermogen! Positief! Plan-
ning! Leuke dingen doen! Supertrots zijn wij op jou! Lieve Amara, supertrots zijn wij op je. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Dikke kus van Mitera, Sem, familie. Well done Max! Trots dat je het gehaald hebt. Op naar 
de volgende fase in je leven. Succes. Groet, Merk. Lieve Casper, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Je hebt het heel goed gedaan! We zijn trots op jou! Lynn, gefeliciteerd met je havo-diploma. Goed gedaan, 
wij zijn trots op je. Veel liefs van ons        . Lieve Demi Zewald, wat heb je het goed gedaan. Havo-diploma op zak! Nu genieten van de vakantie en in september starten met Food&Business aan de HAN. Gefeliciteerd kanjer en heel 
veel plezier in Nijmegen. Dikke knuffel Papa, Mama, Tigo, Luna en Fenne. Lieve Jildou, wij bewonderen je doorzettingsvermogen en zijn enorm trots op je. Gefeliciteerd en heel veel plezier in Nijmegen. Aurora en Bauke. Wij fe-
liciteren Morris Nijland met het behalen van zijn diploma. Wij zijn erg trots op hem, vooral omdat hij heeft laten zien wat hij kan en ook wiskunde op mavo heeft mogen afronden. Zowel de school als de kinderen hebben een on-
rustig examenjaar achter de rug. Daarom feliciteren wij alle geslaagden en de docenten met het resultaat. Pim, Marieke en Berryl Nijland. Lieve Lieke R, na het zwoegen en zweten mag iedereen het weten: geslaagd! Wees trots 
op wat je hebt bereikt! Love you to the moon and back… Xxxxx mama. Lieve Jeroen, van harte met het behalen van je mavo-diploma! We zijn ongelooflijk trots op jou en op het feit dat je enorm gegroeid bent, zowel in de lengte 
als op mentaal vlak.        Eerst lekker vakantie vieren en dan… mag je in september starten met je nieuwe uitdaging: een opleiding in de horeca! Fantastisch! Heel veel liefs van papa en mama xxx. Lieve Chiara, eindeloos trots 
op jou. Altijd, maar nu +1. Gefeliciteerd! Volimo te! Mama, papa en Luka. Lieve Guus, gefeliciteerd met je diploma. Veel plezier en succes in Utrecht! Trotse ouders M&M. Ontzettend trots op onze Sem! Gefeliciteerd met het be-
halen van je vwo-diploma en veel succes in Eindhoven. Dikke kus van papa, mama en Inge. Yari heeft zijn Candea-tijd helemaal in de ‘Yari-stijl’ gedaan met een diploma als mooie afsluiting! Succes met de studie accountancy 
op de HAN Arnhem als nieuwe uitdaging! Liefs van papa, Brigitte en Jesper. Alyssa, van harte gefeliciteerd met jouw diploma! Wij zijn heel trots op jou! Liefs, Mama & Papa. Lieve Isabella Schiphorst, ondanks je moeilijke start 
dit geweldige resultaat. Alles op eigen kracht. Supertrots op je. Van harte gefeliciteerd. Frank*Brigitte*Nickita. Wij zijn supertrots op Elise met het behalen van haar havo-diploma, Frank Anke – Anouk Stijn – Luc. Arend, hard ge-
werkt, met wat een resultaat! Knettergoed, nu de wijde wereld in, helemaal naar Arnhem       . Rianne, Bernhard en Noa. Hoera, Nienke is geslaagd met vlag en wimpel. We zijn zo trots op jou. Liefs Thijs, Mara, papa & mama. 
Lieve Quentin, we zijn enorm trots op je! Je hebt een supermooie cijferlijst! Goed gedaan! Liefs, papa, mama en Audrey. Lieve João Tillman, we zijn supertrots op je! Ondanks corona, toen veel dingen anders werden, heb je toch 
mooi je diploma gehaald! Liefs, Papa, Mama & Xavi. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je welverdiende diploma. Het is je niet komen aanwaaien, maar de aanhouder wint. Dit hoofdstuk is gesloten. Op naar je volgende 
hoofdstuk aan de HAN. We zijn ontzettend trots op je. Papa (poeke), mama (moeke), Nick en Mika. Demi van Duren. Van harte gefeliciteerd! We zijn supertrots op jou. En wensen je veel succes op het mbo. Liefs Mama, John, papa, 
Jeremy, Meike.        Hoera! Trots op Ellemijn! Mooie cijfers! Later topper in de zorg! Kus van je zus, ouders, OPMA’s       . Lieve Dan, we zijn apetrots op je. Op naar je droom! Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Lieve Eva, 
gefeliciteerd, wat goed gedaan, we zijn supertrots op je! Veel liefs, papa, mama, Anna en Morris. You did it, Jutha! Wij zijn supertrots op jou! Liefs Gerben, Harriet, Noor en Giel. Lieve Timo, waarschijnlijk schaam je je dood, want 
dat doe je als puber, vooral voor je ouders. Maar we doen het toch. We willen je graag feliciteren met het behalen van je diploma! We zijn supertrots op je! Het is een hele prestatie om na het afgelopen jaar, met zulk raar on-
derwijs en weinig motivatie, het toch maar mooi even te doen. Op naar het mbo! Dikke kus van papa en mama XXX. Lieve Evie, we zijn supertrots op jou. Je hebt er keihard voor gewerkt en je hebt het gehaald! Luf joe. Xxxjes 
Papa, Mama en Codie. Sem Hendriks, knap gedaan lieverd! Op naar de volgende fase in je leven. Je hebt er nu al zin in. Ik ben trots op jou! Dikke kus van je moeder. Roseline, een succesvolle afsluiting van je schooljaren en een 
prachtig nieuw begin! Pappa, mamma en Boy. Lieve Rinske, van harte gefeliciteerd met het behalen van het gymnasiumdiploma. Geweldig gedaan! Twee trotse ouders. Gefeliciteerd! Trots op jou. XXX Antoine, Dayenne en Romy. 
Ugly, but effective Liam Weber. Het resultaat mag er zijn. Gefeliciteerd hiermee. Xxx dein muti. Hiep hiep hoera, diploma in the pocket, you rocked it! Danischa, wat zijn wij trots op jou! Dikke knuffel van Mama en Jurgen. Finn 
Aerns, onze kanjer, is geslaagd! #Wat een mooie prestatie! #Trots! Op naar een nieuwe uitdaging. #Pap, mam, Rijck       . Lieve Joris, je bent van ver gekomen, van kader naar mavo-2 naar havo-3 en nu een diploma. Dit heb je 
mooi gefikst en hoe! We zijn supertrots op je! Kus van mama, Julia, Paul en papa Edward. Jesse P. Rekenen was niet zijn beste vak maar zijn diploma haalde hij met gemak.        Lolieva. In the pocket, lieve Kyra! Dit heb je toch 
maar even gedaan! Wij zijn zo ontzettend trots op jou! Liefs, Pap, Mama en Romy. Caline, je ging van bb naar kb met prachtige cijfers. Je bent een bewuste, trotse, mooie jongedame die weet wat ze wil en ervoor gaat. Liefs 
mamma en Peter. Lisa Udo, geslaagd, heb je gewoon maar weer effe gedaan! Cindy & Harold. Lieve Lianna, gefeliciteerd met je diploma, we zijn supertrots op je! Goed gedaan! Nu op naar het hbo, heel veel succes en ple-
zier. Liefs, Stefan, Jaël en Pepijn. Gefeliciteerd Milan. Je bent een kanjer en wij zijn trots op jou! Veel plezier op het mbo. Liefs van ons, xxx. Noa, zo trots op jou, je bent geslaagd. In zo’n bijzonder jaar heb je je kracht toch maar 
laten zien. Johanita, Kim, Oma. Lieve Sem, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn reuze trots op jou. Liefs papa, mama, Anne. Lieve Sven, You did it! Superknap: diploma op zak. Megatrots op jou! Ge-
feliciteerd! Robert, Martina & Björn. Iris, powervrouw! Topsport en vwo cum laude afronden, houden van je en supertrots. Ma, Pa en Sterre. Supertrots op jou, Sebastiaan Faber. Veel succes met je studie bedrijfskunde! Veel 
liefs van mama, Robert, Nicolette, Charlotte en Daniël. Lars, na je mavo-diploma ook je havo-diploma gehaald. Super gedaan! Gefeliciteerd, Gert-Jan, Carla, Emma, Judith en Patrick. Lieve Bridget, het is je gelukt en wij zijn 
supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma en veel succes en geluk in de toekomst! Liefs, Papa, Mama, Amanda & Niels. Max Winter, van harte proficiat met het behalen van je diploma. Zeer verdiend. Je mag trots zijn. 
Johan Winter en Connie Schalk, Tycho & Jari. Lieve Vera, we zijn trots op je met het behalen van je vwo-diploma en wensen je veel succes met je studie. Je bent onze kanjer! Janneke, Gijs en Jan. Mendel, you did it on your 
way, proud of you! Liefs, papa, mama en Lucie. Storm, van harte met het behalen van je havo-diploma. We zijn supertrots op jou. Je vader, moeder en broertje. Tim, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.  
We zijn trots op je. Papa, mama en Roos.  

Candea Nieuws (260x385) 2.qxp_Opmaak 1  27-07-21  15:24  Pagina 1


