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LIEMERS – Frans leren? Schilde-
ren? Meedoen met Yoga? Een be-
zoek brengen aan het filosofisch 
café? Het kan allemaal bij Kunst-
werk!. Zondag 12 september opent 
de Turmac Cultuurfabriek haar deu-
ren voor een educatiemarkt. Twee-
honderd activiteiten die je brein 
prikkelen, je blik verbreden en bij-
dragen aan persoonlijke ontwikke-
ling op een presenteerblaadje.

Van de redactie

“Ja, de activiteiten van de voorma-
lige Volksuniversiteit Zevenaar heb-
ben na de fusie met Het Musiater, 
de bieb en het Liemers Museum een 
flinke boost gekregen”, vertelt Bert 
Aalders, clustercoördinator educa-
tie, enthousiast. 

Niet alleen het aantal cursussen 
op het gebied van talen, kunst en 
cultuur, kunstzinnige vorming, per-
soonlijke ontwikkeling en informa-
tica is uitgebreid. “We hebben ook 
de duur van veel activiteiten aan-
gepast. Kortlopende cursussen en 
workshops passen meer bij deze 
tijdgeest”, licht hij toe.
Het taalaanbod is flink gegroeid. 

Spaans, Italiaans, Duits, Engels of 
Frans leren. Het kan op verschillen-
de niveaus. Nieuw is ‘Op reis’, zo-
dat je je in het buitenland onderweg 
kunt redden. Heel praktisch. De 
aquarelleercursussen zijn weer on-
derverdeeld in thema’s: dieren, por-
tretten, bladeren/bomen en water. 
Elke thema heeft zo zijn eigen uitda-
gingen. Andere succesnummers: de 
workshops creatief schrijven op ver-
schillende niveaus en het filosofisch 

café, dat ook komend seizoen één 
keer per maand op de agenda staat. 
Onder leiding van Peter Schmitz uit 
Dieren filosoferen bezoekers over 
levensvragen. Peter Schmitz is op 
12 september aanwezig om bezoe-
kers uitleg te geven over dit ‘avondje 
uit denken’. Ook veel docenten van 
andere cursussen staan paraat met 
informatie of demonstreren hun 
ambacht aan het publiek. Onder hen 
nieuweling Ron Sanders, die de cur-

sisten fotografie op weg helpt naar 
het perfecte plaatje.

Digitale vaardigheden
Tijdens de open dag is niet alleen 
aandacht voor volwasseneducatie. 
Bezoekers krijgen ook een inkijkje 
in de wereld van Lab12. Kunstwerk! 
helpt kinderen zich voor te bereiden 
op de maatschappij van later door 
het bijbrengen van digitale vaardig-
heden. Lab12 biedt hiervoor onge-
kende mogelijkheden. Zeker voor 
scholen in het primair onderwijs, 
nu ook digitale vaardigheden onder-
deel gaan worden van het curricu-
lum in de strijd tegen laaggeletterd-
heid. Leesopdrachten met Bee-Bot, 
een kindvriendelijke robot, augmen-
ted reality, programmeren met Mi-
cro:bit Makerkit. Voor elke leeftijds-
groep heeft Lab12 mogelijkheden in 
huis om 21e eeuw vaardigheden op 
een speelse manier te leren. 

Daarnaast ontwikkelt Kunstwerk! 
verschillende andere cursussen, 

workshops en lesbrieven om laag-
geletterdheid tegen te gaan. Een 
mooi voorbeeld is het lespakket 
‘Schrijf ‘ns een verhaal’ van docent 
en schrijver Miranda van der Steen. 
Groep 7/8 van locatie Noord van 
De Groene Ring in Duiven ging er 
mee aan de slag. Bert Aalders: “Het 
was, ondanks corona, een groot 
succes.” 

Kruisbestuiving
Het educatie-aanbod voor scholen 
is dankzij de kruisbestuiving tussen 
het Liemers Museum, Educatie, de 
Bibliotheek en de Muziekschool 
enorm toegenomen. Bert Aalders 
is er trots op: “Meer Muziek in de 
Klas, Bieb op school, noem maar 
op. Mooi dat we als Kunstwerk! een 
beetje kunnen bijdragen aan het le-
vensgeluk van de inwoners in de 
Liemers.”
De educatiemarkt begint om 11.00 
uur en duurt tot 14.00 uur. Kom 
maken, kijken, proeven, luisteren en 
ervaren! 

Docenten van cursussen geven informatie of demonstreren hun ambacht aan het publiek 
(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, 6902 PA Zevenaar
Tel. 0316 - 526 592

Vind ons ook op

www.autobedrijfvanrennes.nl

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl

EFFICIËNT
VERWARMEN MET 
EEN AIRCO? JA, JE 
LEEST HET GOED!

sales@dtnw.nl

dtnw.nl/airconditioning

VRAAG 
EEN OFFERTE 

AAN!

ZEVENAAR – Zaterdag 4 septem-
ber gaat Bordspel Zevenaar van 
start. Deze groep liefhebbers van 
bordspellen speelt reeds elke za-
terdag met een aantal enthousias-
telingen bordspellen, (denk hierbij 
niet aan Monopoly, Ganzenborden 
of Levensweg maar aan de heden-
daagse bordspellen zoals Ticket to 
Ride, Carcassonne, Arnak, Everdell 
en Wingspan). 

“Op dit ogenblik zijn wij een bé-
tje uit ons jasje gegroeid en zijn 
wij opzoek gegaan naar een ge-
schikte ruimte om te spelen. 
Deze hebben wij gevonden in de 
Turmac Cultuurfabriek Kerstraat 
27 in Zevenaar. Daar spelen wij 
vanaf 4 september van half acht 
tot uiterlijk half twaalf bordspel-
len. Iedereen is welkom om ook 
een bordspel mee te spelen, je 

mag ook zelf een bordspel mee-
nemen om te spelen. Bezoek onze 
facebookpagina ‘Bordspelclub  
Zevenaar’. 
Neem voor vragen contact 
met ons op, uitsluitend per mail 
bordspelclub.zevenaar@gmail.
com. Of kom zaterdag 4 sep-
tember langs; op onze nieuwe 
locatie zijn wij te vinden in het  
Grand Café Hal 12.”

Start bordspelclub in Zevenaar
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Ook 
automaat

20x
autorijlessen 
incl. praktijk examen 

(t.w.v. € 265,-)

Nu voor 
€ 965,-

Wij zijn weer begonnen!

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

STIJVE RUG 
BIJ HET 
OPSTAAN?
Staat u altijd met een 
stijve rug op? Na een 
nacht slapen. Na 
langdurig zitten. Heeft 
u een zeurend gevoel en 
moet u echt in beweging 
komen voor tijdelijke 
verlichting? 

U bent niet de enige. 
Veel mensen kampen 
met sluimerende 
onderrug klachten.

Deze klachten beperken u 
in wat u zou willen doen. 
Als u er niks aan doet, 
komt u er misschien nooit 
vanaf. Vooral is u er al een 
tijd mee rondloopt, zal 
het niet vanzelf weggaan. 
Onze combinatie van 
chiropractie en 
fysiotherapie is een zeer 
effectieve combinatie voor 
het behandelen van 
rugklachten. Vele 
duizenden mensen ging 
u tevreden voor. 

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

LAGE RUGPIJN?

GRATIS

SCREENING! 

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

9,1

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

WWW.RESULTCARE.NL

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

 S T U D I O

KARA

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 6911 AN  PANNERDEN      

T +31 (0)6 290 385 83     E info@dutchfixkeukens.nl     I www.dutchfixkeukens.nl  
(showroom alleen op afspraak geopend)

Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor:  
     uw nieuwe keuken     het vernieuwen van keukenfronten

  het vervangen van apparatuur en/of werkbladen
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OUD-ZEVENAAR – De Sint Mar-
tinuskerk in Oud Zevenaar is één 
van de negen katholieke kerken 
In de Willibrordusparochie waar 
geen erediensten meer zullen 
plaatsvinden. Tot verdriet van de 
hechte geloofsgemeenschap in 
het kerkdorp. De Stichting Sint 
Martinuskerk zet alles op alles 
om de kerk open te houden voor 
vieringen. Een update.

De Stichting Sint Martinuskerk 
Oud-Zevenaar stuurde in augus-
tus 2020 een brief naar Kardinaal 
W. Eijk. In dit schrijven pleitte de 
stichting voor een heroverweging 
van het voorgenomen besluit om 
de kerk te sluiten. Op deze brief is 
positief gereageerd. Het Aartsbis-
dom heeft de stichting aanbevo-
len om de argumenten die zij heeft 
met betrekking tot de sluiting van 
de kerk voor te leggen aan het be-
stuur van de Willibrordusparochie. 
Helaas heeft het parochiebestuur, 

ondanks verschillende pogingen 
van de stichting, nog geen gehoor 
gegeven. Het parochiebestuur is 
in deze fase een belangrijke scha-
kel, want deze zou een verzoek tot 
wijziging van het besluit om de St. 
Martinuskerk te sluiten voor de 
erediensten in kunnen dienen bij 
de Aartsbisschop.

Voor de stichting was de reactie 

van het Aartsbisdom wel een te-
ken dat de Aartsbisschop open 
staat voor een heroverweging. De 
stichting heeft daarom contact 
gezocht met de Martinusraad. 
De Martinusraad is namelijk ge-
sprekspartner van het bestuur van 
de Willibrordusparochie als het 
gaat om de herbestemming van 
de Sint Martinuskerk. De beide 
organisaties zijn in juni jl. in ge-

sprek gegaan met de commissie 
Herbestemming van de Willibror-
dusparochie. Deze commissie gaf 
te kennen dat het parochiebestuur 
niet van plan is om de Kardinaal 
te verzoeken om de Sint Martinus-
kerk aan te wijzen als hoofdkerk, 
dus als eucharistisch centrum. 
Wel is gezegd dat de termijn waar-
op de St. Martinuskerk zal moeten 
sluiten nog onbekend is. Zolang 
de inwoners, en in het bijzonder 
de parochianen van de Sint Mar-
tinuskerk, actief werken aan het 
zoeken naar een herbestemming 
van de kerk zal de kerk niet aan 
een derde partij worden verkocht.

Bezwarenprocedure
Vorig jaar, in de maanden juni en 
juli, heeft het parochiebestuur zelf 
een uitgebreide bezwarenproce-
dure georganiseerd. Parochianen 
konden hun bezwaren tegen de 

sluiting van de kerk kenbaar ma-
ken en hun eigen zienswijze onder 
de aandacht brengen. Van deze 
avonden zijn notulen gemaakt. 
Deze notulen zouden deel uitma-
ken van een dossier dat de basis 
zou worden voor de Bisschop 
om te besluiten of de Sint Mar-
tinuskerk aan de eredienst ont-
trokken zou worden. Het lijkt er 
op dat deze bezwarenprocedure 
voor niets is geweest. Het paro-
chiebestuur lijkt niet ontvankelijk 
voor overleg en geeft ook geen 
schriftelijke reactie waaruit hun 
zienswijze blijkt. “De Stichting Sint 
Martinuskerk Oud-Zevenaar en de 
Martinusraad blijven aandringen 
op een schriftelijke reactie van 
het parochiebestuur. Ze hopen dat 
heroverweging van het besluit om 
de kerk te sluiten nog mogelijk is”, 
aldus Anja van Norel, adviseur van 
de stichting.
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De Liemers Lacht

Ik weet nog heel goed dat ik eind 
derde klas begon met het schrij-
ven voor deze krant. Via een do-
cent hoorde ik erover en het leek 
me meteen iets voor mij. In het 
begin vond ik de interviews echt 
enorm spannend. Na een 
tijdje begon het gelukkig 
wel te wennen.
Inmiddels ben ik al van 
de middelbare school 
af. De afgelopen drie 
jaar heb ik me met veel 
plezier ingezet voor De Lie-
mers Helemaal Goed courant. Ik 
kijk met een glimlach terug op 
deze tijd. Ik heb heel veel leuke 
ervaringen opgedaan. Het was 
interessant om meer te leren 
over mijn regio. Daarnaast kon 
ik vaardigheden ontwikkelen, die 
ik anders niet had geleerd. Het 
schrijven van echte artikelen, 
bijvoorbeeld. Die opgedane vaar-
digheid komt erg van pas bij mijn 
vervolgstudie. Ook het contact 
leggen met mensen gaat veel 
beter. Ik ben een stuk minder on-
zeker dan eerst. Iets waar ik blij 
mee ben, want ik hoor vaak dat ik 
niet zo zenuwachtig hoef te zijn.

Gelukkig is dit voor mij niet 
het einde bij de krant. Met een 
vwo-diploma op zak vertrek ik 
deze week naar de Radboud Uni-
versiteit om aan mijn biologie 
bachelor te beginnen. Ik ken door 

de introductie al wat mede-
studenten, dat is alvast 

een goed begin.

Een week geleden be-
zocht ik met mijn in-

trogroepje een pre-par-
ty bij Bar 2. Het was enorm 

fijn om niet meer op corona-
maatregelen te hoeven letten. 
Toen ik met mijn vaccinatiebe-
wijs aan de poort stond, dacht 
ik weer terug aan mijn verhaal 
over de vaccinatiepost in Zeve-
naar voor deze krant eerder dit 
jaar. Er is inderdaad weer meer 
mogelijk dankzij de vaccinaties 
en daar ben ik ontzettend blij 
mee! Ik verheug me op norma-
le borrels met de vereniging en 
natuurlijk de fysieke interviews 
voor de krant. Op naar nog meer  
mogelijkheden!

Linda Ruijs

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant 
is een initiatief van Hope XXL en 
De Liemers Helemaal Goed, Hét 
GemeenteNieuws en wordt o.a. gemaakt 
door leerlingen van het Candea College 
in Duiven en het Liemers College in 
Zevenaar.
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Colofon

Stichting Sint Martinuskerk Oud Zevenaar 
strijdt dapper verder 

Alie Engelsman

Janneke Quak, Mascha Grunauwe en Roos Nijenhuis nemen even een korte pauze voordat ze weer verder gaan met hun werk bij Brownies 
& downieS in Zevenaar. Foto: Joke Burink



meubelstoffering - meubelstoffen - vrijblijvende offerte - geen voorrijkosten

Meubelstoffeerderij 
van den Akker

GRATISHAAL- EN BRENG-SERVICE!

Malburgse Sluis 5c-5d, 6833 KA Arnhem • Tel. (026) 442 11 82 www.vanden-akker.com

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

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

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende offerte

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Laat nu uw tuin aanleggen!
Wij staan voor u klaar!

kijk op www.peterwildenbeest.nl

- geen voorrijkosten
- garantie
- vrijblijvende offerte gratis! 

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

Laat nu uw tuin aanleggen!

hoveniersbedrijf peter wildenbeest

Wij staan voor u klaar!

• Geen voorrijkosten
• Garantie
• Gratis vrijblijvende offerte

Wij staan voor u klaar!Wij staan voor u klaar!

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.nama.nl
NAMA Arnhem

Vlamoven 1 – IJsseloord tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Meer dan 1200 soorten behang

Actieperiode t/m 
30 september 2021

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6 tel.: 0316 – 225052

70 
soorten 

laminaat op 

voorraad

www.nama.nl Actieperiode t/m 
30 september 2021

MAANDAG t/m ZATERDAG GEOPEND De actuele openingstijden kunt u vinden op www.nama.nl

SEPTEMBER AANBIEDING

Bij aanschaf van uw laminaatvloer ontvangt u GRATIS plinten en een ondervloer.
Prijzen vanaf € 5,95 per m2

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie (Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)

Openingstijden: ma van 15.00-22.00 uur | di en wo gesloten | do t/m zo van 12.00-22.00 uur
Reserveren verplicht en alleen op vertoon van een vaccinatiebewijs of negatieve test (vanaf 15 jaar)!  

Familie Winkelmann

Adres: Streuffstr. 3 · Elten (D)    Telefoon. 0049.2828.1266
www.ratsstuben-elten.de – voordelig en dichtbij!

Ratsstuben Elten Restaurant

Openingstijden: Ma, di, do, vr. v.a. 16 uur · wo gesloten · za-zo v.a. 12 uur
Reserveren gewenst op zaterdag en zondag! Familie Winkelmann

ACTIE: elke donderdag 
haxen eten + 1 Beiers biertje 

€ 9,99voor

7 tapbieren

Adres: Streuffstr. 3 · Elten (D) · Telefoon. 0049.2828.1266
www.ratsstuben-elten.de – voordelig en dichtbij!

8,99

26 jaar in het hartje van Elten bij Manuela & Peter 

Zeven bieren van de tap: 
Origineel Bayrisches bier

Schweinshaxe 
en Lammhaxe
Dit wordt geserveerd met 
knoedels, gebakken aardappelen 
en rode kool of zuurkool
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‘Ik zou er een boek over kunnen schrijven…’

Levensboekenproject, 
het kan weer!

DUIVEN – “Ik heb er geweldig 
veel plezier aan beleefd. Ik kon 
honderduit vertellen over wat ik 
in mijn leven meemaakte, mid-
dagen lang zat de schrijver hier 
thuis naar mij te luisteren, vragen 
te stellen, en uiteindelijk heeft 
een vormgever er een mooi boek 
van gemaakt.”

“Foto’s van vroeger, foto’s van nu. 
Ik had mijn eigen levensboek in 
handen. Een prachtige ervaring. 
Niet alleen voor mijzelf, maar wat 
vonden de mensen om mij heen 
het mooi. Ik gaf het boek cadeau 
of ik liet het lezen. Dan: verbazing 
of herkenning. Heel veel positie-
ve reacties. En dat alles dankzij 
vrijwilligers! Ze doen het omdat 
ze het kunnen, het leuk vinden, 
maar bovenal om mensen blij 
te maken. Mensen zoals ik die 
aan volgende generaties willen 
doorgeven wat ze meemaakten. 
Wat een mooie ervaring op mijn  
ouwe dag…!”
Aan het woord is Herman Hof, bin-
nenkort hoopt hij 88 te worden. 
Hij is een van de ruim dertig be-
woners van de Liemers die in de 
afgelopen vijf jaar hetzelfde heb-
ben gedaan als Herman: een boek 
laten maken over hun eigen leven. 
Vijf jaar, maar dat was maar be-
trekkelijk, want corona gooide ook 

het laatste jaar roet in het eten. 
Maar het kan weer! Natuurlijk met 
de nodige voorzorgsmaatregelen.
“Ik zou er een boek over kunnen 
schrijven.” Dat horen we vaak van 
oudere mensen die het nodige 
meemaakten. Om de een of ande-
re reden kwam het er niet van. En 
ook: “Wie zit er nu op mijn verha-
len te wachten?” De ervaring heeft 
geleerd dat de reacties vaak juist 
heel positief zijn. “Goed dat je dat 
nog hebt gedaan, wat mooi om 
zo’n boek van jou te hebben, ook 
als je er over een poos niet meer 
bent.”
Dit is dus een kans! Vijf schrij-
vers staan te popelen om u blij 
te maken. U kunt zich aanmelden, 
de wachtlijst is helemaal leeg! 
Belt u naar de coördinator van 
het project, Jan van den Berg, 06 
29904835 of 0316 280916. Mai-
len kan ook, j.berg.13@hotmail.nl. 
Dit project valt onder de welzijn-
sorganisatie Mikado in Duiven, u 
kunt ook hen benaderen. Bel naar 
sociaal werker Bart Hoesté, 0316 
250700 of mail hem: b.hoeste@
mikadowelzijn.nl.
De aanmelding is vrijblijvend. U 
krijgt eerst bezoek en dan wordt 
alles haarfijn uitgelegd. U kunt 
daarna beslissen of u zo’n mooi 
boek over uw leven wilt laten  
maken.

Optreden van 
de Buurvrouwen in De Ogtent
DUIVEN – Op woensdagmiddag 8 
september verzorgt de KBO Dui-
ven een optreden van de Buur-
vrouwen, cabaret en Nederlands-
talige liedjes. start om 13.30 in De 
Ogtent  grote zaal.

De toegang is gratis, ook niet-leden 
zijn welkom. De coronaregels wor-
den in acht genomen. Consumptie 
is voor eigen rekening. Aanmelding 
telefoon 06 17304296 of 0316 
262891. Email   jansenprg@gmail.
com.

Daar zit muziek in!
ZEVENAAR – Na het 
inmiddels uitverkochte 
boek ‘De leeshond’ komt 
er een nieuw boek uit 
van Paul Mulder: ‘Daar 
zit muziek in!’ Met vaart 
en humor vertelt de 
zanger en liedjesmaker 
over een leven vol mu-
ziek. 

Aan de hand van 55 
liedjes – in evenzoveel 
levensjaren – komt er 
van alles voorbij: een 
welhaast wonderbaarlij-
ke geboorte, polonaises 
in het ouderlijk café, de 
onbedoelde uitvinding 
van de Schlagerpunk, 
een tweezame kerst, 
diverse rampzalig ver-
lopen optredens met Drie Keer 
Niks, en de grote doorbraak die 
al 40 jaar op zich laat wachten. 
Naast de verhalen zijn er 30 tek-
sten van handgemaakte liedjes 
opgenomen, alle te beluisteren 
via het YouTube-kanaal van Paul 
Mulder. Dit boek staat garant voor 
uren lees- en luisterplezier: daar 

zit muziek in! Het boek is vanaf 1 
september voor 15 euro te koop 
bij Bruna Zevenaar, Grenswinkel 
Mulder De Hut in Lobith, tijdens 
optredens en via de website: paul-
muldermuziek.nl.

Op zaterdagavond 4 september zal 
Paul met zijn muzikale vrienden 

een optreden verzorgen tijdens 
de seizoenstart van Muziekcafé 
De Lantaern in Zevenaar (onder 
voorbehoud). Het wordt een gezel-
lige, humoristische en gevarieerde 
muziekavond met Theo Scholten 
op accordeon, Johan Hendriks op 
slagwerk en broer Pascal op de  
bluesharp. 

Open Podiumavond in De Lantaern
ZEVENAAR – De eerste Open Po-
diumavond op 11 september in 
muziekcafé De Lantaern in Zeven-
aar is, na de strenge coronamaat-
regelen, een feit. Aan zangeres 
Ray, het duo Reinier van Delden en 
Lennard Hassing en Yara Beeks de 
eer om op het eerste Open Podium 
van dit seizoen te schitteren.

Zangeres Ray is pas dertien jaar, 
maar heeft haar sporen op het 
Open Podium al zeker verdiend. 
Zij zal deze avond rustige liedjes 
ten gehore brengen. Bij een aan-
tal nummers begeleidt ze zichzelf 
op een ukelele.   Lennard Hassing 
begon zijn ontdekkingsreis in de 
wereld van de flamencogitaar op 
zijn achttiende jaar. Een brede we-
reld vol muzikaliteit ging open. Met 
zijn muziek brengt hij u naar een 
intieme beleving uit het warme 
Zuid-Spanje. 
Reinier van Delden noemt zichzelf 

liever een ‘schrijvend persoon’. Hij 
observeert scherp en ziet zo het 
bijzondere in alledaagse situaties. 
Wat hij ziet schrijft hij zonder om-
haal op, in puntig proza. Vergelijkin-
gen met Simon Carmiggelt, Martin 
Bril, Armando en Hans Dorrestijn 
mogen gemaakt worden. Soms 
ontroerend, soms grappig, en vaak 
ook allebei. 
Sinds zangeres Yara Beeks onder 
andere de talentenjacht in Muziek-

café De Lantaern won is haar ster 
rijzende. In 2018 bracht zij haar 
eerste single uit. Dit was een sa-
menwerking met de Engelse sin-
ger/songwriter Mike Toole met wie 
zij drie tours heeft gedaan op Mal-
lorca. In de afgelopen jaren heeft 
de nog jonge zangeres ontdekt dat 
Country muziek het beste past bij 
haar heldere stem. Voor meer info: 
www.delantaern.nl. Reserveren is 
gewenst.

In actie komen tegen laaggeletterdheid
DIDAM – Nederland hebben 2,5 
miljoen volwassenen moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen. 
Vaak hebben zij ook moeite met 
omgaan met bijvoorbeeld een 
computer of mobiele telefoon. In 
Gelderland gaat het om 10,6 pro-
cent van de volwassenen. Moeite 
hebben met lezen en schrijven 
heeft grote gevolgen.

Het maakt mensen kwetsbaar: 
minder zelfredzaam,?minder soci-
aal actief en minder gezond dan 
geletterde mensen. Van maandag 
6 tot en met zondag 12 septem-
ber organiseert Stichting Lezen en 

Schrijven daarom de Week van Le-
zen en Schrijven.

Activiteiten
In Montferland organiseert Biblio-
theek Montferland verschillen-
de activiteiten tijdens de Week 
van Lezen en Schrijven. Er is een 
escape box laaggeletterdheid, 
een fototentoonstelling ‘Laag-
geletterdheid in beeld’ en een 
Taalquiz op de website waar-
mee je kans maakt op een leuke  
prijs.
Seniorweb houdt in deze week 
een gratis workshop over online 
veiligheid en er is tevens gelegen-

heid om digitale vragen te stel-
len. Op dinsdag 7 september is 
de workshop in de bibliotheek in 
’s-Heerenberg van 14.00 – 16.00 
uur en op donderdag 9 septem-
ber van 14.00 – 16.00 uur in de 
bibliotheek in Didam. Aanmelden 
is niet nodig en de koffie en thee 
staan klaar.
Zaterdag 11 september houdt Se-
niorweb ook weer haar eerste Di-
gitale Café over ‘Online veiligheid 
en privacy’ in ’s-Heerenberg van 
11.00 – 12.30 uur. Aanmelden kan 
via de website of telefonisch 0316 
221184. Meer informatie staat op 
www.bibliotheekmontferland.nl.

(foto: Picasa)

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
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DE WINKEL STAAT VOL
EXTRA VOORDELIGE 
BOXSPRINGS!

BOXSPRINGS - (WATER)BEDDEN - BANKEN - FAUTEUILS - MATRASSEN- TOPPERS - EN MEER...

VOL

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

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

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

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

WATERBED
LUNA BASIC

BOXSPRING
COMPLEET

KOUDSCHUIM
MATRAS

Basic waterbed van Lunalife. Formaat 160x200 of 
180x200. Verkrijgbaar vanaf € 1.195,-

Boxspring met pocketveer box, 7-zone matras  en topper. 
Formaat 140x200  vanaf € 899,-, 160x200  vanaf € 999,- 
180x200.  vanaf € 1.099,-

Comfortabel matras. Diverse 
formaten. Waaronder: 700x200  
vanaf € 99,-, 80x200  vanaf 
€ 124,- 90x200.  vanaf € 149,-

VOORDEEL
OP SLAAPCOMFORT

‘Je niet 
verbonden 
voelen’
Eenzaamheid is je niet verbonden 
voelen. Je ervaart een gemis aan een 
hechte, emotionele band met ande-
ren. Of je hebt minder contact dan je 
wenst. Eenzaamheid gaat gepaard 
met negatieve gevoelens van leegte, 
verdriet, angst en zinloosheid. En met 
lichamelijke of psychische klachten. 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen 
invloed hebben op je gezondheid, wel-
zijn en kwaliteit van leven.

Duivense Week van de Ontmoeting van 30 september tot en met 7 oktober

Eenzaamheid is
van alle leeftijden

   Week van 
de Ontmoeting AGENDA

et wordt een week vol activitei-
ten waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en nieuwe contacten 

kunnen leggen. De leden van de project-

groep zetten samen de schouders onder 
deze editie. Het initiatief komt oorspron-
kelijk van de seniorenorganisatie KBO 
Duiven. “Veel verenigingen en stichtingen 
in onze gemeente organiseren jaarlijks 
hun eigen evenementen”, vertelt Paul 

Jansen (KBO). “Wij zochten naar verbin-
ding tussen alle eilandjes. Dat werd de 
Week van de Ontmoeting.”
Na een jaar voorbereidingen staat deze 
editie nu op de agenda, georganiseerd 
door: de KBO, de PKN, de Zonnebloem 

Duiven-Loo, stichting Mikado en de ge-
meente Duiven. “Eenzaamheid is een 
speerpunt waar we ook als gemeente iets 
aan willen doen en daarom ondersteunen 
we deze week”, zegt Jeroen Lommen (ge-
meente). “Het is mooi om te zien hoe dit 
idee vanuit de samenleving wordt opge-
pakt.”
Verschillende partijen doen mee met een 
activiteit of een open huis: KBO, PCOB, 
Mindfull wandelen, Driestroom de Wil-
genhof, de Wijkern, Duo fi etsmaatjes, 
de Stek, Samen op Weg Kapel, Heleen 
van den Hurk, Team Buurtzorg 2, jonge-
renwerk Mikdao, Dolf Mulder, De Zonne-
bloem Duiven-Loo en Herman Hopman. 
Het is een rijk programma geworden. Van 
workshops en muziekoptredens tot ont-
moetingsbijeenkomsten. Activiteiten die 
in onze anderhalve meter samenleving 
mogelijk zijn.
De projectgroep sluit zich aan bij het lan-
delijke initiatief ‘Een tegen Eenzaamheid’, 
maar maakt er iets lokaals van. “Het is be-
langrijk aandacht te schenken aan men-
sen die zich eenzaam voelen”, zegt Maai-

ke van den Brink (Mikado), die het mooi 
vindt dat de week is gericht op ontmoe-
ting en het creëren van bewustwording. 
Wilma van Wijk (Zonnebloem): “Eenzaam-
heid oplossen kan niemand, maar ie-
mands eenzaamheid doorbreken kunnen 
we allemaal. Wij hopen dat deze week dan 
ook een aanzet is tot ontmoeting en ver-
binding.” “Ken je iemand die een steuntje 
in de rug kan gebruiken? Nodig deze uit 
en meld je samen aan!”, aldus Paul Vlaar-
dingerbroek (PKN). 

Voor deelname aan activiteiten is in-
schrijving noodzakelijk. Mail naar de 
organisator, te vinden in de uitgebreide 
activiteitenkalender op www.duiven.nl/
week-van-de-ontmoeting. 

H

Projectgroep Samen Sterk tegen Eenzaamheid. Foto: Sjoerd Geurts

Datum  Activiteit
30-9 tm 7-10 Groepswandelen 
30-9, 4+7 okt Mindful wandelen in Horsterpark
30-9 tm 7-10 Fietsen met duofi ets individuele afspraken
2+6 okt  Groepsgesprek voor naasten van mensen met dementie of NAH 
2 okt Kennismaken met de duofi ets in Horsterpark
3 okt Muziekmiddag: Sinusgroep muziekband 
4 okt Thema-avond eenzaamheid 
4 okt Bordspellenavond voor jongeren 17 – 27 jaar 
5 okt Prikkelarm ontmoeten met een hapje en een drankje 
5 okt Themamiddag: Spelenderwijs naar meer contact 
5 okt Ontmoeten en ontspannen tijdens Tapas party 
6 okt Muziekmiddag: Maestro en Co, Nederlandse liedjes 
6 okt Ontmoeting rondom levensvragen 
6 okt Lezing/workshop: Van eenzaamheid naar duurzaamheid 
7 okt Tafel van ontmoeting  

•  Compleet programma met tijdstip, locatie en manier van aanmelden staat 
op: www.duiven.nl/week-van-de-ontmoeting

• Geef u op met een bekende en kom gezellig samen. Wel zo leuk!
•  Vervoer deze week via Plusbus de Liemers 06-29 53 55 47, Stichting Graag 

Gedaan 026-4440094 (9-12 uur) of www.hulpdienst-graag-gedaan-duiven.nl.
•  Geen internet? U kunt ook bellen met stichting Mikado voor hulp bij het 

aanmelden: 0316-250 700 (ma t/m do 9-12 uur).
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder alle lagen van 
de bevolking. Die trend willen we doorbreken, aldus de projectgroep ‘Samen tegen Eenzaamheid’ uit de gemeente Duiven. 
Zij hebben elkaar gevonden in de ‘Week van de Ontmoeting’, van 30 september tot en met 7 oktober.
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DUIVEN – Nu de vaccinatiegraad 
een hoog percentage heeft be-
reikt, kunnen steeds meer activi-
teiten opnieuw worden opgestart. 
Zo ook het sjoelen in Het Palet. 

Dat begint weer maandag 30 au-
gustus om 13.30 uur in de soos 
aan de Mondriaanstraat 14 in Dui-
ven (tegenover de Coop). De coro-
na-regels die dan nog gelden wor-
den in acht genomen.

Het sjoelen in Het Palet is een re-
creatieve sport, waar men elkaar 
leert kennen en ontmoeten. Wel 
worden de punten opgeschreven 
en kleine competities gespeeld.
Opgave als nieuwe deelnemer kan 
bij Walter Maas: 06 40549902 of 
e-mail: w.maas20@gmail.com. Ook 
kan men een maandagmiddag bin-
nenlopen, eventueel meespelen en 
zo ondervinden of sjoelen iets voor 
u is en aanspreekt.

ZEVENAAR – Zing & Swing is een 
supergezellige club van maximaal 
25 jonge en oudere senioren die 
van zingen, dansen en muziek ma-
ken houden. “Het is heel laagdrem-
pelig; denk je niet te kunnen zingen 
maar zing je op feestjes luidkeels 
mee dan ben je bij ons van harte 
welkom.”

Op 7 september begint Zing & Swing 
weer na een gedwongen stop van 
anderhalf jaar in verband met coro-
na. “We zijn reuze blij dat het weer 
kan, nog wel met in achtneming van 
de nog geldende RIVM maatregelen, 
zoals handen ontsmetten bij bin-
nenkomst, geen geknuffel of han-

den schudden en afstand houden. 
Niezen en hoesten in de elleboog en 
bij klachten thuisblijven.”
Elke dinsdagmorgen is de repetitie 
in Ons Huis aan de Dr. Honigstraat 
te Zevenaar van 10:00 tot 11:00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om nog 
wat na te praten of een kopje koffie 
of thee te drinken. Door omstandig-
heden zijn er enkele plaatsen vrijge-
komen. “Dus als u nog mee wil doen 
neem dan even contact op met Plo-
ny Fransen, telefoon 0316 524091. 
We zouden het ook heel leuk vinden 
als er enkele mannen bij zouden ko-
men, dus... wat let u, pak de telefoon 
en geef u op. We zullen u graag ver-
welkomen.”

Leden van Zing en Swing. (foto: Hennie Bakker)

Sjoelen in Het Palet

Herstart Zing & Swing

LIEMERS – Tegelijk met het Open 
Monumenten weekend van 11 en 
12 september is er kunst te zien 
bij de kunstenaars in de werk-
plaats/atelier of op locaties waar 
groepjes kunstenaars hun werk 
tonen. Er zijn drie fietsroutes uit-
gezet die langs alle locaties gaan. 

De fietsroute Oost gaat onder an-
dere langs de kerk van Loo waar 
de leden van de vereniging voor 
vrijetijdskunstenaars, de KWA,  ke-
ramiek exposeren. Fiets je door 
naar Groessen, stop dan bij het 
Dorpshuis, want daar kun je schil-
derijen, bijzonder textiel en kunst 
van natuurlijke materialen zien. 

Een andere groeps expositie is te 
zien in het Centrum 4punt0, Sleeg 
1 Zevenaar. Er is een woordkun-
stenaar, een schilderij installa-
tie en beelden van hout en kera-
miek te bewonderen. Fiets over 
de Sleeg richting Babberich, een 
super mooi weggetje door de na-
tuur en je komt dan bij nummer 25 
het atelier van Jolanda Vink, die 
haar keramiek exposeert. Ook een 
goudsmit laat zijn sieraden daar 
zien.
Meer informatie en kunstenaars is 
te vinden op: www.kunstcollectief-
geldersepoort.nl. Hier zijn ook de 
fietsroutes van de zuid en west-
kant van de rivieren te vinden. 

DUIVEN – Voor de start van het 
nieuwe cursusjaar 2021-2022, dat 
op 13 september begint, houdt De 
KunstKring een Open dag op zon-
dag 5 september as. van 13.00-
18. uur.

Bezoekers kunnen kennis maken 
met het gevarieerde aanbod van 
cursussen en workshops. Er is 
een expositie met diverse werken 
van onze cursisten. Verschillende 
demonstraties worden gehouden 

zodat u een goed overzicht van de 
mogelijkheden en de inhoud van 
onze cursussen kunt krijgen. Onze 
docenten zijn aanwezig voor het 
geven van informatie en het beant-
woorden van vragen.
Bij het secretariaat kunt u zich in-
schrijven.
Wij houden ons aan de richtlijnen 
van het RIVM

KunstKring Duiven, Visserlaan 41, 
Duiven, www.kunstkringduiven.nl

Sieraad met agaatsteen. (foto: Colin van Elderen)

Groepsexposities in Kunstroute 
van de Gelderse Poort

Open Dag KunstKring Duiven

Familieberichten voor zowel particulieren als bedrijven en begrafenis-
ondernemers. U kunt uw familiebericht doorgeven via de mail; 
gemeentenieuws@starterspers.nl. Wij maken de advertentie 
voor u in orde en u ontvangt van ons een factuur.
Particulieren kunnen de advertentie ook contant komen afrekenen  
op ons kantoor, Klappenburgstraat 30A, 6681 XS Bemmel.
Voor meer informatie kunt u bellen: 0481-46 47 70.

Er zijn 5 formaten met een standaard opmaak.
Formaat 1: 101,6  x     66 mm,  prijs €   83,49 incl. BTW
Formaat 2: 101,6  x     97 mm,   prijs €   98,01 incl. BTW
Formaat 3: 101,6  x   132 mm,  prijs € 124,63 incl. BTW
Formaat 4: 101,6  x   163 mm,   prijs € 152,46 incl. BTW
Formaat 5: 101,6  x   190 mm,  prijs € 180,29 incl. BTW

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

De berichten dienen uiterlijk maandag vóór 10.00 uur binnen te zijn.

Familieberichten

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

DUIVEN – Vrijdag 3 september 
om 10.30 uur. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastoor Thanh. 

Zondag 5 september om 11.00 
uur. Gebedsdienst. Voorganger: 
Parochianen.
Vrijdag 10 september om 10.30 
uur. Eucharistieviering. Voorgan-
ger: Pastoor Thanh.
Gebedsintenties 03 september: 
Wim Staring, Anton Reebergen, 
Joop Brugman-Sonneveld, Her-
man Derksen, Annie en Bernard 

Hoppenreijs-Lucassen.
Gebedsintenties 05-09: Anton 
Reebergen.
Gebedsintenties 10-09: Wim Sta-
ring, Joop Brugman-Sonneveld. 
Overleden: Do Hermsen-Borgers 
in de leeftijd van 98 jaar.

Mededelingen: Zaterdag 25 sep-
tember is de Sam’s kledingactie. U 
kunt uw kleding in gesloten plas-
tic zakken/dozen afgeven bij het 
Parochiecentrum tussen 9.00 – 
12.00 uur.

Geloofsgemeenschap  
H. Remigius Duiven



Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Condensdroger, 7 kg Laadvermogen,
Startuitstel, Display, Informatie via display,
Resttijdaanduiding, Verlichte binnentrommel,
energieklasse: B, Energieklasse: B, breedte:
598 mm, hoogte: 842 mm, diepte: 625 mm

WTE84383NL wit

soort
Condensdroger
draairichting deur (niet 
 verwisselbaar)
Draairichting deur rechts
kenmerken
Vulgewicht: 7 kg
Startuitstel
Comfort
Display
Informatie via display
Resttijdaanduiding
uitvoering algemeen
Verlichte binnentrommel
EU-Richtlijnen 92/725/EWG
Energie efficiëncyklasse 
 energieklasse: B
Laadvermogen (katoen) in kg: 7
Jaarverbruik kWh 
 4-persoonshuishouden: 264

EU-Richtlijnen wasdrogers 
 392/2012 (ab 29.05.2013)
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse: B
(Energieverbruik van # 
 kWh/jaar, gebaseerd op 160 
 droogcycli van het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading en halve belading, 
 als ook het gebruik van 
 programma's met minder 
 capaciteit. Het daadwerkelijke energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.: 264

dB voor het standaard 
 katoenprogramma bij volle 
 belading: 64 dB[A] re 1 pW

afmetingen
breedte: 598 mm
hoogte: 842  mm
diepte: 625 mm
gewicht: 45.000 gr
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
Volledige EU Energieklasse 
 gegevens nog niet beschikbaar
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam
Tel. 0316-221438 info@stjanshof.nl 
www.stjanshof.nl

Wasautomaat, 8 kg Vulgewicht, max. 1.400
Toerental/min, Touch Control bediening, LED-
Display, Zelfreinigende wasmiddellade,
ActiveWater, Onbalansherkenning, Aquastop
met garantie, Energieklasse A+++, breedte: 598
mm, hoogte: 848 mm, diepte: 550 mm

WAQ28496NL 

soort
Wasautomaat
constructie
Voorlader
vermogenskenmerken
Vulgewicht: 8 kg
Toerental/min: max. 1.400
Vulopening: 32 cm
bediening
Touch Control bediening
Comfort
LED-Display
wasmiddeltoevoer
Wasmiddellade Zelfreinigende 
 wasmiddellade
eigenschappen algemeen
ActiveWater
Programma’s en opties
EcoPerfect

uitvoering algemeen
Onbalansherkenning
Waterbescherming (beschrijving 
 Aquastop met garantie
Kinderbeveiliging
EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
Nominale capaciteit: 8 kg voor 
 het standaard katoenprogramma 
 op 60°C bij volledige lading 
 of het katoenprogramma op 40°C 
 bij volledige lading, indien 
 deze lager is
Energie-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A+++ (meest 
 efficiënt) tot D (minst 
 efficiënt) Energieklasse A+++
Energieverbruik van 135 
 kWh/jaar, gebaseerd op 220 
 standaard wascycli voor 
 katoenprogramma's op 60°C en  
 40° bij volledige en 

EU-Richtlijnen wasmachines 
 2010/10610
 gedeeltelijke lading, en het 
 verbruik in de 
 energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Centrifuge-efficiëntieklasse op 
 een schaal van A (meest 
 efficiënt) tot G (minst 
 efficiënt) 
 Centrifugeerresultaat B
Maximale centrifugesnelheid: 
 1.400 U/min voor het standaard 
 katoenprogramma op 60°C  bij 
 volledige lading of het 
 standaard katoenprogramma op 
 40°C  bij gedeeltijke lading, 
 indien deze lager is, en het 
 resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op  60°C  bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C  bij gedeeltelijke lading, indien die hoger is.

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

breedte: 598 mm, hoogte: 
848 mm, diepte: 550 mm

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

Hetelucht friteuse, Bakken zonder vet, 
inhoud 1,5kg, Temperatuur instelbaar, 

maximaal: 200°C, Controlelampje, 
Timer, Koele wanden, 1.500 Watt

Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

ETM TESTMAGAZIN 08 / 2015 goed
Haus & Garten Test 03 / 2015 goed

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip

30
.1

1.
20

15
82

47
90

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

GF400HL zwart

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

Peters St. Janshof Tel. 0316-221438
Kerkstraat 42 info@stjanshof.nl
6941 AH Didam www.stjanshof.nl

AKTIEMAAND    60 jaar!

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

“OUDERWETSE” GLOEILAMPEN EN LED/SPAARLAMPEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

BOSCH 
KOEL/VRIES
• Vrijstaand 

en inbouw
• Eventueel gratis 

inmeten bij
aankoop van 
nieuwe koelkast

• Prijzen 
incl. inbouwen

MIELE WASMACHINE 
• Zeer makkelijke bediening
• 8 kg. vul-

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

Zeer scherp 
geprijsd

• Dab ontvangst • Klok FM 
• 10 voorkeurzenders • 

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 179,-

STRIJKIJZERS
• Strijkijzers in verschillende 

soorten en prijsklasse

PANASONIC & PHILIPS

• TV’s in verschillende beeldmaten
• Inclusief plaatsen en installeren

BOSCH ACCU 
STEEL-

STOFZUIGER
• Afneembare 

handzuiger
• Li-Ion accusysteem
• Gebruiksduur 

+/- 35 min.

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,-

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren

PANASONIC, MUSE 
EN SOUNDMASTER 
DAB + RADIO’S



WESTERVOORT – Melissa Vroom en Anne 
Verhoogt werken allebei in woonzorgloca-
tie De Saamborgh, locatie de Wilgenpas in 
Westervoort. Zij vertellen het verhaal van 
de zorgmedewerkers die direct betrokken 
waren bij de kwetsbare ouderen in tijden 
van corona. Een verhaal over eenzaamheid 
en verdriet bij de bewoners en van angst en 
bezorgdheid bij de collega’s. Maar ook van 
de saamhorigheid in tijden van crisis en van 
‘de schouders er onder zetten’. 

Melissa Vroom is wijkverpleegkundige. Ze 
houdt zich bezig met zorgplannen, rooster-
planning, cliëntzorg en aansturing van het 
team. Samen met Anne Verhoogt en haar 
andere collega’s verzorgt ze de bewoners 24 
uur per dag. In De Wilgenpas wonen onge-
veer 80 ouderen, die zelfstandig wonen, met 
zorg in de nabijheid. 

Eenzaamheid bij de bewoners, angst en ver-
driet, ook bij de medewerkers, dat is wat Me-
lissa en Anne vooral opmerkten. Bewoners 
mochten in de coronatijd wel van hun kamer 
af om bijvoorbeeld een rondje te lopen, mits 
de anderhalvemetermaatregel werd gehand-
haafd. Mensen die door de GGD positief op 
corona waren getest moesten tien dagen 
in thuisisolatie volgens het protocol van de 
GGD, en dus op hun kamer blijven. Anne: 
“Deze mensen hebben we wel gewoon ver-
zorgd op hun kamer, dus maaltijden en medi-
cijnen gebracht en gewassen en aangekleed. 
De zieke mensen werden bij de wastafel ge-
wassen met speciale washandjes. Douchen 
mocht niet, want het virus is overdraagbaar 
via water. Dat was volgens het protocol van 
de GGD.” Melissa: “Wel denk je er dan over na 
wat moet echt nodig is en wat kan een paar 
dagen worden uitgesteld.”

Virus buiten de deur
Men deed er alles aan om Covid-19 bui-
ten de deur te houden. Dat betekende dat 
de bewoners in het gebouw bleven en er 
nauwelijks mensen van buitenaf binnen 
kwamen. Melissa: “We hebben een dagbe-
steding in het gebouw opgezet. Mensen die 
dat wilden mochten naar beneden om kof-
fie te drinken en spelletjes of andere activi-
teiten te doen.” Anne vult aan: “De meesten 
hebben geen computer en willen dat ook 
niet meer. Wel zijn de medewerkers meer 
gaan beeldbellen met de cliënten.” De Wil-
genpas is ook volledig gesloten geweest. 
“Dat is goed opgepakt,” merkt Anne op, “sa-
men met de gemeente die zorgde voor de 
bewaking van het gebouw.” Melissa: “We 
zijn altijd een open huis geweest, waar ie-
dereen binnen kon lopen en welkom was. 
We hebben steeds gekeken naar wat wel 
kon, bijvoorbeeld één familielid op bezoek 
laten komen die dan zoveel mogelijk bij de 
bewoner mocht blijven. Maar op een gege-
ven moment namen de besmettingen zo 
snel toe dat de gemeente een noodveror-
dening heeft afgegeven.” Anne vertelt: “We 
hebben een tijdje hier buiten een babbel-
box gehad, waar aan de ene kant van het 
gebouwtje een bewoner kon zitten en aan 
de andere kant een bezoeker, gescheiden 
door een glazen scherm.” Melissa vult aan: 
“Er waren spontane optredens van mensen 

uit de wijk of kleinkinderen die bijvoorbeeld 
muziek kwamen spelen. Dat gaf zo’n warm 
gevoel.”

Verantwoordelijkheidsgevoel
Ondanks alle beperkende maatregelen zag het 
coronavirus kans om toe te slaan in het woon-
complex van De Saamborgh. Zowel bewoners 
als collega’s werden ziek, vertelt Melissa. “Het 
ging om collega’s die echt erg ziek waren, maar 
ook om mensen die niet mochten werken om-
dat ze zich moesten laten testen of besmette 
familieleden hadden. Veel zieke collega’s, dat 
geeft meteen planningsproblemen. En dat ter-
wijl we alle mensen zo hard nodig hadden.” 
Anne: “Gelukkig hebben oud-medewerkers en 
oproepkrachten aangeboden om ons tijdelijk 
te helpen.” Er was een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel onder de zorgmedewerkers. Dat 
had ook effect op hun achterban. Veel me-
dewerkers drongen er bij hun familieleden op 
aan zoveel mogelijk thuis te blijven zodat zij 
konden blijven werken. Ook Anne waarschuw-
de haar thuiswonende kinderen om vooral 
voorzichtig te zijn en de coronamaatregelen 
goed in acht te houden. Melissa: “Je maakt 
bewuste keuzes met je familie door niet meer 
uit te gaan en geen feestjes meer te bezoeken. 
We hebben nu eenmaal een cruciaal beroep 
en dan doe je je uiterste best om de mensen 
hier te kunnen blijven verzorgen. In het begin 
was er nog een speciaal coronateam, met de 
bedoeling dat alleen de leden van dat team 
de coronapatiënten verzorgden, maar op een 
gegeven moment waren er zoveel zieken dat 
iedereen wel mee moest helpen.”

Effect op de bewoners
Melissa vertelt: “Alle bewoners hebben door 
corona wel in moeten leveren op hun ge-
zondheid. Vooral ook psychisch. Ze mochten 
nergens meer naar toe, niet naar de fysio-
therapie, niet naar de kapper, niet op bezoek 
bij anderen. Dat was zwaar voor ze, maar 
de meesten snapten het ook wel. Ze wilden 
zelf niet ziek worden, maar ze wilden ook 
niet dat wij, als verzorgers, ziek werden door 

hen. Maar we verzorgen hier ook mensen 
met cognitieve problemen. Dat maakte het 
wel lastig.”

Er was veel contact en overleg met de GGD 
en de huisartsen. Meerdere malen moest er 
een verdrietig bericht aan de familie worden 
gegeven. Het was moeilijk om te zien dat fami-
lieleden hun zieke ouders of grootouders niet 
meer mochten bezoeken. Melissa: “Kwetsba-
re ouderen die ziek worden hebben een grote 
kans om te overlijden, zeker als het gaat om 
corona. Soms werden er ook ingrijpende keu-
zes gemaakt, zoals een besluit dat de cliënt 
niet meer werd opgenomen in het ziekenhuis.”

Andere manier van werken
Het werken in De Wilgenpas vergde veel aan-
passingsvermogen van de zorgmedewerkers. 
Er werd zoveel mogelijk gedaan om moge-
lijke besmettingsbronnen buiten de deur te 
houden. Daar kwam ook extra hygiëne en 
beschermende kleding bij kijken. Gelukkig 
had De Saamborgh de belangrijke spullen, 
zoals beschermende kleding en mondkapjes, 
snel en goed op orde. Melissa: “Dat moest 
wel, want je kunt niet tegen de zorgmedewer-
kers zeggen: ‘je moet komen werken, maar 
je moet zelf voor bescherming zorgen.’ Die 
mensen hebben ook kinderen. Zorgen dat 
je goed beschermd kunt werken is toch een 
verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Zeker in 
zo’n gebouw met kwetsbare ouderen.” Anne: 
“De babbelbox heeft een tijdlang gediend als 
omkleedruimte. Daar kon je je omkleden en 
een speciaal pak aantrekken, waarna je naar 
binnen mocht. Als je weer naar huis ging deed 
je ook in die babbelbox je beschermende pak 
weer uit. Je liep de hele werktijd in zo’n pak, 
met handschoenen aan en mondkapjes op. 
Je moest overal rekening mee houden, want 
als je besmette mensen verzorgde mocht je 
daarna niet meer in andere ruimtes komen. 
Dus je moest ervoor zorgen dat je alles bij je 
had, medicijnen en zo bijvoorbeeld. Eenmaal 
thuis deed je alle kleren direct in de was en 
ging je goed douchen.”

Schouder om op uit te huilen
Het was een zware tijd, fysiek, maar ook emo-
tioneel. Er was veel verdriet en angst, maar 
op de werkvloer konden de medewerkers dat 
niet met elkaar delen. Er waren geen geza-
menlijke pauzes meer, de medewerkers za-
gen elkaar alleen nog in de wandelgangen. 
Anne: “Voor corona gingen we nog wel eens 
een kopje koffie met elkaar drinken of even 
wat bijpraten na werktijd, maar dat kon ook 
niet meer. Als je klaar was met werken ging 
je direct naar huis. Je nam het verdriet en de 
angst dus ook mee naar huis.” Contact met 
collega’s was er dan wel via Whatsapp of via 
de telefoon. “Maar dat is toch anders,” vindt 
Anne. “Je kunt elkaar niet even troosten met 
een omhelzing. Je hebt geen schouder om 
even op uit te huilen.” Melissa: “Er heerste 
veel angst voor de eigen gezondheid en die 
van familie. Er was veel verdriet, onmacht en 
ook fysieke en mentale vermoeidheid. Maar 
iedereen werkte door, zo goed en zo kwaad 
als het kon.” Anne: “Vooral in het begin was 
er zoveel onbekendheid. Je moest ineens op 
een heel andere manier je werk doen. Er wa-
ren ook hele praktische vragen: ‘hoe trek je 
die beschermende kleding aan? Heb ik alles 
wel goed schoongemaakt en ontsmet?’”

Alert blijven
Er gloort gelukkig weer licht aan het einde van 
de donkere tunnel. Sinds half juni mag er weer 
gezamenlijk gegeten worden. Anne: “Er wordt 
niet meer elke dag gezamenlijk gegeten, dat 
gebeurt nu zo’n drie keer per week. De dagen 
dat de bewoners hun dagbesteding hebben, 
eten ze op hun eigen kamer.” Melissa vult aan: 
“We zijn nu ook weer voorzichtig begonnen 
met de gezamenlijke koffie-uurtjes. De tijd 
dat de bewoners samen kunnen zijn is nu zo 
waardevol. Dat hebben ze zo moeten missen. 
Ook de familie mag weer op bezoek komen.”

Dit artikel verscheen eerder ook in het digitale 
magazine van Zorgkanjers Bedankt: https://
issuu.com/angelsman/docs/emagazinezb-
juli2021 
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‘Samen de schouders eronder zetten’ 
Zorgmedewerkers Melissa Vroom en Anne Verhoogt blikken terug op coronaperiode

Anne en Melissa: “Iedereen werkte door, zo goed en zo kwaad als het kon”  (Foto: Alie Engelsman)

  Alie Engelsman
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Liemers Poëzie
AFGEKOELD

Eenentwintig dagen, vijftien tellen later 

De tijd, een sneeuwbal richting ‘t water

De angst te stoppen, de bal te remmen

Te trekken, te hangen, de klok te stremmen

Je ziet je leven rollen, maar je staart en staat er bij

Je knippert met je ogen en drie jaren gaan voorbij

Voor velen gaat het traag

Voor eb keert eerst het tij

Maar soms zijn tijden veel te goed

Mijn dagen gaan te snel voor mij

Ted Prost

ZEVENAAR – Tijdens de Open Monu-
mentendagen op 11 en 12 september is 
moestuin Deelhoven van Landgoed Huis 
Sevenaer een expositieplek voor twee beel-
dend kunstenaars die deelnemen aan de 
Kunst- en Cultuurroute van Kunstcollectief 
Gelderse Poort. Tijdens de expositie wordt 
er ook thee geschonken. Dat is dubbelop 
genieten!

Conny Koster en Marjolein Markink, beide 
deelnemers aan het Kunstcollectief Gelderse 
Poort, exposeren hun beelden in deze mooie, 
inspirerende omgeving. Marjolein maakt 
sculpturen in hout en brons. Conny is mul-
tidisciplinair kunstenaar en exposeert ook 
in haar eigen atelier in Ooy. De kunstenaars 
doen mee in de Kunst-Cultuur-Natuurroute 
‘Ode aan 3 Oevers’. De gevarieerde en uitge-
breide kunstroute van Kunstcollectief Gel-
derse Poort beslaat zoals de naam al zegt 
drie oevergebieden, te weten rondom de 
gemeenten Zevenaar, Lingewaard en Berg 
en Dal. In dit prachtige rivierengebied wo-
nen en werken veel kunstenaars, die geïn-
spireerd worden door onder andere de Rijn, 
de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Ruim 
80 van deze kunstenaars exposeren in eigen 
atelier of op andere bijzondere en mooie lo-
caties, zoals in Moestuin Deelhoven. Omdat 
de kunstroute plaatsvindt in een uitgestrekt 

gebied zijn er drie verschillende routekaart-
jes gemaakt, voor elke oever één. Er zijn 41 
locaties te bezoeken. Moestuin Deelhoven 
vind je op de route van de oostoever, evenals 
Eet-Lokaal, de kerk in Loo, Centrum 4punt0, 
Dorpshuis Groessen en diverse individuele 
ateliers. Tijdens de lockdown is er hard ge-
werkt door de verschillende kunstenaars. Nu 
is de tijd rijp om de kunst aan het publiek te 
presenteren.

Verbindingen
In hun jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute wil 
Kunstcollectief Gelderse Poort aansluiten 
op de Open Monumentendagen. Bijzonde-
re monumenten kunnen kunstenaars de 
unieke kans bieden, om er hun werk te la-
ten zien horen aan een breder publiek. Dit 
is een voorbeeld van het zoeken naar ver-
bindingen, met voordelen voor beide partij-
en. Zo heeft het kunstcollectief dus onder 

andere de samenwerking gezocht 
en gevonden met Landgoed Huis Se-
venaer, dat haar moestuin Deelhoven 
beschikbaar stelt als expositieruimte 
voor ruimtelijke kunst. Deelhoven is 
al sinds de 19e eeuw de moestuin 
van Landgoed Huis Sevenaer. De tuin 
bevindt zich midden in het centrum 
van Zevenaar, naast Eet-Lokaal. Deze 
prachtige tuin, vol biologische en bij-
zondere groenten en kruiden, wordt 
samen met vrijwilligers beheerd. 
Twee dagen per week, op woensdag 
en vrijdag, is de tuin geopend. Be-
zoekers kunnen wandelen in de tuin 
en groente en verse kruiden kopen 
bij de groentekraam. Daarnaast or-
ganiseert Landgoed Huis Sevenaer 
in september en oktober speciale 
zelfoogstdagen op de grote tuinderij, 
ingang aan de Babberichseweg.

“Een heerlijke plek om kunst te be-
leven tussen de geurige kruiden en 

verassende groenten,” aldus een bezoeker 
van vorig jaar. Bezoekers kunnen op 11 en 
12 september in een van de speciaal in de 
tuin ingerichte hoekjes, genieten van heerlij-
ke kruidenthee uit eigen tuin met een huisge-
maakte lekkernij.

Meer informatie over de Kunst-Cultuur- 
Natuurroute ‘Ode aan 3 Oevers’: https:// 
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl

Alie Engelsman

Genieten van kunst én thee
Theeschenkerij tijdens expositie ‘Ode aan 3 Oevers’ in moestuin Deelhoven

Moestuin Deelhoven fungeert op 11 en 12 september ook als expositieplek. (Archieffoto, PR) 

Na een heerlijke vakantie met het gezin ben 
ik een paar weken geleden weer aan het werk 
gegaan. Het was goed om even afstand te 
nemen van alle dagelijkse beslommeringen, 
maar ook van ruim anderhalf jaar, waarin al-
les anders was dan daarvoor. We zijn dan 
ook echt letterlijk weg geweest, naar het bui-
tenland. Natuurlijk rekening houdend met de 
corona maatregelen. Het was wat uitzoek-
werk, maar het is allemaal goed gegaan. Het 
was een luxe is om even weg te zijn. We wer-
den niet meer zo geleefd door de corona. We 
volgden het nieuws wat minder en hebben 
geen persconferentie gezien. Ondanks dat 
de mondkapjes in het vakantieland niet wa-
ren verdwenen. Nu ik weer op mijn plek zit, 
voelt dat ook weer goed. We staan voor uit-
dagingen. We zitten nog lang niet op het ni-
veau van 2019. Hoewel de economische cij-

fers dit anders doen vermoeden, heeft onze 
sector echt nog wel wat in te halen. Maar 
als dit een voorteken is, dan zou dat mooi 
zijn. Dit seizoen krijgen we te maken met 
gemeenteraadsverkiezingen. Dus de contac-
ten met alle politieke partijen worden weer 
geïntensiveerd. Ik kijk er naar uit, want ons 
verhaal is gewoon goed. Er zijn zoveel mooie 
ontwikkelingen op het gebied van educatie, 
bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, muziek en 
theater te melden. En natuurlijk al die prachti-
ge samenwerkingsverbanden die we hebben 
in de Liemers en ver daarbuiten. Ik noem het 
regelmatig, we worden af en toe veel te veel 
financieel en economisch gestuurd, zie nu 
ook de cijfers, maar de geestelijke ontwikke-
ling en ontspanning is minstens zo belang-
rijk. Daar mag nog veel meer aandacht voor 
zijn. Het wordt een boeiend seizoen!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Boeiend

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



 
 

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: 

 

In tegenstelling tot datgeen u in dit MDT 
Nieuws gewend bent, zetten we in deze 
zomereditie geen project, maar een  
persoon in het zonnetje. Gewoon,      
omdat hij het verdient!   

Zichtbaar, maar niet luidruchtig; Jelte 
van Bommel is de stille motor geweest 
achter veel HOPE XXL publicaties,     
websites en bovenal het digitale project-
boek van Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT). Jelte heeft zich altijd met passie 
op zijn projecten gestort. Nu legt hij uit 
hoe  HOPE XXL hem in staat heeft ge-
steld zijn interesses te verkennen en wat 
de stichting hem heeft gebracht.  

Op een (schijnbaar) suffe schoolmiddag 
in 2016 stond voor Jelte alles op zijn kop; 
de uitnodiging om – opgehaald in een 
gloednieuwe Tesla – mee te werken aan 
een project om energie te besparen, 
kwam als een verrassing. Direct heeft 
Jelte van Bommel, destijds scholier van 
het Liemers College, besloten om mee te 
werken aan het initiatief dat later        
bekend werd als het Tr8-Project 
‘Stroomlijners’. “Hier zeg je geen ‘nee’ 
tegen en dat lag niet alleen aan de 
Tesla!”, grapt Jelte. Het project, een van 
de Tr8-Projecten van stichting HOPE XXL, 
daagde Jelte uit om creatief aan het werk 
te gaan met het ontwikkelen van een 
nieuwe app. “Ik heb het altijd al leuk  
gevonden om creatief te zijn.”, legt hij    
vrolijk uit. “Op mijn zesde maakte ik 

klokjes op compu-
ters en enkele ja-
ren later hielp ik 
kleine program-
ma’s schrijven voor 
online spelletjes.” 
Voor Jelte versmolt 
zijn creativiteit met 
een interesse in 
het technische 
door de band met 
zijn vader. “Mijn 
vader ontwikkelt 
automatiserings-
programma’s en 
dat vond ik al heel 
jong, heel leuk.” 
Zijn jeugd met 
computer leidde 
voor Jelte tot vele 
nieuwe kansen; zo 
begonnen docen-
ten op school hem 
om hulp te vragen 
voor het maken 
van nieuwe appli-

caties. Op die   betreffende schoolmid-
dag bleken zijn passies opgemerkt te 
worden door HOPE XXL en al snel ging 
voor Jelte het balletje 
rollen.  

HOPE XXL 

Binnen een stichting 
als HOPE XXL is het 
belangrijk om de 
dynamiek en energie 
van de jongeren 
goed vast te leggen. 
Jelte bleek meer dan 
geschikt om eigen-
handig een site te 
bouwen voor de 
stichting om hier 
verslag te leggen van 
alle ontwikkelingen 
en activiteiten. “De 
vele projecten waar-
bij HOPE XXL betrok-
ken was, smaakten 
naar meer.”, gaat 
Jelte verder. “Overal 
leer je iets van en 
alom leer je ook anderen kennen. Hoe 
meer ik deed, des temeer ik leerde.” In 
de tijd die volgde, heeft Jelte zijn vaardig-
heden om ‘out-of-the-box’ te kunnen 
denken aangescherpt. Zo heeft hij een 
belangrijk aandeel gehad in de            
organisatie van de ‘Nacht van de Acht’ 
dat in 2018 plaats vond in het Arnhemse 

Huis der Provincie en 
het actuele project 
omtrent de bestrij-
ding van discriminatie 
‘MORB’. “Ik ben heel 
dankbaar dat ik een 
rol heb gehad in het 
opzetten van maat-
schappelijke initiatie-
ven als deze.”, vertelt 
hij overtuigend. “Het 
is bijzonder om iets 
te kunnen betekenen 
voor andere       
mensen, zeker wan-

neer je tegelijkertijd iets doet dat je zélf 
ook leuk vindt!” Het stereotype compu-
tergenie dat zich opsluit op zolder en 
nauwelijks tot geen menselijk contact 
ondervindt, wordt in één klap ontkrach-
tigd als Jelte zich uitlaat over het belang 
van maatschappelijke projecten. “Het 
zou fijn zijn als mensen elkaar kunnen 
helpen door te doen wat ze leuk vinden, 
HOPE XXL heeft mij dit gebracht.” Binnen 
MDT, het meest recente grote project 
van HOPE XXL waar Jelte het digitale pro-
jectboek voor heeft ontwikkeld,  is voor 
jongeren de mogelijkheid om zichzelf – 
net als Jelte – te ontplooien op gebieden 
waar hun interesses liggen. Na 80 uur 
vrijwilligerswerk, geven de deelnemers 
aan veel geleerd te hebben over zichzelf 
en de wereld om hen heen. “Je praat met    
iedereen en ontmoet allerlei nieuwe 
mensen.”, glimlacht Jelte.  

Zurich 

Maar waar een tijd is van komen, is een 
tijd van gaan. Na summa cum laude te 
zijn geslaagd voor zijn studie Technical 
Computer Science, heeft hij zijn vizier 
gezet op een master aan de    

Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich (ETH). “Zwitserland is prijzig.”,               
concludeert Jelte na een uitgebreide 
metafoor over de West-Europese       
bierprijzen. “Naast het studeren is ook 
het verblijf niet goedkoop. Daarom heb 
ik gepoogd een beurs aan te vragen bij 
het fonds van de Verenigde Spaarbank. 
Laten ze daar nu net geïnteresseerd zijn 
in mijn achtergrond bij een maatschap-
pelijke organisatie als HOPE XXL.” Na 
hard werken vallen zo de stukjes voor 
Jelte op de juiste plaats. Hij weet zeker 
dat hij zich maatschappelijk in blijft    
zetten, maar is vooral van plan om – 
voor zijn vertrek naar Zwitserland – nog 
heerlijk te genieten van zijn                  
welverdiende vakantie. “Mensen zeggen 
wel eens tegen mij dat ik van mijn hobby 
niet mijn werk moet maken.”, vertelt 
Jelte ter afsluiting “Maar het voelt goed, 
dus doe het lekker toch.” 

Jelte van Bommel, van passie tot professie 

• Jelte van Bommel 

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

• Het Tr8-Projectenboekje, een van Jelte’s producties 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

• Jelte tijdens zijn reis met HOPE XXL naar New York 
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DUIVEN/WESTERVOOORT – In de gemeen-
ten Duiven en Westervoort wonen dui-
zenden mensen met een beperking. Denk 
daarbij aan lichamelijke, zintuiglijke (horen/
zien), psychische en/of verstandelijke be-
perkingen. Beide gemeenten willen graag 
dat alle inwoners volledig mee kunnen doen 
oftewel meedoen aan een ‘inclusieve sa-
menleving’.

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan 
doen, overleggen de gemeenten Duiven en 
Westervoort geregeld met de doelgroep over 
wat er moet gebeuren. Ook partijen als de 
gehandicaptenraad en Mikado zijn hierbij be-
trokken. Er worden afspraken gemaakt met 
onder meer sportverenigingen, horecabedrij-
ven en lokale winkeliers en jaarlijks verschijnt 
in samenwerking met inwoners een inclu-
sie-agenda met actiepunten voor het komen-
de jaar.

Een inclusieve samenleving gaat eigenlijk 
over alles. Mensen met een beperking moe-
ten prettig kunnen wonen en leven. Dat be-
tekent dat wijken en gebouwen toegankelijk 
moeten zijn voor mensen met een beperking. 
Mensen in een rolstoel moeten in openbare 
gebouwen overal kunnen komen. Dat vraagt 
om bredere deuren, draaicirkels en liften die 
door iemand in een rolstoel kan worden be-

diend. Bij het ontwerpen van een nieuwe wijk 
of een nieuw gebouw moet een architect 
daar rekening mee houden. Bij bestaande ge-
bouwen worden aanpassingen doorgevoerd.

Werken en onderwijs
In de gemeenten Duiven en Westervoort krij-
gen mensen met een arbeidsbeperking hulp 
bij het vinden van werk. Dat kan gaan om vrij-

willigerswerk of een betaalde baan. De hulp 
bestaat bijvoorbeeld uit scholing, ondersteu-
ning van een jobcoach of aanpassingen op 
de werkplek. Alle kinderen moeten naar een 
school kunnen die bij ze past. Dat geldt ook 
voor kinderen die verzorging en verpleging 
nodig hebben. Scholen kijken met leerlingen, 
leraren en ouders hoe iedereen op school kan 
meedoen.

Vervoer
Mensen met een beperking zijn 
ook in staat om te reizen. Met 
de trein, tram of bus. Als dat niet 
kan, is er recht op aangepast 
vervoer. De NS koopt inmiddels 
alleen nog treinen die voor ieder-
een toegankelijk zijn. Een reizi-
ger met een rollator of rolstoel 
kan dan overal zonder hulp de 
trein in en uit.

Zorg en ondersteuning
Bij een inclusieve samenleving 
hoort goede zorg en ondersteu-
ning. Mensen met een beperking 
zijn vaak veel tijd kwijt om onder-
steuning te regelen. Bijvoorbeeld 
als ze bij de gemeente of zorg-
verzekeraar een hulpmiddel, huis-
houdelijke hulp of dagbesteding 
moeten aanvragen. Dat willen 
Duiven en Westervoort gemak-
kelijker maken. Met duidelijke 
regels en begrijpelijke informatie.

Inclusie-agenda
Jaarlijks verschijnt een inclusie-agenda met 
actiepunten. Inwoners kunnen ideeën mai-
len naar de inclusie-agenda@westervoort.nl 
of inclusie-agenda@duiven.nl. De agenda’s 
voor dit jaar zijn al vastgesteld. Begin vol-
gend jaar zullen de agenda’s voor 2022 wor-
den vastgesteld.

Van de redactie

Rafel van de maand augustus
Huiskamergevoel in de kerk van Loo

Iedereen doet mee in Duiven en Westervoort
Inwoners kunnen ideeën aanleveren voor de nieuwe inclusie-agenda

Mensen met een beperking moeten prettig kunnen wonen en leven 

LOO – De bedenkers van de Rafelroutes ont-
wikkelen vier fietsroutes en een wandelrou-
te langs de kerken van Westervoort, Duiven, 
Zevenaar en Doesburg. In de Liemers zul-
len maar liefst 13 kerken moeten stoppen 
met de sacrale diensten. Om de, vaak mo-
numentale en bijzondere, kerkgebouwen te 
behouden zijn er verschillende initiatieven 
van inwoners van de gemeenten gestart. 
Dat geldt ook voor de Heilige Antonius Abt 
kerk in Loo. 

Peter Koopmans en Henny Heijting, beide 
bestuursleden van de stichting ‘Beheer voor-
malig kerkelijk erfgoed Loo’, hebben grote 
plannen met hun kerk. “Onze kerk heette het 
‘Huis van God’, maar we noemen het nu het 
‘Huis van Loo’,” vertelt Henny. “We willen er 
een ontmoetingsplaats, in de ruimste zin van 
het woord, van maken voor de inwoners van 
Loo. De mensen moeten zich welkom voelen 
in het kerkgebouw. Daarom zal er een echte 
huiskamer gemaakt worden. We willen en-
kele oorspronkelijke kerkbanken laten staan, 
bij het Mariabeeld, speciaal voor de mensen 
die een moment van rust zoeken, maar de 
rest van het interieur zal plaats maken voor 
moderne stoelen en tafels.” Henny en Peter 
verwachten dat de totale verbouwing van de 
kerk eind september 2022 gereed zal zijn. Er 
is een heel draaiboek gemaakt, want er komt 

veel bij kijken. Peter: “Een architectenbureau 
uit Arnhem regelt de contacten met onder 
andere Monumentenzorg, subsidieverstrek-
kers en de gemeente. Wij werken de ideeën 
uit om van de kerk een sociaal maatschappe-
lijk ontmoetingscentrum te maken.” Plannen 
zijn er genoeg. Henny: ”Ze hebben de pastorie 
verkocht aan begrafenisondernemer Erwin 
Haagen, die ook bestuurslid van de stich-
ting is. We willen onder andere een rouw- en 
trouwcentrum realiseren, maar ook de ruimte 
verhuren aan bedrijven die vergaderen willen 
in een karakteristieke omgeving.” De kerk blijft 
tevens een ruimte om samen te komen voor 

Pasen, Kerstmis en Allerzielen, maar ook ze-
ker voor de Processie zal de kerk beschikbaar 
blijven. 

Giften
Om de kerk te kunnen blijven onderhouden 
zijn er, behalve subsidies, ook giften nodig. 
Inwoners van Loo dragen het behoud van 
de kerk een warm hart toe. Maar liefst 75% 
heeft gereageerd op een onlangs gehou-
den enquête dat ze graag bij willen dragen 
aan het onderhoud van het gebouw. Peter: 
”Maandelijks worden er Loo-budgetcon-
certen georganiseerd, waarbij de kerk een 

podium biedt aan artiesten uit de Liemers, 
maar ook aan koren buiten de Liemers. Daar-
naast zal de kerk vaker een expositielocatie 
zijn voor kunstenaars en zullen er lezingen 
gehouden worden. We bieden de bezoekers 
dan graag een kopje koffie of thee aan, waar-
van de inkomsten naar het kerkonderhoud 
gaan.” De fiets- en wandelroutes, van Rafel-
routes, langs de kerken zullen op 11 en 12 
september, op Monumentendag, gepresen-
teerd worden. De kerken zijn dan open voor 
bezoekers. Peter en Henny hopen dat veel 
mensen een kijkje in hun kerk komen nemen. 
Er zullen dan kunstenaars exposeren die 
meedoen aan de Kunst- en Cultuurroute van 
het Kunstcollectief Gelderse Poort. Peter: “We 
hopen dat ze onder de indruk raken van de 
charme van de kerk, genieten van de kunst, 
en niet helemaal onbelangrijk, een kopje  
koffie of thee bij ons drinken.” Meer informatie:  
https://huisvanloo.nl/ en https://www.face-
book.com/huisvanloo 

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

Peter Koopmans en Henny Heijting: “Onze kerk heette het ‘Huis van God’, maar we noemen het nu het 
‘Huis van Loo’”  (Foto: Alie Engelsman)

Alie Engelsman



Over de JP
Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begelei-
ding bij nodig. De JP van den bent stichting ondersteund mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld 
bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen zijn. Ondersteuning is voor ieder-
een anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk om iemand écht te zien, met oprechte 
aandacht en interesse.

Vacature 
Assistent Begeleider – Haalderen (24 uur p/w)

Sluitingsdatum 03-09-2021

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s ondersteun je mensen bij hun leven op locatie Haalderen in Haalderen. Je on-
dersteunt bijvoorbeeld bij alledaagse werkzaamheden, zoals koken, de planning van het huishouden, 
sociale vaardigheden, persoonlijke verzorging en het ondernemen van activiteiten. Je ziet wat iemand 
nodig heeft en handelt daarnaar.
Je volgt de afspraken uit het ondersteuningsplan. Met elkaar zorg je ervoor dat mensen hun eigen 
leven kunnen leven. Verder draag je bij aan het maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen van die 
afspraken.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd.
Salaris: je wordt ingeschaald in functiegroep 30 (max. € 2.716,- bruto per maand bij een fulltime 
dienstverband).

Wat breng je mee?
We verwachten een relevante mbo 3- of mbo 4-opleiding, maar wat we belangrijker vinden is:
Professionaliteit: op basis van iemands ondersteuningsvragen maak je samen afspraken. Je vertaalt 
deze naar het individuele ondersteuningsplan. Hierbij neem je zelfstandig beslissingen en je neemt je 
verantwoordelijkheid. Je gaat respectvol om met de ander. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
Een kritische blik: je kunt goed reflecteren. Je bevraagt collega’s over jouw inbreng en deelt jouw 
waarnemingen met hen.
Creativiteit: je treedt waar nodig buiten de gebaande paden en kunt werken binnen kaders, zonder 
gedetailleerde regels. Je neemt initiatief en denkt in kansen en mogelijkheden.
Leervermogen: je wilt jezelf steeds verder ontwikkelen. Waarom? Omdat je altijd op zoek bent naar 
een manier waarop je mensen nog beter kunt ondersteunen.
Flexibiliteit: zonder moeite wissel je tussen de mensen die je ondersteunt. Je speelt in op veranderin-
gen, want ‘wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn’. Daarnaast kun je 
werken in onregelmatige diensten.

Heb je nog vragen? 
Neem tot 30 augustus contact op met locatiecoördinator Hanneke Wissing, Telefoonnummer: 06-229 
125 80. Neem na 30 augustus contact op met locatiecoördinator Bianca Jamieson 06-831 071 20. 
E-mailadres: hwissing@jpvandenbent.nl (Hanneke Wissing) of bjamieson@jpvandenbent.nl (Bianca 
Jamieson) 

Solliciteren? 
Kijk op onze website
www.werkenbijdejp.nl/vacatures 

Eethuisje de Minnarij 
info@minnarij.nl 
0316-372250 
www.minnarij.nl

Wil jij werken in de leukste familie van de Liemers? 

Eethuisje de Minnarij is op zoek naar:
• Medewerker afwas (m/v)
• Leerling kok (Bol/Bbl) (m/v)
• Bar-/bedieningsmedewerker (m/v)

Ben jij:
• Enthousiast en positief ingesteld?
• Flexibel?
• Een échte teamplayer?
• Leergierig?
• 16 jaar of ouder?

Dan zoeken wij jou!  
Ervaring is wenselijk, maar niet vereist 
Solliciteer nu door te mailen naar Dhr. Ronnie van Kempen 
via info@minnarij.nl of te bellen naar 0316 372 250! 
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WESTERVOORT – Stichting 
Kinderwelzijn China houdt op 
zondag 19 september voor de 
derde keer Muziek in de Tuin 
in Westervoort. Er zijn weer 
acht locaties waar naar mu-
ziek kan worden geluisterd: 
Huize Vredenburg, vijf privé-
tuinen, de Werenfriedkerk en 
Balletschool Blanche.

Startlocatie is Huize Vreden-
burg, waar bezoekers vanaf 
12.00 uur een toegangsstem-
pel kunnen halen voor € 12,50. 
De muziek begint om 12.30 uur in de eerste 
tuin en eindigt rond 17.15 uur in de laatste 
tuin. In elke tuin spelen de muzikanten drie 
rondes van een half uur met een half uur 
pauze ertussen. De aanvangstijden per tuin 
verspringen, zodat bezoekers, al wandelend 
of fietsend zo’n zes tuinen kunnen bezoeken. 
De muziek is weer gevarieerd. Rooftop doet 
voor de tweede keer mee en speelt jazz, pop 
en ballads. Dodargh bestaat uit vier enthou-
siaste muzikanten, die transatlantische folk 
spelen. Louis en Gerard laten oude hits uit de 
jaren ‘50 -’80 horen en vertellen tussendoor 
verhaaltjes over alledaagse dingen met een 
flinke scheut humor. Rose Île creëert een ro-
mantische en melancholische sfeer met lied-
jes in het Duits, Frans, Spaans en Jiddisch. 

In Huize Vredenburg speelt Kees, een Wes-
tervoortse muzikant, liedjes van Elvis, The 
Beatles en Bruce Springsteen in een nieu-
we aangepaste versie. In de Werenfriedkerk 
treedt The Gentle Moon op, drie mannen met 
zelfgeschreven liedjes met de roots in het po-
etische Americana. Bij Balletschool Blanche 
zingt Janae Blackson, die mee heeft gedaan 
met The Voice Kids. Hier is ook dans te zien. 
Als laatste treedt AleXingT op met Neder-
landstalige luisterliedjes. De opbrengst is 
weer voor het Kinderrevalidatiecentrum met 
bijbehorende school voor speciaal onderwijs 
Liming in China. Kinderen met een lichamelij-
ke of verstandelijke beperkingen worden hier, 
in samenwerking met hun ouders, gestimu-
leerd om het maximale uit hun leven te halen.

LIEMERS – Het Musiater houdt op 
maandag 13 september een spe-
ciale bestelavond voor bezoekers 
die liever fysiek kaarten bestellen 
dan online.

Om 19.00 uur zitten diverse me-
dewerkers klaar om te helpen met 
het bestellen van toegangskaarten. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie kan je je favoriete voorstellingen 
uitzoeken.
Tijdens de bestelavond kan men 
tussen 19.00 en 21.00 uur binnen-
lopen om kaarten voor de gewens-
te voorstellingen aan te kopen. 
Je krijgt na betaling direct de toe-
gangskaarten mee naar huis. Mocht 
je even moeten wachten, staat er 
een heerlijk kopje koffie of thee met 
wat lekkers voor je klaar.

Zoals je van Het Musiater gewend 
bent, staat de programmering weer als een 
huis. De onlangs verschenen theaterbrochu-
re staat bomvol mooie, grappige en ontroe-
rende voorstellingen.
Van bekende namen zoals Roué Verveer, 
Huub Stapel, Richard Groenendijk, Karin 
Bloemen, Jon van Eerd en Sanne Wallis de 
Vries tot prachtige muziekproducties van 
Fuse, The Dutch Eagles, “Queen the Story” 
en Rapalje. Voor de jeugd zijn er mooie voor-
stellingen zoals de Tovenaar van Oz, Dolfje 

Weerwolfje, Woezel en Pip en Brandweer-
man Sam. Cabaretier Youp van ‘t Hek komt 
voor de laatste keer naar Het Musiater met 
zijn slot voorstelling. Om iedereen een eer-
lijke kans te geven, worden deze toegangs-
kaarten door middel van een loting door 
een notaris onder de liefhebbers verdeeld. 
Meer informatie over de theaterbrochure, de 
bestelavond en alle voorstellingen is online 
te bekijken op www.liemerskunstwerk.nl/ 
het_musiater.

Voor de rubriek De Liemers 
Werkt bezoeken we regel-
matig een ondernemer of 
medewerker van een Lie-
mers bedrijf.

Naam?
“Henk Janssen. Samen met 
Saskia Janssen run ik de 
Bruna winkel en het Servi-
cepunt van de ING Bank in 
Zevenaar.”

Bedrijf?
“We wilden altijd al iets voor onszelf begin-
nen. Met de overname van de Bruna in Ze-
venaar, kregen we die gelegenheid, die we 
enthousiast hebben aangegrepen. Naast de 
verkoop van boeken, tijdschriften, wenskaar-
ten en kantoorspullen, zijn we ook pasfoto’s 
gaan maken. Daarnaast hebben we recent 
het Servicepunt van de ING Bank geopend.”

Vrije tijd?
“De laatste tijd wandelen we veel. We lopen 
telkens een ander Klompenpad en ontdek-
ken daardoor prachtige plekken in de Lie-
mers.”

De Liemers?
“Als echte Zevenaarders, hebben mijn vrouw 
en ik natuurlijk een hechte band met de Lie-
mers. De natuurrijke omgeving, rijke historie 

en vriendelijke mentaliteit van de bewoners, 
maken dit een uniek gebied.”

Mooiste plekje?
“Allebei houden we erg van de Breuly. Er is 
een prachtig uitzicht en we hebben er veel 
herinneringen aan. In de zomer lag half Ze-
venaar daar aan het zwembad. Het is ook de 
plek waar mijn vader me leerde zwemmen 
en waar Saskia leerde schaatsen van haar 
vader.”

Lokaal?
“We proberen lokaal in te kopen en promo-
ten graag lokale schrijvers of artiesten. Bij-
voorbeeld ‘Laat je horen’ van Lisa Jansen, 
of het boek van Sjoerd Geurts over Familie-
bedrijven in de Liemers. Sing- en songwriter 
Paul Mulder heeft ook meerdere keren bij de 
Bruna opgetreden. In onze winkel is er altijd 
plaats voor de Liemers.”

LOBITH – Op het tennispark 
vlak bij de Lobithse molen 
werd zaterdag 21 augus-
tus voor de vierde keer in 
successie  ’De Bokkendag’ 
gehouden. Deze dag, die 
georganiseerd door het vrij-
dagavond competitieteam 
van captain William Roos, 
heeft het doel om de tennis-
sport in de regio breder te 
introduceren.

Om 9.00 uur druppelden de 
eerste sporters al binnen 
en werden ontvangen met 
koffie en cake, waarna om 
9.30 uur de eerste wedstrij-
den konden beginnen. Het 
dubbeltoernooi waar leden 
en niet-leden elkaar treffen 
is een gezellige dag waar 
menig spannende wedstrijd 
wordt gestreden. Met veertig 
actieve deelnemers was het 
ook dit jaar weer een enorm 
succes.
De finale die gespeeld werd 
door Sjoerd Visser samen 
met Marco Heijmen tegen 
Jelle Fransen en Devin Jan-
sen werd na een spannende 
strijd in het voordeel beslist door Sjoerd en 
Marco.
Naast de tenniswedstrijden was er een 
tussen competitie ‘spijkerslaan’, waar te-
vens mooie prijzen te winnen waren. Ook 
hier droop bij de deelnemers het fanatisme 

eraf, waar na een spannende voorronde de 
finale werd gespeeld door Bas van Uhm en 
Marc Sommers met Marc als uiteindelijke 
winnaar. Het podium werd verder aangevuld 
met Harrie Jansen die een verdienstelijke 
derde plaats opeiste.

Van de redactie

Kyra Sannes

Van de redactie 

Bestelavond in Het Musiater 

Bij Bruna is er altijd plaats voor  
‘Liemers’

Derde editie Muziek in de  
Tuin Westervoort

Bokkendag bij TV Lobith groot succes!

“We hebben een hechte band met de Liemers”  (Foto: Kyra Sannes)

Kees speelt in Huize Vredenburg 

De trotse winnaars van deze mooie dag. Van links naar rechts: Devin 
Jansen, Bas van Uhm, Marco Heijmen, Sjoerd Visser, Harrie Jansen, Jelle 
Fransen en Marc Sommers. (foto: Jos Jansen)



Leigraafseweg 33 F
6983 BR  Doesburg 
Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
www.xycleservice.nl

Leigraafseweg 33 F
6983 BR  Doesburg 
Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
www.xycleservice.nl

VAKANTIEGELD GOED BESTEDEN? 
Kom eens bij ons langs en laat u 
verrassen door onze keuze aan � etsen.

NIEUW IN ONZE COLLECTIE!!!
HUYSER Ervaar het verschil.
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Baptist Arnhem: 
(houtbewerkings)gereedschappen en ijzerwaren
ARNHEM – Sinds 1984 is Baptist 
een begrip in Arnhem en omstre-
ken. Wij bieden een volledig as-
sortiment kwaliteitsproducten 
waarmee u direct aan de slag kunt, 
variërend van ijzerwaren tot (hout-
bewerkings)gereedschappen.

Ons assortiment bestaat uit vele 
kwaliteitsproducten zoals hand- 
en elektrische gereedschappen, 
ijzerwaren, lijmen, bevestigings-
middelen en nog veel meer! Onze 
specialisten staan ook nu graag 
voor u klaar. 
Als liefhebber van houtbewerking 
kunt u niet om Baptist Arnhem 
heen. Nergens vindt u zo’n breed 
assortiment houtbewerkingsge-
reedschap.
Beeldhouwers, meubelmakers, 
restauratoren en andere liefheb-
bers noemen ons niet voor niets 
dé snoepwinkel voor houtbewer-
kers.
Ook als beginner bent u zeer wel-
kom bij Baptist! Heeft u weleens 
gedacht aan brandschilderen in 

hout, figuurzagen of meubelma-
ken?
Maak kennis met houtbewerking 
en ontdek een nieuwe hobby!

Bezoek onze vernieuwde website
Na hard werken is onze nieuwe 
website online! Met een moder-
ne en frisse uitstraling maar nog 
steeds met het vertrouwde Baptist 
gevoel. Meer dan 18.000 producten 
uit voorraad leverbaar. U vindt onze 

nieuwe website op het vertrouwde 
adres: www.baptist.nl.

Baptist nieuwsbrief
Schrijft u ook in voor onze maan-
delijkse nieuwsbrief en blijft op de 
hoogte van nieuwe producten en 
acties!
Hopelijk tot snel bij Baptist! 
Vlam oven 32, Arnhem; 
026 3512856; www.baptist.nl; 
verkoop@baptist.nl.

Septembermaand boordevol productnieuws 
bij Bloemberg
ZEVENAAR – September is een 
maand vol introducties en evene-
menten. Om te beginnen met de 
geheel nieuwe Yaris Cross.

Vanaf 11 september valt dit nieuwe 
model in de showroom aan de Mar-
conistraat te bewonderen en is het 
maken van proefritten mogelijk.
Maar de vrijdagavond voorafgaand, 
op 10 september, organiseren ze bij 
Bloemberg om 19.00 uur een spec-
taculaire onthulling van deze nieu-
we kleine SUV van Toyota. Mocht u 
geïnteresseerd in het bijwonen van 
dit event dan kunt u zich online aan-
melden via toyota-bloemberg.nl.
Zaterdag 18 september introduceert 
Bloemberg het nieuwe buscamper 
merk in Nederland, Crosscamp, 
waar Bloemberg officieel dealer van 
wordt. Crosscamp is onderdeel van 
de Dethleffs Hymer-groep en is een 

compacte camper. Deze introduc-
tieshow vindt plaats aan de Kel-
vinstraat 24 van 9.30 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie kijk op bloem-
bergcampers.nl.

BMX Cross event
De laatste zaterdag van september, 
op 25 september, vindt er een BMX 
Cross-event plaats, waaraan de Lie-

merse jeugd gratis mee kan doen.
Maar hierover vertellen wij in de vol-
gende editie van De Liemers Hele-
maal Goed Courant meer. Kortom: 
veel Cross-nieuws in de maand sep-
tember.

Autobedrijf Bloemberg, Marconis-
traat 21, Zevenaar, 0316 340204, 
www.toyota-bloemberg.nl.

DUIVEN – Als je aan een cliënt van 
Praktijk Acamana zou vragen welke 
behandeling hij of zij heeft gehad 
zou er bij iedere cliënt een verschil-
lend antwoord komen. Iedere cliënt 
en zijn of haar klacht is uniek.

Bij Praktijk Acamana wordt altijd uit-
gegaan van de mens en de onbalans 
die ergens is ontstaan waardoor 
klachten de mogelijkheid kregen zich 
te ontwikkelen. Door inzicht te geven 
waarom deze onbalans is ontstaan 
kunnen mensen zelf actief aan de 
slag met herstel met hulp van tech-
nieken, die de praktijk biedt. Via een 
meetapparaat Acugraph kunnen 
meridiaanpunten doorgemeten wor-
den, waarna in een grafiek de onba-
lans in het lichaam zichtbaar wordt. 
Een behandeling bestaat meestal 
uit een combinatie van acupunctuur 
met naalden of via lasertherapie, 
massagetechnieken, moxa (krui-
denwarmte) en eventueel Chinese 
klassieke kruiden en Qigong (Chi-

nese bewegings-oefeningen). Op 
deze manier kan de cliënt zelf thuis 
ook aan de slag met oefeningen en 
kruiden om de balans te herstellen. 
De frequentie van behandelingen is 
door deze benadering ook lager en 
minder belastend voor mensen “In 
de praktijk merk ik dat mensen zeer 
vaak nieuwe inzichten krijgen over 
hun chronische klachten die een 
welkome aanvulling zijn op het wes-
terse concept van denken. Leefstijl 
en voedingsadviezen spelen hierin 
een belangrijke rol.”
“Mocht u ook behoefte hebben aan 
een andere benaderingswijze voor 
uw (chronisch) (pijn) klachten dan 
stuur ik u graag een vragenlijst toe 
zodat we kunnen kijken wat ik voor 
u kan betekenen.” Informatie opvra-
gen kan via: info@acamana.nl en  
06 23869675.

Praktijk Acamana, 
Marnix Gijsenstraat 11, Duiven, 
www. acamana.nl.

Veelzijdigheid bij  
Praktijk Acamana

LIEMERS – De Zevenaar Golf Cup 
2021 komt er weer aan! Dit jaar 
vindt het evenement plaats op 18 
september. Iedereen met een affini-
teit met Zevenaar en een golfvaar-
digheidsbewijs (GVB) is welkom. 
De ideale gelegenheid voor een Ze-
venaars dagje uit (of relatiemarke-
ting) op de golfbaan Hoog Keppel.

In de relatiemarketing speelt de 
golfsport een steeds grotere rol. Het 
aantal golfdagen ontspanning dat 
plaatsvindt is de afgelopen tien jaar 
explosief gestegen. De golfsport is 
zeer geschikt om te beoefenen met 
relaties en/of partner, omdat er sa-
men kan worden gespeeld ongeacht 
leeftijd of spelniveau. 
Golfbaan Hoog Keppel opent haar 
banen voor de Zevenaar Golf Cup 

2021. Deze baan biedt met haar faci-
liteiten en de volwaardige 18-holes-
baan een uitstekende locatie voor 
het organiseren van een golfactivi-
teit.
De Zevenaar Golf Cup 2021 is er 
voor iedereen met een affiniteit met 
Zevenaar en een golfvaardigheids-
bewijs (GVB).

Programma
Ontvangst vanaf 10.00 uur
Start Stableford (shot gun) wedstrijd 
18 holes 12.00 uur   
 
Prijsuitreiking en BBQ  aansluitend.    
Men betaalt voor de Green Fee en 
BBQ 45 euro.
Meer informatie over de Zevenaar 
Golf Cup 2021 is verkrijgbaar via 
email: zevenaargolfcup@gmail.com.

Bedoelen hier niet het ouderwetse 
kaartspel,
Wat bedoelen we hier dan wel,
Van één naar twee, van twee naar 
drie,
Ach was het nog maar zo, als ik 
slechts enkele maanden terug zie,
Alles is anders, proberen te heb-
ben, te krijgen, alles onder de knie,
Weet dit zijn mijn persoonlijke om-
standigheden, mijn zaken,
Columns zijn met name gericht op 
sport en Basketiers’71 taken,
Gezegd in de vorige column, zijn 
druk met zaalruimtes te reserve-
ren,
Zijn we mee bezig, staat te gebeu-
ren, zal zeer zeker verkeren,
Ook hier zal het systeem binnen-

kort gaan automatiseren,
Worden hier binnenkort uitgebreid 
over voorgelicht,
Kinderziektes komen dan aan de 
orde, dan zijn ze uitzicht,
Kost het minder arbeidsintensieve 
uren,
Beheerder, als gebruikers kunnen 
het dan aansturen,
Een code, een schema, trainings-
tijden invullen, wanneer we spelen,
Een mens hoeft zich dan zeker niet 
te vervelen,
Administratieve rompslomp, kan 
de gemiddelde sporter niet sche-
len,
Roepen enkel, waar, wanneer kan 
ik ballen, m’n spelletje spelen,
Daarin heeft u ook helemaal gelijk, 

geven slechts een kleine inkijk,
Niets is vanzelfsprekend, zelfs niet 
in de sportwereld, die ons lief is,
Achter de schermen wordt er hard 
gewerkt, is niet mis,
Dinsdag, donderdag, zaterdag, zijn 
blijvende dagen
Precieze tijden zullen we zeker 
naar vragen
Na de informatieavond die is ge-
weest, direct de informatie aan u 
overdragen,
Zijn we weer waar we moeten zijn, 
bekend is de tijdslijn,
Wanneer het weer gezellig, sportief 
basketballen bij Basketiers’71 zal 
zijn.

M & M

Elfde Zevenaar Golf Cup 
komt er weer aan

Golfbaan de Keppelse. (foto: Theo Dijk)

Op & Af
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Rijksweg 26 • Duiven 
026-7370298 • www.bodywearsuperstore.nl

GRATIS PARKEREN BIJ DE WINKEL  •  Alle zondagen geopend

Badkleding
al vanaf 
€ 10,-

Last minute
shopping

op = op !

hoge korting op
geselecteerde artikelen

pak je kans !
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de start 

 jouw school 

TOT DINSDAG! 
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TOYOTA-BLOEMBERG.NL
Marconistraat 21 Zevenaar

CROSS
SEPTEMBER!

18 september 
Bekijk de nieuwe
CROSS CAMP 
De nieuwe manier van 
camperen. Beleef grenzeloze 
vrijheid in deze ideale camper!

10 september 19.00 uur ONTHULLING!
Spectaculaire introductieavond van de gloednieuwe YARIS 
CROSS. Op 11 September kun je een proefrit maken in deze 
krachtpatser met alle voordelen van een SUV maar dan in 
compact formaat. 

25 september 
LIEMERS BMX WEDSTRIJD! 
Wil jij een keer crossen op een echte crossbaan? 
Dit is je kans! Bij Bloemberg hebben we een 
geweldige BMX crossbaan. De snelste crosser 
wint een leuke prijs en eeuwige roem!
Geef je snel op via de website.

Introductie 
nieuwe Yaris Cross

Introductie 
Nieuwe Cross Camp

Crossevent 
voor kinderen 
vanaf 9 jaar

S A V E  T H E  D A T E !  E E N  S P E C T A C U L A I R E  M A A N D  V O L  N I E U W E  O N T H U L L I N G E N :


