
ZEVENAAR – Chillen, genieten van 
kleinkunst en muziek, lekker eten 
en drinken, meedoen aan creatie-
ve workshops. De zussen Monique, 
Hennie en Anja Kruitwagen geven 
de tweede editie van hun Fair met 
Flair in het Tichelpark nog meer al-
lure. Op 26 september is het zover. 
Voor alle leeftijden. Gratis en hele-
maal coronaproof.

Monique Kruitwagen lacht van oor 
tot oor. De tweede Fair met Flair telt 
bijna zestig standhouders, vijftien 
meer dan in 2019, maar daar blijft 
het niet bij. Muziek, dans, cabaret, to-
neel, een modeshow, een Kinder Wij-
Land, een horecaplein, bezoekers 
komen zintuigen tekort dankzij de in-
spanningen van de zussen Kruitwa-
gen, hun kinderen, vrienden en be-
kenden. De gunfactor is hoog heeft 
ze de afgelopen weken gemerkt. 
‘Ons netwerk is natuurlijk groot. 
Maar ook uit onverwachte hoek 
krijgen we steun. Als je ziet hoeveel 
organisaties uit de gemeente Ze-
venaar deelnemen – verenigingen, 
sponsoren, faciliterende bedrijven – 
echt ongelofelijk, we tikken de hon-
derd aan. Dit geeft zoveel energie.’

Het Tichelpark is het decor van de 
fair. Pal achter de voormalige Wip-
Inn, waar Monique Kruitwagen nu 
met damesmodezaak Verrassend 
Anders en Kruitwagen Kleding-
verhuur is gehuisvest, komt een 
Kinder Wij-land met volop activi-

teiten en workshops voor ouder 
en kind. Aan de andere kant van 
de sloot tot aan de Oud-Zeve-
naarseweg staan de standhou-
ders en demonstreren verenigin-
gen en culturele diehards hun  
corebusiness. 

Met beide benen in de 
klei of op het podium. 
Een kleine greep uit het 
aanbod: toneelvereni-
ging UIT!, muziekthea-
tergroep Flirt, Dans je 
Fit, scouting Rijnwaar-
den en Vida dansstu-
dio’s. De oplettende 
bezoeker zal het zeker 
opmerken: de deco-
ratie is afkomstig van 
de stichting Buitenblik 
Zevenaar. Een school-
voorbeeld van elkaar 
iets gunnen en delen.

De Fair met Flair is met 
recht een feest van ver-
binding. Monique Kruit-
wagen: ‘Gelukkig mag 
het weer. Je merkt echt 
dat mensen behoefte 
hebben aan ontspan-

ning, saamhorigheid en samenzijn 
na de lockdown.’ Uiteraard houdt 
ze zich strikt aan de coronaregels. 
‘Ja, we gaan handhaven.’ De hele 
Oud-Zevenaarseweg is afgezet 
met dranghekken. ‘We hebben 
twee ingangen, waar mensen met 
een vaccinatiebewijs of een nega-
tieve coronatest van de GGD naar 
binnen kunnen. Op en rondom het 
terrein lopen beveiligers, maar een-
maal binnen mag alles. Tenzij er op 

20 september nog nieuwe maatre-
gelen komen. Maar dat verwacht 
ik niet.’

De fair begint om 11.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. ‘Maar het feest-
je gaat daarna nog een poosje 
door’, geeft Monique aan. Het ho-
recaplein blijft open tot 21.30 uur. 
Daar verzorgt Horeca AnnoNu de 
inwendige mens van de bezoekers. 
De akoestische coverband Lara 
Leaves maakt het feest compleet. 
Een ander hoogtepunt vindt vlak na 
zessen plaats. Alle bezoekers ma-
ken kans op een ballonvaart voor 
twee personen. De gelukvogels 
kunnen direct na de bekendmaking 
het bakje en de hoogte in.

DUIVEN – Het burgerinitiatief 
bestaat inmiddels al vele jaren 
onder leiding van professioneel 
fotograaf Henk Rodrigo. Na vele 
tientallen jaren werk als fotograaf 
besteedt hij zijn pensioen onder 
andere het instrueren van mensen 
die willen leren fotograferen. (Of 
mensen die al kunnen fotografe-
ren maar meer willen leren.) Het 
kost niks. De passie en enthousi-
asme en dit samen met een groep 
op te pakken is het enige wat ver-
eist is.

In zekere zin lijkt het net op het pro-
gramma van ‘Het Perfecte Plaatje’: 
elke week nieuwe opdrachten om 
te fotograferen en naderhand met 
de groep kijken naar de resultaten. 
Met de ene keer thema’s als natuur, 
mensen of het vastleggen van be-
weging; andere keer thema’s als 
contrast, industrialisme en kunst. 
Dit alles natuurlijk om elkaar nader-

hand wekelijks te inspireren en op-
bouwende feedback te geven over 
hoe het (eventueel) nog beter zou 
kunnen. Denk aan tips over compo-
sitie, dieptewerking e.d.

Jouw fotocamera leren kennen
Tijdens deze bijeenkomsten kun 
je ook meer leren over jouw came-
ra. Heb je een spiegelreflexcame-
ra? Dan kan je natuurlijk met vra-
gen over diafragma, iso waarden 

en andere dingen ook goed bij de 
trainer en de andere leden terecht. 
Immers: samen leren in een gezel-
lige setting. De bijeenkomsten zelf 
vinden plaats op de woensdagoch-
tenden in het Huis van Droo aan de 
Fuutstraat 50 in Duiven.

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden 
kan men contact opnemen met trai-
ner Henk Rodrigo via 06 22282384.

Fair met Flair in Tichelpark verbindt
Honderd partners omarmen ‘Kruitwagen-sisteract’ op 26 september
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Monique Kruitwagen in het Tichelpark: ‘Dit geeft zoveel energie’

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

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws

Fotogroep Liemers zoekt enthousiaste mensen

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
Nijverheidsweg 35  6662 NG Elst 
088-2973400 - www.atama.nlinstallateur in de regio

installateur in de regio

   
 

OPEN AVOND 
Zonnestroominstallaties

1 2 , 5   J A A R
j u b i l e u m

Donderdag 23 september  
17:00 - 20:00 uur
zonnepanelen 
informatieavond 
Meld u aan via de site of kom langs!



Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening
www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

SHOWROOM BEZOEK OP AFSPRAAK

Frietwagen?

 S T U D I O

KARA

Bel Olympia Zevenaar 0316 34 44 11
of mail zevenaar@olympia.nl
Kijk op olympia.nl voor meer informatie.

Robert Heinst, franchiseondernemer van de Olympia-vestigingen in 
Lichtenvoorde, Doetinchem, Hengelo en Haaksbergen zet een belang-
rijke strategische stap met de overname van kantoor Zevenaar. Deze 
overname per 1 september 2021 is een logische ontwikkeling binnen 
zijn Olympia-missie mensen en organisaties te gidsen door de veran-
derende arbeidsmarkt waarin de betekenis van werk centraal staat.

Overname biedt slagkracht en bereik
Robert Heinst en zijn team werkten al geruime tijd samen met het 
Olympia-kantoor in Zevenaar. De kantoren hebben dezelfde structuur, 
missie, mentaliteit en drive. Robert: “Het kantoor staat goed bekend 
onder zowel flexkrachten als zakelijke relaties. Dat vertrouwen en die 
relaties bouw ik graag verder uit. Uiteraard samen met de huidige, 
ervaren medewerkers die in Zevenaar werken.”

Olympia vergroot impact in Oost-
Nederland met overname Zevenaar

Diverse vacatures beschikbaar bij 

LOHR LIFTEN 
in Zevenaar

Lohr Liften is een service verlenend familiebedrijf dat al jaren in de lift 
zit. Een bedrijf dat begin 2003 is opgericht met mensen die een rijke 
historie vertegenwoordigen binnen de liftenbranche. 

Maatwerk is ons op het lijf geschreven en dat komt onder meer tot 
uitdrukking in het diverse klantenbestand. Architecten, particulieren, 
woningbouwcorporaties, utiliteitsbouw en VVE’s  komen met hun 
specifieke liftvraag die door ons wordt beantwoord. 

Lohr Liften werkt vanuit vertrouwen en is pas tevreden als klanten 
en medewerkers tevreden zijn. Je kan met recht zeggen Lohr Liften is 
“bringing you to the next level”.

Door uitbreiding van ons team hebben wij diverse vacatures  
beschikbaar, te weten:

 •  administratief medewerker voor 20 uur per week
 •  een tekenaar/werkvoorbereider (bekend met SolidWorks)
 •  ervaren liftmonteurs in bezit van rijbewijs B en VCA

Interesse in één van deze vacatures? 
Schrijf dan een motivatiebrief met CV aan Lohr Liften bv, 
Edisonstraat 60, 6902 PK Zevenaar t.a.v.  mw. J. Kreunen of per email  
naar info@lohrliften.nl  
Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met  
mw. J. Kreunen, telefoon: 0316 344 336.

Lohr Liften is een service verlenend familiebedrijf 
dat al jaren in de lift zit. Een bedrijf dat begin 
2003 is opgericht met mensen die een rijke historie 
vertegenwoordigen binnen de liftenbranche. 

VLOOIEN
MARKT
MARKTHALLEN
DIDAM
Marktplein 3, 
6942 AA, Didam

ZONDAG 
19 SEPTEMBER

VAN 9.30 
TOT 16.00 UUR
Geheel volgens 
de coronaregels

Info: 06 317 69 290
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ZEVENAAR – Inwoners van de ge-
meente Zevenaar die hun woning 
energiezuiniger willen maken kun-
nen vanaf september 2021 terecht 
bij de energiecoaches van de ge-
meente. In de afgelopen maanden 
zijn acht gemotiveerde inwoners 
opgeleid tot energiecoach, die an-
dere inwoners kunnen helpen met 
kennis, een stappenplan en tips 
om hun woning energiezuiniger te 
maken. 

Een energiecoach helpt met het krij-
gen van inzicht rondom het energie-
verbruik in- en rondom de woning. 
Hij of zij werkt op vrijwillige basis en 
komt thuis langs om de duurzaam-
heidsmogelijkheden te bespreken. 
Denk bijvoorbeeld aan isoleren, zon-
nepanelen, warmtepompen, maar 
ook het gebruik van tochtstrips, led- 
lampen en besparende douchekop-
pen. De energiecoach houdt onder 
meer rekening met het type woning 
(koop of huur), de wensen van de 
bewoners en het beschikbare bud-
get. Energiecoach Chantal Moens: 
“In mijn eigen huis uit 1974 hebben 
we ook de nodige dingen opgepakt. 
We hebben het dak gei¨soleerd en 
de ramen zijn nu dubbelglas. Dat 
is een meerjarenplan geweest, het 

kan niet allemaal tegelijk. Er zijn ook 
genoeg andere ‘kleine’ dingen die 
je kunt doen. Mijn eigen ervaringen 
neem ik mee als energiecoach.”

“Met de energiecoaches helpen we 
onze inwoners nog beter energie te 
besparen of duurzame energie op 
te wekken. De coaches zijn mensen 
die bijna allemaal zelf ook aan de 
duurzaamheid van hun eigen huis 
hebben gewerkt en dus heel goed 
weten waar je zoal tegenaan loopt,’ 
zegt Carla Koers, wethouder van de 
gemeente Zevenaar. “De energie-
coaches kunnen nu starten met de 
huisbezoeken. Dat is handig voor 
inwoners die aan de slag willen met 
verduurzamen, maar bijvoorbeeld 

niet weten waar ze moeten begin-
nen. Een paar tips voor kleine maat-
regelen kunnen al een leuk voordeel 
opleveren!” Via www.regionaalener-
gieloket.nl/zevenaar is het mogelijk 
om een afspraak met een energie-
coach te maken voor een gratis 
huisbezoek. Op de website van het 
Energieloket Zevenaar is het daar-
naast mogelijk om antwoord te 
krijgen op vragen rondom energie 
besparen en duurzaam wonen. Wo-
ningeigenaren krijgen een overzicht 
van lokale en landelijke subsidies 
en financieringsmogelijkheden. 
Door de koppeling met het lokale 
bedrijfsleven kunnen woningeige-
naren eenvoudig offertes opvragen 
bij aanbieders in de regio.

ANGERLO – Zanggroep spontaan 
uit Angerlo is maandag 30 augus-
tus weer begonnen met de repe-
titie: 22 zangers, drie muzikanten 
en de dirigent zijn op anderhalve 
meter afstand van elkaar na ze-
ventien maanden weer spontaan 
aan het zingen.

Normaal verzorgt het koor een 
tien- tot twaalftal optredens per 
jaar, waaronder een korenmiddag in 
Angerlo, maar de corona heeft dit 
de afgelopen tijd niet mogelijk ge-
maakt. Wekelijks repeteert het koor 
op de maandagavond in dorpshuis 
de Meent Angerlo. “Wij repeteren 

serieus, maar toch gezellig, om 
onze nummers zo goed mogelijk te 
zingen. Ons repertoire bestaat uit 
veel Nederlandse nummers, onder 
meer ‘Dorus er zitten twee mot-
ten’, ‘Als de zon schijnt’ van And-
re van Duin tot nummers van Jan 
Smit. Ook zingen we diverse Duit-
se nummers, waaronder ‘Zeig mir 
den Platz’ van Udo Jurgens. Ook 
Engelstalig zoals nummers van de 
Beatles en Beach boys en ‘Roller-
coaster’ van Danny Vera”, vertelt 
een enthousiast koorlid. 

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje 
op de site spontaan-angerlo.nl. Of 
kom gerust eens spontaan luisteren 
op de repetitieavond op maandag 
vanaf 20.30 uur. Info: 0639768540.

De Liemers Lacht

De vakantie is nu echt aan een ein-
de gekomen. Iedereen gaat weer 
naar het werk of naar school hier 
in Nederland. Ik ook! Op dinsdag 
7 september ging ik voor het eerst 
na de zomervakantie naar school: 
het Candea College. Dit is 
alweer mijn derde school-
jaar op de middelbare 
school. De tijd gaat snel. 
Het weer werd na de va-
kantie opeens weer beter, 
wat ik eerlijk gezegd wel fijn 
vond, maar ik had het liever in de 
vakantie zelf gehad. Zelf ben ik op 
vakantie geweest in West-Fries-
land, wat heel erg leuk en gezel-
lig was met mijn broertje en mijn 
ouders. In deze editie kunt u weer 
verschillende interessante artike-
len vinden. Op de voorpagina ziet 
u een blije Monique Kruitwagen. 
Samen met haar zussen Hennie en 
Anja en andere familieleden orga-
niseert ze de tweede Fair met Flair; 
vorig jaar kon het niet doorgaan in 
verband met corona. Op pagina 7 
vertellen Stijn Kuster, Nina Elbers 
en Rahma Maqboul over hun tijd 
als redacteur bij deze krant. Elk jaar 

verlaten enkele leerlingen na hun 
eindexamen de redactie om elders 
te gaan studeren en hun geluk te 
beproeven. Nina en Rahma profite-
ren in hun vervolgstudie maximaal 
van de kennis en vaardigheden die 

ze tijdens hun bijbaan als 
redacteur opdeden. Stijn 
schrijft af en toe nog een 
name artikel, hij besloot 
na de middelbare school 

voor een studie journa-
listiek te kiezen dankzij zijn 

ervaringen bij deze krant.
Dit jaar zoeken we weer nieuwe 
Stijns, Rahma’s en Nina’s. Jon-
gens en meisjes vanaf zo’n vijftien 
jaar die schrijven leuk vinden en 
nieuwsgierig zijn naar de wereld 
om hen heen. Ik kan het weten: 
het is een heel erg leuk bijbaantje 
met een hele leuke groep mensen. 
Als je dit een leuk idee vindt, mail 
dan naar Susan Wiendels, één 
van de begeleidende redacteuren. 
Haar e-mailadres: swsteksten@
kpnmail.nl.
Heel veel leesplezier!

Dena van Dijk

Redacteur van dienst
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Acht energiecoaches van start in Zevenaar 

Zanggroep Spontaan zingt 
weer uit volle borst

Van de redactie

Van de redactie

Wethouder Carla Koers, coördinator Wieneke Olthof en zes energiecoaches van de ge-
meente Zevenaar. (Foto: PR)

Myrte Bloem haalt haar zoontje Cody op na de eerste schooldag in groep 1 van basisschool de Bem in Zevenaar. 
(foto: Floor Koers)

Innovatie 16
6921 RN Duiven 

026 – 312 19 62 
hakkersautoschade.nl

VOOR VAKKUNDIG EN SNEL HERSTEL

Hakkers Autoschade is al 30 jaar specialist op gebied van 
autoschadeherstel in de Liemers. Het ervaren team staat voor u klaar om 

uw voertuig snel en vakkundig te herstellen.



Muskushouwsestraat 14   6666 MC Heteren   Tel. 026 - 472 12 98    
WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur 

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

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

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

Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen Inspiratie voor uw nieuwe badkamer kunt u opdoen 

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

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

DE 
BEHANDEL-
METHODE DIE 
U NOG NIET 
KENT
Nekpijn is een veel 
voorkomende klacht. 
Ruim 2 miljoen 
Nederlands  ers 
hebben nekklachten! 
Chiropractie    biedt in de 
meeste gevallen de 
oplossing. Pijnloos, 
veilig en zonder 
medicijnen. Lees hier 
wat zij doen.

Pijn in uw nek zorgt voor 
een dag vol pijnlijke   
bewegingen. Maar 
wist u dat tintelingen, 
gevoelloosheid    en uit-
straling in arm en hand 
ook worden veroorzaakt 
door blokkades in uw 
nek? Veel spierspanning 
en wervelblokkades zijn 
meestal de oorzaken van 
uw nekpijn. 

De chiropractor heft 
zenuwblokkades op 
en de fysiotherapeut 
neemt de spierspanning 
weg. Hierdoor wordt uw 

nekpijn    snel minder! Wat veel 
mensen nog niet weten: Door 
de krachten van fysiotherapie 
en chiropractie te bundelen, 
wordt nekpijn snel behandeld. 
Dit zorgt voor een duurzaam en 
langdurig resultaat. Wilt u uw 
pijn écht langdurig aanpakken? 

Maak dan een afspraak voor een 
gratis screening. 

In een gratis screening 
vertelt onze specialist wat hij 
kan doen om uw nekpijn snel 
en lang durig te verhelpen. 
Bel 024-358 5905.

NEKPIJN?

GRATIS

SCREENING 

9,1

GRATIS MEDISCHE FITNESS TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT 

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Middelweg 10b   •   Molenhoek   •   024 358 59 05   •   info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS

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
Uw keukenspecialist komt bij u thuis voor: 

	 ■ uw nieuwe keuken  
	 ■ het vernieuwen van 
     keukenfronten
	 ■ het vervangen van apparatuur 
     en/of werkbladen

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)



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 15 september 2021 5

DIDAM – Bibliotheek Montferland 
organiseert een Walk&Talk bij-
eenkomst op woensdag 22 sep-
tember 2021 van 10:00 – 12:00 
uur in Bibliotheek Didam, School-
straat 22. In deze Walk&Talk is 
Heidi Schut van Praktijk Meilì 
gastspreker. 

Heidi is Lichaamsgericht Energe-
tisch Therapeut en Begeleider Sys-
temisch Werk. Waar ben je naar op 
zoek? Weet je wat je wilt of vind je 
het lastig? Welke blokkades ervaar 
je? Het wordt een inspirerende bij-
eenkomst die wellicht tot nieuwe 
inzichten leidt in de zoektocht naar 
werk.
De Walk&Talk bijeenkomst wordt 
ook wel dé koffiepauze voor 

werkzoekenden genoemd. Het 
zorgt   voor een rustpunt maar 
geeft ook nieuwe ideeën en ener-
gie in de intensieve zoektocht naar 
een nieuwe baan. Deelnemers kun-
nen tijdens deze bijeenkomst er-
varingen met elkaar delen, contac-
ten leggen en suggesties krijgen 
die kunnen helpen in de zoektocht 
naar een geschikte baan. Onge-
acht leeftijd, gezochte werkzaam-
heden en duur van werkeloosheid.
Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende on-
derwerpen met gastsprekers. 
Walk&Talk is gratis, maar aan-
melden is verplicht via de website 
www.bibliotheekmontferland.nl, 
per mail info@bibliotheekmontfer-
land.nl of telefonisch 0316 221184.

REGIO – Op zaterdag 18 september van 11.00 tot 15.00 houdt Het Palet 
en wijkraad een rommelmarkt op het plein aan de Mondriaanstraat tus-
sen Het Palet en de school De Kameleon.

Neem een kleed mee, speelgoed waar je niet meer mee speelt, boeken, 
kleding enzovoort. En verkoop dit. Je hebt zelf misschien ook nog wel een 
idee?

DUIVEN – Eindelijk mocht het weer, 
hardlopen in wedstrijdverband. Met 
een enkele aanpassing in verband 
met het nog steeds heersende co-
ronavirus, kon de achtste Bert Tim-
mer Memorial Loop in Duiven van 
start gaan. 

Het zonnige weer was voornamelijk 
prettig voor de bezoekers, voor de lo-
pers was de plotselinge warmte een 
extra bottleneck om de race te vol-
tooien. De opkomst was iets meer 
dan normaal zo over de vierhonderd 
inschrijvingen. De sfeer zat er al 

vroeg in met de start van de twee 
jeugdlopen. Daarna gingen zowel de 
10 als de 5 kilometer van start. 
De 5 kilometer werd een overwin-
ning voor de Running Team Lie-
mers atleet, Thijn van Elburg in een 
tijd van 16:40. Tom van Beusekom, 
eveneens een Running Team Atleet 
claimde met een duidelijke voor-
sprong op nummer twee de over-
winning op de 10 kilometer met een 
tijd van 35:06. 
Veel starters van de loopgroep FRoS 
liepen hier hun eerste wedstrijd, het-
geen menige met enige spanning 

tegemoet zag. Het was goed te mer-
ken, dat zowel atleten als bezoekers 
een hardloopevenement hebben ge-
mist. 
Swabaa Movements omlijste de di-
verse afstanden met spectaculaire 
optredens en verzorgde tevens een 
inspirerende warming-up voor de 
jeugd. Zowel organisatie als lopers 
waren tevreden, dat alles weer liep 
zoals het gepland was zonder eni-
ge onverwachte gebeurtenissen. 
Ondanks de sobere indeling van Het 
Horsterpark was het een echt feest 
om het hardlopen te vieren.

ZEVENAAR – Kom uit je stoel en 
wordt een actieve ‘oudere’! Iedere 
maandagavond, dinsdagavond en 
donderdagmiddag zijn er diverse 
sportuurtjes voor 50-plussers in-
Zevenaar. In de gymzalen van het 
Liemers College Zonegge worden 
deze gevarieerde lessen gegeven. 

Trouwe en gezellige groepen van 
50-plussers doen op muziek diver-

se oefeningen om actief te zijn en 
te blijven. We beginnen met een 
warming up, zodat de spieren goed 
warm worden. De les bestaat ver-
der uit oefeningen, zowel verster-
kend als soepel houdend voor de 
spieren. Ook wordt er gewerkt aan 
de conditie en komt het geheugen 
aan bod door middel van diverse 
spelvormen. De lessen worden al-
tijd afgewisseld. 

Het sociale aspect is natuurlijk ook 
belangrijk, want samen sporten is 
veel leuker dan in je ééntje. Dus we 
zijn op zoek naar dames en heren 
die zich bij ons willen aansluiten 
om op een gezellige en laagdrem-
pelige manier aan een actieve le-
vensstijl willen werken.  

Meer info staat op 
www.thorzwaluwen.nl.

Vrijdag 17 september 2021 om 
10.30 uur. Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor Thanh. 
Zondag 19 september 2021 om 
11.00 uur. Gebedsdienst. Voorgan-
ger: Parochianen.
Vrijdag 24 september 2021 om 
10.30 uur. Eucharistieviering. 

 Voorganger: Pastoor Thanh.
Zondag 26 september 2021 om 
11.00 uur. Woord/ communie-
dienst. Voorganger: Pastor Jeroen 
Heemink.
Gebedsintenties 17-09-2021: Wim 
Staring, Joop Brugman-Sonneveld.
Gebedsintenties 24-09-2021: Wim 

Staring, Joop Brugman-Sonneveld, 
Jan Post en John Francis Post.
Mededelingen: Zaterdag 25 sep-
tember is de Sam’s kledingactie. U 
kunt uw kleding in gesloten plastic 
zakken/dozen afgeven bij het Paro-
chiecentrum tussen 9.00 – 12.00 
uur.

AERDT – De kerk in Aerdt is 
op zondag 19 september om 
16.00 uur het decor van een na-
zomerconcert. Het Enkel Riet 
Trio -bestaande uit Huib den 
Uyl (sopraansaxofoon), Erwin 
Hoogenboom (basklarinet) en Ton 
Rutjes (altsaxofoon)- zal muziek 
ten gehore brengen uit de periode 
1910-1920 tot 1960-1980. 

Alle stukken zijn door Huib den 

Uyl speciaal gearrangeerd voor 
deze combinatie. De toegang tot 
het concert is gratis. Na afloop 
is er een vrije donatie. In verband 
met de coronaregels dienen lief-
hebbers zich vantevoren aan te 
melden; dat kan telefonisch 0316 
330479 of via info@kunstkringh-
ge.nl. 
Deze middag is ook vanaf 14.00 
uur de expositie te bezichtigen van 
schilderijen van Jetty van Well en 

textiele werken van Jo Huijsman. 
Aansluitend aan het concert is er 
om 17.00 uur een benefietdiner, 
aangeboden door stadsbrunche-
rie De Groen uit Zevenaar. De op-
brengst hiervan is voor de kas van 
de Kunstkring. Dit diner vindt bij 
goed weer in de openlucht, voor 
de kerk, plaats. Is het weer min-
der goed, dan wordt er een tent 
geplaatst. Aanmelden kan via  
www.kunstkringhge.nl.

Bijeenkomst Walk & Talk in Didam.

Walk&Talk-bijeenkomst 
met gastspreker Heidi Schut

Rommelmarkt/braderie 
voor kinderenLoopfeest in Duiven

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Nazomerconcert en benefietconcert in Aerdt

Kom uit je stoel!

Start 10 km. Foto: Rob jansen)
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1.6 Limited 120pk 
Climate Control
Trekhaak

Bouwjaar 2011
Km. Stand 122.932 km

Prijs € 6.950

 
Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
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Hyundai I10 
1.0i i- Motion Comfort / 
Origineel NL / Airco / 
Cruise control
Bouwjaar 2015
Km. stand 42.950 km

Prijs € 6.975,-

OCCASION 
VAN DE WEEK

NIEUW 
BINNEN

Suzuki Swift
1.6 Sport / 
Historie bekend / 
Cruise control / 
Stoelverwarming
Bouwjaar 2016
Km. stand 76.697 km
Prijs € 12.250,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Renault Twingo 
1.5 dCi Dynamique Airco/
Cruise/Schuif-kanteldak

Brandstof: Diesel
Km. stand 146.751 km

Bouwjaar: 2011

€ 4.250

Peugeot 307 
1.6-16V XS Automaat/Airco

Brandstof: Benzine
Km. stand 197.256 km

Bouwjaar: 2002

€ 3.250,-

Peugeot 107 
1.0-12V XS 5 drs. Airco/

Elektr. ramen
Brandstof: Benzine

Km. stand 115.159 km
Bouwjaar: 2011

€ 4.695,-

TEL: (0316) 37 13 00
AERDTSESTRAAT 44A PANNERDENAERDTSESTRAAT 44A PANNERDEN

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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

Liemersallee 9

6931 KH Westervoort

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

• VERKOOP OCCASIONS 
• REPARATIES EN                       

ONDERHOUD 
• AIRCO SERVICE
• BANDEN
• REMMEN
• SCHADE HERSTEL
• TPMS SERVICE
• ACCU’S

Saab Arnhem
Saab Arnhem  |  Geograaf 36  |  6921 EW Duiven  

Tel. 026 - 3 11 10 51  |  www.saab-arnhem.nl

Saab Arnhem 
Saab Arnhem  |  Geograaf 36  |  6921 EW Duiven  
Tel. 026 - 3 11 10 51  |  www.saab-arnhem.nl

Jaarbeurt + 
APK-keuring 

bij Saab Arnhem 
voor €249,-

geldig voor alle merken
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LIEMERS – Rahma Maqboul, Stijn Kuster 
en Nina Elbers hebben allemaal bij De Lie-
mers Helemaal Goed Courant gewerkt toen 
ze op de middelbare school zaten. Inmid-
dels studeren ze, soms ver buiten de Lie-
mers. Hoe is het nu met hen en hoe hebben 
zij hun periode bij de krant ervaren?

“Toen ik kwam kennismaken, was dat toevallig 
op de dag dat de krant officieel begon en alles 
ondertekend werd. Ik kwam op de groepsfoto 
terecht. Voor ik het goed en wel doorhad, zat ik 
bij De Liemers Helemaal Goed Courant,” vertelt 
Stijn lachend. Net als Nina was hij er vanaf het 
begin erbij en nog steeds levert hij af en toe 
een bijdrage. Nina: “Ik heb zóveel geleerd en 
ook ontzettend veel zelfvertrouwen gekregen. 
In het begin kreeg ik bij een artikel altijd tips en 
adviezen van onze begeleiders, maar tegen de 
tijd dat ik stopte was dat bijna nooit meer no-
dig.” Haar laatste bijdrage was te vinden in de 
cultuureditie, begin zomer. Maar, zegt ze: “Dat 
schrijven houd je toch een beetje in je.” Voor 
Rahma is het inmiddels wat langer geleden 
dat ze haar laatste bijdrage schreef, maar ze 
weet nog exact waarom ze bij de krant ging. “Ik 
wilde een bijbaantje. Ik schrijf al sinds ik heel 
klein was, dus dit trok mijn aandacht. Daarbij 
vind ik het contact met mensen heel leuk en 
het is mooi om het positieve nieuws een keer 
aan het licht te brengen.”

Studeren
Alle drie zitten ze inmiddels op een vervolg-
opleiding. De studiekeuze was voor Stijn snel 
duidelijk: journalistiek. De courant was voor 
hem ideaal om die richting uit te proberen. 
“Ik ben vooral geïnteresseerd in radio en vi-
deo. Dat is ook wat ik nu doe, maar in de 
journalistiek zal je altijd blijven schrijven. Ik 
ben dat heel leuk gaan vinden in mijn tijd 

bij de krant.” Stijn heeft het eerste jaar suc-
cesvol afgesloten. “Het was echt heel zwaar, 
maar het is gelukt! Op de middelbare was 
een 5,5 voldoende, maar nu wil ik echt het 
beste eruit halen.” Ook Rahma heeft haar eer-
ste jaar gehaald. “Ik studeer bij Amsterdam 
University College, waar ik Liberal Arts and 
Sciences volg. Daarbij mag je drie richtingen 
kiezen. Ik heb voor International Law, Inter-
national Relations en Psychology gekozen.” 
Eerste wilde ze voor een rechtenstudie gaan, 
maar de afwisseling in haar huidige studie 
trok haar meer. “De samenleving bestaat niet 

alleen maar uit rechten. Die diversiteit heb je 
ook nodig op de werkvloer.” Een uitgebreide 
studie, dus. Nina studeerde eerst Internati-
onal Business in Arnhem, maar nu gaat ze 
over op iets anders. “Ik wil heel graag een 
internationale journalist worden. Dat is echt 
een droom van mij,” vertelt ze. “Ik heb mijn 
propedeuse nu gehaald, dus nu ga ik Media 
Studies volgen in Groningen. Uiteindelijk wil 
ik de master Journalism gaan studeren.” En 
met een doel: “Je hoort overal zoveel ver-
schillende dingen. Ik wil als journalist wat 
eerlijkheid de wereld in blijven brengen.”

Opstapje
Rahma vertelt dat het schrijven bij de krant 
haar veel heeft gebracht. “Hoewel mijn studie 
in het Engels is, heb ik door De Liemers He-
lemaal Goed Courant leren schrijven. Ik kan 
hoofd- en bijzaken goed scheiden. Ook heb 
ik geleerd om kritisch te zijn en ergens ana-
lytisch naar te kijken. Je leert meer dan je 
denkt, ook van degenen die je interviewt. Ik 
heb gepraat met wethouders en burgemees-
ters, maar ook met kinderen, families of res-
tauranteigenaren. Die communicatie is heel 
anders. Je moet jezelf eigenlijk verplaatsen 

in de ander, om vervolgens het gesprek aan 
te gaan.” Informatie verwerken gaat ook een 
stuk makkelijker volgens Nina: “Verslagen 
schrijven gaat me nu veel beter af en als ik 
voor een onderzoek iemand moest intervie-
wen, ging dat heel goed.” Ook Stijn merkt op 
dat hij makkelijker contact kan leggen met 
mensen. Voor zijn studie is dat natuurlijk erg 
handig: “Mensen bellen en contact opnemen, 
dat moet je gewoon meemaken en ervaring 
in opdoen. Dan ga je daar makkelijker in mee 
op je studie.” Het baantje bij De Liemers He-
lemaal Goed Courant was een fijn opstapje 
voor Stijn. “Door mijn ervaring heb ik ook mijn 
stageplekken gekregen, en uiteindelijk zelfs 
een contract bij AutoVisie en Manage.”

Persoonlijk
Stijn is erg druk met zijn studie. Toch vindt hij 
het leuk om af en toe nog een artikel voor de 
Liemerse krant te schrijven. “Even iets regio-
naals tussendoor,” zegt hij. “Je leert je eigen 
omgeving anders kennen. Je komt op plek-
ken die eigenlijk om de hoek zijn, maar waar 
je nog nooit geweest bent.” Rahma vond het 
regionale aspect eveneens heel fijn. “Het is 

een ander soort nieuws.” Het meest houdt 
ze toch wel van de persoonlijke verhalen. “Ik 
heb een keer een vrouw geïnterviewd met de 
ziekte MS. De manier waarop zij in het leven 
staat is prachtig om te zien. Een echte door-
zetter. Ik heb nog steeds contact met haar 
en heb haar ook een keer geholpen bij een 
evenement dat ze organiseerde, om geld op 
te halen.”

Het schrijven gaat natuurlijk niet altijd even 
makkelijk, vertelt Nina. “Het moet je wel lig-
gen. Ik zou het niet aanraden als je dingen 
snel wilt afhandelen, want ik heb ook best 
wel een paar moeilijkere artikelen gehad. 
Maar het is echt een heel mooi baantje, waar 
je ook nog eens voor krijgt betaald. ” Ze vindt 
het ook erg leuk dat fotografie een groot 
onderdeel speelt. “Dan kan je in beeld vast-
leggen wat je ook in woorden probeert te 
zeggen. Ik maak de foto’s gewoon met mijn 
telefoon, al heb ik natuurlijk wel gelet op de 
kwaliteit van de camera.” Ook op dit gebied 
is ze erg gegroeid: “De workshop over foto-
grafie hielp heel erg en door het interview 
met een fotograaf heb ik veel geleerd.”

‘Schrijven houd je toch een beetje in je’
(Ex-)redacteuren vertellen over De Liemers Helemaal Goed Courant

Stijn Kuster test een auto uit voor Manners (Foto: PR)

Nina Elbers: “Ik wil een internationale journalist worden”

Rahma Maqboul: “Je leert meer dan je denkt, ook van degenen die je interviewt”

Kyra Sannes
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De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

06 - 246 67 703 / 06 - 558 14 854
www.kringloopvelp.nl

Ontruimt, verhuist 
en ontzorgt

Wij regelen voor u de 
woningontruiming van A tot Z.

De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.

                             

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

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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

Showroom geopend: Vrijdag 10.00 tot 16.00 uur • Zaterdag 9.30 tot 13.30 uur of telefonische afspraak

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

FEESTJE?
Informeer naar 

de mogelijkheden!

WILD FESTIJN

13 November
&

27 November

 info@centrumreijmer.nl - Dorpstraat 78, Babberich

www.centrumreijmer.nl

Aanvang 17:30 uur�

Bij Reijmer

Reserveer via onze site

 of bel  0316 24 72 13

• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Ondersteuning in zorg 
voor een optimale weerstand

‘ Eenzaamheid
kun je alleen 
zelf voelen’

Eenzaamheid is een persoonlijke 
ervaring. De een heeft meer bete-
kenisvolle relaties of een groter so-
ciaal netwerk nodig dan de ander. 
Dit maakt eenzaamheid moeilijk in te 
schatten. Het is iets wat je alleen zelf 
kunt voelen. 
Herkenning en erkenning zijn de eer-
ste belangrijke stappen om sociaal 
isolement te voorkomen. Hoe meer 
we weten, hoe meer we kunnen doen. 
Het vraagt moed, initiatief, en wils-
kracht, waarbij in de gemeente Duiven 
veel verenigingen graag een hand 
willen uitreiken om verbindingen te 
leggen. 

WijKern: een plek 
voor iedereen

   Week van 
de Ontmoeting AGENDA

e WijKern komt voort uit de vroe-
gere Seniorenclub en is geves-
tigd aan het Eilandplein in Duiven. 

Voorzitter is Marika Biacsics. Onder haar 
leiding, en met behulp van een enthou-
siast bestuur en ruim dertig vrijwilligers, 

bloeide de WijKern op tot een locatie waar 
mensen graag samenkomen. Om aan een 
activiteit mee te doen of gewoon voor 
een gezellig gesprek.
“Iedereen voelt zich wel eens eenzaam”, 
zegt Marika. “Eenzaamheid ken je in alle 

vormen en kan voor iedereen verschil-
lend zijn. Er zijn mensen die een geslaagd 
sociaal leven leiden, terwijl zij zich toch 
eenzaam voelen. Of mensen die weinig 
tot geen sociale contacten hebben, maar 
die zich toch niet eenzaam voelen. Alleen 
als eenzaamheid blijvend wordt en onge-
wenst is, moet je er iets mee. Dan komt 
de WijKern om de hoek kijken.”

Sociaal centrum
De WijKern is een sociaal centrum voor 
ontmoeting en activiteiten. “Wij hebben 
niet het idee eenzaamheid op te kun-
nen lossen, maar we willen wel graag 
een steentje bijdragen aan het oplossen 
van het probleem. Daarom doen we ook 
mee aan de Week van de Ontmoeting. De 
WijKern wil zichtbaar, toegankelijk, laag-
drempelig en gastvrij zijn. We staan open 
voor iedereen. Voor bezoekers, maar we 
bieden ook een plek aan vrijwilligers, die 
door het vrijwilligerswerk weer meetellen 
en op deze manier nieuwe sociale con-
tacten opdoen.”
De WijKern organiseert ontmoetingen en 
activiteiten voor jong en oud. Op sportief, 
recreatief, leerzaam en cultureel gebied. 

“Er gebeurt hier veel. Van een wandel-
groep en lezing tot handwerken, schilde-
ren, biljarten en koersballen. De WijKern 
bruist van de activiteiten en precies dat 
willen we laten zien tijdens de Week van 
de Ontmoeting. We hebben iedereen wel 
iets te bieden.”
De WijKern houdt de hele week een vrije 
inloop voor activiteiten. Gewoon lekker 
komen en meedoen. Meer informatie en 
het volledige programma is binnenkort 
te vinden via www.dewijkern.nl en opga-
ve kan via e-mail info@wijkern.nl. Marika: 
“Mensen die zich eenzaam voelen of ie-
mand kennen met eenzaamheid, zijn wel-
kom om een kijkje te nemen.”

D

Marika Biacsics 
geniet van 
de vrolijkheid 
tijdens de 
activiteiten. 

Datum  Activiteit
30-9 tm 7-10 Groepswandelen
30-9 tm 7-10 Open inloop activiteiten bij de Wijkern 
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
6 okt Koffi e-uurtje huis van Droo 
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).

Eenzaamheid is overal. Het komt onder alle rangen en standen voor. Bij mannen en bij vrouwen, bij jong en oud. De WijKern 
in Duiven beseft dat er veel mensen zijn zonder een rijk sociaal leven, die zich eenzaam voelen. Daarom wil de Wijkern de 
ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die wat gezelschap kan gebruiken.
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ARNHEM – Op zondag 26 sep-
tember wordt van 9.00-16.00 uur 
op het parkeerterrein Olympus 1 
naast de Rijnhal weer een leuke 
grote vlooienmarkt gehouden met 
150 deelnemers.

Hier wordt tweedehands, antiek, 
curiosa, snuiserijen, brocante, 
huisraad en kleding te koop aan-

geboden. Elke keer weer een groot 
succes! Leuk voor de bezoeker om 
te komen snuffelen! Alles wordt 
volgens de coronaregels die dan op 
dat moment gelden! De markt be-
zoeken kost drie euro entree voor 
volwassenen; kinderen tot 12 jaar 
onder begeleiding gratis! Toiletten 
en catering met terras zijn aanwe-
zig!

WESTERVOORT – Ronald Ker-
sten, wandelbegeleider voor na-
bestaanden en Judith Nijland met 
haar praktijk Rondom Overlijden 
starten per oktober 2021 met een 
lotgenotenkring voor mensen die 
recent een dierbare zijn verloren 
door overlijden. De lotgenoten-
kring zal iedere maand in drie ach-
tereen volgende bijeenkomsten 
worden gehouden.

Tijdens de lotgenotenkring vinden 
nabestaanden elkaar in hun eigen 
unieke rouwervaring en er is aan-
dacht, erkenning en wederzijds res-
pect.

Samen hebben Ronald en Judith 
deze bijeenkomsten opgepakt, om-
dat zij de ervaring hebben dat bij 
nabestaanden de behoefte om met 
elkaar in gesprek te gaan groot is. 
Elkaars ervaringen uitwisselen om 
zo het gevoel van alleen zijn, die in 
de afgelopen coronatijd alleen nog 
maar groter leek, te onderdrukken 
of even kwijt te zijn.

De bijeenkomsten zullen gehouden 
worden op:
De tweede woensdagavond van de 
maand in het Inloophuis De Her-
berg in Westervoort.
Op de tweede zondagmorgen van 
de maand zal de Lotgenotenkring 
gehouden worden in de theaterkerk 
in Bemmel. 

De kosten inclusief consumptie 
bedragen 30 euro. Bent u geïnte-
resseerd en heeft u recent afscheid 
moeten nemen van uw geliefde, 
dan nodigen Ronald en Judith u 
van harte uit om deel te nemen aan 
de lotgenotenkring.

Voor meer informatie kunt u te-
recht op beide websites of kom 
naar de informatie inloopavonden:
20 september om 19.00 bij Aster 
Uitvaartzorg in Elst en 22 septem-
ber om 19.00 uur bij het Inloop-
huis De Herberg in Westervoort.  
(www.praktijk-op-eigen-kracht.nl, 
www.rondom-overlijden.nl. Via de 
mail: lotgenotenkring@gmail.com)

Judith Nijland, Ronald Kersten.

(foto: Studio Poot Fotografie)

ZEVENAAR – Op donderdag 23 
en vrijdag 24 september organi-
seert Rotary Zevenaar samen met 
Bloemberg Automotive een spec-
taculair Cross Event voor kinderen 
van de basisscholen in de gemeen-
te Zevenaar. Hierbij geven profes-
sionele instructeurs van Boost 
Pumptracks een heuse clinic aan 
de kinderen vanaf groep 5 op een 
speciale pumptrack (BMX baan).

Deze wordt aangelegd op het terrein 
van Bloemberg aan de Kelvinstraat 
24 in Zevenaar. De kinderen krijgen 
tips en trucs zodat ze op een spor-
tieve manier kennis maken met de 
sport BMX. 

Liemers BMX cross event
Direct na het event voor de scholen 
is er op zaterdag 25 september is 
er een open cross event voor alle 
kinderen vanaf zeven jaar uit de 
Liemers. Van 10.00 tot 16.00 uur 
kunnen kinderen Crossen op een 
echte crossbaan! Meer informatie 
over dit event en hoe u zich kunt 
opgeven voor dit gratis event staat 
op de website van Bloemberg, www.
toyota-bloemberg.nl. Hierbij is de 
inschrijving op basis van beschik-
baarheid en worden de aanvragen 
op volgorde van binnenkomst be-
handeld.
Bloemberg Automotive, Kelvinstraat 
24, Zevenaar.

BEEK – No Limit is een dameskoor 
dat bestaat uit enthousiaste da-
mes uit de Liemers en omstreken. 

Het koor is opgericht in 1988 en 
sinds 2016 is de muzikale leiding 
in handen van dirigent en pianist 
Hans de Leeuw 
Het gevarieerde repertoire dat ge-
zongen wordt bestaat onder ande-
re uit nummers van The Beatles, Ed 
Sheeran ,Blöf, Boudewijn de Groot 
, John Legend en nog veel ever-
greens en hedendaagse nummers. 
De liedjes die we zingen worden 
vierstemmig gezongen .
We organiseren zelf regelmatig 

concerten en Sing Ins maar doen 
ook graag mee aan korenfestivals. 
No-Limit treedt graag op en we zijn 
dan ook te boeken voor elk evene-
ment.
Wij zijn weer begonnen met repe-
teren en zijn op zoek naar dames 
die ons koor willen komen verster-
ken. We oefenen elke maandag van 
20.00 tot 22.00 uur in de Steenbok 
op de Sint Jansgildestraat 71 te 
Beek
Heb je altijd al willen zingen in een 
koor en zou je het leuk vinden om 
je bij ons aan te sluiten neem dan 
contact op met Berna Wenting  
06-40330387.

Supergrote vlooienmarkt in 
Arnhem

Rouwen hoef je niet alleen te doen!

Praktijk op Eigen Kracht en 
Rondom Overlijden organiseren 

de Lotgenotenkring

BMX Cross Clinic voor kinderen 
uit de Liemers

Koor No-Limit Beek is op zoek 
naar nieuwe leden 

WESTERVOORT – Huist er een 
schrijver in u? Wilt u graag lezers 
boeien met wat u zelf bedacht en 
geformuleerd heeft? Dan is de 
cursus ‘Zelf schrijver worden’ wel-
licht iets voor u! In deze cursus 
wordt gestart met de basis: plot, 
personages en perspectief. 

Naast deze lijn komen er steeds 
verschillende creativiteitstechnie-
ken aan bod. De nadruk ligt bij het 
zelf doen, maar daarnaast is er ook 
feedback van de medecursisten en 
van de docent, de heer Humphrey 
Ottenhof, bekend als schrijver, co-
lumnist van de Gelderlander en 
dichter van Westervoort.
Overal zien we korte teksten in de 

vorm van blogs, columns, gedich-
ten. Al naar gelang de wens van de 
cursisten kunnen er zijstapjes ge-
maakt worden naar deze genres. 
Zo mogelijk worden eindproducten 
gepubliceerd in krant, tijdschrift of 
op het net.
De cursus omvat zeven lessen en 
wordt gegeven op maandagmid-
dag (om de twee weken) van 14.00-
16.00 uur, te beginnen op maandag 
20 september 2021. Leslocatie: 
Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 
1 in Westervoort.
Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij!   Aanmelden graag zo spoe-
dig mogelijk bij Riky Rothengatter, 
026 3119659 of via www.kreatie-
vekringwestervoort.nl.

Cursus ‘Zelf schrijver worden’ 
bij Kreatieve Kring Westervoort

(advertentie)
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Codicil
Onlangs kwamen mijn cliënten An-
nelies en Leo op kantoor met een 
brief die haar tante Wies zelf ge-
schreven had. Daarin stond dat na 
haar overlijden - wat twee weken 
daarvoor gebeurd was - Leo haar 
zaken moest regelen - ze had zelfs 
het woord ‘executeur’ gebruikt - en 
dat alle sieraden en de grote staan-
de klok van de familie naar Annelies 
moest gaan en dat de trouwe buur-
vrouw € 500 moest krijgen. Annelies 
en Leo vroegen mij of dit zo uitge-
voerd kon worden.
Deze brief is een codicil, maar sinds 
2003 mag je bepaalde zaken niet 
meer regelen in een codicil en som-
mige zaken mocht je daar altijd al 
niet in regelen. Zo mag de execu-
teursbenoeming sinds 2003 niet 
meer. Dat moet bij testament gere-
geld worden. Dit geldt ook voor “alle 
sieraden”. Tante Wies had de siera-
den apart moeten benoemen, bij-
voorbeeld de gouden ring met drie 
rode stenen, de zilveren halsketting 
met opalen pendant, et cetera.
Inboedelgoederen, zoals in dit geval 
de klok, die duidelijk gespecifi ceerd 
zijn, mag je legateren en wat betreft 
geldbedragen: deze mag je ook niet 
legateren in een codicil.
Een codicil moet handgeschreven 
zijn en moet voorzien zijn van een 
datum en een handtekening. Je kan 
een codicil het beste bij de notaris 
afgeven, want als nu iemand anders 
dan Annelies de brief gevonden 
had, dan had diegene hem wel kun-
nen weggooien en was er nooit ie-
mand achter gekomen.
Als Wies in gemeenschap van goe-
deren gehuwd was met Jaap en de 
wettelijke verdeling zou van toepas-
sing zijn, dan zou Jaap de klok niet 
hoeven af te staan, omdat die niet in 
haar nalatenschap valt, maar direct 
wordt toebedeeld aan Jaap.
Mocht je dat anders willen regelen, 
dan moet je echt even langskomen 
voor een gesprek, want dat is te in-
gewikkeld voor een column.

Aletta Laarberg-Trynes
De notaris die nog de tijd 
voor je neemt!
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HORIZONTAAL: 1 gezwel, 5 bijtijds, 9 humeur (afk.), 12 banier, 13 midden, 
14 spijskaart, 15 omgeving, 17 zacht smakend, 18 nikkel (afk.), 19 lawaai-instru-
ment, 20 versiering, 21 ongewijde geestelijken, 22 voormuur, 24 weefpatroon, 
25 crisis, 27 dieventaal, 28 kracht (eng.), 29 bevelhebber der landstrijdkrachten 
(afk.), 30 plezier, 31 term uit de Indische keuken, 32 kaas, 33 mythologische oer-
slang, 34 schaakstuk, 35 bloei, 36 internationale hulptaal, 38 deel van een plant, 
39 roomkleur, 40 niet in staat om te zien, 42 land in Azië, 43 term, 44 domina (afk.), 
45 vier weken, 46 bof (medische term), 48 gedorste en gepelde rijstkorrels, 
49 gaping, 50 stuurs, 51 Verenigde Arabische Republieken (afk.), 52 manuscript, 
53 nachthagedis.

VERTICAAL: 1 deel van de dag, 2 Indonesisch gerecht, 3 Centraal Antenne 
Systeem (afk.), 4 pakhuis, 5 aanwijzing, 6 gevoelig voor vlijerij, 7 Duitse Industrie 
Norm (afk.), 8 in oprichting, 9 gemeten in een rechte lijn, 10 eenheid (Eng.), 11 mus-
kiet, 13 peettante, 14 bijbelse figuur, 16 vuurpijl, 17 bandiet, 20 kabinetsvakantie, 
21 heerschaar, 22 profijt, 23 rivier in Duitsland, 24 rimpel, 25 cowboyfeest, 
26 darmbeen, 27 bouwland, 28 beslist, 31 katachtig roofdier, 32 blond meisje, 
34 tendens, 35 hofmakerij, 37 troonpretendent, 38 ongekleed, 40 soort garen, 
41 werpkoord, 42 chronische aandoening, 43 nevel, 44 jongensnaam, 45 met be-
hulp van (afk.), 46 kleine zeis, 47 dierengeluid, 49 helium (afk.).

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

ADELAAR - AFASIE - AFREIS - ARENA - BARKAS - BOOTS - CHINA - DERDE - 
DEUGD - DONOR - EDELMAN - ELITE - ENIGE - ENKELE - ENORM - 
EVENBEELD - FEEST - FLEXIE - GIPSY - GLUCOSE - GROTESK - HEIDEN - 
HOOFD - IDOOL - INEEN - INTENS - IRREEEL - KEELGAT - KILTE - 
KOFFIE - KRAAG - LARVE - NATIE - NEERSLAG - NIETTEMIN - NOTIE - 
NYLON - ONTDAAN - OPMARS - OPTIEK - RABAT - RAPPEL - RUINE - 
SCHUWT - SHARIA - STAAF - TANGENS - TRONIE - TWEET - TIJDVAK - 
VIKING - WEDDE - ZULKE

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

krater-
golf

3
crisis maart

(afk.)
ont-

wikkeld
insect

finesse bloei-
maand perplex

lichaams-
deel

korte
nota

uiteen-
zetten

6 2

7 5 zoogdier

spade

8

verbond huid-
smeer

rivier in
IJsland

trots en
zelf-

bewust

televisie-
station in

China

mond-
blaartje

gravure

krachte-
loosheid

recht-
streeks

4
kleine
ruimte

goed
gebouwd

1
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de oplossingsregel 
en u leest de oplossing van deze puzzel.
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ZEVENAAR – Zaterdag 2 oktober 
staat de Gelderse band Dodargh 
op het podium van Muziekcafé De 
Lantaern in Zevenaar. De avond 
staat in het teken van Keltische 
sferen. Verteller Martin Pragt zal 
de diverse nummers aan elkaar 
praten. Aanvang 20.30 uur. En-
tree: tien euro.

Dodargh bestaat uit vier enthousi-
aste Gelderse muzikanten die hun 
inspiratie in de Keltische, Engelse 
en Amerikaanse folkmuziek vinden. 
Het repertoire is afwisselend. Zo-
wel traditioneel als modern. Voor 
liefhebbers van gevoelige ballades, 
vrolijke liedjes, vlotte instrumen-
talen maar ook stevige dans- en 
folkrockritmes is deze avond een 
must om mee te maken. Er zit voor 
iedereen wel een favoriet nummer 
tussen.

Dodargh haalt de inspiratie uit de 
diverse folk revivals die aan de 

andere kant van Noordzee en At-
lantische oceaan plaatsvonden. 
Denk bijvoorbeeld aan Fairport 
Convention of Steeleye Span. Er 
zullen covers van diverse verge-
lijkbare fenomenen voorbij komen. 
En uit de schijnbaar onuitputtelij-
ke voorraad aan folk en country 
muziek ontdekken ze regelmatig 
nieuwe pareltjes die ze zich eigen 
maken. Maar ook de liedjes die 
door zangeres Imka geschreven 
zijn passen goed in de traditioneel 
Keltische sferen. Verhalen vertel-
ler pur sang; Martin Pragt zal deze 
avond de verbindende teksten 
op zich nemen. Dodargh en Mar-
tin Pragt hebben het programma 
in een drietal thema’s verdeeld. 
Bij elk thema zal Martin een Iers, 
Amerikaans of een ander Tran-
satlantisch verhaal vertellen. Het 
wordt een unieke avond met veel 
leuke invalshoeken vanuit de Ame-
rikaanse en Ierse folk. 
Meer info op www.delantaern.nl.

Zondag 19 september is er geen 
viering in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar. 

Mededeling:
Overleden op woensdag 18 augus-
tus in de leeftijd van 84 jaar me-
vrouw Corrie Otten-van Mierlo, wo-
nende in de Subenhara (voorheen 
aan de Steenheuvel in Ooy-Zeven-

aar). Haar afscheidsviering was op 
woensdag 25 augustus bij het Cen-
trum in Babberich en aansluitend 
haar begrafenis op de begraaf-
plaats aan de Dijkweg in Oud-Ze-
venaar.

Zondag 26 september is er geen 
viering in de Sint-Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar.

Kerkdiensten in H.Andreaskerk – 
Maria Koningin te Zevenaar:

Op zondag 19 september is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering 
met livestream voorganger Pastoor 
Thanh Ta. 
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Nico Jansen, Maria Diebels – Don-
gemans, Henk Frerix.
Op zondag 26 september is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering 
met livestream, Thema: vrede. Voor-
gangers Pastoor Thanh Ta en Dia-
ken A. van Zundert.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wieland, 
Thea van Haaren van der Velden en 
overleden familie, Jan Berntzen en 
dochter Rini, Maria Diebels – Donge-
mans, Henk Frerix.

Op zondag 26 september is er om 
13.00 uur een Eucharistieviering/1e 
H.Communie groep 1, voorganger 
Pastoor Thanh Ta en pastoraal wer-
ker Jeroen Heemink. 
Op zondag 26 september is er om 
15.00 uur een Eucharistieviering/1e 
H.Communie groep 2 , voorganger 
Pastoor Thanh Ta en pastoraal wer-
ker Jeroen Heemink. Intenties: Ben-
the Damen, Bennie Nieuwenhuis en 
familie.

Overleden: 
Op 6 september is overleden Maria 
Diebels – Dongemans in de leef-
tijd van 94 jaar. Zij woonde Willem 
de Zwijgerlaan. Haar uitvaart was 
maandag 13 september in de H. 
Andreaskerk Zevenaar waarna de 

begrafenis op begraafplaats Mosco-
wa Arnhem.
Op 7 september is overleden Henk 
Frerix in de leeftijd van 94 jaar. Hij 
woonde Meidoornstraat. Zijn crema-
tie was maandag 13 september in 
Doetinchem.
De Mariakapel is dagelijks open van: 
9.30 tot 16.30 uur. Uw aandacht 
voor de voedselinzameling door de 
Voedselbank. In de Mariakapel is 
een krat geplaatst voor de voedsel-
bank, daarin kunt u houdbaar voed-
sel deponeren ten behoeve van de 
voedselbank. (Telefoonnummer 
Centraal secretariaat: 0316 523468.)
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad Op 
Weg, de website www.rkliemers.nl 
en Facebook.

ZEVENAAR – Dinsdag 21 septem-
ber is het Wereld Alzheimer Dag. 
Het doel van deze dag is om zo-
veel mogelijk mensen kennis te 
laten maken met dementie. Het 
taboe doorbreken en zorgen voor 
meer begrip. Het thema van 2021 
is ‘De vele gezichten van dementie’. 
Mensen met dementie kom je over-
al tegen. Veel gezichten ontmoeten 
elkaar overal in de samenleving: 
in de supermarkt, bij de bakker, de 
slager, op de markt maar ook in het 
Alzheimer Café. Dit zijn dan ook de 
plekken waar de Keten Dementie de 
Liemers en het Alzheimer Café Ze-
venaar aandacht zullen vragen voor 
dementie.

In en rond de Wereld Alzheimer 
Dag verspreiden de casemanagers 
dementie kaarten met zaadjes van 
vergeet-mij-nietjes. Op de kaarten 
wordt in het kort uitgelegd hoe men 
goed omgaat met mensen met de-
mentie. De kaarten worden op veel 
verschillende plekken veelal per-

soonlijk uitgereikt aan voorbijgan-
gers zodat een gesprekje over de-
mentie mogelijk is.
Goed omgaan met mensen met de-
mentie: Op de kaart staat in een paar 
woorden wat mensen zelf kunnen 
doen als zij iemand met dementie 
ontmoeten: * Geruststellen,* Oog-
contact maken, * Even meedenken, 
* Dank je wel. Op deze manier hoopt 
de Keten Dementie de Liemers meer 
aandacht te vragen voor dementie 
en samen op weg te gaan naar een 
dementievriendelijke samenleving. 

Alzheimer Café
Ook vanuit het Alzheimer Café wor-
den er activiteiten georganiseerd om 
meer aandacht te vragen voor de-
mentie. Op 28 september van 19.30 
tot 21.00 uur organiseren zij een vro-
lijke theatervoorstelling in Ontmoe-
tingscentrum De Hooge Bongert 
(Hooge Bongert 3, Zevenaar).

Wie van de drie?
Een vrolijke voorstelling! Twee zus-

sen en een broer op leeftijd probe-
ren te ontdekken wie van de drie 
dementie heeft. Ze doen muzikale- 
en geheugentesten. Ze komen er 
tot hun eigen tevredenheid achter, 
maar toch blijft het in het onge-
wisse of één van de drie dementie 
heeft en zo ja, wie.

Naast het onderwerp dementie 
gaat de voorstelling vooral over 
de communicatie tussen de zus-
sen en de broer. Ze gaan nog altijd 
met elkaar om zoals in hun kinder-
jaren. Het is een spel van macht, 
onmacht en bondjes maken en 
toch om elkaar geven. Het is een 
feest van herkenning. Aanmelden 
kan via alzheimercafe.zevenaar@
alzheimervrijwilligers.nl. Het aantal 
bezoekers dat zich kan aanmelden 
is beperkt. 
De activiteiten wordt georganiseerd 
door Keten Dementie de Liemers, 
www.ketendementiedeliemers.nl 
en Alzheimer Café Zevenaar  
www.alzheimer-nederland.nl.

WESTERVOORT – Bij de opening 
van de expositie met (vergrote) 
ansichtkaarten van Oud-Wester-
voort waren vanwege corona al-
leen bewoners van Hamerstaete, 
de A-Meezingband onder leiding 
van Bert en organisatoren van de 
expositie aanwezig.

De expositie is bedoeld om bewo-
ners, samen met familieleden, oude 
herinneringen te laten ophalen aan 
het Westervoort van weleer. Het is 
een gezamenlijk idee van personeel 
en activiteitenbegeleiding van Ha-
merstaete en enkele leden van de 
Historische Kring. De ansichtkaar-
ten worden na ongeveer vier weken 
vervangen door andere. Als extra-
tje worden met de Westervoortse 
kermisdagen (2 – 6 oktober) zelfs 

oude Westervoortse kermisfoto’s 
tentoongesteld.
Door corona is de expositie voor 
niet-bewoners van het woonzorg-
centrum toegankelijk tussen 11.00 

en 13.00 uur met in acht evening 
van de bestaande coronaregels: 
geen gebruik van het toilet en niet 
gaan zitten, vooraf aanmelden 
hoeft niet.

Voor elk wat wils met 
de Gelderse band Dodargh

Kerk Oud-Zevenaar

Sint-Willibrordusparochie

Op weg naar een dementievriendelijke 
samenleving op Wereld Alzheimer Dag

In woonzorgcentrum De Hamerstaete in Westervoort

Expositie (vergrote) ansichtkaarten van 
Oud-Westervoort

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

In liefde losgelaten 

Johanna Maria (Joke)
Jansen-Stift 

19 mei 1934                                               31 augustus 2021 
Gemeente Herwen en Aerdt                     Tolkamer
            
Mama(oma) is in besloten kring begraven naast papa(opa). 
Wij danken dokter Van Tuijl en het personeel van het ABC 
voor alle goede zorgen. 
 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 



 
 

MDT NIEUWS 

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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners: 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Na de succesvolle paasactie, waarbij  
jongeren bij 1000 ouderen in de Liemers 
een vrolijke paasverrassing hebben afge-
geven,  staan jong en oud te popelen om 
samen leuke dingen te doen. MDT-
deelnemer Puk van de Pol heeft zo met 
veel plezier deelgenomen aan het project 
‘Samenwelzijn’ en is elke week op bezoek 
geweest bij een oudere voor een gezelli-
ge middag samen. Naast Puk staan in de 
Liemers nog veel meer jongeren – én 
ouderen – klaar om samen leuke dingen 
te doen.  

De stichting HOPE XXL zet zich, in veel 
van haar projecten, in voor de krachtige 
koppeling tussen jong en oud. Het motto 
van het haar MDT-project is dan ook: 
“Jong geleerd is jong gedaan.”, doelende 
op de voordelen van intergenerationele 
kennisoverdracht. Het onderling leren 
tussen generaties kan vele vormen aan-
nemen: een schoolbezoek van ouderen, 
het organiseren van een goedverzorgde 
filmmiddag of een regelmatig bezoek van 
een jongere aan een oudere. Het Tr8-
project ‘Samenwelzijn’, biedt voor beide 
partijen de mogelijkheid om onderdeel 
uit te maken van vele initiatieven. Na de 
paasaktie hebben vele ouderen, middels 
het antwoordformulier die in de tasjes 
zat, laten weten geïnteresseerd te zijn in 
de activiteiten van het MDT. De jonge 
MDT-deelnemers dienen 80 uur vrijwilli-
gerswerk te volbrengen door zich bezig 
te houden met maatschappelijke initia-
tieven. Hier maakt Samenwelzijn deel 
van uit: jong en oud brengen samen tijd 
met elkaar door om zo de kloof tussen 
beide leeftijdsgroepen te dichten, een-
zaamheid tegen te gaan en te leren van 
elkaars ervaringen.  

Puk van de Pol 

“Van alle projecten die ik zelf heb gedaan, 
vond ik het bezoeken van ouderen het 
leukst!”,  vertelt Puk van de Pol enthou-
siast, leerling op het Liemers College  
locatie Heerenmäten. “Je leert op deze 
manier nieuwe mensen kennen die je 
anders niet zo snel zou spreken.” Puk 
heeft als één van de jongeren op deze 
schoollocatie deelgenomen aan het MDT 
en heeft haar 80 uur vrijwilligerswerk 
volgemaakt met het project Samenwel-
zijn. Dit project heeft haar in contact ge-
bracht met een oudere mevrouw met 
wie Puk veel plezier heeft gehad. “Elke 
maandag ben ik bij Yvonne langs        
geweest voor een ouderwets gezellig 
spelletje.”, lacht Puk tevreden. “We     
hadden beiden veel plezier en zelfs na 
het MDT-project ben ik welkom voor een 
leuke middag!” Puk is ook zeer zeker van 
plan om in het najaar op bezoek te     
blijven gaan bij de vrolijke Yvonne.  

Een stapel aan mogelijkheden 

Naast de bezoeken aan huis, bestaan 
voor ouderen nog veel meer leuke      
manieren om mee te doen aan het MDT. 
Deelnemende jongeren kunnen bijvoor-
beeld bijdragen aan het opzetten van 
een voorstelling of een high tea waar 
Liemerse ouderen voor worden uitgeno-
digd. Na een – voornamelijk eenzame – 
tijd van lockdown en isolatie, is er veel 
nadruk komen te liggen op het belang 
van interactie. De gezelligheid die is   
ingeleverd, blijkt voor velen een groot 
gemis. Gelukkig brengen de frisse ideeën 
van de jongeren weer leven in de brou-
werij. Goede moed en energie worden 
omgezet in leuke bezigheden en uitjes 

waar iedereen profijt van heeft. Deze 
metaforische ‘stapel’ aan ideeën kent 
geen grenzen, maar laat zich uitsluitend 
limiteren door de creativiteit van de     
jongeren en ouderen die betrokken zijn 
bij het MDT. Ook de succesvolle paas-
actie heeft in het voorjaar veel geluk  
gebracht bij de 1000 ouderen die een     
vrolijke verrassingstas ontvingen.  

Een frisse start 

Met de komst van een nieuw schooljaar 
liggen nieuwe kansen op de loer. De  
begeleidende jongerencoaches op de zes 
locaties staan klaar om projecten zoals 
Samenwelzijn onder de leerlingen te pro-
moten. De school zou volgens stichting 
HOPE XXL al met één been in de maat-
schappij moeten staan om het samen-
spel tussen jong en oud te bewerkstelli-
gen. “Yvonne en ik komen veel te weten 
over elkaar en onze levens.” voegt Puk 
toe als ze verder verteld over haar      
ervaringen met het MDT. “Je leert nieuwe 
dingen leuk te vinden waar je eerst nooit 
zoveel mee te maken hebt gehad.” Jonge-
ren die interesse hebben in een Maat-
schappelijke Diensttijd zijn uitgenodigd 
om zich tijdens de wervingen of via de 
website aan te melden voor een nieuwe 
ronde waarbij persoonlijke ontwikkeling 
en plezier centraal staan. Na een turbu-
lent coronajaar zijn ook nieuwe ideeën 
voor maatschappelijke projecten van 
harte welkom! 

Samenwelzijn: op de koffie bij ouderen  

• Puk van de Pol en Yvonne, samen zoals het tegenwoordig hoort, op een selfie. 

• Meer dan 1000 ouderen ontvingen een 
vrolijke paasverrassing 
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Kom schilderen in het 
atelier van Marieke Laverman
WESTERVOORT – Je heerlijk on-
derdompelen in kunst. Zelf teke-
nen of schilderen? Of volg je lie-
ver een lezing? In het atelier van 
Marieke Laverman in Westervoort 
kan dat allemaal.

In haar atelier geeft ze teken- en 
schilderles aan kleine groepen. Het 
is een lekker ruim en licht atelier en 
de lessen sluiten aan bij het niveau 
van de cursist. 
Er is keuze uit korte en lange cur-
sussen. De korte series bestaan uit 
drie lessen en laten je verschillende 
schildermaterialen uitproberen. Ze 
zijn er in september/oktober (op 
maandagochtend) en oktober (op 
woensdagochtend). De lange cur-
sussen lopen het hele seizoen van 
september tot en met november 
(op woensdagavond nog mogelijk). 
Hier volgen cursisten hun eigen in-

teresse en helpt Marieke waar no-
dig. Er wordt getekend, geschilderd 
met aquarelverf, met acrylverf en 
olieverf. 
Nieuw is een aantal ingeplande 
avonden, waar bij minimale in-
schrijving van drie deelnemers de 
schilderavond doorgaat. Op ver-
zoek kan daar een workshop in een 
bepaald onderwerp van gemaakt 
worden.
Kom je liever luisteren en genieten 
van andermans kunst? Dat kan bij 
de maandelijkse lezingen. De on-
derwerpen sluiten aan bij tentoon-
stellingen die in het land te zien zijn 
met stukjes kunstgeschiedenis er-
bij (op dinsdag- en vrijdagochtend). 
Kijk voor alle cursussen op: www.
mariekelaverman.nl, of bel 06 
25073723.  Locatie: Atelier Marieke 
Laverman, Goltackers 85 in Wes-
tervoort.

Ontmoetingskerk Zevenaar
ZEVENAAR – Op zondag 19 sep-
tember is er om 10.00 uur een vie-
ring in het kader van vredesweek 
in de Ontmoetingskerk. De voor-
ganger is ds. Alle Jonkman. Aan 
deze viering wordt meegewerkt 
door de ZWO-werkgroep en de 
MOV-groep van de Willibrorduspa-
rochie.

Deze viering kan vanwege de co-
ronamaatregelen door een be-
perkt aantal mensen worden bij-
gewoond. Aanmelding is mogelijk 

via telefoonnummer 06 25583355 
op dinsdag van 18.30 -21.00 uur 
en op vrijdag van 15.00-19.00 uur. 
De dienst is ook via streaming te 
volgen via kerkdienstgemist.nl. “Na 
inloggen vult u de plaatsnaam Ze-
venaar in. U vindt dan de Protes-
tantse Gemeente Zevenaar.”
Op zondag 26 september is er om 
10.00 een viering, waarin ds. Dick 
Juijn uit Delden zal voorgaan. Ook 
voor deze viering kan men zich 
aanmelden en is te volgen via kerk-
dienstgemist.nl.

Olympia vergroot impact met overname
ZEVENAAR – Robert Heinst, fran-
chiseondernemer van de Olym-
pia-vestigingen in Lichtenvoorde, 
Doetinchem, Hengelo en Haaks-
bergen zet een belangrijke strate-
gische stap met de overname van 
kantoor Zevenaar. 

Deze overname per 1 september 
is een logische ontwikkeling bin-
nen zijn Olympia-missie mensen 
en organisaties te gidsen door de 
veranderende arbeidsmarkt waar-
in de betekenis van werk centraal 
staat.

Olympia kiest er bewust voor om 
te werken met franchiseonderne-
mers. De combinatie van landelij-
ke kracht en lokale betrokkenheid 
en karakter, biedt voordelen voor 
zowel de uitzendkracht als de op-
drachtgever. Robert Heinst heeft 
vele jaren ervaring in HR en com-
mercie binnen het bedrijfsleven en 
als ondernemer in de uitzendbran-
che. Hij kent de arbeidsmarkt in 

Oost-Nederland als geen ander.

Overname biedt slagkracht 
en bereik
De overname van kantoor Zeve-
naar past volledig bij de ambities 
van Robert Heinst in Oost-Neder-
land. Robert: “Door het bundelen 
van onze krachten kunnen we nog 
meer bedrijven en mensen helpen 
met de transitie naar werk van be-
tekenis. Want alleen dan ervaren 
mensen meer voldoening in hun 
werk, ontstaat een hoger niveau 
van collectief welzijn en een duurza-
me regionale arbeidsmarkt waarin 
kennis en kunde behouden blijven. 
Niet alleen binden we flexkrachten 
aan ons door te bemiddelen in hun 
loopbaan, we delen onze kennis en 
expertise, zetten ons netwerk in en 
zorgen voor bij- en omscholing. De 
schaalvergroting en efficiëntie die 
we bewerkstelligen met de overna-
me, zorgen voor extra slagkracht 
en bereik. De regio sluit niet al-
leen geografisch goed aan bij ons 

werkgebied, maar ook bij onze fo-
cusgebieden (smart-)industry, het 
reguliere mkb, contactcenter, admi-
nistratief en transport & logistiek 
met de aanwezigheid van onder 
andere het bedrijventerrein 7Poort. 
We hebben een brede sectorkennis 
en passende dienstverlening voor 
deze segmenten.”

Bekende gezichten
Robert Heinst en zijn team werk-
ten al geruime tijd samen met het 
Olympia-kantoor in Zevenaar. De 
kantoren hebben dezelfde struc-
tuur, missie, mentaliteit en drive. 
Robert: “Het kantoor staat goed be-
kend onder zowel flexkrachten als 
zakelijke relaties. Dat vertrouwen 
en die relaties bouw ik graag verder 
uit door de gezamenlijke kennis en 
ervaring te bundelen om mens en 
organisatie verder te ontwikkelen 
in een veranderende markt. Uiter-
aard samen met de huidige, erva-
ren medewerkers die in Zevenaar 
werken.”

H.Andreas Groessen
GROESSEN – Nieuwe vorm van 
samenkomen: lunchbijeenkomst. 
De Pastorale Raad van geloofsge-
meenschap Heilige Andreas start 
in Groessen op zaterdag 9 oktober 
met een nieuwe vorm van samen-
komen, wanneer de coronamaat-
regelen dat uiteraard toelaten. 

Iedereen is die dag om 12.00 uur 
welkom om onder het genot van 
een kopje koffie met een broodje 
met elkaar in gesprek te gaan over 
alles wat men zich bezighoudt. Aan 

de hand van een thema, lezingen 
en meer leidt Piet Peters ons door 
deze lunchbijeenkomst.

“Belangstelling? Reserveer een 
plaatsje door u aan te melden op 
dinsdagochtend tussen 10.30 uur 
en 11.30 uur via telefoonnummer 
0316 – 34 59 73 of per e-mail: 
groessen@rkliemers.nl. Krijgt u 
niet direct contact, dan kunt u ook 
bellen met nummer 06 25474412.”

Vieringen: (elke zondag om 10.30 

uur) in het eucharistisch cen-
trum zijn tevens te volgen via een 
livestream op het YouTube kanaal 
van de parochie.
 
Intenties: 19-9-21: Bertus en Leike 
van Bethray, Maria Nass-Uffing, 
Bernard en Marie van Onna, Piet 
en Trudy Steenkamp, ouders Uf-
fing-Roes en overleden kinderen.
15-9-21: jaargedachtenis Bertus 
Driessen, jaargedachtenis Theodo-
ra Koning-Bloemberg.

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

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

NR 1 
in service en 

kwaliteit...

(0313)  412 727

GRATIS 
HAAL- 

EN BRENG-
SERVICE

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



HET IS WEER
SCHILDERWEER!!

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

Bekijk de actievoorwaarden op sikkens.nl/binnenmuurverf. Actieperiode t/m 1oktober 2021.

Vind ons en volg ons op 
Facebook en twitter

MAANDAG t/m ZATERDAG
GEOPEND

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

ACTIEPERIODE T/M 1 OKTOBER 2021

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

Minimaal 25% korting op de adviesprijzen!
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Cursus aquarelleren bij 
Kreatieve Kring Westervoort
WESTERVOORT – Op donder-
dagmiddag 23 september, 14.00-
16.00 uur, start bij de Kreatieve 
Kring Westervoort een korte cur-
sus aquarelleren. Een leuke, leer-
zame cursus om het nieuwe sei-
zoen creatief mee te beginnen! 

De cursus omvat zes lessen. Bij 
aquarelleren gaat het om een fas-

cinerend spel met water en dunne 
laagjes verf. Transparante vormen 
en kleuren komen als vanzelf te-
voorschijn. “U leert de basistech-
nieken en vaardigheden van het 
aquarelleren, zoals het opspannen 
van het papier, nat in droog en nat 
in nat, kleurmenging op papier en 
het in elkaar vloeien. Verder het 
laag over laag aanbrengen, uitspa-

ren, compositie en perspectief. De 
cursus is geschikt voor zowel voor 
beginners als gevorderden. Aan-
melden vóór 18 september.”
Cursuslocatie: Kulturhus De Nieuw-
hof, Rivierweg 1, Westervoort. Voor 
nadere   informatie en aanmelding 
zie www.kreatievekringwester-
voort.nl of neem contact op met 
Riky Rothengatter, 026 3119659.

Verkoop scharreleieren in Loo voor de Roparun
LOO – Het pluimveebedrijf ‘Hof 
van Lierik’ van de familie Goris, 
produceert en verkoopt al jaren-
lang scharreleieren. Dit gerenom-
meerd pluimveebedrijf is geves-
tigd aan de Loostraat 18 in Loo. 
Naast bedrijfsmatige verkoop 
kunnen ook particulieren dagelijks 
tussen 07:00 en 20:00 dagverse 
eieren kopen uit  een eierauto-
maat. Gewoon de borden volgen 
naar de achterzijde van de wo-
ning. Betalen kan met muntgeld 
of via pin.

Familie Goris is één van trouwe 
sponsoren van het Ropa runteam 
Liemers for Life. Opnieuw stelt Ar-
noud Goris zijn bedrijf open voor 
het team 073 Liemers For Life om 
eieren te verkopen ten gunste van 
het goede doel.
Zaterdag 11 september van 10:00 
tot 16:00 uur zal het team de ver-
se scharreleieren verkopen waar-
van de opbrengst ten goede komt 
van de Stichting Roparun, waar 
het  team 073 Liemers For Life zich 
al sinds voor 2014 inzet. Betalen 
kan contant of per via pin.
Op deze zaterdag kun je ook ken-

nis maken én de producten proe-
ven van de Duivense bedrijven De 
Kaastobbe en Keurslager Kersten. 
In samenwerking met deze on-
dernemers verkoopt het team een 
heerlijke Ropa TobbeMix (een doos 
met zes verschillende ambachtelij-
ke gemaakte blokjes kaas) en de al 
bekende Duuvese Ropaworst (een 
ambachtelijke grilworst). Dit alles 

ten gunste van het goede doel. De 
aankoop direct meenemen of een 
bestelling plaatsen voor later kan 
allemaal.

‘Koop lokaal’, steun team 073 Lie-
mers For Life en kom op zaterdag 
11 september tussen 10:00 en 
16:00 uur naar het pluimveebedrijf 
van de familie Goris in Loo.

Apple Torte Concerti mogen weer
DUIVEN – Na een stille periode 
wat betreft concerten kan er weer 
gestart worden met de CUL Apple 
Torte Concerti op de zondagmid-
dag.

Het eerste concert is op zondag-
middag 19 september en start met 
Trio C tot de Derde. Een trio dat in 
het verleden veel los maakte bij de 
bezoekers en derhalve nogmaals 
optreedt. Het tweede concert is 
een klacecimbelconcert door Sie-
be Henstra op zondag 24 oktober. 

“Daarna ontvangen we op zondag 
26 november Hanneke Rouw op 
cello en Sofia Vasheruk op de pi-
ano.Op 20 februari wordt de serie 
vervolgd met Roelina Schouten op 
de harp en op 27 maart door Nicole 
van Jaarsveld op de piano en An-
gelique Heemsbergen op klarinet. 
Op zondag 24 april hebben we dan 
een speciaal kinderconcert, dat ver-
zorgd wordt door de Italiaans/Ne-
derlandse groep Canti Vaganti. We 
sluiten het seizoen af op zondag 
22 mei met de Oekraïnse pianiste 

Nicole Rudi.”
Voorwaar een zeer afwisselend 
programma met in de pauze gratis 
koffie of thee en de beroemde Hor-
sterparkappeltaart. De middagen 
zijn van 14.00 tot 16.00 uur en vin-
den plaats in De OGtent. De abon-
nementskosten bedragen 60 euro, 
waarvoor de abonnementhouder 
een tweede persoon mag meene-
men, die jonger is dan 18 of ouder 
dan 70 jaar. Losse kaarten zijn te 
koop voor 15 euro; hiervoor gelden 
dan dezelfde regels.

Geert Bruns, Laura de Jongh, Toon Hooyman bij Hof van Lierik in Loo. (foto: Liemers for Life.)

ZEVENAAR – Op dinsdag 28 
september houdt Het Braam-
huis in Zevenaar een the-
ma-avond over Intergrative 
Medicine. Deze avond wordt 
geleid door Ines von Rosen-
stiel. De avond begint om 
19.30 uur en wordt gehouden 
in de foyer van Het Musiater 
in Zevenaar.

Sinds 2018 kunnen patiënten 
van het Oncologisch Cen-
trum van ziekenhuis Rijnstate 
terecht bij het spreekuur In-
tegrative Medicine voor specia-
listisch advies over aanvullende 
behandelingen en leefstijl. Er is 
aandacht voor voeding, bewe-
ging, slaap en ‘ont-stressen’. 
Daarnaast wordt de patiënt op 
zijn verzoek geadviseerd door 
een verscheidenheid aan aanvul-
lende therapieën die beschikbaar 
zijn om de bijwerkingen van de 
behandeling te helpen verminde-
ren of het risico op een terugval 
te vermijden. Het integrative me-
dicine-consult kan beoordelingen 
omvatten van: supplementen, 
kruiden, aanvullende therapie-in-
terventies zoals massage bij kan-
ker, acupunctuur en mind-body 
technieken.

Ines von Rosenstiel, kinderarts en 
Integrative Medicine expert heeft 
een passie voor het in hun eigen 
kracht zetten van patiënten met 
middelen die behulpzaam kun-
nen zijn om kwaliteit van leven te 
verbeteren door middel van een 
holistische kijk op ziekte en ge-
zondheid.
Door de verwachte drukte en met 
het oog op de maatregelen in 
verband met corona, wordt deze 
thema-avond niet in Het Braam-
huis zelf georganiseerd, maar in 
de foyer van Het Musiater. Het is 
raadzaam om u van tevoren aan 
te melden door een e-mail te stu-
ren naar activiteitenbraamhuis@
gmail.com zodat u zeker bent van 
deelname. De toegang is gratis.

‘t Winkeltje in Pannerden 
is weer open!
PANNERDEN – Sinds een paar we-
ken is men weer welkom in ‘t Win-
keltje in Pannerden. De wintercol-
lectie hangt momenteel weer in de 
rekken!

Na anderhalf jaar kunt er weer te-
recht om tweedehands kleding te 
kopen óf in te leveren. Met de op-
brengst ondersteunt stichting PIT 
Pannerden kleinschalige projecten 
in de Derde Wereld.
Ter bescherming van onze klanten, 
maar zeker ook van onze vrijwillig-

sters, gelden er nog wel enkele re-
gels: Een mondkapje is verplicht. U 
dient uw handen te desinfecteren 
bij binnenkomst. Er mogen maxi-
maal twee klanten tegelijk naar bin-
nen. 
Probeer uw aanwezigheid in ’t Win-
keltje zo kort mogelijk te houden. 
Bijkletsen doen we gezellig buiten! 
‘t Winkeltje in Pannerden (Dorps-
straat 7) is geopend op woensdag 
09.30 – 12.00 uur, op vrijdag 17.30 
– 20.00 uur en zaterdags 13.30 – 
16.00 uur

Ines von Rosenstiel.

Johan de Wittlaan 19, Arnhem | Tel. (026) 442 12 47
www.bosmansleutels.nl

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 
SLEUTEL KWIJT?
Alle merken autosleutels 
ongeacht welk bouwjaar 
worden nagemaakt!

AUTO OP SLOT EN 

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

AUTO OP SLOT EN 

Autosleutels, ook op 
codenummer, ook met chip 
(wegrijblokkering) 

Braamhuis organiseert lezing 
over Intergrative Medicine

Een avond vol humor tijdens Open Podium
ZEVENAAR - Op zaterdag 9 ok-
tober zal humor de boventoon 
voeren tijdens het Open Podium 
in Muziekcafé De Lantaern in Ze-
venaar. 

Cabaretier Dr. Anders start de avond 
met een smakelijk tapasmenu van 
liedjes en teksten. Het Duo As Van-
ouds bestaande uit Willem Zweers 
en Henk Jansen, sluit daarop aan 

met een mix van nostalgische 
liedjes en humorvolle teksten. Als 
afsluiter staan Gerard Slutter en 
Louis Roes staan garant voor een 
gulle lach en mooie liedjes. Aan-
vang: 20.30 uur. De toegang is gra-
tis. Reserveren is gewenst.

Het belooft een mooie avond 
te worden waarop veel gela-
chen wordt. Kijk voor meer in-
formatie of het reserveren op  
www.delantaern.nl Vergeet niet om 
een negatieve test of vaccinatiebe-
wijs mee te nemen. 

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



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

Liemers Novum is de grootste scholenkoepel van 
de Liemers, waar 25 scholen bij zijn aangesloten. 
Pieter-Jan Buhler: “Wij zijn een veelkleurige or-
ganisatie die veel smaken biedt, die samen voor 
een mooi gemengd boeket zorgen. Van katholiek 
en protestants tot openbaar en van Dalton en 

Montessori tot Da Vinci onderwijs. Hier komt alles 
samen.”
Jos Boonman: “En precies dat maakt Liemers-
Novum zo kleurrijk. De verschillen, maar ook de 
gemene delers want bovenal ligt de focus op kwa-
litatief goed onderwijs.”

Scholen die zijn aangesloten bij LiemersNovum 
houden hun eigen identiteit, maar kunnen wel 
sparren met collega’s. Pieter-Jan: “Regelmatig 
ontmoeten docenten van verschillende scholen 
elkaar en we kennen het directeurenoverleg. Om 
ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. 
Iedereen profiteert van de kracht van de verbin-
ding en gezamenlijke kennis. Daarbij ben je dank-
zij de samenwerking als school ook veel minder 
kwetsbaar.”
Vanuit het bestuursbureau worden ook de grote 
projecten aangestuurd. Zoals nieuwbouw en ver-
nieuwbouw van individuele scholen. De afgelopen 
jaren zijn er meerdere schoolgebouwen op de 
schop genomen - zoals Platanenlaan in Zevenaar 
– openden we vorige week de Sterrenschool en 
staan er de komende jaren weer enkele op de no-
minatie, waaronder IKC Carrousel in Zevenaar en 
Wereldwijzer Wiekslag in Duiven. Daarnaast wordt 
er in Zevenaar gekeken naar eventuele nieuw-
bouw voor IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn op 
locatie Vestersbos. Pieter-Jan: “Er gebeurt heel 
veel, ook op onderwijsgebied. Zo hebben we de 
extra onderwijsgelden die de overheid ons in co-
ronatijd heeft gegeven benut om nieuwe mensen 
aan te nemen en het onderwijs nieuwe impulsen 
te geven. Omdat we vroegtijdig hebben geanti-
cipeerd bestaan er binnen LiemersNovum amper 
personele problemen.”
Op dit moment ligt de focus op de scholen die 
weer van start zijn gegaan. Jos: “De drang om 
elkaar te ontmoeten en dingen te organiseren is 
in alle geleden groot. Het lijkt steeds wat meer op 
een normale situatie. Al kunnen we de ouders nog 
niet binnenhalen. Dit is een volgende stap.”
Pieter-Jan: “Daarin volgen wij de richtlijnen van 
het primair onderwijs. Maar dat we nu al veel 
verder zijn dan het hele vorige schooljaar voelt 
erg fijn!”

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Er is weer wat meer mogelijk ten 
opzichte van vorig jaar en dat voelt erg goed, zeggen bestuurders Jos Boon-
man en Pieter-Jan Buhler van LiemersNovum. “Anderhalf jaar corona was 
soms best ingewikkeld. Het is geweldig dat we weer een redelijk normale start 
hebben kunnen maken.”

‘ De kracht van 
de verbinding’Lineke Dusseljee

‘ Een stip aan 
de horizon’

Hoe ziet de voorbereiding op een 
nieuw schooljaar eruit?
“Ik ben directeur van zowel Sterrenschool Ze-
venaar als Basisschool De Bem. Voor mij is de 
start jaarlijks hèt moment om samen met je 
team de klokken gelijk te zetten en de visie 
te vormen. Die stip aan de horizon is de basis 
voor iedereen binnen de organisatie. Om 
samen streefdoelen te bepalen, de school in 
te richten en de jaarplanning af te stemmen 
om het jaar weer in balans te beginnen.”

Het was qua huisvesting sowieso 
een bijzondere zomer?
“Tot de zomer deelden de Sterrenschool en 
De Bem het gebouw aan de Bemlaan. De 
Sterrenschool is afgelopen zomer verhuisd 
naar een prachtige locatie in het centrum van 
Zevenaar. De scholen hebben nu ieder een 
mooie plek. De specifieke schoolconcepten 
komen nu nog beter tot hun recht.”

Hoe zien de eerste weken eruit? 
“Voor beide scholen staat groepsvorming 
centraal. We willen met elkaar een plezierige 
en veilige sfeer op school creëren, zodat 
ieder kind maar ook iedere ouder zich prettig 
voelt. Dat is de basis voor een goede leer- en 
leefomgeving.”

Column

Vakantie
Iets waar je lang naar uitkijkt, maar die 
vaak in een mum van tijd voorbij vliegt…

Werkende in het onderwijs, heb ik in het 
verleden op menig verjaardag het gesprek 
(lees: strijd) gevoerd over ál die vakanties 
binnen het onderwijs. Inmiddels, noem het 
ouder en wijzer, ben ik daarmee gestopt. 
Iedereen die jaloers is op mijn geclusterde 
vakanties geef ik nog maar één advies: ‘Ga 
ook in het onderwijs werken’. 
Zelf geniet ik altijd het meest van de 
zomervakantie. Even een paar weken er 
helemaal uit, zonder rennen en vliegen om 
overal op tijd te komen. Als het weer dan 
ook nog mee zit, kan het voor mij niet meer 
stuk. Ik geniet deze weken op vakantie 
en thuis, samen met mijn vrouw die ook 
in het onderwijs werkt, een beetje extra 
van de gezelligheid met onze kinderen om 
ons heen. Na deze vakantieweken is mijn 
batterij weer helemaal opgeladen. Ik begin 
dan ook fris en uitgerust aan het nieuwe 
schooljaar, we gaan er een fantastisch jaar 
van maken!

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Pieter-Jan Buhler en Jos Boonman: “Drang om 
elkaar te ontmoeten is groot.”

Didamsestraat 4 I 6901 HC Zevenaar T 0316 26 27 33 

Mode voor  de man van nu!
Didamsestraat 4 I 6901 HC Zevenaar T 0316 26 27 33 

Mode voor  de man van nu!

KOSTUUMS €100
KATOENENBROEKEN €50 / €40

KOLBERTS €75 / €50 VESTEN €40
TRUIEN €40 JACKS €50

OVERHEMDEN € 30

FINALE UITVERKOOP

BODEMPRIJZEN! ALLES MOET WEG! 
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Liemers Poëzie
DROOMJOCKEY

Ze noemen mij de droomjockey

Want ik draai een mooie plaat

Een jukebox voor de kleine uurtjes

Voor in het donker, ‘s avonds laat.

Ik speel alleen de beste hits

Geen muntjes, maar gevoel dat past

Mijn brein doet ook niet aan verzoekjes

Want deze disco kent één gast.

De mooiste melodie, de beste beat

Nee, iets nieuws dat droom ik niet

Door oude nummers in mijn hoofd is hetzelfde liedje mij beloofd.

TED PROST

LIEMERS – Hij had er totaal niet op gerekend. 
Maar Roel Dijkman is toch echt de winnaar 
van het allereerste Liemers Compliment. Tij-
dens een bijeenkomst van de Liemerse Uit-
daging bij Zaal Gieling in Groessen kreeg de 
Berghenaar vorige week de prijs uit handen 
van wethouder Martin Som van de gemeente 
Montferland. Een primeur!

Voor het eerst in twee jaar ging de zomerborrel 
van de Liemerse Uitdaging door. Bedrijven, ge-
meenten en vrijwilligers die zich inzetten voor 
de Liemerse Uitdaging kregen een hapje en 
een drankje en vooral een bedankje voor hun 
inzet.

De Liemerse Uitdaging fungeert al sinds 2014 
als verbindende schakel. Stichtingen en vereni-
gingen worden met gesloten beurs verbonden 
aan het lokale bedrijfsleven. Bedrijven kunnen 
via de Liemerse Uitdaging hun betrokkenheid 
tonen en verenigingen en stichtingen worden 
op deze wijze vooruit geholpen met hun vraag-
stukken. Om dit te realiseren zijn sponsors, 
bedrijven en vrijwilligers nodig. En precies die 
waren voor de zomerborrel uitgenodigd op het 
fraaie buitenterras in Groessen.

Leukere samenleving
De bijeenkomst werd meteen aangegrepen 
voor een nieuw initiatief van de Liemerse Uit-
daging: Het Liemers Compliment. Bedrijven 
die zich onder de vlag van de Liemerse Uitda-
ging inzetten voor een leukere en betere sa-

menleving, kunnen het Liemers Compliment 
ontvangen. “Bedrijven die met concrete acties 
laten zien dat zij zich, naast hun commercië-
le doelen, ook inzetten voor de samenleving 
willen wij graag in het zonnetje zetten”, vertelt 
Sjoerd Geurts, voorzitter van de Liemerse Uit-
daging. “Met het Liemers Compliment bedan-
ken we deze bedrijven voor hun inzet, maar 
net zo belangrijk is dat hun goede voorbeeld 
andere bedrijven kan inspireren om zich ook 
in te zetten.”

Betrokkenheid
Roel Dijkman was vanaf de oprichting betrok-
ken bij de Liemerse Uitdaging. Geurts had tij-

dens het officiële moment lovende woorden 
over voor Roel Dijkman. “Hij koppelde veel 
verenigingen en bedrijven aan elkaar, stelde 
zijn bedrijfspand beschikbaar voor bijeenkom-
sten, gebruikte zijn netwerk om anderen te 
helpen en hielp verenigingen in zwaar weer. 
Roel zoekt naar oplossingen en denkt in mo-
gelijkheden. Wij als Liemerse Uitdaging zijn 
trots dat zulke ondernemers zich via de Lie-
merse Uitdaging voor de samenleving inzet-
ten.”

Roel Dijkman was zichtbaar verrast met de 
prijs. “Ik vind het vanzelfsprekend dat ik me 
inzet voor mijn omgeving. Maar ik kan het 

alleen maar doen dankzij de vele mensen die 
me daarbij helpen.” Het Liemers Compliment 
wordt vanaf nu drie keer per jaar uitgereikt. 
Dat gebeurt altijd door een wethouder uit de 
gemeente waar het bedrijf gevestigd is. Dit 
keer was het wethouder Martin Som van de 
gemeente Montferland die naast lovende 
woorden een prachtige award overhandig-
de. De winnaar wordt daarnaast ook gepor-
tretteerd door dagblad De Gelderlander. “Als 
gemeente zijn we trots met een ondernemer 
zoals Roel Dijkman. Hij betekent veel voor 
de Liemerse Uitdaging, maar steunt ook al-
lerhande andere initiatieven in de regio. Met 
plezier overhandig ik deze mooie award!”

Van de redactie

Liemers Compliment als bedankje voor bedrijven

Bijschrift: Sjoerd Geurts maakt de winnaar bekend. Roel Dijkman rechts naast hem is nog onwetend van de award. (Foto: Jacques Kok)

De afgelopen weken, toen de agenda nog 
iets overzichtelijker was, heb ik de tijd geno-
men om wat in de organisatie rond te lopen. 
Dat doe ik natuurlijk wel vaker maar nu was 
er gelegenheid om wat langere gesprekken 
te voeren en te bekijken wat anders of beter 
zou kunnen. Heerlijk is het om zo in relatie-
ve rust zaken te bespreken en problemen 
op te lossen. Vaak blijkt een oplossing een-
voudiger te zijn dan men dacht. Of dat we 
met elkaar het werk toch anders kun inde-
len waardoor de last beter gespreid is. Dat 
gebeurt allemaal door elkaar te ontmoeten. 
Maar dan ook ècht ontmoeten! Niet via een 
beeldscherm, maar door rond te lopen, el-
kaar in het gezicht te kijken en daardoor 
non-verbale signalen beter op te vangen. 
Voor de meesten is dit een verademing en 

het werkplezier gaat direct weer omhoog. 
Ik denk dat we stappen hebben gemaakt 
in het werken met allerlei digitale middelen. 
Maar als je een organisatie, zeker die van 
ons, wilt laten bruisen en de creativiteit wilt 
stimuleren, dan is juist ontmoeting de ‘ba-
sis’ van het succes van Kunstwerk!. Er komt 
weer een zogenaamde ‘flow’ in de organi-
satie. Dit seizoen zullen we keihard moeten 
werken om weer het niveau van voor Covid 
te bereiken. Daar gaan we vol voor. En gelet 
op de gesprekken heb ik het volste vertrou-
wen dat dit gaat lukken. We zijn er nog niet, 
maar er gloort enigszins licht aan de hori-
zon. En je merkt, nog steeds schrijf ik dit 
met voorzichtigheid. Want zekerheden zijn 
er helaas nog steeds niet. Wat wel zeker is, 
is dat wij er klaar voor zijn. 

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Zinin

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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ZEVENAAR – Op zondag 26 sep-
tember van 11:00 tot 16:00 uur 
viert buurtvereniging Schrijvers-
hoek Burendag in de Beweeg- en 
Ontmoetingstuin op de Vondel-
laan in Zevenaar. 

Het thema dit jaar is ‘Weggooien 
is zonde, goed voor een volgende 

ronde’. Er wordt onder andere een 
rommelmarkt georganiseerd. Voor 
slechts vijf euro kan men een plekje 
huren om je spullen te verkopen. 
De opbrengst van de huur gaat 
naar een nieuwe wipkip voor in de 
Beweeg en Ontmoetingstuin. Aan-
melden kan bij de Da Costastraat 
20 in Zevenaar.

DUIVEN – Kerkzijn is hard werken. 
Dat is het altijd geweest, maar was 
het zeker in de afgelopen tijd. Het 
heeft ons bij de essentie bepaald. 
Hoe willen we kerk zijn? Waar be-
ginnen we? Waar zetten we op in 
en wat doen we nu even niet?

“Hier gaan we mee aan de slag tij-
dens de conferentie ‘Sterke Kerk’ in 
Duiven. De dag heeft als hoofdthe-
ma ‘Revolutie van de Relevantie’. 
Leiders van verschillende denomi-
naties zijn welkom om na te den-
ken over relevant kerkzijn. Tijdens 

deze dag zullen onder andere Paul 
Visser (Maranathakerk Rotterdam), 
Bert Noteboom (De Wegwijzer Al-
mere) en Christiaan Vos (Kerkvoor-
Nu Duiven) spreken.
We gaan aan de slag met thema’s 
als ‘Church Map’, ‘Buiten de kaders’ 

en ‘Maak je Kerk 
Sterk.’ Het is een ac-
tieve dag waarbij je 
wordt uitgedaagd 
om de onderwerpen 
meteen concreet te 
maken.
We nodigen je uit om 
op 9 oktober (liefst 
met je team), samen 
de kracht van de 
kerk opnieuw te ont-
dekken.” Conferentie 
‘Sterke Kerk’ wordt 
georganiseerd door 
KerkvoorNu. Locatie: 
De Stek, Rijksweg 
53 in Duiven (vlakbij 
Arnhem). Informa-
tie en aanmelden:  
SterkeKerk.nl.

ZEVENAAR – Het Hooge Bon-
gertkoor is dringend op zoek naar 
nieuwe leden. Zowel dames, sop-
ranen en alten als heren, tenoren 
en bassen zijn welkom.

“Wij repeteren op donderdagavond 
van 19.00 tot 20.30 uur in diensten-
centrum Caleidoz, de Hooge Bon-
gert 3 in Zevenaar. Bent u geïnte-
resseerd en vindt u het leuk om te 

zingen kom dan gerust eens kijken 
op één van onze repetitieavonden. 
U kunt ook reageren via info@het-
hoogebongertkoor.nl.”

Vleermuizen opsporen 

in de Bemmelse Waard met IVN RijnWaal
BEMMEL – Vinden we gladneu-
zen, watervleermuizen, rosse 
vleer-muizen of andere soorten? 
Er komen in Nederland achttien 
soorten vleermuizen voor. Natuur-
lijk wel sterk afhankelijk van de 
omgeving. 

Misschien is voor dit dier wel de 
uitspraak ‘onbekend maakt onbe-
mind’ het meest van toepassing. 
Dit komt ongetwijfeld ook door 
de mythen en de gruwelijke ver-
halen die aan deze dieren worden 
toegeschreven. Dit is dus bij uit-

stek een mooi moment om deze 
fabels omtrent de vleermuis te-
niet te doen. Hoe nuttig en lenig 
de dieren zijn en dat het de enige 
zoogdieren zijn die echt kunnen 
vliegen.
Dit en heel veel andere feiten kun 
je tijdens de tocht te weten ko-
men. Het is uiteraard ook de be-
doeling dat we ze opsporen. Mis-
schien met het blote oog maar 
anders gaat het zeker lukken met 
een batdetector. Je staat versteld 
wat je dan allemaal kunt horen!
Starten bij de parkeerplaats bui-

tendijks groenlanden, nabij afrit 
Sportlaan / Waaldijk in Bemmel. 
Startdatum is zaterdag 18 sep-
tember om 19:30 uur en de excur-
sie duurt circa twee uur. Gids is 
Ruud Milder (06 38967259).

Zorg voor een lange broek, water-
dichte schoenen of laarzen en ver-
geet uw verrekijker niet. Aangezien 
de zon omstreeks 20.00 uur on-
dergaat, kan voor de terugweg een 
zaklamp handig zijn. Deelname is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld.

Kerkdienst in De Stek, KerkvoorNu. (foto: KerkvoorNu)

ZEVENAAR – De jeugdavond in de 
volkssterrenwacht Corona Borea-
lis, Breulylaan 3 in Zevenaar is op 
vrijdagavond 1 oktober van 19.00 
tot 20.15 uur.

Tijdens deze jeugdavond wordt 
door een lid van de sterrenwacht 
Corona Borealis een presentatie ge-
geven voor de jeugd van 6 tot 16 
jaar. De presentatie gaat over ons 
zonnestelsel, de Melkweg en over 
hemellichamen nog veel verder weg 

in het heelal.
De Zon, Aarde, maan en ook de ove-
rige planeten worden dan bespro-
ken op een begrijpelijke manier. Ook 
wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven 
over de seizoenen op onze Aarde. 
Na de presentatie kan bij heldere 
hemel door de telescoop worden 
gekeken. Entree jeugd is 2,50 euro 
per persoon. Een volwassen bege-
leider is gratis. “Voor verdere infor-
matie zie de website. U bent met 
uw kind(eren) van harte welkom.”

De sterrenwacht. (foto: Jan Adelaar)

Kitsch-, kunst- en speelgoed-
markt op Burendag

Conferentie Sterke Kerk

Ledenwerving Het Hooge Bongertkoor 

Jeugdavond sterrenwacht 
Corona Borealis in Zevenaar
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Beurs voor spiritualiteit 
en gezondheid
SPIJK – Zondag 19 september 
wordt voor de tiende keer een 
beurs voor spiritualiteit en ge-
zondheid gehouden in dorpshuis 
De Spieker in Spijk. Een mooie ge-
legenheid om in een ontspannen 
sfeer, kennis te maken met diver-
se manieren om je lichamelijk en 
geestelijk lekker in je vel te voe-
len, jezelf beter te leren kennen of 
je eigen creativiteit te ontdekken.

Deelnemers: Dinie van den Muij-
senberg; de Geurfabriek, Namaste 
Yoga-Schoonheidssalon; medici-
nale cannabis olie en koper drink-
waterflessen, Sandra en Dorian; 
Aardelief-intuïtieve consulten en 
engelenreading, Anita; spiritueel 
medium, Ingrid Jansen-Tekelen-
burg; Uit je hoofd in je hart, Ber-
nadet Dorresteijn; I Tjing, Martin 
Sommers; levensvragen-healer, 
Demie Piek; medium en trance 
healing therapeut, Cynthia Wolfs; 

intuÏtieve massage, Hedy Groten-
huis; kwastkunsten-schilderijen, 
verkoop en in opdracht, Anton van 
Veen; edelstenen-sieraden, Anita 
Geerling; Access Consiousness the 
Bars, Ulla Gremann; medium, Yvon-
ne van Heel; boomkaarten met 
zielsbeschrijvingen, Wilma Rein-
tjes; bloemenkaarten en jassen-
techniek, Conny Rijksen; Spiritueel 
coach-therapeut en bijenwasteke-
ningen en Wilma Luyken; medium. 

Voor consulten kan een redelijke 
vergoeding worden gevraagd. De 
entree is  2.50 euro; kinderen tot 12 
jaar gratis (alleen toegang onder 
begeleiding). Iedereen is welkom 
op zondag 19 september tussen 
11.00 en 17.00 uur in dorpshuis De 
Spieker aan de Willibrordusweg 1a 
in Spijk. Nadere info staat op www.
dorpshuisspijk.nl/ en de facebook-
pagina   ’Dorpshuis-De-Spieker’ of 
bel ervoor naar 06 12103140.

De Jantjes komen er aan!
ZEVENAAR – Dit seizoen speelt 
het amateurgezelschap De Kleine 
komedie de spetterende voorstel-
ling De Jantjes. Een legendarische 
musical met muziek als Wordt 
nooit verliefd, Dat zijn onze Jan-
tjes en In de Jordaan enzovoort 
door de tien koppigeband Looband 
uit het Land van Maas en Waal.

De drie vrienden Dolle Dries ,Blau-
we Toon en de Schel Manus laten 

hun oude leven vol problemen ach-
ter zich en sluiten zich aan bij de 
marine. Na zes jaar keren de drie 
heren terug naar hun geliefde Am-
sterdam, maar er is nogal wat ver-
anderd...

Legendarische musicalklassieker 
met tienkoppig orkest. Op zaterdag 
9 april 2022 te zien in Het Musia-
ter-Zevenaar. De kaartverkoop via 
het theater

Veilig en gezond op weg met 
‘Het Nieuwe Fietsen’ in Zevenaar
ZEVENAAR – Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN) organiseert voor 
inwoners (60+) van de gemeente 
Zevenaar de workshop ‘Het Nieu-
we Fietsen’. Ook de ervaren fiet-
ser merkt weleens dat het fietsen 
anders is geworden. Het fietsen 
met de e-bike gaat sneller en het 
verkeer wordt drukker en ingewik-
kelder. 

Centraal staat hoe de deelnemers 
ervoor kunnen zorgen dat zij zich 
veilig voelen op de fiets en nog heel 
lang kunnen blijven fietsen. In de 
workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ de-
len deelnemers ervaringen met el-
kaar en geeft de adviseur van VVN 
gerichte tips en adviezen om zo 
lang mogelijk te kunnen genieten 
van het fietsen.

Aan de hand van feiten, informa-
tieve filmpjes, foto’s en stellingen 
komen verschillende onderwerpen 
aan de orde zoals:
• Hoe ga ik om met anderen op het 

fietspad?
• Hoe kan ik veilig fietsen op een 

druk fietspad?

• Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf 
om goed te fietsen?

• Wat moet ik weten van de fiets of 
een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop 
wordt uitgevoerd op verzoek van 
de gemeente Zevenaar en vindt 
plaats op woensdag 22 septem-
ber van 09.30 – 12.00 uur in Ons 
Huis, Doktor Honigstraat 3, Zeve-
naar.

Inwoners uit de gemeente Zevenaar, 
die geïnteresseerd zijn in de work-
shop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen 
zich aanmelden via www.vvn.nl/op-
friscursussen of door een e-mail te 
sturen naar steunpuntoost@vvn.nl 
o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Zeve-
naar. Vermeld in de e-mail je naam, 
geboortejaar en telefoonnummer. 
Neem gerust je buurman/buur-
vrouw, een familielid of kennis mee, 
mits vooraf aangemeld.

Probeer badminton in tien lessen
ZEVENAAR – Badminton Club Ze-
venaar doet ook dit jaar weer mee 
met de landelijke actie van Bad-
minton Nederland onder de naam 
Probeerbadminton.nu.

In tien lessen leer je de beginselen 
van het badminton en deze lessen 

starten op 6 oktober, inschrijven kan 
tot 1 oktober. De kosten zijn 25 euro. 
Deze mini-cursus is geschikt voor 
jong en oud en wordt gegeven in 
een groepje onder leiding van een 
gediplomeerd trainer. Leenrackets 
zijn aanwezig. BC Zevenaar speelt 
overigens in sporthal Lentemorgen.

“Ben jij toe aan een nieuwe uit-
daging of wil je graag wat meer 
gaan bewegen? Aarzel dan niet en 
schrijf je vandaag nog in op pro-
beerbadminton.nu of neem voor 
vragen contact met ons op via  
bczevenaar@hotmail.com.

Ierse roadmovie bij Filmhuus Westervoort
WESTERVOORT – Elke eerste 
donderdag van de maand is er een 
bijzondere film te zien bij Film-
huus Westervoort. Donderdag 7 
oktober is de tragikomedie ´The 
Last Right´ te zien: een geestige 
en hartverwarmende roadmovie 
met de Nederlandse acteur Mi-
chiel Huisman in de hoofdrol.

Na de dood van zijn moeder keert 
de succesvolle advocaat Daniel 
Murphy vanuit Boston terug naar 
zijn geboorteplaats Cork in Ierland, 
waar hij de zorg voor zijn autisti-

sche tienerbroer Louis op zich 
moet nemen. Na de vlucht wordt 
hij echter opgezadeld met het lijk 
van de passagier die naast hem 
zat. Vanwege een fout wordt Daniel 
aangezien als nabestaande van de 
man. Het is het begin van een gees-
tige roadtrip door Ierland.

Programma
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in 
Huize Vredenburg. Het eerste kopje 
koffie of thee is gratis. De film start 
om 20.00 uur en halverwege de 
avond is er een pauze. Slechthoren-

den kunnen dankzij de aanwezige 
ringleiding met een hoortoestel het 
geluid van de film beluisteren zon-
der storend omgevingsgeluid.

Reservering
Er wordt bewust gekozen voor een 
ruime opzet waardoor er 25 stoelen 
beschikbaar zijn om voldoende af-
stand te kunnen houden. U kunt op 
www.filmhuuswestervoort.nl een 
zitplaats reserveren voor vijf euro 
per stuk. Uw plaats wordt dan tot 
19.45 uur bezet gehouden; daarna 
komen reserveringen te vervallen. 

(foto: Gusto Entertainment)

Speelavond bij BC Zevenaar. (foto: Marco Verhaaf)

Fiets. (foto: VVN)

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Op naar een 
Voordelige hypotheek

Het gemak van ontzorgen
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Onze sterke punten

Parkeren voor de deur

Eigen technische dienst

Computers worden 

startklaar afgeleverd

Personeel met verstand

van zaken

Garanties met goede 

service

Gamerslagplein 2

6826 LA  Arnhem

Tel.: 026362 82 50

www.computershoparnhem.nl

Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief 21% BTW en geldig t/m

3102021. Prijs en modelwijzi

gingen voorbehouden.

SSD i.p.v. harddisk

Maak uw desktop of note

book sneller door de harddisk

te vervangen door een SSD.

Wij kunnen eventueel ook de

inhoud 1:1 ‘klonen’ van hard

disk naar SSD

SSD 120GB

SSD 240GB

SSD 480GB

SSD 960GB

€ 24,99

€ 39,99

€ 69,99

€ 109,99

Computer defect?

Computershop Arnhem repa

reert computer en notebooks,

ook die niet bij ons gekocht

zijn. Heeft u problemen met

uw apparatuur? Kom langs

en wij kunnen kijken of we u

kunnen helpen!

�

�

�

�

�

Computershop Arnhem: ook uw computerspecialist

Intel G6400 processor

8GB geheugen

240GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 6C

€ 399,

Intel Core i510400 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3V

€ 599,

Intel Core i310100 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2R

€ 549,

intel Core i510400 processor

16GB geheugen

500GB SSD

AMD RX560 graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 7B

€ 799,

Intel Core i510400 processor

16GB geheugen

500GB SSD

GTX1650S graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 2L

€ 999,

Intel Core i711700 processor

16GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 4S

€ 799,

AMD Athlon 3050 processor

4GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm (HD+)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad 317

€ 499,

AMD Ryzen3 3200 processor

8GB geheugen

128GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Acer Aspire 5

€ 499,

Intel Core i31005G1 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad 3

€ 499,

Intel Core i31115G4 proc.

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 15SFQ2872ND

€ 599,

intel Core i31005 processor

8GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 659,

Intel Core i51035 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad V15

€ 699,

Asus A712JA

AMD Ryzen5 3500 processor

8GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm (HD+)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad 3

€ 699,

GTX1650

graphics

AMD Ryzen5 5500 processor

16GB geheugen

512GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 15SEQ2323ND

€ 749,

AMD Ryzen7 4600 processor

16GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Gaming

€ 899,

Intel Core i56200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

13,3” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Probook 430 G3

gebruikt

notebook

Intel Core i56300 processor

8GB geheugen

240GB SSD

12,5” scherm (HD)

Windows 10

6 maanden garantie

HP Elitebook 820 G3

€ 399, € 449,

Intel Core i54210 processor

8GB geheugen

128GB SSD

14” scherm (HD+)

Windows 10

6 maanden garantie

Fujitsu Lifebook E544

€ 299,

gebruikt

notebook

gebruikt

notebook

Heeft u al een computer

nodig om mee naar school te

nemen? Wij verkopen zowel

nieuwe als gebruikte note

books. Wij kunnen u advise

ren wat de beste is voor de

opleiding.

Back2School

Online Webshop: www.riekershop.nl

Broerenstraat 29b, Arnhem
Tel. 026 785 3089

Slippers € 25*
Sandalen € 25*
Schoenen € 30*

Boots / Laarzen  € 35*

OPHEFFINGS
UITVERKOOP 

*Geldig tot en met 26 september 2021

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

BADKAMERS, SANITAIR 
& TEGELS

EIGENAAR
Martijn Meijer

Relaxt!

1855,-

Ben Vico bad

276,-
Ben Lavion badkraan

174,-

Ben Lavion 
wastafelkraan

414,-
Ben Segno toilet:

DUIVEN
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ZEVENAAR - “Als er geen corona was ge-
weest dan was ons familiebedrijf over-
genomen door de vierde generatie,” ver-
telt Ton Bloemberg. Dochter Kim was er 
klaar voor om Bloemberg Mannenmo-
de aan de Didamstraat in Zevenaar over 
te nemen. Het lot besliste anders. Per  
1 oktober wordt de modezaak opgeheven. 
Ton en zijn vrouw Netty maken in deze druk-
ke tijd ruimte voor een gesprek aan de kof-
fietafel, die midden in de winkel staat.

Bloemberg Mannenmode kent een rijke histo-
rie. De grootvader van Ton Bloemberg begon 
in 1922 als kleermaker zijn zaak in Groessen. 
In de jaren 50 hebben drie van zijn zonen 
het bedrijf voortgezet en uitgebreid met een 
winkel in Zevenaar en Westervoort. De vader 
van Ton is altijd in de winkel in Groessen ge-
bleven. Hij stopte met het maken van kleding 
en ging er confectiekleding verkopen. In 1984 
namen Ton en Netty de winkel in Groessen 
over. Zij waren daarmee de derde generatie in 
het familiebedrijf. In die tijd werd Duiven een 
interessante groeigemeente. Ton: “We kregen 
enkele jaren later de kans om een winkelpand 
in Duiven te huren en Duiven trok ons wel 
aan. We hadden jarenlang een mannenmo-
dezaak aan de Rijksweg en verhuisden later 
naar winkelcentrum de Elshof Passage.

We hebben 28 jaar in Duiven gezeten. Het 
was een hele beslissing om Duiven te ver-
laten, maar het huurcontract liep af en was 
niet te verlengen voor onze winkelunit. Ook de 
steeds groter wordende leegstand van win-
kels in de Elshof Passage speelde mee. We 
besloten daarom te verhuizen naar Zevenaar. 
We zitten nu al weer ruim zes jaar in deze 
winkel in de Didamsestraat.” 

Verbouwing
Het winkelpand is nog niet lang geleden van 
binnen flink gerenoveerd. De mannenmode-
zaak heeft een moderne uitstraling gekregen, 
met een vleugje historie, door een grote foto 
van vroeger. Ton: “Op die foto staat mijn va-
der, naast zijn bestelauto. Hij ging toen nog 
regelmatig bij zijn klanten langs met kleding.”
Netty: “Toen deze verbouwing klaar was, wa-

ren we zo blij met het resultaat. De zaak is 
heropend op 12 maart 2020, maar we heb-
ben het niet echt kunnen vieren. Een paar 
dagen later hadden we te maken met de co-
ronamaatregelen. De winkel is een paar keer 
helemaal gesloten geweest en we merkten 
dat klanten wegbleven. Vooral in het begin 
was er, met name onder onze grootste doel-
groep, veel angst voor het virus. We wisten 
er toen nog zo weinig van af. Klanten waren 
echt bang om naar een winkel te gaan.” Ton 
vervolgt: “Winkelen op afspraak, onder best 
strenge voorwaarden bleek voor onze klanten 
ook wel een drempel. We zagen onze omzet 
vorig jaar dan ook dalen en begonnen toen na 
te denken over de toekomst van het bedrijf.”

Coronagerelateerd
De reden dat Ton, Netty en dochter Kim het 
besluit hebben genomen om de winkel in Ze-
venaar te sluiten is echt coronagerelateerd. 
Zonder corona had Kim, als vierde generatie, 

het bedrijf met liefde overgenomen. Steun 
van de overheid was er voor de ondernemer 
minimaal. Ton: “Je moet daarvoor aan veel 
voorwaarden voldoen, onder andere aantonen 
dat er sprake was van een flinke omzetdaling. 
Wij zijn altijd zelfstandig geweest, maar we 
weten niet wat de toekomst gaat brengen. 
Het besluit om nu te stoppen doet pijn, maar 
uiteindelijk is het ook goed zo.” Netty vult aan: 
“Kim heeft inmiddels ander werk en ook de 
andere personeelsleden hebben een nieuwe 
baan gevonden. Daar zijn we wel blij mee. We 
hadden nog graag het 100-jarig jubileum ge-
vierd in maart 2022, maar zo’n feest vier je als 
je daarna gewoon door kunt gaan, dat moet 
geen afscheidsfeest worden. Het is beter om 
nu te stoppen. Uiteindelijk voelt het goed zo.”

Vertrouwensband
Corona heeft harde klappen uitgedeeld. Ton 
vraagt zich af hoe het winkeliersleven er over 
een jaar of vijf uit zal zien. “Bijna alle onderne-

mers hebben een flinke knauw gehad vanwe-
ge het virus, de horeca nog wel het meeste. 
Het virus is nog niet weg. Dat maakt de toe-
komst heel onzeker. Je weet niet of zoiets 
nog een keer gebeurt. Zo’n winkelsluiting hakt 
er flink in. Het online winkelen is toegeno-
men, dat was natuurlijk voor corona ook al 
zo. Maar ook de oudere generatie leert nu dat 
ze niet persé meer het huis uit hoeven om 
kleding te kopen.” Netty: “Het besluit om te 
stoppen hebben we in augustus 2020 al ge-
nomen. We hebben het toen onze vaste klan-
ten al verteld. De reacties waren vooral dat ze 
het niet hadden verwacht, maar wel begre-
pen en dat ze het heel erg jammer vonden.” 
Kleding online verkopen via een webshop is 
geen optie, vindt Netty. “De klanten willen de 
kleding zien en passen en de stoffen voelen. 
Bovendien hechten we veel waarde aan het 
persoonlijke contact. Vaak hebben de klanten 
tijd voor een kopje koffie en een gesprek aan 
de koffietafel. Met veel van onze klanten heb-
ben we een vertrouwensband opgebouwd en 
dat vinden we belangrijk. Een webshop past 
niet in ons concept.” Netty geeft aan dat ze 
de sociale contacten, de gesprekken met de 
klanten het meest zal missen. “We hebben 
een grote vaste klantenkring. Sommige zijn 
hier echt ‘kind aan huis’ om het maar zo te 
zeggen. Die zien we straks niet zoveel meer. 
Maar na de winkelsluiting hebben we nog ge-
noeg andere dingen die we nog graag willen 
doen.” Ton, Netty en hun dochter Kim willen 
hun klanten graag bedanken voor hun steun 
en medeleven. Ton: “We willen nog zoveel 
mogelijk van de voorraad verkopen, dus er 
is al een uitverkoop gaande. De laatste week 
zullen we ook echt gaan stunten met de prij-
zen.” De komende weken is het daarom nog 
hard werken voor het echtpaar. Netty: “Maar 
wel met plezier hoor. We hebben altijd met 
heel veel plezier in de mannenmodezaak 
gewerkt en dat ook uitgestraald. We heb-
ben samen, weliswaar met hard werken, iets 
moois opgebouwd. Daar mogen we ook met  
voldoening op terugkijken.”

Bloemberg Mannenmode sluit op 1 oktober
Ton en Netty Bloemberg kijken met voldoening terug op hun werkzame leven

De laatste weken is er uitverkoop. (Foto: Alie Engelsman)

Ton en Netty Bloemberg met op de achtergrond Ton’s vader. (Foto: Alie Engelsman)

Alie Engelsman



De grootste
lingeriewinkel

van 
Nederland!
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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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ZEVENAAR – Hoewel het Liemers Museum 
nog niet geopend is, kunnen bezoekers zich 
tot en met vrijdag 24 september begeven in 
een historische wereld via een gratis Virtual 
Reality-game. 

Het spel is onderdeel van het project Schat-
kamers van Gelderland en is in samenwer-
king met 34 Gelderse erfgoedorganisaties 
tot stand gekomen. Twee spelers dienen 
gestolen historische objecten terugplaatsen 
in de juiste periode om het verleden te her-
stellen. In de VR Game heeft een kwaad-
aardige tijdreiziger historische objecten ge-
stolen uit het verleden. De objecten moeten 
teruggebracht worden naar hun eigen tijd, 
om het natuurlijke verloop van de Gelderse 
geschiedenis te herstellen. Twee spelers rei-
zen met behulp van Virtu-
al Reality door de tijd, van 
de prehistorie tot de twin-
tigste eeuw. Spelenderwijs 
ontdekken de gamers de 
geschiedenis van Gelder-
land. Één speler draagt de 
VR-bril, de ander geeft aan-
wijzingen. Door puzzels op 
te lossen en goed samen te 
werken, kunnen zij de Gel-
derse geschiedenis herstel-
len. De game is zelfstandig 
te spelen. De game bevindt 
zich in de Turmac Cultuur-

fabriek tegenover het Liemers Museum. De 
3D-objecten zijn ook online in detail bekijken. 
Het projectteam digitaliseerde 70 collectie-
stukken tot interactieve 3D-replica’s. Deze 
historische objecten, verspreid over Gelder-
se erfgoedorganisaties, komen virtueel sa-
men op CollectieGelderland.nl. De selectie 
concretiseert en illustreert een deel van de 
geschiedenis van het dagelijks leven, lang-
durige ontwikkelingen en belangrijke gebeur-
tenissen in de provincie Gelderland.

Met ‘Schatkamers van Gelderland’ slaat ge-
schiedenisbeleving een andere richting in. 
Dit project van Erfgoed Gelderland laat het 
brede publiek de geschiedenis van de pro-
vincie beleven op twee bijzondere manieren: 
een online collectie van 3D-replica’s en een 
spannende Virtual Reality-game die samen 
de overkoepelende geschiedenis van Gelder-
land vertellen. 

DUIVEN/WESTERVOORT 
– De gemeenten Duiven 
en Westervoort zijn op 
zoek naar inwoners en or-
ganisaties die mee willen 
denken over lokale initi-
atieven om een gezonde 
leefstijl te stimuleren. 

Deze initiatieven kunnen 
deel uit gaan maken van 
lokale preventieakkoor-
den om de negatieve 
gevolgen van roken, overgewicht en alco-
holgebruik te voorkomen. Een lokaal pre-
ventieakkoord is een uitwerking van het na-
tionale preventieakkoord dat in 2018 werd 
afgesloten. Met dit soort akkoorden wil de 
overheid meer aandacht besteden aan ge-
zondheidspreventie. Een lokaal preventie-
akkoord richt zich op het verminderen van 
roken en meeroken, het stimuleren van een 
gezond gewicht en het tegengaan van pro-
blematisch alcoholgebruik. 

In het preventieakkoord mogen ook initiatie-
ven worden toegevoegd die aansluiten op 
de lokale behoeften. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de verbinding met het akkoord 
Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen 
(BOSS-akkoord) en het Westervoorts spor-
takkoord, beiden vorig jaar gerealiseerd in 
samenwerking met veel lokale organisaties.

De gemeenten Duiven en Westervoort heb-
ben twee preventieformateurs aangesteld 
die aan de preventieakkoorden in beide ge-
meenten gaan werken. Zij ontwikkelen sa-
men met inwoners, lokale organisaties en 
de gemeente een concreet plan. Lokale or-
ganisaties hebben een online enquête ont-
vangen. In september volgen een Duivense 
en een Westervoortse bijeenkomst om door 
te praten over mogelijke initiatieven. Eind 
oktober moeten alle initiatieven in kaart zijn 
gebracht. De twee preventieakkoorden zijn 
dan klaar om te ondertekenen.

Meedenken?
Wilt u als inwoner meedenken over de pre-
ventieakkoorden in Duiven of in Wester-
voort? Stuur dan een e-mail naar preventie-
akkoord@duiven.nl of preventieakkoord@
westervoort.nl

Voor de rubriek De Lie-
mers Werkt bezoeken 
we regelmatig een on-
dernemer of medewer-
ker van een Liemers 
bedrijf.
 
Naam?
“Anet Penninga, wo-
nend in het gezellige 
dorpje Duiven. Ik werk 
nu al twaalf jaar bij bak-
kerij Hilvers, dat ook in 
Duiven ligt. Ik ben moe-
der van drie zoons en 
mijn twee kleindoch-
ters komen regelmatig bij oma langs in de 
winkel!”

Bakkerij Hilvers?
“Bij een bakker werken is meer dan alleen 
broden verkopen. Klantcontact is heel be-
langrijk. Omdat veel mensen regelmatig 
langskomen, bouw je je een speciale band 
op. Uiteindelijk komen mensen niet alleen 
maar voor hun brood naar de bakker, maar 
ook voor de gezelligheid. Ik ben zelf een ech-
te babbelaar, dus ik geniet nog elke dag van 
mijn werk!”

Vrije tijd?
“Ik pas met liefde op mijn twee kleindoch-
ters. Ik ben graag actief bezig, dus we gaan 
vaak picknicken, wandelen of maken een 
fietstocht.”

De Liemers?
“Veel familie van mij woont in de Liemers. 
Daarbij is het voor mij belangrijk om in een 
omgeving te wonen waar genoeg te doen 
is, maar waar ik ook rust kan vinden. De Lie-
mers is een mooie combinatie van rust en 
gezelligheid. Mensen zijn vriendelijk voor 
elkaar en er zijn leuke cafés en winkels. Er 
is genoeg te doen! Als ik even tot rust wil 
komen, kan ik altijd ontspannen in de mooie 
natuurgebieden.”

Mooiste plekje?
“De Loodijk! Als je goed zoekt, kun je daar 
veel verschillende dieren spotten. Ik ben er 
regelmatig te vinden met mijn kleindochters 
en mijn hond Max. Vaak picknicken we dan, 
met een heerlijk broodje van bakkerij Hilvers 
natuurlijk!”

LIEMERS – Veel bewoners en bezoekers van 
de Gelderse Poort hebben zaterdag 11 en 
zondag 12 september hebben genoten van 
kunst, cultuur en natuur. Kunstcollectief Gel-
derse Poort, een initiatief van de Stichting 
KCN 3 Oevers stippelde drie routes uit langs 
ateliers en andere mooie, bijzondere locaties, 
waaronder een route in gemeente Zevenaar 
en omstreken. De kunst- en cultuurroute viel 
samen met de Open Monumentendagen. 

De keuze voor dit tweede weekend van sep-
tember was een bewuste keuze van de organi-
satoren. Tijdens de Open Monumentendagen 
trekken veel mensen er op uit om eens binnen 
te stappen in een van de gebouwen die op 
de monumentenlijst staan. Kunst en cultuur 
versterken elkaar, vond het bestuur van de 
Stichting en wat is er nu mooier voor een kun-
stenaar dan zijn of haar werken te laten zien 

in een monumentaal gebouw? Deelhoven, de 
moestuin van Landgoed Huis Sevenaer bood 
dit jaar een podium aan de kunstenaars Marjo-
lein Markink en Conny Koster. Marjolein maakt 
vooral groot en ruimtelijk werk. Vogels en vleu-
gels zijn terugkerende thema’s. De werken van 
Marjolein kwamen goed tot hun recht in de 
prachtige moestuin. Conny exposeerde zowel 
in haar eigen atelier in Ooy, als in Moestuin 
Deelhoven. Een ander monumentaal gebouw 
waar kunst te bewonderen was, was de Sint 
Anthonius Abt kerk in Loo. Hier exposeerden 
kunstenaars van de KWA uit Arnhem. De KWA 
is een vereniging voor vrijetijdskunstenaars. 
Onder begeleiding van een professionele kun-
stenaar werken de leden van deze vereniging 
aan de ontplooiing van hun creativiteit. De 
Stichting KCN 3 Oevers wil in de toekomst 
hun jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute blij-
ven koppelen aan de Open Monumenten-
dagen en hoopt meer monumenten te be-
trekken bij hun activiteiten. Meer informatie:  
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl

Van de redactie

Kyra Sannes

Van de redactie

Alie Engelsman

Help gemeente met het stimuleren 
van een gezonde leefstijl

De Liemers: ‘Rust en gezelligheid’

Gratis Virtual Reality-game in 
Kunstwerk! Liemers Museum

Kunst- en Cultuurroute trekt bekijks

‘“Bij een bakker werken is meer dan alleen broden verkopen.” (foto: Kyra Sannes)

Deelhoven bood een podium aan Marjolein Markink en Conny Koster. (Foto: Alie Engelsman)



WIJ ZIJN VERHUISD!

GEWOON BIJZONDER

VAN LOCATIE ZONEGGE NAAR LOCATIE HEERENMÄTEN
Vanaf dit nieuwe schooljaar vind je ons Agora-onderwijs niet langer meer 
op locatie Zonegge. Agora is namelijk verhuisd naar locatie Heerenmäten. 
Het besluit om Agora naar Heerenmäten te verhuizen heeft alles te maken 
met de groei en ontwikkeling van Agora. De ruimte die Heerenmäten biedt, 
past goed bij deze groei en ontwikkeling.

LEREN VANUIT JE EIGEN INTERESSES
Net als in het reguliere onderwijs, werk je bij Agora toe naar een regulier 
diploma. Alleen de route naar dit diploma is bij Agora anders. Want wat 
Agora-onderwijs anders maakt, is dat je leert vanuit je eigen interesses.

Bij Agora-onderwijs werken we niet met vakken, maar met challenges. Bij 
deze challenges bepaal jij wat je wilt leren en hoe je dit wilt leren.

De coaches van Agora begeleiden jou in je persoonlijke ontwikkeling. 
Samen werken jullie toe naar een regulier diploma voor de mavo, havo of 
het vwo. Maar dan wel op Agoriaanse wijze.

Benieuwd naar meer? Ontdek het met Agora!

ERVAAR HET ZELF  
8 EN 10 NOVEMBER 2021 Informatieavonden (voor ouders) 

WEEK 47 2021 (MEERDERE DAGEN) Kom ervaren! 

WEEK 3 2022 Basisschoolbezoeken door leerlingen 

22 JANUARI 2022 Open dag 

WEEK 10 2022 (MEERDERE DAGEN) Inschrijfavond 

15 MAART 2022 Deadline aanmelden 

27 JUNI Kennismakingsdag (definitieve datum wordt in mei gecommuniceerd)

WWW.LIEMERSCOLLEGE.NL


