
‘Elke alinea is één lange zin’
Adriaan Boot wint nationale essaywedstrijd ‘(G)een punt’
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ZEVENAAR – Radboud Universi-
teit Nijmegen organiseert ieder 
jaar een nationale essaywedstrijd, 
voor alle leerlingen van 5 vwo. Ook 
Liemers College Heerenmäten 
deed mee – met groot succes. 
Vrijdag 18 juni kreeg leerling Adri-
aan Boot te horen dat hij met zijn 
essay ‘Het gemiste punt’ de win-
naar was. 

Door Kyra Sannes

(G)een punt. Dat was het onder-
werp van de essaywedstrijd dit 
jaar. “De bedoeling was om in drie 
uur een essay te schrijven, met 
behulp van een paar meegegeven 
artikelen,” vertelt Adriaan. “Ik heb 
het onderwerp vrij letterlijk geïn-
terpreteerd: mijn tekst bevat geen 
punten. Eigenlijk is elke alinea één 
lange zin.” De jury noemde dit een 
‘sterk stukje taalgymnastiek’. Adri-
aan: “Het was de bedoeling om de 
lezer eigenlijk een beetje verliefd te 
laten worden op de punt. Door geen 
punten te gebruiken, wordt de tekst 
bijna onleesbaar.” Zijn essay start al 
met een verontschuldiging. “Ik zal 
de tekst beginnen met mijn excu-
ses, sorry,” is de eerste regel. Door 
het essay heen behandelt Adriaan 
de verschillende bronnen. “Daar 
wilde ik vooral de puntloosheid, of 
de zinloosheid van laten zien.”

Prijsuitreiking
Vrijdag 18 juni vond de prijsuitrei-
king plaats, waar de jury een keuze 
maakte uit de top tien. De hoofdprijs: 
een bos bloemen, een boekenbon 
van 75 euro, een wildcard voor een 
project bij Universiteit Radboud, een 
certificaat voor de eer. “Toen ik te ho-
ren kreeg dat ik bij de top tien hoor-
de, was ik eigenlijk al vergeten dat 
ik meedeed,” zegt Adriaan lachend. 
“Ik had echt niet verwacht dat ik zou 
winnen. Mijn essay is heel bijzonder 
geschreven en ik dacht niet dat de 
jury daarvan zou houden.” Eigenlijk 
zou de prijsuitreiking plaatsvinden in 
een kasteel in Nijmegen, maar door 
de coronacrisis kon dat helaas niet 
doorgaan. “Wel jammer dat je daar-
door het contact met andere kandi-
daten mist,” vindt Adriaan. In plaats 

daarvan was de prijsuitreiking onli-
ne. Toch had Adriaan genoeg steun: 
ouders, klasgenoten en enkele do-
centen, hebben allemaal op hem ge-
proost toen de uitslag bekend werd. 
Natuurlijk was ook mevrouw Te Lin-
dert, de begeleidende Nederlands 
docente, erbij. “Zij was misschien 
wel het meest enthousiast van ie-
dereen!”

Punt gemaakt
Nieuwsgierigen kunnen ‘Het ge-
miste punt’ vinden in het tijdschrift 
Neerlandistiek, of in het ‘Boekje Es-
saywedstrijd 2021’ van Radboud 
Universiteit Nijmegen. In het boekje 
zijn ook de andere top tien-kandi-
daten te vinden. “De essays waren 
heel divers. Sommige waren heel 
poëtisch, andere hielden de grap 

erin.” Hij heeft met plezier de an-
dere inzendingen gelezen, maar 
eigenlijk heeft Adriaan niet zo veel 
met het vak Nederlands. “Het leek 
me gewoon een leuke wedstrijd om 
aan mee te doen!” En met succes: 
Adriaan heeft zijn punt duidelijk ge-
maakt. Dat is het doel, zoals in zijn 
essay staat: “We lezen zinnen om tot 
het punt te komen, klimmen bergen 
om de punt te bereiken, en spelen 
wedstrijden voor de punten.”

‘Ik wilde vooral de puntloosheid, of de zinloosheid laten zien”  (Foto: Kyra Sannes) 

BEMMEL - Voor het volgende 
nummer kunt u nu de kopij 
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BEEK – De boswachters van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen 
houden op donderdag 5 augustus 
een zomeravondwandeling door de 
Heerlijkheid Beek. 

In het bos van de Heerlijkheid Beek 
is het klimmen en dalen om op de 
stuwwal te komen. Het Kastanjedal 
heeft een grote renovatie onder-
gaan. De toenemende erosie maakt 
deze ingreep noodzakelijk. De bos-
wachter vertelt hierover. Als je bo-
ven bent is de beloning een prach-
tig uitzicht op de Ooijpolder met 
de kerktoren van Persingen op de 
voorgrond. De boswachter geeft on-
derweg uitleg over de historie en de 

geologie van het gebied. Hij maakt 
het heel concreet met het reliëf en 
de zichtbare grondsoorten. De Ro-
meinen hebben het gebied ook ont-
dekt en deze sporen zijn in het land-
schap zichtbaar. 
Vooraf online reserveren is nood-
zakelijk. Start: 19.00 uur. Duur: 2 
uur. Deelname: 5,00 euro per per-
soon, kinderen 4 -12 jaar 2,50 euro 
per persoon, donateurs gratis op 
vertoon van een geldige GLK-dona-
teurspas. Startlocatie: bij het beeld 
van het Wasvrouwtje, tegenover het 
voormalige gemeentehuis aan de 
Rijksstraatweg 139, Beek-Ubbergen. 
Meer informatie en online reserve-
ren: www.glk.nl/activiteiten.
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Onderscheidend in slapen,
Voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

Mallemoolen 6-8  Zevenaar  •  Tel. 0316 - 52 50 21  •  www.bedadviseursberentsen.nl

 Bettomica bedbodem   Wist u dat wij uw 
  "uw partner een leven lang"   donzen dekbed 
* Standaard bodem       en kussen
* Maatwerk bodem (aangepast aan de persoon)

* In en nastelbaar *           Produceren
* Te plaatsen in ledikant of op voetstel *           Reinigen 

 In eigen Atelier?
  Matrassen     Autentiek vakmanschap sinds 1976

* NIET Gewichtgebonden
* Optimale Ventilatie (non-toxisch)

* Perfecte Ondersteuning 

* Hoge Levensduur

             Al onze producten worden geproduceerd met 
    respect voor mens en natuur

                           Online shop:  www.bedadviseursberentsen.nl
 

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies
                          Op afspraak bij u thuis of  in onze zaak

                                       Mallemoolen 6-8 Zevenaar  •  Tel. 0316-525021   • www.bedadviseursberentsen.nl

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring
Wij inventariseren uw wensen en voorzien u van een passend advies

Op afspraak bij u thuis of in onze zaak

PIJN AAN 
HET BEKKEN
Heb je regelmatig last 
van je bekken? 
In veel gevallen wordt 
dit bekkeninstabiliteit 
genoemd. Dit is 
niet altijd terecht.  
Daarom wordt er 
tegenwoordig    vaak over 
bekkenklachten   
of bekkenpijn gesproken.    
Heeft u hier last van? Bij 
Result Care helpen wij u 
ervan af.

Pijn aan het bekken komt 
veel voor bij zwanger of 
net bevallen vrouwen.    Dit 
komt omdat de spieren 
die voor krachtsluiting 
van het bekken zorgen 
opgerekt zijn en meer 
beweging mogelijk is in 
het SI-gewricht. Hier is 
zeker iets aan te doen. 
De combinatie van 
fysiotherapie en 
chiropractie is volkomen    
veilig en zeer effectief 
voor vrouwen met 
bekkenklachten. 

Benieuwd of wij ook iets 
voor u kunnen betekenen? 
Krijg direct vrijblijvend 
advies over uw klacht en 

behandeling. Boek uw 
gratis screening op 
www.resultcare.nl

BEKKENINSTABILITEIT?

GRATIS

SCREENING! 

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

WWW.RESULTCARE.NL

• CHIROPRACTIE • FYSIOTHERAPIE • COACHING

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

9,1 VLOOIEN
MARKT
VLOOIEN

OPENLUCHT

DUIVEN, HORTSERPARK
ZON. 25 JULI VAN 9-16 UUR

info kraamhuur woe-vrij: 06-39108152
Geen check neg.test of vaccin. Wel 1.5 mtr afstand houden!

En 1 richtings looproute!

animo-vlooienmarkten.nl
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GIESBEEK – De leerlingen van de 
Paulusschool in Giesbeek hebben 
met leuke activiteiten in het dorp 
gezorgd voor een glimlach bij de 
dorpsgenoten. De actie ‘hart voor 
iedereen’ was een alternatief op 
het jaarlijkse Lentefeest. 

Al meer dan twintig jaar organiseert 
de Paulusschool een Lentefeest. 
Dit feest is bedoeld om een leuke 
avond neer te zetten voor de leer-
lingen van de basisschool met ou-
ders en familie. Tijdens deze avond 
ontstaat niet alleen veel plezier, er 
wordt ook geld ingezameld voor 
een goed doel. ‘’Voor een klein be-
drag kunnen leerlingen dan aan de 
slag gaan met leuke activiteiten of 
lekkere snacks halen’’, aldus Karin 
Roekens coördinator en leerkracht 
van de Paulusschool. Zo kunnen 
kinderen knutselen, zijn er sportie-
ve activiteiten en is er altijd een lo-
ting. De basisschool pakt flink uit 
met dit feest en de leerlingen kijken 
er dan ook altijd erg naar uit. ‘‘Het 
goede doel heeft altijd betrekking 
op kinderen. Bijvoorbeeld Stichting 
Vlinderkind, Stichting Hartekind en 
het Ronald McDonald Huis’’, aldus 
Karin Roekens. 

Helaas kon deze gezellige avond 
dit jaar niet doorgaan vanwege het  
coronavirus. De Paulusschool wil-
de niet stil blijven zitten en kwam 
daarom met een alternatief. ‘’Alle 
groepen zijn verschillende activitei-
ten gaan organiseren met het doel 
de inwoners van Giesbeek in deze 
moeilijke tijden een hart onder de 
riem te steken. Dit werd gedaan via 
een klein gebaar’’, vertelt de coördi-
nator. Zo is het schoolplein versierd 
met krijttekeningen van de leerlin-
gen om de boel op te fleuren. Er 
zijn vrolijke zwerfstenen gemaakt, 
genaamd Happystones, die nog 
steeds in het dorp te vinden zijn. De 
leerlingen zijn ook aan de slag ge-
gaan met mooie wensen voor Het 

Binnenrijk, een woon- en zorgloca-
tie in Giesbeek, en tot slot zijn er 
prachtige bloemen geknutseld. 

De leerlingen van de basisschool 
vonden het prettig aan de slag te 
kunnen na een lange periode van 
onlinelessen en thuis zitten: ‘’Het 
is zo veel leuker om weer gezellig 
met elkaar in de klas te zitten en 
ik ben ook blij dat het weer kan’’, 
vertelt de negenjarige Evy. ‘’We von-
den het vorig jaar al erg jammer dat 
het Lentefeest niet kon doorgaan, 
daarom is het nu extra leuk om dit 
te mogen doen’’, legt Kim van acht 
jaar uit. ‘’Het is zo leuk dat wij men-
sen hiermee blij hebben kunnen 
maken!’’

Overleden:  11 juli jl., overleed in 
de leeftijd van 89 jaar Frans Keul-
tjes.   Dat hij mag rusten in vre-
de en wij wensen allen die zich 
met hem verbonden voelen veel 
sterkte toe in het verlies van hun  
dierbaren.
Vieringen:  De vieringen (elke zon-
dag om 10.30uur) in het eucha-
ristisch centrum zijn tevens te 
volgen via een livestream op het 
YouTube kanaal van de parochie.
Woorddiensten worden in de 
H.Andreaskerk te Groessen ge-
houden op   4 augustus. Aanvang 

19.00uur. Voorgangers is Piet Pe-
ters.
Intenties: 25-7-21: Bertus en Lei-
ke van Bethray, Bernard en Marie 
van Onna, Theodorus en Riek van 
Ditshuizen-Peters, Jaarged. Mien-
tje Derksen-Koning, Riet Vermeu-
len-Derksen. 1-8-21: Piet en Trudy 
Steenkamp, Riet Vermeulen-Derk-
sen. 4-8-21: Bennie Derkzen, Theo 
Uffing en overleden familie, Vader 
en Moeder Staring, Thea Staring 
van den Hazelkamp, Wim en Lies 
Melchers-Derksen, Riet Vermeu-
len-Derksen.

De Liemers Lacht

ik schrijf sinds kort voor de 
krant. Ik doe dit met veel plezier 
en ondanks mijn korte aanwezig-
heid en daardoor nog kleine in-
breng, heb ik al veel geleerd. Het 
trekt mij aan dat de krant een 
echte ‘positieve krant’ is. 
Een dikke maand ge-
leden kreeg ik te ho-
ren dat ik geslaagd 
ben voor het VWO 
aan het Candea Col-
lege in Duiven en begin 
september ga ik beginnen 
aan de Bachelor Politicologie 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen, iets waar ik enorm 
naar uit kijk.
Maar nu eerst: zomervakantie. 
Anders dan de niet-examenleer-
lingen hoef ik al bijna twee maan-
den niet meer naar school. Dat is 
enorm genieten, al helemaal om-
dat we natuurlijk een extra druk 
en extra hectisch jaar achter de 
rug hebben door corona. Zover 
de coronaregels het toelaten 
spreek ik af met vrienden en mijn 
examenreis zal dit jaar plaatsvin-
den bij de Loosdrechtse Plassen, 
in plaats van Albufeira of Lloret 
de Mar. Ondanks het wat minde-

re weer en de nieuw aangekon-
digde coronamaatregelen hoop 
ik dat iedereen kan gaan genie-
ten van haar of zijn zomerva-
kantie, zoals ik dat de afgelopen 

maand ook heb gedaan. Thuis-
werken en thuisonderwijs 

worden vaak nog ver-
ward met het hebben 
van vrije tijd, maar 
niets is minder waar. 
Pak dus je rust deze 

vakantie, want dat is 
echt belangrijk! En wat 

corona betreft: blijf vooral posi-
tief, dan help je jezelf en de men-
sen om je heen. Over positiviteit 
gesproken, ook in deze editie van 
de Liemers Helemaal Goed Cou-
rant staan weer enkele leuke en 
interessante artikelen. Zo lees je 
hoe Adriaan Boot uit Zevenaar 
de Nationale Essaywedstrijd van 
de Radboud Universiteit won en 
kun je een artikel vinden over hoe 
tweedehands kleding de wereld 
een stukje mooier maakt.
Ik wens alle lezers veel leesple-
zier en alvast een fijne zomerva-
kantie!

Vera Altena

Redacteur van dienst
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Colofon

Leerlingen Paulusschool zorgen voor een  
glimlach met actie ‘hart voor iedereen’

H.Andreaskerk Groessen

Floor Dekkers

Karin Roekens en haar collega’s zijn blij dat ‘hun’ leerlingen zoveel inwoners blij hebben 
gemaakt. (Foto: Floor Dekkers)

Op de hoek van de Rijksweg en Heiliglandsestraat poseert Ilse Scheers gewillig tussen de regendruppels door met haar hondje. 
(Foto: Floor Koers)

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



Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

IN DE ZOMER 
OOK OP MAANDAG 

GEOPEND!

Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening

De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

IJsselstraat 32 - 6882 LG - Velp - 026 785 74 92
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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

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

Resta�ant ‘t Cen�um
eten bij Reijm�!

Resta�ant ‘t Cen�um
eten bij Reijm�!

��������������
�����������������
��������
��������

Tijdens de zomermaanden kunt u 
buiten genieten van ons zonnige 
terras en de prachtige omgeving.

www.centrumreijmer.nl - 0316 24 72 13 - info@centrumreijmer.nl     
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ZEVENAAR – Tegenwoordig wordt er veel 
kleding weggegooid. Gemiddeld kopen 
Nederlanders 46 nieuwe kledingstukken 
per jaar, voor gemiddeld zo’n zestien euro 
per stuk. Nooit eerder kochten wij zoveel 
nieuwe kleren als nu. Slecht voor het mili-
eu, niet duurzaam, zegt iedereen. Maar is 
dit ook zo? En is tweedehandskleding de 
oplossing? Een kijkje in de coulissen van 
Kringloopcentrum de Liemers (KCL).

Kringloopcentrum de Liemers is een onge-
subsidieerde stichting met twee locaties: 
in Zevenaar en ’s-Heerenberg. Daar werken 
enkele vaste medewerkers en ruim veertig 
vrijwilligers. Het kringloopcentrum houdt 
zich bezig met het inzamelen, nakijken en 
opknappen van gratis verkregen tweede-
hands goederen en kleding, die vervolgens 
tegen een redelijk bedrag in de winkel wor-
den aangeboden. De gedachte hierach-
ter is dat hergebruik een prima manier is 
om de groeiende afvalberg te beperken. 
Het motto van KCL is ‘maakt werk voor  
hergebruik’.

Wegwerpmaatschappij
“Er komt minder kleding binnen, om ver-
kocht te worden dan voorgaande jaren”, 
vertelt Angelique Hermsen, medewerkster 
van de afdeling kleding, desgevraagd. Dat 
lijkt in strijd met het gegeven dat we in een 
wegwerpmaatschappij leven. Steeds meer 
producten worden geproduceerd voor tij-
delijk gebruikt en worden vervolgens weg-
gegooid. De reden dat de aanvoer tweede-
handskleding duidelijk verminderd is, heeft 
onder andere te maken met concurrentie 
vertelt Angelique Hermsen. “Er zijn de laat-
ste tijd veel andere verkooppunten bijge-
komen die ook tweedehandskleding ver-
kopen, zoals Marktplaats en verschillende 

verkoophoeken op Facebook.” Ook grote 
concerns richting zich op tweedehandskle-
ding. Zo gaat winkelketen Zeeman binnen-
kort starten met het aanbieden van tweede-
handskleding.

Bewustwording
De meeste kleding gooit de consument direct 
weg; een derde wordt ingezameld. Zo’n zes-
tig procent van de ingezamelde kleding vindt 
een nieuwe eigenaar en krijgt een tweede le-
ven. “Op jaarbasis komt er ongeveer drie ton 
kleding binnen”, verklapt Angelique Hermsen. 
“Een gedeelte is helaas niet te verkopen, om-

dat er bijvoorbeeld vlekken in zitten, er on-
derdelen kapot zijn of omdat het stinkt.” De 
kleding komt binnen in vuilniszakken. “Daar-
na beoordelen we of het verkoopbaar is en 
bepalen we met het team gezamenlijk de 
prijs. De kleding die niet voldoet, keuren we af 
en gaat naar een opkoper of sturen we naar 
Afrika voor een tweede leven. Voordat we het 
versturen, wordt de kleding eerst versteld.“ 
Het populairste item, de spijkerbroek, speelt 
de hoofdrol in een opvallend recyclingpro-
ces. Een bedrijf in Groningen verwerkt oude, 
niet herdraagbare denim tot isolatiemateri-
aal. Zouden niet meer bedrijven dit moeten 
doen? Helemaal als je weet dat er voor één 
kilo katoen 20.000 liter water nodig is. Hier 
worden vervolgens slechts één T-shirt en één 
spijkerbroek van gemaakt. Om een kleding-
stuk te maken zijn er in de hele keten gemid-
deld zo’n 170 mensen nodig. Voor een jurkje 
van dertig euro wordt zo’n 1,50 euro verdeeld 
over alle arbeiders.

Tweede leven
Ook de consument kan op twee manieren 
een steentje bijdragen aan duurzaamheid. 
Door kleding van hoogwaardige materialen 
te kopen, die langer meegaat of door kleding 
een tweede leven te gunnen. Tegenwoordig 
spreken wij over (ultra) fast fashion industrie. 
Binnen vier weken is kleding geproduceerd. 
Kan dit kwalitatief wel iets zijn? Vroeger 
kreeg kleding een tweede leven binnen het 
gezin of werd deze hersteld, maar dat zie je 
tegenwoordig amper meer. Dan nog heb je 
de keuze: weggooien of niet. Want ook al is 
textiel versleten of kapot, dan nog kan het 
gebruikt worden als grondstof voor andere 
materialen. Zo krijgt je tot op de draad ver-
sleten lievelingstrui of je gescheurde spijker-
broek een tweede kans en verklein je jouw 
CO2-footprint. En is een kledingstuk nog 
goed, maar ben je erop uitgekeken, dan kan 
iemand anders er ontzettend veel plezier aan 
beleven. Tweedehands kleding is duurzaam, 
omdat je de levensduur van een artikel ver-

lengt. Als je het weggooit, wordt het verbrand 
en komt er CO2 vrij.

Hippe vintagekleding 
Gelukkig is vintagekleding op dit moment 
heel erg populair onder de jongeren. Met 
name in grote steden zie je dit terugkomen. 
Neem de Episode en de Kilo Kilo winkel, 
waar je per kilo je tweedehands kleding be-
taalt. De jeugd is zich steeds beter bewust 
van duurzame kleding merkt ook Angelique 
Hermsen. De meeste klanten die kleding 
komen brengen of willen rondneuzen bij 
Kringloopcentrum de Liemers zitten in de 
leeftijdscategorie tieners tot dertigers. Dat 
resulteert in een moderne collectie. “Veel 
jongeren zijn erg geïnteresseerd in mer-
ken zoals Tommy Hilfiger en Ralph Lauren. 
Daarom is Kringloopcentrum Zevenaar dé 
perfecte plek, want hier letten we niet op 
merken. Wij kijken of het mooi is en kwali-
tatief te verkopen is. Een spijkerbroek van 
de Wibra kost evenveel als een broek van 
G-Star. Hierdoor onderscheiden wij ons van 
andere kringloopwinkels.” Ze vervolgt, trots: 
“Ook de prijzen zijn relatief laag bij ons. Door 
de prijsstelling is er ook ruimte voor minder 
bedeelden in onze samenleving. Dit betekent 
niet dat alleen de minder bedeelden bij ons 
komen shoppen. Alle lagen van de bevol-
king zijn hier te zien. Je kunt de kleding wel 
duurder maken, maar dan is de kans groter 
dat het blijft hangen en blijft het assortiment 
steeds hetzelfde.”

Opperbest
Angelique vermaakt zich opperbest op de 
kledingafdeling in de kringloopwinkel. “Het 
loopt gelukkig storm nu we weer open mo-
gen. Het weer werkt ook mee. Want met tro-
pische temperaturen gaan mensen zwem-
men of blijven ze binnen.” Ze houdt van 
haar job. “Elke werkdag ziet er anders uit. 
Soms maken we een zak open en zie je voor-
al troep, maar ook het tegenovergestelde  
komt voor. ”

Tweedehandskleding maakt de wereld mooier
Een kijkje in de coulissen van Kringloopcentrum de Liemers

‘Een spijkerbroek van de Wibra kost in ons kringloopcentrum evenveel als een broek van G-Star.’ (Foto: Pim Luiking)

Geef je versleten lievelingstrui of gescheurde spijkerbroek een tweede kans en  verklein je CO2-footprint. 

Pim Luiking 
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Zomerconcerten in De Ogtent
DUIVEN – Na vele jaren is ook in 
Duiven in De Ogtent weer het pia-
nofestival.

De jonge pianisten volgen een 
masterclass aan de internationale 
studentenmuziekzomer ‘Campus 
Cleve’. Zij laten graag hun talen-
ten zien en horen. In de grote zaal 
van De Ogtent treedt op donder-

dag 22 juli op Nicolas Absalom 
uit Groot-Brittannië. Op vrijdag 23 
juli is Clara Strobel te bewonde-
ren. Vrijdag 30 juli is het de beurt 
aan Max Philip Klüser uit Duitsland 
en op zaterdag 31 juli mag Yoana 
Raycheva uit Bulgarije haar kun-
sten vertonen.
Alle avonden beginnen om 20.00 
uur en is de toegang gratis.

H.Andreaskerk – 
Maria Koningin Zevenaar
Op vrijdag 23 juli is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering, voor-
ganger Pastoor Thanh Ta. Stille 
viering.
Op zondag 25 juli is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering, geen 
livestream, voorganger Pastoor 
Thanh Ta .
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Thea van Haaren van der Vel-
den en overleden familie, Ria Wit-
jes-Driessen, Henk Lukkezen.
Op zondag 1 augustus is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering, 
geen livestream, voorganger Pas-
toor Thanh Ta. 
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Wilhelmien van Aken en zoon 
Jan, Harry van Uum, Maria en Koos 
van der Vate, Ria Witjes-Driessen, 
Henk Lukkezen.

Overleden: 
Op 13 juli is overleden Henk Lukke-
zen in de leeftijd van 96 jaar. Hij 
woonde in Verpleeghuis Zevenaar. 
Zijn uitvaart was zaterdag 17 juli in 
de H. Andreaskerk Zevenaar waarna 
de begrafenis op begraafplaats aan 
de Arnhemsesweg. 
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 Cen-
traal secretariaat: 0316 523468).
Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website www.rkliemers.
nl en Facebook.

Cursusprogramma Kreatieve Kring Westervoort
WESTERVOORT – Het nieuwe cur-
susprogramma 2021-2022 van 
de Kreatieve Kring Westervoort is 
bekend! Op de website www.kre-
atievekringwestervoort.nl is het 
volledige programma te bekijken.

Nadat in december 2020 vanwe-
ge de coronapandemie helaas 
alle cursussen stil kwamen te lig-
gen, blikt de Kreatieve Kring nu 
weer positief en hoopvol vooruit. 
In september gaat het nieuwe 
cursusprogramma van start. De 
SKKW biedt een breed scala aan 
lang- en kortlopende cursussen en 
workshops: van tekenen/schilde-
ren, beeldhouwen en keramische 
vormgeving tot zelf schrijver wor-
den, glas in lood en fotografie. 
Nieuw komend seizoen zijn de 
cursussen ‘realistisch (huis)dieren 
tekenen met pastel’, ‘schilderen in 
de stijl van Vincent van Gogh’ en 
de workshops ‘vogels en bloemen 
van keramiek’ en ‘receptverhalen 
schrijven’. Vier interessante, eigen-
tijdse   items! Uiteraard zullen bij 
het uitvoeren van de cursussen de 
dan geldende richtlijnen van het 
RIVM gevolgd worden. 

Alle cursussen en workshops wor-
den verzorgd door vakbekwame, 
enthousiaste docenten. Er wordt 
gewerkt in een gezellige, ontspan-
nen sfeer in niet te grote groepen. 
De Kreatieve Kring beschikt over 
moderne atelierruimtes in Kultur-
hus de Nieuwhof aan de Rivierweg 
1 in Westervoort.
“Kijkt u de website beslist even 

door. Er zit wellicht ook een gezelli-
ge en interessante cursus of work-
shop voor u bij! Of kom naar onze 
Open Dag op zondag 5 september 
van 11.00-16.00 uur in Kulturhus 
De Nieuwhof.”
Voor informatie en aanmelding 
kan contact worden opgenomen 
met de cursusadministratie: 026 
3119659.

Vlooienmarkt Duiven
DUIVEN – En we mogen weer na 
lange tijd! Op zondag 25 juli staat 
er op het Horstenpark, Horsten-
parklaan 4 weer van 9-16 uur een 
vlooienmarkt en kofferbakmarkt. 
Een grote openluchtvlooienmarkt, 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment met veel particulieren deel-
nemers.

Er zijn dan weer veel kramen en 
grondplaatsen met tweedehands, 
antiek, curiosa, snuiserijen, brocan-
te,huisraad en kleding. Leuk als be-
zoeker om te komen snuffelen!
Info op woensdag en vrijdag tijdens 
kantooruren via 06 39108152. Wilt u 
de markt bezoeken: Wij doen geen 
checks van negatief testbewijs of 

vaccinatie. Wel 1.5 meter afstand en 
een 1-richtinglooproute!
Entree 3 euro entree voor volwasse-

nen, kinderen tot 12 jaar onder be-
geleiding gratis! Het theehuis zorgt 
voor de catering en een leuk terras !

Dubbel Gevoel
Hoeveel mensen zijn besmet?,
Bederft dat menig vakantiepret,
Of wordt dit zonder zorgen wegge-
zet,
Als je zelf , een dierbare niet bezet,
Een plek op de IC of een zieken-
huisbed,
Is het dat deze corona patiënt het 
dan redt,
Kijkt u de RIVM cijfers van tijd tot 
tijd,
Of volgt u in de vakantie niet deze 
strijd?
Heeft u wel wat anders aan uw 
hoofd,
Zijn het andere bronnen die u ge-
looft,
Laat u alle corona zorgen gewoon 
vallen,
Trekt u er ouderwets op uit met zijn 
allen,
In ons achterhoofd gaan we straks 

basketballen?
Zullen de RIVM cijfers dit gedogen,
Of liever (nog) niet, als we Rutte & 
escorte geloven,
Houden we ons aan de regels, zul-
len we beloven!
Weten de zomer staat voor volop 
genot,
Komen we straks echt ziekenhuis-
bedden tekort,
Of beleven, genieten we op de vel-
den van de sport,
Olympische Spelen, meedoen is be-
langrijker dan winnen,
Sportplezier staat te allen tijden 
voorop, mogen we beginnen,
Trainers, coaches, teams, kader, in 

de blokken voor de start,
Basketballen bij Basketiers’71 volg 
je eigen blauwe hart,
Als straks de maatregelen verval-
len, alles weer wordt hervat,
Onze speelzaterdag taken worden 
dan weer ouderwets opgepakt,
Tot zover vanuit Havelte deze co-
lumn, tijd om iets te drinken,
Verheugen ons er straks op als, de 
seizoenstart weer zal klinken.
Spelplezier of strijdend voor ieder 
punt, de winst & de zege,
Verstandig omgaan met gezond-
heid, wordt door ons geprezen!

M & M 

Hond getekend in pastel. (foto: Sanne van de Heijden)

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

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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VAKANTIEGELD GOED BESTEDEN? 
Kom eens bij ons langs en laat u  
verrassen door onze keuze aan fietsen.

14GIANT BRAND GUIDELINES

LOGO

PERFORMANCE 
LOGOTYPE
Our performance logotype is the 
simplest, most immediate and 
recognizable representation of  
our brand.

This is the only logotype used for 
Giant as a cycling brand.

   VANAF 
€ 1999 

Direct uit voorraad 
leverbaar!
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DIDAM – Tijdens de zomervakan-
tie kunnen alle kinderen van de 
basisschool meedoen aan ver-
schillende activiteiten in de Biblio-
theek Montferland. 

Voor leerlingen van groep 3 en 
4 is er Vakantielezen. Kinderen 
gaan met hun familie (digitaal) op 
schattenjacht. Haal de poster in 
de bibliotheek en begin met de reis 
langs zes landen. 
Voor kinderen die in groep 5 – 8 

zitten is er De Grote Biebboys Zo-
merchallenge. In de bibliotheek ligt 
de opdrachtposter klaar met tien 
challenges. Doe het mysteriespel 
en probeer alles op te lossen. En 
krijg de Biebboy tattoo. Voor alle 
kinderen is er ook nog een Zomer-
TopBoek, leuk om te lezen, puzzels 
op te lossen of een lekker receptje 
te maken. Het wordt gewoon een 
actieve zomer in de bibliotheek! 
(www.bibliotheekmontferland.nl/
opreis).

ZEVENAAR – Eind juni zijn de 
corona-richtlijnen flink versoe-
peld. De anderhalve meter afstand 
maakt het echter niet mogelijk om 
een groot kermisfeest te vieren.

Zoals ieder jaar, kwam er ook dit 
jaar weer een verzoek vanuit de ver-
pleeghuizen om met de schutterij, 
de opening van hun kermisdagen 
te verzorgen. Binnen de richtlijnen, 
zagen wij daar de mogelijkheden 
voor en zo geschiedde.
Op zaterdagavond zijn wij naar De 
Pelgromhof gelopen om daar de 
vendelhulde te brengen. Op de zon-
dagochtend werd eerst de locatie 
op Subenhara bezocht. De locatie 
van September was daarna aan 
de beurt. De optocht verliep op de 
zaterdag en zondag ook door het 

centrum van Zevenaar waardoor 
ook de mensen in de stad even 
mee konden genieten van de klan-
ken van de malletband en de pracht 
en praal van de volledig schutterij. 
Helaas was dat de kermis voor dit 
jaar.

“In het najaar, weekend van 24 – 
26 september, als de corona richt-
lijnen dat toelaten, gaan we er een 
te gek weekend van maken. Op de 
vrijdagavond een Corona GOood-
bye Feestavond met medewer-
king van ‘Bandje Speciaal’. Op de 
zaterdagavond een feestavond 
met ‘Rockaholics’ en op zondag-
middag met ‘Kaliber’. We hopen 
jullie dan allemaal te kunnen ont-
moeten in ons schuttersgebouw  
Sint-Andreas’.

De bielemannen van Andreas, in actie bij verpleeghuis Subenhara. (foto: Hans Bremer)

(foto: Bibliotheek Montferland)

ZEVENAAR – Aankomend seizoen 
heeft voetbalvereniging SDZZ op 
de zondag twee seniorenteams 
meer dan afgelopen seizoen, SDZZ 
6 en de Vrouwen 1 zijn er bij geko-
men. Bij beide teams is er nog plek 
voor aanvulling eventueel.

Ook is er een tweede 35+ team in-
geschreven voor de vrijdagavond 
en heeft SDZZ nu ook een zaalteam 
dat momenteel bestaat uit 10 en-
thousiaste spelers.

Het aankomende seizoen heeft de 
jeugd van SDZZ ook een tweede 
O19 team en zal het team de “Toe-
komst” (4 tm 7) van start gaan met 
11 inschrijvingen. 
Uiteraard is er voor de jeugd bin-
nen Zevenaar altijd plek bij SDZZ 
dus hebben uw kinderen, kleinkin-
deren, neefjes, nichtjes, enzovoort 
interesse om te gaan voetballen of 
om een keer mee te trainen neem 
dan contact op met SDZZ via: 
jeugd@sdzz.nl

Zondag 25 juli is er geen viering in 
de Sint Martinuskerk van Oud-Ze-
venaar.

Zondag 1 augustus 10.00 uur:
Gebedsviering met voorgangers 
Ine en Sophia
Gebedsintenties:
Anneke Visser-Bruins, Wim ter 
Heerdt, Bennie van Schaik, Lena 
Wenting, Wim en Riet Gesthui-
zen-van Bindsbergen en zoon Fred-
die, Betsie Wouters-Keurentjes.

Mededelingen:
Op zondag 1 augustus is de ge-
bedsviering buiten bij de Sint 
Martinuskerk. Leden van muziek-
verenigingen uit onze geloofsge-
meenschap vormen samen het en-

semble dat de muzikale omlijsting 
van de viering verzorgt. Aanmelden 
is niet verplicht, maar wel gewenst 
in verband met het aantal zitplaat-
sen/stoelen. Bij slecht weer is de 
viering in de kerk! Na de viering is er 
koffie en thee. 
Jaarlijks op 15 augustus viert de 
katholieke kerk het hoogfeest van 
Maria-Tenhemelopneming. In het 
dagelijkse taalgebruik wordt Ma-
ria-Tenhemelopneming ook wel 
Maria Hemelvaart genoemd, het 
belangrijkste Mariafeest voor de 
katholieke kerk. Ook in onze kerk 
is er op die dag een extra ge-
bedsviering met zang van Jacob 
Graansma en Christian Wucherp-
fennig. De viering begint om 10.00 
uur. Allen zijn welkom!

Zomerchallenge in de bieb

Schutterij Sint-Andreas 
bezoekt verpleeghuizen 
tijdens Zevenaarse kermis

SDZZ groeit

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

LOO – Op zondag 1 augustus 
ontmoeten operazangeres Irene 
Hoogveld en muziekvereniging 
Excelsior uit Loo elkaar voor een 
vrolijk, openlucht zomerconcert.

Irene zal haar ‘Verhalen uit het 
Oosten’ ten gehore brengen en na 
de try-out vorige maand in Loo, 
draagt Irene nu ook het bijpassen-
de theatrale kostuum. Daarnaast 
zingt Irene voor het eerst (in 20 
minuten) ‘Dit is Emma’; haar der-
de verhaal uit Eer(s)t de Dame, 
opera in het Nederlands. 

Loos Alarm, onderdeel van Excel-

sior, zorgt voor de vrolijke mee-
zing noot met dweilmuziek en 
marsmuziek. Ook zullen Irene en 
Excelsior gezamenlijk optreden.
Het concert vindt plaats op zon-
dag 1 augustus van 13.00 tot 
15.00 uur, in de tuin van Huize 
Benvenuto aan de Loostraat 58 in 
Loo. De entree bedraagt tien euro 
en reserveren kan via: info@de-
wijkern.nl. Het aantal plaatsen is 
beperkt; meldt u snel aan. Meer 
informatie over Irene Hoogveld 
staat op: www.irenehoogveld.
com/eerstdedame. 
Meer informatie over Excelsior op:  
www.excelsior-loo.nl.

Irene meets Excelsior
(advertentie)
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Op vakantie, 
alles geregeld?
De vakantie komt eraan!  We denken nu 
al aan al die dingen die we niet moeten 
vergeten. Hebben we slippers, bikini, 
zwembroek, trui voor als het toch kou-
der blijkt, zonnebril?
Dan bedenken we ons dat het niet zo 
erg is als we iets vergeten zijn. Dat ko-
pen we dan daar wel, een leuk jurkje 
of een t-shirt met de naam van onze 
vakantieplek in sierlijke letters erop.... 
Meteen een prima souvenir! Met geld is 
alles te koop, of niet?

Kinderen
Heeft u wel aan een testament ge-
dacht? Dat als u en uw partner zouden 
omkomen, de kinderen wel een voogd 
hebben? En als ze net 18 zijn en erven, 
niet alles in een keer erdoor kunnen ja-
gen? Met andere woorden heeft u een 
bewindvoerder benoemd?

Stiefkinderen
En als u ook kinderen in uw gezin heeft 
waarvan u niet de ouder bent, maar 
het wel zo voelt, zijn die dan wel erfge-
naam? En hoe zit het met de ex-partner: 
staat die gelijk op de stoep bij uw part-
ner om het erfdeel van de kinderen op 
te eisen? Hoe zit het met het ouderlijk 
vruchtgenot? Kan de ex mooi de rente 
en andere inkomsten van het vermo-
gen van de kinderen gebruiken voor 
zichzelf?
En stel dat uw kind, na van u geërfd te 
hebben, zelf overlijdt op jonge leeftijd? 
Dan gaat het vermogen van uw kind, 
dat dan toch grotendeels bestaat uit 
het vermogen van uzelf dat door ver-
erving bij uw kind is gekomen, naar uw 
ex!

Verzekering
Dit zijn natuurlijk zaken die in uw leven 
misschien niet aan de orde zijn of zullen 
zijn, maar u gaat er ook niet van uit dat 
uw huis binnenkort afbrandt met al uw 
mooie spulletjes erin...... maar toch sluit 
u een brandverzekering af!
Als je de kosten van een testament eens 
vergelijkt met de doorsneepremie voor 
een brandverzekering die telkens te-
rugkeert.... Zo bezien is de prijs van een 
testament een schijntje. 
Bel dus snel naar ons kantoor om een 
afspraak te maken voor een bespre-
king en zie zelf dat niet alle, maar wel 
veel risico’s kunnen worden afgedekt of 
beheersbaar gemaakt. Aha, is dan toch 
alles te koop?

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



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

• 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) 

Minder pijn en 
beter in je lijf

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 

Frietwagen?

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

Het zijn Kafka-achtige ingrediënten die de eind-
musical van IKC De Wissel in Zevenaar kleur ge-
ven. Het is het hoogtepunt op de slotavond die 
op veel basisscholen de komende weken op de 
agenda staat. Met een toneelstuk, muziek en 
dans en vooral veel bedankjes wordt groep 8 
uitgezwaaid. 
Op IKC De Wissel repeteren wekelijks 28 leerlin-
gen iedere woensdagmiddag samen met theater-
docent Caroline Jansen. Het decor is ook al deels 
gereed. We zien kleurige wormen, fladderende 
vlinders en ‘gevaarlijke’ wespen. En een grote to-
verstaf! Het zijn de ingrediënten van de spannen-
de slotavond. Vol overgave wordt er gerepeteerd. 
Caroline is enthousiast over de vorderingen, net 
als groep 8-leerkracht Daan van den Broek. Ze 
zijn in eerste instantie vooral blij dat er weer een 
echte voorstelling op de planken kan worden ge-
bracht. “Vorig jaar hebben we van de musical een 
film gemaakt. Nu staan we weer echt op de plan-
ken van Het Musiater in Zevenaar. Heel misschien 
zijn er ouders bij en anders verzorgt Het Musiater 
een live-stream.”
De slotavond is ook hier een jaarlijks hoogte-
punt waar iedereen naar uitkijkt. De voorstelling 
wordt op De Wissel gedragen door groep 8, maar 
alle klassen leveren normaliter een creatieve 
bijdrage met een lied of voordracht. Daan: “Zo 

leren de kinderen vroegtijdig hoe het is om op 
een podium te staan. Alleen doen we dat dit keer 
vanwege de pandemie niet. 
Caroline: “We maken er iets moois van. Heel leuk 
is dat het verhaal ieder jaar bedacht wordt door 
leerlingen. Uit de 28 inzendingen hebben we het 
verhaal van Sebas gekozen. We schrijven de eind-
voorstelling vervolgens helemaal zelf. De ouders 

hebben voor prachtige kostuums gezorgd en Jor-
dy van Rootseler studeerde samen met de kinde-
ren van Groep 8 een dans en een mooi eindlied in. 
We maken er een prachtig afscheid van….”
En of meester Daan wel afscheid kan nemen van 
zijn groep 8? Of gaat hij ook…. Daan: “Haha, 
wees gerust…ik stop ze straks niet in 
een potje hoor….haha.”

De meester wil na het schooljaar geen afscheid nemen van groep 8. Hij verandert zijn leerlingen in insecten en stopt 
ze in een potje. Zodat hij ze voortaan altijd bij zich heeft. Maar of dit trucje echt werkt…?

Groep 8 neemt 
feestelijk afscheid

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Afscheid groep 8

‘ We gaan de 
school best wel 
missen’

Dani (12) en Bart (12), Jammer 
dat jullie IKC De Expeditie in 
Didam gaan verlaten?
Dani: “We gaan de school best wel missen, 
maar ik ben echt toe aan iets nieuws. Ik ga 
volgend jaar naar het Liemers College in 
Didam. Ik heb er zin in.”
Bart: “Daar ga ik ook naar toe. Best wel gek. 
Nu zijn we de oudste leerlingen op school, 
straks de jongste.”

Heb je er ondanks corona een 
leuk afscheidsjaar van gemaakt?
Dani: “Jazeker. In coronatijd maakten we 
vanuit huis met een groepje een eigen web-
site met filmpjes, challenges en nieuws dat 
we zelf bedachten. Het was een idee van een 
ouder en een juf, maar ontzettend leuk.”

En nu het afscheid?
Bart: “Dat doen we met de musical en een 
kamp. Gelukkig mag dat doorgaan. Dat 
wordt zeker gezellig omdat we echt in de 
leukste klas van de school zitten.”
Dani: “Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar 
gaat zijn…”
Bart: “Ik ook. Ik ben nieuwsgierig hoe streng 
de leraren daar zijn……”

Column
Hand, boks, 
elleboog
Als je gewend bent veel mensen te ontmoe-
ten en daarbij aan het begin van het contact 
een handdruk wisselt en daar waar het 
betamelijk is drie zoenen toevoegt, is het nu 
lastig in te schatten wat de ‘nieuwe’ norm is. 
In feite is de handdruk nog niet aan de orde 
en zijn de zoenen nog ver weg. Als we el-
kaar nu ontmoeten volgen vaak twijfelende 
elleboogstoten, onhandige boksbewegingen 
of gevouwen handen gecombineerd met een 
zedig hoofdknikje.
Hoe onhandig dat er ook uitziet, het is altijd 
nog beter dan de afgedwongen handdruk. Ik 
word nog wel eens overvallen door iemand 
die je vol overtuiging met een gestrekte arm 
en hand tegemoet treedt en daarbij meldt 
dat dat toch weer moet kunnen. Beslist 
weigeren is dan mijn reactie want of de 
handdruk wel of niet kan, dat besluit je toch 
echt samen.

Iets anders; voor wie deze column regelma-
tig leest: de uitslag van onze EK-poule was 
zoals voorspeld. Als bestuurder heb ik laten 
zien hoe belangrijk het is anderen te laten 
stralen...

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovumDe laatste repetities voor de musical. Foto: Sjoerd Geurts
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Liemers Poëzie
PASSIE

Ik heb nooit hoeven vliegen

Totdat ik vloog en

De grond onbegrijpelijk leek te zwijgen

Over de kleuren die de wolken mij toevertrouwden

Gegrepen door dat nog ongrijpbare

Start het gevecht tussen frustratie en voldoening

Door het innige verlangen naar perfectie

Dat ik het allerliefste nooit 

Wil bereiken

Frederieke Aaij

ZEVENAAR – Landgoed Huis Sevenaer 
houdt op zaterdag 24 juli de eerste open 
dag sinds corona. Het is het begin van de 
vakantie en iedereen is welkom. Iedereen is 
welkom van 11.00 tot 16.00 uur.

Zittend in het voormalig kippenhok, vertelt 
Martien op ’t Hof, vrijwilliger van de excursies 
en activiteiten op het Landgoed, enthousiast 
over de open dag: “Tijdens de coronaperio-
de liepen werkzaamheden op het Landgoed 
zoals veeverzorging, voedselproductie en 
-verkoop gewoon door. De excursies stonden 
lange tijd op een laag pitje. We hebben die 
interactie met belangstellenden gemist.” Anja 
van Norel, directeur van het Landgoed, vult 
hem aan: “We willen iedereen graag kennis la-
ten maken met het Landgoed en haar verhaal 
en de boodschap van duurzame voedsel-
productie overdragen.” Het Landgoed is een 
kasteelboerderij met cultureel erfgoed en alle 
gebouwen zijn rijksmonumenten. Van Norel: 
“We zorgen ervoor dat ze behouden blijven 
door ontwikkeling. Er is geen winstoogmerk. 
Alles gaat naar het Landgoed en zo proberen 
we het geheel in stand te houden.’

Vooruitziende blik
Het thema van de open dag is ‘een vooruitzien-
de blik naar de toekomst’. “We geven mensen 
informatie over de plannen voor de restauratie 

van het hoge huis en het koetshuis. Hierbij 
kijken we ook naar de functie die zij gaan krij-
gen”, zegt Martien. “De functie moet passen 
bij het Landgoed. Drie kernwoorden die ik 
hierbij graag gebruik, zijn: rust, landbouw en 
natuur”, sluit Anja aan. In februari jongstleden 
is er ook een film over het Landgoed gemaakt. 
“De film laat zien hoe het was en hoe we naar 
de toekomst kijken. Kwetsbaar, maar sterk 
waarvoor het staat”, zegt Anja.

“Tijdens de open dag willen we bewustwor-
ding creëren. Over de toegevoegde waarde 

van het Landgoed, maar ook over hoe je van 
steen naar groen gaat. Als mensen het bele-
ven, kunnen we het verhaal beter overdragen 
en blijft het ook hangen.” veiligheid is belang-
rijk op de open dag. “We hebben voorzorgs-
maatregelen getroffen en alles is met 1,5 me-
ter afstand.” “Het voordeel is dat we buiten zijn 
en dat er een doorstroom is”, vult Martien aan.

Vrienden
“Zonder de vrijwilligers zouden we zoiets 
als de open dag nooit kunnen organiseren’, 
zegt Anja. ‘Maar ook de vrienden van het 

Landgoed zijn van grote waarde, doordat zij 
financieel een steentje bijdragen”, aldus Mar-
tien. Daarnaast is de samenwerking met de 
exploitanten van de panden van het Land-
goed cruciaal. “We werken nauw samen met 
Charlotte van LOT Lifestyle, Coby van de Bed 
& Breakfast en Pablo, Linda en Hertzog van 
restaurant Eet-Lokaal. Om iets terug te doen 
voor onze klanten, geven we de weken voor-
afgaand aan de open dag kanskaarten aan de 
klanten. Deze kunnen op de open dag inge-
leverd worden en er zijn leuke prijzen mee te 
winnen”, vertelt Anja enthousiast.

Kim Kleijkers

Landgoed Huis Sevenaer houdt open dag
(Landelijke) cultuur bezoeken met een vooruitziende blik naar de toekomst

Vrijwilliger Martien op ’t Hof: ‘De drie kernwoorden zijn rust, landbouw en natuur.’  

  

Soms heb je van die momenten dat je ach-
ter de computer zit en een column gaat 
schrijven, maar er even niets komt. Geluk-
kig komt dat niet vaak voor, want over het 
algemeen inspiratie genoeg. Maar je zoekt 
ook naar wat afwisseling van onderwer-
pen. Ik twijfel wat ik zal schrijven, want op 
het moment van schrijven zijn, helaas, de 
besmettingen van het vervelende Corona-
virus weer gestegen. Net nu we weer in 
een positieve vibe zaten. Dan blijkt maar 
weer dat we denken iets van controle te 
hebben, maar dat dit niet zo is. Het blijft 
onzichtbaar, maar het is er wel. Iedereen 
buitelt nu weer over elkaar heen met me-
ningen en oordelen, de een weet het nog 
beter dan de ander. Af en toe word ik wel 
moe van al die meningen. Feiten en re-
lativiteit doen er dan steeds minder toe. 

Uiteindelijk zijn we er allemaal zelf bij en 
speelt eigen gedrag een hele belangrijke 
rol. De discipline opbrengen en gezond ver-
stand gebruiken blijkt moeilijk. We moeten 
dat misschien weer leren. Daar heb ik dan 
wel een idee over. Dat kun je namelijk heel 
goed doen door een cursus te volgen, een 
instrument te leren bespelen of samen in 
een orkest te zitten. Dat vereist discipline, 
doorzettingsvermogen en samenwerking. 
Je bent afhankelijk van elkaar om een con-
cert of optreden tot een succes te maken. 
Daarbij speelt loyaliteit een hele belangrijke 
rol. Maar ook het omgaan met teleurstellin-
gen. Voor het onderwijs zijn Coronagelden 
beschikbaar gesteld. Laten we daarmee 
onder andere hierop inzetten. Want de hui-
dige en toekomstige samenleving heeft dit 
keihard nodig.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Discipline 

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



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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

dB tijdens wassen van het 
 standaard katoenprogramma op 
 60°C bij volledige lading: 49 
 dB[A] re 1 pW
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Hetelucht friteuse, Rechthoekig, inhoud 1,5kg,
Temperatuur instelbaar, maximaal: 200°C,
Controlelampje, Timer, Koele wanden, 1.500
Watt

soort
Hetelucht friteuse
vorm
Rechthoekig
kenmerken
inhoud 1.5kg
Temperatuur instelbaar
maximaal: 200°C
uitrusting
Controlelampje
Timer
Koele wanden
vermogen
Watt: 1.500
afmetingen
breedte: 320 mm
hoogte: 335  mm
diepte: 370 mm
EP:Intern
Artikelkenmerken niet compleet
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Blender, Glazen mengbeker, 1 l Capaciteit, 500
Watt Vermogen, 2 Standen, Puls-/
momentschakelaar, Icecrush functie, Smoothie
functie

SM 3737 RVS-zwart

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

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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WAQ 28496NL Wasautomaat 8 kg 
1400 toeren, Energieklasse A+++, 

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

soort
Blender
uitvoering
Glazen mengbeker
Capaciteit: 1 l
kenmerken
Vermogen: 500 Watt
Standen: 2
Puls-/momentschakelaar
bijzonderheden
Icecrush functie
Smoothie functie
eigenschappen algemeen
Antislip
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Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

Peters St. Janshof
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

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

AKTIEMAAND    60 jaar!

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

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

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

BOSCH 
KOEL/VRIES
• Vrijstaand 

en inbouw
• Eventueel gratis 

inmeten bij
aankoop van 
nieuwe koelkast

• Prijzen 
incl. inbouwen

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

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

Zeer scherp 
geprijsd

• Dab ontvangst • Klok FM 
• 10 voorkeurzenders • 

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 179,-

STRIJKIJZERS
• Strijkijzers in verschillende 

soorten en prijsklasse

PANASONIC & PHILIPS

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

BOSCH ACCU 
STEEL-

STOFZUIGER
• Afneembare 

handzuiger
• Li-Ion accusysteem
• Gebruiksduur 

+/- 35 min.

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,-

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren

PANASONIC, MUSE 
EN SOUNDMASTER 
DAB + RADIO’S



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

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

Back2School?
“Sommige mensen moeten nog op vakan-
tie gaan, andere zijn al bezig met het ko-
mende schooljaar. Veel scholen vragen te-
genwoordig dat de leerlingen een notebook 
meenemen. Bij Computershop Arnhem kunt 
u kiezen uit zowel nieuwe als gebruikte no-
tebooks. Sommige scholen hebben nogal 
speciale eisen, mocht dit zo zijn neem dit 
dan mee dan kunnen wij samen met u kijken 
welk notebook het meest geschikt is voor de 
opleiding.”

“Als u in juli zo’n nieuwe of gebruikt notebook 
koopt, dan krijgt u bovendien gratis een vi-
russcanner die u ook nog op twee andere 
computers kunt installeren.”

Computershop Arnhem, Gamerslagplein 2 
(achter winkelcentrum Presikhaaf), Arnhem; 
026 3628250; www.computershoparnhem.nl.

Vraag: U heeft een zeer toepasselijke naam, 
mevrouw “de Man”. Is dit toeval of bent u 
hierop geselecteerd?
Niki:  Haha, wat leuk dat u hiernaar vraagt! 
Deze vraag wordt mij vaker gesteld maar het 
is inderdaad héél toevallig in combinatie met 
mijn leuke werk!

Vraag: U bent werkzaam voor Mens&Relatie. 
Kunt u mij meer vertellen over deze organi-
satie?
Niki: Mens&Relatie is een “Relatiebemidde-
lingsbureau” dat al 36 jaar bestaat en be-
hoort tot het grootste bureau van Nederland. 
Het is een echt familiebedrijf waar de waar-
den en normen hoog in het vaandel staan. 
Iedere regio in Nederland heeft haar eigen 
consulent. 

Vraag: Waardoor onderscheidt Mens&Rela-
tie zich van andere datingbureaus?
Niki: Wij doen aan persoonlijke bemiddeling 
en dat betekent dat wij bij de mensen thuis 
komen. In een persoonlijk gesprek van 1,5-2 
uur probeer ik een zo goed mogelijk beeld te 
vormen wat iemand mist in zijn huidige leven 
en t.a.v. de gewenste partner. Een aantal cri-
teria zijn bijvoorbeeld: leeftijd, opleiding, wel/
niet roken, geloofsovertuiging, zoekgebied, et 
cetera. 

Vraag: Wie schrijven zich in bij uw bureau?
Niki: Veel mensen beginnen hun zoektocht 
zelf op internet bij diverse sites. Echter na 
verloop van tijd, vaak na verschillende teleur-
stellingen doordat soms mensen niet serieus 
blijken te zijn of doordat profielen soms niet 
overeenstemmen met de werkelijkheid, ha-
ken veel mensen af. Dus in zijn algemeenheid 

is het juist de groep mensen die “serieus” op 
zoek is naar een vaste relatie waarbij de ge-
gevens correct weergegeven zijn doordat wij 
zelf bij de cliënt thuis zijn geweest.

Vraag: Wat is het succespercentage?
Niki: Door de jaren heen is het ons gelukt om 
75% van alle inschrijvingen te matchen.

Vraag: Wat is het beste advies dat u alleen-
staanden kunt geven?
Niki: Ik zeg altijd: “Als je niets doet, gebeurt 
er niets.” Ze komen niet bij de deur aanbel-
len. “Soms moet je je eigen geluk een handje 
helpen…”

Vraag: Waar bent u het meeste trots op?
Niki: Dat ik al jarenlang in de gelegenheid 
gesteld word om de liefde op deze wijze 
een handje te helpen en dat daardoor al 
een groot aantal mooie liefdevolle relaties 
zijn ontstaan waarvoor veel mensen mij 
dan weer dankbaar zijn. Dat maakt mij weer 
heel gelukkig. Het cirkeltje is dan weer rond 
voor mij!

Vraag: Indien mensen interesse hebben in 
Mens&Relatie, welke actie kunnen zij dan ne-
men?
Niki: via de website www.mens-en-relatie.nl 
of telefoonnummer: 026 2022952.

Vraag: Hartelijk dank voor dit interview en 
veel succes met uw “Liefdeswerk”!
Niki: Dank voor je tijd en leuke vragen!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Niki de Man 026 2022952,
www.mens-en-relatie.nl.

GENDT – Hier ligt kwaliteit 
die je nergens kunt vinden. 
Bert van Deelen van Kwe-
kerij Arnhem-Nijmegen is 
trots op zijn producten. Zijn 
zomerbloeiers pronken; aan 
de rekken hangt een scala 
aan fris groen die Lowlands 
in Biddinghuizen heeft be-
steld. De coronamaatregelen 
heeft hij aardig overwonnen, 
zegt hij. Het klinkt allemaal 
als muziek in de oren, maar 
voor het gezonde bedrijf is 
treurmuziek op zijn plaats. 
Kwekerij Arnhem-Nijme-
gen doet de deur van zijn 
kassen voorgoed dicht. Het hele assor-
timent gaat met 25 procent korting de  
deur uit.

De gemeente Lingewaard heeft een dwang-
som opgelegd, legt Van Deelen uit. Hij wil 
niet veel meer kwijt dan dat het om een 
procedurele kwestie gaat. Verkoop aan 
particulieren is in strijd met het huidige 
bestemmingsplan, zo heeft hij te verstaan 
gekregen. Een groot deel van zijn handel is 
voor binnenlandse tuinders, evenementen 
en export.
In beroep gaan is voor Van Deelen geen op-
tie. Zijn strijd is gestreden. Vorig jaar begon 
zijn toekomst nog hoopvol met de verhui-
zing uit de Langstraat naar de Hegsestraat 
in Gendt. Hij was toen nog ambitieus. “Nu 
is alles onder één dak en prettiger werken. 

Een bijkomend voordeel is dat klanten ons 
teeltproces op de voet kunnen volgen. Elke 
week is weer anders.”
Het Lingewaardse gedoogbeleid heeft 
hem wellicht de das omgedaan. Bert van 
Deelen geeft hierop geen toelichting. Kwe-
kerij Arnhem-Nijmegen stopt eind augus-
tus. Hij wil het goed afronden. “Mensen 
die een cadeaubon hebben kunnen tot 
eind augustus bij ons terecht.” De 56-jari-
ge Bert van Deelen geeft met gemengde 
gevoelens 25 procent korting op zijn kwa-
liteitsproducten, zoals zijn zelf geteelde 
zomerbloeiers en perkplanten, vaste tuin-
planten, kamerplanten en bloempotten.  
Alles gaat weg.

Kwekerij Arnhem-Nijmegen, 
Hegsestraat 34, Gendt.

Team Computershop Arnhem. (foto: Ilona Kuster)

(foto: Sjaak Veldkamp)

Computer-APK in juli: halve prijs

Interview met Niki de Man, 
Matchmaker bij Mens & Relatie

Bert van Deelen: ‘Tot en met augustus alles met korting de deur uit’

Kwekerij Arnhem-Nijmegen 
sluit voorgoed
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de oplossingsregel en u leest de oplossing van deze puzzel.

HORIZONTAAL: 1 employé, 7 voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (afk.), 10 breed pad, 13 berg, 14 bak, 15 aanprijzing, 
16 flatwoning, 18 nu, 19 soort hert, 20 baardje, 21 vishaak, 
23 muziekteken, 25 samentrekking van het middenrif, 26 koek, 
27 haspel, 29 zwemvlies, 30 desktoppublishing (afk.), 33 stijlfi-
guur, 36 tint, 37 Europeaan, 38 op welke wijze, 39 schaaldier, 
42 zangstem, 43 uitroep van afkeuring, 44 verwaand meisje, 
45 voorwerpen, 47 plaats in Noord-Brabant, 48 werktuig, 
49 echtgenoot, 50 Belgische onderneming, 52 soort muts, 
53 evenredig deel, 57 circus, 59 Frans departement, 60 stuk 
doek, 61 eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 62 voetendokter, 
66 gasstel, 67 Amerikaanse schrijver, 68 Turkse titel, 69 mond-
blaartje, 70 Belgisch kuuroord, 71 aangelegenheid.

VERTICAAL: 1 zoetwatervis, 2 album, 3 vrucht, 4 Bureau 
Krediet Registratie (afk.), 5 voorzetsel, 6 braking, 7 gierigaard, 
8 uitwas, 9 koolwaterstof, 10 misdraging, 11 struisvogel, 
12 uitholling, 17 broodsoort, 22 Nederlandse kampioenschap-
pen (afk.), 24 automatische knipperlicht installatie (afk.), 
25 kerkelijke uitroep, 26 fort, 28 autogas, 29 door bemiddeling 
van, 31 doorzichtig weefsel, 32 Public Switched Telephone Net-
work (afk.), 33 Eerste Hulp Bij Ongelukken (afk.), 34 leeg, 
35 voorlezing, 36 Wereld Natuur Fonds (afk.), 40 windvlaag, 
41 bevel aan een hond, 46 grappenmaker, 48 telraam, 
49 werelddeel, 51 Verenigde Naties (afk.), 52 scharnier, 
54 excuus, 55 politiewapen, 56 mogelijkheid, 57 Griekse letter, 
58 diefstal, 59 reisdocumenten, 63 bijdetijds, 64 bolstaande 
plooi, 65 tussenwerpsel.
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SUDOKUZWEEDSE PUZZEL

KRUISWOORDPUZZEL

WOORDZOEKER W348

117%

D O G B H O O T U R F V E E N
G O A A U E G G E R K E I R K
R G L G M I N S T E G U N O N
I A S R E L I S N A R S D N E
L R R U E S B G R I A B E D V
L T E Z T B E D E N E L I T E
D S E E I R E T T S R R P E L
I W N L N A E L E P M L N N D
E T H E G N E L N I E E G O L
H K T M U D A E N R E G E L E
T I U E N I G E I A O I H Y E
H O T N R N D N S T N O E P F
C S R T S G G Z T O P H I T T
I E L E E T T E R R A O I V IJ
D D O N N A N I H C L E G R D

HORIZONTAAL
1 Ik hoor dat ze met betrekking tot de vis een 
kwaadspreekster is (7) ;  6 Weg met het lichaams-
deel, zo behoeftig is hij (9) ;  8 Die titel geeft de 
voortreffelijkheid weer (11) ;  11 Eerst het ver-
stand, dan het praatje (6) ;  12 Dit riep hij toen 
hij plotseling tevoorschijn komend om de boei 
keek (8) ;  14 Dat deel van een paardenhoef lijkt 
op een dik peluw (9) ;  16 Met de hamer uit een 
spel wordt een ringetje geslagen (5) ;  18 Dat is 
uw hoofdwerk momenteel (12) ;  19 Een kindje uit 
Peking wil een hondje (10) ;  21 Keiharde aanslag 
(10) ;  23 ‘Lalala’ is saai (8).

VERTICAAL
2 Legaal van blankhout gemaakt (7) ;  3 Theorie 
over de juiste schop? (8) ;  4 De luizeneieren 
blijven terugkomen (5) ;  5 Houdt dat vet de knie-
gewrichten soepel? (9) ;  7 De strekking van een 
bestandstype (8) ;  9 Een zuiver soort prototype 
(7) ;  10 Zo’n versnapering is een heerlijk iets (12) 
;  13 De generale is er om te vereffenen (10) ;  15 
Testmateriaal (10) ;  17 Die vogel heeft een letter 
nog een keer (4) ;  20 Plotseling in één keer (6) ;  
22 Een vlecht om uit te schenken (4).

PUZZELFEESTVAKANTIE 
WOORDZOEKER

CRYPTOGRAM

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

APNOE - BINGO - BRANDING - BUIIG - CHINA - DENIM - 
DICHTHEID - DONNA - DRAGEE - EERBIED - EINDE - ELITE -
ENIGE - ERMEE - ETTER - GARDE - GRILL - GRUZELEMEN-
TEN - HALAL - HEIIG - HITTE - INSPIRATOR - IRONIE - 
KNEVEL - KUDDE - KUNST - LEEFTIJD - LEGIO - LERING - 
LOGEE - LOIPE - MEETING - MINST - NEERSLAG - NETTO - 
ONREIN - OOGARTS - OPTIE - PLAAT - PYLON - REBEL - 
REGGE - RESISTENT - RIETEN - RONDTE - SNARS - 
STEUN - TENNIS - TOPHIT - TOREN - TRIAL - TURFVEEN - 
WEZEL

1 2 3 4

5

6

7

8

9 10

11 12 13

14 15 16

17

18

19 20

21 22

23

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) 

i.v.m. 
vakantie gesloten van 23 juli t/m 15 aug

Nieuwgraaf 48, Duiven  
www.kastenstudio.nl

SPECIALIST IN 
MAATWERKKASTEN

Ratio 18, 6921 RW DUIVEN 
(T) 026 3120205 • (E) info@liemerscaravans.nl

www.liemerscaravans.nl

Uitgebreide campingshop direct aan de A12 in Duiven



Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de oplossingsregel en u leest de oplossing van deze puzzel.

HORIZONTAAL: 1 employé, 7 voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (afk.), 10 breed pad, 13 berg, 14 bak, 15 aanprijzing, 
16 flatwoning, 18 nu, 19 soort hert, 20 baardje, 21 vishaak, 
23 muziekteken, 25 samentrekking van het middenrif, 26 koek, 
27 haspel, 29 zwemvlies, 30 desktoppublishing (afk.), 33 stijlfi-
guur, 36 tint, 37 Europeaan, 38 op welke wijze, 39 schaaldier, 
42 zangstem, 43 uitroep van afkeuring, 44 verwaand meisje, 
45 voorwerpen, 47 plaats in Noord-Brabant, 48 werktuig, 
49 echtgenoot, 50 Belgische onderneming, 52 soort muts, 
53 evenredig deel, 57 circus, 59 Frans departement, 60 stuk 
doek, 61 eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 62 voetendokter, 
66 gasstel, 67 Amerikaanse schrijver, 68 Turkse titel, 69 mond-
blaartje, 70 Belgisch kuuroord, 71 aangelegenheid.

VERTICAAL: 1 zoetwatervis, 2 album, 3 vrucht, 4 Bureau 
Krediet Registratie (afk.), 5 voorzetsel, 6 braking, 7 gierigaard, 
8 uitwas, 9 koolwaterstof, 10 misdraging, 11 struisvogel, 
12 uitholling, 17 broodsoort, 22 Nederlandse kampioenschap-
pen (afk.), 24 automatische knipperlicht installatie (afk.), 
25 kerkelijke uitroep, 26 fort, 28 autogas, 29 door bemiddeling 
van, 31 doorzichtig weefsel, 32 Public Switched Telephone Net-
work (afk.), 33 Eerste Hulp Bij Ongelukken (afk.), 34 leeg, 
35 voorlezing, 36 Wereld Natuur Fonds (afk.), 40 windvlaag, 
41 bevel aan een hond, 46 grappenmaker, 48 telraam, 
49 werelddeel, 51 Verenigde Naties (afk.), 52 scharnier, 
54 excuus, 55 politiewapen, 56 mogelijkheid, 57 Griekse letter, 
58 diefstal, 59 reisdocumenten, 63 bijdetijds, 64 bolstaande 
plooi, 65 tussenwerpsel.
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Uw oplossing:

Breng de letters 
uit de overeen-
komstig genum-
merde hokjes 
over naar de 
oplossingsregel 
en u leest de 
oplossing van 
deze puzzel.
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SUDOKUZWEEDSE PUZZEL

KRUISWOORDPUZZEL

WOORDZOEKER W348

117%

D O G B H O O T U R F V E E N
G O A A U E G G E R K E I R K
R G L G M I N S T E G U N O N
I A S R E L I S N A R S D N E
L R R U E S B G R I A B E D V
L T E Z T B E D E N E L I T E
D S E E I R E T T S R R P E L
I W N L N A E L E P M L N N D
E T H E G N E L N I E E G O L
H K T M U D A E N R E G E L E
T I U E N I G E I A O I H Y E
H O T N R N D N S T N O E P F
C S R T S G G Z T O P H I T T
I E L E E T T E R R A O I V IJ
D D O N N A N I H C L E G R D

HORIZONTAAL
1 Ik hoor dat ze met betrekking tot de vis een 
kwaadspreekster is (7) ;  6 Weg met het lichaams-
deel, zo behoeftig is hij (9) ;  8 Die titel geeft de 
voortreffelijkheid weer (11) ;  11 Eerst het ver-
stand, dan het praatje (6) ;  12 Dit riep hij toen 
hij plotseling tevoorschijn komend om de boei 
keek (8) ;  14 Dat deel van een paardenhoef lijkt 
op een dik peluw (9) ;  16 Met de hamer uit een 
spel wordt een ringetje geslagen (5) ;  18 Dat is 
uw hoofdwerk momenteel (12) ;  19 Een kindje uit 
Peking wil een hondje (10) ;  21 Keiharde aanslag 
(10) ;  23 ‘Lalala’ is saai (8).

VERTICAAL
2 Legaal van blankhout gemaakt (7) ;  3 Theorie 
over de juiste schop? (8) ;  4 De luizeneieren 
blijven terugkomen (5) ;  5 Houdt dat vet de knie-
gewrichten soepel? (9) ;  7 De strekking van een 
bestandstype (8) ;  9 Een zuiver soort prototype 
(7) ;  10 Zo’n versnapering is een heerlijk iets (12) 
;  13 De generale is er om te vereffenen (10) ;  15 
Testmateriaal (10) ;  17 Die vogel heeft een letter 
nog een keer (4) ;  20 Plotseling in één keer (6) ;  
22 Een vlecht om uit te schenken (4).

PUZZELFEESTVAKANTIE 
WOORDZOEKER

CRYPTOGRAM

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

APNOE - BINGO - BRANDING - BUIIG - CHINA - DENIM - 
DICHTHEID - DONNA - DRAGEE - EERBIED - EINDE - ELITE -
ENIGE - ERMEE - ETTER - GARDE - GRILL - GRUZELEMEN-
TEN - HALAL - HEIIG - HITTE - INSPIRATOR - IRONIE - 
KNEVEL - KUDDE - KUNST - LEEFTIJD - LEGIO - LERING - 
LOGEE - LOIPE - MEETING - MINST - NEERSLAG - NETTO - 
ONREIN - OOGARTS - OPTIE - PLAAT - PYLON - REBEL - 
REGGE - RESISTENT - RIETEN - RONDTE - SNARS - 
STEUN - TENNIS - TOPHIT - TOREN - TRIAL - TURFVEEN - 
WEZEL
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Uw project is onze zorg!
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026 - 311 83 48www.pelgrimbv.nl
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Pelgrim BV schildert en timmert
Buitenschilderwerk, binnenschilderwerk en beglazing. Vakkundig en met 
verve. Onze vakmensen doen niets liever.

Pelgrim BV werkt en speelt met trends, kleuren en stijlen. Met oog voor 
ieders leven, woonwensen en persoonlijke smaak.  Kwalitatief hoogwaardige, 
creatieve en betaalbare oplossingen. Verrassend, inspirerend en praktisch. 
Ons team van interieurontwerpers en stylisten beantwoordt alle woonvragen. 
In de winkel en aan huis.

Pelgrim BV, alles onder één dak
Verf, glas, behang, vloeren en raamdecoratie, alles voor het hele interieur 
onder één dak. Laat je inspireren in onze up to date showroom  door onze 
stylingspecialisten. Pelgrim BV is zes dagen per week geopend. Ook buiten 
winkeluren op afspraak voor interieuradvies op maat
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en visagiste Hoofdstraat 15, 6916 AA Tolkamer, tel. 0316-543143

Feestje? bel: 06 - 41 50 17 55Springkussens & Opblaasfiguren 
(Abraham of Sarah)

Feestje? bel: 06 - 41 50 17 55

Cecilia Janssen
Steenstraat 45 | 6921 LB Duiven 

0316-265631 | 06-57552571

www.pedicureduivenwest.nl

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West
Medisch

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

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 

6911 AN  PANNERDEN      
T +31 (0)6 290 385 83     

I www.dutchfixkeukens.nl  
(showroom alleen op afspraak geopend)

Doe gratis mee met de poule van  
PhoneHouse Duiven & Zevenaar 

Scan deze 
code, speel 
mee met de 
EK poule en  

win leuke 
prijzen

Nieuw

PhoneHouse Duiven 
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6921 BX Duiven
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PhoneHouse is  
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PhoneHouse Zevenaar 
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voor thuis af!
Dan ontvang je €100,- cadeau* 
*Vraag naar de voorwaarden.

Geldig t/m 30-11-2020
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Vodafone RED 
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speaker t.w.v. €99,-

BLACK FRIDAY
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OPEL AGILA 
1.0 12V 68pk l 5drs | 
Airco | Elektr. ramen
Bouwjaar 2012
Km. Stand 59.411 km

Prijs € 5.950,-

 
Koningsweg 2b  7037 DW BEEK Tel: 0316-53 17 57
w w w . a u t o b e d r i j f f i e l t . n l
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Mercedes-Benz 
A-klasse
180 Business Solution 
Luxury / 1ste eigenaar
Bouwjaar 2020
Km. stand 24.002 km

Prijs € 33.950,-

OCCASION 
VAN DE WEEK

NIEUW 
BINNEN

Mercedes-Benz 
A-klasse
180 Ambition / 
Stoelverwarming / 
18 inch lichtmetalen velgen
Bouwjaar 2017
Km. stand 75.445 km
Prijs € 18.750,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

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

Stoelv./Xenon
Brandstof: Benzine

Km. stand: 210911 km
Bouwjaar: 2009

€ 9.950,- 

Toyota RAV4 
2.0-16V VVT-i Sol 

Airco/Cruise/
Stuurbekr./Trekhk.
Brandstof: Benzine

Km. stand 239019 km
Bouwjaar: 2004

€ 5.950,-

Peugeot 407 
2.0 HDI 16V SW XR 

Airco/Lmvelg
Brandstof: Diesel

Km. stand 221.000 km
Bouwjaar 2005

€ 3.250,-

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

Peugeot 206 
1.4 Pop’ Art 

LMvelg 
Brandstof: Benzine

Km. stand 128.956 km
Bouwjaar: 2004

€ 2.250,- 

Volkswagen Polo
1.4-16V 5drs/

Stuurbekrachtiging
Brandstof: Benzine

Km. stand 223.989 km
Bouwjaar: 2000

€ 1.350,- 

Volkswagen 
Transporter

2.5 TDI 340 Airco/
Cruise/Navi/LMvelg/

PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

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

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

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



de Liemers Helemaal Goed! Courant Woensdag 21 juli 2021 17

PANNERDEN – Woongroep Pannerden, een 
woonlocatie voor mensen met een verstan-
delijke beperking, vierde op 11 juli haar 
twintigjarig jubileum met een receptie en 
een feestje voor bewoners, naasten, vrijwil-
ligers en medewerkers. 

 “Het was een geweldige dag die we niet snel 
zullen vergeten, mede door de vele mensen 
die op onze receptie kwamen. Dat beteken-
de veel voor de bewoners. Zij voelden zich 
verdiend de belangrijkste personen van de 
dag”, aldus Trea Hermsen-Bruns, coördine-
rend ondersteuner, die superlatieven tekort 
kwam. “De feestdag was net zo mooi als de 
dag dat de eerste bewoners van Woongroep 
Pannerden hun intrek namen in hun eigen 
appartement. Wat waren zij blij en trots op 
hun eigen huis en hun zelfstandigheid. Na 
een opleiding bij de Zozijn-school waar zij 
leerden koken, wassen en strijken om zelf-
standig te kunnen wonen, stonden zij einde-
lijk op eigen benen”, vertelt Trea. Ze vervolgt: 
“Dat was twintig jaar geleden best bijzonder 
omdat mensen met een verstandelijke be-
perking vaak in grote instellingen woonden. 
Op onze woongroep kwamen slechts zes 
mensen wonen, ieder in een eigen apparte-
ment. Daarbij was ons uitgangspunt, en is 
nog steeds, dat we begeleiding bieden met 
zoveel mogelijk de handen op de rug. We 

nemen niets over, maar begeleiden. Wat de 
bewoners zelf kunnen, doen zij ook zelf. Wie 
kan koken, kookt dus zelf. En voor degenen 
die dat niet kunnen, koken we samen in onze 
gemeenschappelijke ruimte. Ondanks hun 

beperking leiden zij daardoor een zo gewoon 
mogelijk leven, net als ieder ander.”

Woongroep Pannerden werd 20 jaar ge-
leden opgericht door ouders die voor hun 

kinderen met een verstandelijke 
beperking een passende woon-
plek in het dorp zochten. Samen 
met woningbouwvereniging Vryle-
ve realiseerden zij aan de Claudi-
us Civilisstraat in Pannerden een 
woonlocatie waar hun kinderen 
zelfstandig maar met begeleiding 
wonen. Die begeleiding geeft Zo-
zijn. Dat is maatwerk, omdat iede-
re bewoner zijn eigen specifieke 
hulpvraag heeft. Dennis, één van 
de huidige 8 bewoners zegt hier-
over: “Ik ben zo blij met mijn eigen 
huis en de begeleidsters hier. Ze 
helpen mij met douchen, scheren 
en koken want dat kan ik niet al-
leen. Ze krijgen van mij een gou-
den medaille. De woongroep zijn 
Kampioenen!”

Trea: “We kijken met elkaar terug 
op 20 mooie jaren waarin natuur-
lijk ook wel het een en ander ver-
anderd is. Bewoners zijn ouder 
geworden en hebben een andere 
levensfase bereikt die vraagt om 
andere woonvoorwaarden en zorg. 
We zijn van zes naar acht bewo-

ners gegroeid om kwalitatief goede zorg be-
taalbaar te houden. En we hebben er nieuwe, 
jongere bewoners bij gekregen. Ook de toe-
komst zien we zonnig is. Op naar het volgen-
de jubileum!”

Van de redactie

‘In Westervoort begon de bevrijding van West-Nederland’
Documentaire over operatie ‘Quick Anger’, de vergeten slag om Arnhem, in de maak

‘Ik ben zo blij met mijn eigen huis’
Woongroep Pannerden bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd

‘De bewoners voelden zich verdiend de belangrijkste personen van de dag’ (foto: PR)

LIEMERS – De Liemerse filmmakers Sas-
cha Wensveen en Paul Haans maken sa-
men met de Historische Kring Westervoort 
en televisiehistoricus Hans Goedkoop een 
documentaire over de vergeten bevrijding 
van Arnhem, die via Westervoort in april 
van 1945 werd ingezet: Quick Anger.

Geschiedenis weer zichtbaar en beleefbaar 
maken met innovatieve technieken, dat is 
het doel van het project Bakens van het Cul-
tuur- en Erfgoedpact van de Liemers. In dat 
kader startten vorige week de eerste film-
opnames voor deze nieuwe documentaire 
over operatie ‘Quick Anger’. De slag die we 
vergeten zijn. Iedereen kent operatie ‘Mar-
ket Garden’, de slag bij Arnhem. Die brug 
te ver. Reddeloos mislukt en duizenden 
doden. De Tweede Wereldoorlog duurde er 
een half jaar langer door. Toch is Arnhem 
alsnog bevrijd, met een slag die wel gelukt 
is. En daarin speelt Westervoort een promi-
nente rol. Maar wie weet dat eigenlijk nog? 
Joop Schuilenburg, voorzitter van de Histo-
rische Kring Westervoort vertelt: “Eigenlijk 
weten maar weinig mensen hoe belangrijk 
Westervoort was voor de bevrijding van 
Arnhem en de rest van het nog bezette Ne-
derland. Na de mislukte slag om Arnhem, is 
dit de plek waar de bevrijding van West-Ne-
derland begon! We willen de geschiedenis 

van deze markante plek aan zoveel moge-
lijk mensen vertellen, jong en oud. Zodat 
inwoners en bezoekers van de Liemers de 
interessante geschiedenis van deze mooie 
regio beter leren kennen. Westervoorters 
Sascha Wensveen en Paul Haans hebben 
zich samen met de Historische Kring Wes-

tervoort ten doel gesteld om het verhaal 
in beeld te brengen. Sascha en Paul ver-
diepten zich al eerder in de geschiedenis 
van de Liemers met hun bekroonde oor-
logsfilm Gabriël. Samen met lokale historici 
en kenners doken zij in het verhaal, werd er 
bronmateriaal verzameld en een bijzondere 

presentator aangetrokken, Hans Goedkoop.
In deze nieuwe documentaire duikt Hans 
samen met lokale specialist Walter IJbe-
ma in de achtergronden van de vergeten 
bevrijding van Arnhem. Met behulp van 
oude foto’s, historische film- en geluidsop-
names en animaties reconstrueren zij het 
spannende verhaal. Circa 20.000 soldaten 
en ruim 3.000 voertuigen werden ingezet 
bij de bevrijding via Westervoort. Het was 
één grote file aan voertuigen die uiteindelijk 
wel 4 dagen zou duren. Er wordt gefilmd 
op de plekken waar het allemaal gebeurde, 
bij Fort Westervoort en bij de oversteek. 
De documentaire kan na afronding van het 
project op verschillende manieren bekeken 
worden, onder meer op locatie via een toe-
passelijke markering die nog ontwikkeld zal 
worden. Zo kan iedereen straks de geschie-
denis beleven op de plek waar het allemaal 
gebeurde.
Het project ‘Bakens is een project van het 
Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers, 
dat zoveel mogelijk mensen in de Liemers 
in aanraking wil brengen met het mooie 
erfgoed, de kunst en cultuur van de regio. 
In Zevenaar is er vanuit dit project een 
speur- en spelroute voor gezinnen met 
kinderen gelanceerd, van de verdwenen 
burcht van Zevenaar naar Huis Sevenaer. 
In de gemeente Duiven wordt gewerkt 
aan het visualiseren van het verdronken 
dorp Leuffen bij Groessen met behulp van  
3D modellen.

Engelse troepen zijn met amfibievoertuigen in april 1945 de IJssel overgestoken 
(Collectie van Historische Kring Westervoort)

Van de redactie



@Persbelangen

WEEK 29OPLOSSINGEN
Puzzelservice / Persbelangen / P0176

DORPSSTRAAT

45 56 58 64 20 23 55 15 16 54 31

B
1

E
2

A
3

M B
4

T
5

E
6

V
7

W
8

O
9

W
10

E
11

G
12

A
13

L P K
14

O M R
15

E C L A M E

A
16

P P A R T E M
17

E N T N
18

O U

R
19

E E S
20

I K A
21

N
22

G E L

S
23

E L A
24

H
25

I K C
26

A K E

K
27

L
28

O S V
29

I N D
30

T
31

P
32

E
33

L
34

L
35

I P S W
36

I T R
37

U S

H
38

O E G
39

A R
40

N A A L
41

A
42

L T

B
43

O E N
44

U F D
45

I N
46

G E N

O
47

S S A
48

N K E
49

E G A

B
50

V
51

B A H
52

U L R
53

A
54

T
55

O
56

A
57

R
58

E N A V
59

A R L
60

A P

L
61

O U C
62

H
63

I R O P
64

O
65

D I S T

F
66

O R N U I S P
67

O E B
68

E I

A
69

F T S
70

P A A
71

F F A I R E

6 1 9 3 8 7 4 2 5

2 3 4 9 6 5 7 1 8

7 5 8 1 4 2 3 6 9

5 6 7 2 3 4 8 9 1

1 8 3 6 5 9 2 7 4

9 4 2 8 7 1 5 3 6

8 2 5 7 1 6 9 4 3

3 7 1 4 9 8 6 5 2

4 9 6 5 2 3 1 8 7

Puzzelservice / Persbelangen / P0176

DORPSSTRAAT

45 56 58 64 20 23 55 15 16 54 31

B
1

E
2

A
3

M B
4

T
5

E
6

V
7

W
8

O
9

W
10

E
11

G
12

A
13

L P K
14

O M R
15

E C L A M E

A
16

P P A R T E M
17

E N T N
18

O U

R
19

E E S
20

I K A
21

N
22

G E L

S
23

E L A
24

H
25

I K C
26

A K E

K
27

L
28

O S V
29

I N D
30

T
31

P
32

E
33

L
34

L
35

I P S W
36

I T R
37

U S

H
38

O E G
39

A R
40

N A A L
41

A
42

L T

B
43

O E N
44

U F D
45

I N
46

G E N

O
47

S S A
48

N K E
49

E G A

B
50

V
51

B A H
52

U L R
53

A
54

T
55

O
56

A
57

R
58

E N A V
59

A R L
60

A P

L
61

O U C
62

H
63

I R O P
64

O
65

D I S T

F
66

O R N U I S P
67

O E B
68

E I

A
69

F T S
70

P A A
71

F F A I R E

Horizontaal:
1 Kwatong, 6 Straatarm, 
8 Excellentie, 11 Narede, 
12 Kiekeboe, 
14 Vetkussen, 16 Malie, 
18 Hersen arbeid, 
19 Pekineesje,  
21 Toetssteen, 
23 Eentonig. 
Verticaal:
2 Witwerk,  3 Trapleer, 
4 Neten, 5 Kruipolie, 
7 Extensie, 9 Rasecht, 
10 Lekker beetje, 
13 Egaliseren, 
15 Examenstof, 17 Ibis, 
20 Ineens, 22 Tuit. 

PUZZELFEESTVAKANTIE 
Horizontaal:
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Uw oplossing:

JOURNAAL

WOORDZOEKER

Oude website

Nieuwe website

.NL

OPEN DAGEN
ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 JULI +

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 JULI 11.00 - 17.00 UUR

houtenbeeldenatelier.nl

Will Schropp                      Rijksweg 62, Duiven centrum 

C���� S�h���m���r�

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB  Zevenaar

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

 Betrokken

 Eén contactpersoon

 Professioneel 

 Gedenkwaardig afscheid

 Transparant Carin Schoenmakers

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

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

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

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!
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GROESSEN – Zangvereniging Vita 
Nova Groessen is weer begonnen. 
Bij het drinken van een kopje kof-
fie/ thee en even gezellig bijpraten 
zijn vier jubilarissen gehuldigd.

De jubilarissen zijn Dies Knuiman 
70 jaar lid, Diny Borkes 60 jaar lid, 
Leny Uffing 40 jaar lid, Ria van de 

Looi 40 jaar lid. De oorkonde en 
de bijbehorende bloemen werden 
uitgereikt door wethouder Gemma 
Tiedink.
Vita Nova is op zoek naar nieuwe le-
den. “Zingt u graag kom dan gerust 
naar de repetitie in het Dorpshuis in 
Groessen. De repetitie is op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

ZEVENAAR – Yes! Dit jaar kunnen 
jullie hopelijk weer allemaal naar 
Doedorp! Helaas kunnen we dit 
jaar niet veel hutten bouwen, maar 
er zijn genoeg leuke andere ac-
tiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
proefjes doen, tingieten, spelletjes 
spelen en nog veel meer!

Doedorp is dit jaar van maandag 
30 augustus – vrijdag 3 septem-
ber. Voor één keer is het bij Scou-
ting Subanhara aan de Slenterweg 
29 in Zevenaar. Dit zal door corona 
een net iets andere Doedorp zijn 
dan normaal. Maar heb je toch zin 
in een dag vol leuke activiteiten, 
kom dan gezellig met je vriendjes 
en vriendinnetjes naar Doedorp 
2021! Wij hebben er al heel veel 
zin in!

Openingstijden
Voor kleuters van 4 t/m 5 jaar: 
12:30 tot 15:00 uur. Voor kinderen 
van 6 – 12 jaar: 9:30 tot 15:00 uur.

Kosten
Aangezien we nog steeds kampen 
met corona hebben we ervoor ge-
kozen dat kinderen van 6 tot en met 
12 jaar alleen een dagkaart kunnen 
kopen voor één dag naar keuze. 
Omdat we minder kinderen per dag 
toe kunnen laten willen we je ver-
zoeken hier aan te houden, zodat 
zoveel mogelijk kinderen kunnen 
genieten van Doedorp dit jaar. Voor 
de kleuters zijn alleen weekkaarten 
te koop.

Kleuters van 4 – 5 jaar: 9,50 euro 
per week exclusief overblijven. Kin-
deren van 6 – 12 jaar: 6,50 euro 
per dag inclusief overblijven (eigen 
lunch meebrengen).
Voor kinderen met een Gelrepas, 
aangesloten bij de voedselbank of 

stichting leergeld is Doedorp gratis. 
Neem hiervoor contact op via de 
voedselbank of stichting leergeld, 
of mail naar info@doedorp.nl.

Voorverkoopadressen van 19-7-
2021 tot 26-8-2021 bij Rebers Boek 
en Buro, Marktstraat 29/37, Zeven-
aar en Spar Leenders, Spaansmaat 
10, Zevenaar.
(www.doedorp.nl, 
www.facebook.com/doedorp, 
0316 332 765, info@doedorp.nl). 

Verdere informatie voor de ouders: 
“Houd er rekening mee dat door de 
coronacrisis het helaas kan zijn 
dat we op een later tijdstip alsnog 
het evenement moeten cancelen. 
Mocht dit zo zijn dan hoort u hier 
zo snel mogelijk meer over.”

Drentse Land
Mensen vragen, Havelte, wat moet 
je daar zoeken?
We hier al vijftig jaar, vakantie boe-
ken,
Alles van je schouders valt,
Ruimte, rust, landschap wat be-
valt,
Onze bagage wordt hier gestald,
Hesselte, vakantieparadijs op aar-
de,
Nostalgie, herinneringen, verhalen, 
heel veel waarde,
Zittend, liggend, op een stoel,
Hoofd leegmaken, hersens in de 
was, u weet wat ik bedoel,
Niks moet, alles mag, vrijheidsge-
voel,
Over Hesselte, Havelte, bestaan 
vele mooie verhalen,
Kan ze niet meer delen, ja via soci-
ale media kanalen,
Niet meer van gezicht tot gezicht,
Eens waren we een drie eenheid 
altijd naar elkaar toe gericht,
Mijmerend, denkend, aan nu, aan 

toen,
Wat staat mij te wachten, hoe zal 
ik het in de toekomst doen,
Straks bij Basketiers’71 ons 35e 
basketbalseizoen,
Alleen moeten gaan beleven, zal 
het mij nog vreugde geven,
Hoor ze boven roepen natuurlijk: 
dat is en blijft het streven,
Sportief strijden tot het slotak-
koord, gaan voor de zege,
Nu zomerstop, straks spelen voor 
je plezier, staat voorop,
Derde helft is een ieder altijd top!!
Koel helder drankje, geen alcohol, 
glaasje fris,
Ouderwets komen op de speelza-
terdag, denk anders dat ik het mis,
Spelplezier, wedstrijden, alles 
erom, toeters en bellen,
Mama, Mark genieten van boven 
mee, hoef ze niks te vertellen,
Eerst genieten van RTV Drenthe 
vertrouwd geluid, mooie muziek,
Eén van de elementen, maakt 

Drentse vakantie uniek,
Spreken af met u tot in de sporthal, 
als we weer basketballen!
Moeizaam, zwaar zal het wezen, 
zal het me enigszins bevallen?  

M & M 

AERDT – In de maanden juli en au-
gustus is de kerk van Aerdt iedere 
zondagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur geopend voor een be-
zichtiging.

“Kom genieten van de prachtige 
omgeving en het schitterende mid-
deleeuwse kerkgebouw.  De toe-
gang is gratis en wij verwelkomen 
u graag”, aldus de plaatselijke com-
missie Aerdt.

Jubilarissen bij Vita Nova

Doedorp in Zevenaar

Openstelling 
kerk van Aerdt

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

ZEVENAAR – Al jaren is Ria Weg-
man supporter van SDZZ. Ook is 
zij in het verleden jarenlang de 
verzorgster geweest voor zowel 
de jeugd als seniorenafdeling. 
Verder heeft ze meermalen de 
club gesponsord maar altijd in 
de luwte. Een zeer bescheiden 
sponsor.

Het was in september bij de pre-
sentatie van het nieuwe clubte-
nue, tassen en presentatiepakken, 
toen Ria bij de kledingcommissie 
aangaf dat ook zij in de toekomst 
graag een steentje wil bijdragen. 
Toen het met de dames van SDZZ 
echt serieus werd moesten ook 
zij aangekleed worden en heeft 
de kledingcommissie contact ge-
zocht met Ria Wegman. 

Nadat zij de presentatie aan-
gehoord heeft was het voor de 
voetdeskundige direct duidelijk 
dat ze zich graag bij de bestaan-
de sponsoren van de kleding-
commissie wil aansluiten. Trots 
en blij is SDZZ dan ook dat Ria 
haar jawoord heeft gegeven voor 
de sponsoring van de presenta-
tiepakken en de tassen van SDZZ 
Dames 1. SDZZ Dames 1 en de 
kledingcommissie zijn enorm 
blij en trots dat Ria Wegman In-
tergraal Therapeut en Medisch 
Voetzorgverlener, zoals de praktijk 
aan de Lentemorgen 5-4   offici-
eel heet, is ingestapt op de spon-
sortrein. We hopen dat deze reis 
nog lang en plezierig zal zijn. Ria 
namens de dames en SDZZ be-
dankt.

Sponsor bedankt

Ria Wegman: ‘Ik ben blij dat ik deze mooie club kan helpen.’ (foto: SDZZ)



Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie, dan kunt u telefonisch contact 

opnemen via: 06 - 125 525 08
(Graag alleen bellen tussen 18.00 en 20.00 uur)

ZELFSTANDIG HUISHOUDELIJKE HULP
in Zevenaar voor circa 3 uur per week

GEVRAAGD

Sanderse Systems is een jong dynamisch bedrijf met enthousiaste medewerkers 
die een kwaliteitsproduct afleveren. Onze klanten kiezen voor Sanderse Systems  
vanwege de persoonlijke benadering, de duurzaamheid van het topproduct  
Sortimo, de onovertroffen kwaliteit van inbouw en de afwerking van onze pro-
ducten. Ons nieuwe moderne bedrijfspand straalt onze cultuur en werkwijze uit.

Meer informatie over ons bedrijf en onze producten vind je op onze website:  
www.sandersesystems.nl  

Wij willen ons jonge en dynamische team versterken en daarom zijn wij op korte 
termijn op zoek naar een:

Commercieel Medewerker 
Binnendienst m/v
Je functie:
• ondersteuning voor onze buitendienst medewerker 
• het maken van offertes m.b.v. ons eigen teken- en word programma
• contact onderhouden met onze klanten en collega’s
• het aannemen en administratief verwerken van orders en offertes

Jij: 
• pro-actief en flexibel
• commercieel vaardig
• veel verantwoordelijkheidsgevoel
• secuur en initiatief nemend  
• teamplayer
• beschikt over technisch inzicht
• goede contactuele en communicatieve vaardigheden
• een opleiding minimaal op Havo- / MBO-niveau 
• uitstekende kennis van Microsoft Office programma’s
• beschikt over enthousiasme en humor
• woont binnen een straal van ca 25 km van ons bedrijf

Belangrijke competenties:
• resultaatgerichtheid
• betrokkenheid
• overtuigingskracht 
• klantgericht
• organisatiebewustzijn
• initiatief 

Bedrijfswageninrichter m/v
Je functie:
het zagen van b.v. houten vloeren en panelen
het assembleren van Sortimo kasten
het monteren van betimmering en onderdelen in bedrijfswagens 

Jij:
• hands-on-mentaliteit en flexibele instelling
• verantwoordelijkheidsgevoel
• secuur en maatwerk kunnen leveren zonder productie uit het oog te verlie-

zen
• ruimtelijk en technisch inzicht   
• een opleiding minimaal op LBO- / MBO-niveau
• enige jaren werkervaring 
• tekening kunnen lezen en verstand van elektra
• beschikt over enthousiasme en humor
• woont binnen een straal van ca 15 km van ons bedrijf 

Belangrijke competenties:
• samenwerken
• betrokkenheid
• vakmanschap 
• zelfvertrouwen
• kwaliteitsbewustzijn

Wij bieden voor beide functies:
• een goed salaris en gunstige arbeidsvoorwaarden
• een afwisselende functie in een enthousiast team
• fulltime baan voor 40 uur per week

Informatie en solliciteren
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan een uitgebreide motivatie en een  
actueel cv naar het e-mailadres info@sandersesystems.nl. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Ruud Sanderse, directeur, op telefoonnummer  
06-53-188221.

Sanderse Systems heeft jarenlange er-

varing op het gebied van het inrichten 

van bedrijfswagens. Wij vertegenwoor-

digen het topmerk Sortimo bedrijfswa-

geninrichtingen, marktleider en koplo-

per in Europa als het  gaat om kwaliteit 

en innovatie.

MINDFULNESS IN GROESSEN

Gun jezelf 
een gezond en 
ontspannen leven

Op maandagavond 13 september start in een fijne locatie aan de Terpstraat in Groessen een 
kleine groep van 4 - 5 personen. Data en tijden: 13, 20, 27 september, 4, 11, 18 oktober en 1 en 
8 november van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Optioneel een stiltedag op 30 oktober. Er wordt rekening 
gehouden met de dan geldende Coronaregels. Bij een lockdown wordt de training online voortgezet.

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden de mindfulnesstraining geheel of gedeeltelijk. Aan de 
training gaat altijd een (kosteloos en vrijblijvend) kennismakingsgesprek vooraf.

Wil je meer weten? Doe dan mee met de gratis workshops op 28 augustus. Graag van tevoren 
aanmelden. Heb je mindfulness gedaan? Behoefte aan verdieping of een vervolg? In september start 
er op woensdagochtend 8 september een zelfcompassietraining. 

Wil je graag meer ontspannen? Wil je handvaten om te leven met meer gemak, plezier en tevredenheid? 
In de 8-weekse mindfulnesstraining leer je, door middel van verschillende oefeningen, om meer ontspannen, 

licht en vreugdevol in het leven te staan. Het resultaat is duurzaam.

Aanmelden en informatie via: www.wendyderksen.nl of info@wendyderksen.nl of bellen met 06-21593590

Wendy Derksen is een ervaren trainer en coach. Sinds 2018 woont zij in Groessen. Na ruim 10 jaar mindfulness in Lingewaard, 
hoopt zij ook in de Liemers mensen te leren om makkelijker met het leven om te gaan en wat meer te ontspannen en te genieten.

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

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

KEUKEN  BADKAMER  GARDEROBE

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

KEUKEN  BADKAMER  GARDEROBE

Voor onze winkel in Duiven zijn wij op zoek naar Keukenmonteurs. Het betreft een 
Fulltime job, direct dienstverband met een werkbus van de zaak.

KEUKENMONTEUR
FUNCTIE INHOUD
Als Keukenmonteur ga je keukens plaatsen bij klanten van Kvik voornamelijk in de 
regio. De keuken is dan al bezorgd en het voormontagewerk is al gedaan. Afwisse-
ling genoeg, bijna iedere dag werk je voor een andere klant aan een andere keuken. 
Servicewerkzaamheden maken ook deel uit van je takenpakket.  
Jij zorgt ervoor dat kasten, apparatuur, werkblad en accessoires bij de klant op loca-
tie worden afgemonteerd. En ook het aansluiten van de apparaten is voor jou bekend 
terrein. Is de complete keuken opgeleverd en hebben we er weer een tevreden klant 
bij? Dan kun jij door naar je volgende klus!

WIJ BIEDEN
• Fulltime baan voor 40 uur per week; 
• Reguliere werktijden; 
•  Werkbus van de zaak; 
• Gereedschap van de zaak; 
•  Vrijheid en zelfstandigheid, omdat je best vaak alleen je klussen doet; 
• Salaris wat past bij jouw ervaringsniveau; 
•  Direct dienstverband bij Kvik. 

JOUW PROFIEL
•  Ervaring met het plaatsen van keukens; 
•  Goed met gereedschap; 
•  Rijbewijs B; 
•  Woonachtig op maximaal 30 autominuten van één van onze winkels; 
•  Flexibiliteit als een keuken écht af moet. 

OVER KVIK
Kvik (www.kvik.nl) is een van oorsprong Deense leverancier van keukens, badkamers 
en garderobekasten. Vanuit het motto “iedereen heeft recht op een coole keuken” 
zijn in de afgelopen jaren al meer dan 130 Kvik winkels geopend in Scandinavië, Ne-
derland, België, Spanje en Azië.

SOLLICITEREN
Wil jij met ons meegroeien en spreekt het Kvik concept je aan? Dan zijn wij benieuwd 
naar je sollicitatie! Stuur je CV met korte motivatie naar duiven@duiven.kvik.nl.
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LIEMERS – Het kruidenrijke 
grasland van melkveehouders 
Esther en Emiel Stam in Spijk is 
donderdagmiddag 22 juli 2021 
het decor van de afsluiting van 
het project Korte Ketens in het 
Liemers Landschap (KKLL). Met 
het project is ingezet op het ver-
kleinen van de keten tussen pro-
ducent en consument. Ook is 
gestuurd op een intensievere sa-
menwerking tussen partijen bin-
nen de voedselketen om elkaar 
te versterken en de streek op de 
kaart te zetten.

Tijdens de afsluiting vieren de am-
bassadeurs van de korte voedsel-
keten in de Liemers de resultaten 
van het project. Naast een korte 
terugblik en een excursie over de 
boerderij, wordt een magazine ge-
presenteerd en is de officiële lan-
cering van een reizende expositie 
die treffend in beeld brengt wat 
de Liemers te bieden heeft en hoe 
divers de voedselproducten en on-
dernemers in deze streek zijn.

In het magazine staan verhalen 
over innovatieve agrarische on-
dernemers uit de Liemers die 
inzetten op een korte keten. Het 
bedrijf van de familie Stam, die 
in hun boerderijwinkel Hof zum 
Walde hun eigen zuivellijn en vele 
andere voedselproducten uit de 
Liemers verkopen, is één van deze 

geportretteerde bedrijven.

In het magazine zijn ook een 
streekvoedselverhaal en een bij-
behorende kaart van het Liemers 
voedsellandschap opgenomen 
over de lokale voedselproductie- 
en consumptie met de bijbeho-
rende typische kenmerken van de 
streek. Bovendien zijn vier fietsar-
rangementen samengesteld om 
consumenten te laten ontdekken 
waar lekkere Liemerse producten 
te koop zijn, in welke restaurants 
ze te proeven zijn en op welke 
plekken overnachtingsmogelijkhe-
den zijn. Het magazine, 

het streekvoedselverhaal en de 
arrangementen vanuit het pro-
ject KKLL zijn terug te vinden op 
de website van Liemers Trots, 
de stichting ter bevordering van 
streekproducten in de Liemers.

Partners van het project Korte 
Ketens in het Liemers Landschap 
zijn LTO Noord afdeling de Lie-
mers Montferland, Liemers Trots, 
de gemeenten Duiven, Montfer-
land, Westervoort en Zevenaar en 
pluimveebedrijf Tomesen.

KKLL is mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Gelderland en 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.

ZEVENAAR – Op  zondag 25 juli 
gaat om 10.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk ds. Alle Jonkman voor. 
Deze viering kan door een beperkt 
aantal personen worden bijge-
woond. Aanmelding is wenselijk 
via telefoonnummer 06 2558 3355 
op dinsdag van 18.30- 21.00 en op 
vrijdag van 15.00- 19.00 uur. 

De dienst kan ook via streaming 

worden beluisterd. Na inloggen 
op kerkdienstgemist.nl vult u de 
plaatsnaam Zevenaar in. Daar klikt 
u de protestantse gemeente aan.
Op zondag 1 augustus is er om 
10.00 uur een viering waarin ds. 
L.M. van Prooyen-Schuurman uit 
Zutphen zal voorgaan. Ook voor 
deze viering kan men zich aanmel-
den en is eveneens via kerkdienst-
gemist.nl te volgen.

ZEVENAAR – Wie komende weken 
iets koopt bij een winkelier in de 
binnenstad van Zevenaar, maakt 
kans op een gratis consumptie. 
Tot en met zondag 15 augustus 
geven winkeliers bij elke aankoop 
een kansmakend kraskaartje mee. 
De ondernemers in het stadshart 
van Zevenaar zijn nog steeds erg 
blij dat ze hun klanten weer mo-
gen ontvangen. Met deze traktatie 
willen ze dat nog een keer laten 
blijken.

Elk winnend kraskaartje betekent 
een gratis consumptie ter waarde 
van 5 euro bij een horecaonderne-
mer in het stadshart van Zevenaar. 
Welke 25 horecagelegenheden 
meedoen, staat achter op het kras-
kaartje. De actie geldt niet bij aan-
kopen in een van de supermarkten, 
maar wel in alle andere winkels in 
het stadshart.

Welkom terug in het stadshart
Toen dit voorjaar de winkels weer 
open mochten, besloten de binnen-
stadondernemers het winkelend 
publiek letterlijk hun blijdschap en 
opluchting te laten zien. Met ‘Wel-
kom terug’-stickers op winkelruiten, 
in winkels en op straat heten ze 
nog altijd het publiek welkom.   De 

nieuwe krasactie borduurt voort 
op dit ‘Welkom terug’. “Het is nog 
steeds zo mooi om iedere dag weer 
klanten te mogen ontvangen. Coro-
na is helaas nog niet voorbij en we 
blijven goed opletten. Toch willen 

we dat iedereen het goede gevoel 
terugkrijgt, met deze actie hopen 
we een bijdrage te leveren. Een lek-
kere traktatie voor onze klanten”, 
laten de stadshart-ondernemers 
weten.

ZEVENAAR – Op vrijdag 6 augus-
tus zal de Ontmoetingskerk aan de 
Marktstraat te Zevenaar van 14.00 
tot 17.00 uur weer geopend zijn 
voor mensen die deze historische 
kerk uit 1660 van binnen willen be-
kijken. Dit kerkgebouw is in gebruik 
bij de Protestantse Gemeente te 
Zevenaar, maar veel mensen uit Ze-
venaar en omgeving hebben deze 
kerk niet van binnen bezichtigd.

Het interieur is zeker een bezoek 
waard. Met name de preekstoel uit 
1660,   de herenbanken uit diezelf-
de periode en de orgelkas uit 1697 
zijn gezien het houtsnijwerk en de 
familiewapens zijn zeer de moeite 
waard.

Voorin de kerk zijn twee gebrand-
schilderde ramen te bewonderen. 
Deze zijn in 1946 aangebracht uit 

dankbaarheid voor het behoud van 
de kerk tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Er is ook de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken of onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
een praatje te maken met de gast-
heer of gastvrouw. Ook kunt u luis-
teren naar orgelspel. Iedereen is die 
middag van harte welkom.

Zondag 25 juli 2021 om 11.00 uur. 
Woord/communie dienst.
Voorganger: Pastor Jeroen Heemink.

Vrijdag 30 juli 10.30 uur. Eucharis-
tieviering.
Voorganger: pastoor Thanh.

Zondag: 1 augustus 2021 om 

11.00 uur. Gebedsdienst. 
Voorganger: Parochianen.
Gebedsintenties 30-07-2021: Wim 
Staring 

Gebedsintenties 01-08-2021: Ou-
ders Miep en Albert van Klaveren, 
Annie en Bernard Hoppenreijs-Lu-
cassen. 

Mededelingen: Het Remigius-se-
cretariaat is in de zomervakantie 
gesloten van maandag 26 juli t/m 
donderdag 19 augustus.

In deze periode zijn wij elke vrij-
dagmorgen geopend van 9.00 – 
11.00 uur voor het opgeven van 
gebedsintenties.

DIDAM – Bibliotheek Montferland 
organiseert weer een Walk&Talk 
bijeenkomst, met in achtneming 
van de RIVM-richtlijnen.

De eerstvolgende bijeenkomst 
is op woensdag 28 juli 2021 van 
10:00 – 12:00 uur in Bibliotheek 
Didam, Schoolstraat 22. Gast-
spreker is Anne-Marie Oosterwijk. 
Zij zal vertellen over haar werk en 
ervaringen als manager in de ge-
zondheidszorg en in de re-integra-
tiewereld en hoe ze vaak aan de 

andere kant van de sollicitatietafel 
zat. Thema’s die daarbij aan bod 
komen zijn: ‘Hulp nodig, hulp vra-
gen, hulp ontvangen’ en ‘Moeten, 
willen, kunnen en doen’.

De Walk&Talk bijeenkomst wordt 
ook wel dé koffiepauze voor 
werkzoekenden genoemd. Het 
zorgt  voor een rustpunt maar geeft 
ook nieuwe ideeën en energie in de 
intensieve zoektocht naar een nieu-
we baan. Deelnemers kunnen tij-
dens deze bijeenkomst ervaringen 

met elkaar delen, contacten leggen 
en suggesties krijgen die kunnen 
helpen in de zoektocht naar een 
geschikte baan. Ongeacht leeftijd, 
gezochte werkzaamheden en duur 
van werkeloosheid.

Iedere vierde woensdag van de 
maand zijn er wisselende onderwer-
pen met gastsprekers. Walk&Talk is 
gratis, maar aanmelden is in deze 
coronatijd verplicht via www.biblio-
theekmontferland.nl of per mail 
info@bibliotheekmontferland.nl.

Afsluiting project Korte Ketens 
in het Liemers Landschap 

Kerkdiensten Ontmoetingskerk

Binnenstad van Zevenaar trakteert

H. Remigius Duiven

Walk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden

Open kerk

Komende weken trakteren de winkeliers in het stadshart van Zevenaar op een gratis con-
sumptie. Het motto: krassen en winnen. (foto: SAZ)

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



De Borstelman voor een schoon, mooi en veilig terras
Steen, beton, hout, veel onder-

gronden zijn gevoelig voor alg en 

mos. Zeker wanneer kou en vocht 

hun intrede hebben gedaan, is 

groene aanslag een groot 

probleem. Jaarlijks belanden 

meer dan 24.000 in het zieken-

huis vanwege een val door 

uitglijden.

Paul van der Spek, oftewel ‘De Bor-

stelman’, heeft een bedrijf in 

duurzame verwijdering van 

groenaanslag. De Borstelman 

reinigt met een gepatenteerde 

borsteltechiek opritten, stoepen, 

vlonders en terrassen zonder ze te 

beschadigen. “En zonder gebruik 

van chemicaliën”, benadrukt Van 

der Spek. “Wij borstelen nu ook 

met stoom”, vervolgt hij. “Op zo’n 

150 graden doodt dit ook nog eens 

de algen en zijn de tegels en 

houtenvlonders nóg langer 

schoon.” 

“Het is heel simpel: de borstels en 

stoom doen het werk. Het enige 

toe te voegen bestanddeel om een 

goede werking van de reinigings-

proces te realiseren, is water. 

Chemicaliën of reinigingsmiddelen 

worden niet gebruikt. Beplanting 

rondom een oprit, tuinpad of terras 

loopt zo geen schade op. Tevens 

wordt het milieu niet aangetast op 

deze manier. De Borstelman 

garandeert een milieuvriendelijke 

aanpak, die overal veilig toepasbaar 

is.” Maar daar hebben we toch 

gewoon een hogedrukreiniger 

voor? “Nee, dat is een groot 

misverstand”, aldus Van der Spek. 

“Dat is echt funest, dat moet je niet 

doen. Wij borstelen zorgvuldig en 

zorgen dat de voegen niet loskomen.” 

Inmiddels is ook een aantal VVE’s 

(Vereniging Van Eigenaars) aangeslo-

ten bij De Borstelman. Binnentuinen, 

terrassen of galerijen, alles pakken ze 

aan en bovenal naar volle tevreden-

heid. Natuurlijk is het ook mogelijk om 

De Borstelman te bestellen voor een 

particuliere, kleine (tuin)klus. Dat is 

helemaal geen probleem, sterker nog: 

De Borstelman staat bekend om zijn 

laagdrempelige, persoonlijke contact. 

De reacties van mensen zijn altijd 

positief. Van der Spek snapt dat wel. 

“Het resultaat is gewoon verblu�end”, 

zegt hij. Zowel particulieren, als 

bedrijven in de hele regio kunnen 

vertrouwen op de diensten van De 

Borstelman. Nodig De Borstelman uit 

voor een schoon en veilig terras!

De Borstelman B.V. 

06 - 515 79 202

info@deborstelman.nl

www.deborstelman.nl

De Borstelman is in te huren door 

particulieren, vereniging van 

eigenaren en bedrijven.
Voor Na

www.nama.nl
NAMA Arnhem

Vlamoven 1 – IJsseloord tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Meer dan 1200 soorten behang

Actieperiode t/m 
31 augustus 2021

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6 tel.: 0316 – 225052

70 
soorten 

laminaat op 

voorraad

www.nama.nl Actieperiode t/m 
31 augustus 2021

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

ZOMERACTIE

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

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie (Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)
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Gasten van de Zonnebloemafde-
ling Zevenaar-West krijgen zo-
merse verrassing als een soort 
afsluiting van de lockdown die 
door corona werd veroorzaakt.

Door Piet van Breukelen

Het is een open deur intrappen 
om te zeggen dat de coronape-
riode het er voor de gasten van 
de Zonnebloem niet gemakkelijker 
op heeft gemaakt. Juist in deze 
periode hadden die veel meer be-
hoefte aan bezoek, want een isole-
ment lag meer op de loer dan ooit.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie met 
bestuurslid Jaap Huissoon als 
animator, bleef gedurende acties 
bedenken om de gasten toch met 
een bezoek en een attentie te kun-
nen verrassen. IJssalon Pisa le-
verde een sponsorbijdrage bij de 
tegoedbon voor een paar bolletjes 
ijs. Daarnaast kwam er tevens 

een waaier in het pakketje die ook 
voor de zo broodnodige verkoeling 
moet zorgen. Vanuit het hoofd-
kantoor in Breda was er een mooie 
kaart bij met een bijzondere tekst 
waarin het woord “BIJ” centraal 
stond. Een kleine greep daaruit: 
erbij, bijeen, even bijkomen, bij-
praten, bijzondere momenten, je 
het gevoel geven erbij te horen. 
Dan ben je op zijn sterkst, in el-
kaars nabijheid te zijn. Als Zon-
nebloem zorgen wij ervoor dat jij  
erbij bent!

Blije gezichten en mooie reacties
Toen vrijwilligster Joke Hulken-
berg bij haar gast mevrouw Door 
van Wetter kwam, verschilde haar 
reactie niet veel met die van zoveel 
andere gasten. “Ik ben benieuwd 
waar jullie me nu weer mee ver-
rassen”, was het eerste dat ze zei. 
“Ik verlang nu toch echt weer naar 
de groepsactiviteiten van onze 
Zonnebloem. Dat zijn echt uitjes 
voor mij”, zo liet zij Joke weten.

Mevrouw Van Wetter is maar wat blij met de waaier en de tegoedbon voor een ijsje bij 
IJssalon Pisa. (foto: Joke Hulkenberg)

ZEVENAAR – Bij 
de bekende ker-
senteler Bert van 
Schip werden op 
8 juli extra veel 
kersen geplukt en 
200 bakjes klaar-
gezet voor de Zon-
nebloem, afdeling 
Zevenaar-Oost, 
Babberich, Ooy 
en Oud-Zevenaar. 
Diezelfde nog dag 
brachten de vrij-
willigers alle gas-
ten een heerlijk 
bakje kersen en 
een leuk puzzelboekje. De gasten 
waren blij verrast en dat is waar 
onze vrijwilligers het voor doen.

Na een lange tijd van maatrege-
len gaan steeds meer vrijwilligers 
weer bij hun gasten op bezoek. 
De meesten zijn nu volledig ge-
vaccineerd maar voorzichtigheid 

is nog geboden. Bij deze bezoek-
jes is naar voren gekomen dat er 
behoefte is aan kleine activiteiten, 
de gasten willen er even uit en el-
kaar weer ontmoeten. Het gezellig 
samenzijn met een leuk praatje 
wordt echt gemist. Recent is door 
de vrijwilligers bij de gasten geïn-
ventariseerd welke activiteiten de 

mensen graag willen ondernemen. 
Het is de bedoeling dat we met 
kleine groepjes een activiteit van 
bijvoorbeeld twee uurtjes gaan 
organiseren, dat kan variëren van 
kaarten tot het bezoeken van een 
tuincentrum. De uitkomst van de 
inventarisatie wordt binnenkort 
verwacht.

ZEVENAAR – In corona-tijd ont-
staan mooie dingen. Wat kun je 
doen wanneer je elkaar minder 
kunt zien, maar wel contacten 
wilt onderhouden en uitbouwen? 
De mannen van de carnavalsclub 
Partij voor de Bieren uit Zevenaar 
bedachten verleden jaar de speci-
ale Facebook groep ‘Bier in Beeld’.

Het concept is heel simpel: maak 
een foto van jouw biertje en deel dit 
in deze groep. In een flesje, blikje 
of glas. Dat is alles. Eerst waren 
de reacties dat dat toch niemand 
ging doen. De realiteit is totaal 
anders. Een jaar verder blijkt het 
een groot succes. Inmiddels zijn 
er ruim 1.200 leden die dagelijks 
tientallen foto’s van een biertje met 
elkaar delen en op elkaar reageren. 
Je ziet in een jaar tijd wel dat er een 
enorme verschuiving is naar spe-
ciaal biertjes, geven de partijleden 

aan. Zien drinken, doet drinken. Het 
thuisdrinken zorgde ervoor dat je 
ook eens andere biertjes ging pro-
beren. Het werkt aanstekelijk, zeker 
op de momenten dat de kroegen 
dicht waren. De meerderheid van 
de volgers komt uit Zevenaar en 
65 procent is man en 35 procent 
is vrouw. 
Voor extra naamsbekendheid voor 
Bier in Beeld regelde de Partij spe-
ciale bierviltjes en bierglazen met 
logo. Deze glazen waren direct al 
uitverkocht. De Partij voor de Bie-
ren is een vriendenclub, niets meer 
en niets minder. Het enige doel is 
de dagelijkse sleur op te vrolijken 
en waar het kan de lokale horeca 
te steunen. Een mooie bijkomstig-
heid is dat je door de groep mensen 
gaat herkennen en er nieuwe con-
tacten zijn geboren. Maar er gaat 
natuurlijk niets boven een terrasje 
pakken. 

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

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

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

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

Joke Koopman heeft haar presentje ontvangen. (foto: Els Schipper)

Zomerse attentie 
voor Zonnebloemgasten

Kersen voor gasten Zonnebloem

Foto van biertje posten? 

Zomerlezen bij Kunstwerk! De bibliotheek

ZEVENAAR – Wekelijks komt 
Jumbo Heemskerk in de media 
maar dat zijn dan de aanbiedin-
gen die de supermarkt aanbied. 
Maar het kan de Zevenaarders 
niet ontgaan dat Jan Heems-
kerk ook op het sociale vlak 
maandelijks van zich laat spre-
ken. Of het nu een sportvereni-
ging is, de voedselbank of an-
dere initiatieven, de naam van 
Jumbo Jan Heemskerk komt  
voorbij.

SDZZ is dan ook erg blij en trots 
dat de meest betrokken super-
markt van Zevenaar de lopende 
samenwerking nog verder uit-
breid met de sponsoring van het 
nieuwe Dames elftal van SDZZ. 
De aankomende drie seizoenen 
zal de naam van Jumbo Jan 
Heemskerk op het presentatie-
pak van SDZZ Dames 1 staan. 
Dol enthousiast waren de dames, 
de groepsapp ontplofte bijna. Na 
hard, lang en veel trainen en maar 
twee wedstrijden gespeeld van-
wege de corona horen ze er echt 
bij. Ook zij lopen er begin van het 
seizoen, zoals de hele jeugd en 
seniorenafdeling en piekfijn bij.
De kledingcommissie is erg blij 

dat Jan Heemskerk, na alle jaren 
dat we samenwerken, SDZZ nog 

steeds een warm hart toedraagt. 
Jumbo Jan Heemskerk bedankt!

Sponsor bedankt

Jan Heemskerk trotse sponsor SDZZ Dames 1. (Foto: SDZZ)



Wij zoeken in verband met uitbreiding van ons team per direct:

Allround Meubelmakers/Interieurbouwers (fulltime)
Als ervaren allround interieurbouwer ben je verantwoordelijk voor het vervaardigen van maatwerk interieurs. Je werkt 
zelfstandig of in een team aan exclusieve interieurprojecten voor o.a. kantoren, gezondheidszorg, horeca en woningen.

Interieurbouwers buitendienst (fulltime)
Als ervaren interieurbouwer in de buitendienst ben je verantwoordelijk voor de montage van maatwerkinterieurs bij onze 
opdrachtgevers. Je dient zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken, en naast je klantvriendelijke houding 
verwachten we dat je actief meedenkt en maatoplossingen kunt bieden.

Functie-eisen
- Relevante werkervaring in de branche
- Zelfstandig en gedreven
- Vakbekwaam (gediplomeerd allround meubelmaker met ervaring)
- Proactief en flexibele werkhouding

Wij bieden je een afwisselende functie binnen een ervaren team van specialisten.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie voorzien van CV naar: 
Zollinger Interieurbouw t.a.v. J. Zollinger, Nijverheidsstraat 56, 6681 LN Bemmel of mail naar info@zollinger.nl. 
Voor vragen kun je tevens contact opnemen met J. Zollinger op telefoonnummer 026-3253323.

                                      

 
Zollinger Interieurbouw is een landelijk werkende onderneming, gespecialiseerd in het 
realiseren van maatwerk interieurs. Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid zijn hierbij 
belangrijke kernwaarden. Sinds 1937 werken wij aan de meest uiteenlopende meubel- en 
interieuropdrachten en onderscheiden ons als leverancier van kwalitatief hoogwaardig 
maatwerk.

Wij zoeken in verband met uitbreiding van ons team per direct:

Tekenaar / Werkvoorbereider
(fulltime)
Ben je een professionele ACAD-tekenaar op het gebied van maatwerk interieurs die beschikt 
over een enthousiaste instelling én werkmentaliteit, en ben je geïnteresseerd in een nieuwe 
uitdaging ? Reageer dan snel !                            

Wij zijn actief in de sectoren kantoren, gezondheidszorg, onderwijs, bankwezen, hotels, 
restaurants, wellness, en woningen.             

Wij bieden je een leuke uitdagende functie met uitdagende en unieke projecten, binnen een
gedreven maar informele organisatie. Daarnaast bieden we je goede arbeidsvoorwaarden en
ontwikkelings- mogelijkheden aan in een gezond en groeiend bedrijf.

Samenvatting taken:
- het maken van (werk)tekeningen en details
- het uittrekken van materialen
- het maken van bestellijsten
- het maken van laad- plaatsingsdossiers
- het maken van productieorders
- bewaken en nakomen van projectplanning

Functie eisen:                                                
- ervaring in de interieurbouw                   
- vakbekwaam (gediplomeerd Autocad tekenaar)                                          
- zelfstandig en gedreven                                    
- proactief en flexibele houding

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie voorzien van CV t.a.v. J. Zollinger, 
Nijverheidsstraat 56, 6681 LN Bemmel of mail naar info@zollinger.nl. Voor vragen kun je tevens 
contact opnemen met J. Zollinger op telefoonnummer 026-3253323. 

 

Zollinger Interieurbouw is een landelijk werkende  

onderneming, gespecialiseerd in het realiseren van  

maatwerk interieurs. Kwaliteit, functionaliteit en  

duurzaamheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden. 

Sinds 1937 werken wij aan de meest uiteenlopende 

meubel- en interieuropdrachten en onderscheiden ons 

als leverancier van kwalitatief hoogwaardig maatwerk.
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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

882021. Prijs en modelwijzigin

gen 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

€ 129,99

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 i511400 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 3W

€ 659,

Intel Core i310100 processor

8GB geheugen

250GB SSD

Intel UHD graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Evergrade 2R

€ 499,

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

GTX1660S graphics

Windows 10

2 jaar garantie

Game4Ever 6F

€ 1299,

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

€ 549,

AMD Ryzen3 3200 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 255 G7

€ 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,

AMD Ryzen3 3250 processor

8GB geheugen

256GB SSD

17,3” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

€ 599,

Intel Core i51035 processor

8GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

Lenovo Ideapad V15

€ 699,

Lenovo Ideapad 3

Intel Core i31115 processor

8GB geheugen

512GB SSD

17,3” scherm (HD+)

Windows 10

2 jaar garantie

Acer Aspire 3

€ 699,

GTX1650

graphics

AMD Ryzen7 3700 processor

16GB geheugen

256GB SSD

15,6” scherm (FHD)

Windows 10

2 jaar garantie

HP 15EQ0075NW

€ 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 verkoopen zowel

nieuwe als gebruikte note

books. Wij kunnen u advise

ren wat de beste is voor de

opleiding.

Back2School



 
 

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: 

 

Hunted, een spannende doch ludieke 
spelvorm, staat in de startblokken om 
uit te groeien tot een Liemerse sensatie! 
Tim Kappen werkt samen met het      
Beweegteam Westervoort en BOSS    
Duiven om niet alleen een aantrekkelijk 
Maatschappelijk Diensttijd project uit te 
voeren, maar tegelijkertijd om jongeren 
een onvergetelijke ervaring te schenken 
in de vorm van sport en spel. 

Je wordt ’s morgens wakker, maar      
alvorens te kunnen genieten van een 
bakje koffie, hoor je rumoer op straat. 
Met gestage pas sprint een opgejaagde 
crimineel voor de derde keer langs je 
huis, met achter zich aan, een fanatieke 
premiejager. De achtervolging is ingezet 
en al rennend roepen de twee over ge-
stolen sieraden, diamanten en… punten? 
“Wat is hier in hemelsnaam aan de 
hand?!”, zou je je afvragen. Geen zorgen, 
hier is geen sprake van een daadwerke-

lijk mis-
drijf, 
maar 
een 
span-
nend 
spel. 
‘Hunted’. 
Overge-
waaid 
vanuit 
andere 
locaties 
in Ne-
derland 
en gefa-
ciliteerd 
door 
DoeNe-
derland, 
heeft het 
spel zijn 
weg ge-
vonden 

naar De Liemers. Om jongeren meer te 
laten bewegen op een manier die zowel 
aantrekkelijk als uitdagend is, worden zij 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
gloednieuw MDT-project. Toch is daar de 
kous nog niet mee af; enthousiaste   
jongeren kunnen getraind worden om 
Hunted instructeur te worden door een 
serie aan interessante workshops en 
cursussen te volgen. Zo is voor iedereen 
wat te doen! 

Het idee 

Tim Kappen, werkzaam bij Beweegteam 
Westervoort, zet zich samen met BOSS 
Duiven in om Hunted te vertalen naar 
een Liemerse standaard. Beweegteam 
Westervoort staat bekend om het orga-
niseren van gymlessen,  gezondheidsles-
sen en natuurlijk de jaarlijkse konings-
spelen. “Ik werd gemotiveerd door een 
Duivense collega.”, deelt Tim bijzonder 
enthousiast mee. “Samen zijn wij naar 
een reeks voorlichtingsbijeenkomsten 
geweest van DoeNederland om zo meer 
te weten te komen over dit bijzondere 
spel.” Verzekerd dat Hunted ook in onze 
regio tot een succes gebracht kan wor-
den, is Tim samen met de anderen be-
gonnen om speelvelden af te bakenen 
op Google Maps; dit spel     behoeft an-
ders dan speelruimte en een app op de 
telefoon weinig voorbereiding. “Wij ne-
men heel veel over van de nationale 
variant.”, legt Tim uit. “Toch verschillen 
wij op het gebied van organisatie. Bij ons 
begeleiden jongeren het spel voor ande-
re jongeren.”, gaat hij  verder. “Die wis-
selwerking maakt ons uniek!” Het doel is 
om 40 jongeren op te leiden tot Hunted-
instructeur of -expert. “Wij voorzien wel-
willende jongeren van de mogelijkheden 
om zich te ontwikkelen.”, beklemtoont 
Tim. “Door middel van cursussen en 
workshops leren    jongeren nieuwe soci-
ale en professionele vaardigheden, met 

als bonus dat ze ook nog 
een certificaat ontvangen 
voor hun inzet.” Op deze 
manier verandert sporten 
in spelen en vervolgens 
ook in   leren, jongeren 
kunnen zich dus als speler 
of als instructeur aanmel-
den. “Verenigingen willen 
wij de mogelijkheid bie-
den om gratis gebruik te    
maken van het spel, mits 
deze ook twee jongeren 
aanleveren die het leuk 
vinden om ons te helpen 
de andere spellen te    
begeleiden.”, bevestigt 
Tim.  

Het spel 

“De reacties van mensen 
zijn heel grappig.”, gaat 
Tim verder. “Zelf heb ik 
Hunted natuurlijk ook 
gespeeld en het is echt 
heel leuk.” Volgens Tim is 
het spel niet uitsluitend 
bedoeld voor fanatiekelin-
gen, maar kan iedereen 

op zijn of haar eigen niveau meespelen. 
“Je kunt het zo gek maken als je zelf wil!”, 
lacht hij. Het spel zelf is eenvoudig te 
begrijpen: spelers worden onderver-
deeld in twee groepen: criminelen en 
premiejagers. Met behulp van een app is 
het doel van de criminelen om bepaalde 
locaties op het speelveld, plekken in de 
gemeentes Westervoort of Duiven, te 
bezoeken. Hier zullen ze virtuele ‘kluizen’ 
aantreffen met daarin een potpourri aan 
rijkdommen; van kettingen tot                    
edelstenen. De criminelen moeten op de 
aangegeven locatie wachten om de kluis 
te openen en de rijkdommen, in de 
vorm van punten, te bemachtigen. Toch 
is het gevaarlijk om lang stil te staan 
wanneer de criminelen worden opge-
jaagd door de premiejagers die zelf ook 
wel punten willen verdienen. Het spel 
blijkt een verrassende wisselwerking 
tussen jagen en vluchten; word je be-
loond voor het    nemen van risico of 
grijp je naast de punten? “Na drie kwar-
tier te hebben gespeeld, worden de   
rollen gewisseld voor een tweede      
ronde.”, geeft Tim aan. “Zo krijgt         
iedereen de volle ervaring.” Een leuke 
anekdote van Tim is gebaseerd op de 
toevallige aanwezigheid van een        
wijkagent die, enigszins verrast,          
gevraagd werd om zijn deelname. Wat is 
nu leuker dan opgejaagd te worden 
door een daadwerkelijke agent? Tijdens 
de testrondes van het spel werd genoeg 
gelachen om zeker te weten dat een 
volgend potje er zeker nog wel inzit.  

Na de zomer hoopt Tim dat Hunted 
goed op de kaart gezet wordt. MDT kan 
hier een grote rol in spelen. Deelnemen-
de jongeren krijgen de kans zélf een spel 
te leiden en anderen een leuke middag 
te bezorgen. Voor meer informatie     
kunnen zij kijken op de website 
www.hunted.fun. 

Tr8-96L Opgejaagd door de straten van  
Westervoort en Duiven 

• De voortvluchtigen zetten alles op alles om ‘onder de radar’ te blijven, terwijl de premiejager zijn   
uiterste best doet om deze jongeren zo snel mogelijk te vinden.  

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

• De Hunted app geeft je de 
instructies 

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

•



DE HELE ZOMER

(0344) 64 12 71Bonegraafseweg 68, 4051 CH Ochten www.batterijen.nl

DE HELE ZOMER

Aan de slag in uw tuin 
tĳdens uw vakantie?
Bij ons bent u aan het 
juiste adres voor de 
complete groenbeplanting!
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GROESSEN – De Bongerdbühne is terug 
van weggeweest. Veel trouwe én ook nieu-
we bezoekers kwamen op de eerste voor-
stellingen af in het tijdeljke pop-up theater. 
Lara Leaves beet de spits af; The Flea-Pit 
volgde op 10 en 11 juli. 

Vorige zomer werd het concept voor het 
allereerst ontwikkeld en uitgevoerd in een 
boomgaard van Fruitkwekerij de Stokhorst 
in het dorp Groessen. Het idee achter het 
project is dat in deze hachelijke crisis de mu-
ziekindustrie zijn stem nog kan laten horen. 
Koos Wolters is de oprichter van dit geslaag-
de evenement, dat dit jaar plaatsvindt in de 
grote rijbak van manege Landsmaat. De op-
tredens worden nog wel gesponsord door De 
Stokhorst. “Ik ben erg dankbaar dat Koos dit 
allemaal met zijn creatieven brein heeft kun-
nen regelen,” zegt Harald te Grotenhuis, één 
van de mannen van The Flea-Pit.

Harald begon de band samen met Wily van 
Haren. Het zijn jeugdkameraden. Samen 
hebben ze hun draai weer helemaal ge-
vonden. Wily is drummer; Harald zingt en 
speelt gitaar. Harald heeft thuis een studio 
gemaakt, zodat hij ook daar de sterren van 
hemel kan zingen. Met ‘The life and time of 
Doug Jaranski’ imponeerde The Flea-Pit in 
Groessen.

The life and time of Doug Jaranski’ is een 
muzikale verhaallijn over een getalenteerde 
dichter die al zijn talent en familie wegdronk 
met alcohol en het bezoeken van vrouwen 
van lichte zeden. Hij heeft de lier aan de 
wilgen gehangen. De gelegenheidsband 
The Flea-Pit heeft dit meesterwerk gepro-
duceerd door striptekeningen en muziek te 
combineren. Door vele dagen in de studio 
door te brengen kwam het levensverhaal 
van de fictieve dichter Doug tot stand. Ze 
schreven de heavy metal versie van het 
album om naar een akoestische versie en 
lieten deze op 10 en 11 juli horen aan de 

bezoekers in de Bongerdbühne. Die bühne, 
die is opgerezen uit fruitkisten, was hele-
maal volgeboekt om de band te zien spelen. 
Er waren zelfs gasten die twee keer naar 

het zelfde optreden zijn geweest. Dit geeft 
wel aan dat het optreden een groot succes 
was. “Ik hoop dat er nog veel optredens in 
de Bongerdbühne worden gehouden”, aldus 
Harald na afloop met een stralende lach. 
Hij genoot van de bijzondere ambiance. Be-
zoekers ervaren en proeven in de Bongerd-
bühne de passie van de organisatoren, een 
groep lokale muziek- en theaterliefhebbers 
met een professionele achtergrond in de 
culturele evenementenindustrie. Hun liefde 
voor de kunsten spat ervanaf op deze bij-
zondere locatie. Dat begint al voor de voor-
stelling start met een gastvrije ontvangst. In 
de foyer staat een bar waar bezoekers een 
lekker drankje kunnen nuttigen voor en na 
de show of kunnen genieten van een bor-
relplank. Wie de Bongerdbühne bezoekt, is 
echt een avondje uit.

Volgend weekend is er een optreden van 
Maneman en Ostermann te zien in de Bon-
gerdbühne. kaartjes zijn te koop via https://
bongerdbuhne.nl/. 

Suva Boersma

De Bongerdbühne is terug van weggeweest
Bezoekers genieten in fruitkistjes van interessante artiesten

The Flea-Pit in actie in op de Bongerdbühne. (foto: Suva Boersma)

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

Naam?
“Ferdinand Eeuwes, ik woon 
in Groessen. Mijn bedrijf 
heet De Groene Schuur.”

Bedrijf?
“Ik heb het bedrijf overge-
nomen van mijn ouders. Bij 
De Groene Schuur hebben we een kwekerij 
met meer dan 350 verschillende producten, 
die we ook bij onze kookcursussen gebrui-
ken. We hebben zo’n twintig culturen waar we 
gerechten van koken. Vaak gebruiken we ‘ver-
geten groenten’, die net wat anders zijn dan 
gewend. Denk daarbij aan rode boerenkool, 
oranje of paarse bloemkool en ga zo maar 
door. Onze producten zijn altijd vers, zodat 
mensen leren wat er in die periode van het 
jaar groeit. Ik geef altijd uitleg wat, en vooral 
waarom, je iets nodig hebt. Ook vertel ik hoe 
het er in de natuur aan toe gaat. Verder geef 
ik excursies en werk natuurlijk in de kas.”

Vrije tijd?
“Ik vind het heerlijk om even rond te rijden in 
de cabrio, of om leuke dingen te doen met 
mijn vrouw.”

De Liemers?
“Ik ben hier geboren en getogen.”

Mooiste plekje?
“De Liemers staat bekend om zijn veelzijdig-
heid, zowel qua producten als qua omgeving. 
Dat is mooi om te zien. We hebben water, 
mooie cultuurgronden, stukjes bos. Het Rijn-
strangengebied is een prachtig voorbeeld 
van die diversiteit.”

Lokaal werken?
“Lokaal werken is zeker belangrijk! Zo ver-
kopen we verschillende streekproducten in 
onze winkel. In onze kookstudio werken we 
samen met verschillende zzp’ers uit de om-
geving. In de Liemers kunnen we elkaar goed 
versterken, door de grote diversiteit aan be-
drijven.”

LIEMERS – Veel mensen blijven ook dit jaar 
thuis. Maar wat moet je dan toch al die 
weken doen? Kunstwerk! gaat, na het suc-
ces van vorig jaar, voor de tweede keer een 
gevarieerd en creatief zomerprogramma 
aanbieden voor jong en oud op alle loca-
ties van Kunstwerk! in de Liemers. Vanaf 
maandag 26 juli zal er zes weken lang, een 
programma aangeboden worden die je onli-
ne kan reserveren.

Leef je uit tijdens de creatieve workshops zo-
als stippen op stenen of porselein, of naai je 
eigen scrunchies. Heb je altijd je eigen lied 
willen schrijven? Kom dan naar de cursus 
songwriting. Zie je jezelf al achter een draaita-
fel staan? Tijdens de DJ workshop ga je aan 
een eigen draaitafel met koptelefoon en com-
puter muziek maken en mixen. Dit is slechts 
een greep uit het aanbod. Programma:

Maandag 26 juli:
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur Stippen 
op stenen en porseleinen. Vanaf 14 jaar en 
voor volwassenen. Locatie: Turmac Cultuur-
fabriek/ruimte 20.
Kosten: 15 euro per persoon exclusief ma-
teriaal; 10.30-11.30 uur – Schilder en teken 
een ontdekkingsreis .
Vanaf 8 tot en met 12 jaar. Locatie: Turmac 
Cultuurfabriek/ruimte 21. Kosten: 10 euro 
per persoon inclusief materiaal.

Dinsdag 27 juli:
09.00 – 12.00 uur – DJ Les – Vanaf 8 tot en 
met 12 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/
ruimte 20
Kosten: 9 euro per persoon 10.30 – 12.00 
uur – Workshop “Zomerse slippers” vanaf 
9 jaar.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21. 
Kosten: 12,50 euro per persoon

Woensdag 28 juli en maandag 2 augustus:
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur Stippen 
op stenen en porseleinen vanaf 14 jaar en 

voor volwassenen. Locatie: Duiven Kosten: 
15 euro per persoon exclusief materiaal.

Donderdag 29 juli en woensdag 4 augustus:
09:00-11.00 uur en 19.00-21.00 uur Stip-
pen op stenen en porseleinen . Vanaf 14 
jaar en voor volwassenen. Locatie: Wester-
voort Kosten: 15 euro per persoon exclusief 
materiaal; 10.30 – 12.00 uur – Workshop 
“Droomtuintje”. Vanaf 6 jaar. Kosten: 12,50 
euro per persoon 13.30 – 14.30 uur en 
15.00-16.00 uur Scrunchies maken! – Vanaf 
7 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruim-
te 20. Kosten: 10 euro per persoon; 18.45 – 
21.00 uur – Socratisch zomercafé.
Vanaf 16 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfa-
briek/ Grand Café Hal12. Kosten: 10 euro 
per persoon.

Vrijdag 30 juli:
13.30 – 14.30 uur en 15.00-16.00 uur Scrun-
chies maken!
Vanaf 7 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfabriek/
ruimte 20 Kosten: 10 euro per persoon.

Maandag 2 augustus 2021:
10.30 – 11.30 uur – Op een speelse manier 
de Duitse taal spreken, luisteren, lezen en 
schrijven, beginners en licht-gevorderden.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. 
Kosten: 12 euro per persoon.
10.30-11.30 uur – Schilder en teken een ont-
dekkingsreis – Vanaf 8 tot en met 12 jaar. 
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21.
Kosten: 10 euro per persoon inclusief mate-
riaal; 13.00 – 14.30 uur .
Op een speelse manier de Engelse taal spre-
ken, luisteren, lezen en schrijven, beginners 
en licht-gevorderden. Locatie: Turmac Cul-
tuurfabriek/ruimte 20.
Kosten: 12 euro per persoon

Woensdag 4 augustus:
09.00 – 12.00 uur – DJ Les – Vanaf 8 tot 
en met 12 jaar. Locatie: Turmac Cultuurfa-
briek/ruimte 20
Kosten: 9, euro per persoon.
Voor meer informatie en aanmelden: 
www.liemerskunstwerk.nl/zomertdoor

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Liemers staat bekend om zijn  
veelzijdigheid’

Kunstwerk! Zomert door

Ferdinand Eeuwes: ‘In de Liemers kunnen we elkaar goed versterken’.  
(Foto: Kyra Sannes)



GESLAAGDEN 
GEFELICITEERD!

Remy 
Froukje 
Lotte 
Loucka 
Steven 
Suze 
Mabel 
Esri 
Lars 
Bram 
Tom 
Dewi 
Bart 
Marina 
Daan 
Senna 
Kelan 
Max 
Naomi 
Sophie 
Keanna 
Chico 
Wouter 
Indy 
Lynn 
Yorick 
Jairo 
Dylan 
Mats 
Roy 
Tess 
Koen 
Lisanne 
Melvin 
Ousman 
Demi 
Mirre 
Kain 
Wouter 
Aniek 
Quinten 
Sem 
Yakima 
Kaylee 

Haowen 
Tom 
Pleun 

 

MAVO  
Didam

 

Doua 
Naomi 
Keoma 
Femke 
Boet 
Thom 
Sacha 
Nanne 
Sterre 
Tim 
Kiki 
Finn 
Tom 
Jeppe 
Ties 
Jelmer 
Bibi-Jane 
Joost 
Ricky 
Floor 
Kyara 
Rick 
Gijs 
Richelle 
Caitlin 
Alysia 
Daan 
Jonne 
Shauny 
Lynn 
Tjerk 
Floor 

Guo Min 
Hadewych 
Jordy 
Nigel 
Ben 
Jop 
Bart 
Sid 
Gwen 
Sem 
Phileine 
Jill 
Luca 
Maartje 
Iris 
Puck 
Jayden 
Rik 
Noah 
Cas 
Minke 
Helen 
Merlijn 

 

HAVO  
Didam

 

Mailyse 
Bram 
Noa 
Yara 
Caitlin 
Sanne 
Seb 
Mees 
Vanessa 
Jasper 
Sander 
Eskil 

WIJ ZIJN SUPERTROTS OP JULLIE!

VMBO-BB  
Landeweer

 

Mariëlla 
Delano 
Dante 
Milan 
Sied 
Lana 
Edom 
Froukje 
Joey 
Mitchel 
Kevin 
Iris 
Djymo 
Yelin 
Tygo 
Lotte 
Joost 
Tj 
Shalina 
Tatum 
Jordan 
Storm 
Èdhan 
Jaydan 
Mick 
Damian 
Daan 
Lindsey 
Job 
Laumela 
Collin 
Nick 
Anne 
Amber 
Whitney 
Milan 

VMBO-KB   
Landeweer

 

Dogukan 
Maud 
Vandi 
Can 
Bradley 
Daan 
Bo 

Joep 
Luc 
Arman 
Dani 
Rune 
Jord 
Maike 
Mehmet 
Naser 
Job 
Sem 
Tijn 
Jade 
Devin 
Mats 
Ralph 
Nick 
Danique 
Storm 
Laura 
Niels 
Milan 
Phileine 
Lizzy 
Guusje 
Isabella 
Tom 
Nick 
Hugo 
Aïnoa 
Guusje 
Devani 
Frank 
Wiebe 
Rowi 
Chelsey 
Manoah 
Hugo 

Rany 
Merel 
Brechje 
Sanne 
Vera 
Liza 
Vera 
Philip 
Sydney 
Thomas 
Danique 
Ella 
Dean 
Rinske 
Maud 
Jet 
Daphne 
Indy 
Talaleeña 
Axel 
Marin 
Julia 
Mirthe 
Lynn 
Stan 
Ellis 
Isabel 
Daphne 
Timo 
Ben 
Mike 
Sjors 
Esmee 
Yara 
Elisa 
Lieke 
Tobe 
Vera 
Yalisa 
Laura 
Jorik 
Tijs 
Bo 
Merel 

Zoë 
Zoë 
Yar 
Daan 
Kjell 
Hidde 
Emma 
Noa 
Carmen 
Helin 
Levi 
Femke 
Luuk 
Rens 
Guusje 
Nick 
Anne 
Amke 
Floor 
Tristan 
Amy 
Lars 
Fenna 
Boaz 
Umid 
Hugo 
Renzo 
Yanna 
Sjoerd 
Daan 
Geke 
Paola 
Fenna 
Amber 
Tessa 
Julia 
Guus 
Dirk 
Quinten 
Jordi 
Merel 
Bram 
Demi 
Anouk 
Carlijn 

 

VWO  
Heerenmäten

 

Noa 
Andro 
Lieke 
Casper 
Leonie 

Jochem 
Ize 
Niek 
Tom 
Rick 
Djessy 
Sophia 
Fenne 
Guus 
Sylver 
Rik 
Leoniza 
Thomas 
Mitchell 
Teun 
Rowin 
Esmee 
Isa 
Sterre 
Maureen 
Tijmen 
Kristel 
Desiree 
Esmée 
Veerle 
Mathijs 
Aron 
Femke 
Maureen 
Maxine 
Kyana 

 

AGORA 

Tygo 
Gijs 
Scott 
Lars 
Jort 

Maxim 
Kim 
Roy 
Nerena 
Sophie 
Samira 
Bo 
Priscilla 
Floris 
Roy 
Jelte 
Luuk 
Iris 
Ella 
Dylan 
Koen 
Melisa 
Aukje 
Jeremy 
Lae'ira 
Jason 
Valentino 
Roan 
Jurre 
Max 
Tuana 
Nienke 
Sil 
Nora 
Guus 
Rick 
Luna 
Sven 
Tom 
Emma 
Anouk 
Lisanne 

 

Lotte 
Roelie 
Anna 
Maud 
Lianne 
Noa 
Guus 
Lotte 
Aranka 
Diede 
Isa 
Jolijn 
Ids 
Veere 
Stef 
Mike 
Carina 
Romy 
 

HAVO  
Heerenmäten

 

Ilse 
Stan 
Josefine 
Jesse 
Noa 
Silke 
Jurjen 
Thijn 
Sem 
Niels 
Lieve  
Fiore 
Yara 
Indy 
Lisa 
Meike 
Iris 
Britt 
Milan 
Sofie 
Sander 
Jones 
Frederieke  Gewoon bijzonder.

MAVO  
Zonegge

 

Solange 
Nikki 
Elisa 
Mandy 
Joost 
Roy 
Sena 
Julia 
Leona 
Toon 
Tim 
Douglas 
Roos 
Bas 
Laura 
Isis 
Indy 
Lynn 
Ilse 
Twan 
Britt 
Cas 
Ruben 
Tom 
Meghan 
Jesse 
Daniek 
Indy 
Kaylee 
Isis 
Quinty 
Cas 
Severino 
Emma 
Joost 
Redwan 
Evy 
Marit 
Tymek 
Melvin 
Robyn 
Amber 

Renèl 
Loek 
Roos 
Anne 
Hèlène 
Tessa 
Simon 
Jorja 
Sanne 
Jikke 
Lotte 
Sem 
Hyke 
Cas 
Tom 
Anne 
Laura 
Aylin 
Marleen 
Julia 
Jop 
Valerie 
Mitchell 
Max 
Lara 
Iris 
Ilse 
Justine 
Maarten 
Koen 
Anthony 
Nienke 
Mees 
Teun 
Linda 
Fay 
Jill 
Nikki 
Bregje 
Janice 
Indy 
Karlijn 
Jette 
Jorik 
Margot 
Kyra 
Tiba 
Bjorn 
Famke 
Laura 
Maud 
Wouter 
Floor 
Flip 
Erika
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