
ZEVENAAR – Ieder jaar nodigt 
MKB Zevenaar een bekende spre-
ker uit. Vorig jaar lukte dat niet, 
maar op woensdag 6 oktober is 
het zo ver. Entertainer en onder-
nemer Hans Kazàn treedt exclu-

sief op voor MKB Zevenaar in het 
Musiater in Zevenaar. Over succes 
en tegenslagen. Over overleven en 
aanpassen, volhouden en inspira-
tie vinden in kleine dingen. Hans 
Kazàn heeft het allemaal meege-

maakt en hij gaat er ons alles over 
vertellen. Natuurlijk ook met een 
beetje magie, want hij is de man 
die alles kan!

Als ondernemer en entertainer 
heeft Hans Kazàn grote succes-
sen op zijn naam staan, maar 
ook tegenslagen zijn hem niet 
bespaard! Authentiek, serieus, op-

recht en zonder terughoudendheid 
vertelt Hans over een leven vol 
rennen, vallen, opstaan en…weer 
verder gaan. Wat is de beste ma-
nier om succes en geluk in je leven 
te creëren? Wat moet je doen en 
wat moet je laten? Hoe ga je om 
met de onvermijdelijke tegenslag?
Wat Hans tijdens zijn leven en ge-
durende zijn lange carrière heeft 

geleerd, deelt hij graag met zijn 
publiek.
Geïnteresseerde Zevenaarse on-
dernemers kunnen zich voor dit 
evenement aanmelden op de web-
site van MKB Zevenaar. Toegang 
tot het Musiater is mogelijk met 
een groen vinkje in de Corona-
Check-app.
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ZEVENAAR – Anderhalf jaar lang 
ging een dikke streep door zo’n 
beetje alle evenementen en fees-
ten. Maar de boodschap tijdens 
de afgelopen corona-persconfe-
rentie was duidelijk: het kan weer. 
In Zevenaar betekent het dat op 
zaterdag 2 oktober de dirndl’s en 
lederhosen weer uit de kast mo-
gen. Dan vindt bij Ons Café het 
Onstoberfest plaats.

“Iedereen heeft weer zin in een 
feestje, dat merk ik aan alle reac-
ties. We hebben hier zo lang naar 
uitgekeken.” Wie Michel Sessink van 
Ons Café over de herstart van het 
evenementenseizoen spreekt, kan 
rekenen op een brede grijns en een 
waterval aan ideeën. In het café aan 
de Schoolstraat in Zevenaar zijn de 
voorbereidingen voor het allereer-
ste evenement in het stadshart al 
in volle gang. “Het laatste feest dat 
we hier hebben gehad, was carnaval 
2020. Dit is het eerste wat we in an-
derhalf jaar tijd kunnen organiseren. 
Of ik nog weet hoe het moet? Geen 
zorgen, alles zit in mijn hoofd.”

Evenemententerrein
Om het Onstoberfest binnen de 
coronaregels mogelijk te maken, 

wordt de straat voor het café af-
gesloten voor verkeer en komen er 
beveiligers voor de coronacheck. 
Sessink: “Het feest is officieel aan-
gemerkt als een evenement en de 
Schoolstraat wordt die ene avond 
een evenemententerrein. Met de 
gemeente hebben we heel goed ge-
keken wat er nodig is om het feest 

mogelijk te maken. Allebei hadden 
we het uitgangspunt ‘we willen dat 
het lukt’.”

Coronacheck
Voor de coronacheck moeten be-
zoekers laten zien dat ze gevacci-
neerd zijn (via hun QR-code) of een 
negatieve testuitslag tonen. Dit in 

combinatie met een geldig legitima-
tiebewijs. Daarnaast is de regel dat 
het evenement om 24.00 uur is af-
gelopen. De café-eigenaar haalt z’n 
schouders erover op. “De regels ver-
anderen we niet, we kunnen er alleen 
rekening mee houden en dat doen 
we dan ook. Heel serieus; zonder be-
wijs en legitimatie geen toegang.”

Sessink kijkt weer volop vooruit. 
Voor de komende maanden en be-
gin 2022 staan alweer verschillen-
de activiteiten gepland. “Hoe mooi 
zou het zijn als alles met carnaval 
weer normaal is. Dat we dan echt 
een streep kunnen trekken onder 
de afgelopen periode. Iedereen 
heeft weer zin in feest, in mensen 
ontmoeten die je al die tijd niet of 
nauwelijks hebt gezien. En daar-
mee beginnen we zaterdag.”

Kaarten voor het Onstoberfest 
zijn nog beschikbaar. De kaar-
ten kosten 20 euro per stuk en 
zijn verkrijgbaar bij Slagerij Franz 
Gerritschen en Ons Café. De Ret-
teketet Showband en dweilor-
kest Deurdweilers zorgen de hele 
avond voor live-muziek.

“Zo fijn om iedereen weer te zien”, zegt Michel Sessink.
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BEMMEL - Voor het volgende 
nummer kunt u nu de kopij 
aanleveren via de website 
www.gemeentenieuwsonline.nl 
met behulp van deze button

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

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

Aanleveren kopij

 Aanleveren Nieuws



 ■ Donderdag 30 september

Filmhuis Bij Bert

 Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,--

 ■ Donderdag 7 oktober

Filmhuis Bij Bert

 Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,--

 ■ Donderdag 14 oktober

Filmhuis Bij Bert

 Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,--

 ■ Vrijdag 15 oktober

CUL Cabaret -Uitverkocht

Aanvang 20.00 uur

 ■ Woensdag 20 oktober

Kid’s Filmhuis

Aanvang 14.30 uur – gratis

 ■ Donderdag 21 oktober

Filmhuis Bij Bert

 Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,--

 ■ Zondag 24 oktober

Apple Torte Concerti

Aanvang 14.00 uur – Entree € 15,-

Twee weken!
‘Twee weken’, zei ik tegen ons personeel 
van het Horsterpark en 
De Ogtent. 
Twee weken schat ik 
in dat de lockdown zal 
duren! We hebben het 
dan over maart 2020! 
Nu ruim anderhalf jaar verder en, nog 
niet helemaal van corona verlost, zijn 
dat dus wel twee erg lange weken ge-
worden.

Het was lastig, vervelend, soms bizar 
en vooral voor onze 40 medewerkers 
met een verstandelijke beperking vaak 
onbegrijpelijk en eenzaam, maar we zijn 
zo goed als terug.

Het is fijn te constateren hoe construc-
tief de verenigingen, de gemeente 
Duiven waren en hoe begripvol en 
ondersteunend onze vaste bezoekers. 
Daarvoor dank!

Wellicht overbodige opmerking, maar 
voor alle te bezoeken evenementen in 
De Ogtent geldt momenteel, zolang de 
corona-maatregelen van kracht zijn:
coronatoegangsbewijs verplicht!

Filmhuis Bij Bert

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 7 okt. – 20.00 uur  
Leave no Trace
Will leeft met zijn dertienjarige doch-
ter Tom volledig off the grid in Portland 
Forest Park (Oregon, VS). Wanneer de au-
toriteiten hun gedwongen uit de wildernis 
haalt, moeten vader en dochter op zoek 
naar een nieuwe plek die ze hun thuis 
kunnen noemen.

Toegang 4 euro, Leeftijd 9 jaar, Engels 
gesproken, 109 minuten

Donderdag 14 okt. –  20.00 uur  
Hasta La Vista
 Een komedie over gehandicapten die 
worstelen met seks,dat vereist durf. 
Nou, het komische drama Hasta la 
Vista durft. Het innemende verhaal 
draait om drie jonge gasten met een 
voorliefde voor wijn en vrouwen. Het 
eerste proeven ze met plezier, maar 
het tweede hebben ze nog nooit 
mogen smaken.
Leeftijd 12 jr, Ned. gesproken, 115 min.

Woensdag 20 oktober – 14.30 uur 
Buurman en Buurman
experimenten er op los
De klunzige buurmannen zijn terug! 
Niets is te gek voor deze heren en ze 
gaan dan ook allerlei uitdagingen aan, 
ze experimenteren ze zelfs met een 
zelfgemaakte vliegmachine!

Toegang gratis,  Leeftijd alle, 
Nederlands gesproken, 60 minuten

Donderdag 21 oktober – 20.00 uur
Stan&Ollie
Stan en Ollie, beter bekend als Laurel 
en Hardy, zijn het grootste komische 
duo dat Hollywood ooit gekend 
heeft. Met een gouden tijdperk op 
zak, besluit het duo jaren later hun 
triomfantelijke afscheidstournee 
te plannen in Groot-Brittannië en 
Ierland.
Toegang 4 euro ,Leeftijd 9 jaar, Engels 
gesproken, 98 minuten

Apple Torte Concerti
Zondag 24 oktober: Siebe Henstra
Aanvang 14.00 uur
Op zijn 16e bouwde Siebe Henstra zijn 
eerste klavecimbel. Direct na de middel-
bare school studeerde hij klavecimbel 
bij Gustav Leonhardt in Amsterdam. Als 
continuospeler maakte hij deel uit van vele 
kamerorkesten en ensembles

Hij is als organist/klavenist vast verbonden 
aan de Nederlandse Bachvereniging en het 
Orkest van Achttiende Eeuw. Onder leiding 
van diverse dirigenten werkte hij mee aan 
talloze CD-, radio- en operaproducties. Veel 
concerten heeft hij gegeven over de gehele 
wereld. Bij diverse concoursen eindigde hij 
als prijswinnaar. 

Sedert oktober 2017 is hij verbonden als 
hoofdvakdocent aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag.

Losse kaartverkoop € 15,- 
(www.deogtent.nl – zie kaartverkoop)

In hun eerste gezamenlijke programma ‘Tijd zat!’, schotelen Marieke Klooster (Vrouw Holland) 
en Sanneke van der Meulen hun publiek een (muzikale)avond voor, waarin ze elkaar vinden in 
hilarische scènes en herkenbare liedjes. Een ontroerende en krachtige worsteling in slechts 
anderhalf uur tijd, waarin twee vrouwen van dertig en vijftig het liefst de tijd stil willen 
zetten.

Klooster en Van der Meulen treffen elkaar in on- en benulligheden die ertoe doen:  Angst 
versus verlangen, vervlogen hoop versus hoopvolle verwachtingen, kapotte eieren versus 
invriezen, lang golvend versus kort pittig, scharrel versus plof, dertig versus vijftig. Een 
krachtmeting met allure!

Nog enkele abonnementen beschikbaar!

Vrijwilligers gezocht!

Wellicht een van de mooiste invullingingen voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen. 
We hebben plek!

Al meer dan acht jaar verzorgt een groep mensen met hun eigen auto het halen en brengen 
van onze cliënten naar het Horsterpark. Meer dan 250.000 kilometer hebben ze gezamen-
lijk al afgelegd. We zoeken aanvulling vanwege natuurlijk verloop van onze chauffeurs. We 
vergoeden de gereden kilometers én er is een jaarlijks dagje uit voor de leden van onze 
HORSTERPARK EXPRESS! Wilt u ook een dag in de week voor uw rekening nemen? Een uurtje 
in de ochtend en een uurtje rond de klok van vier, waarbij natuurlijk uw vakanties gewoon 
door kunnen gaan? Bel Joop Harmsen op 06-21242774.

 Programma Explicateur

Horsterpark Express!

Cabaret: Klooster en van der Meulen

Tweewekelijkse informatiepagina
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ZEVENAAR – Sportvereniging De 
Breuly begon in 1954 met 11 le-
den. Nu ligt dat getal rond de 400. 
Taco Hanou en Stefan Ubbink zijn 
al heel lang vrijwilligers bij deze 
vereniging en dragen hun club een 
warm hart toe.

“Vroeger werd er lesgegeven bij de 
Breuly, met kleedhokjes, entree, al-
les erbij”, weten de twee nog goed. 
Inmiddels bestaat het 50-meterbad 
niet meer, maar is het Lentebad de 
uitvalsbasis van sportvereniging De 
Breuly. “We bestaan uit drie kleine-
re verenigingen: reddingsbrigade, 
zwemvereniging en trimvereniging,” 
legt Taco uit. “Daarin zijn weer ver-
schillende takken te vinden, zoals 
snorkelen, zwemvaardigheid en 
zwemmend redden.” Taco is 26 jaar 
lid en heeft diverse rollen vervuld. 
Nu geeft hij les in waterpolo. Stefan, 
die zelf meedoet bij zowel Europese 
als Wereldkampioenschappen voor 
de reddingsbrigade, zit al 35 jaar bij 
de vereniging. Hij instrueert bij het 
zwem-ABC: “We leiden op voor de 
nationale zwemdiploma’s. Dat doen 
we met gediplomeerde vrijwilligers.” 
Daarnaast geeft hij les bij zwem-
mend redden: “Het begint met klei-
ne kinderen die voor zichzelf kun-
nen zorgen in het water. Daarna 
leren ze iemand naar de kant halen, 
zonder zelf nat te worden. Uitein-
delijk moeten ze leren handelen. 

We doen een situatie na en zeggen 
bijvoorbeeld ‘stel dit is het ongeval, 
veel plezier.’”

Doel
“Elke Nederlander moet kunnen 
zwemmen. We zijn een waterrijk 
land, dus het is belangrijk dat je 
naar de kant kan zwemmen,” bena-
drukt Stefan. “Door het zwem-ABC, 
geven we kinderen de mogelijkheid 
om zichzelf te kunnen redden.” Een 
belangrijk issue dus, maar het moet 
wel leuk blijven: “Dan willen de kin-
deren het zelf ook leren. In bad één 
zijn er altijd wel een paar die niet met 
hun gezicht in het water willen. Als 
je daarmee bezig gaat en ze bepaal-
de uitdagingen geeft, dan zie je dat 
ze het uiteindelijk wél durven.” Ook 
Taco merkt dat de kinderen zich snel 
ontwikkelen: “Als ze in het begin de 
bal zien, dan huppakee, gaan ze er 
met z’n allen achteraan. Later leren 
ze samenwerken om te kunnen sco-
ren. Het geeft mij veel energie en vol-
doening om ze dat bij te brengen.” 
Vanaf achttien jaar behoort een wa-

terpoloër bij de senioren, waar het 
oudste lid nu zestig is. “Waterpolo is 
net als bij bordspelletjes,” lacht Taco. 
“Tot negennegentig jaar!”

Vrijwilligers
“Als vereniging drijf je op vrijwilligers,” 
zegt Taco. Je hebt tenslotte uitleg en 
terugkoppeling nodig”, vertelt Ste-
fan. “Wat kan er beter en wat moet je 
afleren? Vooral bij het zwem-ABC is 
het belangrijk dat je gediplomeerde 
mensen hebt. We moeten namelijk 
voldoen aan een licentie.” Helaas 
dreigt er nu een tekort aan vrijwil-
ligers. Edo Welling, voorzitter van 
het kader, maakt zich hierover zor-
gen. Volgens hem is de coronacrisis 
een deel van de oorzaak: “Doordat 
we een jaar lang niks konden doen, 
merkten velen dat meer vrije tijd 
eigenlijk wel fijn is.” Toch blijven er 
kinderen die willen leren zwemmen, 
en dus blijven ook de vrijwilligers 
nodig. “Iedereen die geïnteresseerd 
is mag contact met mij opnemen,” 
benadrukt Edo. Hij is bereikbaar via 
edo.welling@debreuly.nl.

DUIVEN – Mens durf te leven! Het 
kan weer én het mag weer! Op 
woensdagmiddag 6 oktober is er 
een optreden van Maestro &  Co in 
De Stek in Duiven.

Duo ‘Maestro & Co’ maakt al vijf 
jaar zeer gevarieerde muziekpro-
gramma’s voor onder andere seni-
oren. Erik Pullens is een conserva-
torium geschoold gitarist/zanger 
en Hans van Buul een gepassio-
neerd accordeonist en verteller van 
kleine verhaaltjes tussendoor.
“Vanaf heden spelen wij ons nieu-
we programma ‘Tijd!’. Er is een 
tijd van komen én er is een tijd 
van gaan. Alle gebeurtenissen 

daartussen bepalen de Tijd! Ver-
rassend, vrolijk, ontroerend. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we met 
dit nieuwe programma uw leden 
weer een heel mooie   en gezelli-
ge muziekmiddag of avond gaan  
bezorgen.
Wij zijn een grote fan van Toon 
Hermans en hebben een keuze 
gemaakt uit bijzonder en gezellig 
repertoire van Nederlandstalige ar-
tiesten vanaf de jaren ‘60.”
Aanmelding bij jansenprg@
gmail.com, 06 17304296 of 0316 
262891. Toegang is gratis ook 
voor niet-leden. Zaal open 13.30 
uur;  start muziek om 14.00 uur. De 
coronaregels zijn van toepassing.

De Liemers Lacht

Roering
Er is op z’n minst gezegd roering 
in de maatschappij. Klimaatver-
andering, woningnood en coro-
namaatregelen zijn enkele on-
derwerpen die de gemoederen 
flink bezighouden. Ook op 
lokaal niveau hebben 
we te maken met deze 
thema’s. De Liemerse 
gemeenten zetten zich 
bijvoorbeeld al jaren in 
voor verduurzaming, heb-
ben plannen voor de bouw van 
nieuwe woningen en vanaf za-
terdag 25 september worden ze 
vanuit overheidswege geacht om 
toezicht te houden op de uitvoe-
ring van de CoronaCheck door 
horeca-gelegenheden.

Gelukkig blijven de ‘leerling-jour-
nalisten’ van het Candea en Lie-
mers College mooie regionale 
verhalen voorDde Liemers Hele-
maal Goed Courant schrijven. Zo 
aan het begin van het schooljaar 
kijkt de redactie weer graag uit 
naar nieuwe, enthousiaste leer-
lingen die het leuk vinden om zo 
af en toe een artikel te schrijven 
of een mooi gedicht. Deze leerlin-

gen verdienen er niet alleen een 
leuk zakcentje mee, maar leren 
ook te werken aan hun schrijf- 
en communicatievaardigheden, 
en het omgaan met deadlines. 
Dat deze krant voor een aantal 

oud-leerlingen een leuk op-
stapje is geweest voor 
hun verdere carrière 
blijkt in deze editie uit 
de verhalen over Nynke 

Kooy en Stijn Kuster.

In maart 2018 begon Nynke te 
schrijven voor onze krant, vorig 
jaar is ze geslaagd voor haar 
studie journalistiek en nu schrijft 
ze regelmatig artikelen voor de 
Gelderlander. Stijn die aanvanke-
lijk veel passie had voor radio en 
video maken, kreeg mede door 
deze krant steeds meer plezier 
in het schrijven. Onlangs mocht 
Stijn in Bilbao de nieuwe Seat 
Ibiza testen voor autovisie. Maar 
ondanks zijn voortvarende carri-
ère is hij De Liemers Helemaal 
Goed! Courant nog niet vergeten 
en daar zijn we maar wat trots 
op!

Joke Burink

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant 
is een initiatief van Hope XXL en 
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Colofon

‘Stel dit is het ongeval, veel plezier’
Bij De Breuly leren kinderen zichzelf te redden in het water

Optreden van Maestro & Co 
in De Stek Duiven

Kyra Sannes

Taco Hanou en Stefan Ubbink zijn al heel lang met veel plezier vrijwilliger bij De Breuly. 
(Foto: Kyra Sannes)

Rien en Louise van Gogh uit Heesch genieten volop van het Liemerse landschap tijdens een wandeling in de Geitenwaard nabij Pannerden 
en Aerdt (Foto: Floor Koers)



Buitink Products Duiven
Bezoek onze showroom!

Zonwering - Rolluiken - Garagedeuren - Terraluiken
Terrasoverkappingen - Balkonbeglazingen

Zonwering - rolluiken - garagedeuren
Terrasoverkappingen

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

SHOWROOM BEZOEK OP AFSPRAAK

Frietwagen?

Onderscheidend in slapen,
Voor gewoon lekker slapen tot specialistisch maatwerk

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

Maandaanbieding
Oktober 2021

Alle dekbedden
      Onze Matrassen
          * NIET Gewichtgebonden 10% Korting
          * Optimale Ventilatie
          * Perfecte Ondersteuning 
          * Hoge Levensduur

               Stel uw eigen 
         ledikant of boxspring
                      samen

  Wij produceren en reinigen uw
Al onze producten worden geproduceerd met          Donzen dekbed of kussen 

respect voor mens en natuur             In eigen Atelier

                    Online shop:  www.bedadviseursberentsen.nl

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring
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  Wij produceren en reinigen uw
Al onze producten worden geproduceerd met          Donzen dekbed of kussen 

respect voor mens en natuur             In eigen Atelier

                    Online shop:  www.bedadviseursberentsen.nl

Eindeloos proefliggen? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring

Maandaanbieding oktober 2021

www.lentjesdroomkeukens.nl

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

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

www.lentjesdroomkeukens.nl

Snel een keuken nodig? 
Geen lange levertijden? 

Kom snel en profiteer van onze 
showroomkeuken 
uitverkoop!

Afspraak 
maken 

hoeft niet, 
maar mag 
uiteraard 
nog wel!

1
2

3

Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen

Volg ons ook op www.facebook.com/saleminkmeubelen.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten.

Meubelmakerij 
Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404   www.salemink.biz
Voor route beschrijving, openingstijden en meer infomatie

www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen, meubelen af    !!!! 

Noten

Kersen
Rustiek eiken

Jatoba
enz.

Wij maken ook ovalen tafels, 

boomstamtafels met 

hout of stalen poten. 

10% Korting !! Vraag naar de voorwaarden

Tijdelijk 

Kom eens langs en verras u zelf 

Meubelmakerij 

Salemink

Meubelmakerij Salemink . Lithograaf 27, 

( ind. Graafstaete ) . Duiven Tel : 0316-261404
Voor route een beschrijving, openingstijden en meer infomatie 

.www.salemink.biz

!!!!   Wij schuren ook tafelbladen en meubelen af    !!!!

Ambachtelijk op maat gemaakte meubelen. 
Voor kwaliteit meubelen bent u bij ons 

aan het juiste adres.

Van modern tot klassiek en in +/- 20 hout soorten. Kom eens langs en verras u zelf. 

Maak een afspraak dan heeft 

u de showroom voor uzelf. 

Na idere klant wordt alles 

       grondig gereinigd 

van eerlijk gecertificeerd hout.  

Glad eiken
Cumeru Mahonie
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ANGERLO – Na een zoektocht van tien jaar 
strijken Saskia en Rob de Waal, met hun ge-
zin, in 2017 neer in Angerlo. Saskia, geboren 
en getogen Amsterdamse, heeft in Oostzaan 
haar eigen massagesalon. Ondernemen on-
der de rook van de hoofdstad gaat haar goed 
af, maar als ze in haar vakantiebungalow op 
de Veluwe is begint het toch te kriebelen. Ze 
weet het zeker: verandering van omgeving, 
een Bed & breakfast op het platteland, zal 
het plaatje kompleet maken. 

Saskia: “We brachten zeventien jaar lang va-
kanties door op de Veluwe, dus we kenden de 
omgeving daar heel goed en in eerste instan-
tie wilden we ons daar vestigen. Maar we 
misten het weidse, wat we op het platteland 
in de Liemers wel vonden. We hebben nu een 
prachtlocatie, iets buiten het dorp, midden 
tussen de weilanden. Er is ook volop ruimte 
voor onze paarden.” Saskia en Rob bouwden 
een jaar lang om van de boerderij een Bed 
& Breakfast te maken. Met massagesalon, 
zodat Saskia vrij snel haar beroep weer kon 
uitoefenen. “We begonnen in De Waalhoeve 
met één kamer. Nu, vier jaar verder, hebben 
we vier mooie kamers, een professione-
le massagesalon en een wellnessplein van 
65 m2. De kamers zijn genoemd naar het 
uitzicht: de Veluwe, de Achterhoek, de Lie-
mers en Montferland.” De ruime kamers zijn 
sfeervol ingericht met een eigen luxe bad-
kamer. Trots laat Saskia de wellnessruimte 
zien, met een sauna op basis van het opgie-
ten van Finse zoutsteen, een Jacuzzi, Turk-
se stoombaden, een speciale Full Spectrum 
Infrarood sauna en luxe douches. Wellnes-
sarrangement en massagesalon zijn, online, 
los te boeken op www.dewaalhoeve.nl. Je 
kunt daar zelf de dag en tijdstip kiezen. “We 
hebben het wellnessplein geopend op 12 mei 
2021. 12 mei is ook onze trouwdag,” vertelt 
Saskia. In het voorjaar van 2022 wil Saskia 
De Waalhoeve nog uitbreiden met een terras 
voor de gasten.

Hoge score
Saskia hecht veel waarde aan de kwaliteit 
van haar bedrijf. “Ik wil de gasten ontvangen, 
zoals ik zelf ook ontvangen zou willen wor-
den. Een toegankelijke en vriendelijke uitstra-

ling: het mag de gasten aan niets ontbreken. 
Ze moeten altijd bij mij terecht kunnen met 
vragen.” Saskia runt het bedrijf in haar eentje. 
Haar man werkt nog met heel veel plezier 
elders, maar helpt haar wel zo veel mogelijk 
in de avonden en in het weekend. Overdag is 
Saskia vooral bezig met de B&B en haar werk 
in de massagesalon. Het wellnessplein sluit 
om 22.00 uur, daarna moet deze ruimte nog 
worden schoongemaakt. “Het is druk, maar 
ik kan mijn eigen tijd indelen, dat geeft wel 
een gevoel van vrijheid. En ik heb natuurlijk 
heel veel plezier in mijn werk.” In de avond-
uren werkt ze de website en de social media 
bij. Haar inspanningen worden beloond. Op 
internet is De Waalhoeve te vinden tussen de 
twee grote wellnesscentra Bussloo en Beren-
donck. Bij organisaties als Booking.com en 
Tripadvisor scoort de Bed & Breakfast hoog. 
Saskia: “We zijn er heel erg blij me dat we zo 
hoog aangeschreven staan. Dat hebben we in 
korte tijd toch maar mooi bereikt.” Sinds kort 
heeft ze op donderdag en de vrijdag hulp van 
een meisje voor het schoonmaken van de 
kamers. Saskia: “Zo kan ik wat meer ruimte in 

mijn hoofd vrijmaken voor nieuwe ideeën. Ik 
merk dat ik kritisch kijk als ik zelf ergens over-
nacht. Je leert daar veel van. Leuke ideeën 
die in onze formule passen neem ik graag, in 
een ander jasje, over. Zo blijf je aan je bedrijf 
bouwen.”

Lockdown
De Waalhoeve heeft, net zoals vrijwel alle 
horecagelegenheden te lijden gehad onder 
de gevolgen van corona. Vooral in het begin, 
maart 2020, was dat goed te merken met 
bijna 80 annuleringen. “Iedereen was bang. Er 
was zoveel onbekend over het virus. Het hui-
len stond ons nader dan het lachen. Gelukkig 
ging het weer goed in de zomer, maar in okto-
ber kwam de lockdown. Als B&B hoefden we 
niet te sluiten, maar omdat mensen nergens 
naar toe konden, bleven ze ook bij ons weg. 
Op een gegeven moment gingen mensen 
weer boeken, om er toch maar even uit te zijn. 
We hebben toen een mooie samenwerking 
gevonden met restaurant Bruut in Doesburg. 
Dit restaurant bezorgde afhaaldiners, zodat 
gasten gewoon bij ons konden eten.”

Regionale samenwerking
Samenwerking zoeken zit Saskia in het bloed. 
Als lid van Liemers Trots kent ze bedrijven die 
streekproducten leveren, zoals Buffelboerde-
rij Arns, Hof zum Walde, Fruitteeltbedrijf F. 
Van Schip en de kaasboerderijen Könings en 
de Kaastobbe goed. In de ontbijtzaal serveert 
ze streekproducten en ook tijdens een well-
nessarrangement is het mogelijk een proeve-
rijplank met Liemerse producten te bestellen. 
Saskia: “ik vind het belangrijk om de gasten 
te verwennen met onze regionale lekkernijen. 
Dat is zo anders dan de gebruikelijke brood-
jes met beleg. Gasten waarderen dat ook erg 
en ik kan ze verwijzen naar de boerderijen 
die de producten produceren. Daar hebben 
we een mooie fietskaart voor. En het werkt 
ook andersom. De streekgenoten wijzen hun 
bezoekers ook op De Waalhoeve, als prima 
plaats om te overnachten in de Liemers.” 
Saskia merkt dat de Liemers bij veel gasten 
nog niet bekend is. “Sommigen denken dat 
de Liemers een soort waterplas is. Ze staan 
er vaak van te kijken dat het zo’n mooi stukje 
van Nederland is. Ik vertel ze er graag over. 
Onlangs vroeg de sector Vrijetijdseconomie 
van de gemeente Zevenaar of ik een top-
blogster van Travellust.nl rond wilde leiden. 
Ik heb haar toen ook een proeverijplank met 
streekproducten aangeboden en haar uitge-
breid verteld over de Liemers. Dat leverde een 
mooie promotie van onze streek op, want de 
blogster heeft ruim 26000 volgers op Insta-
gram en bijna 60000 mensen die haar blogs 
volgen. Ik vond het heel bijzonder en mooi 
dat De Waalhoeve werd uitgekozen om dit 
te doen.”

Sleutel
De drie volwassen kinderen van Rob en Sas-
kia wonen nog met veel plezier thuis. Ze heb-
ben echter geen plannen om De Waalhoeve 
over te nemen. Dat hoeft ook niet, want Sas-
kia is nog lang niet van plan om te stoppen. 
“De sleutel tot gezond oud worden is bezig 
blijven met wat je leuk vindt. En ik geniet elke 
dag van mijn bedrijf.”
Meer informatie: www.dewaalhoeve.nl

Saskia de Waal is ware ambassadeur van de Liemers
De Waalhoeve in Angerlo: B&B en Wellness-arrangementen

Op internet is De Waalhoeve te vinden tussen twee grote wellnesscentra. (Foto: Alie Engelsman)

De goedlachse Saskia hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar bedrijf. (foto: Alie Engelsman)

Alie Engelsman



‘ Het voelt alsof
we één familie zijn’

Spelenderwijs naar meer contact  

   Week van 
de Ontmoeting AGENDA

a een inleiding van Colette Char-
don over zingeving en contact 
gaan we met elkaar in gesprek 

met het bordspel ‘Hoe is ’t?!’. In de Week 
van de Ontmoeting wordt samen met de 
Protestants Christelijke Ouderen Bond 

(PCOB) deze themamiddag georgani-
seerd. Zowel ouderen als jongeren zijn 
van harte welkom.

Hoe is ‘t?! 
Geef jij eerlijk antwoord op deze vraag? 
Ook als het eigenlijk niet zo goed gaat? 

Met het bordspel Hoe is ’t?! vraag je aan 
je medespelers hoe het ècht gaat. Het 
spel draait om een open gesprek en het 
delen van ervaringen. Met fotokaartjes, 
stellingen en vragen over je eigen leven 
leer je bekenden en onbekenden in een 
korte tijd beter kennen.
Door het bordspel te spelen, kom je spe-
lenderwijs met elkaar in contact. Colette 
Chardon speelde het spel al eerder met 
verschillende groepen. Met succes. Het 
werkt verbindend met elkaar.

Huispak of goed verzorgd? 
Dat is een van de vragen die je kan te-
genkomen. De vragen kunnen speels zijn, 
maar ook serieus. Zoals de vraag ‘Wat 
versta jij onder eenzaamheid?’ Ook zijn er 
vragen met een actiekaart. Hierbij schrijf 
je jouw ideeën op en denk je na over pas-
sende acties, zoals het oppakken van een 
oude passie of eindelijk die verloren broer 
opbellen. Misschien dat het een echte 
verandering in je leven brengt.

Op 5 oktober vanaf 14.45 is iedereen 
welkom in de Samen op Weg Kapel.
Ingang: achter het gemeentehuis. 
Om 15.00 uur start het programma. Voor 
deelname is inschrijving noodzakelijk:
Mailen: diny-nagtegaal@outlook.com  
Bellen: 0316-261736

Na de Week van de Ontmoeting zal geke-
ken worden of dit spel vaker ingezet kan 
worden bij reguliere activiteiten. Mikado 
staat open om hiervoor de mogelijkheden 
te verkennen.

D

N

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

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

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

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

aanmelden: 0316-250 700 (ma t/m do 9-12 uur).

De Wilgenhof in Duiven doet voor het eerst mee aan de Week van de Ontmoeting. Het gezinshuis, waar elf volwassenen 
wonen, wordt opengesteld en er is een ontmoeting met ouderen op het Eilandplein.

De themamiddag ‘Spelenderwijs naar meer contact’ wordt dinsdag 5 oktober ge-
gegen door Colette Chardon. De middag duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur, inloop is 
vanaf 14.45 uur.

Wilgenhof gezinshuis voor volwassenen met beperking

Themamiddag aan de hand van een bordspel

aar willen we natuurlijk alles van 
weten en daarom brengen we 
vandaag een bezoek aan de Wil-

genhof. De koffi e is gezet, die vervolgens 
aan de grote tafel in de huiskamer wordt 
genuttigd. Natuurlijk schuift Peggy Aart-
sen aan. Samen met haar man Vincent 
begeleidt zij de bewoners, maar wonen 
ze hier ook. Verder genieten ook Wim van 
Ingen, Wilma Klein Willink, Peggy Jansen 
en Damanja Driessen van dit gezamenlijk 
koffi emoment. En ze praten honderduit, 
terwijl huishond Mailo voor de gezellig-
heid aanschuift onder de tafel.
Gezinshuis De Wilgenhof valt onder zorg-
partij De Driestroom. Wij wonen hier als 
gezin samen. “Het voelt ook echt alsof we 
één grote familie zijn”, zegt Wim. “We zijn 
er voor elkaar.”
Wilma knikt bevestigend: “Het is hier ge-
zellig. Ik laat Mailo uit, we helpen met ko-
ken of we doen een spelletje. Heel leuk. 
En verder gaat iedereen overdag vaak 
naar de dagbesteding of vrijwilligerswerk.”

Leren samenwonen
Wim vertelt dat de bewoners hier in fasen 
wonen. “Fase 1 is de groepsfase. Dan doe 
je alles samen. In fase 2 woon je intern in 
je eigen appartement en fase 3 betekent 
dat je in een woonwijk zelfstandig woont, 
met begeleiding vanuit De Wilgenhof. Zelf 

zit ik nu in fase 2. Samen met mijn vrien-
din die hier ook woont, oefenen we het 
samenwonen.”
Peggy Aartsen vertelt dat ze uitkijken 
naar de Week van de Ontmoeting. De 
Wilgenhof is present tijdens twee mo-
menten. “Op 1 oktober tussen 18 en 21 
uur ontmoeten we op het Eilandplein 
ouderen vanuit SG zorg. We hebben dan 
ook een meet en greet met artiesten die 
die middag optreden op het Eilandplein. 
Dat wordt een ontmoeting waar er veel 
indrukken worden opgedaan. 5 oktober 
tussen 11 en 14 uur komen ouderen bij 
ons op bezoek voor een prikkelarme bij-
eenkomst. Met een hapje, drankje, praatje 
en misschien een spelletje. Wij hopen dat 
de deelname nieuwe contacten oplevert. 
Dat er nieuwe verbindingen ontstaan.” 
Wim heeft al wat ervaring in de contacten 
met senioren. Hij doet vrijwilligerswerk bij 
de Wilgenpas in Westervoort. “Dan ga ik 
bijvoorbeeld wandelen met ouderen. Dat 
vinden ze erg leuk…. “En wij ook”, zegt Da-
manja, “want we vinden het rot als men-
sen eenzaam zijn….”
En precies daarom heeft iedereen zin in 
de Week van de Ontmoeting. Zelfs Mailo 
die het  bezoek kwispelend uitlaat….

Eenzaamheid
kan op ieders 
pad komen
Eenzaamheid is iets wat bij het leven 
hoort. Iedereen voelt zich wel eens 
eenzaam. Bijvoorbeeld door verlies 
van een dierbare, verlies van werk, 
verhuizen en geen aansluiting vinden, 
fi nanciële problemen of gezondheids-
problemen. Onderdeel uitmaken van 
de samenleving is belangrijk om je 
goed te voelen. Iedereen moet mee 
kunnen doen. Daarom organiseren we 
met veel organisaties de Week van de 
Ontmoeting.

Bewoners Wilgenhof kijken uit naar Week 
van de Ontmoeting. Foto: Sjoerd Geurts

Wilma van Wijk (links) en Colette Chardon spelen het bordspel. Foto: Sjoerd Geurts 

Na de Week van 
de Ontmoeting volgt 

in deze krant van 
27 oktober nog 
een terugblik.
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School’s cool De Liemers groeit
LIEMERS – Sinds december 2020 
heeft de Liemers een School’s 
cool-voorziening. Thuismentoren 
geven scholieren dat steuntje in 
de rug dat net het verschil kan ma-
ken. In de Liemers worden nu al 
twaalf tieners begeleid.
  
School’s cool koppelt vrijwillige 
thuismentoren aan kinderen die 
extra steun nodig hebben bij de 
overgang naar en in het voortgezet 
onderwijs. Het betreft scholieren 
die niet gediagnosticeerd zijn voor 
ondersteuning op school, maar ge-
zien hun persoonlijke omstandig-
heden wel gebaat zijn bij extra hulp. 
Alie Klok is zo’n thuismentor. Ze zet 
haar jarenlange ervaring als leer-
kracht en intern begeleider in het 
basisonderwijs met plezier in. ‘Om 
een leerling net die ondersteuning 
te geven die hij/zij nodig heeft om 
te kunnen groeien.’

Leerkrachten groep 8, intern bege-
leiders en ondersteuningscoördina-
toren hebben in beeld voor welke 
leerlingen zo’n thuismentor zinvol 
kan zijn. Na overleg met de ouders 
kunnen zij leerlingen aanmelden.

Thuismentoren
School’s cool werft thuismentoren 
en brengt hen met deze scholieren 
in contact. Ze zijn geen huiswerk-
begeleider, maar ondersteunen de 
leerling ruim een jaar bij allerlei 
praktische zaken die met school 
te maken hebben. Ze hebben re-
gelmatig contact met de mentor 
van school en natuurlijk met de 
ouders.
School’s cool zorgt voor deskun-
digheidsbevordering door inter-
visie- en themabijeenkomsten. 
Nieuwe thuismentoren zijn van 
harte welkom. Aanmelden kan via  
www.schoolscooldeliemers.nl.

Maand van de Geschiedenis

Ontmoetingskerk Zevenaar

LIEMERS – Oktober is de Maand 
van de Geschiedenis. Het thema 
‘Aan het werk’. De hele maand ok-
tober staan geschiedenisboeken 
over arbeid in de schijnwerpers. 
Bezoekers aan de Bibliotheek 
Montferland kunnen een gratis 
Maand van de Geschiedenis ma-
gazine ophalen met boekentips en 
inspirerende artikelen.

In de bibliotheek in Didam is er 

tijdens de openingstijden een fo-
totentoonstelling te bekijken, sa-
mengesteld door medewerkers 
van de St. Martinusmolen in Di-
dam. De molen is natuurlijk iede-
re zaterdag van 9:00-16:00 uur te 
bezoeken.
Daarnaast heeft Jan Bolder een 
presentatie gemaakt met afbeel-
dingen van bekende en onbeken-
de mensen die hun beroep uitoe-
fenen. Deze presentatie draait de 

hele maand in Didam en ’s-Hee-
renberg.

Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is 
het grootste geschiedenisevene-
ment van Nederland. Een maand 
lang brengt de Maand van de Ge-
schiedenis in samenwerking met 
duizenden culturele organisaties 
de geschiedenis onder de aan-
dacht bij miljoenen Nederlanders.

ZEVENAAR – Op zondag 3 okto-
ber gaat om 10.00 uur in de Ont-
moetingskerk ds. J. van Sloten uit 
Gaanderen voor. 

Deze viering kan door een beperkt 
aantal personen worden bijge-
woond. Aanmelding is wenselijk via 
telefoonnummer 06 25583355 op 
dinsdag van 18.30-21.00 en op vrij-
dag van 15.00-19.00 uur. De dienst 

kan ook via streaming worden be-
luisterd. Na inloggen op kerkdienst-
gemist.nl vult u de plaatsnaam 
Zevenaar in. Daar klikt u de Protes-
tantse gemeente aan.
Op zondag 10 oktober is er om 
10.00 uur een viering waarin ds. 
Alle Jonkman zal voorgaan. Ook 
voor deze viering kan men zich 
aanmelden en is eveneens via kerk-
dienstgemist.nl te volgen.

Damesvissen tweede lustrum
PANNERDEN – Drie zon-
dagmiddagen 24 uur per 
zondagmiddag samen op-
geteld. Vangst 312 vissen, 
waarvan karper, voorn, 
baars, enzovoort. Van dit 
aantal was het Ria We-
zendonk die in totaal 87 
vissen. Dit getal zal ruim 
voldoende zijn voor de 
hoofdprijs. 

Wat is hun drive. “Wij als 
groepje dames Brigitte 
Markerink en Ria Joosten 
Moeder zeggen hierover: 
Als we terugkijken, lijkt het 
of de tijd stil heeft gestaan 
bij dit zulke momenten. 
Uiteindelijk willen wij als 
groep een eigen invulling 
geven aan ons vermaak op de zon-
dagmiddag in september. Een mo-
ment later lukt het niet, dan begint 
het voetbal. De organisatie vindt het 
dan ook niet vreemd dat tien jaar 
geleden deze vraag gesteld werd 
door dezelfde damesafdeling om te 
willen vissen met de elementen van 
wedstrijdvissen, naast het genieten 
van de natuur.”

Wedstrijd zondag 19 september.
“Het leek wel dat het kon vriezen 
of dooien, oostenwind zittend deels 
in de schaduw werkelijk koud voor 

een enkeling, die in de zon zitten 
werd het turen bemoeilijkt door de 
zilverachtige golfslag die veroor-
zaakt werd. De aanbeten leken wel 
een spel van kat of muis, het was 
plotseling opletten, soms een mo-
ment van middagdutje zo stil... De 
zuidoostenwind maakte het moei-
lijk; af en toe werden er ongecon-
troleerde zwiepen met de hengel 

uitgevoerd, dat leidde dat de haak in 
het linnen van het zitje of de mouw 
van de inwerpster belandde.

Vangst
1 Ria Wezendonk 87. 2 Annie Lij-
kendijk 52. 3 Lieke Wensink 48. 4 
Annie Groenen 45. 5 Brigitte Mar-
kerink 34. 6 Agnes Groenen 16. 7 
Mariska Stam 7.  8 Ria Joosten 3.

Welfare Angerlo weer van start
ANGERLO – Op woensdag 22 sep-
tember start de Welfare in Angerlo 
weer na een periode van afwezig-
heid door corona. In de Meent te 
Angerlo is een ieder welkom vanaf 
14.00 uur. Rond 16.00 uur eindigt 

het gezellig samenkomen.

Na woensdag 22 september gaat 
de Welfare door en wordt er eens 
in de twee weken een gezamenlij-
ke middag georganiseerd. Hierbij 

heeft een ieder de mogelijkheid om 
gezellig bij te kletsen en te hand-
werken of te knutselen. Voor een 
kopje koffie of thee wordt gezorgd. 
Uiteraard worden de geldende co-
ronamaatregelen nageleefd.

Optreden Sinusgroep in Horsterpark
DUIVEN –  Zondagmiddag 3 okto-
ber om 14.00 uur is er een optre-
den van Sinusgroep bij het thee-
paviljoen van het Horsterpark. De 
toegang is  gratis.

Rond 2012 kwam voor Jan van den 
Boom meer vrije tijd beschikbaar en 
het plezier in het maken van muziek 
kwam terug. Het spelen met vrien-
den werd al snel een wekelijkse aan-
gelegenheid.  De herkenbare sound 
en ons gevoel samen muziek uit 
de jaren ’60 en ’70 en ‘80 kwam al 
snel bij ons allen terug. Dit is wat we 

allen willen gaan doen en de hero-
prichting van de band werd een feit.
Begin 2015 werd drummer Frans 
Driessen uit Didam gevraagd zich 
aan te sluiten. Ook Frans is een er-
varen senior in de muziekwereld en 
heeft in diverse bands gespeelt.
Joop Thuyns kwam begin 2016 bij 
de band spelen. Joop heeft jaren-
lange ervaring in diverse bands op-
gebouwd. Naast gitaar speelt Joop 
keyboard. 
Jan Storteboom is 2021 bij de band 
ingestapt. Jan is een allround mu-
zikant en heeft vele jaren ervaring, 

speelt gitaar, keyboard, mondhar-
monica en alt sax. Dit maakte de 
Sinusgroup geheel compleet
De viermansformatie heeft de naam 
Sinusgroup herkozen en speelt een 
gevarieerd repertoire van rustige 
ballades tot rock, van instrumentaal 
tot blues. 
Sinusgroup werkt wekelijks aan 
zijn repertoire-opbouw in een eigen 
oefenruimte met eigen installatie. 
Daarmee willen we de nostalgische 
en voor velen herkenbare sound van 
de ’60,´70 en´80 weer tot leven laten 
komen uit onze jeugddagen.

Steuntje in de rug. (foto: School’s Cool)

Complete team damesgroep vissen. (foto: Frans Willemsen)

Natuurlijke gebitsprotheses

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

www.primidentes.nl

Reparaties mogelijk terwijl u wacht
Flexibele en comfortabele protheses

Controle van uw prothese is kosteloos

Vertrouwen, vakbekwaamheid, passie

Vrijblijvend advies, geen verwijzing nodig, direct voor u gedeclareerd

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



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

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

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

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

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

LAGE RUGPIJN?

GRATIS

SCREENING! 

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

9,1

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

WWW.RESULTCARE.NL

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Burkhard, Jacqueline, John en 
Lisette van De Wit DELA

www.nama.nl
NAMA Arnhem

Vlamoven 1 – IJsseloord tel.: 026 – 3636304

NAMA DE GOEDKOOPSTE SPECIALIST
UITSTEKEND ADVIES VOOR DE SCHERPSTE PRIJS

Meer dan 1200 soorten behang

Actieperiode t/m 
30 oktober 2021

NAMA Didam
Lieve Vrouweplein 6 tel.: 0316 – 225052

70 
soorten 

laminaat op 

voorraad

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

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

OKTOBER WOONMAAND

Bij aanschaf van uw laminaatvloer ontvangt u GRATIS plinten en een ondervloer.
Prijzen vanaf € 10,95 per m2

TOT MAXIMAAL 50% KORTING 
op de gehele laminaat collectie (Laminaat alleen in Arnhem verkrijgbaar)
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DIDAM – Tijdens de Kinderboe-
kenweek, van 6 tot en met 17 okto-
ber, staat het thema ‘Worden wat je 
wil’ centraal. Het maakt niet uit wie 
je bent of waar je vandaan komt, 
of je goed bent in rekenen of juist 
in tekenen, vier jaar oud bent of 
al tien jaar... Ieder kind kan wor-
den waar het van droomt! De hele 
Kinderboekenweek zijn er digita-
le spellen te spelen en liggen er 
kleurplaten klaar. 

Woensdagmiddag 6 oktober be-
gint de Kinderboekenweek met 
een feest in de Bibliotheek van 
’s-Heerenberg. Er is een workshop 
papierscheppen en een speurtocht 
door de bibliotheek.   Verkleedkle-
ren liggen klaar en er wordt dan 
een mooie foto gemaakt. Natuur-
lijk wordt er voorgelezen!

Een week later, woensdagmid-
dag 13 oktober, vindt het Kin-

derboekenfeest met bijna het-
zelfde programma plaats in de 
Bibliotheek van Didam. Ineke 
van Geemen geeft dan de work-
shop Droomvoorstelling maken. 
Beide keren duurt het feest van 
14.30 tot 16.30 uur. De toegang is  
gratis. 

Opgeven voor de workshops kan 
via de website op 
www.bibliotheekmontferland.nl.

Mindfull wandelen in en rond 
Horsterpark Duiven met Wendy
DUIVEN – Tijdens de Week van de 
Ontmoeting organiseert KBO Dui-
ven in samenwerking met Wendy 
Quéré van PSTVTY  Wandelen met 
elkaar onder begeleiding van Wen-
dy, maar dan net even anders.

Mindful wandelen? Mindful komt 
voort uit ‘Mindfulness’, wat bete-
kent: ‘Aandacht schenken aan wat 
zich voordoet in het heden, zonder 
erover te oordelen.’ Hier wordt tij-
dens de wandeling volop aandacht 
aan besteedt. Bewustwording van 
de kracht van ademhaling, van je-
zelf en de omgeving. Wandelen, 
maar tegelijkertijd ook tot rust ko-
men.   Door het wandelen neem je 
makkelijker afstand van het dage-
lijks handelen, je vaste patronen. 
De beweging van wandelen, geeft 
letterlijk fysieke energie waardoor 
je ook mentaal in beweging komt. 

Er ontstaat ruimte in je geest en je 
ziel. Ook ruimte voor de beleving 
van de natuur en je omgeving. In 
1,5 uur word je door Wendy mee-
genomen in wat mindful wandelen 
voor jou kan betekenen. 
De wandelingen vinden allen plaats 
in het Horsterpark in Duiven. Start 
vanaf het Theepaviljoen. De maxi-
male groepsgrootte is vijftien per-
sonen. Geschikt voor alle leeftijden. 
“Lijkt het je wat om samen vrijblij-
vend kennis te maken met mindful 
wandelen? Inschrijven kan via: Paul 
Jansen. Mailadres: jansenprg@
gmail.com, 06 17304296, 0316 
262891
Data: donderdag 30 september 
10:00 – 11:30 uur; maandag 4 ok-
tober 13:00 – 14:30 uur; donder-
dag 7 oktober 18:30 – 20:00 uur. 
De coronaregels zijn ook hier van 
toepassing.

Workshop striptekenen in Kinderboekenweek
ZEVENAAR – De Kinderboeken-
week (6 tot en met 17 oktober) 
staat dit jaar in het teken van 
beroepen, onder het motto ‘Wor-
den wat je wil’. Tekenaar Guyon 
Wong-Loi-Sing geeft op donder-
dag 7 oktober bij Kunstwerk! de 
Bibliotheek in Zevenaar een cre-
atieve workshop striptekenen 
voor kinderen van 6 tot en met  
12 jaar.

Kinderboeken zijn een onuitputte-
lijke bron om te fantaseren over de 
toekomst. Je kunt heerlijk wegdro-
men over jouw droomberoep. Of je 
nu vier jaar oud bent of twaalf: het 
is altijd leuk om te fantaseren over 
later.
Guyon Wong-Loi-Sing is de nieu-
we tekenaar van Plaza Patatta. 
Wil je weten hoe je ook tekenaar 
kunt worden? Volg dan de work-
shop striptekenen in de biblio-
theek op donderdag 7 oktober 
om 15.00 uur – 16.00 of 16.00 
– 17.00 uur. Hij beantwoordt 
alle  vragen en het mooiste is: hij 
leert iedereen hoe je zelf een Pla-
za Patatta-tekening kunt maken. 
Gratis aanmelden kan via www.

liemerskunstwerk.nl/kinderboe-
kenweek. Locatie: Lab12 in Kunst-
werk! de Bibliotheek, Kerkstraat 27,  
Zevenaar.

Kinderboekenweekgeschenk
Tiril en de Toverdrank van Bette 
Westera is het Kinderboekenweek-
geschenk 2021. Een spannend 
avontuur over een meisje dat écht 
kan worden wat ze wil, ze kan name-
lijk van gedaante veranderen. Het 

Kinderboekenweekgeschenk wordt 
jaarlijks tijdens de Kinderboeken-
week door de boekhandel cadeau 
gedaan bij besteding van ten min-
ste 12,50 euro aan kinderboeken. 
Mark Janssen schreef en tekende 
het prentenboek van de Kinderboe-
kenweek Dromer. Het prentenboek 
is vanaf 6 oktober, de eerste dag 
van de Kinderboekenweek, ver-
krijgbaar in de boekhandel voor  
7,25 euro.

Jeugdactiviteit bij  
Corona Borealis Zevenaar
ZEVENAAR – Tijdens de 
jeugdavond  op vrijdag 1 oktober 
om 19.00 uur wordt door een lid 
van de sterrenwacht Corona Bore-
alis aan de Breulylaan 3 in Zeven-
aar een presentatie gegeven voor 
de jeugd van 6 tot 16 jaar.

De presentatie gaat over ons zon-
nestelsel, de Melkweg en over 
hemellichamen nog veel verder 
weg in het heelal. De Zon, Aarde, 

maan en ook de overige planeten 
worden dan besproken op een be-
grijpelijke manier. Ook wordt bij-
voorbeeld uitleg gegeven over de  
seizoenen op onze Aarde.
Na de presentatie kan bij heldere 
hemel door de telescoop worden 
gekeken. Entree jeugd 2,50 euro. 
Een volwassen begeleider is gratis.
Verdere informatie staat op de 
website. Iedereen is net de kind(e-
ren) welkom.

Week tegen Eenzaamheid in Zevenaar
ZEVENAAR – Van 30 september 
tot en met 7 oktober is de Week te-
gen Eenzaamheid in de gemeente 
Zevenaar. Iedereen kan meedoen, 
want samen is leuker dan alleen.

Samen met grand café Hal12, 
Kunstwerk!, het Filmhuis en de ge-
meente zorgt Caleidoz voor een 
gevarieerd programma in de Tur-
mac Cultuurfabriek. Van een lunch 
tot creatieve workshops en van de 
start van het Filmmaatje project tot 
virtual reality; er is voor iedereen 

iets te doen. Professionals kunnen 
meer leren over eenzaamheid tij-
dens de lezing van Jeannette Rijks 
van Faktor5, een expert op het ge-
bied van eenzaamheid. Dankzij de 
gemeente zijn vrijwel alle activitei-
ten gratis te bezoeken.

Samen Zevenaar is net netwerk van 
organisaties. Samen werken zij aan 
het verminderen en voorkomen van 
gevoelens van eenzaamheid bij in-
woners van de gemeente Zevenaar. 
Het helpt als inwoners weten waar 

ze terecht kunnen voor activiteiten 
of hulp. Daarom is het kennisplat-
form www.samenzevenaar.nl ge-
lanceerd. Een website waar je tips 
en hulp, activiteiten en informatie 
vindt rondom eenzaamheid. Vereni-
gingen kunnen hun activiteit er gra-
tis laten vermelden op de agenda. 

Neem voor meer informatie contact 
op met de servicedesk van Calei-
doz. Dagelijks tot 14.00 uur bereik-
baar op 0316 243204 of mail naar 
servicedesk@caleidoz.nl.

(foto: Jan Adelaar)

Sebyl Wolters -Verberkt 
06-31 38 27 08

Liefde houdt niet op 
waar het leven eindigt

Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Ongeacht waar u verzekerd bent!

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

Het is Kinderboekenweek!
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HORIZONTAAL: 1 volledige bocht, 7 mest, 11 bedachte taal, 14 deel van een 
breuk, 15 hospitium, 17 meeëter, 18 haspel, 19 gezinslid, 20 onenigheid, 22 meteen, 
24 strafmaat, 29 plaatsaanwijzer, 30 sporthindernis, 31 kantoorbediende, 33 punt in 
het voordeel, 34 dwingende vraag, 35 en dergelijke (afk.), 37 vroegere keizer van de 
Russen, 38 in tegenstelling tot (afk.), 39 in de meeste gevallen, 41 blind carbon copy 
(afk.), 44 familielid, 45 frequentie modulatie (afk.), 46 in het algemeen (afk.), 47 ten 
gevolge van (afk.), 50 japonnen, 52 graanplant, 53 bloem, 55 sprookjesachtig, 58 
taalritueel, 60 kranten en tijdschriften, 61 in voce (afk.), 62 wandeltocht, 65 rondrei-
zen, 69 ondeugend kind, 71 stierenvechter, 72 tijdrekening, 73 heldennaam voor het 
verzet tegen Spanje, 74 niet adellijk.

VERTICAAL:1 standaardtijd, 2 praatvogel, 3 boom, 4 pienter, 5 vandaag, 6 fierheid, 
7 soort bijl, 8 berg, 9 borstwering, 10 rondgang, 11 informatietechnologie (afk.), 12 
deel van een uitlaat, 13 rede, 16 armoedige straat, 21 ieder, 23 grappig verhaaltje, 
24 hard schot, 25 uitgang, 26 trui, 27 zangstem, 28 broedplaats, 32 rustig, 35 Ara-
bische vorst, 36 tooi, 40 Eerste Hulp Bij Ongelukken (afk.), 41 statistische afwijking, 
42 modieus verfijnd, 43 contant, 47 verlegen, 48 delver, 49 zwemvlies, 51 jus, 52 
rampspoed, 54 onbuigzaam, 56 schoon gewicht, 57 zetel, 59 krans, 63 zwier, 64 
kunstproduct, 66 redactie (afk.), 67 lof, 68 strandhoofd, 70 uitgesloten aansprakelijk-
heid (afk.).

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

ALLES - ARGOT - BEEST - DETAIL - DIODE - DOERAK - ECHEC - EERST - 
EMINENTIE - ESSEN - ETTER - FRONS - GESEL - HERRIE - INERT - INNEN -
INSPRAAK - INTUSSEN - JALOERS - KARTON - KASSA - LIPJE - MENIG - 
NAALD - NADER - NAIJVERIG - NIEUW - OFFER - PASTORAAT - PISTE - 
PRENT - REVUE - ROTAN - SCHALMEI - SERRE - SHIRT - SIERAAD - SNAUW - 
SNEETJE - SORES - SPRINT - STAND - STATIG - STIER - STOFFERING - 
STROP - TAAIE - TEELT - THESE - TREIN - UITJE - VERVER - VISIE - WATER - 
WELSTAND

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

huis
(It.)

water
in

Neder-
land

Duitse
haven

schatte-
bout groente korenaar slam-

pamper

opper-
vlakte-
maat

Interna-
tional
Bank

Account
Number

Japanse
ridder-
stand

3 ploeg-
snede

spectrum

water-
vogel

koude
lekkernij droog

kar-
tonnen

bak

magneto-
ence-

falogram
(afk.)

Chef-
Defensie-
staf (afk.)

klank-
gelijkheid

pieper

1 6

afgifte-
bewijs

7 8 eiland in
Papoea-
Nieuw-
Guinea

2

kerke-
lijke
toet-

senist

5 4
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de oplossingsregel 
en u leest de oplossing van deze puzzel.
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Liemers Poëzie
MIJN KLEUR

De kleur van jouw wangen
Bepalen mijn warmte in de diepste dalen

Jouw ogen zijn de golven
Die mij meenemen naar stukjes paradijs
Een plek waar rode rozen centraal staan

Voor ons verhaal…
Een verhaal met witte pieken

Maar ook zwarte gaten zoals in ieders weg
Op zoek naar leven dat geleefd heeft

Verblind door schaduw
Dat gekleurd wordt door jou

Want jij bent mijn kleur

Suva Boersma

LIEMERS – Wie een wandeling maakt door 
de Loowaard of bij Tolkamer kan afwij-
kende vegetaties tegenkomen. Van maart 
tot november zorgen stieren van wilde 
kuddes runderen voor een bijzonder fe-
nomeen in het landschap. In deze periode 
ontstaan er stierenkuilen of worden oude 
stierenkuilen weer gebruikt. 

Jeroen Helmer: “Je ziet dit typische gedrag 
vooral bij wilde stieren. We kunnen zeggen 
dat het is om andere stieren te imponeren, 
maar ze doen het ook om hun kracht te 
botvieren op de grond of om hun huid eens 
lekker te schurken. Wel is het zo dat de die-
ren dit in de periode van maart tot novem-
ber doen, dus je kunt wel zeggen dat het te 
maken heeft met de hormonen.”
Jeroen is illustrator en tekent de natuur op. 
Er is, ook internationaal, behoefte aan zijn 
tekeningen. Jeroen schetst de verbanden 
in de natuur. “Alles hangt met alles samen, 
dat maakt het complex maar ook buitenge-
woon interessant.” Jeroen kan zich niet an-
ders herinneren dan dat hij dieren aan het 
tekenen was. Na zijn studie aan de kunst-
academie kon hij zijn passie volop de ruim-
te geven toen zijn broer, samen met twee 
anderen, de stichting ARK oprichtte. “Mijn 
broer en ik trokken altijd samen op en gin-
gen als kind al ’s morgens vroeg op pad de 

natuur in. Later bleef dat zo, hij zorgde voor 
het praatje, ik voor het plaatje. Dat paste 
mooi in de doelstelling van de stichting.”

Rijke aanvullling
Sinds een paar jaar hebben de stierenkui-
len Jeroens interesse. “Stierenkuilen zijn 
een bijzonder mooi fenomeen. We hebben 
het bij natuurbescherming vaak over din-
gen hetzelfde houden, maar zo’n stierenkuil 
is juist iets wat steeds verandert. Het is 

een rijke aanvulling op een natuurlijk land-
schap.” Honderdduizenden jaren geleden 
maakten stieren al kuilen. Toch zijn ze, na 
het verdwijnen van het oerrund zo’n 1000 
jaar geleden, nauwelijks meer in Nederland 
te vinden. Jeroen: “In de veeteelt gedragen 
stieren zich rustiger en graaft er al eens een 
stier een kuil in de wei, stort de boer deze al 
gauw weer dicht. Maar vanaf 1984 zijn er in 
de natuurgebieden, zoals in de uiterwaar-
den, sociale runderkuddes uitgezet, zoals 

Gallowayrunderen en Schotse Hooglanders 
die op eigen kracht kunnen overleven in de 
natuur. Sinds deze runderen weer ‘in het 
wild’ loslopen zien we weer volop stieren-
kuilen verschijnen. Jeroen: “Dit soort kuilen 
hoort echt bij het rund. Dat zie je niet bij 
andere diersoorten. Zo’n kuil kan wel 70 
cm diep zijn, een ideale plek voor insecten 
om daar holletjes te bouwen en eitjes te 
leggen. Vooral wespen en bijen voelen zich 
aangetrokken tot de kuilen. Uit recent on-
derzoek, metingen in zes stierenkuilen in 
de Ooijpolder, zijn er al 80 soorten wespen 
en bijen opgemerkt. Die trekken ook weer 
parasieten aan en zo breidt het insecten-
rijkdom zich uit. Er ontstaat ook een ande-
re plantenwereld. De stieren nemen zaden 
mee van planten die zich beter kunnen ont-
wikkelen in zo’n zand- of kleikuil, dan in een 
dichte grasmat.”

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

Alie Engelsman

Rafel van de maand september:  
Stierenkuilen, een bijzonder fenomeen

Eén van de schetsen van Jeroen Helmer over stierenkuilen

Je kunt er van alles van vinden. En dan be-
doel ik natuurlijk de coronacheckapp. Maar 
onze eerste theateravond was als vanouds! 
Alles was tot in de puntjes voorbereid door 
de theatermedewerkers. Er heerste, na zo’n 
lange tijd, zelfs wat gezonde spanning. Zo-
dra de deuren van Het Musiater open gin-
gen en het publiek weer vrolijk toestroom-
de gingen letterlijk onze harten weer open. 
En ja, sommige bezoekers moesten we 
even wat helpen met het scannen, maar 
verder geen wanklank. Wat voorop stond 
was dat men weer naar het theater kon. 
Een avondje uit, ontspanning, met elkaar 
praten. Het geroezemoes in de foyer klonk 
dan ook als muziek in mijn oren. En een be-
tere eerste voorstelling konden we ons niet 
wensen. Cabaretier Roué Verveer heeft de 
zaal tot bulderend toe laten lachen. Pas-

send bij zijn motto ‘leef en lach’. En zo is 
het. Goede grappen verpakt in persoonlijke 
situaties en een kwinkslag richting Corona. 
Precies zoals theater hoort te zijn. Na bijna 
twee uur voorstelling kwamen de mensen 
met een brede glimlach de zaal weer uit. 
Het drankje stond klaar en er werd nog 
lang nagepraat. Toen iedereen, uiteraard 
op tijd, weer weg was zaten wij als me-
dewerkers nog heerlijk na te genieten van 
een mooie theateravond. Een theateravond 
die we zo hebben gemist. Alles ging goed! 
We hopen op een daverend theaterseizoen. 
Die coronacheckapp is nog even nodig, 
maar als je eenmaal binnen bent is dat 
snel vergeten en is het kortweg gewoon 
enorm genieten. Dus kom naar het theater, 
want zoals wij dit seizoen zeggen: ‘theater  
geeft je leven kleur!’

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Theater

Bert Frölich, de Verbinder (foto: Bas van Spankeren)
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Bij een bezoek aan IKC Het Klokhuis vallen de 
nieuwe meubels meteen in het oog. De kleuren 
cognac, groen en blauw gecombineerd met hout 
zorgen voor een huiselijke sfeer. “Dat huiselijke 
gevoel is een van de redenen om de oude meu-
bels, die al meer dan dertig jaar oud waren, te 
vervangen”, zegt Esther Jobsen. “We zijn een IKC 
en dat betekent dat veel leerlingen hier van ’s 
morgens zeven tot ’s avonds half zeven verblij-
ven. Die kinderen moeten zich hier thuis voelen. 
Dat kan met de nieuwe meubels.”
Cindy Trouerbach neemt ons mee voor een rond-
je door de school. We ontdekken zitzakken waar 
leerlingen liggend op kunnen lezen, hogere tafels, 
waar je met hoge stoelen zowel zittend als staand 
gebruik van kunt maken en wiebelkrukken die in 
de smaak vallen bij beweeglijke kinderen. Ver-
der een instructiekring oftewel een halfronde 
tafelopstelling, waar groepjes leerlingen uitleg 
krijgen en sfeervolle samenwerkplekken op de 
speelleerpleinen waar leerlingen samen aan de 
slag kunnen.
Cindy: “Kinderen bewegen graag en de een heeft 
daar meer behoefte aan dan de ander. Dat is de 
reden dat we voor verschillende soorten meube-
len hebben gekozen. We werken met flexplekken, 
zodat kinderen na gezamenlijke instructie zelf 

kunnen kiezen waar ze gaan zitten. Dit past bij 
ons daltononderwijs, waarin kinderen keuzes 
leren maken en daar verantwoordelijkheid voor 
nemen.”  
De nieuwe meubels vallen ook in de smaak bij 
de kinderen, vertelt de zevenjarige Tim Hendriks. 
“Het is leuk dat we zelf kunnen kiezen of we zit-
ten of staan. Ik zelf sta graag. Maar als ik netjes 
moet schrijven ga ik even zitten. Verder zien de 
nieuwe meubelen er ook mooi uit.”

Het Klokhuis bekijkt de komende maanden welke 
meubels in de smaak vallen. Esther: “We hebben 
pas een deel besteld. In januari volgt een tweede 
ronde. We kijken in de tussenliggende periode 
wat er nog meer moet komen. En een volgende 
stap is het aanpakken van het schoolplein. We 
willen daar meer vergroening en werkplekken 
waar de kinderen bij mooi weer ook buiten aan 
de slag kunnen. We gaan een verbinding 
maken tussen binnen en buiten.”

De kinderen zijn er dolblij mee. Het oude meubilair op IKC Het Klokhuis in Duiven maakte onlangs plaats voor gloed-
nieuwe tafels, stoelen, banken en zitzakken. “Op onze school mag je nu legaal wiebelen”, aldus directeur Esther 
Jobsen en leerkracht Cindy Trouerbach.

Legaal wiebelen 
bij IKC Het Klokhuis

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Anita Roelofswaard (60)

Veertig jaar
in het onderwijs
Veertig jaar in het onderwijs. 
Reden voor een feestje?
“Haha. Wie weet? Ik heb het al die jaren 
met plezier gedaan. Volgens mij gaat er op 
1 oktober iets gebeuren, maar daar ben ik 
niet van op de hoogte. Heel toevallig: ik ben 
dit jaar ook veertig jaar lid van het Gelders 
Opera en Operettegezelschap.”

Je begon ooit op de basisschool 
in Gaanderen?
“Daar ging ik op 1 oktober 1981 als leerkracht 
aan de slag. December 1981 solliciteerde ik 
in Angerlo op de toenmalige Bernard Ruys-
school. Er waren 150 sollicitanten. Ik moest 
een proefles verzorgen. De burgemeester 
en wethouder keken mee. Ik mocht blijven. 
Die school ging later na een fusie op in de 
huidige Trompetter.”

Je bent tegenwoordig vooral 
actief als intern begeleider?
“Klopt, op De Trompetter en IKC De Tam-
boerijn. Daarnaast ben ik voorzitter van het 
netwerk van intern begeleiders binnen Lie-
mersNovum. Het werk van intern begeleider 
heeft veel facetten. Je regelt de zorg voor 
kinderen met specifieke behoeftes en we 
werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
Ook vertalen we wat vanuit onderwijsland 
komt naar de schoolteams. Erg boeiend.”

Column
Bouwen
Begin september 2021 namen we als 
schoolbestuur samen met het schoolteam 
en de gemeente het vernieuwde school-
gebouw van de Sterrenschool Zevenaar in 
gebruik. Een jaar eerder deden we aan de 
Platanenlaan in Zevenaar hetzelfde met de 
basisscholen Lindenhage en Kofschip. En 
daarmee zijn we er niet.
Op dit moment houden we ons bezig met 
het project ‘vernieuwbouw Carrousel’, ook 
in Zevenaar, dat in 2022 opgeleverd moet 
worden. En in Duiven loopt project Wiekslag 
Wereldwijzer. In 2023 openen we hier een 
gloednieuw schoolgebouw. Tenslotte be-
reiden we in Zevenaar de nieuwbouw voor 
aan het Vestersbos, waar IKC De Wissel en 
IKC Tamboerijn een plek in krijgen. In 2024 
staat de feestelijke opening gepland. Met de 
gemeente hebben we hierover veelvuldig 
overleg.
Dit alles geeft aan dat we druk bezig zijn 
om onze schoolgebouwen grondig aan te 
pakken, want naast nieuw- en verbouw zijn 
we ook zeer actief met energie (zonnepane-
len) en ventilatie.
Vijf intensieve bouwprojecten in vijf jaar 
tijd gaan je niet in de koude kleren zitten, 
maar gelukkig hebben we goede mensen 
om ons heen, zowel vanuit de verschillende 
gemeenten als vanuit de bouwwereld.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33
Geopend van: maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
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Ze zijn er weer: hangviolen en winterviolen!
Onze kwekerij is gevestigd aan: Polseweg 23 • Huissen • tel. 026 - 325 19 33

RUIM 100 KLEUREN

YOUR TRUSTED PARTNER IN ASIAN CUISINE

Magazijnmedewerker(s) en Chau�eur(s) gezocht
Magazijnmedewerker(s)

Wil jij zorgen dat bestelde goederen goed worden verzameld met een elektrische pompwagen 
en klaargezet voor verzending, dan is deze functie iets voor jou. Daarnaast is het controleren van 
binnenkomende goederen en het in stand houden van een net magazijn één van de belangrijkste 
taken. In ons magazijn gebruiken wij elektrische pompwagens, hef- of reachtrucks. 
Motivatie moet je meebrengen, certificaten kun je behalen.

Chau�eur(s) Aziatische Groothandel (dubbel bemand) 

Ben je in het bezit van Rijbewijs C (inclusief code95) en spreek je Duits kom dan ons team 
versterken als chauffeur! 

Bij Choi Kwai doen we al bijna 40 jaar waar we goed in zijn: het Aziatische continent naar 
professionele keukens brengen in heel Europa. We zijn ervan overtuigd dat kwaliteit de sleutel is 
tot succes. Wil jij hier een bijdrage aan leveren en ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande 
functies? Kijk dan op onze vernieuwde internetsite www.choikwai.com voor een uitgebreide 
beschrijving van bovenstaande vacatures en reageer direct! 

Stuur je sollicitatie per e-mail naar Choi Kwai International: vacature@choikwai.nl
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Stichting Leergeld De Liemers is een afdeling van 
Leergeld Nederland en is er voor kinderen die 
opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen. Leergeld 
helpt deze kinderen om wél mee te kunnen doen 
want ‘Nu meedoen is straks meetellen!’ 
Het gaat om kinderen die wonen in de gemeenten 
Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland. 

 
Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor 
de functie van: 

Coördinator m/v 
(16 uur per week, verdeeld over minimaal 3 verschillende dagen) 

De coördinator ressorteert hiërarchisch onder het bestuur van de Stichting 
en geeft operationeel en functioneel leiding aan vijf intermediairs 
(huisbezoekers) en twee kantoormedewerkers (allen vrijwilligers).  
 
Functie-eisen
 Affiniteit met de doelgroep en met de uitgangspunten van Leergeld.  
 Stressbestendig en een sterk organisatievermogen.  
 Heldere communicatie en goed inlevingsvermogen.
 Digitaal en administratief vaardig (registratiesysteem e.d.) .  
 Woonachtig in de regio. 
 Een HBO denk- & werkniveau. 
Werkervaring in een vergelijkbare functie is een voordeel. 

Wat ga je doen 
Je hebt de algehele leiding en zorgt ervoor dat de werkzaamheden 
dusdanig worden uitgevoerd dat die een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van de Stichting. Je toetst de aanvragen voor hulp aan 
criteria, beslist binnen je mandaat over de toekenning en onderhoudt het 
contact met de aanvrager en met externen zoals gemeentes, scholen, etc.  

Wat bieden wij
Een boeiende, verantwoordelijke baan met veel afwisseling.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk, Welzijn &
Maatschappelijk dienstverlening (schaal 8). 

Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot 13 oktober gestuurd worden naar 
bestuur@leergelddeliemers.nl  

Meer informatie? Zie www.leergelddeliemers.nl of bel naar 06-22157875 
(secretariaat). 
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DUIVEN – Vorig jaar is Nynke Kooy geslaagd 
voor haar studie journalistiek in Utrecht. 
Inmiddels schrijft ze voor de Gelderlander, 
maar tijdens haar studie heeft ze bijna een 
jaar bij De Liemers Helemaal Goed Courant 
gewerkt. “Het heeft voor mij een goede ba-
sis gelegd, voor mijn stage bij het tijdschrift 
VIVA en voor mijn werk nu.”

“Als onderdeel van mijn studie moest ik freel-
ancen, om werkervaring op te doen. Mijn 
moeder kende Sjoerd Geurts. Zo ben ik ook 
met Susan Windels in contact gekomen en 
ben ik gaan schrijven.” Nynke is in maart 2018 
begonnen. De Liemers Helemaal Goed Cou-
rant bestond toen nog maar net. “Het is heel 
leuk om mee te schrijven aan een startende 
krant. Het is mooi om te zien hoe dat zich ont-
wikkelt.” Ze heeft er veel geleerd: “Ik vond het 
vooral leuk om echte interviews te doen en 
te zien hoe het in de praktijk gaat. Ik heb ook 
superveel goede feedback ontvangen. Ik merk 
dat ik daar echt door gegroeid ben.”

Praktijk
Het verschil tussen een journalistieke studie 
en de courant is niet eens zo groot, volgens 
Nynke. “Bij mijn studie leerde ik hoe je inter-
viewt, hoe je een goed artikel schrijft. Dat is de 
basis en bij de krant heb ik dat in praktijk kun-
nen brengen.” Vooral bij het interviewen heeft 

ze stappen gemaakt: “Ik begon altijd met een 
lijstje van vragen, dat ik dan echt afwerkte. La-
ter had ik nog steeds die vragen bij me, maar 
toen werd het eerder een leidraad. Ik luisterde 
meer en vroeg door.” De praktijk heeft Nynke 
dus heel erg geholpen: “Schrijven is een kwes-
tie van doen. Je leert het door te doen.”

In de regio
Nynke werkt nu vooral bij de GGD, maar is 

ook bij de Gelderlander actief. Als freelancer 
schrijft ze daar ongeveer één artikel per week. 
“Toen ik stopte bij De Liemers Helemaal Goed 
Courant, miste ik de regio het meeste: het op 
zoek gaan naar verhalen en mensen spreken. 
Nu doe ik dat voor de Gelderlander.” Dat is een 
grotere organisatie, waarbij de deadlines ook 
een stuk korter zijn, vertelt Nynke. “Maar in ze-
kere zin lijkt het wel op elkaar. Ik heb hier veel 
direct contact met de redactie, net als ik met 

Susan en haar college Joke had.” Waar Nynke 
bij de courant zelf haar foto’s maakte, doet nu 
een fotograaf dat voor haar. “Ik vind foto’s ma-
ken heel erg leuk, maar ik ben gewoon sterker 
in het schrijven. Daar ligt mijn kracht.” Het in-
terviewen vindt ze nog altijd leuk. “Dat is wel 
echt begonnen bij de krant. Mensen zijn altijd 
superenthousiast in een gesprek, dat geeft 
me energie. Ik vind het mooi om dat weer op 
te schrijven.”

Kyra Sannes

‘Autojournalist is voor mij een droombaan’  
Freelancer Stijn Kuster (20) maakt zijn meters bij Mediahuis

‘Schrijven is een kwestie van doen’
Hoe heeft Nynke De Liemers Helemaal Goed Courant ervaren?

“Het is heel leuk om mee te schrijven aan een krant” (foto: Kyra Sannes)

GROESSEN – Het kan snel gaan. Drie jaar 
na zijn eerste schreden op het journalis-
tieke pad bij de Liemers Helemaal Goed 
Courant, draait hij zijn hand niet meer om 
voor een artikel over het wagenpark van 
Christiano Ronaldo of Afrojack, beleggen 
of reviews van de nieuwste automodellen. 
‘Autojournalist is voor mij een droombaan.’

Zijn studie journalistiek aan de Hogeschool 
Windesheim zit er bijna op. De theorie heeft 
hij al bijna in de pocket; de tweede helft van 
zijn vierde en tevens laatste jaar staat in 
het teken van een praktijkopdracht. “Ik wil 
een grote productie gaan maken voor een 
externe opdrachtgever,” vertelt hij. 

Stijn heeft de beginperiode nog helder op 
het netvlies staan. “Ik koos voor deze studie 
omdat ik het zo leuk vond om radio en video 
te maken. Tijdens de opleiding moesten we 
ook veel schrijven. Niet alleen interviews, 
schrijven is ook de basis van een tv-uitzen-
ding. Gaandeweg de studie ben ik schrijven 
steeds leuker gaan vinden, ja ook door de 
Liemers Helemaal Goed Courant.“
Daar kwam hij terecht via een klasgenootje 
op het Liemers College. “Die vond het echt 
iets voor mij.”
Voor deze lokale krant schreef hij met name 
artikelen over onderwerpen die dicht bij 

hem lagen. Zoals over muziek. Stijn leeft 
voor de muziek en timmert in zijn vrije 
tijd aan de weg als DJ SKT. Zo schreef hij 
een verhaal over zijn muzikale voorbeeld 
DJ Rejecta. Ook deed hij verslag van be-
langrijke issues in zijn geboortedorp en 
een typisch mannending als kledingmerk 
Rietbergh van Rutger en Daphne Rietbergh. 
Schreef is niet het juiste woord, want nog 
steeds levert Stijn af en toe een bijdrage 
aan de Liemers Helemaal Goed Courant. 

De laatste keer voor de cultuurspecial in 
juli toen hij Hans Schiessl interviewde 
over het Grote Liemersfeest, een dance-
party in Zevenaar met DJ Yves Eaux als  
trekpleister.

Stijn Kuster omarmt nog steeds de mooie 
regio waarin hij woont, maar heeft zijn ho-
rizon als freelancer inmiddels verbreed. Zo 
schreef hij eerder deze maand een artikel 
in de Telegraaf over ex-formule 1-coureur 

Christijan Albers, die het aan de stok heeft 
met Bugatti. Het landelijke dagblad is on-
derdeel van Mediahuis Nederlands. Daar 
vallen ook Autovisie en Manners onder. 
Manners is een online magazine; Autovisie 
komt zowel via print als online uit. Bij beide 
(online) magazines liep Stijn eerder stage 
tijdens zijn opleiding.
Met succes, want na zijn stage kon hij me-
teen aanblijven als freelancer. “Ik doe video 
editing voor Autovisie, schrijf voor het ma-
gazine, ik heb daar een vaste rubriek.”

Hét hoogtepunt van zijn nog prille journalis-
tieke loopbaan vond vorige maand plaats in 
Bilbao. Daar testte hij de nieuwe Seat Ibiza 
voor Autovisie. “Hartstikke gaaf.” En binnen-
kort maakt hij weer een verre reis, al is de 
locatie nog geheim. Autojournalist worden, 
het was zijn streven. “Wie wil dat nou niet? 
Ik kom op de mooiste plekken, rij in gewel-
dige auto’s. Het is echt een droombaan. Ik 
doe het nu op freelance basis. Het mooiste 
zou zijn als ik er fulltime m’n baan van zou 
kunnen maken.”
Scholieren met journalistieke aspiraties ad-
viseert hij veel meters te maken.
“Mensen bellen en contact opnemen leer 
je in de praktijk. Door het opstapje bij DL-
HG-Courant had ik al een klein voordeel ten 
opzichte van mijn medestudenten. Mijn 
grootste stappen heb ik tijdens mijn oplei-
ding en stages bij Manners en Autovisie 
gezet.”

“Ik kom op de mooiste plekken, rij in geweldige auto’s. Wie wil dat nou niet?”

Van de redactie



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

ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander. 

De MDT partners:

Wist u dat…… 

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

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

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

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

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

JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL 

Dansschool Studio 26 uit Velp organi-
seert samen met HOPE XXL voorstellin-
gen op middelbare scholen als project 
voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT). 
Aan de voorstellingen met als thema 
“dromen en vrijheid” zullen grote groe-
pen jongeren uit de Liemers deelnemen. 

Als leerling kan het schoolleven – hoe 
nuttig ook -  soms eentonig lijken.       
Natuurlijk willen wij allemaal leuke     
dingen doen, maar er is vaak geen plek 
op het rooster voor andere activiteiten 
wanneer leren prioriteit is. Dat dit geluk-
kig niet altijd het geval hoeft te zijn, be-
wijst de nieuwe samenwerking tussen 
stichting HOPE XXL en Studio 26.  Op 
speelse wijze wordt gedurende een       
reguliere schoolweek tijd vrijgemaakt 
voor een wel héél bijzonder en creatief 
leerproject.  

Het publieke initiatief Maatschappelijk 
Diensttijd, bedoeld om vrijwilligerswerk 
onder jongeren te stimuleren, heeft dit 
schooljaar een nieuwe partner. Studio 
26, een organisatie opgezet ten behoeve 
van cultuureducatie en peer-to-peer  
onderwijs, gaat in dit nieuwe schooljaar 
samenwerken met de twee Liemerse 
scholen die deelnemen aan het MDT-
project “Jong Geleerd is Jong Gedaan”. 
Samen met de deelnemende leerlingen 
zal Studio 26 diverse voorstellingen gaan 
regisseren en uitvoeren. Niet enkel zullen 
deze voorstellingen zich richten op vrije 
expressie in dans- en kunst, maar ook op 
belangrijke thema’s als dromen en     
vrijheid. De leerlingen zijn ook vrij hun 
eigen ideeën te delen met de Studio   
zodat de voorstellingen het gevolg zijn 
van een gezamenlijk proces. “Sterk     
worden in zelfvertrouwen.”, zo luidt de 
missie. Het doel van deze onderneming 
is dat jongeren zich leren ontplooien op 
gebieden waar normaal gesproken     
weinig aandacht voor is in het reguliere 
schoolprogramma. Zo hoopt Studio 26 
de leerlingen in één week een ervaring 
mee te geven waar ze het rest van hun 
leven voordeel van hebben.  

(Stimu)leren 

De week waarin de voorbereiding en de 
voorstelling plaatsvindt is onder school-
tijd, maar kennisoverdracht hoeft niet 
schools te zijn als het aan Studio 26 ligt. 
Door gebruik te maken van podiumkun-
sten als zang en dans stimuleer je       
volgens de organisatie een alternatief 
proces van denken. Een ander bijkomend 
voordeel dat een voorstelling niet in een 
lade geschoven kan worden; “Je geeft 
leerlingen een stem om zich van een   
andere kant te laten horen.”, vertelt    
directeur Hanneke van der Weele. “Wij 
komen als buitenstaander de school in 
en stellen hele andere vragen.” De leer-
lingen worden begeleid door studenten 
die zich bij Studio 26 hebben aangeslo-
ten. Voor de docerende studenten bete-
kent dit een verscheidenheid aan nieuwe 
ervaringen en de mogelijkheid te leren 
van praktijksituaties op scholen. Voor de 
deelnemende leerlingen betekent dit een 
kennisoverdracht die is ingericht op peer
-to-peer interactie: les door leeftijdsgeno-
ten. “Wij doen een schoolomgeving laten
bruisen met nieuwe ideeën.”, gaat
Hanneke verder. “Met veel plezier wordt
soms óók door personeel meegedacht
aan de uitvoering van de voorstelling.” Al
met al wordt ingezet op groot-
schalig geluk: een week die voor
iedereen leuk is om aan mee te
werken of naar te kijken.

Maatschappelijke waarde 

Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT) is een programma van 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 
met als doel de jeugd te stimu-
leren in het doen van vrijwilli-
gerswerk. Daarbij leren ze vaar-
digheden waar ze de rest van 
hun leven ook zelf voordeel van 
hebben. HOPE XXL gaat deze 
uitdaging aan en biedt aan 1260 
jongeren een MDT-project aan. 
De bedoeling is dat een deelne-

mende jongere in een halfjaar tijd 80 uur 
vrijwilligerswerk volmaakt. De jongeren, 
die deelnemen aan de voorstelling van 
Studio 26, wordt de mogelijkheid gebo-
den om mee te doen met MDT. “Ik vind 
het erg bijzonder hoe goed de doelstel-
lingen van HOPE XXL en Studio 26 op 
elkaar aansluiten.”, legt Hanneke vrolijk 
uit. “De focus op extra-curriculaire-
talentontwikkeling wordt door beide  
organisaties breed gedragen”. De voor-
stellingen betreffen maatschappelijk       
relevante onderwerpen die zijn ingericht 
op kennisoverdracht en worden       
opgevoerd voor lokale ouderen. Indien 
leerlingen de reguliere 80 uur weten vol 
te maken met de week van de voorstel-
ling en andere relevante activiteiten,  
ontvangen ze als bonus op een leuke 
week een vrijwilligersvergoeding van       
€ 110. “Voor zowel leerling als publiek is 
dit een leuke onderneming.”, voegt    
Hanneke toe. “Wij hopen natuurlijk dat 
scholen op deze manier in de toekomst 
meer oog krijgen voor creativiteit.”  

Meer informatie over de werkzaamhe-
den van Studio 26 is te vinden op hun 
website: www.studio26.nl.  

MDT in the spotlights 

��  Hanneke van der Weele 
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ZEVENAAR – Magic Unlimited komt deze 
herfstvakantie in Zevenaar! Op zaterdag 16 
oktober om 19.00 uur staan de drie toppers 
met hun Jubileumshow in Het Musiater. Tij-
dens deze show presenteert Magic Unlimi-
ted de topacts van de afgelopen jaren. Van 
de allereerste illusie die ze samen deden, tot 
de nieuwste illusie uit hun repertoire. Voor 
het zover is, een stapje terug in de tijd.

We schrijven 1995 als de dan 15-jarige Os-
car Kazàn terug komt van een inspirerende 
reis uit Londen, waar hij enkele spectaculai-
re showproducties heeft bezocht. “Dát wil ik 
ook”, denkt Oscar. Maar als zoon van Neder-
lands’ bekendste goochelaar, kruipt het bloed 
toch waar het niet gaan kan, dus naast show-
spektakel, moet er ook nog iets met magic 
gebeuren.
 
Vrouwelijk schoon
En zo geschiedt. De gebroeders Kazàn (Oscar 
& Renzo) beginnen met oefenen in de schuur 
van hun ouderlijk huis, die vol staat met al-
lerlei geheimzinnige goochelkisten- en kas-
ten. Al snel blijkt dat de heren het vrouwelijk 
schoon in hun acts misten. Op dansles leren 
ze Mara kennen. Niet lang nadat Oscar vraagt 
of hij Mara in tweeën mag zagen en ze daar 
met ‘ja’ op antwoort, is Magic Unlimited ge-
boren. Na vele uren repeteren druppelen hun 

eerste optredens binnen en al snel krijgen ze 
steeds grotere aanvragen. In 1996 vertrekken 
ze twee keer naar Las Vegas, waar ze succes-
volle shows en televisieoptredens draaien in 
het Caesars Palace en het Tropicana hotel. 
De successen in Vegas, waar ze ook nog eens 
gekroond worden als jongste illusionisten ter 
wereld (14, 15 en 16 jaar oud), zorgt voor een 
kickstart van hun internationale carrière.

Prins Albert van Monaco
Magic Unlimited treedt op voor Prins Albert 
in Monaco en ook van hem ontvangen zij 
een internationale onderscheiding. Ze ver-
trekken naar China waar ze voor een mil-
joenenpubliek hun kunsten vertonen. Ook in 
Nederland blijven de drie illusionisten niet 
onopgemerkt, zo zijn ze onder andere te 
zien in de Magic & Mystery show en zijn ze 

samen met Hans Kazàn meerdere seizoe-
nen te zien bij de TROS. Nu, 25 turbulente 
jaren later, hebben ze veel van hun dromen 
gerealiseerd. Alle uithoeken en exotische 
oorden van de wereld hebben ze verbluft 
doen staan met hun magic en zelfs een suc-
cesvol eigen theater in Zuid-Spanje is gere-
aliseerd. Tijd dus om een feestje te vieren! 
In Zevenaar!

Van de redactie

Oscar, Renzo en Mara Kazàn betoveren publiek
Magic Unlimited met jubileumshow in Zevenaar Musiater

Familie Kazàn tijdens een van hun eerste shows.

Voor de rubriek De Lie-
mers Werkt bezoeken we 
regelmatig een onderne-
mer of medewerker van 
een Liemers bedrijf.

Naam?
“Annemieke Mulder, wo-
nend in Duiven. Ik ben 
werkzaam als MKB-advi-
seur online boekhouden 
en salarisadministratie, bij 
Mulder Arnhem Accoun-
tancy & Advies. Dat is het 
accountantskantoor van 
mijn vader, Joost Mulder.”

Bedrijf?
“Joost begon op 1 mei 1991 het bedrijf. Dat 
is nu alweer dertig jaar geleden! Ik ben hier 
een paar jaar geleden komen werken. Mijn 
broer en zus werken hier ook. Er is een grote 
diversiteit aan veelomvattende werkzaam-
heden: denk aan advies bij online boekhoud-
pakketten, het verzorgen van de financiële 
administratie en het samenstellen van jaar-
rekeningen. Ook het verzorgen van salarisad-
ministratie en advisering bij arbeidsovereen-
komsten, of hr-advies, hoort bij mijn werk.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd bak en kook ik graag, of 
ben druk aan het puzzelen. Ook zit ik op 
stijldansen met mijn kersverse man Marcel, 
bij ViDa in Zevenaar. En ik vind het ook al-

tijd leuk om met vrienden en familie iets te  
ondernemen!”

De Liemers?
“Ik ben geboren en getogen in de Liemers. Ik 
groeide op in het mooiste dorpje van deze 
regio: Groessen. Nu woon ik alweer een paar 
jaar in Duiven. Het is heel fijn om daar te 
wonen, met alle mooie feesten in de buurt en 
hele vriendelijke mensen om me heen.”

Mooiste plekje?
“Dat is natuurlijk Groessen! De vrije ruimte 
vind ik erg mooi.”

Liemerse contacten?
“Het bedrijf is in Arnhem gevestigd, maar 
we hebben veel klanten uit de Liemers. Er is 
makkelijk contact en we kunnen snel langs-
komen bij vragen. We sponsoren ook veel 
lokale verenigingen en stichtingen.”

LIEMERS – Liemers 
Vitaal houdt van 4 tot 
en met 17 oktober een 
‘Hart voor Elkaar Chal-
lenge’. Door te lopen, 
rennen of fietsen, ver-
dienen mensen digita-
le munten die kunnen 
worden ingezet om een 
ander mee te helpen, 
terwijl ze zelf hun vita-
liteit een boost geven. 

“Het zijn twee vliegen in 
één klap”, bevestigt Ger-
jo Schepers, mede-oprichter van Liemers 
Vitaal. “Zelf word je gestimuleerd te bewe-
gen en de fitcoins die je verdient, komen ten 
goede aan de samenleving.” Liemers Vitaal 
vindt dat iedereen het verdient zich vitaal 
te mogen en kunnen voelen. “Van 4 tot 17 
oktober worden jouw stappen en fietsminu-
ten omgezet in fitcoins tijdens deze nieuwe 
challenge,” legt hij enthousiast uit. “ De sco-
res worden bijgehouden op onze app om zo 
de persoon met het hoogste aantal verdien-
de fitcoins te belonen met een mooie prijs!” 
En niet alleen de meest fanatieke spaarder 
wint, iedereen maakt kans op een leuke 
prijs. “De fitcoins worden door ons gebruikt 
om mensen met financiële zorgen die mee-
doen aan Liemers Vitaal te voorzien van een  
extraatje,” legt hij uit.”

Hij vervolgt: “Veel mensen lopen of fietsen 
dagelijks al veel, maar weten niet dat ze voor 
deze activiteiten ook fitcoins hadden kunnen 
ontvangen.” Liemers Vitaal biedt naast het 
gebruik van de app ook toegang tot een (on-
line) community van Liemerse deelnemers. 
Op deze manier vormt het platform ook een 
centrum voor nieuwe ontmoetingen en kun-
nen deelnemers samen wandelen of fietsen 
voor de challenge.
 
Voor € 5 kan iedereen via de site deelnemen 
aan de challenge van 4 tot 17 oktober. Ie-
dereen die zich aanmeldt voor de challenge 
krijgt als extra toegang tot de online acade-
my waar volop tips en trucs te vinden zijn 
van regionale experts voor een gezonde  
levensstijl. Info: www.liemersvitaal.nl

Kyra Sannes

Ted Prost

‘Geboren en getogen in de Liemers’ Liemers Vitaal houdt  
‘Hart voor Elkaar Challenge’

“We hebben veel klanten uit de Liemers” (Foto: Kyra Sannes)

Ook Gerjo Schepers maakt de nodige meters voor zichzelf en het goede doel
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www.quickles.nl
0316-527464

Ook 
automaat

HERFSTACTIE
20x autorijlessen 

incl. praktijk examen 
(t.w.v. € 265,-)

Nu voor 
€ 965,-
Geldig t/m 

21 december 2021

Cadeautip!

Voor 
diabetes-, 
reuma-, 
en overige 
risicovoeten

Cecilia Jansen
Steenstraat 45 |  6921 LB Duiven 

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

Pedicure Duiven West

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

www.pedicureduivenwest.nl

Medisch

Uw Provoet pedicure,
met eigen praktijk 

en ambulante 
ondersteuning!
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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

 

Meer ruimte in luchtwegen                                 
en longen 
  
en ……meer ruimtes om te 

kunnen reserveren! 
 

LONG-COVID-ASTMA-LEEFSTIJL-COPD-SPORT-SARCOÏDOSE-
ONTSPANNING-ECZEEM-WEERSTAND-PSORIASIS 

www.zoutkamerelst.nl 

 
 

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven
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50plus schildert in Lobith
LOBITH – “Na jaren in mijn eigen 
altelier les gegeven te hebben aan 
een aantal enthousiaste schil-
ders, nu ook in Lobith! Tijdens de 
begeleiding  schilder ik zelf mee”, 
aldus laat Joop Weggelaar weten.

“Gaandeweg leer ik u omgaan met 
kleuren, zodat je leert niet meer 
kleuren nodig te hebben dan rood, 
geel, blauw, zwart en wit. Daar kan 
je bijna alles mee schilderen, door 
de menging te leren van de kleuren. 
Ik zoek mensen die dit aanspreekt.”
“We schilderen in het gebouw van 
Modelbouw Club aan de Sport-

laan. Ben je beginneling, kom dan 
eens langs en laat je inspireren 
door de anderen. Wil je meer infor-
matie, bel of mail mij: 06 46217762 
of e-mail: joopweggelaar@gmail.
com.”
De kosten zijn 7.50 euro per keer. 
Start 27 september iedere maan-
dag middag van 13.00 tot 16.00 
uur, twaalf maandagen tot en met 
13 december. “Neem uw eigen 
schilder spullen mee met een vel 
papier of paneel en aquarelverf, 
olieverf of acryl, waar u het liefste 
mee schildert. Tot ziens bij   MBC 
Lobith.”

H.Andreaskerk Groessen

H. Remigius Duiven

Overleden: 19-9-21 overleed Do-
rien Verlangen in de leeftijd van 
66 jaar. 20-9-21 overleed Fien 
Dominicus-Meijer in de leeftijd 
van 90 jaar.    Dat zij mogen rus-
ten in vrede en wij wensen allen 
die zich met hen verbonden voe-
len veel sterkte toe in het verlies 
van hun dierbaren.

Nieuwe vorm van samenkomen: 
lunchbijeenkomst:  
De Pastorale Raad van geloofs-
gemeenschap Heilige Andreas is 
in Groessen onlangs begonnen 
met een nieuwe vorm van sa-
menkomen.   Bij voldoende deel-
name gaan we hiermee door en 
wel op elke 2e zaterdag van de 
maand. U bent die dag om 12.00 
uur van harte welkom om onder 
het genot van een kopje koffie 

met een broodje met elkaar in 
gesprek te gaan over alles wat u 
bezighoudt. Piet Peters leidt dit  
gesprek.
Belangstelling? Reserveert een 
plaatsje door u aan te melden op 
dinsdagochtend tussen 10.30 en 
11.30 uur via telefoonnummer 
0316 345973 of per e-mail: groes-
sen@rkliemers.nl. Krijgt u niet di-
rect contact, dan kunt u ook bellen 
met nummer 06 25474412 (Nelly 
Degen). Eerstvolgende bijeenkom-
sten zijn op: zaterdag 9 oktober, 
zaterdag 13 november, zaterdag 
11 december om 12.00 uur.
Intenties Groessen: 3-10-21: Dorien 
Verlangen, Fien Dominicus-Meijer. 
10-10-21: Miriam Reijmer-Peters, 
Maria Nass-Uffing, Bernard en 
Marie van Onna, Dorien Verlangen, 
Fien Dominicus-Meijer.

Zondag 3 oktober 2021 om 11.00 
uur. Gebedsdienst. Voorganger: Pa-
rochianen.
Woensdag 6 oktober 2021 om 
19.00 uur. Rozenkrans bidden. 
Voorganger: parochianen.
Vrijdag 8 oktober 2021 om 10.30 
uur. Eucharistieviering. Voorganger: 
Pastoor Thanh.
Zondag 10 oktober 2021 om 11.00 
uur. Woord/ communiedienst. Voor-
ganger: Diaken Adri van Zundert.
Gebedsintenties 03-10-2021: Ber-
nard en Annie Hoppenreijs-Lucas-

sen, Albert en Miep van Klaveren .
Gebedsintenties 08-10-2021: Wim 
Staring, Joep van den Boom.
Gebedsintenties 10-10-2021: Uit 
dankbaarheid : Familie van Harte-
veld-Willemsen,Heijmen.
Mededelingen: Vanaf dinsdag 28 
september bent u weer elke dins-
dag welkom voor de koffie met 
bezinningsmoment in het Paro-
chiecentrum in Duiven. Van 9.30 
tot 11.00 uur staat de koffie klaar. 
Om 10.00 uur is er een kort bezin-
ningsmoment.

Introductie ‘zwarte gaten’ door Kees de Vries
ZEVENAAR – Kees de Vries zal 
vrijdag 8 oktober een lezing geven 
over Zwarte gaten (deel 1) bij de 
Sterrenwacht aan de Breulylaan 3 
in Zevenaar Aanvang van de lezing 
is 20:00 uur.

Zwarte gaten behoren tot de meest 
aansprekende. maar ook geheim-
zinnige objecten in het heelal. Tot 
voor kort waren ze nog nooit recht-
streeks waargenomen maar twee 
jaar geleden is er voor het eerst een 
foto gepubliceerd van een massief 
zwart gat in een ander sterrenstel-
sel.

Om zwarte gaten te kunnen begrij-
pen wordt in het eerste deel van 
deze dubbellezing eerst een korte 
uitleg gegeven over de eigenschap-
pen van de zwaartekracht (tot op 
de dag van vandaag de meest on-
begrepen kracht in de natuurkun-
de). Vervolgens wordt uitgelegd 

wat een zwart gat is, waarom het 
een zwart gat heet en wat de ei-
genschappen en karakteristieken 
ervan zijn.

Na een koffiepauze wordt behan-
deld hoe zwarte gaten ontstaan en 

welke verschillende categorieën 
zwarte gaten er zijn. Na afloop van 
de lezing zal er bij helder weer gele-
genheid zijn om door een telescoop 
van de sterrenwacht de sterrenhe-
mel te bekijken. De entree bedraagt 
voor niet-leden vijf euro. 

ANGEREN – Eindelijk is het dan 
weer zover! Na anderhalf jaar van 
de corona stilte, is er bij iedereen 
weer de behoefte aan een gezellig 
samenzijn van zang en muziek.

Kapitein en dirigent Gert Huting 
zal 27 september weer van start 

gaan met het dirigeren van de zee-
mannen en het muzikaal combo 
in onze thuishaven het Dorpshuis 
Emmastraat 23 in Angeren.
De repetitieavonden van het 
koor zijn op elke maandagavond, 
aanvang om 20.00 uur. Voor 
meer informatie en boekingen 

voor 2022 kunt u contact op-
nemen met onze pr-man Jan 
Wanders 06 34396902. Er zijn 
zelfs al voor 2022 afspraken ge-
maakt om de ‘boot’ niet te hoe-
ven missen. “Wilt u weten waar 
we zijn te zien en horen, zie onze  
www.zeemanskoorangeren.nl.”

In gemeente Zevenaar 15.634 euro voor KWF!
ZEVENAAR – De collecte voor 
KWF heeft dit jaar in de gemeente 
Zevenaar liefst 15.634,02 euro op-
gebracht! (Angerlo 100,00 – Bab-
berich 1.062,89 – Giesbeek 2.100 
– Lathum 548,35 en Zevenaar 
11.902,78 euro).

“Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF 
investeren in haar doelen. Zodat 
minder mensen kanker krijgen, 
meer mensen genezen en meer 
mensen beter kunnen leven met de 
ziekte.

Ook deze collecteweek werd ge-
houden in coronatijd. Waren wij vo-
rig jaar zeer verrast met een mooi 
opbrengst, dit jaar overtrof al onze 
verwachtingen.”
Er zijn 159 collectanten langs de 
deuren gegaan met de collecte-
bus. Voorzien van een landelijke of 
persoonlijke QR-code. Daarnaast 
hebben veel collectanten gecollec-
teerd met een digitale collectebus 
via Whatsapp. Deze   laatste vorm 
heeft ruim 2500 euro opgebracht; 
een verdubbeling van vorig jaar! 

“Wij hebben alle wijkhoofden en 
collectanten (in welke vorm dan 
ook) bedankt voor hun inzet. Na-
tuurlijk kunnen wij altijd nieuwe 
collectanten gebruiken, zodat er in 
zoveel mogelijk straten gecollec-
teerd kan worden in de eerste week 
van september. Volgend jaar wordt 
de collecte gehouden van 4 – 10 
september. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Meldt u aan op www.
kwf.nl  of stuur een mail naar KWF 
afdeling Zevenaar (kmwienholts@
hetnet.nl).”

Optreden Harlingen

Sterrenwacht Corona Borealis. (foto: Jan Adelaar)

Schip Ahoy maakt de trossen weer los…
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DIDAM – Huisartsengroep Didam, 
Bibliotheek Montferland, Wel-
com en SeniorWeb verzorgen op 
donderdag 7 oktober van 14.30 – 
16.00 uur een bijeenkomst over 
digitale vaardigheden in de zorg 
en ondersteuning op dat gebied – 
‘Durf Digitaal’. Deze  vindt plaats 
in het Albertusgebouw, Raadhuis-
straat 3 in Didam.

Digitale vaardigheden zijn de af-
gelopen jaren steeds belangrijker 
geworden om succesvol deel te 
nemen aan de maatschappij. Niet 
alleen wat betreft bankieren en be-
lastingaangifte, maar ook in de ge-
zondheidszorg is het gebruik van 
digitale middelen niet meer weg 
te denken. Solliciteren, winkelen, 
afspraken maken, Corona app; het 
kan allemaal digitaal. Sterker nog: 

het moet steeds meer digitaal! 
Mede door de digitaliserende over-
heid is het beheersen van digitale 
vaardigheden van belang voor de 
hele samenleving.

Tijdens de bijeenkomst vertellen de 
Didamse huisartsen en apothekers 
van huisartsengroep Didam over 
de digitalisering in de gezondheids-
zorg. Daarnaast krijgen bezoekers 
informatie over de (veelal gratis) di-
gitale ondersteuning bij Bibliotheek 
Montferland, Welcom en Senior-
Web.

De toegang tot de bijeenkomst is 
gratis. Belangstellenden kunnen 
zich tot 5 oktober aanmelden bij 
de Welzijnslijn van Welcom, (0316) 
292828 (ma – vr van 09:00 tot 
12:00 uur).

HERWEN – Schuttersgilden Eens-
gezindheid uit Aerdt en Vrede & 
Vriendschap uit Herwen brachten 
in oktober 2016 een vendelhulde 
aan de toen nieuwe basisschool 
Sprankel in Herwen.

Ook klonk er destijds op het school-
plein muziek van het gilde uit Aerdt 
en Sint-Caecilia uit Herwen. Daar-
mee werd de groeiende samenwer-
king tussen beide dorpen onder-
streept.

Sinds schooljaar 2016-2017 is 
Sprankel de basisschool voor zo-
wel Herwen als Aerdt. De vroegere 
Berkhaag in Herwen werd geheel 
vernieuwd en samengevoegd met 
De Driehoek in Aerdt. Dankzij de 
fusie telde Sprankel bij de start ne-
gentig leerlingen.

De fusie zorgde ervoor dat onder-

wijs aan leerlingen uit Aerdt en 
Herwen hierdoor gewaarborgd 
bleef. Toenmalig directeur Lia Thijs-
sen heeft ervoor gezorgd dat het 
voor kinderen, ouders en het team 
al heel snel voelde dat Sprankel 
al heel lang bestond. Het gebouw 
werd vernieuwd, het team werd 
goed voorbereid op nieuwe samen-
werking, de ouders participeerden 
actief en de OV werd een mix uit 
Herwen en Aerdt en de kinderen 
maakten met een nieuwe naam en 
nieuwe huisstijl na de zomer alle-
maal tegelijk een hele nieuwe start.
Op dit moment heeft de school een 
stabiel leerlingenaantal van 104 
leerlingen en is het op vrijdag 1 ok-
tober tijd voor een feestje. Het eer-
ste lustrum wordt gevierd. Middels 
onder andere allerlei workshops in 
en om de school staan leerlingen, 
team en ouders stil bij het vijfjarig 
bestaan.

ZEVENAAR – Op 22 september 
was het eindelijk zover waar veel 
senioren van de Belangenver-
eniging Ouderen Zevenaar naar 
uitgekeken hadden. Een goed 
verzorgde busreis inclusief lunch-
cruise van Wijk bij Duurstede naar 
Schoonhoven. 

Al vroeg kwamen de ruim 70 leden 
met eigen vervoer of waren wegge-
bracht en werden de rollators inge-
laden in de twee beschikbare bus-
sen. Iedereen was blij elkaar weer 
te ontmoeten!

Via een mooie toeristische route, 
waarbij de chauffeur veel vertelde 
over alles wat er te zien was on-

derweg, eerst naar Wijk bij Duurste-
de. Reuze aardig personeel van het 
partyschip Jacqueline begeleidde 
de deelnemers naar hun keurig van 
schermen voorziene plaats. Ieder-
een had wel zin in de koffie of thee 
met appelgebak dat geserveerd 
werd. 

Al snel verdwenen enkele leden 
naar het open dek waar de zon 
heerlijk scheen. Er werd gevaren 
langs prachtige dijkhuisjes en his-
torisch mooie landhuizen. Ook de 
sluizen maakten een behoorlijke in-
druk. Het vallende water in de sluis 
was wel 2,5 meter. 

Begin van de middag serveerde 

de crew aan tafel een heerlijke 
lunch met soep, snacks en drin-
ken. Tegen 15.45 uur werd aange-
meerd in Schoonhoven, waar de 
bussen klaar stonden om ieder-
een terug te brengen naar Zeve-
naar. Enkele deelnemers vonden 
het jammer dat zij niet even het 
stadje in konden. Dit zat ook niet 
in de planning, juist omdat we zo-
veel rollators bij ons hadden. Ook 
op de terugweg vertelde de chauf-
feur weer honderduit over de om-
geving. Ook werd nog een dvd-tje 
ogezet over het voormalige eiland 
Schokland. De leden vonden het 
een supermooie dag en wat heeft 
iedereen geboft met het prachtige 
weer! 

DUIVEN – Ehbo-Duiven wil bij 
voldoende animo in oktober weer 
starten met een ehbo-cursus. 
Aanmelden kan tot en met maan-
dag 4 oktober. 

De cursuskosten inclusief mate-
rialen en lesboek zijn 210 euro. 
Mensen met een Gelrepas kunnen 
het tegoed hiervoor gebruiken. 

“Het is ook mogelijk om het certi-
ficaat reanimatie/AED module bij 
ons te behalen. Kosten 35 euro. 
Deze wordt bij voldoende belang-
stelling gegeven op zaterdag 20 

november. Voor verdere info en 
aanmelden: www.ehboduiven.nl. 

Vragen kunt u mailen naar 
EHBO_Duiven@hotmail.com.

DUIVEN – Vanaf september is er 
iedere vrijdag om 10.30 uur een 
eucharistieviering in de Remigi-
uskerk in Duiven. Elke tweede en 
vierde zondag van de maand gaat 
om 11.00 uur een van de pasto-
rale werkers of de diaken voor in 
een woord- en communieviering. 
Daarmee komen vanaf 4 oktober 
de gebedsvieringen onder leiding 

van parochianen te vervallen.

Nu komt er ruimte voor de werk-
groep om zich meer bezig te hou-
den met wat er leeft in de gemeen-
schap. “Daarbij hebben we u nodig, 
want de kerk: dat zijn wij samen! 
Wat waardeert u in de huidige si-
tuatie? Waar heeft u behoefte aan? 
Hoe denkt u dat we elkaar kunnen 

inspireren en ondersteunen? Wat 
heeft u te bieden? Laat van u horen 
via het secretariaat: 0316 261210 
of duiven@rkliemers.nl. Of ga met 
ons in gesprek: na de viering van 
22 oktober om 11.30 uur of na de 
viering van 24 oktober om 12.00 
uur in het parochiecentrum. Ui-
teraard staat koffie of thee voor u 
klaar.”

LOBITH – Na een lange coro-
na-stilte is het nu gelukkig weer 
tijd om in de Ontmoeting in Lo-
bith een film te kunnen vertonen: 
woensdag 6 oktober om 19.30 uur 
in de Ontmoeting aan de Markt in 
Lobith. Gratis toegang, collecte na 
afloop, iedereen is welkom.

De film ‘The Bucket List’ gaat over 
twee mannen, die staan voor het 
afscheid van het leven. Een rijke 

zakenman en een automonteur ko-
men bij elkaar op een kamer in het 
ziekenhuis te liggen. Bij beiden is 
kanker geconstateerd en er is geen 
hoop op genezing. Ze horen dat ze 
nog een half jaar tot een jaar te le-
ven hebben.

Moedeloos gooit de een een pa-
piertje weg, dat de ander opraapt. 
Hij leest daarop de bucketlist van 
de dingen die de ander gedaan wil 

hebben voor hij sterft. Hij haalt zijn 
nieuwe vriend over en samen gaan 
ze op pad om zoveel mogelijk wen-
sen waar te maken. Niet alleen van 
de een, maar ook van de ander.

Onder de behendige regie van Rob 
Reiner spelen twee grote sterren 
met hart en ziel een geestige en 
listige rol in dit geïnspireerde eerbe-
toon aan het leven, waarin centraal 
staat dat nu het beste moment is.

Bijeenkomst ‘Durf Digitaal’ in Didam. (foto: Huisstijl Digitaal Noaberschap)

‘Durf Digitaal’-bijeenkomst

Basisschool Sprankel in 
Herwen viert eerste lustrum!

Dagtocht voor BOZ-leden

Samen vorm je de kerk

Film in de Ontmoeting

Ehbo-cursus Duiven

Genieten van de zon aan dek tijdens de boottocht op 22 september 2021. (foto: Hennie Bakker)

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



ELST (Gld.) – Meer ruimte in luchtwegen en 
longen door het inademen van schone lucht 
met heel fijn gemalen natuurzout. Meer 
ruimtes om te reserveren door de bouw van 
een derde zoutkamer. 

Zouttherapie is het inademen van schone 
lucht met heel fijn gemalen natuurzout. Dat 
voelt alsof je longen meer ruimte hebben. 
Je kunt het inzetten als je een luchtweg-of 
huidaandoening hebt maar het is ook de ba-
sis van een gezonde leefstijl. Ook Long-Co-
vid klachten zijn heel goed te bestrijden met 
zouttherapie, met kleine stapjes maar wel 
vooruit. Ga eens kijken in Elst en zij kunnen je 
er alles over vertellen!  
Meer ruimtes om te reserveren, met ingang 
van 1 oktober is er een derde zoutkamer. Bij 

Zoutkamer Elst pakken ze de 1,5 meter af-
stand positief op uit de coronaperiode. Die 
afstand geeft veel meer privacy. De afstand 
van de stoelen en zoutbedden is één van de 
stukjes van de kwaliteit waarvoor men bij 
Zoutkamer Elst staat. In zoutkamer 3 wordt 
er zout in droge vorm verneveld, dat is gelijk 
aan de verneveling in de grote zoutkamer. Wil 
je kennis maken met zoutkamer 3, reserveer 
www.zoutkamerelst.nl/reserveren en maak 
de keuze voor zoutkamer 3 of de zoutbedden 
zk 3. Bellen kan natuurlijk ook 0481 356777.  

In de maand oktober zijn er aantrekkelijke 
openingsaanbiedingen: Op 1 en 2 oktober 
is bij aankoop van drie producten het derde 
product gratis en kun je een sessiekaart ko-
pen voor 33 euro.
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De gemeente Zevenaar en de gemeente Dui-
ven worden samen Official Team Host voor 
een land dat deelneemt aan het Wereldkam-
pioenschap Volleybal Vrouwen in septem-
ber 2022. Beiden gemeenten omarmen het 
grootschalige evenement door een team 
van een deelnemend land te huisvesten en 
diverse WK (side) events te organiseren. De 
rol van gastgemeenten moet de gemeenten 
onder meer op maatschappelijk en econo-
misch vlak diverse voordelen opleveren.

Groots sportevenement
Het WK Volleybal is één van de grootste spor-
tevenementen die ooit in Nederland plaats-
gevonden heeft. Niet eerder deed het eve-
nement ons land aan. Het evenement duurt 
ruim drie weken. Het grootste deel van de 
eerste fase van het WK Volleybal vindt plaats 
in de provincie Gelderland, met het Arnhem-
se GelreDome als hoofdlocatie. De volgende 
fasen zijn in Rotterdam, Apeldoorn en Polen, 

waarna de eindstrijd in Arnhem plaatsvindt. 
Oranje speelt haar wedstrijden altijd op eigen 
bodem. Servië kroonde zich in 2018 tot we-
reldkampioen en verdedigt in 2022 haar titel. 
Nederland werd op het laatste WK vierde, de 
beste prestatie in de geschiedenis. De deel-
nemers uit de 24 landen worden in Gelderse 
gemeenten ondergebracht. Zevenaar en Dui-
ven geven de Duitse volleybalploeg tijdens 
het WK onderdak.

Wethouder Nanne van Dellen is trots dat Ze-
venaar, samen met Duiven, een steentje kan 
bijdragen aan het WK. ‘Het WK is een mooie 
kans om onze gemeenten op de kaart te zet-
ten. We zijn ook blij dat we Duitsland mogen 
verwelkomen. In Zevenaar en Duiven is spra-
ke van een echt sportklimaat. Het hosten van 
een team biedt inspiratie voor het organise-
ren van (side) events. Samen met scholen, 
verenigingen, organisaties, het lokale be-
drijfsleven en het bezoekende land willen we 

er een feest van maken. Dit gaat we doen 
door in beide gemeenten events en clinics te 
organiseren. Evenals de andere Official Team 
Hosts worden wij hierbij ondersteund door 
de Gelderse Sport Federatie. Vanuit de lokale 
stakeholders is er positief gereageerd om als 
gastgemeenten op te treden. De side-events 
moeten positief bijdragen aan de stimulering 
van sport en het bijzonder volleybal. Plezier, 
beleving en meedoen staat voorop.’

Gelderland epicentrum
Michel Everaert, directeur sportontwikke-
ling en evenementen van de Nederlandse 
Volleybalbond (Nevobo): ‘Wij zijn erg blij dat 
Zevenaar en Duiven zich officieel hebben 
aangemeld als gastgemeenten voor het WK 
Volleybal Vrouwen 2022. We kijken uit naar 
een mooie samenwerking. Samen met de 
andere gastgemeenten en Provincie Gelder-
land maken we van Gelderland het epicen-
trum van dit geweldige evenement.’

Van de redactie

Meer ruimte in luchtwegen en longen en meer ruimtes 
om te reserveren

Meer ruimte bij Zoutkamer Elst

Zevenaar en Duiven gastgemeenten tijdens 
WK Volleybal Vrouwen 2022 

Wethouder Nanne van Dellen ondertekent het convenant bij Paleis het Loo

Wethouder Nanne van Dellen met Finn Taylor (CEO Volleyball World, 2e van rechts op de foto) en Peter Sprenger (voorzitter Nederlandse Volleybalbond, helemaal rechts op de foto).

Elke dag het laatste nieuws uit uw regio op:
www.gemeentenieuwsonline.nl
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Alle scholen krijgen vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) extra geld om corona-achterstan-
den weg te werken. Candea heeft een NPO-team op-
gericht om alles in goede banen te leiden. Het team 
heeft daarbij veel profijt van de maatwerkaanpak, 
waarvoor Candea enkele jaren geleden koos. 
 
EERST INVENTARISEREN 
Het NPO-team is begonnen met een inventarisatie te 
maken van wat elke individuele leerling nodig heeft. “Niet 
alleen vak inhoudelijk, maar ook qua studievaardigheden 
en op sociaal-emotioneel gebied”, vertelt extern project-
leider Alice Wolterinck.  
Mentoren en vakdocenten hebben in 
kaart gebracht welke hiaten zij 
zien en de leerlingen is gevraagd 
wat zíj vinden dat ze nodig heb-
ben. De input van de ouders 
komt uit de driehoeksge-
sprekken tussen leerling, 
ouders en mentor. Alice: 
“Die gesprekken leveren 
heel veel op. Dat heeft 
Candea goed voor elkaar.” 
 
Blij is Alice ook met de uit-
gebreide informatie over 
de nieuwe eersteklassers 
die Candea van de basis-
scholen krijgt. En er wor-
den dit schooljaar niet één 
maar twee SAQI-onderzoe-
ken gehouden (in oktober 
en januari). Deze online- 
enquêtes meten hoe leerlin-
gen de school ervaren. Alice: 
“Zo krijgen we een goed beeld 
van waar iedere leerling staat.” 
 
BIJSPIJKEREN 
Al vroeg in de coronacrisis werd 
duidelijk dat het onderwijs op af-
stand tot leerachterstanden zou 
kunnen leiden. Volgens Mirjam 
Pijfers (wiskundedocent, men-
tor, bovenbouwcoördinator en 
lid van het NPO-team) is het 
beeld genuanceerd. 
“De meeste leerlingen zijn  
corona best goed doorgekomen. 
Het was geen leuke tijd, maar er is hard 
gewerkt. Toch hebben behoorlijk wat leerlingen bij één of 
meer vakken wat bij te spijkeren. Bijvoorbeeld praktijkvak-
ken maar ook bètavakken zijn online lastiger te geven. Als 
wiskundedocent merk ik in de klas beter of leerlingen de 

lesstof echt begrijpen. Ook bij andere vakken zien we wis-
selende resultaten. Daarnaast zijn er leerlingen die wat in 
te halen hebben op het gebied van vaardigheden zoals 
plannen en samenwerken.” 
 
MAATWERKAANPAK 
Een groot voordeel is dat Candea 
nu optimaal kan profiteren van 
de maatwerkaanpak, die  
enkele jaren geleden is inge-
voerd: alle vakken hebben 
hun lesstof ingedikt tot wat 
leerlingen echt moeten  
weten en kunnen, waar- 
door tijd overblijft voor  
verrijkings-, verdiepings-  
en ondersteuningslessen. 
Leerlingen maken per peri-
ode zelf een keuze. 
Mirjam: “Als je Engels nog 
niet op niveau is, is het  
logisch dat je je daarvoor in-
schrijft. Of je kiest voor huis-
werkbegeleiding. De mentor 
zit er iets meer bovenop dan  
normaal en blijft het hele jaar 
monitoren of leerlingen logische 
keuzes maken.” 
Zo hebben alle leerjaren en af- 
delingen een specifiek aanbod.  
Eersteklassers hebben dit jaar  
wekelijks een extra studieles  
en extra lessen lezen en rekenen 
(in samenwerking met het basis-
onderwijs). De eerste maat- 
werkperiode van leerjaar 1 staat 
in het teken van studievaardig-
heden. Alice: “Voor dit maat-
werk is het docentenkorps 
uitgebreid. Zij gaan met kleine 
groepjes leerlingen aan de slag.”  
En bijvoorbeeld vmbo-bb/kb heeft de 
komende twee schooljaren in alle leerjaren kleinere klas-
sen heeft. Mirjam: “We gaan van 28 naar 20 leerlingen ge-
middeld. Dan zie je beter hoe leerlingen functioneren. Ik 
heb leerlingen al horen zeggen dat er wel erg goed op ze 
wordt gelet.” 
 
SOCIAAL-EMOTIONEEL 
De coronatijd heeft ook op sociaal-emotioneel gebied spo-
ren achtergelaten, vertelt Judith Bulthuis. Zij zit namens 
de dienst EOC (zorg en ondersteuning) in het NPO-team. 
Ook Judith ziet verschillen tussen leerlingen.  
“Met veel leerlingen gaat het goed, hoewel de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden soms heeft stilgestaan en so-

REGEREN IS  
VOORUITZIEN 
 
De Liemers heeft twee gezichten. Enerzijds is 
het een krimpregio en over krimpregio’s maakt 
de overheid zich zorgen. Anderzijds is de  
Liemers uitgegroeid tot een belangrijke woon- 
en werkomgeving voor veel mensen. Mensen 
die de goede voorzieningen waarderen: bedrij-
ven, cultuur, natuur en ook goed onderwijs. 
Voor mensen in onze regio zijn goede scholen 
belangrijk. En ook voor wie overweegt er te 
komen wonen. Scholen waar veel te kiezen 
valt. Om dat net zo aantrekkelijk te houden als 
nu, kijken het Candea College, het Liemers  
College en praktijkschool Symbion samen 
vooruit. Hoe kunnen we nog beter samenwer-
ken met elkaar en met anderen? De kinder- 
opvang en de basisscholen bijvoorbeeld. Maar 
ook mbo, hbo en universiteit. Samen tijdig en 
kalm vooruitzien, meebewegen en aanpakken. 
Zo blijven scholen een krachtige bijdrage  
leveren aan een regio waar het goed leven is. 
 
DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

ciale contacten zijn verwaterd. Daarnaast is er een klei-
nere groep die het moeilijker heeft. Maar ik moet er wel bij 
zeggen dat wij met een aantal van deze leerlingen ook 
voor corona al contact hadden.” 
Op sociaal-emotioneel gebied is er eveneens een breed 
aanbod. Er zijn extra medewerkers aangetrokken, waar-
door er op de locatie Eltensestraat nog meer tijd is voor 
individuele aandacht voor leerlingen.  
De locatie Saturnus heeft nu ook een 
‘trajectgroep’ voor leerlingen die  
tijdelijk intensievere begeleiding 
nodig hebben. Verder wordt met 
externe hulp ingezoomd op the-
ma’s als leefstijl, gameversla-
ving, stress en eenzaamheid. En 
voor ouders en medewerkers 
zijn er onlineavonden geweest  
over omgaan met psychische 
problemen van leerlingen. 
 
SPORT EN CULTUUR 
Een derde speerpunt zijn 
sport- en cultuuractiviteiten 
tijdens verrijkingslessen. 
Voorbeelden zijn klimmen, 
grimeren, fotografie en  
koken. Alice: “Leerlingen 
kunnen zich hiervoor 
schoolbreed inschrijven,  
waardoor ze andere afdelin-
gen en leerjaren ontmoeten. 
Het is belangrijk dat ze weer 
contact maken, leren samen-
werken, leren leiden en volgen 
én het leuk hebben met elkaar.” 
 
Tot slot benadrukt het NPO-team 
dat Candea alert is op signalen dat 
het misschien toch niet goed 
gaat met leerlingen, maar dat 
ouders dat ook moeten zijn. 
Judith: “Nu de school weer 
helemaal open is, zijn er extra 
prikkels. Schroom als ouder niet 
om de mentor te benaderen.” 

Het is een probleem dat al jaren speelt: een schreeu-
wend tekort aan technisch personeel. Het landelijke 
project ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO) wil met 
name vmbo’ers stimuleren om te kiezen voor een toe-
komst in de techniek. Candea doet natuurlijk mee. 
 
Dit schooljaar hebben zes derdeklassers van vmbo-bb/kb 
een aantal vrijdagochtenden les in de bedrijfsschool van 
netbeheerder Alliander. Ze volgen het keuzevak nutsvoor-
zieningen. Docent Roel van Leeuwen is begeleider en en-
thousiaster dan enthousiast. 
“Alliander heeft het Nederlandse gas- en elektriciteitsnet-
werk op schaal nagebouwd. Dat kunnen wij als Candea 
niet. De leerlingen krijgen les van professionals uit de 
branche van hun keuzevak. Wat is er mooier dan het sa-
menbrengen van leerlingen die graag met hun handen 
werken en een bedrijf dat naarstig op zoek is naar tech-
nisch talent? Reken maar dat Alliander hen ziet als poten-
tiële toekomstige collega’s.” 

Candea is de eerste school in Nederland die bij nutsvoor-
zieningen op deze manier samenwerkt met het bedrijfsle-
ven. Opleidingsdirecteur Randy Schoop legt uit dat dit kan 
doordat iedereen op Candea elkaar de ruimte geeft om 
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.  
Een voorbeeld: omdat de leerlingen vrijdagochtend bij Al-
liander zijn, moeten ze andere lessen inhalen. Randy: “Dat 
vergt flexibiliteit van die docenten, en van mij. En de leer-
lingen hebben moeten solliciteren, want motivatie is heel 
belangrijk. Ze zijn in de eerste plaats zélf verantwoorde-
lijk voor het inhalen van lessen. Bovendien krijgen ze te 
maken met de regels die gelden bij Alliander. Op tijd 
komen, kledingvoorschriften etc. Dat vinden ze niet erg, 
want ze zijn trots dat ze aan dit project meedoen.” 
 
DE REGIO ALS KLASLOKAAL 
STO houdt veel meer in dan de samenwerking met Allian-
der: Candea-docenten geven technieklessen op basis-
scholen, Candea-leerlingen volgen lessen op mbo-scholen 
(bijvoorbeeld laboratoriumtechniek op roc Rijn IJssel voor 
natuurkundeleerlingen) en leerlingen van andere scholen 
komen voor keuzevakken naar Candea (zoals gamede-
sign). Randy: “De rode draad is dat leerlingen de school 
uit gaan, naar bedrijven en naar andere scholen en oplei-
dingen. We noemen dat de regio als klaslokaal.” 
 
Candea zelf gaat de werkwijze met Alliander uitbreiden 
naar andere technische vakken en vakken met een link 
naar techniek (fotografie en licht, geluid & decor). Te be-
ginnen in december met het keuzevak duurzame energie. 
Roel van Leeuwen heeft er nu al zin in: “Dat is toch onwijs 
gaaf! Ik krijg hiervan zoveel energie. Man, als ik vrijdag te-
rugkom van Alliander ben ik helemaal gelukkig.”

DE SCHOOL UIT, HET BEDRIJF IN

WAT DOET CANDEA MET HET EXTRA GELD?

ALSNOG GEFELICITEERD! 
 
Voor de zomervakantie plaatsten we een pagina met 
felicitaties voor onze geslaagden. Twee felicitaties 
ontbraken. Daarom deze keer alsnog: 
 
• Lisa, van harte gefeliciteerd met je vwo-diploma! Heel 
veel plezier en succes met je studie in Wageningen. Liefs 
Papa, Mama en Iris. 
• Lieve Mees, trots op jou, dat je hebt volgehouden en je di-
ploma hebt behaald! Nu bouwen aan je toekomst aan de 
HAN Bouwkunde. Liefs, papa&mama, Puck&Lily. 

AGENDA

1 oktober Studiemiddag personeel (leerlingen 
vrij m.u.v. individuele afspraken). 9 oktober Pa 
en ma in de schoolbanken (ouders brugklassers 
ontvangen uitnodiging). 18 t/m 22 oktober CAN-
week. 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie.

Veel mensen hebben een vaste vakantiebestem-
ming, in Nederland of wat verder weg in Europa. 
René Beunk brengt zijn vakanties het liefst door  
in Armenië, een land waaraan hij verknocht is ge-
raakt nadat hij er in 1989 na een zware aardbeving 
ging helpen. 
 
René is sinds kort oud-docent maar nog wel voorzitter 
van stichting Alvin Tsarik, die in en rond de stad Gyumri 
talloze hulpprojecten heeft opgezet. Een bibliotheek, 
een weeshuis, een educatief centrum en nog veel meer. 
Het laat zich raden dat ook deze zomer weer een werk-
vakantie was. René heeft genoten, maar het had nog 
mooier gekund want voor het tweede jaar op rij moest 
hij zonder Candea-leerlingen op pad. Corona… 
De band tussen René’s stichting en Candea is hecht. De 
school doneert al jaren afgeschreven computerappa-
ratuur. Normaal krijgen die een tweede leven in Gyumri, 

maar dit jaar zijn ze verkocht in Nederland. René: “Con-
tainers zijn nu niet te betalen. Gelukkig hebben we op-
kopers die achter onze deolstellingen staan en een heel 
goede prijs betalen. Daarvan kunnen we ons educatief 
centrum, met de eerste speel-o-theek van Gyumri, een 
nieuw dak geven.” 
De samenwerking is niet alleen materieel. Het techna-
sium van Candea levert al heel wat jaren een belang-
rijke bijdrage. René: “Armenië is een patriarchaal land 
dat bovendien communistisch is geweest. De mensen 
zijn fantastisch, maar zelf initiatief nemen en teamwork 
zijn niet hun sterkste punten. Juist dat zijn enkele kern-
waarden van het technasiumonderwijs.” 
 

Vwo-leerling Koen Vossers werd in de 
derde klas door René benaderd. 
Sindsdien is hij diverse keren in Ar-
menië geweest.  
“We hebben trappenhuizen gereno-
veerd, een klimmuur gemaakt en 
meegewerkt aan een toeristisch pro-
ject. De impact die je hebt door te 

laten zien wat je bereikt met samenwerken en verant-
woordelijkheid nemen, is geweldig groot.” Koen zit in-
middels in 6-vwo. Normaal gesproken is dit zijn laatste 
technasiumjaar, maar de betrokkenheid zal blijven. “Bin-
nenkort ga ik de website (www.alvantsarik.org) een 
nieuwe look geven en René vraagt me regelmatig om 
te sparren over dingen. Dat is leuk om te doen.” 
 
Technasiumleerlingen die zich inzetten voor Alvin Tsarik 
kunnen die uren gebruiken voor hun verplichte maat-
schappelijke diensttijd. Vijfdeklassers zijn momenteel 
bezig met een duurzaamheidsproject. Ze onderzoeken 
of het mogelijk is infraroodverwarming in te zetten tij-
dens de ijskoude Armeense winters (gas is er niet te be-
talen). René is intussen volop bezig met zijn volgende 
droom: een technasium in Gyumri, zodat het een nog be-
tere ICT-hotspot wordt. Uiteraard met hulp van Candea.

TERUG VAN VAKANTIE UIT…  
ARMENIË! 
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