
Zeepkistenrace in aantocht, bouwen maar!
Groessense vriendengroep houdt op 12 september nieuw evenement

DUIVEN – Zondag 5 september zal 
de recreatieve hardloopwedstrijd: 
de ‘Bert Timmer Memorial Loop’ 
voor de achtste keer plaatsvinden. 

Zoals het er nu uitziet zal toegang 
tot het plein plaatsvinden middels 
de bekende nodige en verplichte 
controles op negatieve uitslag van 
het virus, voor zowel atleten als be-
zoekers, tenminste zoals het er nu 
voor staat.De aankleding van het 
plein zal een sober karakter dragen, 
zo is er bijvoorbeeld geen live mu-
ziek. Daarnaast zullen infostands 
minimaal aanwezig zijn. Wel zal 

‘Swabaa Movements’ zorgdragen 
voor optredens.
Plaats van handeling is net als 

voorgaande jaren het Horster-
park in Duiven. De dag begint om 
10:30 uur voor de 1000 meter en 

om 11:00 uur de 500 meter voor 
de jeugd. Tevens loopt de  Duiven-
se jeugd mee voor de Duivense 
Scholencompetitie voor de snelste 
en sportiefste school in Duiven. Om 
11:30 uur de 10 kilometer en als 
laatste zal de 5 kilometer plaats-
vinden. Deze laatste is inclusief de 
Teamloop. Prijsuitreiking is direct 
na afloop van elke afstand. Beide 
afstanden gaan over één ronde in 
een afwisselend decor. Het goede 

doel zal achteraf worden bepaald, 
dit is sterk afhankelijk van het aan-
tal deelnemers. Meer informatie en 
inschrijving staat op www.btml.nl. 
De organisatie is blij, dat er weer 
een hardloopevenement kan wor-
den georganiseerd, hetzij met strik-
te aanpassingen. Als iedereen zich 
aan de regels houdt, kan er weer 
sportief gepresteerd worden tij-
dens het ‘Jaarlijks sportief evene-
ment in de Liemers’.

Start 5 km. (foto: Rob Jansen)
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GROESSEN – Groessen is op zon-
dag 12 september het decor van 
een gloednieuw evenement: een 
zeepkistenrace, voor jong en oud! 
Jari Stokman, Remko Willemsen, 
René van Tilburg, Marco Roordink, 
Simon Kruis, Stijn Goris, Ronnie van 
Hummel en Marcel Kruis hebben dit 
legendarische concept bedacht. 

Door Suva Boersma

In 2018 gingen twee vrienden-
groepen heel onschuldig een 
carnavalswagen bouwen. Als je 
eenmaal creatief bezig bent, ko-
men er veel nieuwe ideeën boven-
water. Zo kwam het concept van 
de zeepkistenrace boven water. 
Voordat plannen voor de zeepkis-
tenrace werkelijkheid konden wor-

den, moest er vanuit de gemeente 
Duiven goedkeuring komen. Dit 
is gelukt. “En daar zijn we natuur-
lijk heel blij mee”, lachen de acht 

jongens. Iedereen vanaf acht jaar 
mag een vette zeepkist bouwen en 
een poging wagen vanaf de helling 
die gebouwd wordt aan de Aa in 

Groessen. De wagen moet wélaan 
bepaalde eisen voldoen. “De kisten 
moeten bijvoorbeeld drie fietswie-
len hebben, anders kan de orga-
nisatie de wagen niet goedkeuren 
en laten starten,” zegt Ronnie van 
Hummel. Veiligheid staat voorop 
tijdens de zeepkistenrace. De baan 
is zo veilig mogelijk gebouwd en 
iedere deelnemer is verplicht om 
een motorhelm te dragen tijdens 
de race. Het progamma op 12 sep-
tember begint om 1 uur ’s middags 
en eindigt rond een uur of vijf. Eerst 
krijgen de bouwers een training van 
de organisatoren. Daarna zijn ze 
helemaal klaar om zo snel mogelijk 
naar beneden te rijden. Althans, dat 
is het doel van de wedstrijd. Wie als 
snelste beneden is, wordt tot win-
naar gekroond. Ook is er een prijs 

weggelegd voor de origineelste 
zeepkist. Toeschouwers zijn van 
harte welkom om het spektakel te 
aanschouwen. Op het terrein wordt 
gezorgd voor een hapje en drankje. 
Deelnemers kunnen zichzelf opge-
ven via: www.zeepkistenracegroes-
sen.nl.
Dit evenement wordt mede moge-
lijk gemaakt door Liemers Fietsen, 
de hoofdsponsor van de race. De 
stichting Zeepkistenrace Groessen 
zoekt nog wat meer sponsoren. 
De sponsoren mogen zich net zo-
als de deelnemers melden op de 
www.zeepkistenracegroessen.nl. 
“Wij hopen dat veel bewoners van 
Groessen en de omliggende dor-
pen zich aanmelden voor dit nieu-
we evenement!”, besluiten de trotse 
vrienden.

De organisatoren verheugen zich nu al op de eerste editie van de zeepkistenrace. 
(Foto: PR)

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

Hardloopevenement in Duiven

Autobedrijf Volman BV
Fahrenheitstraat 5 • 6902 PX Zevenaar

Tel: 0316 - 341111

www.volman.nl
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Je dierbaarste meubelstuk?
     Dat vertrouw je toch alleen toe 
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Mob. 06-16455678 
Lindenhof 1, 
6916 MN Tolkamer

• Aanleg 

• Ontwerp

• Bestrating

• Onderhoud

• Groenvoorziening
www.jkbouwenonderhoud.nl

Industrieweg 1C
6915 SH Lobith
06 - 306 513 09

TIMMERWERK
ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUW

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

Frietwagen?

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

Lijkweg 32, Groessen T 0316 26 13 78 

WWW.VERMEULENGROESSEN.NL

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

35 jaar Bouwen met glas

Lijkweg 32, Groessen 
T 0316 26 13 78 WWW.VERMEULENGROESSEN.NL
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EERSTE ETAGE STAAT VOL EXTRA VOORDELIGE BOXSPRINGS!

VOORDEEL

BOXSPRINGS - BEDDEN - BANKEN- FAUTEUILS - MATRASSEN- TOPPERS - EN MEER...

SALESALE
BOXSPRINGS - BEDDEN - BANKEN- FAUTEUILS - MATRASSEN- TOPPERS - EN MEER...

EERSTE ETAGE STAAT VOL EXTRA VOORDELIGE BOXSPRINGS!

VOORDEEL

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

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

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

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

ZITCOMBINATIE
�����

Met zitgroep Bente stelt u uw eigen zitcomfort en opstelling samen: 2 zithoog-
tes 46 en 49 cm, 2 zitdieptes  51 cm. en 54 cm en 3 zitcomforts nl. koudschuim 
(soepel), binnenvering (stevig) of boxspring (medium) tegen meerprijs.  Model 
Bente is leverbaar in stof en leder. Prijs in leder als 3 en 2,5 zits 

Vanaf € 2.395,-

Dit ledikant hee�  een mooie houten ombouw en bijpassende 
nachtkastjes. Verkrijgbaar in diverse formaten zoals: 160x200cm 
of 180x200cm. Vraag naar de mogelijkheden. 

Vanaf € 989,-

Senne is een moderne zitgroep met 3 verschillende armleuningen, 3 
zitcomforts en 2 zithoogtes. Zelfs elektrisch versteldbaar is mogelijk. 
Hoofdsteun en sierkussens tegen meerprijs.

Vanaf € 1.795,- Vraag naar de mogelijkheden.

LEDIKANT
�������

HOEKBANK
�����
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DIDAM – Dat er veel verschillende 
culturen in grotere steden zijn is 
algemeen bekend, maar in dorp-
jes valt het vaak niet echt op. In 
Didam is het aantal inwoners met 
migratie-achtergrond nog altijd 
hetzelfde sinds 2005. ‘Nieuwe-
ling’ Colombiaan Moises Herrera 
Sanchez woont sinds twee jaar in 
‘Diem’. Hij vertelt zijn verhaal.

Moises Herrera Sanchez kwam 
in 2019 naar Didam vanwege zijn 
Colombiaanse vrouw, die hier al 
twaalf jaar woonde. Zijn zus was 
al eerder geëmigreerd naar Neder-
land met zijn Arubaanse zwager. 
Op vakantie bij zijn zus ontmoette 
Moises Herrera Sanchez zijn vrouw 
tijdens een kerkdienst met allemaal 
Latijns-Amerikaanse kerkgangers. 
“Het is hier veel rustiger en veiliger 
voor kinderen en er is veel meer na-
tuur dan in een grote stad,’’ noemt 
hij als voordeel van Didam. Hij ver-

telt over zijn hectische 
leven in Colombia. “Daar 
hebben mensen 24 uur 
per dag harde muziek aan. 
Als koerier op een scooter 
kreeg ik tussen alle oude 
auto’s en files door altijd 
de rook van uitlaatgassen 
binnen en kreeg ik pro-
blemen met mijn longen. 
Sinds ik hier ben heb ik dat 
niet meer.” Op de vraag of 
Moises zich al een echte 
Didammer kan noemen, 
twijfelt hij nog met zijn 
antwoord, hij houdt van de 
mensen en de gezelligheid 
op het terras zoals bij Jan 
& Jan. Ook al is het soms 
moeilijk om te communi-
ceren, hij kan altijd met 
iedereen lachen. Moises 
laat weten dat zodra hij de 
taal goed beheerst en met 
anderen echt een gesprek 
kan voeren, hij zich er nog 
meer thuis gaat bij voelen. 
”De Nederlandse taal vind 

ik nog steeds erg moeilijk. “ In de 
bibliotheek van Didam werd Neder-
lands lesgegeven aan buitenlan-
ders die in Nederland kwamen wo-
nen, maar door corona kwam daar 
de klad in. Door contact te hebben 
met familieleden die al langer in 
Nederland leven, krijgt hij de taal 
en cultuur echter wél mee. Een vu-
rige wens van Moises is werk. “Ik 
kan niet wachten om echt aan het 
werk te gaan. Mensen die al een 
Nederlands paspoort of een an-
der Europees document hebben, 
kunnen gemakkelijk aan het werk 
komen. Via uitzendbureaus gaat 
dat snel. Ik ben echter nog steeds 
bezig met het aanvragen van mijn 
verblijfsvergunning en kan dus 
nog niet aan het werk.” Momenteel 
mag hij alleen klusjes voor vrien-
den of familie doen. Zoals schilde-
ren, wat altijd zijn beroep was.

Moises ziet de laatste tijd steeds 
meer mensen uit andere landen 
naar deze regio komen, voor-
al in de gemeentes Zevenaar en 
Duiven, waaronder veel arbeids-
migranten. In de Liemers wordt 
een toename van 1.100 tot 4.300 
arbeidsmigranten tot 2030 ver-
wacht. 
“Het is goed om in een multicultu-
rele samenleving te wonen,’’ zegt 
hij. Hij zou zelf ook wel in een gro-
tere stad als Arnhem willen wo-
nen. “Daar wonen meer mensen 
met andere culturen en Spaans-
taligen.” Toch is hij dankbaar dat 
hij in Nederland en specifiek het 
gemoedelijke Didam kan verblij-
ven. “Ik hou van de Nederlandse 
cultuur. Ik ben zeker van plan om 
mijn familie uit Colombia een keer 
deze mooie regio de Liemers te 
laten bezoeken.”

De Liemers Lacht

Ik was hartstikke zenuwachtig 
voor de uitwisseling in de der-
de klas. Zonder familie naar een 
vreemd land? Met een onbeken-
de taal? Fanatiek leerde ik allerlei 
zinnetjes, om toch wat houvast te 
hebben.
Voor Moises Herrera 
Sanchez, een Colombi-
aanse gezinsmigrant, 
of voor de familie Omar 
uit Syrië, ligt dat heel an-
ders. Zij keerden na een 
weekje niet terug naar hun fa-
milie en vrienden in het land van 
herkomst. Ze zullen zich ook niet 
kunnen redden met alleen “dank-
je!” of “waar is de wc?”
Hun verhalen zijn in deze editie te 
vinden. Ik heb het met verbazing 
gelezen. Ik zou me niet kunnen 
voorstellen hoe het is om in een 
ander land je leven opnieuw vorm 
te geven. Laat staan hoe het is om 
je eigen huis te moeten ontvluch-
ten tijdens een burgeroorlog zoals 
de familie Omar. 
Ik heb hun verhalen ook met een 

glimlach gelezen. Ik kan alleen 
maar bewondering hebben voor 
de manier waarop zij hun nieuwe 
woonplaats in de Liemers omar-
men en hoe zij zich inzetten om 
het Nederlands te leren, zodat ze 

zich nog meer thuis kunnen 
voelen.
Taal is belangrijk. Dat 
klinkt cliché – al hele-
maal van een journalist 

– maar dat neemt niet 
weg dat de meeste mensen 

taal gebruiken om een connec-
tie te maken. Dat is de reden dat 
we op school als eerste leren om 
ons voor te stellen in het Frans (Je 
m’appelle Kyra!), of om te vragen 
hoe het gaat in het Duits (Wie geht 
es?). Zonder taal zou het natuur-
lijk ook niet mogelijk zijn om het 
Liemerse nieuws en de verhalen 
van de inwoners in deze nieuwe 
editie op te schrijven. Een toost op 
taal, en op al het moois dat daaruit 
voort kan komen.

Kyra Sannes

Redacteur van dienst
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Colofon

Moises Herrera Sanchez vertelt zijn verhaal

Het leven van een emigrant in de Liemers
Alexia Bezemer 

Moises Herrera Sanchez op typisch Hollandse klompen

Leden van triathlon vereniging Triathliem uit Didam verzamelen zich in de Kerkstraat voor de wekelijkse training. De lachende gezichten 
zijn v.l.n.r.: Rolf Bouman, Bram Schaars, Sjors Kamphuis, Thomas Hendriksen, Marco van Dijk en Raymond Wenting. (Foto: Floor Koers).

Innovatie 16
6921 RN Duiven 

026 – 312 19 62
hakkersautoschade.nl

VOOR VAKKUNDIG EN SNEL HERSTEL

ONTZORGEN                    KLANTGEDREVEN                 VAKMANSCHAP                    BETROKKEN   
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CITROËN DS4

1.6 VTI 120pk Business  
Airco | Cruise | Trek-
haak
Bouwjaar 2013
Km. Stand 125.550 km

Prijs € 9.950
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Opel 
Grandland X 
1.2 Turbo Edition / Nieuwe 
auto / Camera / Sensoren 
/ Cruise control
Bouwjaar 2021
Km. stand 6 km
Prijs € 29.750,-

IN 
NIEUWSTAAT

OCCASION 
VAN DE WEEK

Opel Mokka
1.4 Turbo ecoflex 4x4 
edition / Cruise control / 
18 inch velgen / Sensoren 
voor en achter
Bouwjaar 2012
Km. stand 30.088 km
Prijs € 12.950,-

www.THEOVANHUET.nl voor al onze auto’s

Toyota RAV4 
2.0-16V VVT-i Sol 

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

Km. stand 239019 km
Bouwjaar: 2004

€ 5.950,-

Peugeot 407 
2.0 HDI 16V SW XR Airco/

Lmvelg
Brandstof: Diesel

Km. stand 221.000 km
Bouwjaar 2005

€ 3.250,- 

Volkswagen Transporter
2.5 TDI 340 Airco/Cruise/Navi/

LMvelg/PDC/Trekhaak
Brandstof: Diesel

Km. stand: 124109 km
Bouwjaar: 2007 

€ 15.750,-

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

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

● Occasions                       

● Onderhoud en
    Reparatie 

● Bandenservice

● Vrijwaring

 OPENINGSTIJDEN: 
• dinsdag t/m vrijdag

van 9.30 tot 17.00
• zaterdag van 9.30 tot 14.00

www.tinselboerautos.nl

I.v.m. vakantie GESLOTEN 
t/m 30 augustus 2021

Nu ook uw adres voor 
jong gebruikte auto’s 
en campers. 

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

Nu ook uw adres voor 
jong gebruikte auto’s 
en campers. 

HET HAZELAND 1 - 6931 KA WESTERVOORT - 026-3120881

www.autobedrijfbasbloemberg.nl

AUTOBEDRIJF
BAS BLOEMBERG

AUTOBEDRIJF

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
• Verkoop occasions    

Ook voor schadeherstel!

TEVENS HET ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES, ONDERHOUD, APK, SCHADE EN TAXATIE

WWW.DEMIAUTO.NL

Het Hazeland 36-38
6931 KB Westervoort

Tel. 026-3119009
Fax 026-3237478

Mobiel 06-51405200
info@demiauto.nl

Tevens leerbedrijf  
voor de mobiliteitsbranche!

Verkoop van gebruikte 
± 60 BOVAG occasions

Het BOVAG autobedrijf 
in Westervoort, reparaties 

met BOVAG garantie.TOTAAL 

AUTO-ONDERHOUD 

EN DE MOOISTE OCCASIONS 

UIT DE REGIO
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BABBERICH – Op 27 en 29 augus-
tus organiseert SV Babberich haar 
jaarlijkse Frans van de Zand toer-
nooi op sportpark De Buitenboom. 
Deelnemende verenigingen zijn dit 
jaar ’t Peeske uit Beek, Groessen, 
Ulftse Boys, het zaterdagteam van 
OBW, winnaar van de vorige editie 
GVA uit Doornenburg natuurlijk SV 
Babberich zelf. 

Op vrijdag strijden ’t Peeske, GVA 

en SV Babberich in Poule A in on-
derlinge wedstrijden van 40 mi-
nuten om de poulewinst. In poule 
B doen OBW, Groessen en Ulftse 
Boys hetzelfde. De eerste wedstrij-
den starten vrijdag om 18.30 uur.
Op zondag strijden de nummers 
2 van elke poule om 12.00 uur te-
gen elkaar. De nummers 3 van elke 
poule spelen om 12.30 uur en de 
finale wordt gespeeld om 14.00 
tussen beide poulewinnaars. Deze 

wedstrijden duren alle 2x 45 minu-
ten. Na afloop van de finale zal de 
prijsuitreiking plaatsvinden. Hoofd-
sponsor Coöp Babberich heeft voor 
elk team een beker beschikbaar 
gesteld.
Vorig jaar kon er helaas geen pu-
bliek bij aanwezig zijn. SV Babbe-
rich is verheugd dat dit jaar bezoek 
weer ontvangen mag worden, na-
tuurlijk wel binnen de dan geldende 
corona-richtlijnen.

WESTERVOORT – Terwijl 
het weekend ‘Westervoort 
in Beweging’ ook dit jaar 
vanwege corona niet door-
gaat, vindt op 26 en 27 
augustus de Hunted Cup 
plaats. Een evenement 
dat Westervoort weer 
langzaam in beweging wil 
krijgen en daarom dan ook 
door Stichting Promotie 
Westervoort van harte 
wordt ondersteund. 

Het evenement wordt ge-
organiseerd door Hope 
XXL, in samenwerking met 
Beweegteam Westervoort 
en Maatschappelijke Diensttijd Lie-
mers en wordt ondersteund door 
Westervoort in Beweging. Hunted 
is een spel waarbij in teamverband 
de strijd met elkaar wordt aange-
gaan. Elk team bestaat uit drie per-
sonen en ziet op zijn smartphone 
een plattegrond van Westervoort 
en de kluizen die beroofd kunnen 
worden. De jagers zetten alles op 
alles om de criminelen op te sporen 
en te vangen. Het coronaproof spel, 
dat digitale en fysieke elementen 
kent, wordt gespeeld op een van de 
vijf speelvelden in Westervoort (De 
Weem, Ganzenpoel, Steenderens, 
Hoogeind en Horsterpark).Binnen 
deze speelvelden gaan teams met 

elkaar de strijd aan. Ieder team ont-
vangt een code, instructies en gaat 
vervolgens naar het toegewezen 
speelveld om het spel te spelen. 
Het team met de meeste punten 
wint de Hunted Cup Westervoort. 
Een prijs die beschikbaar wordt ge-
steld door stichting Promotie Wes-
tervoort.
Hunted is een spel voor mensen 
die van spanning, actie en bewe-
ging houden. Voor het spel dat 
ongeveer anderhalf uur duurt, kun-
nen families, vrienden, clubs, bu-
ren, klasgenoten zich met één of 
meerdere teams van drie personen 
opgeven. Bij het spel heb je een 
opgeladen telefoon en wat drin-

ken nodig.Iedereen die een team 
wil opgeven, kan zich aanmelden 
door een mail te sturen naar t.kap-
pen@santépartners.nl. De eerste 
200 deelnemers ontvangen een 
Goody Bag met powerbank! Vanaf 
23 augustus ontvang je een reactie 
op je inschrijving en wordt bekend 
gemaakt waar en hoe laat je team 
start. Aanmelden voor deelname 
aan de Hunted Cup Westervoort 
kan uiterlijk tot op de speeldagen. 
Ben je tussen de 18 en 27 jaar en 
wil je helpen, geef je dan op om 
te worden opgeleid als Hunted In-
structeur. Wanneer je je hiervoor 
wilt aanmelden, kun je een mail te 
sturen naar anny@hope-xxl.com.

Vieringen: Elke zondag om 
10.30uur  in het eucharistisch cen-
trum te Zevenaar. Deze zijn tevens 
te volgen via een livestream op het 
YouTube kanaal van de parochie.
Woensdag 1 september om 
19.00uur:   Woorddienst   Par.vrg. 
Piet Peters. U bent welkom in de 
H.Andreaskerk te Groessen.

Intenties: 22-8-21: Jaarged Miriam 
Reijmer-Peters, Theodorus en Riek 
van Ditshuizen-Peters, Roza Boss-
Meijer.     29-8-21: Jaarged.Co Ko-
ning, Bernard en Marie van Onna, 
Roza Boss-Meijer.    1-9-21: Woord-
dienst in Groessen. Vader en Moe-
der Staring, Thea Staring-van den 
Hazelkamp.

Wilt u ook iets onder de aandacht 
brengen in uw regio? Dat kan! 
Stuur uw bericht in via onze web-
site: www.gemeentenieuwsonline.
nl.

 Klik op onze website eerst op de 
regio waarover uw bericht gaat. 
Alleen voor die regio stuurt u het 
in. Klik vervolgens op: ‘Nieuws in-
sturen’. Uiteraard kunt u ook een 

(onbewerkte, rechtenvrije) foto toe-
voegen. Het wijst zich vanzelf. Vra-
gen? Bel: 0481 464770. We helpen 
u graag verder.

Op zondag 22 augustus is er om 
10.30 uur een Woord- en Commu-
nieviering, géén livestream, voor-
ganger pastoraal werker Maarten 
Smits.
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Thea van Haaren van der 
Velden en overleden familie, 
Ria Witjes-Driessen, Lenie van 
Vliet-Oudshoorn, Theo Bekker.

Op vrijdag 27 augustus is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering, 
voorganger Pastoor Thanh Ta. Stil-
le viering. Intentie: Jaap Buys. 

Op zondag 29 augustus is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering, 
geen livestream, voorganger Pas-
toor Thanh Ta. 
Intenties: Mevr. C. van Huet-Wiel-
and, Familie Steens-Degen, Ria 
Witjes-Driessen, Johannes Croes, 
Theo Bekker.
Overleden: Op 3 augustus is overle-
den Theo Bekker in de leeftijd van 
85 jaar. Hij woonde Masiusplein. 
Zijn uitvaart was maandag 9 au-
gustus in de H. Andreaskerk Zeve-
naar waarna de crematie was te 
Doetinchem.

De Mariakapel is dagelijks open 
van: 9.30 uur tot 16.30 uur. Uw 
aandacht voor de voedselinzame-
ling door de Voedselbank. In de 
Mariakapel is een krat geplaatst 
voor de voedselbank, daarin kunt 
u houdbaar voedsel deponeren ten 
behoeve van de voedselbank (tele-
foonnummer Centraal secretariaat: 
0316 523468).

Voor meer informatie en kerkdien-
sten: raadpleeg ons parochieblad 
Op Weg, de website www.rklie-
mers.nl en Facebook.

Frans van de Zand-toernooi

Hope XXL brengt Westervoort in beweging

Ook uw bericht in de krant? 

H.Andreaskerk-Maria Koningin Zevenaar

H.Andreaskerk 

Doesburgseweg 37
6902 PL Zevenaar

T 0316 - 527925
F 0316 - 527415

info@koningfd.nl
www.koningfd.nl

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

2.8% rente online spaarrekening.
- Nederlandse bank

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

Assurantiën  Pensioenen  Hypotheken  Administratie  Makelaardij

Reserveer 
nu het nog 

kan!

Verzekeringen - Hypotheken
Financiële planning

Zevenaar | 0316-527925 | www.koningfd.nl

Op naar een 
Voordelige hypotheek

Het gemak van ontzorgen

GROESSEN – Geen normale ker-
mis. Geen schuttersfeest. Maar op 
zondag 19 september zal het niet 
stil zijn in Groessen. Schutterij 
EMM en de stichting Das Groessen 
hebben samen de Kermiscarrousel 
bedacht. Waar het hele dorp aan 
mee kan doen. 

Voorzitter John de Lorijn van Schut-
terij EMM Groessen:  “Het  tentfeest 
hebben we helaas moeten afgelas-
ten. Toch wilden we iets doen. Daar-
om hebben we stichting Das Groes-
sen gevraagd mee te denken. Met 
als resultaat de Kermiscarrousel.”
Hoe werkt het precies? Groepen 
moeten zich opgeven om deel te 
nemen en bestaan uit 4 tot maxi-
maal 10 personen. Deze groepen 
fietsen van locatie naar locatie en 
gaan vendelzwaaien, ereboog ver-
sieren, schieten, defilé uitvoeren, vo-
gelknuppelen, kwissen en de biele-
mannen assisteren. Alle Groessense 

terrassen (Rinoceros, Zaal Gieling, 
Dorpshuis, Wellinghoeve en Schut-
tershuis) zijn binnen de richtlijnen 
geopend voor de deelnemers aan de 
Kermiscarrousel.
Voorzitter Sjoerd Geurts van de 
stichting Das Groessen denkt dat 
de Kermiscarrousel een feestelijke 
geheel wordt. “Het jaarlijkse schut-
tersfeest is niet te vervangen, maar 
op deze wijze brengen we de kermis 
toch een beetje tot leven op een ver-
antwoorde wijze. De sleutel die het 
mogelijk maakt is dat de deelnemen-
de groepen zich verspreiden over 
het dorp.”. De kermiscarrousel duurt 
van 11.00 tot 16.00 uur. Teams die-
nen zich vooraf op te geven omdat 
er een beperkt aantal groepen kan 
deelnemen. Opgave kan via lede-
nadministratie@emmgroessen.
nl. Kinderen onder twaalf jaar doen 
gratis mee. Iedere deelnemer betaalt 
vijf euro en krijgt een lunchpakket en 
consumptie.

Een van de activiteiten waar de deelnemende groepen aan deelnemen: vogelknuppelen.

Groessen maakt zich op voor 
Kermiscarrousel
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HOOFDPIJN: 
U HOEFT ER 
NIET MEE TE 
LEREN LEVEN
Heeft u regelmatig 
last van hoofpijn? 
Belemmert    dit u in het 
dagelijks leven? Zou 
u hier vanaf willen 
om weer meer van de 
leuke    dingen te kunnen    
genieten?    Voorkom dat 
uw hoofdpijn    nog langer 
duurt en start met u 
behandeling bij 
Result Care.

Hoofpijn is een veel
voorkomende klacht. 
Veel mensen komen met 
verschillende medisch 
specialisten in aanraking 
om achter de oorzaak te 
komen. In veel gevallen 
leiden de onderzoeken    
nergens naar. Er wordt 
geen aanwijsbare oorzaak    
gevonden, waardoor    er 
weinig aan te doen is. 
Soms zijn mensen wel 
eens bij een masseur 
geweest en dat helpt dan 
wel tijdelijk, maar op 
lange termijn biedt het 
toch geen uitkomst. Bij 

Result Care wordt hoofdpijn   
snel en effectief    behandeld
door een combinatie    van 
fysiotherapeuten    en 
chiropractoren.    Vele 
mensen gingen u 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

HOOFDPIJN?

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

Kerkweg 10, 6905 AW Zevenaar

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

GENIETEN ZOALS THOEN,
IN EEN AMBIANCE VAN THANS

NAAST 

DE KERK IN 

OUD-ZEVENAAR

WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN

van 17 augustus 
t/m 1 september

Resta�ant ‘t Cen�um
eten bij Reijm�!

Resta�ant ‘t Cen�um
eten bij Reijm�!
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Tijdens de zomermaanden kunt u 
buiten genieten van ons zonnige 
terras en de prachtige omgeving.

www.centrumreijmer.nl - 0316 24 72 13 - info@centrumreijmer.nl     

Didamsestraat 4 I 6901 HC Zevenaar T 0316 26 27 33 

Mode voor  de man van nu!

RONDE
PRIJZENWIJ GAAN 

          STOPPEN!

WINTER & 
ZOMER 

COLLECTIE

Didamsestraat 4 I 6901 HC Zevenaar T 0316 26 27 33 

Mode voor  de man van nu!

OPENINGSTIJDEN:
ma gesloten - di t/m do 09.30 - 18.00 uur
vr 09.30 - 20.00 uur - za 09.30 - 17.00 uur

OP ALLES!          STOPPEN!          STOPPEN!

OPENINGSTIJDEN:

€60,-
€80,-

€45,- €100,-

€35,-

€175,-

€25,-€15,-

€150,-

ABEL Huisman

Voor al uw binnen- & 
buitenschilderwerk

Gaat u voor kwaliteit neem dan contact op:

06 - 51 49 72 03 
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ZEVENAAR – Bijna vijf jaar is de famlie 
Omar gehuisvest in Zevenaar. Ver van hun 
geboorteland Syrië werken vader Edris 
(45), moeder Shereen (37) en hun zoons 
Hassan (15), Roni (14) en Youssef (11) 
aan hun toekomst. In hun sober ingerichte 
flatje aan de Mozartlaan vertellen ze hun 
verhaal. In het Nederlands. “Wij willen heel 
graag werken.”

Het enthousiasme en de veerkracht van Edris 
en Shereen Omar zijn groot. Samen met 
hun jongens ontvluchtten ze in 2013 huis 
en haard in hun woonplaats Aleppo, de ba-
kermat van de allersvernietigende Syrische 
burgeroorlog. Via Turkije kwam eerst Edris 
in Nederland terecht; een jaar later werd het 
gezin herenigd in het AZC in Winterswijk. Het 
gemis aan familie en het welvarende Syrië 
van voor de oorlog doet pijn. Shereen’s fa-
milie vluchtte in 2013 naar Roemenië. Daar 
overleed haar vader toen ze in Turkije zat. 
“Twee jaar geleden heb ik mijn moeder, twee 
zussen en broer gelukkig weer ontmoet. In 
Roemenië. Dat was een geweldig weerzien.” 
Voor Edries rest slechts online contact met 
zijn vader en twee zussen in Syrië. Hij heeft 
ze al tien jaar niet meer gezien. “Mijn moeder 
is in 2017 overleden, daar kon ik niet bij zijn.” 
Toch zetten ze hun beste beentje voor. Edris: 
“Nederland is zo goed voor ons, het is hier 

veilig, de mensen zijn aardig en alles is goed 
geregeld voor de kinderen.” 

Ingeburgerd
De jongens spreken inmiddels alle drie vloei-
end Nederlands en zijn helemaal ingebur-
gerd. Hassan zit op het Liemers College en 
voetbalt bij DCS, Roni krijgt onderwijs op het 

Candea College en Youssef op de Linden-
hage.Trots kijkt Edris naar zijn jongens. Zelf 
droomt hij van een betaalde baan. Kleerma-
ker, zijn professie in Syrië, is hier een uitge-
storven beroep. Nu doet Edris werkervaring 
op als elektromonteur bij het Duivense E-ca-
re. “Ik kan veel. Maar de taal is erg moeilijk.” 
Edris is niet de enige. Daadwerkelijk een 

baan vinden is voor statushouders geen 
abc’tje. Van nul af aan beginnen met een 
vreemde taal is moeilijk. Scholing duurt 
vaak lang. Doodzonde, want het mes snijdt 
aan meerdere kanten. Werken bevordert de 
integratie, mensen raken uit een uitkerings-
situatie en openstaande vacatures worden 
vervuld. Shereen pikte de taal sneller op en 
slaagde binnen notime voor haar inburge-
ring op A2-niveau en is nu bijna klaar met 
B2-niveau.

Opleiding
Dat opende voor haar de deur naar de drieja-
rige opleiding persoonlijk begeleider specifie-
ke doelgroepen. Nu loopt ze stage bij Vluch-
tenlingenwerk in Zevenaar. Daar begeleidt ze 
Syrische nieuwkomers met de dagelijkse be-
slommeringen. “Ik help ze als er iets geregeld 
moet worden, bijvoorbeeld met de gemeente 
Zevenaar of contracten met energiebedrij-
ven.” Daarnaast verrricht ze vrijwilligerswerk 
bij Nandri. Net als Edris streeft ze naar een 
betaalde, vaste job, zodat ze mensen kan 
helpen. Zelf krijgt ze net als Edris via Calei-
doz elke week visite van een ‘Taalmaatje’. 
“Voor ons is dat een mooie manier om nog 
beter de taal en en cultuur beter te leren. 
Mijn Taalmaatje helpt de kinderen ook met 
hun huiswerk”, aldus Shereen. Een welkome 
handreiking, die het gemis aan familie en 
verwanten een klein beetje verzacht. Nu nog 
betaald werk. “Ik wil alles aanpakken’, besluit 
Edris Omar.

Van de redactie

‘Wij willen heel graag werken’
Familie Omar werkt ver van geboorteland aan toekomst

Edris, Shereen, Roni en Youssef voelen zich thuis in Nederland

Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken 
we regelmatig een ondernemer of medewer-
ker van een Liemers bedrijf.

Naam?
“Antoine Lucassen. Samen met mijn vrouw 
Elly, mijn zoon Twan en drie personeelsleden 
run ik Dierspecialist Lucassen. Ik woon en werk 
in Zevenaar.”

Bedrijf?
“Dierspecialist Lucassen is opgericht in sep-
tember 2004. Inmiddels zijn we één keer ver-
huisd en één keer uitgebreid. Uiteraard hebben 
we een breed assortiment diervoeders, dier-
benodigdheden en hengelsport artikelen. Ook 
levende have, zoals knaagdieren, vogels, vis-
sen reptielen en amfibieën, ontbreekt niet. We 
hebben gekwalificeerd personeel en worden 
bijgeschoold door onze leveranciers. Zo kun-
nen we onze klanten een goed advies geven. In 
overleg, bezorgen wij bij onze klanten door heel 
de Liemers.”

Vrije tijd?
“Ik vind het heerlijk om in de Liemers te wande-
len, samen met Elly en onze hond. We wandelen 
zowel rond Zevenaar als in de Montferlandse 
bossen of over de Bijland. Soms pakken we de 
auto en rijden langs vele dorpen, om te genieten 
van het mooie landschap. Onderweg drinken we 
dan een kopje koffie met gebak erbij.”

De Liemers?
“Ik ben in Babberich geboren en woon nu 24 
jaar in Zevenaar.”

Mooiste plekje?
“De Liemers heeft veel mooie locaties. Zelf 
geniet ik dagelijks van het stukje Babberichse 
weg nabij het Juvenaat. Daar laat ik de hond 
uit.”

Lokaal?
“Onze dieren komen van lokale fokkers en kwe-
kers. Ook bij onze verbouwingen hebben we 
lokale bedrijven ingeschakeld. Privé koop ik 
zoveel mogelijk bij plaatselijke ondernemers. 
Lokale besteding is essentieel voor het voort-
bestaan van de Liemers. Zo houden we het 
leefbaar.”

HERWEN – Het UNESCO-comité heeft on-
langs de status van Werelderfgoed toe-
gekend aan de Romeinse archeologische 
vindplaatsen bij Herwen, als onderdeel van 
de Neder-Germaanse limes, de grens van 
het Romeinse Rijk. Daarom organiseert 
Kunstwerk! Liemers Museum op vrijdag 20 
augustus om 14.00 uur een gratis rond-
wandeling langs de Romeinse vindplaat-
sen bij Herwen en de Bijland. 

De limes was de grens van het Romeinse 
Rijk, die dwars door Nederland loopt. De 
Romeinse limes is daarmee het grootste 
archeologische monument van ons land. 
Sporen van deze grens liggen deels diep 
in de grond en parallel aan de Rijn. Bij de 
zandwinning in de Bijland zijn de afgelopen 
eeuw veel bodemschatten uit de Romein-
se tijd naar boven gekomen. Tijdens deze 

rondwandeling zal archeoloog Jan Verha-
gen ingaan op de geschiedenis van Her-
wen en de Drususdam, die is vastgelegd 
door de Romeinse geschiedschrijvers. Ook 
zal hij de deelnemers informeren over de 
vondsten die in de 20e eeuw in de Bijland 
zijn gedaan en de recente opgravingen die 
sporen van Romeinse militaire kampen aan 
het licht hebben gebracht. De eerste rond-
wandeling vindt plaats op vrijdag 20 augus-
tus om 14.00 uur. Het is een wandeling van 
4 kilometer, die ruim anderhalf uur duurt. 
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage 
voor het Liemers Museum wordt op prijs 
gesteld. Wie wil meelopen, kan zich aanmel-
den op limes@liemersmuseum.nl en ont-
vangt daarna per e-mail verdere informatie 
over de wandeling en het startpunt (bij de 
kopie van de grafsteen van Marcus Mallius 
op de Herwensedijk). Het maximum aantal 
deelnemers is 15. Bij voldoende belangstel-
ling wordt de rondwandeling meerdere ke-
ren gehouden.

Kyra Sannes

Van de redactie

‘Heerlijk om in de Liemers te wandelen’

UNESCO-wandeling bij Romeins Herwen

Lokale besteding is essentieel voor 
het voortbestaan van de Liemers. 
(Foto: Kyra Sannes)



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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

Droger WTE 84383NL 7kg 
condensdroger incl. afvoer aan 

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

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

WTE84383NL wit

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

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

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

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

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

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

WAQ28496NL 

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

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

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

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

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

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

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

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

Afgeprijsd van € 699.00 
voor € 649.00

Afgeprijsd van € 499.00 
voor € 469.00

Afgeprijsd van € 129.00 
voor € 99.00

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

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

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

SM 3737 RVS-zwart

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

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

passen voor condenswater.

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

GF400HL zwart

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

28
.1

1.
20

15
10

47
89

2

Peters St Janshof  Service en Kwaliteit 

Peters St. Janshof
al 65 jaar een 

vertrouwd adres

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

AKTIEMAAND    60 jaar!

Peters St. Janshof Kerkstraat 42 6941 AH Didam

BEZORGEN, INBOUWEN EN REPAREREN DOOR ONS DESKUNDIGE TEAM

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

MIELE STOFZUIGER         
C1, C2, C3

BOSCH 
KOEL/VRIES
• Vrijstaand 

en inbouw
• Eventueel gratis 

inmeten bij
aankoop van 
nieuwe koelkast

• Prijzen 
incl. inbouwen

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

gewicht
• 1400 toeren
• Energiezuinig 

Zeer scherp 
geprijsd

• Dab ontvangst • Klok FM 
• 10 voorkeurzenders • 

• Met stofzak
• Verschillende 

types op 
voorraad

vanaf 
€ 179,-

STRIJKIJZERS
• Strijkijzers in verschillende 

soorten en prijsklasse

PANASONIC & PHILIPS

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

BOSCH ACCU 
STEEL-

STOFZUIGER
• Afneembare 

handzuiger
• Li-Ion accusysteem
• Gebruiksduur 

+/- 35 min.

BOSCH VAATWASSER
• Vrijstaand 

• Inbouw
• Onderbouw

vanaf 
€ 399,-

BOSCH WASMACHINE 
GROOT
ASSORTIMENT 

• Makkelijk 
te bedienen

• Aquastop

• 1400 en 

1600 toeren

PANASONIC, MUSE 
EN SOUNDMASTER 
DAB + RADIO’S
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DOESBURG – Geheel volgens 
de coronaregels wordt de eerste 
openluchtvlooienmarkt van dit 
jaar gehouden.

De markt is op het grote gras terrein 
naast ‘t Olde Ras aan de Dremp-
terdijk op zondag 29 augustus 
van 9.00-16.00 uur. Georganiseerd 
door Animo-vlooienmarkten (altijd 
weer een groot succes) waar weer 
veel tweedehands, antiek, curiosa, 
snuisterijen, brocante en kleding te 
koop wordt aangeboden
Er is geen check van vaccinatie 

of negegatief testbewijs, wel een 
eenrichtingslooproute en brede 
looppaden voor de bezoekers! “Zo 
kunnen wij de 1,5-metermaatre-
gel handhaven. Ook is er ruime 
gratis parkeergelegenheid op het 
terrein. Wilt u zelf wat te koop 
aanbieden, huur dan een kraam 
of grondplaats, te bestellen via 
www.animo-vlooienmarkten.nl of 
06 39108152. De markt bezoeken 
kost drie euro entree; kinderen tot 
12 jaar onder begeleiding gratis! 
Toiletten, en catering met terras 
is aanwezig!”

GROESSEN – Op zondag 12 sep-
tember gaan de brommers van 
start voor een rit van 90 km door 
de Liemers. Voor de vierde keer 
organiseert de Groessense acti-
viteitencommissie ‘Gruosna 838’, 
onderdeel van CV De Deurdreiers, 
deze toertocht. De laatste keer 
was in juni 2019, dus werd het 
hoog tijd voor een vervolg. 

De toer wordt gereden onder leiding 
van een voorrijder, dat is een veilige 
manier van toeren. Inmiddels heeft 
deze brommertoer bekendheid 
opgebouwd door de gemoedelijke 
opzet ervan. Het eerste jaar deden 
18 brommers mee, daarna res-
pectievelijk 33 en 32 deelnemers. 
Afgaande op de reacties lijken het 
er dit jaar meer te worden. Aller-
lei merken doen mee, waaronder 
Zundapp, Kreidler, Honda, Simson 
en Fantic Oasis.

De start is op de bouwlocatie van 
De Deurdreiers aan Den Olden-

hoek. Voor de lunchpauze heeft 
de commissie een verrassingslo-
catie op het oog, net over de rand 
van de Liemers. Ook de finish is 
bijzonder, namelijk op het ter-
rein waar dezelfde dag de eer-
ste Groessense zeepkistenrace 
plaats heeft, op ‘Viaduct de Aa’. 
De brommers mogen finishen in 
de pauze van deze kistenrace.

Inschrijven
Vooraf aanmelden middels een 
mailtje naar brommerskieken@
deurdreiers.nl met vermelding 
van naam, woonplaats, telefoon 
en omschrijving van de brommer. 
Deelname kost tien euro voor de 
verzorging van het rallyschild en 
een warme hap met drinken in de 
lunchpauze. 
Verzamelen en inschrijven vanaf 
08:30 uur aan Den Oldenhoek 6a 
in Groessen. Om 09:30 uur wordt 
gestart. De finish zal rond 14:00 
uur zijn op Viaduct de Aa in Groes-
sen.

Een ‘stilleven’ van deelnemende brommers aan een eerdere ‘Gruosna 838’ toertocht door 
de Liemers tijdens de pitstop halverwege de toer. (foto: Archief ‘Gruosna 838’ / CV De 
Deurdreiers)

Jubileumoptreden LWS in De Ogtent. (foto: Margreet Ditzel)

DUIVEN – Het mooie Duivens pop-
koor ‘Look Who’s Singing’ begint 
weer met repeteren op maandag 6 
september in de OGtent.

Twee koorleden vroegen hun diri-
gent Natalie Goossens: ” Welk ef-
fect heeft een lockdown op een ge-
oefend koor? En... kunnen nieuwe 
leden zich meteen al aanmelden 
voor LWS? Natalie: ”De repetities 
gaan de eerste weken in het begin 
anders. Het is voor nieuwe leden 
dan ook het ideale moment om 
bij het koor aan te sluiten. Meteen 
twee uur zingen is te vermoeiend. 
We beginnen met: een goede, ont-
spannen houding, goede adem-
haling, mond- en articulatie oefe-
ningen, oefeningen in hoogte en 
laagte, klinkeroefeningen. Dan zin-
gen we wat leuk, bekend repertoi-
re. Op den duur ziet Natalies ideale 
repetitieavond er weer als volgt uit: 
Voor de pauze oefenen, na de pau-
ze zingen we lekker weg, waarbij 

het zangplezier voorop staat.”  
Natalie heeft conservatorium ge-
daan en heeft 25 jaar ervaring. Na-
talie was blij verrast, toen ze voor 
het eerst  de mooie koorklank van 
LWS hoorde. Ze houdt van een af-
wisselend repertoire. Zij maakt ook 
oefenbestanden, eventueel voor 
thuis. 
LWS zoekt nieuwe leden. Mannen 
zijn welkom voor de tenor- en bas-
stem; vrouwen voor de alt- en sop-
raanstem. Als er weer elke week 
geoefend kan worden, ziet Natalie 
komende kerst al een klein kerstop-
treden van LWS in het verschiet. 
LWS zingt op maandagavond van 
half acht tot half tien in de grote 
schutterszaal van de OGtent. Het is 
een zeer ruime, goed geventileerde 
zaal, waarbij de koorleden genoeg 
afstand kunnen houden. Wil jij ook 
wekelijks genieten van een heerlijke 
repetitieavond? Je bent van harte 
welkom bij LWS! www.lookwhos-
singing.nl.”

DIDAM – Vrijdag 27 augustus 
speelt de bekende theatermaker 
Dirk Scheele twee keer de muzi-
kale voorstelling ‘Coco kan het!’, 
geschikt voor peuters en kleu-
ters. De eerste voorstelling is om 
11:00 uur in Bibliotheek ’s-Hee-
renberg. De tweede is om 14:00 
uur in Bibliotheek Didam. 

Dirk Scheele schrijft en speelt 
shows en liedjes voor kinderen 

vanaf twee jaar. De voorstel-
ling  was eigenlijk gepland tijdens 
de Nationale Voorleesdagen in 
januari, maar kon toen vanwege 
corona niet door gaan. ‘Coco kan 
het!’ van Loes Riphagen is het 
prentenboek van het jaar. Kaart-
jes kosten 3,50 euro per persoon, 
aanmelden is verplicht. Dit kan te-
lefonisch op 0316 221184 of per 
mail naar info@bibliotheekmont-
ferland.nl.

Openluchtvlooienmarkt 
in Doesburg

Brommertoertocht Gruosna838

Look Who’s Singing start weer

Theater in bibliotheken
(advertentie)

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
e info@notariskantoordidam.nl  |  www.notariskantoordidam.nl

Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam  |  t 0316 - 22 12 43
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Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2 | 6941 BJ Didam 
t 0316 - 22 12 43
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Film
Onlangs zei een van mijn trouwe 
klanten, die ik tegenkwam op de 
Regiokampioenschappen sprin-
gen en dressuur voor Gelderland 
en Flevoland en die dit jaar ‘onze’ 
P.V. de Boleemruiters mocht orga-
niseren: “Goh, weet je nog dat ge-
doe met die Italianen?”

Ach ja, inderdaad… Wat een gedoe!

Wat was er aan de hand? Mijn cli-
ent had een bedrijf - laten we voor 
het gemak zeggen ‘een groothan-
del in bedrijfskleding’ (dat had 
mijn vader vroeger) - en hij wilde 
graag ook in Italië bedrijfskleding 
gaan verkopen en zocht daarvoor 
businesspartners. Nu wil ik natuur-
lijk niet zeggen dat alle Italiaanse 
ondernemers rare mensen zijn, 
maar het is wel frappant dat mijn 
cliënt Eddy (niet zijn echte naam) 
vreemde zaken met hen mee-
maakte.

Ze maakten afspraken over het 
samen oprichten van een BV. De 
plek was al bijzonder: in een café. 
Dat is uiteraard niet erg, maar als ik 
dat hoor, krijg ik gelijk de fi lm ‘The 
Godfather’ op mijn netvlies. En zo 
verliep het gehele proces eigenlijk 
ook een beetje. Gelukkig niet met 
schietende mensen, maar wel met 
onder druk zetten, bedreigingen 
en louche advocaten. “Niet voor 
herhaling vatbaar”, zei Eddy later. 
We kunnen er nu om lachen - het 
is ook alweer een paar jaar gele-
den - maar het is wel een soort 
fi lm geworden waar we vijf jaar in 
gezeten hebben. 

Heb jij ook een vreemd gevoel bij 
de mensen waar je zaken mee wil 
doen? Denk dan liever tien keer 
na voordat je ook in zo’n fi lm be-
landt… Eddy en ik doen dat zeker!

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

Dirk Scheele. (foto: BureauVanaf2) 



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

HORIZONTAAL: 1 melaatsheid, 5 berichtje per telefoon, 
8 van hem, 12 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 
13 stuk doek, 14 standaard voor mobiele digitale telefonie, 
15 smerig, 17 inwoner van Sumatra, 19 uitgestorven vogel, 
21 armbeen, 23 oogwenk, 25 ook niet, 27 stekel, 30 soort 
hert, 31 opstapje, 34 afwezig, 36 verwarmingstoestel, 
37 transactie, 38 afkerig van iets, 39 pendelaar, 42 doelverde-
diger, 45 noodsignaal, 46 Arabische letter, 48 tuinkamer, 
49 net zo, 52 betonnen zinkbak, 55 tantième, 58 wetering, 
59 hangstang voor een reddingsboot, 61 godin van de kunst, 
62 binnenschip, 64 ontkenning, 65 doorwaadbare plaats, 
66 voordelig, 67 zevende toon, 68 achterklap.

VERTICAAL: 1 bijschrift, 2 zoogdier, 3 zonderling, 4 spil, 
5 binnendijk, 6 apatisch, 7 kramp, 8 decigram (afk.), 9 Integra-
ted Services Digital Network (afk.), 10 aandoeningen, 
11 armoedzaaier, 16 oosterlengte (afk.), 17 bijvoorbeeld (afk.), 
18 slimmerd, 20 diskjockey, 22 klein en scherp mesje, 24 ge-
boeidheid, 26 bekende personen en groepen, 28 Oud-Griekse 
pasmunt, 29 scheepsexploitant, 32 mikpunt, 33 deel van een 
breuk, 35 buidel, 36 Gemeentelijk Adminstratiekantoor (afk.), 
39 supportersschare, 40 verwoed, 41 waarde, 43 openings-
stuk, 44 scheikundige stof, 46 behaaglijk, 47 volken, 50 flard, 
51 scheut, 53 riviertje bij Utrecht, 54 kunstleer, 56 van geringe 
breedte, 57 Academisch Ziekenhuis (afk.), 60 boerderijdieren, 
63 kilogram (afk.), 65 wereldkampioenschap (afk.).
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Uw oplossing:
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WOORDZOEKER W350

117%

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

HORIZONTAAL
1 Strop voor het dier dat het een teckel is (7) ;  
7 Met de klemtonen komen ze beter uit (12) ;  
10 Prijsafspraak? (14) ;  11 De heerschappij over 
een wereldrijk (8) ;  12 De positie van de kraam 
(5);  14 Toegangsbewijs voor een bepaald gebied 
(12);  15 Het is nog een hele afstand tot daar aan 
de horizon (6) ;  16 Worden in dat veldhospitaal 
alleen besmettelijke zieken verpleegd? (5) ;  18 
Daar kan ik het warm van krijgen (5) ;  20 Soort 
katoenplant? (7) ;  21 Met een rauwe stem vertelt 
hij over de fijn gemaakte kaas (7).

VERTICAAL
2 Van geloofsbrieven voorzien zodat ze een lening 
verstrekken (12) ;  3 Vis naar een ben (10) ;  4 Een 
borrel voor de maat van een klein mannetje (6) ;   
5 In de hitte van de strijd in de vuurlinie (11) ;  
6 Neervlijen is wat kippen doen (6) ;  8 “Wil je met 
me dansen?” (10) ;  9 Door bevordering van de 
verkoop krijgt hij een hogere functie (8) ;  
13 Herrie om een gerecht dat maar matig vult (10) ; 
17 Lofwerk? (7) ;  19 In die tijden houden we 
rust (5).

WOORDZOEKER

CRYPTOGRAM

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

AMBROZIJN - ANODE - CITER - DEENS - DIKTE - EMOTIES - 
ERKER - FRAAI - FRANC - GASPIT - HOORN - KERKER - 
KERST - KLAAR - KNEUS - KRIEK - LAKEI - LAKEN - LAVET - 
LITHO - MAHONIE - MATHEMATICUS - MEDIA - MORPH - 
MOTIE - MOTOR - MULTI - NOREN - OFWEL - OKAPI - 
OMROEP - ONKUISHEID - OVERJAS - OVERVLOED - PARIA - 
PAVANE - RETORT - RIDDERORDE - ROZIJN - RUSTIG - 
SALIE - SLOME - SLUIS - SMEER - SOEPLEPEL - TERMIJN - 
THORAX - UHF ANTENNE - VERANDA - VISIOEN - VLOEK - 
WODKA - ZUIDPOOL 

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10

11 12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

raamdeco

kasten op maat

verf

styling advies behang

vloeren
Ruim 1200 m2 plezier voor
uw gehele in- en exterieur.

Uw project is onze zorg!

Het Ambacht 1, Westervoort
026 - 311 83 48www.pelgrimbv.nl

Het Ambacht 1, Westervoort     t 026 - 311 83 48     e info@pelgrimbv.nl     i www.pelgrimbv.nl 

Pelgrim BV schildert en timmert
Buitenschilderwerk, binnenschilderwerk en beglazing. Vakkundig en met 
verve. Onze vakmensen doen niets liever.

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

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

verf

raamdeco vloeren

kasten op maat

schilderwerk

styling advies

behang
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Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
tel. 026 379 13 09

www.sanidirect.nl

2.995,-
INCL. TEGELS

BADKAMER LATIA
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DEAL

Nieuwgraaf 46  |  DUIVEN
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www.sanidirect.nl
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Dé badkamerspecialist 

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 6911 AN  PANNERDEN      

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

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

  het vervangen van apparatuur en/of werkbladen

DUTCHFIX KEUKENS  
De Netelstede 11, 

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

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

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



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

HORIZONTAAL: 1 melaatsheid, 5 berichtje per telefoon, 
8 van hem, 12 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 
13 stuk doek, 14 standaard voor mobiele digitale telefonie, 
15 smerig, 17 inwoner van Sumatra, 19 uitgestorven vogel, 
21 armbeen, 23 oogwenk, 25 ook niet, 27 stekel, 30 soort 
hert, 31 opstapje, 34 afwezig, 36 verwarmingstoestel, 
37 transactie, 38 afkerig van iets, 39 pendelaar, 42 doelverde-
diger, 45 noodsignaal, 46 Arabische letter, 48 tuinkamer, 
49 net zo, 52 betonnen zinkbak, 55 tantième, 58 wetering, 
59 hangstang voor een reddingsboot, 61 godin van de kunst, 
62 binnenschip, 64 ontkenning, 65 doorwaadbare plaats, 
66 voordelig, 67 zevende toon, 68 achterklap.

VERTICAAL: 1 bijschrift, 2 zoogdier, 3 zonderling, 4 spil, 
5 binnendijk, 6 apatisch, 7 kramp, 8 decigram (afk.), 9 Integra-
ted Services Digital Network (afk.), 10 aandoeningen, 
11 armoedzaaier, 16 oosterlengte (afk.), 17 bijvoorbeeld (afk.), 
18 slimmerd, 20 diskjockey, 22 klein en scherp mesje, 24 ge-
boeidheid, 26 bekende personen en groepen, 28 Oud-Griekse 
pasmunt, 29 scheepsexploitant, 32 mikpunt, 33 deel van een 
breuk, 35 buidel, 36 Gemeentelijk Adminstratiekantoor (afk.), 
39 supportersschare, 40 verwoed, 41 waarde, 43 openings-
stuk, 44 scheikundige stof, 46 behaaglijk, 47 volken, 50 flard, 
51 scheut, 53 riviertje bij Utrecht, 54 kunstleer, 56 van geringe 
breedte, 57 Academisch Ziekenhuis (afk.), 60 boerderijdieren, 
63 kilogram (afk.), 65 wereldkampioenschap (afk.).
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K E R S T G L O E M O T I E S
S M A H O N I E U R E K R E K
P O M R O E P L W O D K A E E
V L N R M O T O R F E F I P D
L S E K R I D D E R O R D E I
O N D R U S T I G A K A E D L
E IJ E L H I K L A A R N M O E
K M O K F V S L U I S C O N P
V R L X A R O H T U I P IJ A E
M E V I N L A V E T D Z I Z L
O T R O T E R N E I O E E T P
R A E A E H K R U R D I K T E
P A V A N E O Z B A J L A N O
H O O R N D S M E E R A L G S
M A T H E M A T I C U S S E R

HORIZONTAAL
1 Strop voor het dier dat het een teckel is (7) ;  
7 Met de klemtonen komen ze beter uit (12) ;  
10 Prijsafspraak? (14) ;  11 De heerschappij over 
een wereldrijk (8) ;  12 De positie van de kraam 
(5);  14 Toegangsbewijs voor een bepaald gebied 
(12);  15 Het is nog een hele afstand tot daar aan 
de horizon (6) ;  16 Worden in dat veldhospitaal 
alleen besmettelijke zieken verpleegd? (5) ;  18 
Daar kan ik het warm van krijgen (5) ;  20 Soort 
katoenplant? (7) ;  21 Met een rauwe stem vertelt 
hij over de fijn gemaakte kaas (7).

VERTICAAL
2 Van geloofsbrieven voorzien zodat ze een lening 
verstrekken (12) ;  3 Vis naar een ben (10) ;  4 Een 
borrel voor de maat van een klein mannetje (6) ;   
5 In de hitte van de strijd in de vuurlinie (11) ;  
6 Neervlijen is wat kippen doen (6) ;  8 “Wil je met 
me dansen?” (10) ;  9 Door bevordering van de 
verkoop krijgt hij een hogere functie (8) ;  
13 Herrie om een gerecht dat maar matig vult (10) ; 
17 Lofwerk? (7) ;  19 In die tijden houden we 
rust (5).

WOORDZOEKER

CRYPTOGRAM

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

AMBROZIJN - ANODE - CITER - DEENS - DIKTE - EMOTIES - 
ERKER - FRAAI - FRANC - GASPIT - HOORN - KERKER - 
KERST - KLAAR - KNEUS - KRIEK - LAKEI - LAKEN - LAVET - 
LITHO - MAHONIE - MATHEMATICUS - MEDIA - MORPH - 
MOTIE - MOTOR - MULTI - NOREN - OFWEL - OKAPI - 
OMROEP - ONKUISHEID - OVERJAS - OVERVLOED - PARIA - 
PAVANE - RETORT - RIDDERORDE - ROZIJN - RUSTIG - 
SALIE - SLOME - SLUIS - SMEER - SOEPLEPEL - TERMIJN - 
THORAX - UHF ANTENNE - VERANDA - VISIOEN - VLOEK - 
WODKA - ZUIDPOOL 

1 2 3 4

5 6

7 8
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Doe gratis mee met de poule van  
PhoneHouse Duiven & Zevenaar 

Scan deze 
code, speel 
mee met de 
EK poule en  

win leuke 
prijzen

Nieuw

PhoneHouse Duiven 
Pastoriestraat 13 

6921 BX Duiven
 

Of bel de winkel: 
0316 511 111

Kan jij al  
verlengen? 

Kom naar de winkel

Bij aankoop  
Samsung S20  

met KPN  
abonnement 

*Een gratis  
smartwatch en  

VR-bril t.w.v. €300,- 

KPN  
Samsung A20s 

van 179,- 
voor 139,99

Geldig t/m 30-11-2020

PhoneHouse is  
nieuw in Duiven!

PhoneHouse Zevenaar 
Raadhuisplein 4 
6901 GN Zevenaar 
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voor thuis af!
Dan ontvang je €100,- cadeau* 
*Vraag naar de voorwaarden.

Geldig t/m 30-11-2020
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Vodafone RED 
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BLACK FRIDAY
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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 

De afgelopen weken was de diabetes 
challenge al in volle gang; mensen lopen 
elke woensdagavond een flink stuk door 
onze mooie regio. Student Jelte Hunting 
vertelt enthousiast over het project dat 
hij mede heeft helpen opzetten en de 
impact die het heeft op de deelnemers. 
In de aanloop naar september wordt een 
knallende finale overwogen om de    
wandelaars te herinneren aan deze    
onvergetelijke ervaring. Het initiatief 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ziet 
een mogelijkheid om van de diabetes 
challenge een jaarlijks terugkerende  
activiteit te maken.  

Wereldwijd ondervinden heel veel     
mensen hinder van een leven met       
diabetes. Deze aandoening brengt vele 
zorgen met zich mee, aangezien het   
niveau aan bloedsuiker van diabetici om 
constante aandacht vraagt. In Nederland 
heeft maar liefst 1,1 miljoen mensen last 
van diabetes. Deze groeiende groep   
Nederlanders ondervindt dagelijks de 
hindernissen van een leven met        
diabetes, maar steun is onderweg! Voor 
mensen met een suikerziekte is het    
namelijk extra belangrijk om goed in   
beweging te blijven. Beweegteam      
Westervoort en het Liemers lab werken 
daarom mee aan een landelijk project 
van de Bas van de Goor foundation.   
Welwillende studenten van het CIOS en 
de HAN hebben onder de vlag van deze 
partners een ludieke actie georgani-
seerd. “Door heel het land wordt een 
sportieve uitdaging opgezet.”, legt       
student verpleegkunde Jelte Hunting uit. 
“Het maakt daarbij niet eens uit wie er 
meeloopt, want iedereen is welkom!” Het 
doel van de actie is om mensen met   
diabetes de mogelijkheid te bieden met 
elkaar te verbinden op een manier die 
zowel sportief als gezellig is. Op 19 mei is 
de actie van start gegaan en óók Jelte en 
zijn medestudenten lopen mee tijdens de 
wekelijkse wandelingen van 17.00 tot 

18.00 uur. “De reacties zijn overweldi-
gend positief!”, roept Jelte fanatiek. “Elke 
week sluiten bijna 30 mensen zich aan. 
Ze geven na afloop van de wandeling aan 
hoe gezellig ze het hebben gehad!” Op 
deze wijze wordt gezondheid gecombi-
neerd met plezier en lijkt een uurtje per 
week al groot effect te hebben. “Om nog 
maar te zwijgen over de sociale waarde 
van een wekelijkse wandeling.”, beklem-
toont Jelte nog eens. “Hier ontstaan    
echte vriendschappen!” 

Samen in beweging 

“Samen in beweging naar een gezonde 
toekomst!”, zo luidt het mantra van de 
diabetes challenge. Vanuit de Bas van de 
Goor foundation, wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de diabetesregulatie 
van mensen met een suikerziekte te   
verbeteren. Door heel Nederland kunnen 
gemeenten zich aanmelden om onder-
deel te worden van de challenge. De   
gemeente Westervoort ziet muziek in de 
uitdaging en grijpt deze met beide      
handen aan. Bewegen heeft natuurlijk 
een positief effect op iedereen, maar 
voor diabetici kan het ook heilzame  wer-
kingen hebben op bloedsuikerwaardes 
en het medicijngebruik.  Jelte en zijn   
medestudenten houden zich bezig met 
het werven van vrijwilligers en deelne-
mers. Ook buigen ze zich over het opstel-
len en controleren van de routes. Samen 
wordt bepaald langs welke 
‘Westervoortse hotspots’ de wandelrou-
tes lopen. Het bijzondere aan deze     
samenwerking is het interdisciplinaire 
karakter van de studenten. “Zelf doe ik 
verpleegkunde, maar 
ook de unieke blikken 
van  anderen maken 
dat wij de wekelijkse 
wandelingen goed kun-
nen organiseren.”, ver-
telt Jelte. “Wij zijn tot 
dusver nog niet tegen 
problemen aangelo-

pen.”, grapt hij. Om te ga-
randeren dat alle deelne-
mers aan de diabetes chal-
lenge zich comfortabel en 
aangenaam voelen, gaan 
deze verschillende vaardig-
heden van groot belang zijn 
in de voorbereiding. Het is 
namelijk niet vanzelfspre-
kend dat alle deelnemers 
even ver willen of kunnen 
lopen. “Het valt op dat ie-
dereen gericht is op zelfver-
betering.”, begint Jelte. “Wij 
proberen voor alle wande-
laars een ervaring op maat 
te maken die past bij zijn of 
haar voorkeuren en gren-
zen, maar elke week blijkt 
dat ze eigenhandig hun 
grenzen pogen te verleg-
gen.”, deelt Jelte als de 
woorden hem zienderogen 
doen stralen met trots.  

MDT 

Het initiatief Maatschappe-
lijke Diensttijd (MDT) tracht 

om deelnemende jongeren 80 uur vrijwil-
ligerswerk te laten uitvoeren en zo weg-
wijs te maken over de wereld buiten de 
beschermde schoolomgeving. De diabe-
tes challenge leent zich niet enkel als 
uitdaging voor de wandelaars, maar ook 
voor vrijwilligers als Jelte die zich hier-
voor inzetten. “Jongeren die zich via het 
MDT aanmelden zijn welkom om mee te 
werken in de organisatie en om zo ande-
ren te  voorzien van een mooie tijd.”, legt 
Jelte uit. “Wanneer je dan zelf ook mee-
loopt wordt het alleen nog maar leuker 
om zo je 80 uur vol te maken!” Wegens 
het succes van de 20-weekse challenge, 
wordt al nagedacht over een vervolg. 
“Idealiter wordt de diabetes challenge 
een jaarlijks fenomeen hier in de regio.”, 
voegt Jelte toe. “Misschien voelen andere 
jongeren in andere plaatsen zich zelfs 
geroepen om de challenge nóg verder te 
verspreiden.” 

Met de laatste weken in zicht, is de    
challenge bijna ten einde. Toch bestaat 
voor nieuwe deelnemers de ruimte om 
zich vooralsnog in te schrijven voor deel-
name. De tocht zal wekelijks een uurtje  
duren. Het afgesproken verzamelpunt is 
telkens het Kulturhus in Westervoort. De 
serie aan wandelingen zal, indien de   
coronamaatregelen het toelaten, afgeslo-
ten worden met een grote finaledag.  
Indien mensen willen meelopen, kunnen 
zij zich aanmelden via de site: 
www.nationalediabeteschallenge.nl/
westervoort. “Iedereen mag deelnemen, 
ook als je zelf geen diabetes hebt!”, bena-
drukt de enthousiaste Jelte nogmaals.  

Lopen van diabetes naar dia-beter 

��  Jelte, Daphne, Femke en Karos organiseren in Westervoort de Diabetes Challenge 
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Zondag 22 augustus. Geen ge-
bedsdienst in verband met vakan-
tieperiode.
Zondag 29 augustus om 10.00 uur. 
Schuttersviering. Voorganger: Di-
aken Adri van Zundert. Deelname 
aan deze viering kan plaatsvinden 
bij aanmelding bij Schutterij O.G. 
Houdt u de berichtgevingen in de 
gaten.

Gebedsintenties 20-08: Wim Sta-
ring, Anton Reebergen, Joop Brug-
man-Sonneveld.
Gebedsintenties 29-08: Ouders 
Hooijman-Holland, Ouders Jan-
sen-Fontein, Michel Thuyns, Gerrit 
Basten, Jos Bisseling, Herman Der-
ksen, Wim Staring, Bets Vuulink-Go-
ris, Els Gal-de Kinkelder, Albert Matt-
ijssen, Toon Mattijssen, Ben Nijland, 

Jan van Bethraij, Anton Reebergen, 
Joop Brugman-Sonneveld.
Overleden: Joop Brugman-Sonne-
veld in de leeftijd van 94 jaar.
Mededelingen: Zaterdag 25 sep-
tember is de Sam’s kledingactie. U 
kunt uw kleding in gesloten plastic 
zakken/dozen afgeven bij het Pa-
rochiecentrum tussen 9.00-12.00 
uur.

ZEVENAAR – Op zondag 22 au-
gustus is er om 10.00 uur een 
avondmaalsviering in de Ontmoe-
tingskerk. De voorganger is ds. 
Alle Jonkman. Deze viering kan 
vanwege de coronamaatregelen 
door een beperkt aantal mensen 
worden bijgewoond.

Aanmelding is mogelijk via tele-
foonnummer 06 25583355 op 
dinsdag van 18.30 -21.00 uur en 
op vrijdag van 15.00-19.00 uur. 
De dienst is ook via streaming te 
volgen via kerkdienstgemist.nl. 
Na inloggen vult u de plaatsnaam 
Zevenaar in. U vindt dan de Pro-

testantse Gemeente Zevenaar.
Op zondag 29 augustus is er 
eveneens om 10.00 een vie-
ring, waarin ds. D. Bos uit Doe-
tinchem zal voorgaan. Ook 
voor deze viering kan men zich 
aanmelden en is te volgen via  
kerkdienstgemist.nl.

LINGEWAARD – Bridge is een 
kaartspel, dat wereldwijd door 
miljoenen mensen thuis of in ver-
enigingsverband wordt gespeeld. 
Het is een denksport voor jong 
en oud. Door het spel te leren, 
ontstaan er vaak nieuwe sociale 
contacten. Bridge is uitdagend en 
gezellig en steeds meer mensen 
willen meedoen.

Bridge is een spel is dat echt ie-
dereen kan leren. Ieder op zijn of 
haar eigen niveau. Er zijn nogal 
wat verschillen met andere kaart-
spelen. Zo moet je het aantal sla-
gen  dat  je wilt halen van tevoren 
aangeven. Het spel hangt niet 
af van het krijgen van goede of 
slechte kaarten. Met slechte kaar-
ten heb je net zoveel kans om te 
winnen dan met goede. U denkt 
misschien, ja dat zal wel, maar 
het is echt zo! Bridge is ook nog 

eens goedkoop. Vier stoelen en 
een tafel hebt u al!
De bridgeclubs van Elst, Huissen en 
Bemmel hebben ook dit jaar weer 
de handen ineen geslagen voor het 
opzetten van een beginnerscursus 
De cursus vindt plaats op de woens-
dagavond en het eerste cursusdeel 
omvat twaalf avonden. De eerste 
lesavond is op 22 september.
“U kunt zich individueel, per paar 
of als groep opgeven Dat kan bij 
Steef Weijers, email steefweijers@
hotmail.com of per telefoon 06 
45638238. Hij is gediplomeerd 
NBB-bridgedocent. Uiteraard kunt 
u bij hem ook de verdere details 
over deze cursus vernemen. Ook 
op de websites van de hierboven 
vermelde bridgeclubs kunt u over 
deze cursus lezen. Tot slot: bridge 
leren kost inderdaad wat tijd, maar... 
“wie  heeft leren bridgen, heeft goed 
gezorgd voor de oude dag”.

LIEMERS – Senior Actief is een 
zeer actieve vereniging van en 
voor senioren en richt zich, in 
principe, op alle inwoners van 50 
jaar en ouder. Het werkgebied is 
Oud-Zevenaar en Ooy. Inmiddels 
hebben ze ook leden uit andere 
regio’s in de buurt.Vanaf okto-
ber 2020 moesten ze, conform 
de richtlijnen van de overheid in 
aanpak tegen het coronavirus, alle 
activiteiten cancelen.

Omdat ze bijna een jaar lang geen 
activiteiten hebben gehad, wordt 
op dinsdag 31 augustus het sei-
zoen 2021/2022 van Senior Actief 
extra feestelijk geopend.

Joop Boxstart en John te Dorst-
horst komen met een show vol 
met humor, anekdotes en liedjes. 
Zoals Joop zegt: “Wi-j zun d’r klaor 
veur!” Joop en John zorgen voor 
een onvergetelijke dinsdagmiddag 
in deze aangepaste tijd: liedjes in 

het Liemers dialect over de streek, 
het verleden maar zeker ook over 
het heden. En alles overgoten met 
veel humor…want een dag zonder 
een lach is een verloren dag.

De middag vindt plaats bij Zalen-
centrum Staring (Grietakkers 3) 
en begint om 14.00 uur. Om 17.00 
uur wordt de middag afgesloten 
met een barbecue. Toegangsprijs: 
12,50 euro voor leden van Senior 

Actief en 17,50 voor niet-leden. Bij 
de toegangsprijs is een kopje kof-
fie/thee en de barbecue inbegre-
pen. Verdere consumpties zijn voor 
eigen rekening.
Aanmelden kan tot 20 augustus bij 
Marian Godschalk (06 36025157, 
marian@senioractief.com).

Benieuwd wat voor activiteiten nog 
mee gepland staan? Ga naar htt-
ps://senioractief.com/agenda.

LIEMERS – De Sinus Group is een 
bestaande jaren 60/70/80 cover-
band en is op zoek naar een slag/
sologitarist/zanger en/of key-
boardspeler/zanger om de band 
weer compleet te maken.

Momenteel bestaat de band, de 
Sinusgroup, uit een drummer/
zanger, bassist en sologitarist/key-
boardspeler/ zanger. Allen zijn we 
opgegroeid met de muziekstijl uit 
die tijd.

De leden van de Sinusgroup zijn 
jarenlang in de muziek actief ge-
weest bij diverse bands. Nu is het 
spelen gezien onze leeftijd voor 
ons meer een gezellige ontspan-
ning geworden met maximaal zes 
leuke optredens per jaar.

“We beschikken over een eigen 

oefenruimte, waar alle appara-
tuur staat opgesteld en waar we 
een keer per week repeteren. Dus 
inpluggen en we kunnen spelen. 
Transport naar een optreden doen 
we met een bus met laadklep. Mu-
ziek die we maken: The Beatles, 
CCR, Roy Orbison, Eagles, Cats, 

Fats Domino, Shadows, Dooby Bro-
thers en vele anderen uit die tijd. 

Spreekt je dit aan en voel je je aan-
getrokken, neem dan voor verdere 
informatie contact op met de Si-
nusgroup via Jan van den Boom, 
06   20095313.”

Binary comment.

Joop Boxtart en John te Dorsthorst. (foto Joop Boxtart)

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Ontmoetingskerk Zevenaar

Beginnerscursus bridgen

Senior Actief opent
nieuw seizoen extra feestelijk

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

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

Familieberichten worden ook geplaatst op www.gemeentenieuwsonline.nl

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

Familieberichten

Haar levensweg is afgelopen
de grens is bereikt met laatste kracht 
de hemel gaat nu voor haar open 
zij is voor eeuwig thuisgebracht

Herinneringen kunnen niet verdwijnen 
je hebt zo lang bij ons leven gehoord
toch zal Gods licht in de toekomst schijnen 
de dood heeft niet het laatste woord

Verdrietig willen wij u laten weten dat op 81-jarige leeftijd is 
overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Luiza Adriana van der Steen - Los
Loekie

weduwe van Nicolaas Jan van der Steen

*Castro (Br.), 29 april 1940 +Duiven, 4 augustus 2021

Daniella en René
    Quinta

Miranda en Wessel
    Bowen
    Eflynn
    Kjelten 

Correspondentieadres: 
Miranda van der Steen - Blei
Golden Delicious 53
6922 AP  Duiven 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 



SWIFT PRIVATE LEASE

    €279,-NU
P/M*IGNIS PRIVATE LEASE

    €269,-NU
P/M*

De Suzuki Swift verrast. Niet alleen door zijn verbeterde comfort en 

veiligheid, de Swift is ook groots in ruimte. Onze sportieve vijfdeurs 

is de auto met de grootste funfactor in zijn klasse!

De nieuwe Ignis valt op met zijn karakteristieke design. Deze 

leukste mini SUV biedt verrassend veel binnenruimte. De Ignis is 

voorzien van uitstekende veiligheidsvoorzieningen en innoverende 

technieken en is nu nóg completer en ef� ciënter. 

Ignis:Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 4,9 – 5,4 l/100 km; 20,5 – 18,5 km/l; CO2-uitstoot: 110 - 122 g/km

Swift: Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro 6 norm EC 2018/1832AP/DG 4,7 – 5,6 l/100 km; 21,1 – 18,0 km/l; CO2-uitstoot: 106 – 125 g/km.

*Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. 60 mnd, 10.000 km/jaar. 

Hengelder 11 · 6902 PA Zevenaar · Tel 0316 526 592 · www.autobedrijfrennes.nl

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF VAN RENNES B.V.
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Zomer Theater Zevenaar met kanjers 
van Nederlandse artiesten
ZEVENAAR – Er gaat iets moois 
gebeuren! Vanaf woensdag 25 au-
gustus is Het Musiater vijf dagen 
lang omgetoverd tot Zomer Theater 
Zevenaar met bekende Nederlandse 
artiesten als: Rolf Sanches, Emma 
Heesters, OG3NE, Xander de Buis-
onjé en Samantha Steenwijk. 

De Zevenaarse ondernemers Jordi 
van Rootseler en Tim van Rekum 
hebben de handen ineen geslagen 
en met behulp van Kunstwerk! heb-
ben zij binnen een week dit Zomer 
Theater Zevenaar neergezet met 
een line-up waar je u tegen zegt.

Op maar liefst vijf dagen komen 
de bekende Nederlandse artiesten 
naar Het Musiater in Zevenaar. De 
avonden worden muzikaal om-
lijst door lokale bands zoals Lara 
Leaves, The Tributes, De Zaak en 
Broodopdeplank. Op alle avonden 
zijn bezoekers welkom vanaf 19.00 
uur, waarbij ze ontvangen worden 

met een tropisch welkomstdrankje. 
Tijdens het voorprogramma treden 
lokale helden op. Daarna is het de 
beurt aan één van de Nederlandse 
topartiesten op. De avond wordt 
onder het genot van een drankje af-
gesloten met een laatste set van de 
lokale band.

Woensdag 25 augustus wordt er 
afgetrapt met Samantha Steen-
wijk. De spontane Voorburgse 
zangeres is met haar dijk van een 
stem en open persoonlijkheid zeer 
geliefd bij het publiek en weet gro-
te en kleine zalen naar euforische 
hoogtes te brengen. Donderdag 26 
augustus is het de beurt aan Xan-
der de Buisonjé. Hij is bij uitstek 
dé artiest voor een zwoele zome-
ravond in Het Musiater. Met zijn 
charisma en muzikale repertoire 
speelt hij de avond plat vanachter 
de vleugel. Een avondje met Xander 
aan de piano staat garant voor veel 
plezier! Vrijdag 27 augustus komt 

Emma Heesters Het Musiater on-
veilig maken. Zij is op dit moment 
één van Nederlands grootste muzi-
kale talenten. Met hits als ‘Waar ga 
je heen’ en ‘Loop niet weg’ heeft ze 
bewezen dat ze bij de absolute top 
behoort. Met haar soepele heupen 
en schitterende stem, krijgt ze ie-
dereen in de zaal aan het dansen! 
Zaterdag 28 augustus zijn de zus-
sen van OG3NE van de partij. De 
Nederlandse vocalgroup bestaat 
uit de zussen Lisa (24) en de twee-
ling Amy en Shelley (23) en worden 
geroemd om hun bijzondere har-
monieuze vocale kwaliteiten. Drie 
stemmen die samen komen tot 
één bijzondere klank, dat is OG3NE! 
Zondag 29 augustus wordt er af-
gesloten met niemand minder dan 
Rolf Sanchez, de meest succesvol-
le Latin zanger van Nederland. Dit 
heeft hij onder andere te danken 
aan zijn deelname aan het televisie-
programma ‘De Beste Zangers van 
Nederland’. Zijn zomerhit ‘Mas Mas 

Mas’ stond afgelopen jaar weken 
aan de top van de hitlijsten en ook 
de opvolger ‘Ven Ven’ wordt inmid-
dels luidkeels meegezongen.

Ticketverkoop
De verkoop is inmiddels gestart. 
Er zijn per avond maar een be-
perkt aantal tickets beschikbaar, 

dus wees er snel bij. De ticketver-
koop gaat via www.liemerskunst-
werk.nl. De avond is inclusief con-
sumpties. Voor toegang tot het 
Zomer Theater Zevenaar heb je 
een geldig coronatoegangsbewijs 
nodig. Meer informatie en toe-
gangseisen kun je vinden op www. 
zomertheaterzevenaar.nl/info/.

Bij DTNW airco al vanaf 1.099 euro 
inclusief installatie
REGIO – Bij DTNW koop je een air-
co al vanaf 1.099 euro inclusief in-
stallatie! Deze airco’s verwarmen, 
koelen en zuiveren de lucht. Ze 
staan garant voor comfort.

Airconditioners die verwarmen, 
koelen én zuiveren. Met het mooie 
weer in het vooruitzicht is het een 
slimme zet om je te oriënteren 
op airconditioners. Vaak denken 

we pas aan het aanschaffen van 
een airco zodra het warm is, veel 
te laat dus. Zeker nu we meer 
thuiswerken is het belangrijk om 
een goed werkklimaat te creëren. 
Wist je dat een airco ook kan ver-
warmen én de lucht voor je kan 
zuiveren? Zo is het een aankoop 
waar je het hele jaar door plezier 
van hebt. Verwarmen, koelen en 
zuiveren. Het is allemaal moge-

lijk met de airconditioners van 
DTNW!

Voordelen DTNW airconditioning
• Het hele jaar door een prettig leef- 
en werkklimaat
• Reductie van pollen, stof of nare 
luchtjes door zuiveringssysteem
• De airconditioners doen zeer ge-
ruisloos hun werk
• Met en zonder buitenunit mogelijk

• Airconditioners van A-merken 
zoals Mitsubishi, LG en Daikin

Meer dan 10 jaar ervaring
DTNW heeft een groot assor-
timent airconditioners. Vooraf 
komen we altijd langs om de 
situatie in kaart te brengen en 
een passend voorstel te doen. 
Zo weet je zeker dat je de juis-
te airconditioner aanschaft en 
kom je achteraf niet voor ver-
rassingen zoals meerkosten te 
staan. Benieuwd welke airco 
geschikt is voor jouw ruim-
te? Mail voor een schouwaf-
spraak naar sales@dtnw.nl of 
ga voor meer informatie naar   
www.dtnw.nl.

Busreis naar Rotterdam samen 
met De WijKern
DUIVEN  - Op 28 september ver-
trekt de bus van Betuwe Express 
vanaf De WijKern naar Rotterdam. 
In Rotterdam is er een uitgebrei-
de lunch in restaurant UFO. Het 
restaurant dat in een 1,5 uur du-
rende panoramavlucht 42 meter 
omhoog gaat en 360 graden in de 
rondte draait, zodat er een prach-
tig uitzicht op de skyline van Rot-
terdam ontstaat.

Na de lunch wordt de dag vervolgd 
met een bijzondere rondvaart, door 
één van de grootste zeehavens ter 
wereld, middenin het drukke ver-
keer van binnenvaart- en zeesche-
pen.
Vanuit de rondvaartboot kan men 
de indrukwekkende skyline met im-
posante gebouwen zien en heeft 

men een uniek uitzicht op werven, 
dokken en de hypermoderne over-
slag van duizenden containers. 
Tot slot vaart de boot langs het 
stoomschip Rotterdam, het voor-
malig vlaggenschip van de Holland 
Amerika Lijn. Rond 18.00 uur terug 
bij De WijKern voor een bescheiden 
diner. 

De reis is rollator en rolstoelvrien-
delijk. Maar de bergruimte voor rol-
lators en rolstoelen in de bus is be-
perkt. Meldt u snel aan! De kosten 
voor de geheel verzorgde busreis 
bedragen 67,50 euro per persoon.
Aanmelden kan via info@dewij-
kern.nl of in De WijKern, Eilandplein 
300, Duiven. Voor meer informatie: 
Alie Frijlink: aliefrijlink@hotmail.
com of 06 50432711.

Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar
Kerkberichten week 33 van 19 au-
gustus tot en met 25 augustus 
2021.
Zondag 22 augustus is er geen 
viering in de Sint Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar
Mededeling: 
Overleden op dinsdag 10 augus-
tus in de leeftijd van 67 jaar me-
vrouw 
Mientje Kruijs, wonende aan de 

Heilige Huisjes, Ooy-Zevenaar.
Haar afscheidsviering was op 
maandag 16 augustus bij zalen-
centrum  
Staring in Ooy en aansluitend haar 
crematie te Doetinchem.

Kerkberichten week 34 van 26 au-
gustus tot en met 1 september 
2021.
Zondag 29 augustus is er geen 
viering in de Sint Martinuskerk van 
Oud-Zevenaar

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

Rolf Sanchez treedt 29 augustus op. (Foto: PR)



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

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

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

14GIANT BRAND GUIDELINES

LOGO

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

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

   VANAF 
€ 1999 

Direct uit voorraad 
leverbaar!
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Liemers Poëzie
WOORDEN KOMEN AAN EN GAAN

Vastgehouden in mijn zachte ziel
Omringd door hardhout en onzekerheden

Emoties vliegen door mij heen en vertrouwen mij
Maar ik kan niet lachen als een rouwbericht mij bereikt

Ben ik discreet of is dat slechts een illusie van buitenaf?
Niemand vraagt mij ooit iets, terwijl ik over een brede kennis beschik

Waarom stelt niemand mij gerust, na een brief waar ik een etmaal 
over pieker

Ik wil ook uitgenodigd worden op evenementen van mijn eigenaren
Jarenlang dacht ik dat we een goede band hadden

Elke keer weer een stapel woorden, in mijn mond geschoven
Maar voor hen ben ik slechts een doorgeefluik, gevoelloos 

en nikszeggend

Suva Boersma

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

Woensdag 18 augustus
09:00-11.00 en 19:00-21:00 uur, Stippen op 
stenen en porseleinen.
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Versier 
stenen en servies met stippen in verschillende 
patronen, van hartjes tot mandala’s. Locatie: 
Duiven.
Kosten: € 15,- p.p. exclusief materiaal
Donderdag 19 augustus
09:00-11.00 en 19:00-21:00 uur – Stippen op 
stenen en porseleinen.
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen.
Locatie: Westervoort. Kosten: € 15,- p.p. exclu-
sief materiaal.
Vrijdag 20 augustus
19:30-20.30 uur – Optreden Roadmen, alle 
leeftijden. Locatie: Het Musiater
Kosten: € 3,- p.p.
Maandag 23 augustus
09:00-11.00 uur en 19:00-21:00 uur , Stippen 
op stenen en porseleinen.
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Locatie: 

Duiven. Kosten: € 15,- per persoon. exclusief 
materiaal;
10.30-11.30 uur, Schilder en teken een ont-
dekkingsreis.
Vanaf 8 t/m 12 jaar.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21.
Kosten: € 10,- per persoon.  inclusief materiaal
Woensdag 25 augustus
09:00-11.00 uur en 19:00-21:00 uur, Stippen 
op stenen en porseleinen.

Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Locatie: 
Westervoort..
Kosten: € 15,- per persoon exclusief materiaal;
09.00 – 12.00 uur, DJ Les, vanaf 8 t/m 12 jaar.
Ga aan de slag met een eigen draaitafel om 
muziek te maken en te mixen. Locatie: Tur-
mac Cultuurfabriek/ruimte 20.
Kosten: € 9,- per persoon
Donderdag 26 augustus
09:00-11.00 uur en 19:00-21:00 uur, Stippen 

op stenen en porseleinen .
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Locatie: 
Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20. Kosten:  
€ 15,- per persoon. exclusief materiaal.
18.45 – 21.00 uur, Socratisch zomercafé 
vanaf 16 jaar
Ga samen in gesprek over actuele thema’s 
op basis van een brandende, algemene 
vraag.
Er is geen goed of fout antwoord. Locatie: 
Turmac Cultuurfabriek/ Grand Café Hal12. 
Kosten: € 10,- per persoon
Maandag 30 augustus
09:00-11.00 uur en 19:00-21:00 uur, Stippen 
op stenen en porseleinen.
Vanaf 14 jaar en voor volwassenen. Loca-
tie: Westervoort. Kosten: € 15,- per persoon.  
exclusief materiaal.
09:00 – 12:00 uur , DJ Les.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 20
Kosten: € 9,- per persoon.
10.30-11.30 uur – Schilder en teken een ont-
dekkingsreis.
Vanaf 8 t/m 12 jaar. Locatie: Turmac Cultuur-
fabriek/ruimte 21,
Kosten: € 10,- per persoon inclusief materiaal
Dinsdag 31 augustus
10.30 – 12.00 uur – Workshop “Back to 
school… pimp een gymtas!”, vanaf 9 jaar. Lo-
catie: Turmac Cultuurfabriek/ruimte 21.
Kosten: € 12,50 per persoon

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

Van de redactie

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

Roadmen treedt op 20 augustus op in Het Musiater

Het is deze periode genieten van de rust. 
Je overdenkt dan wat er allemaal is ge-
beurd. Want de impact van de afgelopen 
twee seizoenen is best groot. Met regel-
maat heb ik aangegeven dat we wendbaar 
en flexibel moeten zijn. Dat zijn we ook, 
maar tegelijkertijd is het weer zoeken naar 
een nieuwe balans. Ik hoop oprecht dat 
we het komende seizoen niet meer op al-
lerlei incidenten hoeven mee te bewegen. 
Dat er in een breed perspectief gekeken 
wordt naar de impact op de samenleving. 
Dat ontmoeting, debat, kunst, cultuur, 
ontwikkeling en ontspanning heel erg be-
langrijk zijn. Juist om de wendbaarheid te 
behouden. Natuurlijk is de wereld veran-
derd en zoals het was zal het misschien, 
of hopelijk, niet meer worden. Dat zie ik 
ook als onze taak. Mensen die het niet 

kunnen overzien, meenemen in een wereld 
die op alle fronten sterk en snel verandert. 
De klimaatopgave is groot, het omgaan 
met huidige en toekomstige epidemieën 
en de snelle digitale ontwikkelingen zijn 
uitdagingen. Het gaat erom hoe we daar-
mee omgaan zonder boos en gefrustreerd 
te raken. Daarmee bereiken we helemaal 
niets. Om positief af te sluiten. Kunstwerk! 
zomert gewoon door. Ook om bij te dragen 
aan een stuk ontspanning in de zomer. 
Sinds vorig jaar doen we dat. Er zijn nog 
genoeg mensen die niet weg kunnen of 
willen. Mensen die in de zomer eenzamer 
zijn. Kortom, we hebben gewoon weer een 
uitgebreid zomerprogramma. Check daar-
voor onze website. Ontspan en geniet van 
de zomer om klaar te zijn voor een nieuw 
seizoen!

Bert Frolich

Zomert door

  



• Acupunctuur • Chinese kruiden  
• Massagetherapie • Qigong • Moxa 

Veel zorgverzekeraars vergoeden 
een deel van de behandeling

Praktijk voor 
Chinese 

behandelwijzen

Natasja Smits 
Marnix Gijsenstraat 11, 6921 AG Duiven

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

(aangesloten bij ZHONG) 

Praktijk Acamana, verlichtend 
bij chronische (pijn)klachten

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

OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur 

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

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

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

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

De 2e ronde

In en 
verkoop-

meubels en 

diversen

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

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

Ontruimt, verhuist 
en ontzorgt

Wij regelen voor u de 
woningontruiming van A tot Z.

De 2e ronde voor een spoedige en
professionele ontruiming.

                             
De winkel is i.v.m. vakantie 
gesloten tot 30 augustus.

Voor ontruimingen en verhuizingen 
kunt u altijd contact met ons opnemen.

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

MINDFULNESS IN GROESSEN

Gun jezelf 
een gezond en 
ontspannen leven

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

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

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

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

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

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

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

VLOOIEN
MARKTMARKTVAN 9-16 UUR

VLOOIEN
OPENLUCHT

DOESBURG ZONDAG 29 AUGUSTUS
 Grasveld naast ‘t Olde Ras, De Drempter Dijk

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

En 1 richtings looproute!

animo-vlooienmarkten.nl

@Persbelangen

OPLOSSINGEN PUZZELFEESTVAKANTIE 
KRUISWOORDPUZZEL CRYPTOGRAM SUDOKU ZWEEDSE PUZZELWOORDZOEKER

WEEK 33
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HORIZONTAAL: 
1 Dashond, 7 Accentua-
ties, 10 Premieregeling, 
11 Imperium, 
12 Stand, 14 Terrein-
kaart, 15 Einder, 
16 Barak, 18 Kruik, 
20 Wolboom, 
21 Geraspt. 
VERTICAAL: 
2 Accrediteren, 3 Hen-
gelmand, 4 Neutel, 
5 Warmtefront, 6 Leg-
gen, 8 Twistvraag, 
9 Promotie, 13 Lawaai-
soep, 17 Erebaan, 
19 Pozen. 

WOORDZOEKER W350

GOSPELZANGER

117%

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Uw oplossing:

MEMOIRES

R P
S O J A S T I R

M A N S8 A R D E2

S P A T L O O F
R M M1 M3 E

F E L O B K R
C O N T R O L E7

H O4 O I 5 N O N
O N G E R6 E P T

Voor al het herstoffeerwerk van alle zitmeubelen, caravans en 
bootkussens. Zowel antiek als modern. Meer dan 300 stalenboeken 
om uw keuze te maken. Zowel leer als stof. 

MEUBELSTOFFEERDER 

A.J.J. van Olderen

Manege 6e, 6662WC in Elst • Tel.: 0481-450671/ 06-53810537 • www.avanolderen.nl

AL53 JAAR

Wij k� en � aag bij U langs v� r een vrijblijvend advies en off
 te!



Gewoon bijzonder.

HET LIEMERS COLLEGE BEGINT HET SCHOOLJAAR 2021-2022 MET EEN NIEUWE  
RECTOR: LAURENS VAN LIER. HIJ IS DE OPVOLGER VAN MAARTEN DELEN, DIE MET 
PENSIOEN IS GEGAAN. OP DEZE PAGINA MAKEN WE KENNIS MET LAURENS VAN LIER. 
HIJ VERTELT VRIJUIT OVER WIE IS, WAT HIJ TOT NU TOE HEEFT GEDAAN EN WAT ZIJN  
PLANNEN VOOR HET LIEMERS COLLEGE ZIJN (VOORLOPIG VOORAL RONDKIJKEN,  
LUISTEREN EN PRATEN). 

MEER VAN HET GROENE  
DAN VAN HET RODE POTLOOD 

Laurens van Lier woont al bijna zijn hele leven in 
Enschede, maar is er niet geboren. “Mijn vader 
werkte in de textielindustrie, zoals zoveel mensen 
toen in Twente. In 1958 kreeg hij een baan bij een 
wolfabriek in Leiden. Daar ben ik in 1960 geboren. 
Een paar jaar later zijn we teruggegaan naar  
Enschede.” 
 
GEEN MODELLEERLING  
Laurens van Liers middelbareschooltijd was in de 
jaren zeventig. Een modelleerling was hij zeker 
niet. Hij deed zeven jaar over de havo, wat toen 
nog kon. Hij verontschuldigt zich met: “Ik was 
jeugdig en een beetje opstandig.” Wat hij na de 
havo wilde, wist hij niet. Daarom ging hij in plaats 
van een vervolgopleiding eerst productiewerk 
doen bij bedrijven als Grolsch, Polaroid en Johma.  
Achteraf bekent Laurens van Lier dat hij diep in 
zijn hart het liefst journalist was geworden. Het 
werd het onderwijs. “Het was geen roeping. Ik ben 
erin gerold, maar zeker niet tegen mijn zin.” 
 
METEEN VOOR DE KLAS  
Dat erin rollen begon in 1984 met de parttime- 
lerarenopleiding economie in Amsterdam. Onge-
looflijk maar waar: Laurens van Lier stond meteen 
ook voor de klas. “Er was een gigantisch tekort 
aan economieleraren. Mijn eerste school was het 
Twickel College in Hengelo. Ik was 23 jaar, nauwe-
lijks ouder dan de havo- en vwo-leerlingen die ik 
lesgaf. Als jongste leraar had ik een streepje voor, 
was ik bijna één van hen. Aan de andere kant was 
het ook best eng. Gelukkig bleek ik een natuurlijk 
overwicht te hebben. Ordeproblemen heb ik nooit 
gehad, misschien wel omdat ik zelf als leerling 
niet de makkelijkste was. Het was in ieder geval 
een geweldige tijd.” 
 
KEUZE VOOR DE KINDEREN  
Laurens van Lier zou uiteindelijk 24 jaar voor de 
klas staan. Daarnaast gaf hij – “Ik  ben geen type 
dat steeds hetzelfde wil doen” – Algemene Eco-
nomie op de hogeschool Saxion en colleges vak-
didactiek op de Universiteit Twente. Maar afde- 
lingsleider of conrector werd hij nooit. “Mijn toen-
malige vrouw had een heel goede baan bij Grolsch. 
Ik heb er toen voor gekozen om er voor onze drie 
kinderen te zijn. En met plezier hoor. Ik heb zoveel 
met ze gedaan, dat had ik niet willen missen.” 
 
‘GEEN IDEE WAT ZO’N REC TOR  
DE HELE DAG DEED’  
Toen de kinderen groter waren, zo’n vijftien jaar 
geleden, wilde Laurens van Lier wel meer dan  
alleen lesgeven. “Enerzijds omdat ík ouder werd, 
maar mijn leerlingen niet. Als veertiger heb je  
een andere klik met een klas dan als twintiger. 
Anderzijds omdat ik mij als leraar altijd afvroeg 
wat zo’n rector nou de hele dag deed. Ik had echt 
geen idee.” 

Die andere kant van het onderwijs zou Laurens 
van Lier snel leren kennen als vwo-afdelingsleider 
op het Pius X College in Almelo en daarna als  
interim-manager op het Aletta Jacobs College  
in Hoogezand en als directeur van het Stedelijk 
Lyceum en Mavo in Zutphen.  
In 2016 volgde een uitstapje naar het mbo. Hij 
werd directeur van de opleiding Transport, Logis-
tiek en Mobiliteit bij het ROC van Twente. “Dat was 
heel leuk, vooral omdat onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven daar samenkwamen. We hadden de 
eerste opleiding voor dronepiloot/engineer. Daar 
ben ik nog steeds trots op.” 
 
‘METEEN OP MIJN GEMAK’ 
Laurens van Liers benoeming tot rector van  
Gymnasium Apeldoorn betekende zijn rentree  
in het voortgezet onderwijs. Hij kijkt met plezier 
terug op zijn tijd in Apeldoorn, maar aarzelde niet 
toen hij werd geattendeerd op de vacature bij het 
Liemers College. “Door fusies had ik in Apeldoorn 
niet meer de ruimte die ik nodig heb om echt in 
mijn element te zijn. Tijdens het eerste contact 
met Quadraam (schoolbestuur van het Liemers 
College, red.) voelde ik mij meteen op mijn 
gemak. Het waren goede inhoudelijke gesprekken 
over onderwijs. Ik ben ontzettend blij dat ik de 
nieuwe rector van het Liemers College mag zijn.” 
 
EERST RUSTIG RONDKIJKEN  
De nieuwe rector is in de laatste weken van het 
vorige schooljaar al verschillende keren op school 
geweest. “Dat was heel fijn. Het Liemers College is 
een mooie school, waar veel te doen is. Ik denk 
dat ik mij in de Liemers snel thuis zal voelen. 
Twente, Achterhoek en Liemers lijken op elkaar: 
doe maar gewoon, geen druktemakerij.” 
De eerste maanden gaat Laurens van Lier rustig 
rondkijken en veel gesprekken voeren. “Ik ben 
geen rector die binnenkomt en zegt ‘zo en zo gaan 
we het doen’. Ik denk dat ik vrij toegankelijk ben. 
Ik werk het liefst met de deur open. Vertrouwen 
vind ik enorm belangrijk, belangrijker dan hiërar-
chie. Natuurlijk wil ik ook de leerlingen leren  
kennen, maar ik heb niet de illusie dat ze straks 
allemaal weten wie ik ben. Dat hoeft ook niet.  
De onderwijsdirecteuren zijn verantwoordelijk 
voor de locaties. Mijn rol is meer op afstand.” 
 
INTERAC TIE TUSSEN LEERLING  
EN DOCENT  
Gevraagd naar zijn visie op onderwijs, zegt Lau-
rens van Lier geen man van uitersten te zijn. Hij 
vindt dat de interactie tussen leerling en docent 
altijd centraal moet staan. “We moeten stimuleren 
dat de leerling zoveel mogelijk zelf op onderzoek 
gaat om dingen te leren en te ontdekken, maar 
wel altijd onder begeleiding van een docent die 
kijkt wat de leerling al kan in plaats van wat hij of 
zij fout heeft gedaan. Ik ben meer van het groene 

dan van het rode potlood.” 
Daarnaast vindt Laurens van Lier het belangrijk 
dat leerlingen de kans krijgen om op hun eigen 
niveau en in hun eigen tempo te werken. En dat ze 
regelmatig met de mentor/coach en hun ouders 
bespreken waar ze staan, waar ze naartoe willen 
en hoe ze dat gaan doen. “Het mooie aan het Lie-
mers College is bovendien dat we een heel divers 
onderwijsaanbod hebben: van de brede basis-
opleiding ‘dienstverlening & producten’ in het 
vmbo tot en met gymnasium en Agora.” 
 

LAURENS VAN LIER NIEUWE RECTOR  
VAN HET LIEMERS COLLEGE

Graag  
maatschappelijk  
betrokken 
Wie het cv van Laurens van Lier bekijkt, ziet 
een waslijst aan nevenfuncties. Op dit mo-
ment zet hij zich als commissaris/toezicht-
houder in voor het Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede, Stichting Funda-
ment in Losser en het Samenwerkingsver-
band Passend Onderwijs VO 2303. Waar 
haalt hij de tijd vandaan, naast een drukke 
baan op school? 
“Ik ben iemand die graag maatschappelijk 
betrokken wil zijn. Ik heb ook acht jaar in 
de gemeenteraad van Enschede gezeten. 
Het lijkt misschien alsof ik alle avonden van 
huis ben, maar dat valt enorm mee. Het is 
gewoon hartstikke leuk om te doen.” 

 

Echte Tukker 
Laurens van Lier noemt zichzelf een echte 
Tukker. Daar hoort natuurlijk bij dat hij 
supporter is van FC Twente. “Ik heb twee 
seizoenkaarten, naast de harde kern. 
Meestal ga ik met mijn zoon, die in Breda 
woont. Mijn eerste wedstrijd was toen ik 8 
jaar was, met mijn vader. Ze speelden 
tegen Holland Sport, één van de voorlopers 
van ADO Den Haag. Ik zat op een jongens-
rang. Ik heb Epi Drost, Jan Jeuring en Eddy 
Achterberg zien spelen. Ik heb de goede  
– het kampioenschap in 2010! – en minder 
goede tijden meegemaakt. Nu zijn we op de 
weg terug.” 

‘Lager kan niet’ 
In zijn vrije tijd mag Laurens van Lier graag 
hockeyen. Hij speelt zondagochtend bij de 
veteranen D. “Lager kan niet”, zegt hij zelf. 
Een andere hobby is muziek. “Ik heb een 
heel brede muzieksmaak, van Hazes tot 
klassiek. Ik heb nog klarinet gespeeld in het 
Enschedees jeugdsymfonieorkest, maar de 
klarinet na mijn 20ste niet meer aangeraakt.” 
Het belangrijkst voor Laurens van Lier zijn 
zijn inmiddels afgestudeerde kinderen.  
“We doen veel samen. Deze vakantie gaat 
mijn dochter mee en mijn twee zoons 
komen langs. Dan ben ik gelukkig.” 

MOOISTE VAK DAT ER IS  
Als het tegenwoordig over onderwijs gaat, is het 
woord ‘crisis’ nooit ver weg. Het lerarentekort is 
het grootste probleem. Laurens van Lier: “Hoe je 
het wendt of keert: het is moeilijk om voldoende 
en goede docenten te vinden. Dat heeft te maken 
met het salaris en de status van het vak. Daaraan 
zal structureel iets moeten gebeuren. We krijgen 
nu veel geld vanwege de coronacrisis, maar ik had 
liever gehad dat in nauw overleg met de scholen 
wordt nagedacht over hoe je kunt investeren in 
verbeteringen op langere termijn. Intussen vind ik 
dat wij als onderwijsmensen trots mogen en moe-
ten zijn op ons vak. Het is het mooiste vak dat er 
is. Dat werkplezier probeer ik altijd uit te stralen.”
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HET IS WEER
SCHILDERWEER!!

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

Bekijk de actievoorwaarden op sikkens.nl/binnenmuurverf. Actieperiode t/m 31 augustus 2021.

Vind ons en volg ons op 
Facebook en twitter

MAANDAG t/m ZATERDAG
GEOPEND

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

ACTIEPERIODE T/M 31 AUGUSTUS 2021

EXTREEM 
STERK

Sikkens Rubbol BL Rezisto 
Binnenlak: 

• 	Beschermt houtwerk
tegen slijtage

• 	Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

•  Geurarme en snel -
drogende lak voor binnen

  ACTIEPERIODE:
   t/m 30 september 2020

NU MET 
25% KORTING

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

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

BINNENZONWERING – 20%
GORDIJNEN • ROLGORDIJNEN • JALOUZIEËN

Vind ons en volg ons op Facebook en twitter

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

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

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

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

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

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

www.nama.nl

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

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

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

versie: 20150708op aanbiedingen geen extra nama-korting

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 212,70

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 120,55

Glasweefsel pakket
25 m² PROF. KWALITEIT en voorbehandeld

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

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

aLtiJd SCHerp gepriJSd

pakketvoordeel
€ 81,55

Glasweefsel pakket
50 m² PROF. KWALITEIT en onbehandeld

• prof. glasweefselbehang 50 m²,
onbehandeld

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

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

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

Minimaal 25% korting op de adviesprijzen!


