
Liemers TV verrijkt en verbindt
Kristel Gasseling, Pablo van Dick en Kick Willemen lanceren mediaplatform

WESTERVOORT – Brasserie Hug-
o’s is genomineerd voor de Wes-
tervoortse ondernemersprijs van 
het jaar 2021. Jan van Anholt is 
de eigenaar van de parel in Huize 
Hamerden. Hij is blij verrast met 
de nominatie.  

Jan van Anholt heeft inmiddels 
kennisgemaakt met de andere 
genomineerden. “Waardige tegen-
standers, ze zijn echt heel goed in 
hun werk,” vertelt hij over Jeroen 
Zingg van Chocolaterie Zingg en 
Marlies Schuiling van uitvaartver-
zorging Kramer. De winnaar wordt 
bekend gemaakt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van Ondernemend 
Westervoort op 13 januari 2022. 

Van Anholt: “Ik ga niet de credits 
opeisen. Ik vind dat de beste moet 
winnen. Als ik win is het leuk, maar 
als ik niet win, is dat ook prima en 

ga ik verder met mijn leven. Het 
is al een enorme eer om genomi-
neerd te zijn.” De uit Arnhem af-
komstige, maar in Ede woonachti-

ge Van Anholt denkt wel te weten 
waarom hij met zijn brasserie is 
genomineerd: “Het restaurant ziet 
er goed uit, de sfeer is fantastisch 
en ook bieden we een goede prijs 
voor het eten dat wij serveren.”
In de lockdown was Brasserie Hug-
o’s gesloten. Van Anholt is toen 
geen maaltijden gaan bezorgen. 
“Dat is een specifieke tak van sport. 
We hebben dat nog nooit eerder 
gedaan.” Zijn cafetaria Beursken 
in Velp liep erg goed in de corona-
periode. “Klanten konden het eten 
gewoon bestellen of afhalen, dat 
mocht gelukkig wel van de over-
heid.” Voor zijn Brasserie Hugo’s – 
genoemd naar zijn hond – zoekt 
Van Anholt nog verse krachten. 
“Vanaf 15 jaar kun je bij Brasserie 
Hugo’s al als afwashulp werken. “Ik 
zou het fijn vinden als er nieuwe 

mensen bijkomen. Het is een goed 
betaald baantje en het personeel is 
heel erg gezellig.”
Wie uiteindelijk de Westervoort-
se ondernemer van het jaar 2021 
wordt, ligt in handen van het pu-
bliek. Iedereen kan vanaf begin 
december stemmen via https://
ondernemendwestervoort.nl.

“We bieden een goede prijs voor het eten dat we serveren” (Foto: Floor Koers)

De Liemers is een mediaplatform 
rijker. Niet zomaar eentje, Lie-
merstv.nl  is een website waar alle 
YouTube video’s uit de Liemers 
zijn verzameld en eenvoudig ge-
vonden kunnen worden. Een ge-
sprek met de initiatiefnemers Pa-
blo van Dick, Kristel Gasseling en 
Kick Willemen. 

Na veel brainstormsessies stelden 
Kristel en Pablo hun idee voor aan 
Kick Willemen, ICT’er van beroep. 
Hij deelt de passie voor de Liemers 
en wilde graag helpen bouwen aan 
een platform. Later kwam Berend 
in beeld, een afgestudeerd filmma-
ker. Het viertal vult elkaar goed aan. 
Pablo: “De Liemers is een mooi ge-
bied om te wonen, werken, leven en 
creëren. Hier zetten wij ons graag 
voor in.” Waar hun gedeelde passie 
voor de regio de Liemers natuurlijk 
garant staat, hebben zij nog één 
specifieke andere kracht. “Wanneer 
je iets van de bodem opzet moet 
je heel erg enthousiast zijn, dat is 
écht onze verbindende factor, ” zegt 
Kick met een glimlach. Het concept 
houdt in dat mensen die relevante 

filmbeelden hebben voor en over 
de Liemers, deze kunnen delen met 
het platform aan de hand van een 
YouTube link. Voor zowel de men-
sen die de video’s aanmelden bij 
Liemers TV als voor de uiteindelijke 
kijkers geldt dat de onderwerpen 
eindeloos zijn. Het hoeft niet alleen 
over de Liemers als regio zelf te 

gaan, maar ook bijvoorbeeld over 
avonturen die (oud)-inwoners mee-
maken. Hier zitten geen grenzen 
aan. “Iedereen die zich verbonden 
voelt met de Liemers kan content 
met ons delen.”
Liemers TV onderscheidt zich van 
andere mediaplatformen door sub-
categorieën te gebruiken. Wanneer 

een video alleen op YouTube wordt 
geplaatst is degene die het uploadt 
afhankelijk van de bijbehorende 
naam van de video. Hierdoor is de 
kans dat het filmpje bekeken wordt 
een stuk kleiner. Bij Liemers TV kan 
je een filmpje in meerdere Liemer-
se categorieën plaatsen. Dit zorgt 
voor mooie verbindingen tussen 

onderwerpen en inwoners. Ook ho-
pen de initiatiefnemers dat Liemers 
TV mooie handvatten biedt voor de 
ouderendoelgroep die in eerste in-
stantie niet zo snel zou surfen op 
het web. Door één filmpje naar inte-
resse aan te klikken, zullen er meer-
dere volgen uit de gekozen catego-
rie. Verder functioneert de site ook 
als een archief. “Beeldmateriaal dat 
nu tot het verleden behoort was 
ooit actueel, ons platform biedt 
ook een mooie mogelijkheid om ge-
makkelijk video’s uit het verleden 
terug te vinden,” aldus Kristel. Bo-
vendien is Liemers TV een mooie 
opstap voor beginnend filmmakers, 
jong talent en bedrijven die graag 
met trots over hun bezigheden ver-
tellen. De site functioneert momen-
teel al om video’s aan te melden 
en te uploaden. Het daadwerkelijk 
bekijken van filmpjes in verschillen-
de subcategorieën laat echter nog 
even op zich wachten. “ We hopen 
dit aan het begin van het nieuwe 
jaar te realiseren. Wij zijn nu voor-
al nog druk bezig met netwerken 
en het werven van beeldmateriaal.” 
Het aanmelden van video’s kan dus 
al beginnen! Ondertussen wordt er 
achter de schermen hard gewerkt 
aan een leuke dynamische website.

Pablo, Kristel en Kick: “Iedereen die zich verbonden voelt met de Liemers kan content met ons delen.”

Hugo’s in race voor Westervoortse ondernemersprijs

Loïd is geknipt voor nieuwe rol 
als kinderburgemeester

Uitgeverij: Starterspers B.V.  •  Initiatief van Hope XXL en De Liemers Helemaal Goed

Derde editie van
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Hortensiakwekerij van Tilburg 
in de prijzen
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 ■ Do 4 nov
Filmhuis Bij Bert
Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

 ■ Vr 5 nov
Cabaret – Marlon Kicken
Aanvang 20.00 uur

 ■ Za 6 nov
Speelgoedbeurs
12.00 – 14.00 uur

 ■ Za 6 nov
Swingnight
Aanvang 20.00 uur 
Entree € 7,50 
(1,- reserveringskosten)
reserveren via: www.swingnight.nl

 ■ Zo 7 nov
Ini Dia
Aanvang 13.00 uur
Reserveren: www.ini-dia.nl  
of bellen  0316 280 647

 ■ Do 11 nov
Filmhuis Bij Bert
Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

 ■ Zo 14 nov
Concert
Louis Roes en Gerard Slutter
Aanvang 14.00 uur – Gratis toegang
Aanmelden via info@deogtent.nl

 ■ Wo 17 nov
Kid’s Filmhuis
Aanvang 14.30 uur – Gratis toegang

 ■ Do 18 nov
Filmhuis Bij Bert
Aanvang 20.00 uur – Entree € 4,-

 ■ Do 25 nov
Filmmarathon – 3 films met eten
Aanvang 17.00 uur – Entree € 15,-
Reserveren noodzakelijk tot uiterlijk 
19 november via:
bijbert4@gmail.com 
info@deogtent.nl

 ■ Zo 28 nov
Apple Torte Concerti
Hanneke Rouw en
Sofia Vasharuk
Aanvang 14.00 uur
Entree € 15,- 
(zie kaartverkoop 
 www.deogtent.nl)

 ■ Di 30 nov
Lezing – Noord Korea
Aanvang 20.00 uur – Entree € 7,50
(pinnen aan de deur of online:
www.deogtent.nl 
 (- zie link kaartverkoop)

 

Ik nodig u uit!!!
Zo rond maart-april hadden we het 
lastig qua personele 
bezetting. We moesten 
zelfs even stoppen met 
het serveren van diners 
in ons Café Bij de Buren. 
Ik wilde eerst rust in 
de tent en het personeel niet over de 
kling jagen met nog meer uren en gaten 
vullen.
Nu hebben we alles weer op orde. Ellen 
en Roel kwamen met het idee om ons 
Café niet langer simpel Café te noe-
men. Iets wat we ook zijn, maar dat we 
overdag veel meer een eetcafé zijn. Dat 
was een goed idee. We hebben het logo 
aangepast. De menukaart geactualiseerd 
en, iets wat we niet vaak gedaan hebben, 
we gaan een actie doen om ons Eetcafé 
Bij de Buren extra onder de aandacht te 
brengen.
Ik nodig u uit, namens al onze mede-
werkers, om de eerste twee weken van 
november bij ons te komen eten. 
Alle hoofdmaaltijden kosten dan € 9,95.
Natuurlijk zijn we in de avonduren straks 
weer als vanouds het gezellige café dat 
u van ons gewend bent!
Voor nu, trakteer uzelf en kom een keer 
lekker eten. Veel en goed voor weinig!

Filmhuis Bij Bert

Openingstijden:  
Zaterdag vanaf 09.30 / Zondag vanaf 12.00 uur                                                                                                                                             

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.30 uur 

U kunt ook heerlijk lunchen bij de buren!

Van 17.00 – 19.00 uur: Eten Bij de Buuf

www.facebook.com/cafebijdeburen

Agenda

OPMAAK: BLOEMBERGMEDIA.NL

Donderdag 4 nov – 20.00 uur
Dark Waters    
‘Dark Waters’ vertelt het waargebeurde 
verhaal over de blootlegging  van een 
gruwelijk milieugeheim door advocaat 
Robert Bilott  .
Toegang 4 euro, leeftijd 9 jaar, Engels 
gesproken, 127 min.
Donderdag 11 nov – 20.00 uur 
Nomadland
Fern is een vrouw van in de 60 die alles 
kwijt is geraakt sinds de kredietcrisis. Ze 

begint een reis door het Amerikaanse 
westen en hierbij meet Fern zich 
de levensstijl aan van een moderne 
nomade en reist ze per busje.
Toegang 4 euro, AL, Engels gesproken, 
107 minuten
Woensdag 17 nov – 14.30 uur 
Kruimeltje en de strijd om de Goudmijn
Kruimeltje is weer verenigd met zijn 
ouders. Hij is niet meer het arme 
straatjongetje, maar woont samen met 
zijn ouders in een mooie villa op het 

platteland. 
Toegang gratis -  Leeftijd 6 jaar 
 Ned. gesproken – 78 min.
 Donderdag 18 nov –  20.00 uur 
Le Mans ‘66
Een gevecht  tegen een bedrijfsfusie, 
de wetten van de natuur en hun 
eigen persoonlijke demonen om een 
revolutionaire raceauto voor de Ford 
Motor Company te bouwen en het op te 
nemen tegen de dominante raceauto’s 
van Enzo Ferrari in op de ‘24 uur van Le 

Mans’ in Frankrijk in 1966.
Toegang 4 euro, leeftijd 6 jaar, Engels 
gesproken, 152 minuten
Donderdag 25 nov –  17.00 uur
Filmmarathon – 3x Helen Mirren
Inclusief eten – De kosten bedragen 
15 euro persoon. Reserveren is 
noodzakelijk tot uiterlijk 19 november:
www.bijbert4@gmail.com
1: Woman in Gold om 17.00. 
2: A good Liar om 19.30 uur
3: Calender Girls om 22.00 uur

Cabaret: Marlon Kicken: 5 november
Vrijdag 5 november  - Uitverkocht!
De meest goedlachse cabaretier uit Bra-
bant komt weer naar uw theater! Hij begon 
als tonprater, werd stand-up comedian en 
speelt nu de theaterzalen plat als cabare-
tier. Marlon Kicken zit letterlijk in de lift! 
Dit is natuurlijk de makkelijkste en snelste 
manier om boven te komen, maar is het 
soms niet slimmer om de trap te nemen?
Swingnight:
Zaterdag 6 november!
We mogen weer, wel een beetje aangepast, 
maar dat mag de pret niet drukken.
De entree is als vanouds € 7,50 en de 
Swingnight is nu van 20.00 tot 00.00 uur, 
reserveren verplicht via: 
www.swningnight.nl 
(€ 1,- reserveringskosten)
Concert Louis Roes en Gerard Slutter:
Zondagmiddag 14 november, gratis con-
cert, veel hits uit vroeger jaren en soms ook 
eigen werk.www.louis-gerard.webnode.nl
Wij stellen het op prijs als u een mailtje 
wilt sturen naar : info@deogtent.nl
en even wilt aangeven met hoeveel perso-
nen u naar het concert komt. 

Wandelen over het Kabouterpad Horsterpark.
In het Horsterpark ligt een kabouterpad, dat aangelegd is door veel enthousiaste vrijwilli-
gers. Vele kinderen, ouders, oma’s en opa’s hebben er al van genoten. Regelmatig krijgen 
wij zeer positieve opmerkingen over hoe leuk het wel is. Met de vrijwilligers blijven we 
werken aan steeds nieuwe aanvullingen en vervangingen. Ook in de herfstvakantie zal er 
weer wat te beleven zijn.
Kijk ook eens omhoog voor meneer de uil en de eekhoorn.
Volg de kabouters vanaf het theehuis of juist vanaf de kinderboerderij.
Veel plezier op deze ontdekkingstocht.

***********************************************************************************
(foto bij column – van harte welkom bij Eetcafé Bij de Buren)

Zondag 28 november – Aanvang 14.00 uur – Entree € 15,-
Hanneke Rouw is op acht jarige leeftijd begonnen met cello te spelen. Op haar zestiende 
speelde zij al solo bij het Jeugd Strijk Orkest Constantijn. Zij vervolgde haar opleiding op het 
conservatorium in  Zwolle. Hanneke speelt op een Duitse cello. 

Zij wordt begeleidt door de Russische pianiste Sofia Vasharuk. Sofia speelt al piano vanaf haar 
vierde. Na een half jaar werd zij toegelaten tot de pianoklas van prof. Ada Traub aan de muziek-
school voor begaafde kinderen in Moskou. Ook zij heeft deelgenomen aan diverse concoursen 
waar zij ook prijzen heeft gewonnen. In 2012 heeft haar bachelor opleiding afgerond met de 
hoogst mogelijke score (10). In 2014 studeerde zij “cum laude”  af aan het Artez conservatorium.
Tickets verkrijgbaar via www.deogtent.nl – via link kaartverkoop – bevestigingsmail is tevens 
entreebewijs
 

 Programma Explicateur

Concert – Hanneke Rouw en Sofia Vasharuk

Kabouterpad Horsterpark Duiven

Tweewekelijkse informatiepagina
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DUIVEN – Kwekerij Van Tilburg is 
gekozen als Duivens ondernemer 
van het jaar 2020. Burgemeester 
Huub Hieltjes overhandigde zelf 
de prijs aan de familie: Marian, 
Martien, Marco en René van Til-
burg. “Het was één groot feest!”

“De titel kwam als een grote veras-
sing. Het was al onverwacht dat we 
genomineerd waren,” begint Marco. 
Sinds 1 januari 2021 runt hij samen 
met zijn broer René het bedrijf. An-
dere ondernemingen uit Duiven ga-
ven de kwekerij op voor nominatie, 
waarop de jury in oktober vorig jaar 
een kijkje kwam nemen. “Ze wisten 
niet dat het bedrijf zo groot was.” 
De uitslag liet door tussenkomst 
van de coronacrisis lang op zich 
wachten. “Uiteindelijk werd het in 
de tweede week van september 
bekend gemaakt. De avond was 
georganiseerd door het MKB. Eerst 
werd de startende ondernemer van 
2020 bekendgemaakt, daarna wer-
den wij als ondernemer van het jaar 
gekozen. Het is een mooie waarde-
ring voor al die jaren hard werken.”

De jury had verscheidene reden 
om het Groessens bedrijf tot win-
naar van 2020 kiezen. “We werken 
steeds meer met biologische mid-
delen en gebruiken steeds minder 
chemie. Dat is voor de hele flora 
en fauna natuurlijk veel beter.” Zo 
gebruikt de kwekerij onder andere 

plantversterkers, een biologisch 
middel dat de plant sterker maakt. 
“Als planten minder snel ziek wor-
den, zijn chemische middelen min-
der nodig. Dat is ook goed voor 
de handel. Biologische teelt wordt 
steeds meer gewaardeerd,” geeft 
Marco aan. Een andere reden is 
dat kwekerij Van Tilburg een leer-
bedrijf is met diverse werknemers, 
waaronder personeel met een 
Wajong-uitkering. “De jury vond het 
ook goed hoe wij de coronacrisis 
hadden aangepakt,” gaat Marco 
verder. Het bedrijf verkoopt nor-
maal de bloemen door heel Europa. 
Door de crisis lag dit allemaal stil. 
“We moesten heel snel schakelen. 
Toen hebben we veel planten via 
de regionale markt afgezet en een 
deel aan de zorgcentra geschon-
ken.” 
“Mijn vader en moeder zijn hier 

achtentwintig jaar geleden gestart 
met bijna niks. Daarna werden we 
langzaam groter.” Marco vertelt dat 
zijn ouders begonnen met 35.000 
Hortensia’s per jaar. Inmiddels 
zijn dat er bijna 700.000, een uit-
gestrekte zee van planten. In de 
bloeitijd levert dat een prachtig 
kleurenpalet op. “De bloemen wor-
den ook naar China of Hong Kong 
gebracht, maar de belangrijkste 
afzetmarkt zijn de Scandinavische 
landen, Zuid-Europa, Duitsland en 
Frankrijk.” De kwekerij heeft nog 
grote plannen voor de toekomst: 
“We willen geleidelijk meer gaan 
groeien, waarbij we de kwaliteit 
hoog houden. Het is mooi om met 
een levend product bezig te zijn. 
De hortensia is een hele populaire 
en dankbare plant. In al zijn felle 
kleuren wordt het heel erg gewaar-
deerd.”

Voor de rubriek De Liemers Werkt 
bezoeken we regelmatig een on-
dernemer of medewerker van een 
Liemers bedrijf.

Naam?
“Berry van Beek, ik woon in Dui-
ven en ben commercieel manager 
van Funeral Assist Gelderland. Het 
staat ook bekend als Correct Mon-
nereau.
Wij ontzorgen uitvaartonderne-
mers door bijvoorbeeld het rouw-
vervoer en de overledenenzorg op 
ons te nemen. Ook beschikken we 
over eigen uitvaartcentra, zoals 
Afscheidshuis de Liemers in Dui-
ven en Afscheidssuite Pannerden. 
Iedereen kan gebruik maken van 
onze dienstverlening.”

Werk?
“Ik vind het mooi om ons team met 

professionals te mogen aansturen. 
We doen ons uiterste best om na-
bestaanden te ontzorgen. Ook vind 
ik het bijzonder om te zien hoe wij 
met de tijd meegaan. Onze over-
brengauto’s zijn bijvoorbeeld 100% 
elektrisch.”

De Liemers?
“Ik woon ruim zeventien jaar in 
deze regio. Het mooiste vind ik dat 
je alles dichtbij hebt in de Liemers: 
zachtjes motorrijden over de dijk, 
mountainbiken op de Veluwezoom 
of in Montferland, een terrasje pak-
ken op het nieuwe horecaplein in 
Duiven of shoppen bij de grote win-
kels op het industrieterrein. Ook de 
ligging bij de A12 bevalt me goed.”

Mooiste plekje?           
“Ik kan genieten van de Nederrijn. 
Als je van Tolkamer naar Arnhem 
over de Rijn vaart, zie je een land-
schap vol koeien, paarden en klei-
ne strandjes. Dat is wel gaaf hoor.”

De Liemers Lacht

Na een tijdje minder werk aan de 
krant ben ik weer begonnen met 
meer schrijven! Ik had het erg 
druk met school en mijn planning, 
vandaar.
Het is nu eindelijk herfst, mijn 
favoriete seizoen van het 
hele jaar, vanwege de 
mooie oranje tinten in 
de buitenlucht. Over de 
buitenlucht gesproken. 
‘Onze’ Kyra heeft deze 
editie een verhaal geschre-
ven over hortensiakweker Marco 
van Tilburg in Groessen, die de 
ondernemersprijs 2020 van Dui-
ven won. Deze kreeg hij vanwege 
corona pas dit jaar uitgereikt. Ook 
in Westervoort leeft de onderne-
mersprijs volop. Dit jaar zijn drie 
ondernemers genomineerd. Over 
één van hen, Brasserie Hugo’s 
schreef ik een artikel met eige-
naar Jan van Anholt, dat u in deze 
editie kunt lezen. In de komende 
editie leert u ook de andere geno-
mineerden kennen: Jeroen Zingg 
van Chocolaterie Zingg en Marlies 
Schuiling van uitvaartverzorging 
Kramer. Geweldig om te zien dat 

ondernemers zo goed bezig zijn 
na de heftige lockdown.

Gelukkig mogen we al veel meer: 
festivals zijn weer toegestaan, 
we kunnen weer normaal naar 

de bioscoop, etcetera, et-
cetera. Hiervoor heb je 
dan wel een vaccina-
tiebewijs nodig, of een 
coronatest hebben ge-

daan. Zo wordt het ver-
spreiden van het coronavi-

rus verder tegengegaan.

Nog meer nieuws: er is een nieu-
we kinderburgemeester in Ze-
venaar: Loid Stegeman. Linda 
portretteerde deze enthousiaste 
jongeman voor deze editie. En 
onze nieuwe aanwinst Valerie 
debuteert met een mooi initiatief 
van Pablo van Dick, Kick Willem-
sen en Kristel Gasseling: Liemers 
TV. Misschien heeft u het al gele-
zen op de voorpagina.

Veel leesplezier!

Dena van Dijk

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant  
is een initiatief van Hope XXL en De 
Liemers Helemaal Goed en wordt 
gemaakt door leerlingen van het 
Candea College in Duiven en het 
Liemers College in Zevenaar.

Uitgever: 
Uitgeverij Starterspers B.V.

De krant verschijnt tweewekelijks  
huis-aan-huis als bijlage in de 
Zevenaar Post, Duiven Post en 
Westervoort Post 

Redactie: Floor Koers, Ted Prost, 
Stijn Kuster, Kim Kleijkers, Linda Ruijs, 
Suva Boersma, Hannah Redlich, 
Vera Altena, Kyra Sannes, Dena van Dijk, 
Dirk van Hummel en Floor Dekkers.

Begeleiding:  
Koen Jansen (Liemers College), 
Michiel Kuijpers (Candea College), 
Susan Wiendels (redacteur),  
Joke Burink (redacteur), 
Sjoerd Geurts (coördinerend 
hoofdredacteur). 
Redactie: redactie@ 
deliemershelemaalgoedcourant.nl

Colofon

Kwekerij Van Tilburg in de prijzen:
 ‘Mooie waardering voor het harde werken’

Duivenaar Berry van Beek:
 ‘In de Liemers is alles dichtbij’

Kyra Sannes

Kyra Sannes

Familie Van Tilburg: ‘De hortensia is een dankbare en populaire plant.’ (Foto: Kyra Sannes)

Maarten, Lot en Juul Jacobs zijn maar wat blij dat ze weer naar de Didamse kermis kunnen (foto: Floor Koers)

Berry van Beek kan genieten van de Nederrijn (foto: Kyra Sannes)



JONGGELEERDISJONGGEDAAN.NL

‘JONG GELEERD IS JONG GEDAAN’

WAT GA JE DOEN?
� Gedurende zes maanden ga je, alleen of     
samen met een team, ongeveer 3 à 4 uur per 
week aan de slag met je project. 

� Je kunt kiezen uit ongeveer 50 maatschappe-
lijke projecten.  Je mag ook zelf of in team-
verband een tof project verzinnen.

� Je leert plannen, organiseren, contact maken 
en uit je comfortzone te treden. Je gaat       
bovendien samenwerken met ouderen,      
andere jongeren en/of mensen die uit         
andere landen afkomstig zijn. 

VOOR WIE?
� Voor jou! Als jij jezelf wilt ontwikkelen 
en iets positiefs wilt doen voor de  
samenleving 

� Voor jongeren tussen de 14 en 27 
jaar 

VRIJWILLIGERSVERGOEDING
� Iedere deelnemer ontvangt € 220,- als 
vergoeding voor 80 uur MDT. Ook is er 
geld beschikbaar als er kosten zijn om je 
project uit te voeren.

fluiten voetbalwedstrijd - helpen kabouterpad - zwerfvuil opruimen - schrijven voor de krant -  smoothies maken met    basisschool-
leerlingen - besparen stroom, gas en water thuis - spelletjes doen met ouderen - buddy zijn voor vluchtelingen - jongeren met  
schulden begeleiden - cadeautjes kopen voor minimagezinnen - helpen op de ijsbaan - meedoen in een    musical - brieven schrijven 
met ouderen - duofietsen - street art aanbrengen - gamecafé opzetten - en nog veel veel meer...
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Rafel van de maand oktober:
Bij Grenswinkel De Hut en De IJshut is klant nog echt koning 

LOBITH – Als je de rafelroute ‘Vier op een 
rij’ fietst, parkeer dan je fiets aan de Elten-
seweg 9 in Lobith en stap eens binnen in 
Grenswinkel De Hut en De IJshut.

Pascal en Dunja Mulder zijn eigenaar van 
Grenswinkel De Hut en De IJshut. Pascal 
werkt in de winkel, Dunja is vooral te vinden 
in de IJssalon. Bij beide zit het zakendoen in 
het bloed. Pascal: “Mijn familie zit al sinds 
1888 in de handel. Mijn vader kocht de grens-
winkel in 1984. Hij werd ziek en ik rolde als 
vanzelf in. In 2011 hebben we de grenswinkel 
overgenomen. Sinds maart 2019 hebben we 
De IJshut erbij. We werden eigenaar van het 
woonhuis naast de winkel en na lang wikken 
en wegen besloten we het om te bouwen tot 
een ijssalon, waar je ook koffie of thee kunt 
drinken. We verkochten al softijs en hadden 
een zitje buiten, dus een ijszaak was een lo-
gische keuze.” Dunja: “Omdat we in de winter 
aanzienlijk minder ijs verkopen, besloten we 
wat anders te zoeken. Door corona moesten 
we het een en ander aanpassen. De klanten 
konden alleen nog maar afhalen, dus zoch-
ten we naar alternatieven. We introduceer-
den de Belgische chocolade en pralinés. Vo-
rig jaar hebben we de ijssalon omgebouwd 
tot Chocolaterie en dat loopt buiten verwach-
ting goed. Nu vullen we de ijsvitrine in de 
winter met allerlei soorten chocola. Zo blijft 

de IJshut in de winter ook heel aantrekke-
lijk. Al kunnen ook ijsliefhebbers nog terecht 
voor schepijs en blijven we uiteraard koffie 
schenken.”

Ook bij Dunja is het zakenleven met de pap-
lepel ingegoten. Haar grootouders hadden 
een horecagelegenheid in Elten. Dunja: “Een 
eigen zaak is hard werken. Je hebt weinig 
vrije tijd. De grenswinkel is alle dagen open, 
met uitzondering van Kerst en Nieuwjaar. In 

De ijshut kunnen de klanten het gehele jaar 
terecht, van dinsdag tot en met zondag, met 
uitzondering van januari en februari. Het is 
pittig, maar het is onze passie: de zaak, om-
gaan met de klanten en toch ook wel de vrij-
heid als ondernemer.”

Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaan-
del bij het echtpaar Mulder. Pascal: “We zijn 
een leuke winkel die meer doet dan een ge-
wone supermarkt. Het kennen en herkennen 

van klanten vinden we belangrijk. Sommige 
klanten komen hier al heel lang. Er is zelfs 
een klant die mij nog als baby kent. De Hut 
is van oudsher een locatie waar je zaken kon 
kopen. Je vindt de vermelding op hele oude 
kaarten.” Dunja: “Er komen natuurlijk veel toe-
risten, mensen die een fietstocht maken in 
dit mooie gebied en dan hier een kopje koffie 
komen drinken, taartje of ijsje eten of alleen 
een flesje water kopen. Maar er zijn ook men-
sen die graag een praatje maken en daar 
is meestal wel tijd voor. Die aandacht voor 
de klant is zo belangrijk. We zijn blij met de 
toeristische routes die hier langs leiden. Toe-
risten stoppen hier graag even. Maar ja, we 
hebben dan ook het lekkerste ijs en de beste 
koffie van de streek, je kunt hier goed parke-
ren, genieten van het uitzicht, snuffelen in de 
‘winkel van sinkel’, een Lobithse Kluit eten: 
kortom het is gewoon een heerlijke plek.”

Deze serie is een initiatief van de Stichting 
Rafelroutes in samenwerking met RTV Fa-
voriet en de Liemers Helemaal Goed Cou-
rant. Iedere maand wordt een Rafel belicht. 
Elke tweede maandag van de maand in ‘Kijk 
op de samenleving van RTV Favoriet en elke 
laatste editie van de maand van deze krant. 
Geïnspireerd? Trek de wandelschoenen aan 
of pak de fiets.

Pascal en Dunja voor De Grens en De Hut. (Foto: Alie Engelsman)

Alie Engelsman

Week van de Ontmoeting 
valt in de smaak

   Week van 
de Ontmoeting

Wat was het een mooie week. Met veel activiteiten, ontmoetingen en gezelligheid. De Week van de Ontmoeting 2021 
is in de smaak gevallen en daarvoor willen we alle organisatoren en deelnemers voor bedanken. Hopelijk tot volgend jaar!
Dankzij de foto’s van Annette Kolkman (Familiemomenten.nl) kunnen we nog even nagenieten. Op haar website 
Familiemomenten.nl zijn nog veel meer foto’s te vinden.
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LIEMERS – De derde editie van de Liemerse 
Sportprijs is in voorbereiding. Werd het eve-
nement vorig jaar nog vanwege de pande-
mie van de agenda gehaald; dit keer staan 
alle signalen op groen. En dat betekent dat 
er vanaf vandaag kan worden genomineerd 
en op woensdag 8 december de prijzen wor-
den uitgedeeld bij Zalencentrum Wieleman 
in Westervoort.

De Liemerse Sportprijs is een rondtrekkend 
circus door de Liemers. Na Duiven en Zeve-
naar doet de sportkaravaan dit keer Wes-
tervoort aan. Het is de derde editie van het 
evenement dat de eerste twee keer volle za-
len trok.
De Liemerse Sportprijs zet sporters die een 
bijzondere prestatie hebben verricht in het 
zonnetje. Het gaat bijvoorbeeld om de Aero-
Fitt Sportman, AeroFitt Sportvrouw, coach, 
aangepaste sporter, sporttalent en Sport-
ploeg van het jaar.
De Liemerse Sportprijs is een initiatief van 
regiocampagne De Liemers Helemaal Goed 
in samenwerking met de Liemerse gemeen-
ten Duiven, Westervoort en Zevenaar en de 
sportredactie van dagblad De Gelderlander. 
“Omdat we vorig jaar vanwege corona al-
leen digitaal aandacht konden schenken aan 
onze sporters, kijken we de komende editie 
terug op twéé sportjaren: 2020 en 2021”, ver-

telt voorzitter Peter Karreman van Liemerse 
Sportprijs. “Zo doen we toch recht aan soms 
wel hele bijzondere hoogtepunten in de carri-
ère van een aantal Liemerse sporters. Pres-
taties die deels ook in 2020 plaatsvonden.”
De organisatie heeft er zin in, zegt Karreman. 
“Als we terugkijken op de afgelopen twee 
sportjaren is er uiteindelijk toch veel gebeurd. 
Er zijn mooie hoogtepunten voorbij geko-
men. Liemerse sporters die de Olympische 
Spelen haalden, persoonlijke records die zijn 

verbroken, grenzen die zijn verlegd en finales 
die zijn gehaald. Alleen daarom al is het mooi 
dat we nu weer een echte waardering kun-
nen uitspreken in de vorm van de Liemerse 
Sportprijzen.”
De nominaties kunnen vanaf vandaag (27 
oktober) twee weken lang worden doorge-
geven via www.liemersesportprijs.nl. Uitein-
delijk blijven er in iedere categorie drie geno-
mineerden over, waarover de jury zich buigt. 
Op woensdag 8 december volgt dan de ont-

knoping. Dat gebeurt tijdens een feestelijke, 
maar ook muzikale avond waar een bekende 
sporter een van de prijzen uit gaat reiken. 
Wie dat gaat worden, is nog niet bekend. Het 
eerste jaar luisterde PSV-spits Luuk de Jong 
de avond op en tijdens de laatste editie in 
2019 kwam voetbaltrainer Mike Snoei van De 
Graafschap naar de Liemers.

Binnenkort meer via dit kanaal en onze web-
site www.liemersesportprijs.nl.

Van de redactie

Derde editie van Liemerse Sportprijs
Nominatieronde start; Finaleavond op 8 december bij Zalencentrum Wieleman 

De winnaars van de laatste editie in 2019. Foto: Rene Nijhuis

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

Vijf jaar geleden sloten De Driehoek in Aerdt en 
de Berkhaag in Herwen elkaar in de armen, waar-
na het schoolgebouw in Herwen volledig opnieuw 
werd ingericht. Dankzij de fusie kon het onder-
wijs gegarandeerd blijven. “We kunnen zeggen 
dat het een goede beslissing is geweest”, vertelt 
docent Maarten Rabeling. “Vijf jaar geleden be-
gonnen we met negentig leerlingen en inmiddels 
‘sprankelt’ deze school met 104 leerlingen. En dat 
aantal lijkt de komende jaren redelijk stabiel te 
blijven. Daar zijn we best trots op.”

Sprankel is een school die midden in de dorpen 
staat. Tijdens carnaval zijn de plaatselijke carna-
valsverenigingen van de partij en in de dorpshui-
zen De Cluse in Herwen en Eensgezindheid in 
Aerdt worden waar mogelijk ook andere verbin-
dingen gemaakt met de gemeenschap.
Maarten Rabeling: “Sprankel is een school die 
een stuk geborgenheid biedt. Wij kennen onze 
leerlingen en proberen er voor te zorgen dat 
deze lekker in hun vel zitten. Je wordt gezien op 
Sprankel.”

Ook de betrokkenheid van ouders is groot. Dat 
bleek eens te meer ook tijdens het lustrumfeest 
op 1 oktober. De oudervereniging organiseerde 
de dag in samenwerking met de school. “Het was 
een fantastische dag. Na de muzikale opening 
door DansjeFit konden onze leerlingen deelne-
men aan vier workshops. Iedere leerling heeft 
genoten!” 
Maarten Rabeling start zijn computer op en to-
vert tal van foto’s tevoorschijn waar het plezier 
van het lustrumfeest vanaf straalt. Vooral de vier 
workshops vielen in de smaak. 
Er kwam iemand vertellen over reptielen en nam 
ook dieren mee. Zo mochten de kinderen zelfs 
een wurgslang vasthouden. Sportbedrijf Ataro 
speelde met de kinderen in sporthal De Cluse ‘Ar-
chery Attack’. Dat is een spannende handboogac-
tiviteit vol actie. Verder stond er een stormbaan 
waar wedstrijdjes werden gehouden en verzorg-
de DansJeFit een dansworkshop. Iedere groep 
oefende daarin een dans, die als afsluiting van 
de dag aan iedereen werd getoond. Natuurlijk 
ontbrak een gebakje niet en kwam voor de fees-
telijke lunch een frietkraam langs.”

Het was vijf jaar geleden best een dingetje toen de basisscholen in Aerdt en Herwen tot elkaar veroordeeld werden. 
Maar anno 2021 bloeit basisschool Sprankel als nooit tevoren. En daarom werd onlangs het eerste lustrum fees-
telijk gevierd.

Eerste lustrum
basisschool Sprankel

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Eva van den Berg (33)

‘ De sfeer is 
heel goed’

Wie is Eva van den Berg?
“Ik woon in Arnhem samen met mijn 
vriend en zoontje Gijs van 16 maanden. 
Eerder werkte ik op basisscholen in Dieren 
en Nijmegen. Ik ben in het bezit van mijn 
schoolleidersdiploma en heb in Nijmegen 
ervaring opgedaan met leidinggeven. De 
vacature directeur van de St. Franciscus-
school in Babberich kwam op het juiste 
moment voorbij.”

Wat wist je van deze school?
“Eigenlijk niet zoveel. Maar ik ben me er in 
gaan verdiepen en kwam er achter dat dit 
een echte dorpsschool is in de positieve zin 
van het woord. Hier wordt veel samen met 
het dorp gedaan en dat hoop ik verder uit te 
bouwen. Inmiddels zijn we ook in ontwik-
keling. Nu de kinderopvang van Humankind 
binnen de school is gekomen worden we 
binnenkort een IKC, wat betekent dat we 
een doorgaande lijn bieden en kinderen hier 
vanaf 2 jaar terecht kunnen.”

Hoe bevalt het tot dusver?
“Erg goed. Dit is een leuke school met vro-
lijke kinderen en een enthousiast team. De 
sfeer is heel goed. Ik voel me hier thuis.”

Column
Verhuizing
LiemersNovum is als onderwijsorganisatie 
in De Liemers verantwoordelijk voor 24 
basisscholen. Wij hebben een bestuursbu-
reau waarin naast de bestuurders ook een 
staf werkzaam is om voor al onze scholen 
personeelszaken, onderwijs, financiën en 
huisvesting te regelen. We zijn gevestigd in 
Zevenaar. Hoewel we ook scholen hebben 
in Westervoort, Duiven, Didam en het Gelders 
Eiland is  Zevenaar de centrumplaats van 
ons werkgebied. Onlangs zijn we verhuisd 
naar een nieuw kantoor. De Voltastraat 
hebben we verlaten om intrek te nemen 
in een mooi nieuw onderkomen aan 
Mercurion 10. Een passend bureau voor onze 
medewerkers.
De nieuwe locatie geeft ons meer mogelijk-
heden. Bijvoorbeeld om vergaderingen en 
opleidingen in ons eigen gebouw te kunnen 
houden. Dat was op de oude locatie niet 
mogelijk. Deze nieuwe jas past ons beter.
Net als iedereen die verkast, geeft de 
verhuizing de gelegenheid om oude dos-
sierkasten op te schonen en de zolder leeg 
te ruimen. Dat levert soms mooie inkijkjes 
op hoe het hier jaren geleden allemaal 
georganiseerd was. Maar verhuizing of niet, 
ondertussen blijft onze blik stevig gericht op 
de onderwijstoekomst van onze leerlingen 
in de Liemers.

Pieter Jan Buhler 
Bestuurder LiemersNovum

Bij een feestje wordt er ook gedanst! 
Foto: Maarten Rabeling
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Liemers Poëzie
PRIMAIRE KLEUREN

Fel zijn de besjes die vogels pakken
Het rode blad komt klimmend op

Langs muur omhoog, zo uitgestrekt
Naar ’t rode dak; dat is de top

Daarboven zweeft een blauwe lucht
Het valt in stukjes naar benee

Lichte regen spettert op stoep en straat
De warmblauwe sjaal zwaait mee
Een groet naar de gele regenjas

Die hangt te drogen op het gazon
Rood en blauw maken spoedig plaats

Voor ‘t vrolijk geel van onze zon

Kyra Sannes

ZEVENAAR – Uit de ongeveer 15 aanmel-
dingen koos de selectiecommissie een 
nieuwe kinderburgemeester voor Zevenaar. 
De keuze viel op Loïd Stegeman. Hij wil 
zich graag inzetten om de mening van kin-
deren meer te laten horen in de gemeente.

“Ik vind de rol van kinderburgemeester 
erg goed bij mij passen”, vertelt Loïd. “Ik 
ben niet bang om voor een grote groep te 
spreken en ik vind het niet erg om in de 
spotlights te staan.” Voor Loïd is het kin-
derburgemeesterschap echt een nieuwe 
uitdaging. Zijn grote doel voor dit jaar is 
om de opvattingen van kinderen meer te 
laten doorklinken. Om die reden schreef hij 
voor de sollicitatie al zijn ideeën voor de 
stad op een groot vel. Met zijn klasgenoten 
vulde hij deze lijst aan. Loïd hecht waarde 
aan de inspraak van kinderen bij besluiten, 
hun ideeën mogen wat hem betreft meer 
gehoord worden. Om die reden plaatste hij 
een fysieke ideeënbus bij elke basisschool. 
Daar kunnen de leerlingen hun suggesties 
in stoppen. Op deze manier blijft de me-
dezeggenschap van kinderen niet beperkt 
tot enkel zijn eigen school De Wissel. Eind 
november eindigt de actie en dan haalt de 
gemeente alle ideeën op. In totaal is er 250 
euro beschikbaar voor de uitvoering van 
een plan.

Naast het feit dat Loïd wil dat kinderen zich 
meer gehoord voelen, wil hij er ook voor zor-
gen dat ze in de gemeente veiliger kunnen 
buitenspelen. “Bij veel speeltuinen rijden au-
to’s vaak te hard, wat de veiligheid van kin-
deren in het nauw brengt. Ik wil me graag 
inzetten om dat probleem op te lossen, zodat 
het aantal gevaarlijke situaties vermindert en 
de speelpleinen weer veilig zijn voor de spe-
lende kinderen.”
Als kinderburgemeester mag Loïd ook een 
hoop gezellige activiteiten bijwonen en regel-
matig toespraken houden. Naar verwachting 
vinden de evenementen ongeveer een keer 
per maand plaats, maar door de coronacrisis 
kan het voorkomen dat niet alles in de oude, 
vertrouwde vorm doorgaat. Wat wel vast-
staat is dat er meer fysieke activiteiten zullen 
zijn dan vorig jaar. Zo hielp Loïd al op de 
World Clean Up Day. Samen met de kinder-
burgemeester van het afgelopen jaar, Jas-
mijn Braam, zette hij zich in voor een schone 
buurt. Daarnaast staan er binnenkort een 
Halloweentocht en een Sinterklaasintocht op 
de planning.
Ondanks dat Loïd het erg naar zijn zin heeft 
als nieuwe kinderburgemeester, wil hij later 
niet burgemeester worden van een stad. 
“Voor nu wil ik graag acteur worden. Ik vind 
het leuk om in de schijnwerpers te staan en 
ik speelde onlangs in een aantal reclame-
spotjes, echt onwijs gaaf. Burgemeester zijn 
lijkt me top, maar acteur past toch beter bij 
mijn extraverte persoonlijkheid.”

Linda Ruijs

Loïd is geknipt voor nieuwe rol
Zevenaarse kinderburgemeester wil meer inspraak van kinderen

Loïd (links) deed samen met Jasmijn mee aan de World Clean Up Day. Vanaf nu moet hij het alleen doen.

Na bijna twee jaar gaat binnenkort het 
Liemers Museum weer open. Met man en 
macht wordt het vernieuwde museum inge-
richt. Het museumdepot was al klaar, maar 
als laatste onderdeel van onze organisatie 
Kunstwerk! is straks de presentatieruimte 
in de Turmac Cultuurfabriek in volle glorie 
te bezichtigen. We kunnen inwoners uit de 
Liemers en daarbuiten op interactieve wijze 
kennis laten maken met de rijke geschiede-
nis van deze regio. Aan verhalen geen ge-
brek, dus het is best een kunst om een over-
zichtelijke presentatie samen te stellen. 
Aan de hand van een tijdlijn word je door 
het museum geleid. Een aantal thema’s 
wordt uitgediept via zogenaamde ‘eilan-
den’. Gelukkig hebben we allemaal slimme 
en creatieve mensen in huis en contacten 
buiten de organisatie die dit bedenken, 

samenstellen en vormgeven. Er ontstaat 
een prachtig, weliswaar iets kleiner, maar 
vernieuwd museum. Iedere dag zie ik het 
groeien. We staan dan ook te popelen om 
dit aan het grote publiek te tonen. Daarvoor 
hebben we nu een datum geprikt, namelijk 
21 december a.s. De druk staat op de ketel! 
En over die druk gesproken. Tegelijkertijd 
organiseren we ook nog eens de landelijke 
tentoonstelling ‘De Zilveren Camera’. Eigen-
lijk zou deze vorig jaar al komen, maar dat 
kon toen vanwege corona niet doorgaan. 
Des te interessanter is het om de foto’s 
te zien uit het bijzonder memorabele jaar 
2020. Ik kijk er naar uit om het erfgoed, het 
museum en de kunst in zijn volle breedte te 
laten zien. De campagne wordt binnenkort 
gestart, dus de komende periode staat het 
Liemers Museum volop in de spotlight.

Column, Bert Frölich, de Verbinder

Liemers Museum

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



Candea houdt in november de jaarlijkse voorlich-
tingsavonden voor ouders van kinderen in groep 8.
Er zijn aparte avonden voor vmbo en mavo en voor
havo en vwo. U bent van harte welkom!

Alle avonden beginnen om 19.15 uur met een inloop met
koffie en thee. Vanaf 19.30 uur is er een plenair gedeelte
met algemene informatie over Candea. Het programma na
de pauze (circa 20.15 uur) wordt op de avond zelf bekend-
gemaakt. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen.
De voorlichtingsavonden over vmbo-(s)bb/kb en mavo zijn
dinsdag 16 november en woensdag 24 november (Eltense-
straat). De avonden over havo en vwo zijn woensdag 17 no-
vember en dinsdag 23 november (Saturnus). De mavo/
havo-dakpanklas komt beide avonden aan bod. U kunt
zelf kiezen welke avond het best uitkomt. 
Bent u beide avonden verhinderd? Maak dan een af-
spraak met Marenka van Toor of Eric Robbers: 0316 -
367 800 of m.vantoor@candea.nl / e.robbers@can-
dea.nl. De open dag is woensdag 26 januari van 16.00
tot 20.00 uur. Dan zijn beide locaties geopend.

De hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Mijn opla-
der was kwijt, dus ik kon niets doen. Mijn moeder
was jarig en daarna moest ik voetballen. Die op-
dracht stond bij mij niet in ItsLearning, echt niet.

Deze smoezen kennen we op Candea. Daar trappen we
niet meer in. Maar misschien weet jij een betere en ben
je ouder van een eerste- of tweedeklasser. Kom dan op 
zaterdag 20 november naar Pa en ma in de schoolban-
ken om een ochtendje zelf te ervaren wat je kind ervaart
op Candea. Wat kun je verwachten? Bijvoorbeeld staart-
delingen bij wiskunde, werkwoorden vervoegen bij Duits
en een taart bakken bij maatwerk koken. Verder neem je
natuurlijk je broodtrommel mee en haal je een geel briefje
als je te laat bent. Het wordt hartstikke leuk, dus blok 20
november in je agenda. Een uitnodiging met meer info
komt na de herfstvakantie per e-mail.
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CANDEAnieuws
column

Twee jaar geleden voerde Candea maatwerk* in. 
We hebben er in Candea Nieuws al vaker over ge-
schreven. Eén aspect bleef onderbelicht: de CAN-
weken die enkele keren per schooljaar plaatsvinden.
Daarom deze keer uitgebreid aandacht voor de 
CAN-week in de week voor de herfstvakantie. 
Wat opvalt: de enorme variatie. Van de eersteklas-
sers die op kamp gingen tot en met het bijspijkeren
in de examenklassen.

In de CAN-weken plant Candea activiteiten waarvoor het
normale rooster geen ruimte biedt of die dat rooster juist
overhoop gooien. Een goed voorbeeld zijn excursies en
stages, die in andere klassen tot lesuitval kunnen leiden
omdat docenten de hele dag op pad zijn. Door dat soort
situaties te concentreren in vaste weken is de kans op les-
uitval in de rest van het schooljaar een stuk kleiner.
De invulling van een CAN-week verschilt per opleiding en
leerjaar. Meestal is er een duidelijke link met het lespro-
gramma. Van lekker een weekje niksdoen is dus geen
sprake. Dat neemt niet weg dat de meeste leerlingen de
CAN-weken hartstikke leuk vinden.

EERSTEKLASSERS OP KAMP
Dat geldt zeker voor de eersteklassers, die ter afsluiting
van de introductie allemaal drie dagen op kamp zijn ge-
weest (naar Lunteren of Doornspijk). De mavo is daar zes
jaar geleden mee begonnen, de andere opleidingen zijn
dit jaar aangehaakt. 
Een kamp is natuurlijk dé manier om elkaar goed te leren
kennen, en dan niet alleen de eigen klasgenoten, maar ook
de andere leerlingen uit de jaarlaag. Ze komen elkaar im-
mers de komende jaren nog vaak tegen. Het programma
bestond uit leuke workshops en sport- en spelactiviteiten.
Natuurlijk waren er ook een kampvuur, een disco en avond-
spellen, zoals een levend stratego en een smokkelspel.

CAN-WEEK: WAT EEN 
ENORME VARIATIE!

Docent Romy Slagter ging met haar bb/kb-mentor-
groep naar Lunteren. Ze kijkt terug op fantastische
dagen. “Er was tijd om gezellig met elkaar te zitten en te
kletsen. Dan leer je elkaar goed kennen. Het waren
korte nachten, maar dat geeft niet. Op de disco-
avonden werd flink gedanst en gefeest.  Iedereen
deed mee. Als iemand geen outfit had, hielpen ze el-
kaar om toch een leuke outfit te maken. Ze waren echt
lief voor elkaar. De leerlingen vonden het superleuk.”

EIGEN FILMFESTIVAL
In enkele leerjaren was er een centraal thema (naast an-
dere activiteiten). Zo gingen de havo- en vwo-tweede-
klassers een film of reportage maken voor hun eigen
filmfestival op donderdag. “Ze moesten alles zelf doen,
zoals een scenario bedenken, decorstukken maken, filmen
en monteren. Daarna werd per klas één video uitgekozen
voor het filmfestival. Ik heb prachtige dingen gezien”, ver-
telt CAN-coördinator Pauline Cobussen.
4-vwo heeft zich onder andere beziggehouden met de wer-
king van ons politieke systeem. Ze richtten een eigen poli-
tieke partij op, voerden campagne, gingen naar de Tweede
Kamer in Den Haag en hielden op vrijdag verkiezingen. Dé
manier dus om te leren hoe de politiek werkt.
Heel bijzonder was het bezoek van 2-mavo aan het Open-
luchtmuseum, waar de leerlingen via een ‘inburgerings-
traject’ leerden wat vluchtelingen ervaren. Coördinator
Roel Klok: “Geen leerling wilde naar huis , een groter com-
pliment kun je als museum niet krijgen.” Ook de excursie
naar het Airborne Museum maakte volgens Roel enorme
indruk. “Ze hebben allemaal een roos gelegd op een graf
van een oorlogsslachtoffer, dan ben je wel even stil.”

BIJSPIJKEREN
Voor een aantal leerjaren had de CAN-week een duidelijk
‘schoolser’ karakter. Zo bereidden 2-bb/kb en 3-havo/vwo
zich voor op de profielkeuze, bijvoorbeeld via snuffelstages
op het werk van familie en bekenden of door excursies
naar bedrijven. Ook kwamen opleidingen zich op school
presenteren. “We willen dat leerlingen enthousiast wor-
den voor een opleiding of beroep, maar ook dat zij een rea-
listisch beeld krijgen”, zegt Peter Bloemberg (docent
2-bb/kb).
In de hoogste leerjaren stond de voorbereiding op het
eindexamen centraal. De bb/kb-bovenbouw legde de na-
druk op de praktijkvakken. Coördinator Mirjam Pijfers:
“Praktijklessen waren tijdens de lockdowns niet heel mak-

HET MAG WEER
Wat een energie nu het schooljaar weer op
stoom is! Nieuwe brugklassers lopen opge-
wonden tetterend door de gangen. De oudere
leerlingen zijn een stuk stoerder, maar voel-
baar net zo energiek. Docenten zijn blij dat ze
weer de hele klas voor hun neus hebben. De
school draait weer!  Een docent vertelde me
enthousiast hoe ze bezig is met internationali-
sering. Een ander schreef: “Dit gaat misschien
wel mijn leukste jaar worden.” Hij gaat ook les-
sen geven in het basisonderwijs. Een collega
praatte me bij, omdat zijn leerlingen elke 
vrijdag onderwijs volgen in een bedrijf. En ik
werd aangesproken: of ik wil zorgen dat in het
rooster het kooklokaal weer beschikbaar komt
om te koken met kinderen van de kinderop-
vang. We zijn weer op stoom. Naar school. 
Lesgeven. En die zee aan andere activiteiten:
het mag weer!

DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

AGENDA

1 nov. Leerjaar 1 en 2 toetsvrije dag. 5 nov. Hal-
loweenfeest onderbouw (Eltensestraat). 10-16
nov. Havo/vwo-bovenbouw toetsweek 1. 11-12
nov. Inschrijven maatwerkperiode 2. 15 nov. Ver-
gadering mr. 16 nov. Bezoek hbo door 4-havo.
Voorlichtingsavond (zie apart artikel). 17 nov.
Voorlichtingsavond (zie apart artikel). 18 nov. Her-
kansingen 4-mavo. 19 nov. Herkansingen 4-
bb/kb. 20 nov. Pa en ma in de schoolbanken (zie
apart artikel). 22 nov. Presentatieavond techna-
sium 1-havo/vwo. 23 nov. Voorlichtingsavond (zie
apart artikel). Sportoriëntatie 5-havo en 6-vwo
(14.15 uur). 24 nov. Voorlichtingsavond (zie apart
artikel).

Candea werkt nauw samen met de basisscholen
in de regio. Het doel is een soepeler overgang van
basis- naar voortgezet onderwijs. Onderdeel van
de samenwerking is dat Candea-docenten lesge-
ven op basisscholen. Voor Michalis Geromarkakis
wordt een jeugddroom zo alsnog een beetje wer-
kelijkheid.

Michalis wist op de basisschool al dat hij later docent li-
chamelijke opvoeding wilde worden. Dat veranderde

niet toen hij op Candea
zat. Na Candea ging hij
naar het CIOS (mbo) en
daarna naar de Acade-
mie voor Lichamelijke
Opvoeding (hbo). Micha-
lis: “Lesgeven in het ba-
sisonderwijs heeft altijd
in mijn hart gezeten. Ik
vind het belangrijk dat
ook jonge kinderen li-
chamelijke opvoeding
krijgen van een gediplo-
meerd docent.”

‘TROTS DAT 
IK HIER MAG 
WERKEN’
Maar omdat banen voor
gymleraren in het basis-
onderwijs niet voor het
oprapen liggen, sollici-

teerde hij op zijn oude school, die hem meteen aannam.
Spijt van die keuze heeft Michalis niet. “Op een middelbare
school zijn er veel meer mogelijkheden om je te ontwik-
kelen. Ik ben nu ook mentor en lid van de medezeggen-
schapraad en ik geef het vak dvpr (dienstverlening en
producten). En het is leuk om met een team van vijftien
docenten lichamelijke opvoeding samen te werken aan
steeds beter onderwijs. Dat vind ik het mooie aan Candea:
nieuwe initiatieven krijgen de ruimte. Ik ben trots dat ik op
deze school mag werken.”

VOORLICHTINGS-
AVONDEN GROEP 8

PA EN MA IN DE 
SCHOOLBANKEN

kelijk te organiseren, dus een weekje vol gas geven kwam
goed uit. Maar er was ook tijd voor bezoeken aan bijvoor-
beeld een brouwerij en een haven.”
In 3-mavo, 4-havo en 5-vwo werd de CAN-week aangegre-
pen om een goede start te maken met het profielwerkstuk,
dat een verplicht onderdeel van het eindexamen is.
In de examenjaren hadden normaal gesproken de buiten-
landse reizen op het programma gestaan, maar deze kon-
den door corona nog steeds niet doorgaan. Pauline
Cobussen: “Daarom hebben we van de CAN-week een
soort bijspijkerweek gemaakt. De leerlingen konden zelf
kiezen aan welke vakken ze extra aandacht wilden beste-
den. Als corona niet opnieuw roet in het eten gooit, gaan
we in maart met vwo naar Terschelling.” Ook Roel Klok
(mavo) en Mirjam Pjifers (bb/kb) hopen dat er straks in het
voorjaar tijd over is om nog iets leuks te doen.

* Op Candea hebben alle vakken hun lesstof ingedikt tot
wat leerlingen echt moeten weten en kunnen. Zo blijft tijd
over voor verrijkings-, verdiepings- en ondersteunings-
lessen. Leerlingen maken per periode zelf een keuze. 
Meer info: www.candea.nl/onderwijs/maatwerk.

in the picture

‘GEWELDIG, ECHT SUPERLEUK’
Maar genoeg over Candea, want we praten met Micha-
lis omdat hij dit schooljaar op vrijdag lesgeeft op een
basisschool (tot de kerstvakantie de Sterrenschool in
Zevenaar en daarna IKC St. Martinus in Oud-Zevenaar).
Voor Michalis komt zo zijn jeugddroom toch nog een
beetje uit. “Ik vind het geweldig, echt superleuk. Moet je
je voorstellen: donderdagmiddag heb ik mijn mentor-
klas van mavo-derdeklassers en de dag erna sta ik met
een kind op mijn arm dat ik moet troosten.”
Candea-docenten geven les op basisscholen om de
drempel naar de middelbare school lager te maken. De
kinderen leren alvast een aantal ‘gezichten’ kennen,
maar belangrijker nog is dat ze kennismaken met de
manier van lesgeven in het voortgezet onderwijs. 
Lichamelijke opvoeding is daarvan een perfect voor-
beeld. Michalis: “We gaan natuurlijk geen coopertest
doen en ook niet softballen, maar we werken wel aan
specifieke doelen. Daarvoor gebruiken we spelkaarten,
waarop precies staat wat de leerlingen gaan doen en
waarom. Zo zijn ze bewust bezig met sport en hun ont-
wikkeling. Lichamelijke opvoeding is op Candea méér
dan lekker een uurtje bewegen.”

MARIO KART: MODERNE APENKOOI
Met dat méér doelt Michalis ook op pedagogische as-
pecten. “Bij ons vak oefenen leerlingen het belang van
teamwork, hoe ze zich staande houden in een groep en
dat je kunt winnen maar ook verliezen.” Ten slotte: wordt
er ook nog gevoetbald? Michalis (lachend): “Ja hoor, en
we doen ook Mario Kart. Dat is een modern alternatief
voor het apenkooien van vroeger. Veel leuker, vind ik.”

 zijn woensdag 17 no-
niet toen hij op Candea
zat. Na Candea ging hij
naar het CIOS (mbo) en
daarna naar de Acade
mie voor Lichamelijke
Opvoeding (hbo). Micha
lis: “Lesgeven in het ba
sisonderwijs heeft altijd
in mijn hart gezeten. Ik
vind het belangrijk dat
ook jonge kinderen li
chamelijke opvoeding
krijgen van een gediplo
meerd docent.”

‘TROTS DAT 
IK HIER MAG 
WERKEN’
Maar omdat banen voor
gymleraren in het basis
onderwijs niet voor het
oprapen liggen, sollici

DONDERDAG MENTORUUR MET 3-MAVO, 
VRIJDAG EEN  BASISSCHOOLKIND OP JE ARM

Pauline Cobussen (links) en Romy Slagter.
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