
‘Wij blijven onze verhalen schrijven’
De Liemers Helemaal Goed Courant wordt bijlage

GROESSEN – Er worden de ko-
mende jaren woningen gebouwd 
in het centrum van Groessen. Daar 
hoort een nieuw dorpshart bij en 
daarom wordt er op zaterdag 16 
oktober tussen 14 en 18 uur een 
inspiratiemiddag gehouden in 
en rond de Andreaskerk en het 
Schuttersplein. Iedereen wordt 
uitgedaagd mee te denken.

Vanuit de jaren geleden vastgestel-
de dorpsvisie zijn er al kaders vorm-
gegeven voor het nieuwe dorpshart 
waar veel groen in terug zal komen. 
“Nu is het zaak om samen met de 
Groessense gemeenschap inspira-
tie op te doen om de kaders verder 
in te vullen”, vertelt Tjerk Holland 
namens de commissie Dorpshart 

Groessen die tekent voor de organi-
satie van de dag.
Het nieuwe dorpshart moet ruim-
te bieden voor plezier en ontspan-
ning. Natuurlijk blijft er ruimte voor 
de jaarlijkse kermistent. “Het is 

belangrijk dat Groessen meedenkt 
zodat we een invulling krijgen die 
gezamenlijk gedragen wordt. Daar-
om hopen we dat we veel belang-
stellenden kunnen verwelkomen 
op 16 oktober. Ook kinderen zijn 

welkom om hun creativi-
teit te tonen. Wij zorgen 
voor stoepkrijt, maar ook 
voor een springkussen. 
Het wordt een gezellige en 
inspirerende middag met 
een hapje en drankje. Die 
hopelijk mooie ideeën op-
levert.”
De commissie Dorpshart 
Groessen is opgericht 
door Dorpsraad Groes-
sen. De commissie zet 
zich in voor de herstructu-
rering van het Schutters-
plein, een opdracht van, 

voor en door het dorp. Dit doet de 
commissie met ondersteuning van 
de gemeente Duiven. Tjerk Holland 
“Wij hebben de intentie om de hele 
dorpskern, met ook de ruimte rond-
om de kerk en de koepelweide, hier-
bij te betrekken. Dit alles met het 

doel om een fraai dorpshart voor 
Groessen waar het goed toeven is 
en waar plaats is voor ontmoeting.”
In een filmpje worden de inwoners 
omgeroepen om mee te denken. 
De middag gaat niet over de bouw-
plannen Onder de Toren.
Meer informatie op: 
https://www.facebook.com/ 
DorpsraadGroessen

Het Groessense dorpshart. Foto: Sjoerd Geurts

In de krantenwereld gebeurt er op 
dit moment veel. Starterspers, de 
uitgever van onder meer De Lie-
mers Helemaal Goed Courant, 
heeft de Duiven Post, Zevenaar 
Post en Westervoort Post overge-
nomen. Dat betekent dat er ook 
voor ons wat verandert.

Voortaan valt er wekelijks nog 
maar één huis-aan-huis-krant in de 
brievenbus. Die zal de naam Dui-
ven Post, Zevenaar Post en Wes-
tervoort Post dragen. De titel De 
Liemers Helemaal Goed Courant 
verdwijnt. Maar niet getreurd: ‘wij 
blijven onze verhalen schrijven’. De 
Liemers Helemaal Goed Courant 
wordt namelijk weer een katern, 
dat iedere twee weken bij de krant 
verschijnt. Net als u eerder van ons 
gewend was. En de krant wordt 
nog steeds grotendeels geschre-
ven door leerlingen van het Can-
dea College en Liemers College. 
Aan onze kwaliteit doen we geen 
concessies. En wat er ook gebeurt: 
wij zijn blij dat de continuïteit van 
De Liemers Helemaal Goed Cou-

rant gewaarborgd blijft. Want we 
maken graag mooie verhalen voor 
u over de Liemers! Wél zoeken we 
nog nieuw schrijftalent. Schrijf je 
graag, ben je vijftien jaar of ouder 
en wil je dat ook doen voor De Lie-

mers Helemaal Goed Courant? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. 
Omdat leerlingen na verloop van 
tijd van school wisselen, wisselt de 
redactie regelmatig. Kyra Sannes is 
één van de jonge journalisten die al 

vanaf begin 2019 schrijft voor de 
krant. “Ik vind het geweldig hoe je 
met simpele tekens en letters ie-
mands verhaal kan overbrengen”, 
zegt Kyra. “Schrijven heeft mij al-
tijd getrokken. Toch is dat slechts 

een onderdeel van wat ik hier doe 
en heb geleerd. Contact leggen, 
écht luisteren, doorvragen en foto-
graferen, ik werd stapje voor stap-
je meegenomen, zodat ik alles op 
mijn eigen tempo kon ontdekken. 
Ik vind het prachtig om verhalen uit 
de Liemers te kunnen schrijven. Ik 
vind het misschien nog wel leuker 
om ze te horen. Natuurlijk is het af 
en toe nog steeds spannend om 
het eerste contact te leggen, maar 
al die verschillende mensen die ik 
mocht interviewen hebben mij zo-
veel laten zien en geleerd: verhalen 
over de eigen vertrouwde omge-
ving, creatieve ideeën, soms zelfs 
een bijzondere levensvisie.”Heb je 
interesse? Laat het ons weten. Bij 
ons ligt een prachtige uitdaging om 
positieve verhalen te schrijven over 
de Liemers. Voor een krant met een 
uniek concept. Wie wil dat niet? 
En twijfel je over je eigen talenten? 
Geen probleem, wij kijken samen 
met jou waar de mogelijkheden 
liggen. En het mooie is: je krijgt er 
nog voor betaald ook! Wil je meer 
informatie, neem dan contact op 
met hoofdredacteur Sjoerd Geurts, 
e-mail redactie@deliemershele-
maalgoedcourant.nl.

 Leerling-redacteuren nemen deel aan een redactievergadering

Groessen buigt zich op 16 oktober over dorpshart
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wordt De Lokalist
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Zorgkanjers bedankt!FietsFestival ‘Wonderlijk
Water’ in de herfstvakantie
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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:

Sophie Gertsen (13) en Lisa van Snippen-
burg (14) hebben vrijwel zonder begelei-
ding een project gevonden én uitge-
voerd. Zo hebben ze het Maatschap-
pelijke Diensttijd (MDT) traject moeite-
loos voltooid. Door 80 uur te hebben 
meegedraaid op een buitenschoolse 
opvang, heeft het duo kostbare ervaring 
opgedaan. 

Maatschappelijk Diensttijd (MDT) heeft 
tot doel om leerlingen kennis te laten 
maken met het doen van vrijwilligers-
werk en het bieden van betekenis aan 
de wereld om hen heen. Voor het      
voltooien van 80 uur MDT, dat wordt 
uitgesmeerd over een periode van een 
half jaar, ontvangen deelnemende leer-
lingen een vrijwilligersvergoeding van 
220 euro. Wat de ervaring vervolgens 
beter maakt dan een bijbaantje in de 
supermarkt is de ontwikkeling die je als 
jongere doormaakt. Veel scholieren  
worstelen met het kiezen van een      
vervolgopleiding en hebben soms niet 
voldoende vertrouwen in hun eigen   
capaciteiten. Door deel te nemen aan 
het MDT, komen jongeren in contact 
met andere mensen en leuke projecten 
en zijn ze op ludieke wijze bezig zijn met 
talentontwikkeling en het opdoen van 
nieuwe vaardigheden. Na afloop van het 
traject worden leerlingen voorzien van 
een certificaat en kunnen ze daarmee 
hun CV opleuken. 

Uit een overvloed aan projecten is het 
soms moeilijk kiezen. Daarom is er op 
ieder van de zes locaties een MDT-
jongerencoach actief. Deze jongeren-
coaches zijn vaak oud-studenten van de 
school en in samenwerking met de    
contactdocenten op de diverse locaties 
voorzien zij de jongeren van advies over 
hun keuze. Gezamenlijk gaan zij in     
gesprek over passies en wensen om zo 

tot een besluit te komen over welk    
project het best bij een leerling past. Op 
het Lyceum Elst was voor leerlingen  
Sophie Gertsen en Lisa van Snippenburg 
weinig hulp nodig: zelfstandig hebben ze 
besloten hoe zij het liefst invulling     
zouden geven aan hun MDT. “Ik vind het 
heel leuk om met kinderen te werken en 
ik overweeg zelfs om later docent te 
worden.”, vertelt Lisa vrolijk. Het MDT is 
voor haar een mogelijkheid geweest om 
meer uit te vinden over haar interesse-
veld en tegelijkertijd te doen wat ze leuk 
vindt. “Wij hebben contact gezocht met 
een buitenschoolse opvang in de buurt 
van Elst met als voorstel dat wij hen  
zouden helpen voor een aantal weken.”, 
legt Sophie verder uit. De meiden vinden 
het belangrijk om anderen te helpen en 
kwamen zodoende 
terecht bij het MDT. 
“In de vakantie heb 
je toch niet zo veel 
te doen.”, lacht So-
phie. “Waarom zou 
je dan niet iets doen 
waar je enthousiast 
over bent?” Sophie 
en Lisa geven een-
stemmig aan het 
project niet zo erva-
ren te hebben als ze 
oorspronkelijk had-
den gedacht. “Het 
was veel leuker 
zelfs!”, aldus de mei-
den. In hun vrije tijd 
spenderen ze graag 
tijd aan het shoppen 
met vriendinnen, het 
bezoeken van nieu-
we plekken of het 
koken van lekkere 
gerechten. “Wij heb-
ben de vrijheid om 

het project in te richten naar wat wij zelf 
graag doen!”, vertelt Lisa.  

Wat Sophie en Lisa zoal hebben gedaan 
tijdens de 80 uur bij de buitenschoolse 
opvang is een potpourri aan creatieve 
activiteiten. “De begeleiders van de bui-
tenschoolse opvang lieten ons de vrij-
heid om drie activiteiten op te zetten 
voor de kinderen.”, deelt Lisa als ze te-
rugdenkt aan haar ervaringen. “Zo heb-
ben wij bijvoorbeeld een middag bubbel-
voetbal georganiseerd, een dag vol    
wateractiviteiten en een activiteit waarbij 
wij samen met de kinderen hebben   
gekookt.” Sophie knikt trots en vult haar 
vriendin verder aan: “Niet alleen is het 
super om dit samen met Lisa te organi-
seren, maar is het ook nog eens een 
goede levenservaring!” “Ja!”, roept Lisa 
vervolgens. “We zouden het iedereen 
aanraden!” Verder hebben de meiden 
een rol gehad als aanspreekpunt voor 
de kinderen tijdens meeloopdagen en 
hebben ze meegedaan met andere   
activiteiten zoals het bezoeken van een 
kinderboerderij. “En we hebben het   
allemaal zelf geregeld.”, gaat Sophie  
verder. “Dat is voor ons in het bijzonder 
heel leerzaam geweest.” De meiden  
hopen dat iedereen die het interessant 
vindt om zelf ook mee te lopen op een 
buitenschoolse opvang of het leuk vindt 
om deel te nemen aan een héél ander 
project, zich aanmeldt voor MDT. “Het is 
allemaal goed geregeld en er is geld be-
schikbaar voor het geval je voor een pro-
ject kosten moet maken. Je moet alleen 
zelf nog aan de slag!”,  benadrukt       
Sophie.  

Iedereen die net als Sophie en Lisa deel 
wil uitmaken van het MDT en op deze 
manier nieuwe mensen wilt leren ken-
nen, ervaringen wilt opdoen én een leu-
ke zakcent verdienen, kan zich aanmel-
den. Voor een dergelijke aanmelding, 
maar ook voor meer informatie, foto’s 
en video’s, kunnen geïnteresseerden 
naar de site: www.hope-xxl.com/mdt. 

Zonder gemaar de uren klaar!

� Links Sophie Gertsen en rechts Lisa van Snippenburg
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Wist u dat……

� Dat de tweede fase van start is    
gegaan en jongen zich nog kunnen 
aanmelden op hope-xxl.com/mdt?

� 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? � MDT in actie tijdens een partijtje bubbelvoetbal
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ZEVENAAR/DUIVEN – De gemeen-
ten Zevenaar, Westervoort, Mont-
ferland en Duiven zijn gevormd 
door het water. Mede dankzij de 
doortastendheid van de koning 
van Pruisen. Hij legde exact 250 
jaar geleden de basis voor de wa-
terverdeling van de Rijntakken. 
Tijd om daarbij stil te staan. Op 23 
oktober. Op de fiets. FietsFestival 
‘Wonderlijk Water’ komt uit de ko-
ker van Kunstwerk! Liemers Mu-
seum.

“Het is echt bijzonder dat afspra-
ken die in 1771 zijn gemaakt, nog 
steeds gelden en zo’n impact heb-
ben op de waterverdeling in Neder-
land”, vertelt Directeur Ingrid Mens 
van het Liemers Museum over de 
aanleiding tot het Fietsfestival. Wet-
houder Belinda Elfrink benadrukt 
het belang van het waterverdrag 
in 1771: “Bij het dorp Pannerden 
splitst de Rijn zich tegenwoordig in 
de Waal en het Pannerdens kanaal 
en hier wordt de rest van de water-
huishouding in Nederland geregeld. 
Als je dat niet doet zit de ene helft 
van Nederland met natte voeten 
en de andere helft zit te verdrogen. 
En waarom dit onder de aandacht 
brengen? Heel de gemeente Ze-
venaar en de Liemers heeft altijd 
strijd gevoerd tegen en met het 
water. Hoe leuk is het om onze ei-
gen inwoners en toeristen hierover 

te vertellen!” Al fietsend ontrafelen 
deelnemers op 23 oktober de wa-
terbouwkundige geschiedenis en 
leren ze de Liemers als een echt 
waterland kennen. Het FietsFesti-
val omvat drie suggestieroutes: Tol-
kamer-Lobith, Zevenaar-Groessen 
en Giesbeek-Lathum. Op verschil-
lende punten in de Liemers zijn de 
meest uiteenlopende activiteiten 
en bezienswaardigheden te vinden. 
Projectcoördinator Wieneke Olthof: 
“Wat ze gemeen hebben is dat ze 
allemaal te maken hebben met één 

van de drie thema’s waterwerken, 
natuur en mooie verhalen.” Op de 
Zevenaar-Groessen route komen 
fietsers langs het gemaal Kandia 
met de nieuwe vistrap. In Groessen 
worden 3D-beelden over het ver-
dronken dorp Leuffen getoond en 
NME Liemers organiseert een ont-
dekkingsreis door de natuur Jezu-
itenwaai. In Zevenaar zijn films te 
zien van de overstroming in de Lie-
mers bij het Filmhuis in de Turmac 
Cultuurfabriek. Bij het Liemers Mu-
seum vertelt historicus Emile Smit 

over de impact van het waterver-
drag uit 1771. Op de fiets richting 
Tolkamer-Lobith wordt het verhaal 
uiteengezet van Lodewijk de 14e. 
De Zonnekoning vierde zijn grootste 
triomf in 1672 in de Liemers, bij Lo-
bith, waar hij de Rijn overstak. Meer 

weten over het mysterieuze Kasteel 
Bahr? Ook dat kan op de tweewieler 
richting Giesbeek-Lathum. De acti-
viteit ‘word jij heerser van het water 
– spelen met water en zand’ vindt 
plaats op de route Tolkamer-Lobith, 
bij het Sluisje Oude Waal. Ingrid 
Mens en Wieneke Olthof namen de 
proef op de som en stapten op de 
fiets om alle routes te verkennen. 
“Normaal kijk je al gauw over de din-
gen heen. Op deze manier leer je 
met andere ogen naar de omgeving 
kijken. Echt, er valt zoveel te ont-
dekken.” Voor het Liemers Museum 
een nieuwe manier om cultuurerf-
goed aan de buitenwereld te laten 
zien Ingrid Mens: “Een museum is 
iets tegennatuurlijks: je brengt voor-
werpen naar binnen, die er eigenlijk 
niet horen. Nu sturen we mensen 
op pad.” Nieuwe wegen inslaan past 
bij het museum, dat 21 december 
de deuren officieel heropent. In-
grid Mens: “We gaan qua presen-
tatie met de tijd mee. Bezoekers 
kijken straks hun ogen uit.” Meer 
informatie over de programmering 
van het Fietsfestival: www.liemers-
kunstwerk.nl/fietsfestival. Bij slecht 
weer wordt het festival uitgesteld 
tot het voorjaar. Ook dit staat op de  
website.

De Liemers Lacht

In de zomer van 2020 vertelde een 
vriendin, Frederieke Aaij, mij over 
de Liemers Helemaal Goed Cou-
rant. Zij werkte er destijds al Erg 
leuk om te horen hoe enthousiast 
Frederieke over de krant vertelde 
en wat voor leuks zij alle-
maal meemaakte. Hart-
stikke leuk leek het me 
om daar ook deel van uit 
te maken. Na het eerste 
gesprek met de redactie 
was ik gelijk om; een ont-
zettend leuke opzet met een so-
ciale insteek. Sindsdien houd ik mij 
bij de krant voornamelijk bezig met 
de foto voor de Liemers Lacht, een 
foto waar lachende mensen op 
staan. Ik fiets van hot naar her om 
vrolijke mensen op de foto te zet-
ten. Foto’s maken bij gebeurtenis-
sen en evenementen zat er eerst 
wegens corona nog even niet in, 
waardoor de creativiteit pas echt 
aan het werk gezet moest worden 
om weer een leuke vrolijke foto te 
kunnen schieten. Ontzettend leuk 
en interessant vind ik het; rondfiet-

sen en nieuwe mensen leren ken-
nen. Zo ben ik voor de vorige editie, 
met het toen nog erg mooie weer, 
op zoek gegaan naar mensen die 
buiten aan het genieten waren. Ik 
ben toen in contact gekomen met 

mensen die speciaal van-
uit Brabant bij Panner-
den een wandeling aan 
het maken waren in de 
prachtige natuur daar. 

Voor deze editie heb ik 
een foto gemaakt tijdens de 

sportoriëntatie van het Liemers 
College bij de mountainbike-route 
in het Bergherbos. Erg leuk om te 
zien hoe enthousiast de leerlingen 
en docent waren over het moun-
tainbiken. Buiten de Liemers Lacht 
foto maak ik ook graag foto’s voor 
andere artikelen, voor deze editie 
heb de foto gemaakt van Brasserie 
Hugo’s. Het levert altijd leuke reac-
ties op van de mensen waarmee ik 
in contact kom. Hopelijk zijn jullie 
er net zo enthousiast over als zij! 

Floor Koers

Redacteur van dienst

De Liemers Helemaal Goed Courant  
is een initiatief van Hope XXL en De 
Liemers Helemaal Goed en wordt 
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Liemers College in Zevenaar.
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Westervoort Post 
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Colofon

Wieneke Olthof en Ingrid Mens over
FietsFestival: ‘Er is zoveel te ontdekken’
Van de redactie

Wieneke Olthof en Ingrid Mens namen de proef op de som

Jort Franssen, Timo Brouwer, Huub Nibbeling, Sam Gijsbers van Wijk, Lars Hendriks en Annefien Kluitman vermaken zich op hun moun-
tainbike tijdens een sportoriëntatie van Liemers College Didam havo 5 en Heerenmäten vwo 6 in het Bergherbos. (Foto: Floor Koers)



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

Judith van Iersel (onderwijsorganisatie Inner-
waard en kinderopvang Zonnekinderen) en haar 
collega Manouk van ’t Wel (LiemersNovum) ver-
tellen over de plannen die er Liemersbreed in ont-

wikkeling zijn. Judith: “We zijn bezig om materiaal 
te ontwikkelen gericht op techniek en technolo-
gie. We doen dat samen met alle betrokken instel-
lingen, maar ook met het Liemerse bedrijfsleven. 

We gaan het ontwikkelen voor alle kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar, maar beginnen met de 
overgangsperiodes van kinderopvang  naar basis-
onderwijs en van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs.”
Er zal komend schooljaar hard gewerkt worden 
aan vier verschillende thema’s voor het komende 
schooljaar: Worden wat je wil, Duurzaamheid, Ro-
meinen/Uitvindingen en Menselijk lichaam.  
Manouk: “We beginnen met het thema ‘Worden 
wat je wil’, wat aansluit bij het thema van de Kin-
derboekenweek. Zo heeft ieder thema zijn eigen 
insteek en zijn er voor alle leerlingen, van peuters 
tot de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, 
uitdagingen. Van digitale escaperoutes op het ge-
bied van multimedia, de Liemerse Talentenwijzer 
‘worden wat je wil… nee zijn wie je bent’ tot het 
programmeren van b-bot matten voor peuters en 
kleuters.
De meeste thema’s zijn volop in ontwikkeling, 
maar met ‘Worden wat je wil’ kunnen scholen 
al snel aan de slag. Judith: “Een thema duurt 
meestal drie maanden, maar scholen kunnen hier 
flexibel mee omgaan en het vertalen naar de ei-
gen behoefte. Belangrijk is vooral dat techniek en 
technologie op de kaart komt te staan.”
Het ultieme doel is om in de Liemers een door-
lopende leerlijn te creëren tussen kinderopvang, 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vervolg-
onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars 
expertises en ruimtes. Het enthousiasme over de 
aanpak is groot. Judith: “Het is mooi dat we nu 
echt zijn begonnen met ons eerste thema. Leerlin-
gen gaan bijvoorbeeld in een escaperoute terug 
naar de Middeleeuwen en aan de  hand van het 
verhaal van monnik Werenfridus langs de beroe-
pen van die tijd. Leuk en leerzaam!”
Meer informatie: wordenwatjewil.lokaal2.nu.

Veel meer kinderen moeten kennismaken met techniek en technologie. Zodat 
ze later wellicht eerder kiezen voor een beroep in deze richting. Met steun van 
de overheid gaan het primair-, voortgezet onderwijs en kinderopvang daarom 
aan de slag met het project Sterk Techn(olog)isch Onderwijs.

Techniek ook in 
basisonderwijsYorick Vleghert

‘ Gezond eten 
is ook lekker’

IKC De Tamboerijn is een 
Gezonde School?
“Dat klopt. Ik ben hier vanaf dit schooljaar 
aangesteld als vakleerkracht gym, maar ook 
als coördinator Gezonde School. Ongeveer 
drie jaar geleden is mijn voorganger gestart 
met de opstart van de Gezonde school. We 
hebben sinds kort het vignet Gezonde School 
op het thema voeding. Daar zijn we trots op. De 
volgende stap is het vignet bewegen en sport.”

Wat is er veranderd?
“We hebben er beleid op gemaakt. Eén keer 
in de week is er een waterdag. Dan drinken 
de kinderen water. Verder stimuleren we 
een gezonde pauzehap en een gezonde 
lunch. Van snoeptomaatjes, komkommers 
tot snackgroenten en fruit. Er mag best een 
keer iets zoets bij zitten. Het draait vooral om 
de balans in voeding. Verder proberen we 
gezonde traktaties te promoten.”

Eet de meester nooit een patatje?
“Haha, echt wel. Maar ook hier draait het om 
balans. Iets zoets en iets gezonds. Ik besef 
dat ik het goede voorbeeld moet geven. Mijn 
lunchtrommel is meestal gevuld met volko-
renbrood en twee stuks fruit. Gezond eten is 
geen straf, maar ook gewoon lekker.”

Column

Nieuwe energie
Afgelopen schooljaar heb ik verschillende 
columns geschreven over corona en alle 
daarbij horende beperkingen binnen het 
onderwijs. Buiten de algehele scholenslui-
ting, gingen heel veel dingen anders dan 
‘normaal’. Dit schooljaar zijn we gelukkig 
weer wat ‘normaler’ van start gegaan. Er is 
veel meer mogelijk, ook op de scholen en in 
het onderlinge contact met ouders en col-
lega’s. Wat is het ontzettend fijn om elkaar 
weer live te zien en te spreken in plaats 
van via het digitale scherm. Ook vanuit 
mijn rol als bestuurder is het fijn om weer 
op pad te kunnen zijn. Er gaat niks boven 
het bezoeken van een school en het maken 
van een afspraak op locatie. Het zorgt voor 
nieuwe energie. Ineens is de wereld weer 
groter dan de vier muren van mijn kantoor. 
Misschien zit het tussen de oren, maar nu er 
weer meer mogelijk is, merk ik pas hoezeer 
ik dit heb gemist. 
Laten we samen heel hard duimen dat 
we dit schooljaar op deze manier kunnen 
volmaken. Dat is voor iedereen, leerlin-
gen, ouders én leerkrachten een prettig 
vooruitzicht!

Jos Boonman 
Bestuurder LiemersNovum

SAMEN WERKEN 
AAN EIGEN WIJSHEID

Judith van Iersel (links) en Manouk 
van ’t Wel: “Mooi dat we nu echt zijn 
begonnen.” Foto: Sjoerd Geurts

Bestebreurtje B.V. is een gespecialiseerd 
toeleverings bedrijf voor de Agrosector, vanuit 
onze vestiging in Huissen werken wij met een 
klein team om onze klanten te bedienen in 
binnen- en buitenland. Service en persoonlijk 
contact staan hoog in ons vaandel!

Omdat wij onze activiteiten aan het uitbreiden zijn 
zoeken wij een zelfstandige  

Magazijnmedewerk(st)er
Die ons team komt versterken!

Wat verwachten wij van jou als magazijnmedewerk(st)er.

• Af� niteit met de tuinbouwsector

• Beschikken over een heftruckcerti� caat

• Beschikken over rijbewijs B (is een pré)

• Je bent:

     o  Stressbestendig

     o  Klantgericht

     o  Collegiaal

     o  Flexibel 

• Logistieke kennis en ervaring 

• Kunnen werken met ons automatiseringspakket

Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande functie,

stuur dan je sollicitatie voorzien van je CV via mail naar 

CoD@bestebreurtje.nl 

Informatie over ons bedrijf vind je op www.bestebreurtje.nl
Jan Joostenstr 42 Angeren • T. (026) 388 62 25

WWW.DERKSMONTAGE.NL

MONTAGE VAN GLAS, ALUMINIUM- 
EN KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

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

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

Vakwerk op maat

10
jaar
volledigegarantie!

Sta op 
met 
gemak 
in Duiven

Remco Kluck

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

Betaalbare 
en goed 
onderhouden 
tweedehands 
sta op stoelen 
met garantie

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

Bezichtigingen uitsluitend 
na telefonische afspraak

Gratis bezorging 
en haal- en breng-
service rondom 
Duiven
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ZEVENAAR – Landgoed Huis Sevenaer or-
ganiseert op zondag 17 oktober een Open 
Moestuindag met als thema ‘Oogsten en 
Genieten’. De open dag is niet alleen de af-
sluiting van het groeiseizoen, maar ook de 
afsluiting van de Oogst-Tour.

“Dit jaar hebben we voor het thema ‘Oogsten 
en Genieten’ gekozen. Oktober is de oogst-
maand en hierna is de overgang naar de win-
tertijd”, vertelt Jeroen Peters, manager van de 
tuinbouw op het Landgoed. “Tijdens de open 
dag willen we mensen kennis laten maken 
met het Landgoed, de visie van de Jonkheer 
en de oogst.” De Open Moestuindag vindt 
plaats in Deelhoven, de historische moestuin 
van het Landgoed. “In Deelhoven vindt weke-
lijks de verkoop van groente en fruit plaats, 
maar na de open dag verhuist de wekelijkse 
verkoop gedurende de winterperiode weer 
naar het koetshuis op het Landgoed. Tijdens 
de open dag kan je als bezoeker, naast het 
oogsten, ook proeven en genieten. Jeroen: “Er 
komt een proeverij met kleine gerechten, die 
ter plaatse klaargemaakt worden. Van deze 
gerechten zijn de recepten ook beschikbaar, 
zodat je thuis aan de slag kan met de geuren 
en kleuren van de producten.” Naast de proe-
verij, kan je ‘blind’ proeven en het gewicht ra-
den van een pompoen. In de verkoopkraam is 
de oogst te koop en er is biologische courget-

tesoep te koop. Naast de smaak en het proe-
ven, wordt er aandacht besteed aan de kleur, 
geur en vorm van verschillende gewassen. “De 
moestuinbaas houdt op diverse momenten 
een ‘moestuinpraatje’. Hierin staan de werk-
wijze en visie van Jonkheer Huub van Nispen 
van Sevenaer centraal, maar ook de samen-
werking van het Landgoed met de natuur”, 
vertelt Jeroen. “Daarnaast vertellen we graag 
over het verbouwen van wat je eet en delen 
we kennis over hoe een product groeit. Zo kan 

je alles als bezoeker niet alleen proeven, maar 
ook beleven.” In het teken van de Open Moes-
tuindag serveert restaurant Eet-Lokaal een 
speciaal driegangen Huis Sevenaer menu. “Dit 
menu bestaat uit zoveel mogelijk producten 
die van het Landgoed afkomstig zijn. Een aan-
rader om de belevenissen van de dag mee af 
te sluiten.” In samenwerking met collega-tuin-
ders De Horsterhof in Duiven en Stadsboerin 
in Doetinchem is de Oogst-Tour georgani-
seerd. De eerste drie weekenden van oktober 

gaat de tour langs deze lokale bedrijven om 
deze af te sluiten op het Landgoed. Naast de 
open dag op zondag 17 oktober, is er zaterdag 
16 oktober een zelfoogstdag bij de tuinderij 
van het Landgoed. Deze dag kan men zelf 
producten oogsten en staat er warme soep 
klaar. Oftewel, een weekend vol oogsten en 
genieten! De zelfoogstdag bij de tuinderij aan 
de Babberichseweg is van 11.00 tot 15.00 
uur en de Open Moestuindag in Deelhoven is 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

ZEVENAAR – Schrijver en politicoloog Splin-
ter Chabot bezocht op 28 september het Lie-
mers College. Leerlingen voelden hem aan 
de tand en docent Nederlands Marleen van 
Rijn interviewde hem over zijn boek Confet-
tiregen, een ontdekkingstocht naar hoe je 
jezelf kunt zijn.

De eerste vraag betrof de keuze van de mot-
to’s vooraan in het boek. Deze zijn namelijk 
niet zomaar gekozen. “Ik heb gekozen voor 
uitspraken van David Bowie en Prince als 
motto’s voor het boek”, vertelde Splinter Cha-
bot. “Naast het feit dat ik hun muziek gewel-
dig vind, is het nog mooier dat ze zichtbaar 
zichzelf kunnen zijn. Dat Bowie verschillende 
karakters kan uitdragen in zijn werk, is iets 
wat ik erg bewonder. Dat hij zich niks aantrekt 
van alle ‘hokjes’ die we als samenleving opleg-
gen, is eveneens inspirerend. Hij is een echte 
rolmodel voor mij. Net als Prince.”
De hoofdpersoon van het verhaal is Wobie, 
een verbastering van Bowie. Daarnaast had 
Chabot andere redenen om voor deze naam 
te kiezen. Een nieuwe naam heeft geen asso-
ciaties en is volledig onbevlekt. De lezer heeft 
dan nog geen enkel beeld bij het personage, 
wat ervoor zorgt dat die vooraf geen voor-
oordelen heeft over de hoofdpersoon. De der-
de reden is dat Splinter liever niet zijn eigen 
naam wilde gebruiken; in dat geval werd het 

teveel zijn eigen verhaal. “Iedereen moet zich 
in het verhaal kunnen vinden. Ik vind het ook 
lastig om verdrietige scènes op te schrijven 
als ik mijn echte naam gebruik. Dan laat ik die 
passages vervolgens liever weg, waardoor ik 
de lezer eigenlijk bedrieg.” De naam van de 
hoofdpersoon is dus een technisch middel 
om eerlijk te schrijven. Splinter is namelijk van 
mening dat je alles op moet schrijven in een 
boek en dat je niet jezelf vooraf al moet censu-
reren. Een ander belangrijk personage uit het 

boek is Daniël. Splinter zet hem in het boek 
positief neer. “Hij was echt zo lief voor mij, hij 
gaf me echt weer motivatie om dingen te on-
dernemen.” Met het verhaal over Daniël illus-
treerde Splinter hoeveel positieve invloed één 
persoon kan hebben op het leven van een an-
der. “Doordat Daniël mijn kant koos, voelde ik 
me veel beter. Ik wil graag aan anderen mee-
geven dat ze ook een ‘Daniël’ voor anderen 
kunnen zijn. Zo kunnen ze iemand helpen met 
dingen waar diegene mee worstelt.” Naast po-

sitieve reacties, ontvangt Splinter ook nega-
tieve opmerkingen. Inmiddels doet hem dat 
maar weinig. “Je moet er niet teveel energie 
aan besteden. Zulke reacties zijn eigenlijk 
een beetje zielig.” Splinter Chabot heeft ooit 
getwijfeld of hij het boek wel moest schrij-
ven. Hij groeide op in een prettige omgeving. 
Daardoor voelde hij zich soms ook een beetje 
schuldig. Toch besloot hij om het te schrijven. 
“Zelfs als alles meezit, is het moeilijk om je ge-
voelens meteen te begrijpen en accepteren.”

Kim Kleijkers

Linda Ruijs

Een weekend oogsten en genieten
Open moestuindag en zelfoogstdag bij Landgoed Huis Sevenaer

‘David Bowie is een rolmodel voor mij’
Splinter Chabot vertelt in het Liemers College over zijn boek Confettiregen

Leerlingen konden Splinter Chabot het hemd van het lijf vragen. (Foto: Linda Ruijs)

Foto “Dit jaar hebben we voor het thema ‘Oogsten en Genieten’ gekozen”
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Voor de rubriek De Liemers Werkt bezoeken 
we regelmatig een ondernemer of
medewerker van een Liemers bedrijf.

Naam?
“Michel Berendsen, ik woon in Groessen. In 
2019 startte ik de Zwerfhondenschool in Di-
dam, voor adoptiehonden uit het buitenland.”

Bedrijf?
“Mijn grootste inspiratie is mijn eigen hond, 
Red. Hij komt uit Roemenië. Ik merkte dat hij 
heel anders was dan mijn Yorkshire Terriër. 
Die kwam van een fokker. Red had andere 
behoeften en vertoonde soms heftig gedrag. 
Daarom heb ik de opleiding tot kynologisch 
instructeur gevolgd en ben ik gaan nadenken 
over de ideale school voor honden uit het 
buitenland. Ik heb geleerd hoe je honden met 
een rugzakje liefdevol kunt opvoeden.”

Vrije tijd?
“In mijn vrije tijd wandel ik graag of luister 
naar podcasts en luisterboeken. Ook ga ik 
graag uit eten.”

De Liemers?
“Ik groeide op in Didam. Later verhuisde ik, 
maar uiteindelijk ben ik toch weer in de Lie-
mers terecht gekomen.”

Mooiste plekje?
“Ik kan erg genieten van de uiterwaarden 
aan de Kandiadijk in Groessen, op loopaf-
stand van ons huis. Ook de Koppenwaard in  
Lathum en de Montferlandse bossen vind ik 
mooi.”

Lokaal?
“Cursisten komen vanuit het hele land naar 
Didam om te trainen. 
Ze zijn vaak verrast door het mooie gebied. 
Om hen een plezierig verblijf te bieden, werk 
ik samen met Campanile in Zevenaar.
  Ik werk ook nauw samen met Mijn Dieren-
arts, in Arnhem. Veel probleemgedrag bij 
honden komt voort uit pijn of lichamelijk on-
gemak. 
Daarom is het fijn om samen met de eige-
naar vanuit verschillende disciplines naar de 
hond te kunnen kijken.”

LIEMERS – Op 24 en 25 september was 
het zover: de feestavonden voor de zorg-
medewerkers waar de vrijwilligers van 
het initiatief Zorgkanjers Bedankt! maan-
denlang aan hadden gewerkt waren een 
feit. En wat was het een succes! Op beide 
avonden heette ladyspeaker Anne Vos zo’n 
tweehonderd gasten welkom in de feest-
tent bij het Theepaviljoen op het Horster-
park.

Zorgmedewerkers een mooi en volledig ver-
zorgd feest bezorgen, een avond om zich te 
ontspannen na zoveel inspanning en werk-
druk door het Covid-19 virus. Dat dat was 
wat de initiatiefnemers André en Sylvia Ou-
dendag voor ogen hadden. Er werd gepland, 
gebouwd, genaaid, geregeld en geld inge-
zameld. Inwoners van de gemeenten Dui-
ven en Westervoort werden betrokken via 
een grote verloting en de Zorgkraam bij het 
Theepaviljoen in het Horsterpark. Verschil-
lende ludieke acties werden op touw gezet. 
Zorgmedewerkers werden uitgenodigd om 
feest te komen vieren. Duco Brongers en Le-
vien Viejou meldden zich in maart spontaan 
aan om mee te helpen. Levien was samen 
met Sylvia verantwoordelijk voor de cate-
ring op de feestavonden en Duco maakte 
en beheerde het Plan van Aanpak. Beiden 
wierven enthousiast sponsoren. “We zijn blij 
dat zoveel bedrijven, maar ook particulieren 
het project een warm hart toedroegen en 
dat er gul gegeven is. Maar liefst € 11.500,- 
is er opgehaald voor het project. De grote 
verloting in de gemeenten Duiven en Wes-
tervoort heeft er ook flink aan bijgedragen,” 
aldus Duco.

Stoutste dromen
Hanneke van der Linden werkte als vrijwil-
ligster ook maandenlang mee aan Zorg-
kanjers Bedankt! “We hebben echt met veel 
vrijwilligers hard gewerkt, het is zo mooi om 
zo’n feest neer te zetten. Het geeft zoveel 

voldoening om al die mensen vanavond zo 
vrolijk en opgewekt te zien. Je start met 
iets en je weet eigenlijk niet waar je precies 
aan begint. Dat is spannend, maar er was al 
zoveel saamhorigheid en gezelligheid in de 
periode dat we er aan werkten. Deze avon-
den maken het helemaal af. Dit overtreft 
onze stoutste dromen. Het was even on-
zeker of het allemaal door kon gaan, maar 
uiteindelijk zat alles mee, zelfs het weer.” El-
vira Bronkhorst deed veel coördinatiewerk. 
Ze begeleidde onder andere de stages van 
leerlingen van het Candea College (Maat-
schappelijke Dienst Tijd, Hope XXL, red.) tij-
dens het project Zorgkanjers Bedankt! “Ik 
heb de leerlingen echt zien groeien. Ze heb-
ben met zoveel plezier en inzet meegewerkt. 
Ook op de feestavonden werken ze mee, 
als fotografen, als afruimhulpen en tappers 
van heerlijke softijsjes. Sommige leerlingen 
waren zo enthousiast dat ze me vroegen of 
ze op de tweede avond ook mee mochten 
helpen.”

VIP
De zorgkanjers zelf zijn blij om dit feest mee 
te mogen maken. “Alles is zo perfect geor-
ganiseerd. Je voelt je echt een VIP als je bin-
nenkomt, door de champagne en de rode lo-
per, een geweldige ontvangst. En verder de 
hele aankleding, met al die rode harten, het 
eten, de drankjes, de muziek, in een woord 
geweldig.” Het feest brengt ook herinneringen 
naar boven. De gasten raken makkelijk met 
elkaar in gesprek, delen verhalen over de ge-
beurtenissen in het afgelopen anderhalf jaar. 
Het zijn lotgenoten, collega’s die elkaar veel 
te vertellen hebben. “Het was echt een zwa-
re tijd,” vertelt een van de zorgmedewerkers. 
“Mensen zijn ernstig ziek geworden en veel 
zijn er overleden. Omdat ik zelf ook ziek was 
en corona had, heb ik geen afscheid kunnen 
nemen van een aantal cliënten die ik soms 
al jaren kende. Nog moeilijker vond ik het dat 
familieleden niet bij de zieke ouderen moch-
ten. Dat valt zo moeilijk uit te leggen, vooral 
aan mensen met dementie. Dat verdriet en 

de eenzaamheid, dat was iets 
wat we zo nog niet eerder had-
den meegemaakt.” Lang willen 
de zorgkanjers er niet bij stil 
staan. “We mogen nu genie-
ten. Dit feest is nou echt wat 
we zo hard nodig hadden.”
Het trio Paul Mulder, Theo 
Scholten en Johan Hendriks 
verzorgde de muziek op de 
eerste avond. Paul compo-
neerde het ‘Bedank-lied’, spe-
ciaal voor Zorgkanjers Be-
dankt!, waarmee het trio haar 
optreden opende. Popkoor Re-
peat trad op met enkele toe-
passelijk nummers. De twee-
de avond was er een optreden 
van drumfanfare St. Remigius 
en liet de band Eastwood van 
zich horen. Verschillende ho-
recagelegenheden uit Duiven 
en Westervoort verzorgden 
de catering, in de vorm van 
een proeverij. Zij serveerden 

de gerechten in de kramen van Dickens in de 
Liemers. “Het is fijn om dit samen met an-
dere lokale collega’s te kunnen doen. Er is 
geen sprake van concurrentie, maar wel van 
elkaar inspireren,” aldus één van de koks. De 
feestavond op 25 september had natuurlijk 
nog een bijzonder tintje. De anderhalve meter 
afstandsmaatregel werd op deze dag opge-
heven, op voorwaarde dat de corona-check 
gedaan werd. Eindelijk was er weer een feest 
mogelijk, waarbij mensen elkaar vrij konden 
omhelzen, met elkaar konden dansen en de 
polonaise konden lopen. “Mooier konden we 
het niet treffen,” aldus een zorgmedewerker. 
“Het voelt echt als een afsluiting van een van 
de moeilijkste periodes in mijn loopbaan. Het 
wil zeker niet zeggen dat de zorgen voorbij 
zijn, want de dreiging van het Covid-19 virus 
is er nog steeds, het griepvirus lijkt op te ruk-
ken en we hebben natuurlijk veel uitgestelde 
operaties in te halen. Maar dit gebaar naar 
ons, zo’n feestavond, geeft ons weer zoveel 
energie.”

Kyra Sannes

Alie Engelsman

Michel Berendsen: ‘Grootste inspiratie is mijn hond’

Zorgkanjers bedankt!
Medewerkers in de zorg genieten van groots feest in het Horsterpark

‘Ik voelde me net een VIP’. Foto: Alie Engelsman

“Ik heb geleerd hoe je honden met een rugzakje liefdevol kunt opvoeden.” 
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Liemers Poëzie
HERFSTSFEER

De bladeren worden iets minder groen,
het is tijd voor een nieuw seizoen.

De herfst is aangebroken,
de tijd van thee en het heerlijke koken.

Op de Loo-dijk zie je mensen in winterjassen,
het Horsterpark ligt vol met regenplassen.
De wind beweegt het water op de sloten,
en de lucht is vaker met grijs overgoten.
De gezelligheid zit binnenshuis, samen,

om daar te genieten van achter de ramen.
Weg van de regen en dat koele weer,

brengt die herfst toch een warme sfeer.

Vera Altena

LIEMERS – Bij BoodschappenLokaal.nl kun-
nen online boodschappen besteld worden 
van lokale winkels. David Wannet, de oprich-
ter van dit initiatief, kondigt nu met trots aan 
dat de website zal overgaan in De Lokalist. 
“Het begon als een studieopdracht. Ik had 
niet verwacht dat het zó snel zou gaan, maar 
ik geloofde wel in het concept.”

“De Lokalist is opgezet door twee onderne-
mers: Paul van Straaten en Richard Nederlof. 
Het is hetzelfde idee als BoodschappenLo-
kaal.nl: je kan boodschappen bestellen bij ver-
schillende lokale winkels. Dat wordt dan in één 
keer afgeleverd,” legt David uit. ‘Lokaal’ is wel 
ruim genomen: De Lokalist bestaat uit bijna 
120 ondernemers, veel meer dan Boodschap-
penLokaal had. “Je kan door heel Nederland 
bestellen, maar de meeste klanten kiezen toch 
voor producten uit de buurt. Dan weet je waar 
het vandaan komt.” Maar als je toch die speci-
aliteit uit een andere streek wilt, is dat ook mo-
gelijk. Een ander groot voordeel, vindt David, is 
dat bij dit platform ook lokale supermarkten 
zijn aangesloten: “Bij BoodschappenLokaal 
hadden we nog niet álle producten. Nu kan je 
bijvoorbeeld ook frisdrank of chips bestellen, 
naast producten die helemaal biologisch zijn 
of direct van het land komen. In het tweede 
studiejaar van Ondernemerschap en Retail 
Management kreeg David de opdracht om 

een klein bedrijf op te zetten. Door corona ging 
dat idee helaas niet door, dus kwam hij zelf 
met een alternatief: BoodschappenLokaal.nl, 
een besteldienst voor lokale winkels. “In het 
begin moest alles nog zelf afgehaald worden. 
Vanaf 1 oktober 2020 zijn we gaan bezorgen. 
Dat liep goed, we zijn erg druk geweest. We 
moesten alles zelf sorteren en dat kostte heel 
veel tijd.” Later kwam David in contact met De 
Lokalist. Hij heeft goede verwachtingen: “Het 

is nu nog moeilijk om dit idee groot te krijgen, 
maar als we het samenvoegen hoop ik dat 
het wél mogelijk is.” David werkt nu zelf op de 
marketingafdeling en houdt het assortiment 
bij. “Ik kan het goed combineren met mijn mi-
nor, digital nomads. Wat ik daar leer pas ik hier 
meteen toe.” Hij vervolgt: “Ze noemen het een 
‘met-elkaar-markt’, en dat vind ik wel mooi. 
Het gaat er tenslotte om dat ook de lokale on-
dernemers blijven concurreren met de grote 

spelers. Als je lokaal koopt, dan komt het geld 
bij een plaatselijke ondernemer terecht. Zo 
kan je de lokale economie steunen. Bovendien 
is het eten is echt lekkerder. Betere kwaliteit, 
meer ambacht. Er zit gewoon meer liefde in.” 
David bestelt zijn boodschappen dan ook bij 
De Lokalist, en merkt dat anderen het lokale 
eveneens meer gaan waarderen. “Ik ben ervan 
overtuigd dat als meer mensen het gaan ont-
dekken, dit idee echt groter kan worden.”

Kyra Sannes

‘Niet verwacht dat het zo snel zou gaan’
Boodschappenlokaal.nl verandert in De Lokalist

David Wannet:”Lokale producten zijn eerlijker en lekkerder” (Foto: PR)

Misschien het televisiespotje al gezien? Die 
over het ‘Informatiepunt Digitale Overheid’, 
kortweg IDO. Voor al je digitale vragen rond-
om digid, coronacheckapp, belastingen en 
toeslagen etc. kun je bij het IDO terecht. 
Het IDO is te vinden bij de bibliotheken. Het 
is een mooie extra dienst, waardoor de bi-
bliotheek laat zien dat het veel meer is dan 
alleen een uitleen van boeken. Naast alle 
activiteiten op de scholen, kinderopvang 
en samenwerkingsverbanden om de ge-
letterdheid te vergroten. Het IDO is dit jaar 
opgestart. met de invoering van de coron-
acheckapp hebben we de afgelopen weken 
al heel veel mensen geholpen. Het IDO is er 
juist voor die mensen die niet terecht kun-
nen in hun eigen omgeving, zoals kinderen, 
kleinkinderen, partners etc. En deze groep 
valt niet te onderschatten. Dat blijkt maar 

weer uit de enorme vraag naar hulp. Dat is 
niet alleen bij ons zo, maar bij alle bibliothe-
ken hoor ik dezelfde geluiden. Het onder-
streept ook weer wat ik al vaker schrijf. De 
ontwikkelingen op het digitale vlak gaan zo 
snel dat een hele grote groep inwoners hulp 
nodig heeft om aangehaakt te blijven. Ze 
dreigen enerzijds in de problemen te komen 
en anderzijds ontneem je hen ook de toe-
gang tot activiteiten. De drempel wordt dan 
te hoog. In dat kader hadden we de afgelo-
pen week ook de week van de eenzaamheid. 
Ik zie daarin verbanden. Door met elkaar 
naar oplossingen te blijven zoeken, de pro-
blemen te erkennen en niet teveel geleid te 
worden door regeltjes kunnen we met el-
kaar bijdragen aan een betere samenleving, 
waarin iedereen de weg weet te vinden. Dan 
is de bibliotheek een gemakkelijke toegang!

Column, Bert Frölich, de Verbinder

IDO

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



BELANGRIJKE DATA 2021-2022
Informatieavond (voor ouders) 8 en 10 november 2021

Kom ervaren! week 47 2021 (meerdere dagen)
Basisschoolbezoeken door brugklasleerlingen week 3 2022

Open dag 22 januari 2022
Inschrijfavond week 10 2022 (meerdere dagen)

Deadline aanmelden 15 maart 2022
Kennismakingsdag 27 juni 2022*

*De definitieve datum wordt in mei gecommuniceerd
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