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Piet Schrijver:
 “In Kevelaer noemen ze ons 
De Betuwse Processie”.
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Scholengroep Over- en 
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Marianne Schuurmans:
 “Burgemeester ben je altijd en daar 
moet je mee leren omgaan.”
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Juiste antwoordt prijsvraag meieditie
Woordpuzzel Strandbal

Deze prijs wordt u aangeboden door 
Cash & Carry Zwaan uit Huissen en 
Bloemenzaak Ron Thijsen uit Doornenburg

Winnaars prijsvraag

Oplossing:

Woordpuzzel
Door het hele magazine vindt u tussen de advertenties afbeeldingen 
met een letter. Wanneer u alle letters heeft verzameld, kunt u een 
woord vormen. Een letter geven wij vast kado. Verzamel de andere 8 
letters, maak het woord en verstuur uw oplossing via 
www.kern7.nl/prijsvraag. 

Wie weet bent u de gelukkige winnaar van een staatslot!

Sluitingsdatum: 1 januari 2014
Uitslag in de voorjaarseditie van Kern7 
en op www.kern7.nl

Fotoprijsvraag
Weet u waar deze foto is genomen?
Stuur uw antwoord door via www.kern7.nl/prijsvraag 

en maak kans op een Kern7-box!

Deze prijs wordt u aangeboden door de 
redactie van Kern7.

Sluitingsdatum: 1 januari 2014
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Dit magazine is milieuvriendelijk 
geproduceerd. 

Beste lezers,
Half november, een tijd met bijzondere 
dagen in het vooruitzicht. Eerst het 
Sinterklaasfeest en daarna Kerst en 
Oud & Nieuw. De versierde kerstboom, 
familiediners, kaarsjes branden en 
lekker rollen door de sneeuw (als die 
er dit jaar komt) en daarna heerlijk aan 
de warme chocolademelk. Jammer 
genoeg hebben deze dagen niet alleen 
voordelen. Het winterse weer, waardoor 
vooral ouderen er minder makkelijk op 
uit kunnen, problemen in het verkeer, het 
gemis tijdens gezellige momenten van 
familieleden, waarbij ik natuurlijk moet 
denken aan onze (schoon)vader. Zo beleeft 
iedereen de feestdagen op zijn eigen 
manier.

Goede voornemens en een 
nieuwjaarswens van de burgemeester
In elk geval ligt er in de winterperiode weer 
een gezellige Kern7 voor u klaar met leuke 
artikelen over verschillende Lingewaarders. 
Bij Mens en bedrijf vertelt de nieuwe 
burgemeester Marianne Schuurmans 
wat voor bestuurder zij graag wil zijn, bij 
Historie leest u het boeiende verhaal 
over de geschiedenis van het onderwijs 
in Bemmel en bij De Agenda van… komt 
Jos Niels uit Gendt aan het woord over 
analfabetisme en laaggeletterdheid. 
Verder leest u het verslag over de jaarlijkse 
bedevaartsreis van Piet Schrijver uit 
Huissen naar het Duitse Kevelaer en 
vindt u bij PUUR een artikel over goede 
voornemens, religie en spiritualiteit.

Natuurlijk hebben we ook weer een 
leuke, informatieve StraatTaal-pagina met 
een echt winters onderwerp en vindt u 
bij KinderTaal een voorleesverhaal over 
pepernoten.

Het team van Magazine Kern7 wordt 
sinds kort versterkt door John Ott uit 
Bemmel. Vanaf nu kunnen ondernemers 
en organisaties die graag advies willen 
over adverteren en media terecht bij deze 
ervaren en enthousiaste adviseur.
John Ott volgde een opleiding in 
marketing en economie, werkte vervolgens 
als salesmanager bij Beecham en daarna 
als marketingmanager bij Nestlé. De 
volgende stap was de start van een eigen 
bedrijf, Nova Trend BV dat zich richtte op 
import, export, fabricage en marketing van 
cosmeticaproducten. Dit bedrijf runde hij 
23 jaar met veel plezier. “Ik had altijd al een 
goed gevoel voor publiciteit” aldus John 
Ott. “De afgelopen jaren stortte ik me met 
veel enthousiasme op de PR voor Kasteel 
Doornenburg. Ik heb veel zin om nu aan de 
slag te gaan voor Kern7.”

Het team van Kern7 wenst alle inwoners 
van Lingewaard hele mooie en liefdevolle 
feestdagen en veel gezondheid en geluk 
in 2014!

Frank & Miranda Leijser
Marike Spee - John Ott

Even voorstellen, 
onze nieuwe media adviseur: John Ott
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     Hermsen & Hermsen

KOM EENS BINNEN...

TAPIJT - GORDIJNEN - PVC - VINYL 

LAMINAAT - MARMOLEUM - KARPETTEN 

BROCANTE - WOONACCESSOIRES

ABC Lingewaard,  
meer dan alleen cijfers!!
ABC Lingewaard is een administratie- en-  
belastingadvieskantoor in het hart van Gendt.  
Al 15 jaar verzorgen wij de administratie en fiscale  
zaken van een heel scala aan bedrijven in alle  
voorkomende branches. ABC Lingewaard richt zich  
op ZZP’ers en MKB’ers. Hierbij staan vertrouwen, persoonlijke aandacht, 
een sterk kwaliteitsbewustzijn en een transparante kostenstructuur 
centraal.

De zorgverlener onder de adviseurs
ABC Lingewaard is meer dan alleen cijfers. Daarmee bedoelen we dat ABC 
Lingewaard niet alleen zakelijk te werk gaat, maar zich ook opstelt als 
efficiënt zorgverlener. Dagelijks ontvangt  u e-mails van de belastingdienst, 
banken, klanten etc. met vragen. Onze klanten ontvangen daarop direct 
antwoord, zonder extra kosten. Net dat beetje meer zorg maakt het vaak 
zo persoonlijk. 
 
ZZP’ers en MKB’ers hebben behoefte aan duidelijkheid
Wij merken dat vooral ZZP’ers en MKB’ers willen weten waar ze aan toe zijn. 
Dus geen verrassingen achteraf bij geboden diensten. ABC Lingewaard 
verzorgt de (salaris)administratie, jaarrekening en fiscale zaken van uw 
bedrijf en is tegelijkertijd uw partner, vraagbaak en adviseur. Samen halen 
we op deze manier het maximale uit uw onderneming. 
 
Voordelen ABC Lingewaard op een rij
 - Ervaring in ondersteuning van starters en ondernemers in het MKB 
 - Tijd, kennis en ruimte om starters op weg te helpen bij het 
   ondernemerschap 
 - Financiële, fiscale en juridische wegwijzer in het oerwoud van 
   regelgeving, subsidies, aftrekposten, financieringen, boekhouding en 
   (salaris)administratie 
 - Meedenken over oplossingen en mogelijkheden die uw onderneming 
   verder brengen 
 - Korte lijnen, bereikbaarheid en geen 9-tot-5-mentaliteit; een bezoek aan 
   huis, kantoor of bedrijf in de avonduren is voor ons de   
   normaalste zaak van de wereld. Het mee helpen opbouwen van uw 
   bedrijf is immers onze eerste prioriteit. 

 - Communiceren in duidelijke, heldere en begrijpelijke taal 
 - Gratis overstapservice van uw huidige kantoor naar ABC Lingewaard 
 - Vaste prijsafspraken, dus nooit verrassingen achteraf. 
 
Gratis fiscale en financiële check!
Wij starten met een uitgebreide en geheel kosteloze check van uw 
onderneming. Alle fiscale en financiële zaken van de afgelopen jaren 
nemen wij onder de loep. De ervaring leert dat dit speurwerk in veel 
gevallen de eerste winst  oplevert. 
 
NOAB
Ons kantoor is met trots aangesloten bij de Nederlandse Orde van 
Administratie- en Belastingdeskundigen, een branchevereniging voor 
kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening voor MKB-
ondernemers die garant staat voor kwaliteit. ABC Lingewaard hecht veel 
waarde aan het NOAB-lidmaatschap, niet alleen omdat dit direct voordeel 
oplevert voor u als klant, maar ook voor ons als adviseur. De NOAB voert 
namelijk periodiek controle uit op de kwaliteit van de dienstverlening, 
werkzaamheden en het volgen en naleven van wet- en regelgeving door 
ons kantoor. 
 
Maak een vrijblijvende afspraak
Maak een afspraak en u zult versteld staan van de lage kosten die, na ons 
vrijblijvende gesprek, een verstandige investering blijken te zijn.

 
ABC Lingewaard, Dorpstraat 22, 6691 AX Gendt | T 0481 423 651  

E info@abclingewaard.nl | www.abclingewaard.nl
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 “Ik heb heel wat smoesjes bij elkaar verzonnen.”
 “Als ik iets moest lezen of schrijven, probeerde ik op allerlei manieren 
mijn probleem te verdoezelen. Soms was ik mijn bril ‘vergeten’, dan weer 
zat mijn hand in het verband. Als ik bijvoorbeeld naar het gemeentehuis 
moest, had ik altijd een ‘gewonde’ rechterhand. Een ambtenaar zag me 
eens ’s morgens aan het werk met een schop en zei dat het hem opviel dat 
er zo vaak iets mankeerde aan mijn rechterhand. Vervolgens merkte hij op 
dat er heel veel mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven en 
raadde me een cursus aan: Nederlands voor beginners met computerles.” 
 
 “Bij de cursus zag ik een paar bekenden, wat een opluchting.”
 “Kort daarna had ik een kennismakingsgesprek met een docent die tot 
mijn grote schrik zei dat ik diezelfde avond kon beginnen! De cursus 
vond plaats in De Kinkel in Bemmel en startte om half 7. De avond kwam 
dichterbij kwam, mijn hart bonsde steeds luider. Ik zag er als een berg 
tegenop. Eenmaal aangekomen zakte de moed me in de schoenen, maar 
net op het moment dat ik wilde vertrekken, riep een docent: Hee Jos, ben 
je er al? Ik liep het zaaltje binnen en tot mijn grote verbazing zag ik meteen 
een paar bekenden. In een klap was ik helemaal gerustgesteld.” 
 
 “Lingewaard telt rond de 4000 laaggeletterden.”
 “Aan het begin van de cursus schreef ik pietepeuterig en alles schuin aan 
elkaar, totdat een een cursusgenoot adviseerde over te gaan op blokletters. 
Dat ziet er meteen duidelijker uit. Die cursus verliep verder heel prettig. 
Het feit dat je allemaal met hetzelfde probleem zit, stelt gerust. Dat je lang 
niet de enige bent, besef je nog beter als je weet dat Nederland maar liefst 
1,1 miljoen laaggeletterden telt, dus Lingewaard rond de 4.000.” 
 
 “Eindelijk kan ik mijn kleinkinderen voorlezen.”
 “Ik ben zo blij dat ik de stap naar die cursus zette. Fouten maak ik heus 
nog wel, en soms moet ik even nadenken over een woord, maar ervoor 
weglopen doe ik niet meer. Ik durf nu rustig te schrijven, lees de krant en 
kan met de computer overweg. De wereld was al mooi, maar is honderd 
keer mooier geworden, onvoorstelbaar! Het allerfijnst is misschien wel 
dat ik eindelijk mijn kleinkinderen kan voorlezen. Bij mijn kinderen lukte 
dat nooit en daar was ik vaak verdrietig over. Zo fantastisch dat het nu wel 
mogelijk is.” 
 
 “Op kaartjes schreef ik HG in plaats van Hartelijk Gefeliciteerd.”
Na het afronden van de cursus werd ik benaderd met de vraag of ik bij 
organisaties zou willen vertellen over laaggeletterdheid. Dat leek me 
wel wat en vervolgens werd ik ambassadeur voor de Stichting Lezen en 
Schrijven en ambassadeur van het ROC. Later nam ik ook nog plaats in het 
landelijk bestuur van ABC (Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering) 
en werd ik voorzitter van ABC, Afdeling Gelderland. Deze stichting is een 
soort vakbond voor ambassadeurs en taalcoaches. Sindsdien bezoek ik 
bedrijven, verenigingen, gemeentes, ziekenhuizen en andere instellingen 
om mijn verhaal te vertellen en mensen aan te sporen uit te komen voor 
hun probleem. Tegen alle laaggeletterden en analfabeten zou ik willen 
zeggen: Vraag hulp en laat je bijscholen. Een cursus levert echt iets op! Het 
is zo triest als je niet eens een kaartje kunt schrijven.” 
 
Aan tafel met prinses Leontien
 “Dankzij het feit dat ik voor mijn laaggeletterdheid uitkwam ben ik nu 
ambassadeur en bezoek allerlei bijeenkomsten, zoals een conferentie 

in Brussel in september 2012 over analfabetisme in Europa waar negen 
landen aan deelnamen. Daarnaast zit ik aan tafel met uiteenlopende 
mensen, van prinses Leontien (ambassadrice van Stichting Lezen en 
Schrijven) tot ministers, provinciebestuurders en bedrijfsleiders. Dit alles 
met het doel analfabeten en laaggeletterden over te halen iets te doen 
aan hun probleem en er zich niet voor te schamen. De eerste stap is om 
het toe te geven.” 
 
 “Maar ambassadeurs doen nog veel meer, zoals tips geven over hoe je kunt 
merken dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven en folders  
en brieven nalezen om te kijken of de tekst niet eenvoudiger kan.” 
 
 “Wat ik nu geschreven heb, kon ik vroeger niet lezen.”
 “Vorig jaar werd mij gevraagd een boek te schrijven over mijn leven. In 
het boek vertel ik over mijn kinderjaren, maar ook over mijn werk, de 
Mariakapel die ik heb gebouwd vlakbij mijn huis en mijn besluit om te 
leren lezen en schrijven. Ik was zo blij dat ik aan iedereen kon laten zien 
wat ik nu kan.” 
 
Week van de Alfabetisering
Van 8 t/m 15 september vond voor de negende keer de Week van de 
Alfabetisering plaats. Tijdens deze week vraagt de Stichting Lezen en 
Schrijven jaarlijks aandacht voor het belang van lezen, schrijven en taal. 
In Lingewaard werd deze week een leesclub in het zonnetje gezet. Sinds 
anderhalf jaar lezen vrijwilligers elke donderdagmiddag eenvoudige 
boeken samen met anderstaligen in de bibliotheken van Huissen en 
Bemmel. Op deze manier dragen zij op een waardevolle manier bij aan de 
taalontwikkeling van deze groep.  
 
De Agenda van Jos Niels - maandag 17 t/m vrijdag 21 juni 2013
Naast het verzorgen van zijn hondjes, pony’s en duiven, houdt Jos Niels 
zich vrijwel dagelijks bezig met het ambassadeur- en/of voorzitterschap. 
Ma: Vergaderstukken lezen, ‘s avonds diploma-uitreiking nieuwe 
taalambassadeurs 
Di:  Bespreking in Burgers’ Zoo over Ambassadeursdag 2013  
Do: Vergadering in Zeist met hoofdbestuur ABC, 20.00 weer thuis en aan 
de koffie met Annie, mijn vrouw  
Vr:  Vergadering met hoofdbestuur St. Lezen en Schrijven, m.m.v. prinses 
Laurentien, na afloop vakantieborrel 
 
www.lezenenschrijven.nl - www.a-b-c.nu
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 De agenda van...Jos Niels, ooit laaggeletterd,  
nu ambassadeur:  
 “Sinds ik kan lezen en schrijven, is er 
een wereld voor me opengegaan.”

Jos Niels (63) uit Gendt was tot zijn 45ste 
laaggeletterd. Hij runde een bloemenzaak in 
Oosterbeek met verschillende werknemers, maar 
lezen of schrijven kon hij nauwelijks. Als er iets op 
papier moest worden gezet, sprong zijn vrouw bij. De 
komst van een computer hield Jos Niels jarenlang 
tegen, totdat hij er op een dag niet meer aan 
ontkwam.



Website
Nodig?  

uit uw regio!

Professionele

Starter website 

vanaf € 595,-

Leijser.nu Grafi sche Communicatie VOF
Industriestraat 14, 6851 EM Huissen
026 325 7060
www.leijser.nu

Adres:
Telefoon:
Website:

Hoeve 31 | 6851 ER Huissen 
telefoon 026 325 0760 | www.herbergdehoeve.nl

Herberg De Hoeve

Iedere zondag 3 gangen menuVier uw 
verjaardag 

voor 
€ 14,95 p/p € 14,95

*Reserveer uw tafel!

1ste kerstdag 
Kerstbrunch van 12.00 - 15.00 uur

 
1ste kerstdag

Kerstbuffet van 18.00 - 22.00 uur

Openingstijden: 
Dinsdag t/m donderdag 

9.30 - 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 - 20.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Biezenkamp 2   GENDT    T 0481 - 42 43 41 

Schouwen Haarden Badkamer Vloeren

Kies nú uw badkamer of sfeervolle haard in onze showroom. Kom naar HGS in Gendt!

haarden- en kachelspecialisten

HOME GARDEN SHOP.NL

Biezenkamp 2   GENDT    
T 0481 - 42 43 41 

Schouwen Haarden

BadkamersVloeren

HOME GARDEN SHOP.NL

Openingstijden: 
Dinsdag t/m donderdag 

9.30 - 18.00 uur 
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Kies nú uw badkamer of sfeervolle haard in onze showroom.
Kom naar HGS in Gendt!

haarden- en kachelspecialisten
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Kies nú uw badkamer of sfeervolle haard in onze showroom. Kom naar HGS in Gendt!
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9.30 - 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 - 20.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Biezenkamp 2   GENDT    T 0481 - 42 43 41 

Schouwen Haarden Badkamer Vloeren

Kies nú uw badkamer of sfeervolle haard in onze showroom. Kom naar HGS in Gendt!

haarden- en kachelspecialisten

HOME GARDEN SHOP.NL

Openingsti jden:
Dinsdag t/m donderdag

9.00 - 17.30 uur
Vrijdag 9.00 - 20.00 uur

Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

S
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De sport van...  “Tennisballen werden zorgvuldig 
gewassen en gedroogd.”
 “De oprichtingsvergadering van LTC Gendt 
vond plaats in café Braam in Gendt op 12 mei 
1963. Een groep jongeren tenniste al enkele 
jaren in Bemmel en vond het de hoogste tijd 
voor een tennisclub in Gendt.  
In de beginjaren meldden zich mondjesmaat 
nieuwe leden bij de tennisclub. Om geld 
te besparen nam het bestuur  daarom 
verschillende maatregelen. Zo werden 
de tennisballen na een keer gebruiken 
zorgvuldig gewassen en daarna gedroogd 
bij de kachel om ze op spanning te houden. 
De week daarop werden ze weer als nieuw 
gepresenteerd.” 
 
Een clubhuis en nog meer banen
 “Begin jaren 70 groeide de tennisvereniging 
naar bijna 100 leden en in 1975 gaf de 
gemeente toestemming voor de aanleg van 
vier kunststofbanen. Ondertussen beschikte 
de vereniging over een afhangbord, zodat 
iedereen een baan kon reserveren, en een 
clubblad, genaamd De Racketpers.” 
 
 “LTC Gendt groeide verder. Er kwam een 
clubhuis, baanverlichting, een oefenmuur, 
twee extra banen, kunstgras en dit jaar ook 
een minibaan met oefenmuur voor kinderen. 
Op dit moment telt de tennisvereniging 450 
leden van 6 t/m 80 jaar.” 
 
 “Tennissen blijft leuk.”
 “Ik ben nu 25 jaar lid van LTC Gendt, maar 
daarvoor tenniste ik ook al. Eerst bij T.C. 
Almen in de Achterhoek en later bij Het 
Gouwtje in Noord-Holland. Vroeger heb ik 
ook gevoetbald en deed ik aan volleybal, 
maar tennis vind ik toch het leukst. Ik heb er 
nog steeds veel plezier in, ook omdat je het 
heel lang kunt blijven doen. Er zijn altijd wel 
mensen en leeftijdgenoten met hetzelfde 
niveau te vinden. Ik tennis twee tot drie keer 
per week ongeveer anderhalf uur, op de 
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 
Ook mijn vrouw is verslingerd aan de sport.” 
 
Veel vrijwilligers nodig
 “Doordat de vereniging over kunstgras 
beschikt, kunnen we het hele jaar door 
tennissen. Dat is natuurlijk mooi, maar het 
doet een groot beroep op de leden. We 
hebben dan ook heel wat vrijwilligers die 
zich onder meer bezighouden met de 
wedstrijden en toernooien, jeugdactiviteiten, 
training, de kantine, onderhoud, het 
secretariaat, de ledenadministratie, 
sponsoring, een 55+ commissie en de DAC, 
de dinsdagavondcompetitie.” 

Van Openings- tot Uitbuiktoernooi
 “Eind maart vindt het openingstoernooi 
plaats. Dat stamt nog uit de tijd dat we 
gravel hadden in plaats van kunstgras. 
Verder organiseren we het Mini & 
Driekwarttoernooi, het Open Jeugdtoernooi 
voor kinderen tot 17 jaar, De Kroon Open, 
een dubbeltoernooi dat afgelopen juli voor 
de 30ste keer plaatsvond, het Lingewaard 
Open Toernooi voor vijftigplussers, de Enkel /
Dubbel/Mix Clubkampioenschappen en het 
Uitbuiktoernooi tussen Kerst en Oud & Nieuw.” 

50 jaar LTC Gendt
 “De viering van ons 50-jarig jubileum op 14, 
15 en 16 juni was een groot succes. 
Drie dagen lang hadden we feest en ik 
hoorde daarna alleen maar positieve reacties.” 
 
 “Op vrijdag hielden we een 
seniorenplustoernooi waar 64 leden aan 
meededen. Aan het eind van de middag was 
er een optreden van Dick van Altena met een 
gezellig vol terras, oftewel een geslaagde ‘ 
derde helft’.” 
 
Onze tijd ver vooruit?
 “Op zaterdag waren er activiteiten voor de 
jeugd en vond de opening plaats van de 
nieuwe minibaan. Aan de muur van het 
clubhuis was een wensboom bevestigd met 
588 tennisballen erin verwerkt, gemaakt 
door ongeveer 50 kinderen, met op elke bal 
een naam of hartenwens. Ontzettend leuk! 
Daarna waren er spelletjes en aan het eind 
van de middag een receptie waar ook de 
gemeente voor was uitgenodigd. Wethouder 
Barth van Eeten, wethouder van sociale 
zaken en duurzaamheid, merkte op: Jullie 
waren jullie tijd ver vooruit met de naam LTC. 
Hij meende dat LTC stond voor Lingewaardse 
Tennis Club!” 
 
 “Rolstoeltennis is een vak apart.”
 “De tweede feestdag werd spectaculair 
afgesloten met demonstraties van drie 
rolstoeltennisters en paralympisch 
kampioene Marjolein Buis. De dames 
speelden een partij dubbelspel en gaven 
vervolgens een interessante clinic. Om 
mensen te laten ervaren hoe het is om te 
tennissen in een rolstoel, hadden ze 20 
rolstoelen bij zich. Ook ik nam plaats in 
een rolstoel en probeerde mijn mannetje 
te staan. Ik kan je verzekeren, dat was niet 
makkelijk! Dit lag trouwens niet aan Marjolein 
Buis,  want zij gaf een zeer goede uitleg. 
Zaterdagavond was er een groot feest met 
live muziek”. 
 
 “Het terras zat stampvol.”
 “Zondag was er een lunch speciaal voor de 
leden waar zo’n 85 mensen op af kwamen. 
Gelukkig was het prachtig weer. ’s Middags 
hielden we vervolgens een zeskamp voor 
teams waar rond de 60 leden zich in stortten, 
erg gezellig. Aan het eind van de middag zat 
het terras van het clubhuis weer stampvol 
en konden we terugkijken op drie geslaagde 
feestdagen.” 
 
 “Het jubileumfeest werd afgesloten met 
een loterij. De vijf winnaars kregen een 
luchtballonvaart aangeboden en mochten 
nog diezelfde avond de lucht in. Jammer 
genoeg had ik het nakijken.” 
 
www.ltcgendt.nl 
www.ltcgendtjeugd.nl 

Gerard van Leeuwen, 
Tennisvereniging Gendt: 
 “Het leuke van deze sport 
is dat je het heel lang kunt 
blijven doen.”
 
Gerard van Leeuwen (67) is al 25 jaar lid van 
LTC (Lawn Tennis Club) Gendt en 20 jaar 
bestuurslid, waarvan acht jaar als  voorzitter 
van deze vereniging. Maar hij is niet de 
enige die jubileert. Afgelopen mei bestond 
LTC Gendt precies 50 jaar en dat hebben de 
leden geweten. In juni werd drie dagen lang 
feestgevierd, maar ook even stilgestaan bij de 
geschiedenis van de tennisclub.



 “Wat een gedreven medewerkers!”
 “Ik ben nu anderhalve week aan het werk 
en heb me de afgelopen dagen vooral 
beziggehouden met het leren kennen van de 
organisatie en medewerkers. Wat me opvalt, 
is dat iedereen met wie ik spreek ongelooflijk 
gedreven is en enthousiast. Het zijn stuk voor 
stuk prettige gesprekken waarin naar voren 
komt dat medewerkers echt zin hebben om 
Lingewaard op de kaart te zetten.” 
 
 “De tijd was te kort om al uitgebreid kennis 
te maken met de inwoners van Lingewaard. 
Tot nu toe had ik een aantal avonden met de 
gemeenteraad, een ondernemersavond en een 
avond over Ouder worden in Lingewaard. 
Ik heb mezelf kunnen voorstellen, maar nog 
niet echt uitgebreid kunnen praten met 
mensen. Het inwerkprogramma gaat dan ook 
nog van start. Dit bestaat uit het bezoeken van 
verenigingen, instellingen en bedrijven in alle 
kernen, soms met de pers erbij.” 
 
 “Ik wil een burgemeester zijn die alle 
neuzen één kant op krijgt.”
 “Als burgemeester wil ik graag aanspreekbaar 
zijn, maar ook warm, trots en iemand die 
alle neuzen één kant op krijgt. Zodat we met 
elkaar de goede richting opgaan. Verder ben 
ik gedreven en gepassioneerd. En ik hoop 
eigenlijk dat ik dit ook uitstraal.” 
 
 “Mijn werkdag startte gisteren half 9 ‘s morgens 
en eindigde ’s avonds rond half 10. De hele dag 
door had ik elk half uur een gesprek, maar ieder 
gesprek was totaal anders. De ene keer kwam 
iemand iets vertellen, de andere keer kwam 
iemand met een klacht of een vraag, allemaal 
over de meest uiteenlopende onderwerpen en 
van bestuurlijk tot uitvoerend niveau. Juist dat 
maakt deze baan zo afwisselend. Het leuke is 
dat ik een studie heb afgerond op het gebied 

van zorg, maar heb gewerkt in een zakelijke 
functie. Deze twee dingen vallen eigenlijk heel 
mooi samen in het burgemeesterschap. De 
ene keer heb je een gesprek waarin je meer 
burgervader bent en een schouder aanbiedt. 
De andere keer ben je heel zakelijk en moet 
je onderhandelen. Voor mij is het daarom de 
mooiste baan ter wereld.” 
 
 “Nu was de beurt aan mijn man.”
 “Ik ben met mijn man en kinderen (16 en 19) 
in Bemmel gaan wonen omdat mijn zoon en 
dochter deze plek hebben gekozen. Zij gaan in 
Nijmegen naar de middelbare school en wilden 
graag een plek op fietsafstand van hun school.”  

 “Soms is het jammer dat ik zo vaak afwezig 
ben, maar ik heb ondertussen geleerd dit te 
relativeren. De kinderen mopperen wel eens 
wanneer ik een hele avond weg ben, maar als 
ik thuis was geweest, hadden ze de hele avond 
boven gezeten” lacht Marianne Schuurmans.  
 “Bovendien hebben we het heel goed geregeld. 
Mijn man is thuis, let erop dat het huiswerk 
wordt gemaakt en dat de dingen goed lopen. 
Toen mijn zoon werd geboren ging de carrière 
van mijn man voor. Twee jaar geleden zei hij: 
Nu is het mijn beurt. We hebben het dus goed 
verdeeld en dat werkt uitstekend.” 
 
 “Burgemeester ben je altijd en daar moet je 
mee leren omgaan.”
 “Als burgemeester van Millingen aan de Rijn 
dacht ik wel eens: De pastoor en ik zijn de 
enigen die nog geroepen zijn tot het ambt. 
De pastoor kan ook niet zeggen: nu leg ik 
even mijn boordje af. Hetzelfde geld voor  
mij. Je kunt niet meedelen: nu ben ik even 
geen burgemeester want ik heb een vrije dag. 
Mensen zien wel dat je in je vrije tijd bent als je 
bijvoorbeeld in een café zit, maar ze zien je wél 
als de burgemeester, wat je ook doet. Dit maakt 

het zwaar, maar ik ben daar ouderwets in en 
geloof daar ook in. Het is een van de redenen 
dat ik burgemeester ben geworden.” 
 
 “Voor mijn kinderen is het soms lastig.”
 “Het feit dat je 24 uur per dag, 7 dagen per 
week burgemeester bent, zie ik dus niet als 
nadeel. Ik ben er bovendien aan gewend. 
Maar voor mijn kinderen is het wél lastig. Mijn 
zoon had laatst een pittige vakantiebaan, 
hij moest olijven vullen. Hij werkte kei- en 
keihard, respect hoor, want  hij wilde graag 
geld sparen voor een gamecomputer. Mensen 
zeiden dan soms: Ja, maar jij bent de zoon 
van de burgemeester. Zo’n computer kun 
je toch gewoon vragen? Of: Kun jij eigenlijk 
wel hard werken? Daar komt nog bij dat mijn 
kinderen heel goed voelen dat ze een bepaalde 
verantwoordelijkheid dragen. Ze weten 
donders goed dat ze het niet in hun hoofd 
hoeven halen om ergens compleet dronken 
door mij te moeten worden opgehaald. Over 
die verantwoordelijkheid heb ik nooit met ze 
gesproken. Wel over alcohol natuurlijk, maar 
dan als moeder, niet als burgemeester. Blijkbaar 
geef je je kinderen die verantwoordelijkheid 
gewoon mee.” 
 
De beste wensen voor 2014
 “Voor 2014 wens ik alle inwoners van 
Lingewaard toe dat ze hier prettig en veilig 
kunnen wonen. Ons allemaal wens ik toe 
dat Lingewaard bekend gaat worden om de 
positieve dingen: de leuke dorpen en stadjes, 
de mooie groene omgeving, de strategische en 
prachtige ligging tussen Arnhem en Nijmegen, 
de fantastische bedrijven en het feit dat het 
hier zo aangenaam wonen is. Als dat lukt, dan 
hebben we ons doel bereikt.”

Mens en Bedrijf...
Marianne Schuurmans,  
burgemeester van Lingewaard: 
 “Dit vak heeft een zorgzame én eenzakelijke 

kant, dat is het mooie.”

Marianne Schuurmans-Wijdeven (52) trad donderdag 
26 september 2013 aan als burgemeester van 
Lingewaard. Sinds februari 2010 was ze burgemeester 
van Millingen aan de Rijn. In april 2010 nam ze zitting 
in het hoofdbestuur van de VVD. Daarvoor was ze 
lid van de Provinciale Staten en, van 2002 tot 2006, 
gemeenteraadslid en wethouder in Beuningen. Marianne 
Schuurmans is opgeleid tot jeugdwelzijnswerker, maar 
werkte tot 2002 altijd in de marketingsector. 
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 “Doe er iets aan!”
Frits de Wild, penningmeester: “Bij de eerste 
edities van de Lentekriebels waren er vooral 
leuke dingen te beleven voor vrouwen, zoals 
kraampjes met sieraden en modeshows, 
en dat vond ik jammer. Doe er dan wat aan! 
reageerde Willie Smits, medeorganisator van 
dit jaarlijkse evenement. Samen met Johan 
Kuster kenden we heel wat mensen met oude 
tractoren die we besloten te benaderen. 
Zo konden we bij de Lentekriebels van het jaar 
daarop een mooie collectie oude tractoren 
laten zien. Vervolgens zochten we contact met 
mensen die in het bezit waren van een oude 
bromfiets, solex of motor en nog een jaar later 
stonden we met een verzameling oude auto’s 
op een natgeregende, maar hele gezellige 
Lentekriebels.” 
 
 “We begonnen met 35 leden.”
 “Jaap Stienstra, ook inwoner van Angeren, 
vond die oldtimers geweldig en zei dat we een 
vereniging moesten oprichten. Zo startten we 
in februari 2005 met de Angerse Old Timer 
Club met Jaap als voorzitter, Johan Kuster als 
secretaris en ik zelf als penningmeester. 
Bij de eerstvolgende Lentekriebels hadden we 
35 leden. Sindsdien gebruiken we dit festijn 
voor de opening van ons seizoen.” 
 
 “Rij toch mee joh!”
 “Vanaf dat moment accepteerden we alles wat 
een motor heeft en ouder is dan 25 jaar. Al zit 
een auto onder de roest, hij is welkom, zolang 
het maar veilig is. Vooral dankzij mond-tot-
mond reclame en de website zijn we sinds de 
oprichting uitgegroeid tot een club met 360 
leden, niet alleen afkomstig uit Lingewaard, 
maar ook uit Westervoort, Arnhem, Oosterbeek, 
Slijk Ewijk en zelfs Utrecht. Het jongste lid is 
een kind van zes en het oudste, Toon Visser, 
is 89 en maakt nog steeds lange ritten in zijn 
tractor.” 

 

Familiegevoel
 “We genieten van de gemoedelijkheid en de 
mooie omgeving. Tijdens onze ritten spreken 
we altijd een pauzeplaats af om iets te eten, 
drinken en bezichtigen. Daarna rijden we weer 
verder om te eindigen in Angeren. Na afloop 
babbelen we gezellig wat na. De sfeer is goed, 
het geeft een soort familiegevoel. Mooi om te 
zien hoe bijvoorbeeld iemand met een auto 
gaat kijken bij de solexen en vice versa, dat is 
zo leuk. Bij dit soort momenten zijn wij vaak 
druk met regelen, maar ook met foto’s maken, 
allemaal te zien op onze website 
www.angerseoldtimerclub.nl.” 
 
 “Een rit wordt nooit afgelast.”
 “De ritten worden elk jaar, per voertuig, door 
leden van onze club uitgezet. Deze leden 
zorgen zelf voor opvolgers, dat loopt altijd 
goed. Ritten worden trouwens nooit afgelast, 
ook al regent het pijpenstelen. Trouwe leden 
komen altijd, vooral de tractorrijders zijn 
fanatiek.” 
 
 “Het hele seizoen door zijn er verschillende 
ritten. In het voorjaar organiseren we de 
Bloesemtocht, waar de laatste keer 210 mensen 
aan deelnamen, in de zomer de Midzomertocht 
en in het najaar de Snertrit. Ook organiseren we 
het Nachtje Elders in een weekend in augustus, 
sinds vorig jaar uitgegroeid tot twee nachtjes 
weg. We rijden dan met de oldtimers naar 
een mooie camping waar we ons vermaken 
met een toertocht in de omgeving, ’s avonds 
barbecueën en een kampvuur.” 
 
Kofferbakverkoop 
 “Op de Angerse Dag, de dinsdag na de eerste 
zondag in augustus tijdens de Angerse 
kermis, houden we elk jaar een Old Timer 
Show met kofferbakverkoop. We verkopen 
oude en nieuwe onderdelen, maar ook 
landbouwspulletjes. Het gaat ons vooral om 
de gezelligheid. Er is live muziek en er komen 
altijd wel bromfietsers en motorrijders van 
andere oldtimerclubs op af, maar ook tractoren 

op doorreis, bijvoorbeeld vanuit nabijgelegen 
campings.” 
 
 “De rustplaats van de volgende Snertritten 
is nog geheim.”
 “In oktober hielden we de jaarlijkse Snertrit. 
We startten, zoals bij iedere rit, bij ons clubhuis 
Herberg de Ploeg waar we begonnen met 
koffie. Voor de pauzeplaats verzinnen we altijd 
iets leuks. Tot nu toe bezochten we o.a. het 
vliegveld van Terlet, het Trolleybusmuseum in 
Arnhem, het Smalspoormuseum in Randwijk 
en een klein oorlogsmuseum in Heteren. 
Na afloop eten we altijd erwtensoep met 
roggebrood en spek, ook bij Herberg de Ploeg.” 
 
Lezing over JLO-motoren
 “De Angerse Old Timer Club houdt zich niet 
alleen bezig met ritten en shows, maar ook met 
repareren, restaureren en, aan het eind van elk 
seizoen, een evaluatieavond met een lezing. 
De laatste lezing vond plaats in november en 
werd gegeven door de heer Clemens Jansen, 
een bromfietsspecialist en eigenaar van het JLO 
Museum uit Schoonhoven.”  
 
 “We willen het graag betaalbaar houden.”
 “Het leuke van de Old Timer Club is niet alleen 
het plezier van mensen in hun hobby, maar ook 
hoe leden elkaar op weg helpen. De een heeft 
onderdeeltje zus nodig, de ander onderdeeltje 
zo. Ook de waardering die we krijgen voor onze 
inzet doet ons goed. Het is een betaalbare 
club, de contributie bedraag 15 euro per jaar, 
met afwisselende activiteiten. Heeft u een Old 
Timer, of bent u gewoon nieuwsgierig? Kom 
dan gerust eens langs bij de Lentekriebels of de 
Angerse Dag, gezellig!” 
 
Informatie: Johan Kuster – T 026 325 0315 
info@angerseoldtimerclub.nl

 “Zolang de veiligheid 

is gegarandeerd, 

accepteren we alles 

wat een motor heeft 

en oud is.”

Frits de Wild (64) uit Angeren 
vertelt: “Ik heb zes bromfietsen, 
waarvan de oudste uit 1963, een 
tractor uit 1953 en een 25 jaar 
oude Old Timer caravan.” Johan 
Kuster (68), ook uit Angeren, is in 
het bezit van drie tractoren, het 
oudste exemplaar uit 1953 en een 
Old Timer caravan uit 1975. Hij 
vult aan: “Doordat Frits de Angerse 
Lentekriebels voor mannen nogal 
saai vond, ontstond het idee voor 
een show met old timer tractoren 
tijdens dit evenement.”

Hoe is het met...
Johan Kuster en Frits de Wild 

van de Angerse Old Timer Club



Ineke Ott,  beeldend kunstenares uit Bemmel: 
 “In mijn atelier bij de tuin werk ik in volmaakte rust.”

Beeldend kunstenares Ineke Ott uit Bemmel schildert en maakt sculpturen van keramiek. In haar 
sfeervolle atelier met uitzicht op de tuin legt ze zich vooral toe op het schilderen en “kleien” van dieren, 
maar ook op het vastleggen van landschappen en stillevens. 

Schilderijen
 “Toch gaat mijn voorkeur uit naar het schilderen van dieren”  vertelt Ineke.
 “Dat lééft en beweegt en verandert, kortom, dieren zijn een 
onuitputtelijke bron van inspiratie. Onze hond Fleur heb ik al heel wat 
keren vastgelegd op het doek, maar ook in keramiek. Daarnaast heb ik 
een voorliefde voor de uil. Dit expressieve dier met zijn wijze en enigszins 
mysterieuze aura blijft me boeien. Tijdens mijn reizen naar het buitenland 
bezoek ik ieder vogelpark op mijn route. Een van de indrukwekkendste 
belevenissen was toen mijn man en ik een dierenopvang bezochten in 
Zuid Afrika en er een uil op mijn schouder ging zitten, een onvergetelijk 
moment. Hier in de omgeving kom ik door roofvogelshows aan mijn 
trekken, onder meer bij Kasteel Doornenburg. Ik maak dan verscheidene 
foto’s van deze mooie vogels, die ik vervolgens gebruik ter inspiratie van 
nieuwe schilderijen en sculpturen. Deze werkwijze pas ik toe op al mijn 
kunstwerken.”

 “Voordat ik ging fi jn schilderen, legde ik me toe op het vrij schilderen en 
hield ik erg van de Morandi-stijl, een Italiaanse schilder. Nu houd ik vooral 
van realistische schilders, zoals de Groningse schilder Helmantel en Thom 
Boekhoven uit Velp.”

Keramiek
 “Naast schilder ben ik keramist en ook hier intrigeert de uil me mateloos. 
Al mijn uilen zijn uniek. Soms maak ik een groepje of een hele familie, ik 
maak grote en kleine exemplaren en donkere en lichte uilen. De beelden 
kunnen tegen de vorst en zijn dus geschikt voor binnen en buiten. In 
onze tuin staan verschillende beelden van uilen, sommige zijn een 
beetje verstopt.  Het is een verrassend schouwspel en maakt de tuin een 
verlengstuk van het atelier.”

Atelier
 “Ik wissel het werken met klei en schilderen af en werk graag 
overdag. In mijn ruime en lichte atelier staan een tafel en kasten vol 
schildersbenodigdheden, ezels, een grote bank, een keramiekoven en 
mijn zelfgemaakte ‘fotostudio’ zodat ik perfecte foto’s kan schieten van de 
voorwerpen die ik wil gaan schilderen. Mijn atelier is een heerlijke plek 
waar ik geconcentreerd en in volmaakte rust kan werken.”

Exposities
 “De afgelopen periode exposeerde ik op verschillende locaties, zoals in 
de Dorpsschuur aan de Oosterhoutsedijk in Lent. Afgelopen zomer deed 
ik mee aan de kunstroute die in 2013 deel uitmaakte van kunstfestijn Het 
Geluk van Lingewaard. Twee weekenden namen heel wat mensen een 
kijkje in mijn atelier en dat was ontzettend leuk. Momenteel exposeer ik in 
Galerie Oog voor Natuur in Opheusden. Maar ook de komende maanden 
staan er een paar leuke dingen op het programma. Zo exposeer ik in 
Kasteel de Kinkelenburg, en organiseer ik, in navolging van de succesvolle 
kunstroute,  een Open Atelier.”

Kasteel de Kinkelenburg
 “Samen met verschillende kunstenaars uit Bemmel, Ressen en Haalderen 
exposeren we op 14 en 15 december 2013 in Kasteel de Kinkelenburg. 
Daar zijn twee dagen achtereen verschillende prachtige kunstwerken te 
zien van deze lokale groep beeldend kunstenaars.”

Uitnodiging Open Atelier 
 “Graag wil ik iedereen die belangstelling heeft voor schilderkunst en 
keramiek uitnodigen voor mijn Open Atelier op zondag 1 december. 
Ik vind het leuk om de kunstwerken te laten zien in de sfeer van het 
atelier, zodat mensen kunnen genieten van de verschillende beelden 
en schilderijen op de plek waar ze zijn gecreëerd. Iedereen is van harte 
welkom om, onder het genot van een drankje met iets lekkers, rond te 
kijken en kennis te maken met mijn kunst. Onze deuren zijn geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.  Kom gezellig langs en wie weet vindt u een mooi 
decembermaandcadeau of een inspirerend idee. Hopelijk tot ziens op 
1 december in mijn atelier in de Remisestraat 5 te Bemmel!”

Wilt u meer informatie over het Open Atelier of het werk van Ineke 
Ott? Neem dan telefonisch contact op via 06 5753 8494 of per e-mail: 
ineke01@kpnmail.nl

Ineke Ott, Remisestraat 5 Bemmel | www.ineke-ott.nl
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Interview met Piet Schrijver:

Bedevaartgangers uit Lingewaard en 
Overbetuwe bezoeken sinds ruim een 
eeuw jaarlijks het Duitse plaatsje Kevelaer. 
Vanuit Huissen is het een uur rijden naar de 
bedevaartsplaats op zes kilometer van de 
Nederlandse grens. Piet Schrijver uit Huissen 
ging 20 jaar geleden voor het eerst mee als 
lid van Muziekvereniging Volharding. Hij 
vertelt: “Elk jaar, op de tweede donderdag 
van augustus, vertrekken er rond de tien 
bussen richting het bedevaartsoord, inclusief 
die van de harmonie. Niet voor niets worden 
we omschreven als De Betuwse Processie.”

Wonderbaarlijke genezingen
Een Nederlandse marskramer zou in de eerste 
helft van de 17de eeuw opdracht hebben 
gekregen van een geheimzinnige stem om een 
kapelletje te bouwen voor Maria. Toen hij op het 
kruispunt van de weg Geldern/Kleve voor de 
derde maal deze Goddelijke opdracht ontving, 
besloot hij hieraan gehoor te geven. 
Al gauw kwamen de eerste pelgrims en werden 
er wonderbaarlijke genezingen gemeld. In 1647 
erkende de kerk acht van deze genezingen en 
werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige 
Kaarsenkapel. In het begin van de 19de eeuw 
verrees de basiliek.

Het Kevelaerorkest
 “Zo’n 45 jaar geleden startte de Lentse harmonie 
St. Theresia met de jaarlijkse reis naar Kevelaer. 
De eerste bedevaartgangers reisden mee onder 
leiding van Thé Toonen. De Huissense harmonie 
Volharding ging één jaar compleet mee. Ik 
weet nog goed hoe trots we waren op onze  
nieuwe uniformen” vertelt Piet Schrijver.  “Na 
de oprichting van het GMOB (Gezamenlijke 
Muziekgezelschappen Over Betuwe) werd een 
gelegenheidsorkest gevormd uit de leden ervan. 
Jan Driessen uit Huissen had 15 jaar de leiding 
over dit orkest en schreef veel bedevaartsmuziek, 
zoals Marialiedjes en processieliederen. Hier 
maken we nog altijd dankbaar gebruik van. 
Jan Driessen schreef alle muziek overigens nog 
met de hand, een ongeloofl ijk karwei. De GMOB 
hield op te bestaan, maar het ‘Kevelaerorkest’ 
bleef de bedevaart trouw. Elk jaar gaan er 

circa 35 muzikanten mee, dit jaar zelfs 42! De 
muzikanten komen uit Gendt, Huissen, Bemmel, 
Angeren, Elden, Pannerden, Lobith, Lent en 
Andelst.”  “Zestien jaar geleden nam Gerard 
Rutjes uit Bemmel de leiding op zich van het 
Kevelaerorkest, waarin ik trompet speel. Dit 
instrument speel ik ook bij Volharding en bij De 
Bevelanders in Huissen. In het Egerländerorkest 
De Leemkuulers uit Bemmel speel ik echter op 
de fl ügelhorn”, aldus Piet Schrijver.

 “De basiliek wordt speciaal afgehuurd voor 
de Betuwe.”
 “Naast de harmonie gaat er een gelegenheids-
koor van rond de 60 zangers mee dat bestaat 
uit leden van Cantilene uit Haalderen, Jubilate 
uit Gendt en enkele zangers van andere koren. 
Gerard Rutjes is ook hier de dirigent.”

 “Op elke tweede donderdag van augustus 
arriveren we met al deze muzikanten en 
honderden pelgrims om acht uur ‘s ochtends 
in Kevelaer. Ondersteund door de klanken van 
een processiemars begeeft het gezelschap zich 
in een lange stoet richting de basiliek. Terwijl 
de harmonie ‘Wij groeten u’ speelt, betreedt 
iedereen de basiliek. Uiteindelijke nemen ook 
wij plaats rechts voor in de kerk. De mis, die 
wordt voorgegaan door pastoor Peters en 
diverse andere voorgangers, begint om half 
negen. Tijdens deze mis zingt het koor enkele 
meerstemmige motetten en speelt de harmonie 
twee concertstukken.”

 “Bij Café Jacobs staat op tijd de koffi  e klaar.”
 “Na de mis waaiert iedereen uit over Kevelaer. 
Onze harmonie gaat altijd naar Café Jacobs. 
De eigenaar weet hoe laat we komen en zorgt 
dat de koffi  e klaar staat. Sommigen eten hun 
meegenomen brood en nemen aan het begin 
van de middag vast een biertje of wijntje. 
Het is gezellig om bij te praten want je ziet vaak 
dezelfde gezichten. Grotendeels 

bestaan de bedevaartgangers uit een wat ouder 
publiek. Best jammer dat er zo weinig jongeren 
meegaan.”

De Kruisweg
 “ ’s Middags volgt de kruisweg. Het orkest 
begeleidt de pelgrims op weg naar het park 
voor de herdenking van het lijdensverhaal van 
Christus. Na elke uitleg over een statie, spelen 
wij een kort stukje droevig klinkende muziek. 
Dit alles duurt ongeveer een uur en naarmate 
ik ouder word, is het steeds vermoeiender, maar 
wel de moeite waard, al was het maar vanwege 
de waardering die we krijgen. Na afl oop 
komt voor ons muzikanten de beloning: met 
marsmuziek trekken we door de hoofdstraat van 
Kevelaer waar we worden onthaald door een 
enthousiast publiek.”

 “De basiliek is zo prachtig dat je niet weet 
waar je kijken moet!”
 “Om vijf uur ‘s middags volgt het Lof, een 
afsluitend gebeuren in de basiliek waarbij 
harmonie en koor weer van zich laten horen. 
Elk jaar opnieuw geniet ik van de mooie basiliek 
die uitbundig is versierd en beschilderd. Je weet 
gewoon niet waar je kijken moet, zo prachtig. 
Tijdens het Lof klinken de oude gezangen die 
iedereen meezingt uit volle  borst.” 

 “Ter afsluiting verzorgt de harmonie een korte 
serenade op het kerkplein waarbij een mooi 
koraal en enkele leuke marsen worden gespeeld. 
Deze toegift van hooguit een kwartier wordt 
altijd erg gewaardeerd. Daarna gaat de stoet 
richting de bussen en rijden we huiswaarts. 
Onderweg moeten er verschillende muzikanten 
worden afgezet, maar rond half negen ‘s avonds 
ben ik meestal wel weer thuis.”

 “De muziek maakt de pelgrimage extra 
bijzonder.”
 “Organisatoren van deze bijzondere reis zijn 
Twan Fréhé en Theo Jansen. Twan is bassist 
bij Volharding en Theo voormalig voorzitter 
van deze vereniging. Theo is bovendien 
reisbegeleider gedurende de dag zelf. Deze 
mannen zorgen elk jaar opnieuw voor een 
geslaagde reis naar Kevelaer. En Gerard 
Rutjes niet te vergeten, die samen met Twan, 
zorgdraagt voor het muzikale programma. 
Zonder muziek zou de jaarlijkse bedevaart toch 
iets missen, dat weet ik zeker.”

  “In Kevelaer noemen ze ons De Betuwse Processie.”

Bronnen: Wikipedia, www.bedevaartweb.com/kevelaer



Op de ‘Praotstoel’
“Veel ouderen vonden het fantastisch om te 
praten over het verleden en er ontstond een ware 
kettingreactie. Mensen kwamen met foto’s, dag-
boeken en ansichtkaarten en iedereen wilde zijn 
verhaal kwijt. Toen we inzagen dat ons plan voor 
een handleiding helemaal uit de hand liep, beslo-
ten we om het groots aan te pakken. Zo ontstond 
het idee om een boek uit te geven vol verhalen ‘op 
de vierkante meter’, een boek waarin huizen en 
hun bewoners weer tot leven worden gebracht.”

Geen wetenschappelijk verslag, wel een fasci-
nerend foto- en verhalenboek
“Het gaat hier om mondelinge geschiedschrijving, 
niet om wetenschappelijk historisch onderzoek. 
Niet gehinderd door veel voorbereiding zijn we 
gewoon begonnen. Gaandeweg ontdekten we 
hoe graag mensen oude herinneringen ophalen 
en dat zorgde soms voor ontroerende momenten. 
Sommige ouderen kwamen wel drie of vier keer 
terug.”

“Veel mensen wisten zich van alles te herinneren, 
maar regelmatig bleek hun geheugen behoorlijk 
selectief” lachen de drie. “Zo doen er verschillende 
verhalen de ronde over iemand met als bijnaam 
de foef. Alle drie de versies staan in het boek.”

“Bijna haar hele leven bracht ze door op 100 
vierkante meter.”
“Een van de ouderen die kwam vertellen, woont 
in de kom van Huissen. Voor de Tweede Werel-
doorlog woonde ze aan de Dijk. In 1944 moest ze, 
net als iedereen, evacueren, maar toen ze enkele 
maanden later terugkeerde, bleek haar woning 

kapot gebombardeerd. Vervolgens betrok ze een 
huis vlak om de hoek, en daar heeft ze verder haar 
hele leven gewoond. Ze maakte wel eens een 
reisje buiten Huissen, maar verder bleef ze altijd in 
haar woonplaats.”

“Veel mensen weten maar weinig over de kleur-
rijke geschiedenis van Huissen.”
“Ongeveer 30 ouderen werkten mee aan dit boek. 
De verhalen gaan terug tot zo’n 100 jaar en spelen 
zich allemaal af in straten die onderdeel uitmaken 
van de stadswandeling in de Huissense kom. Veel 
mensen weten niet hoe kleurrijk Huissen eigenlijk 
is. Dit stadje heeft een ongeloofl ijk bewogen en 
soms dramatische geschiedenis. Ik ben blij dat we 
dit nu hebben kunnen doen, over 10 of 20 jaar zul-
len de meesten die hier aan mee hebben gewerkt 
er niet meer zijn.”

“We werkten een jaar aan het boek. Als kaft 
gebruiken we een foto van uit 1948, maar ook in 
het boek kijk je je ogen uit. Vol trots presenteren 
we dan ook Wandelend door de kom van Huissen, 
met foto’s en verhalen, aan onze nieuwe burge-
meester Marianne Schuurmans. We zijn trots deze 
bijdrage te leveren aan de 12de editie van de 
Kunstmanifestatie Lingew’Art.”

Wandelend door de kom van Huissen, met foto’s 
en verhalen is in een beperkte oplage te koop en 
verkrijgbaar in Huissen op de volgende locaties: 
Langestraat: Bruna, Drukkerij Kuipers en Hema, 
Vierakkerstraat: VVV Lingewaard, Kapper Hendrik-
sen op ’t Zand, Primera in winkelcentrum De Brink, 
Coöp Lamers aan de Gochsestraat.

Wandelend door de kom van Huissen, met 
foto’s en verhalen is een prachtig lees- en 
kijkboek met zo’n 400 foto’s, verhalen, 
geruchten, anekdotes en meer dan 1000 
Huissense namen. “Ons oorspronkelijke 
plan was om een handleiding te maken voor 
stadsgidsen” aldus Hans Hoen, Hans Maters 
en Hans Wienk, de samenstellers van het 
boek. Hans Hoen en Hans Wienk, allebei 
stadsgids: “Het leek ons leuk om ouderen te 
laten kijken naar de honderden oude foto’s 
waarover we beschikken en hen aan de hand 
daarvan te laten vertellen over hun 
herinneringen. Nou, dat hebben we 
geweten!”

Oud Huissen tot leven gebracht in prachtig bladerboek

Met 150 mannen uit je dak 
Om de vernieuwing extra te benadrukken 
werd, in opdracht van het KNZV, door de 
bekende componist Daniël Rouwkema een 
compositieopdracht uitgeschreven die door 
de vijf deelnemende koren gezamenlijk wordt 
uitgevoerd. Maar liefst 150 mannen tegelijk 
zingen op 30 november de sterren van de 
hemel. Dit mag je niet missen!

Vernieuwend kerstrepertoire
Naast dit spectakeloptreden brengen alle 
deelnemende koren hun eigen nieuwe 
nummers. De bekende dirigent Hennie 
Ramaekers (Koninklijke Zangvereniging 
Mastreechter Staar, Koninklijke Zangvereniging 
Nijmeegs Mannenkoor) zal het nieuwe 
repertoire beoordelen. De criteria die hij 
zal hanteren, zijn o.a.: nieuwe verfrissende 
muziek, repertoirekeuze, muzikale presentatie 
en interactie met het publiek. Belangrijk 
is bijvoorbeeld dat een nummer origineel 
is en past bij het koor. Uiteraard wordt ook 
gelet op de zuiverheid van de zang en de 
koorpresentatie. 

Kom ook luisteren en genieten op 30 
november
De deelnemende koren zijn: Arnhems 
Mannenkoor Die Gelre Sanghers uit Arnhem, 
De IJsselzangers uit Zutphen, Sixtessens 
uit Zutphen, Het Tiels Mannenkoor en Het 
Lingewaards Mannenkoor. Het festival 
start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Toegangskaarten zijn vanaf 1 november 
verkrijgbaar bij VVV-Huissen. De nieuwe 
burgemeester van Lingewaard, Marianne 
Schuurmans, zal dit bijzondere evenement 
openen. 

Wij vertellen je graag alles over dit 
bijzondere festival
Voor meer informatie over dit festival kun je 
contact opnemen met Martin Burghout - 
(projectleider) tel. 026 – 325 2468/e-mail 
majobu@hetnet.nl, Gérard Siepman – 
tel. 026 – 325 3692/e-mail: g.siepman@
upcmail.nl of met Hans Witteman – tel. 
0481-372519/e-mail: Hans.Witteman@zonnet.nl. 

Meer over het Lingewaards Mannenkoor
Het Lingewaards Mannenkoor bestaat uit 
ca. 40 leden. Met veel inzet en enthousiasme 

repeteren zij elke dinsdagavond, van 19:45 
tot 21:45 uur, onder leiding van dirigent Arno 
Vree in het Stedium, Muntstraat 10 in Huissen. 
Elke dinsdagavond is een OPEN REPETITIE. Je 
kunt dan tussen 19:45 en 21:45 uur vrij in- en 
uitlopen

Het koor is in 1919 opgericht en kent een rijk 
verleden. Een historisch verantwoord artikel 
over dit verleden vind je op de website onder 
Geschiedenis. Het koor is niet verbonden aan 
een religieuze of politieke stroming en brengt 
een breed repertoire. 

Heb je belangstelling voor ons koor of wil je lid 
worden? Bezoek dan onze repetitieavond op 
dinsdag vanaf 19:45 uur  of stuur een e-mail 
naar de secretaris van het koor: secretaris@
lingewaards-mannenkoor.nl. Bellen met een 
van de bestuursleden kan natuurlijk ook. 
Telefoonnummers zijn te vinden op de website 
van het LWMK.

Tot ziens bij het festival op 30 november in de 
Kerk van HH Martelaren van Gorcum in Huissen-
Zand! www.lingewaards-mannenkoor.nl

Op zaterdag 30 november 2013 organiseert Het Lingewaards Mannenkoor 
(LWMK) een zangersfestival in Huissen. Dit onder auspiciën van het Koninklijk 

Nederlands Zangersverbond (KNZV). Vijf gerenommeerde mannenkoren 
treff en elkaar in de Kerk van HH Martelaren van Gorcum in Huissen-Zand.

Lingewaards Mannenkoor op festival in Huissen
Nieuwe kerstsfeer in muziek, oftewel 
kerstmuziek maar dan anders

Sept. 2013 - Taart vanwege de eerste 100 - bij voorintekening 
-verkochte exemplaren van het boek! 



Prijsvraag 

Welke berg heeft 
dierverzorgster 
Annemarie Janssen 
beklommen?

  

  
  

  Je kunt jouw antwoord insturen 
  tot uiterlijk 1 januari 2014 via 
  www.kern7.nl/prijsvraag
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Gastheer Frank Wennekers stelt Annemarie Janssen voor

Dierverzorger Frank Wennekers uit Huissen stelt in 
elke editie van Kern7 een van zijn collega’s voor uit 
Burgers’ Zoo. Deze keer is dat Annemarie Janssen, 
dierverzorgster van de zoogdierenafdeling. Annemarie 
is 38 en werkt sinds haar 17de voor Burgers’ Zoo. In 
het eerste jaar van de opleiding aan de Middelbare 
Agrarische School (MAS) in Barneveld liep de geboren 
Brabantse - Annemarie groeide op in Ravenstein - stage 
in het Arnhemse dierenpark. Eigenlijk is ze nooit meer 

weggegaan op een korte afstudeerstage in Apenheul na. Al die 
jaren heeft ze bij de zoogdieren en mensapen gewerkt. Haar grote 
hobby is het maken van avontuurlijke reizen. Zo beklom ze recent 
met enkele vriendinnen de Kilimanjaro in Afrika en zou ze graag 
nog eens een fi etsreis door Zuid-Amerika willen maken. Annemarie 
woont inmiddels vier jaar samen met haar vriendin Marianne 
Ubbink. Tegenwoordig fi tnesst ze regelmatig om haar conditie 
op peil te houden, nadat een hardnekkige blessure helaas een 
einde maakte aan het volleyballen dat ze jarenlang als teamsport 
beoefende. Omdat ze houdt van variatie, werkt Annemarie graag met 
verschillende diersoorten. De verschillende apensoorten hebben bij 
Annemarie een streepje voor. Niet alleen vanwege hun intelligentie, 
maar ook omdat ze duidelijk hun voorkeuren hebben en voor veel 
uitdaging zorgen.

Zin in een kijkje achter de schermen van Burgers’ Zoo? 
Doe mee met het dierenavontuur van Kern7!

Pasar Malam in 
Burgers’ Bush

Dit jaar 11 dagen lang: 
21, 22, 23 en 27, 28, 29, 30 december 2013 

en 2, 3, 4, 5 januari 2014
Tijdens de Winterse Avond(t)uren gaan de stands van de Winter Pasar 
Malam in de Bush elke dag open vanaf 12.00 uur.  De Winter Pasar 
Malam bestaat uit meer dan zestig stands met Oosterse producten en 
lekkernijen plus twee podia waar zangers en dansgroepen uit de Indische 
archipel optreden. In het Bush Restaurant kunt u uiteraard genieten van 
authentieke Indische gerechten. 

Vanaf 15.00 uur krijgt u aan de kassa vijftig procent korting op de 
normale entreetarieven, terwijl het park extra lang open blijft tot 20.00 
uur. De activiteiten van de IVN-dierentuingidsen starten om 16.00 uur en 
eindigen om 20.00 uur. Kassa en poort sluiten om 19.00 uur.

W
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Ook bestratingen

Volledige verzorging van de uitvaart met aandacht 
en respect voor uw persoonlijke wensen.

Tumulus beschikt over eigen rouwhuiskamers in 
Bemmel & Huissen.

Wij zijn een vertrouwd gezicht in de Betuwe, 
Arnhem en de Liemers, werken onafhankelijk en zijn 

dus beschikbaar ongeacht uw verzekering.

Joke van der Krans en Jalb Schut
Rouwhuiskamer Bemmel

Dorpsstraat 26

6681 BN Bemmel

tel: 0481-450433

Rouwhuiskamer Huissen

Langestraat 52B  (Ingang: Weverstraat)

6851 AS Huissen

tel: 026-3258440

Drukwerk  
uit uw 
regio!

gra� sch ontwerp
teksten

Voor al uw 

drukwerk...

Leijser.nu Grafi sche Communicatie VOF
Industriestraat 14, 6851 EM Huissen
026 325 7060
www.leijser.nu

Adres:
Telefoon:
Website:

R
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Zaterdag 25 januari
Angeren – Pronkzitting AKG Narrenpoel
Theaterzaal Dorpshuis Angeren
Aanvang: 19:30 uur

Zondag 23 februari
Angeren – Jeugd- en Pronkzitting AKG 
Narrenpoel 
Theaterzaal Dorpshuis
Aanvang:14:00 uur

Zondag 2 maart
Grote optocht van Angeren
Start: 13:11 uur 

Zaterdag 15 februari
Gendt – Pronkzitting 
Zaal Providentia

Zondag 16 februari
Gendt – Pronk matinee
Zaal Providentia

Zondag 2 maart
De verlichte optocht van Gendt 
Start: 19:00 uur 

Zondag 2 maart
Grote optocht van Doornenburg 
Start: 13:11 uur

Agenda De Kraonige Zwaone, Huissen
Zaterdag, 16 november 
20:11 Openingsbal
Locatie: Gouden Engel

Zaterdag 23 en zondag 24 november 
20:30 Medewerk(st)ers avond
Locatie: Buitenpoort

Zaterdag 18 januari 
Boel op Stelten, 14:11 - 17:00
Locatie: Gouden Engel

Woensdag 22 januari
Bejaardenpronk, 19:31 - 23:00 
Locatie: Gouden Engel

Zaterdag 25 januari
Pronkzitting, 20:11
Locatie: De Brink

Zaterdag 8 februari
Pronkzitting Narrenkap, 20.11
Locatie: Rijnstedegebouw

Zondag 9 februari
Vriendenmiddag Café Ozzie, 14.00

Zondag 2 maart
De grote optocht van Huissen
Start: 13.30 uur

Agenda De Geintrappers, Bemmel
Zaterdag 8 februari
|Pronkzitting, 20:11 uur
Zaal de Meierij / Café de Roskam, Bemmel

Zaterdag 15 februari
Jubileum feestavond
Zaal de Meierij / Café de Roskam, Bemmel

Zondag 16 februari
Jubileum receptie
Zaal de Meierij / Café de Roskam, Bemmel

Zaterdag 1 maart
Sleuteloverdracht Bemmel, 11:11 uur
Zaal de Meierij / Café de Roskam, Bemmel

Zondag 2 maart 
De grote optocht van Bemmel
Aanvang 15:00 uur

Alle agendapunten voor Lingewaard
vindt u  op www.kern7.nl

Carnaval Lingewaard 2014

Carnavalshistorie

De eerste carnavalsvereniging
De geschiedenis van de Nederlandse 
carnavalsvereniging begint – waar anders – in 
het Limburgse Maastricht. Van 1830 tot 1839 
zwaaide Belgisch Vlaanderen de scepter in 
Limburg. Tijdens deze periode van bezetting 
was er geen plaats voor feesten of ontspanning 
en zelfs het carnaval werd verboden. Toen 
Limburg in 1839 werd bevrijd, wilden de 
inwoners dit vieren door carnaval nieuw leven 
in te blazen.

De Momus Sociëteit
De eerste carnavalsvereniging RAAD VAN ELF 
was een feit, de Momus Sociëteit – gevestigd 
aan het mooie Vrijthof in Maastricht - was 
geboren. Momus was de Griekse God van de 
zotten, Momus was afgeleid van Mombacus dat 
masker betekende. 

Elf
De breedte van de Momus Sociëteit en het 
ernaast liggende café bleek precies elf meter, 
het getal van de zotten. De gelegenheid deed 
zich voor om de twee cafés te kopen, waarna 
de panden werden gesloopt en het huidige 
Restaurant Grand Café Momus werd gebouwd. 
Het getal elf is in het hele pand terug te 
vinden. De breedte van het pand is elf meter 
en op de begane grond bevinden zich elf 
zuilen. Gemeten vanaf de voorgevel van het 
pand elf meter naar de binnenkant ontstaat 
een vierkant van elf bij elf. Het balkon aan de 
voorzijde telt tweemaal elf pilaartjes. In de elf 
enorme spiegels in het pand kan de carnavalist 
zichzelf en anderen bewonderen.

 WEDUWE LID OUD 
KLEIBAKKERSGENOOTSCHAP DOET 
GEHEIM UIT DE DOEKEN
 ‘Het verhaal moet nu eens worden verteld.’
Carnavalsvereniging De Kleibakkers uit 
Haalderen bestaat al veel langer dan 30 jaar. 
Dat verklaart althans Anna Jansen-Verbeek 
in een e-mail gericht aan secretaris Anja 
Verhoeven. Na de Tweede Wereldoorlog 
zou er een geheim Kleibakkersgenootschap 
zijn opgericht. “Er is nooit ruchtbaarheid aan 
gegeven, maar nu kan het geen kwaad meer.”

Vergeten geschiedenis
De vergeten geschiedenis van De Kleibakkers 
kwam na ruim 60 jaar door toeval weer aan 
het licht. “Mijn moeder verhuisde onlangs 
naar een verzorgingshuis. Met de familie 
grepen we dit aan om een grote opruiming 
te organiseren. Tussen allerlei oude papieren 
vonden we enkele documenten waar uw 
vereniging denk ik wel 
belangstelling voor heeft”, 
schreef Anna. Inmiddels is de
 vereniging in het bezit van 
een minstens 60 jaar oude 
lidmaatschapskaart.

Elf mannen uit Haalderen
Anna: “In mijn beleving, ik was amper tien jaar, 
ging alles met de nodige geheimzinnigheid 
gepaard en dat maakte me natuurlijk nog 
nieuwsgieriger. Maar op vragen werd altijd 
ontwijkend geantwoord. Nu kan het geen 
kwaad meer. Volgens mijn moeder is er kort 
na de Tweede Wereldoorlog een genootschap 
opgericht door elf mannen uit Haalderen 
om de ellende van de jaren ervoor te doen 
vergeten. Mijn vader, Jan Verbeek, was één 
van hen en schoof zichzelf naar voren als 
eerste prins, maar dat is er nooit van gekomen.” 
Volgens Anna is onduidelijk waarom. “Juist 
hierover blijft mijn moeder zwijgen. Wel is 
het Kleibakkersgenootschap nog enkele jaren 
bijeengekomen. In 1952 verhuisde ons gezin 
naar Utrecht. Daarna is er nooit meer over 
gesproken.

 ” Het team van Kern7 wenst alle 
Lingewaarders alvast een gezellig carnaval!

In februari barst het carnaval ook in Lingewaard weer los. 
Een goed moment voor een beetje carnavalshistorie uit Haalderen.



Dé totaalwoonwinkel voor 
meubels op maat, design op 
maat, slapen op maat, vloeren 
en zitmeubelen in Gendt!

Paul Sessink

Advies waar je iets aan hébt! 
Genieten van een heerlijk bed in een comfortabel huis is in de koudste 
maanden van het jaar een weldaad voor lichaam en geest. Een 
inrichting die bij je past geeft rust en ontspanning, goede bedden 
en matrassen zijn een essentieel onderdeel. Bij Sessinkwonen.nl en 
Sessinkslapen.nl in Gendt kunt u terecht voor beide en er is ongelofelijk 
veel keus. Onze hoofdwerkzaamheden zijn meubels op maat maken 
zodat u iets unieks in huis heeft, aldus Paul Sessink. Daarnaast 
helpt onze ervaren adviseur José van Vliet u graag op weg met een 
uitgekiend slaapadvies. Totaalwoonwinkel Sessinkwonen.nl en 
Sessinkslapen.nl zijn gevestigd in een oude timmerfabriek op het 
industrieterrein aan de doorgaande weg tussen Haalderen en Gendt. 

In het gebouw van ongeveer een halve eeuw oud hangt een warme en ambachtelijke 
sfeer, kom vrijblijvend binnen en laat u verrassen! Er is een slaapafdeling met bedden en 
boxsprings, een werkplaats aan de achterkant van het gebouw, een bovenverdieping 
met designmeubelen en twee showrooms met landelijk en modern wonen waar je 
heerlijk kunt ronddwalen tussen de tafels, kasten, banken, tv-meubels, spiegels, lampen, 
schalen, vazen en andere accessoires. 

 “Waar ik het meest trots op ben is dat we het zelfs voor elkaar hebben gekregen om in 
een fabriek een sfeer te creeren die het thuis gevoel oproept.”
Sessinkwonen.nl is heel veelzijdig. Van prachtige tafel, tot bijzondere lamp en van 
onopvallende schaal tot schitterende kast, het staat allemaal in onze showroom 
van 900mtr2. Ook werken wij nauw samen met de home & gardenshop waar wij o.a. 
onderkasten voor de gashaarden maken, prachtige combinatie van echte warmte en 
stijlvol vormgeven wat nooit verveelt.

Wij hebben ondertussen ruim 20 jaar ervaring in meubels maken, waardoor we vrijwel 
alles op maat kunnen realiseren. Er is veel vraag naar tv-meubels, maar ook naar tafels, 
dressoirs, vakkenkasten met led verlichting, van landelijk en klassiek tot strak en modern. 
Dit alles voor prijzen die concurerend zijn met een woonboulevard. Een steigerhouten 
meubel is bijvoorbeeld budgettechnisch heel interessant, dat kan maar liefst de helft 
schelen.”

NIEUW! Het sessink design centre.
Sind kort hebben we alle gespoten meubelen bij elkaar gegroepeerd op de eerste 
verdieping.
Volledig in stijl staan diverse tv kasten en wandmeubels in strak gespoten mdf maar 
ook modern massief hout met gespoten accenten te pronken. Al deze ontwerpen 
zijn gemaakt in eigen werkplaats en zijn dus te produceren naar wens van u. Het 
mooie hiervan is dat we de vormgeving van het meubel kunnen aanpassen naar de 
ruimte die het mag innemen en behoefte van de inhoud. Lade`s, open vakken i.v.m. 
afstandbediening en kleppen of deurtjes, zeg het maar en we maken het. 
[TIP; handig als we de inwendige maten hebben zoals de diepte, breedte en hoogte van 
de apparatuur met stekkers.]



Paul Sessink
Totaalprojecten zijn erg plezierig om te doen, samen met de klant brainstormen en een 
mooi ontwerp neerzetten.
Wij begeleiden dan in de complete verbouwing. Renovatie is het sleutelwoord als je 
niet wil verhuizen. Blijven wonen op het huidige adres met de nodige aanpassingen lijkt 
alsof je in een nieuw huis terecht bent gekomen. 
Ruimte gevoel creeren door middel van lage meubels zullen hier in bijdragen want 
dat brengt meer rust in huis. Iedereen is druk-druk-druk en een luchtige inrichting 
kan mensen het jachtige van de dag doen vergeten. Of het nu gaat om een totale 
verbouwing, compleet interieur of een enkel tv-meubel op maat, wij nemen de tijd om 
uw ideeen en wensen rustig te bespreken. Ontwerpen vind ik geweldig, vooral wanneer 
we samen met de klant komen tot een mooi concept.

Een uitgebreide collectie slaapgenot bij Sessinkslapen. nieuw bij Sessinkslapen.nl is de 
boxspring op maat! Bij een doorsnee boxspring is de buitenkant belangrijk terwijl het 
om de inhoud gaat en om onbezorgd slaapgenot. 
In onze ruime showroom, naast Sessinkwonen.nl, kunt u rustig proefl iggen en advies 
krijgen over alles wat te maken heeft met goed slapen.
Hulp bij de zoektocht naar de beste matras, ook bij fysieke klachten. De een geeft 
voorkeur aan een zacht matras, terwijl de ander beter slaapt op een steviger exemplaar. 
Bij Sessinkslapen.nl vindt u daarom diverse scherp geprijsde matrassen, zodat u 
gegarandeerd slaagt in uw zoektocht naar de beste matras. Ook als u te maken heeft 
met fysieke klachten, zoals rugpijn, reuma, artrose of doorliggen, kunt u bij ons terecht 
voor professioneel advies. In onze collectie hebben wij hiervoor de echte zwitserse 
matrassen opgenomen die verlichting kunnen brengen bij uiteenlopende klachten.
Het juiste kussen en de beste bedbodem Ook bij kussens heeft iedereen zijn eigen 
voorkeur. Wij bieden daarom een ruime keus aan gewone én bijzondere kussens 
voor extra steun in nek, rug en knieholten, zoals het nekrolkussen of het kniekussen. 
Verder vindt u bij ons uitgebalanceerde bedbodems, waarbij wij letten op kwaliteit, 
duurzaamheid, optimale ventilatie en perfect slaapcomfort. Hierbij geldt ook; de 
boxsprings en houten ombouwen maken wij in eigen meubelmakerij.
Met een kop koff e erbij nemen we uitgebreid de tijd om uw ideeën te bespreken, 
zodat u een doordachte keuze kunt maken. Want het gaat natuurlijk wel om iets zeer 
belangrijks: lekker wonen en slapen!

Openingstijden
di t/m do.  10:00 tot 17:30 uur
vrij.  10:00 tot 20:00 uur
zat.  10:00 tot 16:00 uur

Sessinkwonen.nl | Sessinkslapen.nl | Langstraat 269 Gendt | T 0481 423 134 
info@sessinkwonen.nl | info@sessinkslapen.nl

Met vriendelijke groet,
Paul Sessink

Vind ons leuk op Facebook!

 Op Tweede Kerstdag 

zijn wij geopend van 

12.00 tot 17.00 uur.

Neem deze bon mee naar 

onze showroom en ontvang 

15% korting 
op al onze zitmeubelen. 

De bon is geldig t/m 15 januari 2014. 

Tot ziens!
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KinderTaal...

Dierverzorgster Annemarie Janssen verzorgt brillangoeren
Annemarie Janssen verzorgt graag brillangoeren. Deze Aziatische bladetende 
apen kom je als bezoeker maar weinig tegen in dierentuinen, omdat ze echte 
voedselspecialisten zijn. Brillangoeren eten hoofdzakelijk verse bladeren, die vaak 
erg giftig zijn. In Burgers’ Zoo wordt hun menu verder aangevuld met diverse bittere 
groentesoorten, zoals sperziebonen en witlof. Om deze apen gezond te houden, moet 
een dierentuin dus eigenlijk het hele jaar door verse bladeren kunnen aanbieden. De 
dieren zijn bovendien vrij kieskeurig en eten echt niet elke willekeurige bladersoort! 
Het Arnhemse dierenpark beschikt met het overdekte tropische regenwoud Burgers’ 
Bush echter dagelijks over verse tropische bladersoorten. Het maagstelsel van de 
brillangoeren is complex en bijzonder qua samenstelling: de apen beschikken over 
twee verschillende magen. In de ene maag neutraliseren talrijke bacteriën het gif, 
zodat de bladeren in de tweede maag zonder problemen verteerd kunnen worden. 
Brillangoeren danken hun naam aan de witte kringen die ze rond de ogen hebben. 
Volwassen dieren zijn donkergrijs van kleur, maar jonge brillangoeren komen 
knaloranje ter wereld. Vorig jaar werd in Burgers’ Zoo een brillangoer geboren, 
voor het eerst sinds ruim dertig jaar in Nederland! Het jong doet het erg goed en is 
inmiddels al bijna net zo grijs gekleurd als zijn ouders en andere groepsgenoten. 

Puzzelhoek

 In het vierkant 
staan 15 cijfers 
tussen 11 en 75. 
 Begin bij 11 en 
verhoog het cijfer 
met 4
Zoek de 2 
ontbrekende cijfers.

U
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brillangoeren is complex en bijzonder qua samenstelling: de apen beschikken over 

zodat de bladeren in de tweede maag zonder problemen verteerd kunnen worden. 
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voor het eerst sinds ruim dertig jaar in Nederland! Het jong doet het erg goed en is 

Alléén geldig bij Bruna & Toys2Play 
Viergever Gendt - 0481 422 945

Kortingskoopavonden

Bestelformulier via Facebook/edmundviergever

Donderdag 14 november en vrijdag 22 november
18:00 tot 21:00 uur

15%* korting in 
onze winkel.

Deze korting geldt ook op de 
al lopende actieprijzen!

*Deze korting is echter niet geldig op 
Multi-Media (bijv. spelcomputers, wii 
spellen), waardebonnen, boeken, tabak 
en kansspellen (bijv. staatsloterijloten) 
en service-artikelen (bijv. postzegels).



Stuur voor het 
maartnummer van Kern7 
je mooiste tekening op en 
wie weet komt die van jou 

in KinderTaal. 

Je tekening mag gaan 
over de lente, bloemen, 

bos, bomen, vlinders,zon, 
vogels, pasen of een ander 

voorjaarsonderwerp.

Stuur je tekening uiterlijk 
voor 1 januari naar: Kern7, 

Industriestraat 14, 
6851 EM,  Huissen.

Stuur je 
mooiste 
tekening

De grote 
pepernotenreis
Op elke bootreis die de Sint maakt van 
Spanje naar Nederland gaat er wel 
iets mis. Het is een heel gedoe om die 
bootreis elk jaar goed voor te bereiden. 
In mei worden alle verlanglijstjes 
bestudeerd en wordt besloten welk 
kind wat krijgt dit jaar, niet alleen op 5 
december, maar ook in de schoen. In 
juni gaat de Sint met zijn Pieten op stap 
om alle cadeautjes te kopen, een enorm 
karwei want niet alles is in Madrid 
verkrijgbaar. Sommige cadeautjes 
moeten de Bestelpieten helemaal uit 
Noord- of Zuid Spanje laten overkomen.

Miljoenen pepernoten
In juli is het inpakken geblazen, zodat 
de pakjes er picobello uitzien. In 
augustus gaan de Rijmpieten aan de 
slag om voor elk kind een leuk gedicht 
te schrijven. In september worden 
alle pakjes met gedichten in zakken 
gestopt en in oktober is het tijd voor de 
snoepinkopen: bergen chocoladeletters, 
containers vol marsepein en miljoenen 
pepernoten.

Begin november worden alle cadeaus 
en snoepgoed de stoomboot ingeladen. 
De Stoombootpieten hebben haast 
want half november vertrekt de Sint al 
naar Nederland. En als je haast hebt, wil 
er wel eens iets misgaan. Soms scheurt 
er dan bijvoorbeeld een zak met 
pepernoten kapot.

Kareltje belandt in de touwen
 “Heeeelp!” schreeuwde Kareltje de 
pepernoot, terwijl hij over het dek van 
de stoomboot stuiterde. Om hem heen 
rolden nog een heleboel vriendjes 
alle kanten op. Een paar pechvogels 
rolden zo van het dek af de zee in, maar 
Kareltje belandde in een tros touwen. 
Hij was niet de enige pepernoot die 

daar terechtkwam. “He, wat jammer, 
nou worden we vast niet meer 
opgegeten” zuchtte Kareltje. “Maar we 
kunnen de hele reis wel lekker naar de 
luchten en wolken en sterren kijken” 
zei de pepernoot die naast hem was 
terecht gekomen. 

De grote reis
En deze optimistische pepernoot 
kreeg gelijk. Het werd een prachtige 
zeereis. De twee pepernoten werden 
vrienden en maakten twee weken 
lang de grootste lol. Ze lachten om de 
Zwartepieten die salto’s en acrobatische 
sprongen maakten op het dek omdat 
ze anders te stijf werden. Ze vonden 
het gezellig als Sinterklaas een kop 
warme chocomel kwam drinken in het 
zonnetje of als de schimmel voorbij 
kwam draven om even zijn benen te 
strekken. Ook van de sterrenhemels 
genoten de twee met volle teugen.

Pepernoten genoeg
Maar hoe noordelijker de boot kwam, 
hoe kouder het werd. De pepernoten 
doken steeds dieper weg tussen de 
touwen om een beetje droog te blijven.

Toen de Sint en zijn Pieten aankwamen 
in het winterse Nederland was het 
gedaan met de pret. Het sneeuwde 
en er waaide een ijzige gure wind. De 
Zwartepieten laadden alle cadeautjes 
en snoepgoed zo snel mogelijk uit. 
Kareltje en zijn reisgenoot bleven 
achter in de touwentros. Of nee, 
toch niet. Het paard van Sinterklaas 
sjokte toevallig langs de twee natte 
pepernoten en HAP-SLIK, binnen 1 
seconde had hij ze naar binnen gewerkt. 

Gelukkig had de Sint pepernoten 
genoeg. Je krijgt er dit jaar vast weer 
een heleboel in je schoen!

Auteur: Marike Spee ©

OplossingOplossing

    ezel    kerstboom
     licht rendier 
arreslee  jezus         kerstman    
maria              stal        bal                    
kaars  krans       pakje      
sterdiner     kaart
         kribbe             piek
             vrede 

Stuur je antwoord in voor 1 januari 2014 via 
www.kern7.nl/prijsvraag en maak kans op een 

leuke prijs van 

Toys2play
Julianastraat 2A Gendt
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advent 

Bij artWshops kun je van alles leren: schilderen, boetseren, mozaïeken, vilten, chocolade 
bonbons maken, cupcakes versieren en nog veel meer. Of heb je misschien zelf een spannend, 
creatief idee? Wij denken en helpen graag mee.

Bij artWshops kun je je helemaal uitleven. Wij komen graag bij je thuis, maar als je je feestje op 
school of ergens anders organiseert, komen we daar naartoe.

Er is zoveel leuks te doen, kijk maar eens op onze website!

Ingrid Goossen |06 1495 9486 | info@artwshops.nl | www.artwshops.nl 
Vind ons leuk op  www.facebook.com/artwshops

Kom schilderen, boetseren 
of cupcakes versieren bij 
artWshops



Dus uitdagen waar 

het kan en begeleiden 

waar het moet!

    “De voorlichtingsmomenten van het OBC Huissen zien
   er dit schooljaar anders uit dan voorheen” aldus Janine  
   Klein Willink, directeur van het Over Betuwe College in 
Huissen. “De minilessen vinden deze keer plaats op een andere dag dan het Open 
Huis, namelijk op woensdagmiddag 29 januari en 12 februari 2014. Het Open 
Huis is op zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens de minilessen 
willen we onze aandacht meer richten op de vmbo-advies leerlingen, zodat we ze 
beter kunnen voorlichten en begeleiden. Verder komen leerlingen alles te weten 
over de ontwikkelingen binnen onze school, maar ook over de praktijklessen en 
sportklassen.”

Bij de minilessen zijn zowel kinderen als ouders van harte welkom!
 “Om toekomstige leerlingen te laten snuff elen aan middelbare schoolvakken, 
organiseren we dit schooljaar een aantal minilessen. Om zicht te krijgen op alle 
mogelijkheden die wij bieden, brengen de kinderen een soort fl itsbezoek aan de 
bovenbouw-afdelingen. Bij Metaal kunnen ze bijvoorbeeld lassen, bij Bouw mogen 
ze onder andere timmeren en metselen en bij Sport, Dienstverlening & Veiligheid 
(SDV) gaan ze aan de gang met sport en spel. Een andere leuke opdracht die ze daar 
krijgen is het volgen van instructies via een walkietalkie.”

Aanmelden voor de minilessen kan nu al!
 “Ook bij Zorg & Welzijn organiseren we verschillende leuke lesjes, zoals 
gezichtsverzorging, nagels lakken of een ‘patiënt’ aan- en uitkleden. Verder zijn 
er lessen Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Op deze manier krijgen 
toekomstige leerlingen een goede indruk van de manier van lesgeven op een 
middelbare school.”  

 “De minilessen vinden plaats op woensdagmiddag 29 januari en 12 februari 2014 en 
starten om 13.00 uur. Aanmelden kan vanaf 1 november via onze website of via de 
basisschool van het kind. Ouders zijn overigens van harte welkom!”

Een plek waar je je optimaal kunt ontplooien
 “Het belangrijkste voor ons is dat een leerling zich prettig voelt op onze school, want 
alleen dan kan een kind zich optimaal ontplooien. Om te kijken wat het niveau is 
van een leerling met betrekking tot Nederlands, Engels en rekenen, doen we aan het 
begin van het eerste schooljaar een 0-meting. Zo kunnen we gericht werken aan de 
ontwikkeling van het kind. Doordat wij elk schooljaar een nieuwe meting uitvoeren, 
wordt de voortgang van de leerling goed bijgehouden en kan er eventueel worden 
bijgestuurd. Verder ervaren veel kinderen de relatief kleine groepen van 16 tot 24 
leerlingen als prettig en overzichtelijk. Ook dit draagt bij aan de goede sfeer bij ons 
op school.”

Leerlingen worden zorgvuldig begeleid
 “De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen, maar helpt ook met huiswerk 
plannen. Verder bieden we Re-teaching, waar we lesstof herhalen in kleine groepjes 
en Remedial Teaching bij specifi eke leerproblemen. Leerlingen kunnen een sociale 
vaardigheidstraining volgen of een faalangstreductietraining. Daar waar nodig 
bieden wij dus iedere leerling de juiste begeleiding.”

OBC Huissen: dé vmbo-school met hart voor de leerling
 “OBC Huissen is een leuke school waar leerlingen zich veilig voelen. Elke leerling in 
onze school wordt gezien, letterlijk en fi guurlijk. Goede begeleiding staat daarbij 
centraal. Dus uitdagen waar het kan en begeleiden waar het moet!” 

Geïnteresseerd geraakt? Meld je aan voor de minilessen, via onze website of via 
school, die worden gehouden op woensdagmiddag 29 januari en 12 februari 2014. 
Of bezoek het Open Huis op zaterdag 1 februari 2014. Kijk voor meer informatie op 
www.obc-huissen.nl. 
Tot ziens!

OBC Huissen, Julianastraat 17 Huissen | T 026 – 326 3222  
E huissen@overbetuwecollege.nl | www.obc-huissen.nl

Minilessen 
en Open Huis 
OBC Huissen 
dit jaar in 
nieuw jasje 
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 “Het bruist bij ons op het OBC” aldus René van der 
Wielen, directeur Vmbo-t en Aly Smelt-Medendorp, 
directeur Havo-Vwo. “Het gaat goed, er gebeurt van 
alles. Zo boeken we successen met onze doorlopende 
leerlijn, waarmee we steeds beter aansluiten op 
het basisonderwijs, maar ook op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en de aansluiting naar een 
vervolgopleiding zijn we succesvol. En daar zijn we 
best trots op.”

Belangrijk: hoe komt je leerling binnen?
 “Als een kind van de basisschool komt, is het belangrijk 
dat je weet: wat voor leerling is dit? Wat zijn de talenten, 
waarbij is eventueel behoefte aan begeleiding? Alleen op 
die manier kun je goed aansluiten als middelbare school. 
Al langer komen we daarom twee keer per jaar samen 
met docenten van het primair onderwijs. We discussiëren 
dan inhoudelijk over de vakken, maar ook over didactiek. 
Verder komt elk jaar groep 8 bij ons op bezoek en vertellen 
tweedeklassers over hun ervaringen op hun vroegere 
basisschool.”

Veel belangstelling voor Havo Sportklas en 
Vmbo Lifestyle
 “Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe opzet. 
De Vmbo-t van het OBC Bemmel is gehuisvest in De 
Essenpas, aan het Drieske, en Havo-Vwo zit in De Heister. 
Daarnaast zijn de talentenprogramma’s – naast het reeds 
bestaande tweetalig onderwijs - uitgebreid, is er een 
Vmbo Lifestyle, een Havo Sportklas en zoeken we nog 
intensiever verbinding met het middelbaar- en hoger 
beroepsonderwijs en de universiteit.”

 “Zowel voor de Havo Sportklas als voor Vmbo Lifestyle 
was veel belangstelling en de eerste ervaringen stemmen 
optimistisch. De leerlingen zijn heel positief en hebben 
echt iets met elkaar. Natuurlijk moet binnen deze 
opleidingen nog veel worden geëvalueerd, doorontwikkeld 
en bijgesteld, maar het enthousiasme dat er nu al is, werkt 
door in de hele school. Dat merken we duidelijk. Er is echt 
een soort fl ow dat je verder wilt met elkaar.”

 “Loopbaanoriëntatie zo concreet mogelijk maken, 
werkt.”
 “Op het OBC Bemmel doen we van alles om het 
toekomstbeeld voor de leerling zo concreet mogelijk te 
maken. Onze Vmbo-leerlingen bezoeken Mbo-opleidingen, 
maar kunnen er in de toekomst ook modules volgen, zoals 
Ondernemerschap, Duits of Techniek.”

 “Maar ook Havoleerlingen zijn enthousiast over de 
voorlichtingsactiviteiten. Vorig jaar bezochten Havo-3-
leerlingen de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN) en 
ontmoetten ze oud-leerlingen van het OBC die vertelden 

over hun ervaringen op de HAN. Zo krijgen kinderen 
een veel beter idee over wat een opleiding inhoudt. Zo 
concreet mogelijk maken werkt tien keer beter dan 
een folder of dvd met een verhaaltje. Dit jaar brengen 
Havoleerlingen opnieuw een bezoek aan de HAN. Ook 
inhoudelijk werken we samen met deze hogeschool. 
Er komt een Techniekdag en leerlingen International 
Business College kunnen er modules volgen over fi nancieel 
management.”

 “Verder is er via internet contact mogelijk met oud-
leerlingen van het OBC die nu een opleiding volgen op de 
HAN. Op een speciale webpagina staan ervaringen en tips 
van oud-leerlingen en dat werkt prima.”

 “Er zijn maar weinig mensen die uitvallen of switchen. 
Vergeleken met andere scholen staan we hiermee zelfs 
bovenaan in de ranglijsten! Iets om trots op te zijn.”

 “Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden, 
dat is onze opdracht.”
 “Dat we zo goed scoren met de aansluiting naar de 
vervolgopleiding, danken we ook aan de decanen die 
de leerlingen met aandacht volgen en stimuleren. Als 
leerlingen weten wat ze willen, zijn ze veel gemotiveerder. 
Dat is zo mooi om te zien.”

 “Verder werken we in ons Vwo intensief samen met de 
universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Delft. Sinds 
kort zijn we aangesloten op een programma voor de 
betere Vwo’er, ontwikkeld door de Radboud Universiteit. 
Ook doet een groep Vwo-leerlingen mee aan het Pre 
University College (PUC) van het Radboud en zijn er 
meeloopdagen op de universiteit. Dat gaat dus een stuk 
verder dan alleen maar een affi  che ophangen over een 
open dag in Delft en dat werpt zijn vruchten af. Ook 
daarin doet het OBC het goed. De leerling staat bij ons 
dan ook centraal. Hen zo goed mogelijk voorbereiden op 
hun vervolgopleiding en loopbaan, dat zien wij als onze 
opdracht.”

Informatieavond, minilessen en Open Huis
Op dinsdag 14 januari 2014, 19.30 uur bent u van harte 
welkom op de Informatieavond. Tijdens deze avond 
vertellen we u alles over de speciale programma’s Vmbo-
lifestyle, Havo Sportklas, Vwo en tweetalig Havo en Vwo 
van OBC Bemmel.

Op vrijdag 17 januari 2014 maken leerlingen van groep 8 
door middel van minilessen een dagdeel lang kennis met 
het voortgezet onderwijs op OBC Bemmel.

Op zaterdag 1 februari 2014 houdt OBC Bemmel Open 
Huis, zowel in het gebouw De Essenpas, als op De Heister. 
De open dag duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Er is die dag 
ook al gelegenheid om leerlingen aan te melden.

Tot ziens op De Essenpas of De Heister!

OBC Bemmel | vmbo-t: Drieske 4 Bemmel, tel. 0481 47 
02 90 | havo-vwo: De Heister 1 Bemmel, tel. 0481 47 05 
55 | www.obc-bemmel.nl

Over Betuwe College 
Bemmel bruist
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Het wordt weer winter - 
glibberend op de fi ets naar 
school
Waarom maken onnodig veel jongeren brokken in het verkeer? Wat 
zijn nou precies de regels voor muziek luisteren en bellen op de fi ets? 
En voor skateboarden in het donker? Op deze en nog een paar andere 
vragen vind je hieronder de antwoorden. Plus een paar handige tips 
over fi etsen door de sneeuw.

Verkeer maakt veel slachtoff ers onder jongeren
Vanaf ongeveer 12 jaar neem je zonder je ouders deel aan het 
verkeer, eerst meestal op de fi ets, later misschien op de bromfi ets 
of scooter. Jongeren nemen vaak grotere risico’s in het verkeer dan 
anderen, waardoor ze sneller ongelukken maken. Uit onderzoek blijkt 
dat in Europa het verkeer de meeste dodelijke slachtoff ers maakt in 
de leeftijdsgroep van 15 tot 24. Ook in Nederland is dit helaas het 
geval. Jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald, zijn het vaakst 
slachtoff er, maar daarna volgen bromfi ets- en scooterrijders.

Gevaarlijke situaties
Maar ook fi etsers in de genoemde leeftijdsgroep maken vaker 
ongelukken. Als 12-jarige heb je nu eenmaal minder ervaring in het 
verkeer dan een volwassene. Dus herken je gevaren minder snel, 
waardoor je niet altijd op de beste manier reageert in gevaarlijke 
situaties. Daar komt nog bij dat je al fi etsend met allerlei dingen bezig 
bent, behalve met het verkeer. Misschien heb je straks een toets op 
school of een leuk feest in het weekend. Maar het kan ook dat je zit te 
piekeren of dat je vooral gezellig zit te kletsen met je meefi etsende 
klasgenoten.

Soms kun je die oordopjes maar beter uitlaten
Nu de winter er aan komt is het extra opletten geblazen, vooral als je 
tijdens het fi etsen naar muziek luistert, belt of berichtjes verstuurt. Als 
je je bezighoudt met Twitter of Facebook heb je veel minder goed in de 
gaten wat er allemaal om je heen gebeurt. Met oordopjes in hoor je het 
niet eens. Als het nog licht is en je goed zichtbaar bent, zien de meeste 
automobilisten jou wel op tijd. Maar bij donker, mistig of slecht weer 
loop je veel meer risico’s en kun je je maar beter op het verkeer focussen.

Vragen en antwoorden over regels voor fi etsers
Op de website Vraaghetdepolitie.nl kunnen jongeren tussen de 12 
en 18 jaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. Elke dinsdag- en 
donderdagavond kun je ook chatten met de politie. Ook over fi etsen en 
verkeersveiligheid vind je veel vragen:

MAG IK TIJDENS HET FIETSEN NAAR MUZIEK LUISTEREN OF BELLEN?
Het is niet verboden, maar het kan wel gevaarlijke situaties opleveren, 
omdat je wordt afgeleid. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen 
veiligheid op de fi ets, maar je mag het andere verkeer niet hinderen of 
in gevaar brengen. Als je een gevaarlijke situatie veroorzaakt, kun je een 
bekeuring krijgen.

ALS JE IN HET DONKER OP HET FIETSPAD SKATEBOARD, MOET JE 
DAN LICHT AAN HEBBEN?
In de verkeersregels staat dat je met je skateboard op het fi etspad moet 
rijden, maar er staat niets in over het hebben van verlichting. Je zal 
hiervoor dus geen bekeuring krijgen. In het donker verlichting hebben 
is natuurlijk wel heel slim. Je bent dan voor andere weggebruikers veel 
beter zichtbaar en zo voorkom je ongelukken.

MAG IK DE POLITIE BELLEN ALS IEMAND GEVAARLIJK DOET IN HET 
VERKEER?
Ja, dat mag. Hierdoor kunnen wij snel reageren op gevaarlijke rijgedrag. 
Als het zeer ernstig en gevaarlijk is, kun je 112 bellen. Bij minder ernstige 
situaties bel je 0900-8844.

IS FIETSVERLICHTING VERPLICHT?
Fietsverlichting is verplicht, omdat je zonder fi etsverlichting niet te zien 
bent in het donker voor het andere verkeer. Met fi etsverlichting heb je 
ook zelf beter zicht op de weg.

WAT ZIJN DE REGELS VOOR FIETSVERLICHTING? 
Als fi etser moet je in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en 
achterlicht aan hebben of losse lampjes gebruiken. Er moeten altijd 
refl ectoren zitten op de achterkant van de fi ets, op de trappers en op de 
wielen (velgen) of banden.

Welke jongere heeft zin om stukjes te 
schrijven voor Kern7?

Voor StraatTaal, de jongerenpagina van Magazine Kern7 
zijn wij op zoek naar jongens en/of meiden (12-18 jaar) 
die het leuk vinden om te schrijven. 
We zoeken jongeren die eenmalig of regelmatig een 
stukje willen schrijven over (actuele) onderwerpen. Heb 
je al schrijfervaring, of juist niet, maar wil je graag 
ervaring opdoen, reageer dan. Je mag ook een bijdrage 
leveren aan StraatTaal als stageopdracht voor school, 
of als je gewoon graag een keer wilt weten hoe het is 
om je eigen tekst in een tijdschrift gepubliceerd te zien.

Wat je reden ook is, meld je aan via 
info@kern7.nl. Vermeld je naam, leeftijd 
en woonplaats en beantwoord de volgende 
vragen:

1  Schrijf je vaak, en zo ja, sinds wanneer en wat?   
 (verhalen, gedichten, liedjes, brieven, artikelen etc.)
2  Waarom schrijf je / waarom wil je gaan schrijven?
3  Wat vind/lijkt je leuk aan schrijven voor StraatTaal?
4  Waarover zou je willen schrijven, welke onderwerpen  
 boeien jou?

Na aanmelding nemen we zo snel mogelijk 

contact met je op. De redactie van 

Magazine Kern7
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Vaste fi etsverlichting mag niet knipperen, losse trouwens ook 
niet
Andere regels:
 - Je moet wit of geel licht hebt aan de voorkant en rood licht achter.
 - De lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen.
 - De lampen mogen niet knipperen.

Losse lampjes mogen niet op je armen of benen
Andere regels:
 - Je moet wit of geel licht hebt aan de voorkant en rood licht achter.
 - De losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam,
   dus niet op je hoofd, armen of benen.
 - Je mag losse lampjes bevestigen aan je kleding of tas.
 - Losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn,
   er mag dus niets voor of overheen hangen.
 - Losse lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, 
   ze mogen niet knipperen en niet te veel bewegen.

En dan nog een paar tips voor fi etsen door de sneeuw
Zet je zadel lager. 
Zo kun je beter met je voeten bij de grond, zodat je eerder steun 
kan zoeken wanneer je dreigt te vallen.

Laat wat lucht uit je banden lopen. 
Zachte banden zijn breder en geven iets meer grip.
 'Lees' het wegdek. Glinsteren de klinkers of het asfalt, dan ligt er 
een laagje ijs. Uitkijken dus. Rijd verder in zo recht mogelijke lijnen 
en neem bochten zo wijd mogelijk.

Houd afstand van de rand van de weg. 
Juist daar hoopt sneeuw en ijs zich vaak op. 

Fiets door verse sneeuw, niet door sporen. 
Veel mensen denken dat ze het spoor van andere fi etsers moeten 
volgen, terwijl dat juist veel gladder is. Verse sneeuw is zacht en 
plakkerig, waardoor je wiel aan de sneeuw vastplakt. Maar sneeuw 
die al een paar dagen ligt, is wel gevaarlijk omdat daar een ijslaagje 
overheen komt.

Doe een zonnebril met rode/oranje glazen op. 
Dit klinkt misschien vreemd, maar met zo’n zonnebril op zie je rode 
lichten beter en komt er geen sneeuw in je ogen

Zorg dat anderen je zien. 
Zorg dat het andere verkeer je ziet. Vooral automobilisten 
die gestrest door de sneeuw zwoegen, zien fi etsers slecht. Je 
verlichting moet natuurlijk in orde zijn, maar lichtgevende bandjes 
om je jas of tas zijn ook een goed idee.

Bronnen:
www.vvn.nl
www.vraaghetdepolitie.nl
www.rijksoverheid.nl
www.� etsersbond.nl
www.radio� ets.nl



Ten opzichte van vergelijkbare dorpen in de 
regio beschikt Bemmel over een opvallend 
groot onderwijsaanbod. Basisschoolkinderen 
hebben de keus uit de drie katholieke scholen 
Mikado, Pius X en De Vlinderboom, de laatste 
voor speciaal onderwijs, openbare school De 
Regenboog, De Donatushof met Jenaplanon-
derwijs en De Borgwal, waar les wordt gege-
ven volgens de Daltonmethode. Middelbare 
scholieren kunnen naar het OBC (Over Betuwe 
College), voorheen scholengemeenschap 
SGOB, met Vmbo, Havo en Vwo. Hoe is het 
mogelijk dat een dorp met minder inwoners 
dan Elst of Huissen kon uitgroeien tot een echt 
onderwijsbolwerk?

Bevlogen onderwijzers
Journalist en schrijver Michel Bongers (49), op-
gegroeid in Bemmel, bezocht als kind de Maria 
Koninginneschool (nu: Mikado). Samen met 
collega-auteur René Bremer (50), die dezelfde 
basisschool bezocht, schreef Bongers het boek 
Meesterlijk, hoe het onderwijs Bemmel veran-
derde. Hij vertelt:
 “De school waar ik naartoe ging, was tot 1969 
alleen voor meisjes. Daarnaast waren er twee 
jongensscholen, De Donatushof en de Pius, 
maar eind jaren 60 werd dit allemaal gemengd 
onderwijs. Ik zat dus bij de eerste lichting 
gemengde klassen. Het was een heerlijke tijd, 
ook dankzij bevlogen onderwijzers als Henk 
Peperkamp, nu nog steeds actief in allerlei 
organisaties, Antoon Vermeulen en Annie Poos. 
Wat ik me vooral herinner is dat het stuk voor 
stuk hele warme en sociale mensen waren 
die zorgden voor rust en sereniteit binnen de 
school. Dankzij dit soort onderwijzers werd je 
enorm gevormd en geënthousiasmeerd om 
verder te komen. Die eerste schooljaren heb-
ben een stevige basis gelegd voor mijn verdere 
ontwikkeling.”

 “Het dorp begon te borrelen en te bruisen.” 
 “Het is fascinerend hoe Bemmel kon uitgroeien 
tot een waar onderwijsdorp. Toen René en ik 
een jaar geleden werden benaderd met de 
vraag of we een boek wilden schrijven over 
meester Alfons Wierink besloten we dan ook 
dat het verhaal niet alleen over deze onderwij-
zer moest gaan. Bemmel kende nog veel meer 
onderwijsboegbeelden, waaronder Ad Akker-
mans, een zeer markant fi guur, zuster Michael, 

voormalig directrice van de Maria Koninginne-
school en Joep van Merwijk, voormalig direc-
teur van de Donatushof, nu een Jenaplanschool. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel van 
deze docenten waren sociale fenomenen die 
ongeloofl ijk veel initiatieven ontwikkelden 
binnen het dorp. In het begin van de jaren 70 
kwamen daar, vooral binnen de scholenge-
meenschap, nog tal van inspirerende docenten 
bij. Ze waren niet alleen actief op politiek vlak, 
maar richtten ook allerlei verenigingen op voor 
toneel, muziek, schaken, tennis, hockey en nog 
veel meer. Verder organiseerden ze sporteve-
nementen en riepen onder meer carnavalsver-
eniging De Blauwe Pony, de Stratenloop en de 
Bemmelse Dweildag in het leven. Kortom, deze 
onderwijzers, met Jan Verhoeven als koploper 
zorgden voor een ware boost in de Bemmelse 
samenleving.” 

 ‘Onderwijsstraatjes’
 “Deze docenten, die begin jaren 70 vanuit het 
hele land naar Bemmel kwamen, gaven een 
grote stimulans aan het dorp. De reden van 
hun komst naar Bemmel was o.a. het feit dat 
ze een ambtswoning kregen bij hun baan. Zo 
kwamen ze terecht in wat al snel de  
 ‘onderwijsstraatjes’ werden genoemd, zoals de 
Cuyperstraat, de Van Bronckhorststraat en de 
Beukenlaan. Hoewel de meeste onderwijzers 
van toen nu ver in de 80 zijn of zelfs in de 90, 
woont een aantal van hen er nog altijd.”

De Donatushof was de vierde Jenaplan-
school van Nederland
 “Maar de kiem voor deze ontwikkeling werd 
gelegd in de 19de eeuw. Rond 1860 streken de 
Franciscanessen van Oirschot in Bemmel neer. 
Deze ‘actieve zusters’ hielden zich intensief be-
zig met maatschappelijke activiteiten. In Bem-
mel stichtten ze een klooster, maar ook een 
jongens- en een meisjesschool, waardoor veel 
kinderen zich beter ontwikkelden dan in de 
omliggende dorpen. Later ontstond het VGLO, 
het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs voor 
zowel jongens als meisjes. Dat waren klasjes die 
o.a. in zaaltjes bij het café les kregen. Daarnaast 
werd er, eveneens in de 19de eeuw, een open-
baar schooltje gesticht aan de Teselaar. Dit werd 
later de Rooms Katholieke Jongensschool op 
het Meesterplein. Ook opmerkelijk is dat enkele 
decennia later, in 1964, de vierde Jenaplan-

school van Nederland in Bemmel werd opge-
richt, zo experimenteel waren onderwijzers 
hier blijkbaar toen al. De scholengemeenschap 
SGOB met Mavo en Havo ontstond eind jaren 
60, later kwam daar het Vwo bij. Dat Bemmel 
als een onderwijsbolwerk werd  beschouwd, 
blijkt onder meer uit de vermelding in de 
Staatscourant van 1969, waarin de SGOB bij de 
eerste tien scholen wordt genoemd!” 

 “Verder beschikte Bemmel over een BLO school 
(Bijzonder Lager Onderwijs), waar o.a. moeilijk 
lerende en verstandelijk beperkte kinderen uit 
de hele regio naartoe gingen. Dit is de huidige 
basisschool voor speciaal onderwijs De Vlinder-
boom. Dat al deze ontwikkelingen op het ge-
bied van onderwijs plaatsvonden in een klein 
dorp als Bemmel is toch wel heel bijzonder.” 

De eerste ‘projectontwikkelaars’ van 
Bemmel
 “De kiem voor Bemmel als onderwijsdorp werd 
in de 19de eeuw gelegd, maar in de loop van 
de twintigste eeuw leverden drie markante 
inwoners van het dorp een belangrijke bijdrage 
aan de verdere ontwikkeling, drie namen die in 
de geschiedenisboeken worden weggezet als   
 ‘De eerste projectontwikkelaars van Bemmel’: 
Burgemeester van Elk, die  begin jaren 40 aan-
trad, Deken Dr. Mulder en hoofdmeester Alfons 
Wierink. Deze mensen, ook wel De Drie-een-
heid genoemd, waren stuk voor stuk bijzonder 
begaan met het onderwijs en droegen hun vi-
sie met enthousiasme uit. Deken Dr. Mulder was 
pastoor en jarenlang een zeer bepalend fi guur 
binnen de parochie van Bemmel. Voordat hij 
begin jaren 40 naar Bemmel kwam, onderwees 
hij op het seminarie. Alfons Wierink, in de volks-
mond Meester Wierink, was hoofdonderwijzer 
van de Rooms Katholieke jongensschool. Daar-
naast dirigeerde hij het kerkkoor en stichtte een 
kamermuziekgezelschap, een toneelvereniging 
en Kunst op Zolder.”

Meester Wierink werd maandenlang 
gegijzeld
 “Over deze mensen doen intrigerende verhalen 
de ronde. Bijvoorbeeld over hoofdonderwijzer 
Alfons Wierink, die met zijn vrouw in de ambts-
woning naast de Rooms Katholieke jongens-
school woonde, midden in het centrum van 
Bemmel.
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Op een dag in 1942 stond hij les te geven toen 
er ineens twee Duitse soldaten het lokaal bin-
nen stapten. De hoofdmeester werd ontvoerd 
naar een klooster in Tilburg, waar hij een half 
jaar werd gegijzeld. Mocht er in Bemmel iets 
met een Duitse soldaat gebeuren, dan zou 
Alfons Wierink worden gefusilleerd. Na zes 
maanden keerde hij terug in Bemmel.  
 ‘Zijn’ schooltje was ingepikt door de bezetter, 
maar dit weerhield de hoofdonderwijzer er niet 
van om twee Joodse onderduikers schuil te 
houden in zijn woning pal naast de school waar 
een compleet peloton Duitsers huisde.”

De opmerkelijke methodes van Deken Dr. 
Mulder
 “Tijdens de oorlog was Bemmel half kapotge-
schoten; huizen, gebouwen en schooltjes lagen 
in puin. Deken Dr. Mulder besloot daarom 
geld in te zamelen en hield preken door het 
hele land, ondanks zijn enorme spraakgesprek. 
De pastoor stotterde namelijk vreselijk. Zijn 
toehoorders dachten echter dat hij zo stotterde 
door alle emoties en zagen een man die, zo 
leek het, van verdriet niet uit zijn woorden kon 
komen. De mensen gaven hierdoor gul!”

Herman Bos was directeur voordat hij het 
zelf wist
 “Ook op het gebied van personeelswerving 
hanteerde Deken Dr. Mulder zijn eigen metho-
des. Zo werd Herman Bos, jarenlang directeur 
van het OBC, op een wel heel bijzondere ma-
nier benaderd. In zijn jonge jaren gaf Herman 
Bos les op een basisschool in Zevenaar, totdat 
er – ergens in 1959 - onverwachts op de deur 
van zijn klaslokaal werd geklopt. In de gang 
stonden Deken Dr. Mulder, gekleed in een 
lange zwarte pij, en de onderwijsinspecteur die 
vroegen of Herman Bos even mee naar buiten 
kwam. Zonder enige introductie zei Deken Dr. 
Mulder dat hij van plan was Herman Bos direc-
teur te maken van de Mulo. De overdonderde 
onderwijzer antwoordde dat hij dit een mooi 
aanbod vond, maar er graag eerst over wilde 
nadenken, niet wist of hij eigenlijk wel wilde 
verhuizen en het in ieder geval eerst wilde 
bespreken met zijn vrouw. Tot zijn stomme ver-
bazing antwoordde Deken Dr. Mulder dat dit 
niet nodig was, dat ze hedenochtend al langs 
waren geweest bij zijn vrouw en dat zij akkoord 
ging met de aanstelling! Zo werd de vervulling 
van deze vacature ter plekke geregeld. Deken 
Dr. Mulder wilde graag een man die orde en ge-
zag kon terugbrengen op de Mulo en Herman 
Bos stond bekend als een zeer doortastende, 

strenge, maar rechtvaardige docent, precies 
wat de school – die in die tijd slecht bekend 
stond - nodig had.” 

Ien Bemmel kan alles!
 “De nieuwe lichting onderwijzers van begin 
jaren 70 trof een qua onderwijs ontwikkeld, 
maar verder ingeslapen dorp aan. De gewone 
Bemmelnaar leek tevreden met het weinige dat 
er was op het gebied van sport, kunst en cul-
tuur en leek zijn dagen door te  brengen in een 
gezapige berusting. Door de onderwijzers die 
o.a. vanuit Amsterdam, Groningen en Nijmegen 
naar Bemmel kwamen, veranderde het dorp 
echter in een bruisende samenleving.”

 “Toen Jan Verhoeven, handenarbeiddocent aan 
de SGOB, een handbalvereniging wilde oprich-
ten, moest hij heel wat stencils rondbrengen 
om de dorpelingen enthousiast te maken. Ook 
de brugklassers van de SGOB vertelde hij over 
zijn plan, waarop een jongetje van 12 naar hem 
toe kwam en verkondigde in plat Bemmels: 
Ach meneer, ien Bemmel kan helemoal niks. 
Jan Verhoeven reageerde fel met een: Potver-
domme, ien Bemmel kan alles!!! Deze uitspraak 
maakte diepe indruk en dook nog vele malen 
op, bijvoorbeeld jaren later als leus bij een Bem-
melse carnavalsoptocht.” 

De mysterieuze rode loper
 “Voor ons boek hebben we veel onderwijsmen-
sen geïnterviewd en het viel ons op dat wan-
neer Bemmelse docenten het Ministerie van 
Onderwijs bezochten er ineens van alles kon. 
De rode loper werd bij wijze van spreken uitge-
rold! Of het nu ging om een aanpassing binnen 
de school of nieuwe barakken, aanvragen wer-
den gelijk goedgekeurd. Bijvoorbeeld, vroeger 
was de SGOB, het huidige OBC, gehuisvest aan 
de Van Ambestraat, in het centrum van Bem-
mel. Er stond een hoofdgebouw en daarom 
heen zo’n 60 barakken. In 1975 werd de school 
bezocht door een onderwijsinspecteur. Direc-
teur Herman Bos gaf aan dat er uitbreiding no-
dig was voor de Vwo-tak, waarop de inspecteur 
zei: Vwo’ers zijn het intellect van morgen, die 
moeten een nieuwe school krijgen. Schrijf maar 
een brief aan het school- en gemeentebestuur. 
Als je binnen een maand niets hoort, trek je 
maar aan de bel. Normaalgesproken duurt zo’n 
traject jaren, maar de aanvraag was binnen een 
maand geaccordeerd! Er schijnen zeer goede 
lijntjes te hebben gelopen naar het ministerie, 
maar dat hebben we niet helemaal hard kun-
nen maken. Het blijft dus een mysterie.”

Spectaculaire ‘archeologische vondsten’
 “Aan de middelbareschooltijd in de jaren 
zeventig bewaren denk ik niet alleen wij, maar 
ook veel generatiegenoten goede herinnerin-
gen, voor een belangrijk deel door de kleurrijke 
fi guren die toen les gaven. Een van de docen-
ten, Ton Bredie, leek meer een troubadour die 
vaak met pet en gitaar in de klas verscheen. 
Hij doceerde Frans, maar was ook archeoloog. 
Geregeld nam hij de klas mee naar buiten de 
polder in. Hij kletste een beetje Frans terwijl hij 
met de hele groep op zoek ging naar archeo-
logische voorwerpen. Wat de leerlingen niet 
wisten was dat Ton Bredie de avond van tevo-
ren munten in het veld had verstopt! De andere 
onderwijzers moesten overigens regelmatig 
op zoek naar hun collega, omdat hij de neiging 
had veel te lang weg te blijven. Wanneer het 
volgende lesuur begon, was Ton vaak nog op 
stap met zijn klas.” 

Met de leraar in de kroeg
 “Ton Bredie en veel van zijn collega’s gaven 
echt schwung aan het leven. Het leuke was dat 
je op vrijdagmiddag gewoon met ze naar de 
kroeg kon. De sfeer was heel ontspannen. Een 
aantal leraren had bijvoorbeeld contacten in 
de popwereld en zorgde dat er ook op muzi-
kaal gebied leven in de brouwerij kwam. In de 
tweede helft van de jaren 70 traden allerlei 
beginnende popmuzikanten op in Bemmel, 
ook veel Nederpopbandjes zoals Toontje Lager 
en Frank Boeijen.”  

 “Het dorp was in die jaren een waar broeinest 
van jonge, dynamische docenten, betrokken 
mensen die veel leerlingen fi jne schooljaren 
en een waardevolle basis hebben meegegeven 
voor de rest van hun leven. Het was een gewel-
dige tijd.”

Bronnen: Michel Bongers, www.erfgoedklooster-
leven.nl, Wikipedia

In het boek Meesterlijk – Hoe het onderwijs 
Bemmel veranderde, vindt u nog veel meer 
verhalen en foto’s over de geschiedenis van 
het onderwijs in Bemmel. Het boek, dat Michel 
Bongers in 2012 schreef samen met jeugd-
vriend René Bremer, is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Polman in Bemmel.

25

HISTORIE... Hoe Bemmel kon uitgroeien tot 
een onderwijsdorp 



             Haarboetiek

         Annemiek      

DE EERSTE 
KLEURNECTAR 
ZONDER 
AMMONIAK!

Jan Joostenstraat 47 - Angeren
026 325 3895

ook voor heren
              & kinderen...

Bemmel:  De Plak 30  tel. 0481 459 990
Huissen:  Wijngaarden 1  tel. 026 325 5472

w w w . b a k k e r i j e n g e l e n . n l

Bestel ook online!

Woerdsestraat 4
6684 DL  Ressen 

0481 - 464027
Dagelijks geopendde Woerdt

www.dewoerdt .n l

Gespecialiseerd in streekproducten

mrllm_adv_Gnieuws140-106_grijs_01a.pdf   1   16-10-2012   21:10:59

mrllm_adv_Gnieuws140-106_grijs_01a.pdf   1   16-10-2012   21:10:59

i

Materialen
Braad of hapjes pan

Bereiding
Bestrooi het vlees met kaneel en zwarte peper. Verhit de boter in 
een braadpan en bak het vlees rondom aan. Snipper de uien, hak 
de knofl ook fi jn en voeg toe aan de pan. Voeg een snufj e zout 
en de kruidnagels toe. Schenk 250 ml warm water er bij en laat 
1,5 tot 2 uur op zacht uur stoven totdat het vlees mals begint te 
worden. Bereid ondertussen de rijst volgens de verpakking. Snijd 
de aubergine in stukjes en halveer de vijgen. Voeg ze toe aan de 
stoofschotel en roer even door. Breng de stoofschotel eventueel 
nog wat op smaak met wat peper, zout of kaneel. Laat alles nog 15 
minuten stoven. Roer de laatste 5 minuten de amandelen er door 
en serveer samen met de rijst.

HOOFDGERECHT – 25 MIN + 2 UUR 
STOVEN – 4 PERSONEN
Uit de Arabische keuken; zoete runderstoof met aubergine en vijgen 

Ingrediënten
500 gr sukade of runderlappen 
in blokjes 
1 theel kaneelpoeder
25 gr boter
2 uien
2 teentjes knofl ook 
1 aubergine

2 kruidnagels
250 gr gedroogde gewelde 
vijgen
3 eelt amandelen 
Zwarte peper 
Zout 
300 gr zilvervliesrijst



Kortingsbon Kortingsbon Kortingsbon

Naast ons rijke aanbod noten, 
kunt u ook van ander lekkers genieten zoals

 chocolade, zuidvruchten, olijven, 
Tzatziki, Feta en Turks brood. 

Noten en Zo Huissen
Raadhuisplein 30
6851 BW Huissen

www.notenenzohuissen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook hebben wij mooie cadeaupakketten. 
Leuk om te krijgen maar zeker zo leuk om te geven. 

Kom langs en bekijk ons gehele assortiment

De alom bekende Huissense Mix met pinda's, cashewnoten, 
pecannoten, macadamia's en pistachenoten                                                

250 GRAM SLECHTS 3,- EURO
tegen inlevering van deze bon

€ 3,- € 3,- 
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genieten
gezond
gevoel

Goede voornemens, 
zingeving en spiritualiteit
Januari is de maand van goede voornemens. 
Een tijd waarin we graag dingen achter ons 
laten, maar misschien ook waarin we willen 
beginnen met iets nieuws. 

Maand van de Spiritualiteit 2014
De Maand van de Spiritualiteit werd in 2007 in het 
leven geroepen. In deze maand stellen de initiatiefne-
mers vragen over innerlijke groei en zingeving, niet al-
leen aan grote denkers, maar ook aan de gewone man. 
In 2014 duurt de maand van 10 januari t/m 9 februari. 
Schrijver en programmamaker Arie Boomsma schreef 
een essay n.a.v. deze maand dat vanaf 10 januari in de 
boekhandel ligt. Kijk ook op 
www.maandvandespiritualiteit.nl

deBezieling.nl
Voor wie zich verder wil verdiepen in spiritualiteit of 
religie valt er genoeg te lezen, zoals Wat doe ik hier 
in GODSNAAM van ‘hofpredikant’ Carel ter Linden of 
Spirituele oplossingen van Deepak Chopra. Daarnaast 
is er sinds oktober 2013 een interessante website in de 
lucht met de inspirerende naam deBezieling.nl. 
Op deze site vind je maandelijks artikelen en columns 
over religie, zingeving en spiritualiteit, maar ook een 
cultuurrubriek met aandacht voor boeken, fi lms, 
muziek en literatuur. 

Stilstaan bij grote vragen in het alledaagse leven
Op deBezieling.nl wordt stilgestaan bij onderwerpen 
die te maken hebben met grote vragen in ons al-
ledaagse leven. De Bezieling is voor mensen van alle 
leeftijden die zoeken naar inspiratie en ankerpunten in 
het leven en nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke 
traditie te bieden heeft. Hoofdredacteur van de site is 
theoloog en journalist Theo van de Kerkhof. Een groei-
ende kring vaste medewerkers zal regelmatig 
bijdragen leveren, waaronder hoogleraar theologie 
Erik Borgman en journalist/theoloog Ralf Bodelier. 
Nieuwsgierig? Bezoek dan www.debezieling.nl

Praten over levensvragen
Zou je graag eens met iemand willen praten in je 
omgeving over geloof en levensvragen? Misschien 
zijn de bijeenkomsten Geloven Nu van Parochie De 
Levensbron in Bemmel dan iets voor jou. In een open 
sfeer praat je met anderen over ervaringen en vragen. 
Over vragen die het leven op je pad stuurt en waar 
geen kant-en-klaar antwoord op bestaat. Informatie 
via tel. 0481 451371 of www.parochiedelevensbron.nl

Op retraite
Het prachtig gelegen Dominicanenklooster in Huissen 
biedt ongelofelijk veel op het gebied van spiritualiteit, 
religie en bezinning. In het Centrum voor bezinning, 
bezieling en beweging kun je terecht voor retraites, 
workshops, muziek en studie. Er is een uitgebreid 
programma voor iedereen die graag - niet te ver van 
huis - op zoek wil naar de diepere betekenis van het 
leven. Kijk voor informatie op www.kloosterhuissen.nl

PUUR

De eenheid tussen lichaam en geest
 “In mijn benadering ga ik uit van een 
holistische visie, waarin lichaam en geest 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Door de massage kun je zonder te oordelen 
of zonder dat er iets hoeft te veranderen in 
contact komen met je lichaam in het huidige 
moment. Op deze manier kunnen inzichten 
ontstaan over hoe je omgaat met jezelf, je 
relaties en gebeurtenissen in je leven.”

Massagetherapie heeft een rustige, 
intense en diepe werking
 “Massagetherapie kan uitstekend helpen 
wanneer je niet lekker in je vel zit of last hebt 
van hoofdpijn, moeheid, slaapproblemen, 
spanningsklachten, stress, burn-out of bij 
rouwverwerking. In de praktijk gebruik 

ik verschillende massagevormen, onder 
andere  klassieke massage, haptische 
massage en voetrefl exologie. Ook 
stoelmassage is mogelijk. Voor bedrijven 
en instellingen maak ik een aanbieding op 
maat.”

Vergoed door veel zorgverzekeraars
 “Ik ben lid van de Beroepsorganisatie 
HOLOS. Je hebt voor massagetherapie geen 
verwijzing nodig. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden, als je aanvullend bent verzekerd, 
(een deel van) de therapiekosten.”  

Praktijk voor Integrale Massage Zomerland 
Iepenstraat 19, Angeren
Tel. 06 2446 6288 
www.zomerlandmassage.nl

 “Onze maatschappij  ervaren we vaak 
als haastig en druk” aldus Jacco Evers, 
massagetherapeut, holistisch masseur, 
stoelmasseur en oprichter van Praktijk 
voor Integrale Massage Zomerland 
in Angeren. “Door te weinig of niet 
in contact te zijn met onszelf, kunnen 
zich fysieke of psychische klachten 
ontwikkelen. Massagetherapie kan 
helpen in contact te komen met wat 
er in je aanwezig is en bewust tijd te 
nemen voor jezelf.”

Jacco Evers, oprichter Praktijk 
voor Integrale Massage 
Zomerland:
 “Massagetherapie is naast 
ontspanning een uitnodiging 
tot  bewustwording.”

E



Waarom Rijn IJssel Educatie & Integratie
• Wij bezitten het Keurmerk Inburgering. 

Dankzij het keurmerk kunt u in bepaalde 
gevallen een lening krijgen van DUO. 
U krijgt alleen een lening als u les volgt 
bij een school die in het bezit is van het 
keurmerk Inburgering.

• U werkt op uw eigen niveau en in uw 
eigen tempo. Dit kan omdat ons aanbod 
is afgestemd op de individuele leer-
behoeften.

• U krijgt u les van deskundige docenten, 
in uw eigen omgeving. U heeft dus geen 
lange reistijden, maar leert wel mensen 
uit uw gemeente kennen.

• Wij werken met de Blended Learningme-
thodiek: door een uitgekiende combinatie 
van groepslessen, zelfstandig leren door 
middel van e-learning en persoonlijke 
begeleiding krijgt u modern onderwijs op 
maat.

• Wij scoren al enkele jaren hoog als het 
gaat om het slagingspercentage en om 
de tevredenheid van onze cursisten.

Ons aanbod
• Inburgeringstraject 
 (Nederlands tot niveau 2)
• Staatsexamen I-traject 
 (examen op B1 niveau)
• Staatsexamen II-traject 
 (examen op B2 niveau)
• Voortraject Alfabetisering (als u nog 
 onvoldoende kunt lezen en schrijven)
• Taaltraject (Nederlands leren of 
 verbeteren)

Inburgeren in de gemeente 
Lingewaard, doet u bij Rijn IJssel!

Meer weten? 
Kom langs of neem contact met ons op:
Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst
0481 377492
www.rijnijssel.nl/kern7

Dieko en Ronald Maters, LingewaardVerhuur: 
“Wij bieden de perfecte vervoersoplossing voor mensen die 
zelf willen verhuizen en voor bedrijven die zelf hun vracht wil-
len vervoeren.
“LingewaardVerhuur is sinds 2008 actief in de gemeente Lingewaard. Wij spelen 
in op de toenemende vraag naar fl exibel in te zetten vervoer voor bedrijven en 
particulieren, niet alleen in Lingewaard, maar in heel Gelderland. Wij verhuren 
bakwagens in verschillende uitvoeringen waarvoor het B-rijbewijs voldoende is. 
Voor veel mensen die een vracht willen vervoeren of verhuisplannen hebben, is dit 
de perfecte oplossing. Bovendien zijn wij de goedkoopste in de regio!”

LingewaardVerhuur is onderdeel van Dimaro BV. 

Hortensialaan 4, Huissen 
Tel. 026 – 325 6077 
info@lingewaardverhuur.nl 
www.lingewaardverhuur.nl

Voordelig huren voor zowel particulieren 
als bedrijven
 “Voor zowel bedrijven als particulieren bie-
den wij fl exibel in te zetten vervoer op maat. 
Het mooie is dat voor al onze bakwagens 
rijbewijs B volstaat. Wij verhuren VW Crafters 
in drie uitvoeringen, met een inhoud van 
17m3 tot en met 24 m3.  De prijzen variëren 
van €100 tot €120 voor 1 dag en van €145 
tot €165 voor een heel weekend. De tarieven 
zijn inclusief BTW en verzekeringspremie.”

 Tijdens een verhuisperiode heb je het al 
druk genoeg.
“Een huurdag loopt van 08.00 tot 17.00 uur 
en een weekend van zaterdag 08.00 uur tot 
maandagochtend 08.00 uur. In overleg is het 
afhalen of terugbrengen van huurauto’s bui-
ten openingstijden meestal toegestaan. Wij 
bieden onze klanten al deze mogelijkheden 
graag, want in een verhuisperiode heb je al 
genoeg aan je hoofd.”

Ook voor verhuismaterialen kun je bij ons 
terecht.
“Naast bakwagens kun je bij Lingewaard-
Verhuur terecht voor zo’n beetje alles wat 
je voor een verhuizing maar nodig hebt: 
degelijke steekwagens, pakdekens, handige 
meubelhondjes, rolcontainers, maar ook 
verhuisdozen. Deze kosten slechts 1,50 per 
stuk. De overige hulpmiddelen verhuren wij 
voor een vriendelijk prijsje.”

Profi teer van onze lage tarieven en 
uitstekende service.
“LingewaardVerhuur is bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur 
en zaterdags op telefonische afspraak. Op 
onze site www.lingewaardverhuur.nl vind je 
uitgebreide informatie over ons wagenpark, 
de tarieven en de voorwaarden. Voor vragen 
kun je natuurlijk ook altijd contact met ons 
opnemen, wij staan je met alle  plezier te 
woord.”

J
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Lingewaardse agenda 2013

Intocht sinterklaas Huissen

November
Zondag 17 november
Bemmel - Trouwbeurs Schaapskooi
Vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur. Op de Bruidsbeurs ziet 
u de nieuwste trends op het gebied van bruidskleding, 
trouwkaarten, geschenken, boeketten, sieraden, 
kapsalons, beautysalons, banketbakkers en nog veel 
meer. Naast deze informatieve markt met veel gezellige 
stands, is er een wervelende bruidskledingshow en 
wordt u getrakteerd op aanbiedingen, geschenkjes en 
heerlijke consumpties.

Zondag 17 november
Huissen - Intocht Sinterklaas vanaf het Looveer 14.00 
uur. Om 15.00 begint er in De Buitenpoort een leuk 
kinderprogramma en zullen Sinterklaas en zijn Pieten 
ook aanwezig zijn.

Zondag 17 november
Gendt - Intocht Sinterklaas. 
Aankomst Camping Waalstrand en om 14.30 
aanwezig is het centrum. Tevens koopzondag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Zondag 17 november
Kasteel Doornenburg- La Roza Enfl orese; Joods-
Spaanse gezangen door Brussels ensemble met 
begeleiding van fl uiten, percussie etc. Vanaf € 32,00  
Aanvang 15.00 uur

Woensdag 20 november
Bemmel - Wandelen 50+ Routes van ca. 10 
km. Vertrek 09.00 uur vanaf CC De Kinkel. www.
debolbemmel.nl

Donderdag 21 november
Dominicanenklooster Huissen – Kloosterkookdag 
Workshops en maaltijden uit de kloostertraditie, 
verzorgd door onze eigen kloosterkoks. Vegetarisch 
koken, (oude) conserveringstechnieken en ‘vergeten 
groenten’. www.kloosterhuissen.nl
 
Huissen - Dialectavond Historische Kring Huessen. 
www.huessen.nl

Vrijdag 22 november
Gendt - Lingewaards Vrijwilligersgala 2013 in 
teken van Vrijwilligers voor de Jeugd. M.m.v. CV de 
Gentenarren en verschillende Lingewaardse artiesten. 
Zaal Providentia

Zaterdag 23 november
Angeren – Sinterklaasfeest Theaterzaal Dorpshuis. 
Aanvang:14.00 uur 

Bemmel – Los Muziektheater CC De Kinkel. 
Aanvang: 20.30 uur Entree: €15,-

Zondag 24 november
Bemmel - 30ste Zwarte Pietenloop van B.O.D. de 
Sprinters, recreatieve loop. KidsRun: 700 meter (t/m 
10), 1500 meter (t/m 15), 5 en 10 km. Inschrijven tot 15 
min. vóór de loop. Start en fi nish: Sportpark De Heister. 
Start KidsRun: 10.00 uur - 1,5 km: 10.10 uur- 5 en 10 km: 
10.30 uur

Bemmel: Jaarlijkse Spinningmarathon in de 
Schaapskooi Goede doelen: Ronald McDonald Huis 
Arnhem, Stichting ALS en G-hockey team Bemmel. 
www.tikkieerbij.nl

Donderdag 28 november
Angeren – Koff fi eochtend Plus Foyer Dorpshuis. 
10.30 - 15.00 uur 

Zaterdag 30 november
Huissen – Zangersfestival met Lingewaards 
Mannenkoor in Kerk van HH Martelaren van Gorcum, 
Huissen-Zand. Vernieuwend kerstrepertoire door 5 
mannenkoren. 13.30 - 17.00 uur Toegangskaarten bij 
VVV-Huissen. www.lingewaards-mannenkoor.nl Zie ook 
het artikel op pagina…….

Angeren – Open Klaverjas- en Jokertoernooi 
SOWA, Kaartdag incl. warme lunch.  Foyer & serrezaal 
Dorpshuis. Aanvang: 10.00 uur 

Bemmel - Black Lace & Theets Blues Band 
CC De Kinkel.  Aanvang: 20.30 uur

December
Dinsdag 3 december
Angeren – Winterbios Theaterzaal Dorpshuis. 
Aanvang: 20.00 uur. www.dorpshuisangeren.nl

Woensdag 4 december
Bemmel - Wandelen 50+ Routes van ca. 10 
km. Vertrek 09.00 uur vanaf CC De Kinkel. www.
debolbemmel.nl

Zaterdag 7 december
Repair Café Huissen – Elke eerste zaterdag vd maand, 
14.00 - 17.00 uur, Participatiepunt Huissen, Sancta 
Maria, Helmichstraat 22. Gratis. Info via SWL Meldpunt, 
tel. 088 255 2555

Donderdag 12 december
Dominicanenklooster Huissen – Kloosterkookdag 
Workshops en maaltijden uit de kloostertraditie, 
verzorgd door onze eigen kloosterkoks. Vegetarisch 
koken, (oude) conserveringstechnieken en ‘vergeten 
groenten’. www.kloosterhuissen.nl

Zaterdag 14 december
Bemmel - Ruben Hoeke Band 4-mans formatie 
brengt stevige rhythm & blues, boogie, soul en vette, 
opzwepende rock. CC De Kinkel. Aanvang: 21.30 
uur Entree: €14,-

Huissen bij Kaarslicht - Sfeervolle koopavond met 
kaarsen door het hele centrum. O.a. de Antoniuskapel 
en het Klooster worden speciaal verlicht. Verder is er 
een kerstmarkt met zo’n 85 kramen, muziek, hapjes en 
drankjes

Zondag 15 december
Bemmel - Gezellige Kerstmarkt door het hele 
centrum – 13.00 tot 19.00 uur

Dominicanenklooster Huissen – Kloosterkookdag 
Workshops en maaltijden uit de kloostertraditie, 
verzorgd door onze eigen kloosterkoks. Vegetarisch 
koken, (oude) conserveringstechnieken en ‘vergeten 
groenten’. www.kloosterhuissen.nl

Korenmiddag Providentia Gendt en Kerstmarkt 
Centrum Gendt,12.00 - 17.00 uur.  Met de koren: 
Zanglust - Remember - Notenkrakers - Jubilate - Just do 
It en Harmonie

Woensdag 18 december
Angeren – Kerstviering Zonnebloem Angeren Foyer 
en serre Dorpshuis. Aanvang:11:00 uur

Bemmel - Wandelen 50+ Routes van ca. 10 
km. Vertrek 09.00 uur vanaf CC De Kinkel, www.
debolbemmel.nl

Donderdag 19 december
Angeren – Koff fi eochtend Plus Foyer Dorpshuis. 10.30 

- 15.00 uur 

Vrijdag 20 december  
Huissen - Tienerdisco Wijkvereniging de Zilverkamp - 
Kerst Gala Avond!
19.15-21.45 - leeftijd 9 t/m 13 - Balletzaal in de Brink.  
www.zilverkamp.nl

Zaterdag 21 december
Gendt – Kerstconcert door gemengd koor Jubilate. 
Hervormde Kerk. Aanvang: 20.00 uur

Zondag 22 december
Bemmel - deBOL in Concert Kerstconcert - 15.00 uur 
RK Kerk te Bemmel m.m.v. Arnhems Slavisch Koor

Donderdag 26 december
Gendt - Ker(st)mis bij De Klok met Summerland, in de 
nieuwe bezetting!

Zaterdag 28 december
Doornenburg - Oud & Nieuw-feest Schutterij 
Gijsbrecht van Aemstel m.m.v. Commercial Break. www.
schutterijdoornenburg.nl

Dinsdag 31 december
Gendt – Oudejaarsborrel bij De Klok

Januari
Vrijdag 3 januari
Angeren – Nieuwjaarstoernooi Dynamic Tennis Club 
SOWA. Sportzalen Dorpshuis.  10.00 - 15.00 uur 

Zaterdag 11 januari 
Angeren – Theatershow Back to the Country, met 
Savannah, Cor Sanne en Dick van Altena. Aanvang: 
20:30 uur – Theaterzaal Dorpshuis

Bemmel – Poolvogel Uitdagende mix van muzikaal, 
fysiek en absurdistisch cabaret. 
CC De Kinkel. Aanvang: 20.30 uur Entree: 14,-

Zondag 12 januari 
Angeren – Theatershow Back to the Country, met 
Savannah, Cor Sanne en Dick van Altena. Aanvang: 
14:30 uur – Theaterzaal Dorpshuis

Februari
Zondag 2 februari 
Bemmel - Familievoorstelling door theater- en 
circusclown Arno Huibers CC De Kinkel. 
Aanvang: 14.30 uur Entree: €8,50

Zondag 9 februari
Angeren – Zeemanskoor Schip Ahoy Theaterzaal 
Dorpshuis. Aanvang: 14.30 uur



Van de Ree & Partners Financiële Diensten
Karstraat 59-D in Huissen

Telefoonnummer (026) 327 58 88
info@vanderee-partners.nl 
www.vanderee-partners.nl

Bas Kamphuis en Edwin Steff ers

Van de Ree & Partners beantwoordt graag 
al uw fi nanciële vragen
 De adviseurs bij Van de Ree & Partners Financiële Diensten in Huissen beseff en hoe 
groot de onzekerheid is onder woningbezitters of mensen die overwegen een huis te 
kopen. “Veel mensen zitten met vragen. Wat kan ik lenen? Blijft mijn hypotheek afl os-
singsvrij? Wat is verstandiger, huren of kopen? Kan ik een verbouwing nog wel fi nan-
cieren” aldus Bas Kamphuis en Edwin Steff ers. ”Wij helpen deze mensen graag bij het 
inzichtelijk maken van hun fi nanciële situatie én de daarbij behorende mogelijkheden.”

Wij doen niet aan verrassingen achteraf.
Huidige of toekomstige huizenbezit-
ters zijn van harte welkom om met ons 
vrijblijvend in gesprek te gaan over hun 
fi nanciële situatie en alle vragen die daarbij 
opkomen. Als het klikt, maken we een ver-
volgafspraak, zonder verrassingen achteraf.
 
Als lokale hypotheekadviseur geven wij 
graag een compleet en onafhankelijk 
advies over uw persoonlijke fi nanciële 
situatie. Dankzij onze kleine organisatie en 
effi  ciënte werkwijze, blijven onze tarieven 
laag. Profi teer van onze uitstekende samen-
werking met lokale taxateurs, notarissen en 
makelaars en kom eens langs. Wij staan u 
met alle plezier te woord.
 
Hypotheekvraagstukken bij 
echtscheiding, advies over lenen 
en meer
Van de Ree & Partners geeft gedegen en 
objectief advies over praktisch elk fi nanci-
eel vraagstuk. U kunt bij hen terecht voor:

> een hypotheek die u zeker kunt afl ossen
> advies over leningen voor starters
> het oversluiten van uw hypotheek
> vragen over de rentevaste periode van 
uw hypotheek
> advies over kapitaalopbouw voor uw 
oude dag
> hulp bij afwikkeling van hypotheekvraag-
stukken i.v.m. relatiebreuk/echtscheiding
en nog veel meer.
 
Waarom zou u Van de Ree & Partners 
inschakelen?
U kunt natuurlijk ook zelf uitzoeken wat 
voor hypotheek of lening u waar wilt afslui-
ten, maar daarvoor is de nodige fi nanciële 
kennis en ervaring onmisbaar. U vermoedt 
dat u een heel eind komt? Doe dan voor 
de zekerheid een fi nanciële kennistest op 
www.weetwatjeweet.nl. Heeft u toch liever 
een deskundig en objectief advies van een 
lokale expert? Aarzel dan niet contact op te 
nemen. Onze adviseurs Edwin Steff ers en 
Bas Kamphuis helpen u graag verder.

Even voorstellen
Mijn naam is Benita Bies en ik woon in 
Gendt. In juni 2013 behaalde ik het diploma 
voor de opleiding tot Mantelzorgmakelaar 
die ik volgde aan de Hoge School Rotterdam.
Sinds september ben ik als zelfstandige 
Mantelzorgmakelaar actief.

Als mantelzorger kan het u soms teveel 
worden
Als Mantelzorgmakelaar heb ik gemerkt dat 
mantelzorgers zich vaak niet herkennen 
in het begrip ‘Mantelzorger’. Het is toch 
normaal dat je voor je partner, kind, ouder 
of goede buur en kennis zorgt? En als ze 
zich al herkennen vragen ze niet snel om 
hulp. Als Mantelzorger kunt u echter in een 
situatie terechtkomen waarin het u even 
teveel wordt. Dit gevoel kunt u krijgen 
door de vele regeltaken, contacten met 
instanties, een vastlopende aanvraag voor 
zorg en/ of hulpmiddelen, maar soms ook 
door een confl ict met uw werkgever over de 
combinatie werk en mantelzorg.

Wat kan ik als Mantelzorgmakelaar voor 
u betekenen?
Als HBO opgeleide tussenpersoon, kan 
ik allerlei regelwerk en uitzoektaken 
overnemen op het gebied van Zorg, Arbeid, 

Wonen, Welzijn, Financiën, Werk, Wet- en 
regelgeving en Administratie. Taken waar 
mantelzorgers zelf geen tijd of energie 
voor hebben. Voor iedere unieke situatie 
kijk ik samen met de mantelzorger naar 
de problemen en welke regeltaken ik over 
kan nemen. Gedurende het hele proces 
wordt u op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en kunnen we de taken 
bijstellen. Uiteindelijk houdt u zelf de regie!

Doel en resultaat
De mantelzorger kan alle tijd en aandacht 
richten op zorg, werk, gezin, en persoonlijke 
activiteiten en hoeft zich niet druk te 
maken over regeltaken die veel tijd 
kennis en aandacht vragen. De inzet van 
de Mantelzorgmakelaar wordt vergoed 
door diverse zorgverzekeringen, vanuit de 
aanvullende verzekering, zoals Menzis, VGZ, 
CZ, Univé en andere verzekeraars.

Neem gerust contact op voor meer 
informatie
Wilt u meer weten, bezoek dan 
www.biesmantelzorgmakelaar.nl. 
Voor een afspraak kunt u mailen: 
info@biesmantelzorgmakelaar.nl 
of bellen: 06 5045 9860.

Zorg en Welzijn in Balans met 
Benita Bies Mantelzorgmakelaar!

A
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Dieko en Ronald Maters, LingewaardReclame: 
“Mobiele reclame vergroot je naamsbekendheid razendsnel.”
“Wil je je boodschap aan zo veel mogelijk mensen laten zien en je niet beperken 
tot traditionele advertenties? Probeer dan het middel waarmee je snel een nog 
groter publiek bereikt: mobiele reclame. Wij bieden de beste oplossing voor het 
onder de aandacht brengen van je boodschap en het vergroten van je 
naamsbekendheid, zowel in Lingewaard als daarbuiten.”

LingewaardVerhuur is onderdeel van Dimaro BV. 

Hortensialaan 4, Huissen 
Tel. 026 – 325 6077 
info@lingewaardreclame.nl 
www.lingewaardreclame.nl

Mobiele reclame valt op
“Je reclame op een enorm spanzeil van 2,5 
meter hoog en 4,5 meter breed. Dit alles in 
full-color gedrukt en gemonteerd op één 
van onze bakwagens. Zo’n reclamebood-
schap springt in het oog en vergroot snel je 
naamsbekendheid.”

“Daarnaast plaatsen wij je mobiele reclame 
op allerlei locaties: langs de weg, bij de en-
tree van een beurs of evenement, maar ook 
voor je bedrijfspand, bijvoorbeeld bij een 
grote bijeenkomst of andere speciale gele-
genheid. Wat het oplevert? Dagelijks veel 
meer mensen, misschien wel duizenden, die 
je boodschap ook écht lezen. Plus snellere 
herkenning van je reclameboodschap, dat 
staat vast.” 

Rijdende reclame, eventueel met verlich-
ting; een echte blikvanger
“Onze speciale promo-wagen is uitgevoerd 
met roterende panelen die automatisch om 
de vijf seconden verdraaien. De reclame-
ruimte is maar liefst 3 meter breed en 1,65 
meter hoog. Dat valt lekker op bij je poten-

tiele klanten! In goed overleg zetten we een 
effi  ciënte route uit, zodat je reclamebood-
schap opvalt bij zoveel mogelijk mensen uit 
je doelgroep. De promo-wagen is voorzien 
van licht- en tijdschakelaars en speciale LED 
tl-verlichting. Uiteraard is deze blikvanger 
ook op vaste locaties inzetbaar, en dat al 
vanaf €21,-- per dag!”

Geluids-, koel- en vriesvoorzieningen; 
alles is mogelijk
“De promo-wagen en bakwagens hebben 
een grote laadruimte en zijn daardoor zeer 
geschikt voor mobiele affi  chage, sampling of 
fl yering. Als extra mogelijkheid kan er wor-
den gewerkt met geluid, verlichting en koel/
vries-voorzieningen.”

“Verder zijn onze wagens uitgerust met een 
Realtime GPS-tracking systeem met infor-
matie over route, snelheid, stoptijden en 
huidige locatie. Als adverteerder kun je op 
elk moment je reclame volgen en de route-
historie terugkijken. Wel zo handig!”

Bel of mail ons nu voor een off erte op maat.

LINGEWAARDRECLAME ®

Styling van uw woonkamer, keuken of 
badkamer
 ‘met Stijl’ Interieur styling en meer 
ontwerpt keukens, badkamers en elk 
ander interieur en geeft daarnaast advies 
over verkoopstyling, licht, kleur- en 
materiaalgebruik. Maar ook over het 
effi  ciënter indelen van een ruimte en 
bovenal het inbrengen van een persoonlijke 
sfeer en stijl.

Handige hulp: moodboard of 
driedimensionale tekening
Stap voor stap, in goed overleg, krijgt 
uw persoonlijke interieur vorm. Als het 
nodig is, wordt een moodboard gemaakt 
of een driedimensionale tekening van 
uw interieurontwerp. Zo weet u voor de 
aanschaf van uw nieuwe keuken, badkamer 
of  interieur exact waar u rekening mee 
moet houden. Gaat u zelf op pad dan kan 
het moodboard u helpen vast te houden 
aan de gekozen stijl. 

Zo kunt u sneller keuzes maken bij de 
aanschaf van materialen en accessoires.

 ‘met Stijl’ regelt, ontzorgt en begeleidt 
het hele traject
Vanzelfsprekend kunt u het complete 
veranderplan ook uitbesteden aan ‘met 
Stijl’, zodat u niet zelf op pad hoeft. ‘met Stijl’ 
regelt, ontzorgt en begeleidt dan het hele 
traject. Van indelen en stylen van de ruimte 
tot en met het schilder- of installatiewerk. 
Op de meest effi  ciënte manier die past bij 
uw budget.

Kortom: ‘met Stijl’  voor uw 
interieurwensen - van begin tot eind.

Nieuwsgierig? Neem snel contact op 
met Ingrid Goossen 

CRISP Stylist, Siematic Stylist, 
Karwei Stylist, Verkoop Stylist

Ingrid Goossen: “met Stijl begeleidt bij interieurindeling, 
verkoopstyling en decoratie, of het nu gaat om een 
effi  ciëntere indeling of een warmere sfeer.”
Stel u wilt eens wat nieuws in uw interieur. Een meer persoonlijke, warmere sfeer, of een 
effi  ciëntere indeling. U bent op zoek naar een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, 
een andere kleur, stijl, of meer balans in uw huis. Maar u heeft geen idee waar u moet 
beginnen. Wat is er allemaal te koop? Hoe combineert u dit? Zijn ontwerp en de indeling 
effi  ciënt genoeg? Past het wel in uw woning, uw persoonlijke wensen en budget? Waar 
haalt u de tijd vandaan om het allemaal te regelen? Laat dat maar over aan ‘met Stijl’.

Tel. 06 1495 9486 | www.metstijl.org 
www.facebook.com/metStijl

U



Open dagen 
Over Betuwe College

OBC Huissen

OBC Huissen
Zaterdag  

1 februari 2014
10:00 - 13:00 uur 

www.obc-huissen.nl

OBC Bemmel

www.obc-bemmel.nl

OBC Elst

OBC Elst
Woensdag  

29 januari 2014
13:30 - 16:00 uur 
 18:30 - 21:00 uur

www.obc-elst.nl

Informatieavond 
vwo, tto, Sportklas havo, 

vmbo Lifestyle

Dinsdag 14 januari
Vanaf 19:30 uur 

OBC Bemmel
Zaterdag  

1 februari 2014
10:00 - 13:00 uur 

Inschrijving Over Betuwe College:  

tijdens de open dag en op woensdag 26 maart 2014  van 19:00 uur tot 20:30 uur

Julianastraat 17, Huissen Van der Duyn van Maasdam-
straat 25, Elst

De Heister 1 en Drieske 4 

BemmelDe Heister 1, Bemmel
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