
 Logo fusiegemeente 
Zevenaar bekend
     ZEVENAAR  - Het logo voor de nieuwe fusiegemeente Zeve-

naar is bekend. Inwoners kon-
den uit drie mogelijkheden 
kiezen. In totaal is door inwo-
ners zowel digitaal als op pa-
pier 2.359 keer gestemd op het 
nieuwe logo. Daarvan waren 
942 stemmen voor het win-
nende logo. Volgens de ge-
meente gaven inwoners als 
reactie op dit logo: strak en 
modern, speels en mooi. Op 
pagina 14 kunt u zien welk 
logo heeft gewonnen.  

  ZEVENAAR  - MC-ASOM houdt op zaterdag 5 augustus 
voor de vijfde keer de Klassieker Rit. Na het succes van 
de afgelopen jaren worden de bezitters van oude 
motoren weer uitgenodigd aan deze rit deel te nemen. 
De motoren moeten minimaal 25 jaar oud zijn. Normaal 
staan de motoren keurig opgepoetst en goed onder-
houden in de garage of schuur, maar het ultieme genot 
beleeft u natuurlijk pas als u op uw klassieker of 
oldtimer een rit kunt maken en u de enthousiaste 
blikken van de kenners onder hen waarneemt. De 
lengte van de rit is 75 kilometer. Het clubhuis is om 13.15 
uur open voor een kop koffi  e en gelijk een mooie 
gelegenheid om met anderen over uw gezamenlijke 
hobby te praten en natuurlijk de gestalde motoren te 
bewonderen. De start is om 14.00 uur. Iedereen is op 
zaterdag 5 augustus welkom bij het clubhuis van 
MC-ASOM Edisonstraat 3 in Zevenaar om deze mooie 
klassiekers te komen bekijken of om zelf met een 
klassieker mee te rijden. (foto: PR)  

 Auto in beslag 
genomen 
    
 ZEVENAAR  - Een fi scale wan-
betaler uit Zevenaar heeft 
zondagnacht zijn auto moeten 
inleveren vanwege een schuld 
bij de Belastingdienst. Dat 
meldt de politie op Facebook. 
Agenten zagen de auto afge-
lopen nacht staan nabij de 
Grietsestraat. Uit kentekenge-
gevens bleek de eigenaar van 
de wagen geregistreerd te 
staan als ‘fi scale wanbetaler’ 
aldus de politie. Die heeft na 
overleg met de Belasting-
dienst, de auto laten afslepen. 

 Nieuws?
     ZEVENAAR  - Heeft u nieuws 
of agendaberichten voor 
ons? Laat ze achter op
zevenaarpost.nl 

 Facebook
     ZEVENAAR  - Volgt u Zevenaar 
Post al op Facebook? Surf naar 
Facebook.com/ZevenaarPost.
nl en like! 

 25ste editie Breulyfeest: harde muziek 
en regen, maar druk en beregezellig! 
     ZEVENAAR  - De 25ste editie 
van het Breulyfeest trok zater-
dagavond zo’n 1.750 bezoekers. 
Vanwege het jubileum kregen 
bezoekers een oranje T-shirt 
als entreekaartje. Partyband 
Groove Line, Jetset Live en 
Sharon Doorson waren ge-
vraagd voor een spetterende 
avond te zorgen. Het duurde 
wel even voor het feest op 
gang kwam, omdat de meeste 
bezoekers wat later aankwa-
men. De vroege vogels bleven 
aanvankelijk wat op afstand 

van het podium staan, mis-
schien ook omdat de muziek 
erg hard uit de boxen knalde. 
Het Breulyfeest is een jaarlijks 
succes. “Voor veel mensen is 
dit een reünie’’, zegt Jacqueli-
ne Kraaijevanger van de orga-
nisatie. “Ze houden er met de 
planning van hun vakantie 
rekening mee, gaan voor die 
tijd of pas na het feest weg.’’ 
Bij het 33-jarig jubileumfeest 
van carnavalsvereniging Toe-
tenburgers uit Ooy in 1992 
ontstond het idee om in de 

zomer iets nieuws te gaan or-
ganiseren. De mondde uitein-
delijk uit in het midzomercar-
naval, wat later het Breulyfeest 
werd. “Omdat het in de volks-
mond zo genoemd werd’’, zegt 
Thijs Janssen. Het moest des-
tijds een feestje worden waar 
zo’n 500 gasten op af zouden 
komen. “Maar een paar dagen 
ervoor was al duidelijk dat het 
er veel meer zouden worden. 
Van af het begin hebben we 
hier elk jaar tussen de 1.500 en 
2.000 bezoekers.’’ 

 Giese Toren zondag open
     GIESBEEK  - De Giesbeekse 
Martinuskerk is aanstaande 
zondag 30 juli van 13.00 tot en 
met 17.00 uur geopend voor 
publiek. U kunt deze middag 
de prachtig verbouwde kerk 
en de nieuwe toren bezichti-

gen. Men kan vanaf de om-
loop van de toren genieten 
van een prachtig uitzicht over 
de Veluwezoom, de Posbank, 
Nijmegen maar ook de Elter-
berg. Het adres is Kerkstraat 39 
in Giesbeek. 

        

 
 Eerste lustrum voor Klassieker Rit    

Huishoudelijke 
hulp 

& Thuiszorg
Zorgplus 
Tel: 0316-

532319

...Dat is goed geregeld dus! 

Voor de berichten 
van de gemeente 

Zevenaar 
zie elders in 
deze krant
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0 voor haring
ZEVENAAR - De haring van 
de Aldi uit Zevenaar heeft 
een 0 gekregen tijdens de 
jaarlijkse Nationale Haring-
test van het AD. Het oor-
deel van AD: “Dit stinkt! 
Zuur en zwavel. Graten en 
smurrie. Verkleuringen van 
bruin, cyclaam tot bijna 
zwart. Braakneigingen. 
Goedkoop en veel te duur.” 
Naast de Zevenaarse Aldi 
scoorde nog twee zaken in 
Gelderland een 0; de Albert 
Heijn in Wageningen en de 
verkoopwagen van De Spa-
kenburgse Visspecialist in 
Winterswijk.

Wie wordt de lijsttrekker 
van Lokaal Belang? 
ZEVENAAR - Nadat vorig jaar 
de drie partijen, Lokaal Belang 
Zevenaar en vanuit Rijnwaar-
den, de Lijst Lobith Tolkamer 
en Belangen Gelders Eiland 
zijn samen gegaan in een par-
tij Lokaal Belang zijn zij dit jaar 
met zijn allen aan de slag ge-
gaan om de gemeenteraads-
verkiezingen gezamenlijk voor 
te bereiden. Daarbij leren ze 
elkaar nog beter kennen. In de 
maanden mei, juni en juli zijn 
alle dorpen bezocht en is ge-
sproken met de dorpsraden en 
dorpshuizen over de leefbaar-
heid in hun dorp. De verslagen 
en de foto’s kunt u vinden op 
de vernieuwde website lo-
kaalbelangzevenaar.nl. De 

dorpsbezoeken zijn bedoeld 
als kennismaking met de 
nieuwe gemeente Zevenaar 
en heeft ook input opgeleverd 
voor het verkiezingsprogram-
ma. Daarnaast zijn veel ge-
sprekken gevoerd met maat-
schappelijke organisaties 
zoals, Caleidoz, Kunstwerk! en 
woningbouwverenigingen. Al 
deze activiteiten en plannen 
zitten nu in een eindfase en 
worden in de algemene le-
denvergadering van 7 septem-
ber bij Zaal Staring voorgelegd 
aan de leden. Nog even wach-
ten en 7 september weet u 
hoe de leden hebben besloten 
over de kieslijst en wie het ge-
zicht van Lokaal Belang wordt.

COLUMN

Tot ruim een jaar of tien geleden had ik 
een hele leuke hobby: disco dansen! Ik 
deed het vaak meerdere dagen per 
week, doordeweeks en in het weekend 
en zelfs ‘s ochtendsvroeg. U denkt nu 
misschien dat ik iedere week in disco-

theek Display in Babberich te vinden 
was, maar dat was niet het geval. Het dis-

co dansen waar ik op doel waren mijn be-
zoekjes aan de plaatselijke platenzaak Disco Danser. Ik kan de 
indeling nog zo uittekenen. Links in het midden stond de kassa-
balie met daarachter de lades waar alle cd’s en later dvd’s in 
envelopjes zaten en waar eigenaar Paul mij altijd vrolijk be-
groette. Mijn favoriete stekjes in de winkel waren de achter-
wand met de Nederlandstalige cd’s en rechts in het midden - 
tussen de ramen - zat de cd-singlewand. Wat was het altijd fijn 
als je dan een cd-single zag staan die je nog niet in de winkel 
verwachtte.
 

‘Vraag niet hoe het kan, 
maar ik kwam altijd met 
cd’s naar buiten’

 
Wat heb ik een uren doorgebracht in de winkel van Paul. Zoe-
kend tussen alle cd’s en kijken of je dan wat nieuws kon vinden. 
Overigens was ik daar toen ook heel behendig in. Met vlugge 
vingers kon ik in korte tijd heel wat meters cd’s doorspitten. 
Vraag niet hoe het kan, maar ik kwam altijd met één (maar 
meestal meerdere) cd’s naar buiten. Ik vond het dan ook erg 
jammer dat Paul inmiddels meer dan tien jaar geleden besloot 
om zijn winkel te sluiten. Nooit meer struinen tussen de cd-bak-
ken of je laten verrassen door de cd-singlewand en nooit meer 
gezellige gesprekjes met Paul over muziek en over Zevenaar... 
Tien jaar later kan ik zeggen dat ik het overleefd heb en met 
terugwerkende kracht word ik nog steeds verrast met Disco 
Danser-cd’s. Diverse mensen doen tegenwoordig hun cd-collec-
tie van de hand en regelmatig ontvang ik dan cd’s die anders 

naar de verbrandingsoven in 
Duiven zouden gaan. Als ik 
dan weer zo’n gekregen col-
lectie aan het bekijken ben en 
het cd-doosje open, dan zie ik 
zeer regelmatig witte sticker-
tjes aan de binnenkant zitten 
met bijvoorbeeld 1581 erop. 
Dat was de code die op het 
envelopje stond waar de des-
betreffende cd in zat. Zag Paul 
het nummer, dan dook hij 
naar een la achter de toon-
bank, zocht het envelopje erbij 
en voilà: daar was het desbe-
treffende zilveren schijfje! 
Paul deed ‘m in het cd-doosje, 
snel afrekenen en dan snel 
naar huis om te genieten. 
Sinds enige tijd staat het pand 
waar Disco Danser ooit in ge-
vestigd was weer leeg. Heel 
toevallig kwam ik Paul van de 
week tegen tijdens het bood-
schappen doen. Geen spat ou-
der geworden en we hebben 
heerlijk herinneringen opge-
haald. Volgens Paul is het 
voormalig winkelpand uiter-
mate geschikt voor een wat 
luxere broodjeszaak. Daar kan 
ik hem geen ongelijk in geven. 
De locatie leent zich daar in-
derdaad uitstekend voor. Al-
leen zou ik natuurlijk het al-
lerliefste weer een platenzaak 
op die plek zien. Liefst natuur-
lijk de Disco Danser. Dan zou ik 
weer heerlijk iedere week 
gaan disco dansen!

Disco dansen
DANNY VAN DER KRACHT



Informatie of een overlijden melden?
Tel. 0316 - 28 59 11

www.huismanuitvaart.nl
        @huismanuitvaart

Omdat afscheid nemen meer is
dan alleen een mooie uitvaart

4 WOENSDAG 26 JULI 2017



5 WOENSDAG 26 JULI 2017

Wethouder Stef Bijl tekende namens de gemeente. Namens Klokgroep 
Wonen zette Stefan van Duijnhoven een handtekening. (foto: PR) 

Met het zetten van een 
handtekening is het officiële 
startsein gegeven voor de 
ontwikkeling van het derde 
buurtschap in Groot Holthui-
zen. De gemeente Zevenaar 
en Klokgroep Wonen hebben 
donderdag 20 juli de koop- 
en ontwikkelingsovereen-
komst ondertekend.

ZEVENAAR - De onderteke-
ning maakt de ontwikkeling 
van de eerste fase van het 
derde buurtschap mogelijk. 
Het derde buurtschap bestaat 
uit de bouw van ongeveer 275 
woningen. Wethouder Stef 
Bijl is blij met de onderteke-
ning van de overeenkomst. 
“We kunnen nu verder met 
de ontwikkeling van deze 
aantrekkelijke woonwijk aan 
de oostkant van Zevenaar. 
Ook het derde buurtschap 
krijgt een dorps en gevarieerd 
karakter, dat past bij de be-
staande buurtschappen De 
Tol en De Bem.” In het ste-
denbouwkundig plan voor 
Groot Holthuizen is voor het 
derde buurtschap de naam 
Studentenplaats opgenomen. 
Omdat deze naam niet over-
eenkomt met de te realiseren 
woningtypen, kan dit tot ver-
warring leiden. Het buurt-
schap heeft daarom een 
nieuwe passende naam ge-
kregen: De Stede. Zoals ge-
bruikelijk in Groot Holthuizen 
heeft de naam van de plek 
een link met het verleden. Zo 

is het nieuwe woongebied 
vernoemd naar de vroegere 
benaming van het gebied: 
Capittelstede De eerste fase 
van het nieuwe buurtschap 
telt in totaal 45 woningen en 
bestaat uit zes tussenwonin-
gen, twaalf gevarieerde 
hoekwoningen, vier vrij-

staande woningen en zeven-
tien huurwoningen. Eind 2017 
gaan de eerste woningen in 
de verkoop en in het tweede 
kwartaal van 2018 gaat de 
bouw van start. Naar ver-
wachting begint de gemeen-
te begin 2018 met het bouw-
rijp maken van de grond.

Buurtschap De Stede 
Groot Holthuizen is een feit

KERKBERICHTEN

Hieronder treft u de kerkbe-
richten aan van de parochie 
St. Willibrordus van Babbe-
rich tot en met Zevenaar van 
deze week.

Babberich
Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus
In het weekend van 29 en 30 
juli 2017 zijn er geen vierin-
gen.De eerstvolgende viering 
is zaterdag 19 augustus om 
19.00 uur: Eucharistieviering. 
Voorganger Pater Gerard 
Remmers met medewerking 
van het gemend koor.

Doesburg & 
Angerlo
Geloofsgemeenschap
Sint Martinus
In de St. Martinuskerk in 
Doesburg op dinsdag om 25 
juli 10.00 uur: woord- en 
communieviering -Vieren en 
ontmoeten- met pastor 
Maarten Smits. Op zondag 30 
juli 11.00 uur: woord- en com-
munieviering Betsie Hakvoort 
Samenzang.

Herwen & 
Aerdt
Geloofsgemeenschap
Sint Martinus
Op zondag 30 juli om 11.00 
uur uur een Woord- en com-

munieviering met voorganger 
M. Smits. Geen koor. Inten-
ties: Ouders Hetterschijt-Tie-
messen en Anneke Tiemes-
sen.

Lathum & 
Giesbeek
Geloofsgemeenschap
Sint Martinus
In de St. Martinuskerk in 
Giesbeek.In het weekend van 
29 en 30 juli 2017 zijn er geen 
vieringen.

Lobith & 
Tolkamer
Geloofsgemeenschap
Maria Onbevlekt Ontvangen
Op zaterdag 29 juli 2017 in Lo-
bede 10.00 uur: Woord- en 
communieviering. Voorgan-
ger: Maarten Smits.

Oud-Zevenaar
Geloofsgemeenschap
Sint Martinus
Op zaterdag 29 juli om 10.00 
uur een Eucharistieviering 
met het Sint Anna-gilde met 
pater Remmers en gemengd 
koor. Op zondag 30 juli is er 
geen viering.

Pannerden
Geloofsgemeenschap
H. Martinus
In het weekend van 29 en 30 

juli 2017 zijn er geen vierin-
gen.

Spijk
Geloofsgemeenschap
H. Gerardus Majella
De kerkdienst is op zaterdag 
29 juli om 19.00 uur met 
voorganger pastoraal werker 
Maarten Smits. Intenties: 
Nellie Goris - Rieswijk. Alle 
overleden leden van de groep 
die het kerkhof onderhoudt. 
Dinie Wesselkamp namens 
de geloofsgemeenschap. 
Anna Hendrina Otten namens 
de geloofsgemeenschap. Wil-
ma Geutjes namens de ge-
loofsgemeenschap. Mart Vis-
ser.

Zevenaar
Geloofsgemeenschap
H. Andreas/Maria Koningin
Op zondag 30 juli om 9.30 uur 
een Eucharistieviering met 
voorganger Pastoor Thanh Ta. 
Stille viering. Intenties: Maria 
en Koos van der Vate, Bertus 
Gieling, Leny van Vliet-Ouds-
hoorn. Liemerse Pelgrimage 
naar Kevelaer, op donderdag 7 
september, met vicaris pas-
toor Pauw en met koren uit 
Babberich en uit El-
ten-Hüthum. Voor informatie 
secretariaat in Zevenaar. 0316 
- 343678. Overleden: Op 12 
juli: Gerarda Schepers-Jan-
sen, 74 jaar, Bastion, Zevenaar 
Op 18 juli: Eef Jansen, 82 jaar, 
Kampstraat , Zevenaar.
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Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 juli 
jongstleden hebben de leden van D66 Zevenaar de kandida-
tenlijst voor de herindelingsverkiezingen op 22 november 
2017 voor de nieuwe gemeente Zevenaar vastgesteld.

ZEVENAAR - Op de lijst die 
afgelopen donderdag gelan-
ceerd werd staan vijftien en-
thousiaste kandidaten.
De eerste zeven kandidaten 
zijn: 
1. Tienke van der Werf uit 
Babberich

2. Peter Pollmann uit Zeven-
aar
3. Ben van Bindsbergen uit 
Babberich
4. Hans Lombarts uit Zeven-
aar
5. Sylvia Kuster uit Zevenaar
6. Karin Goes uit Lathum

7. Erik Verkampen uit Oud-Ze-
venaar
 
Met elkaar 
Met de slogan D66 Zevenaar, 
Met elkaar gaat lijsttrekker 
Tienke van der Werf met de 
vijftien kandidaten de ko-
mende maanden campagne 
voeren en aan de slag met de 
speerpunten uit het verkie-
zingsprogramma: Goed Wo-
nen, Goed Werken en Goed 
Recreëren.  Lijsttrekker Tienke 
van der Werf laat in een reac-
tie over de gelanceerde kan-
didatenlijst weten: “Met ver-

trouwde en nieuwe 
gezichten, staat dit team 
klaar om de ingezette positie-
ve koers van D66 Zevenaar 
van de afgelopen jaren voort 
te zetten.” 

‘DIT TEAM KLAAR 
OM DE INGEZETTE 
POSITIEVE KOERS 
VOORT TE ZETTEN’

Suggesties 
D66 Zevenaar staat open voor 
inbreng van inwoners van 
Zevenaar en Rijnwaarden. 

Heeft u suggesties voor het 
verkiezingsprogramma van 
D66 Zevenaar of wilt u in 
contact komen met de kandi-
daten, surf dan naar de inter-
netsite van D66 Zevenaar die 
te vinden is op zevenaarD66.
nl of neem contact op via Fa-
cebook: (facebook.com/
D66Zevenaar) of Twitter (@
D66Zevenaar).
 
Half jaar eerder verkiezingen
De gemeente Zevenaar en 
Rijnwaarden gaan per 1 janu-
ari fuseren met elkaar. De 
nieuwe fusiegemeente gaat 

Zevenaar heten en vanwege 
de fusie zijn de gemeente-
raadsverkiezingen voor Zeve-
naar en Rijnwaarden op 
woensdag 22 november. Een 
half jaar eerder dan in de rest 
van het land. De verkiezingen 
vinden een half jaar eerder 
plaats zodat de leden van de 
gemeenteraad van de nieuwe 
gemeente begin januari 2018 
beëdigd kunnen worden. Na 
de herindeling wordt er een 
nieuwe burgemeester be-
noemd. De nieuwe gemeen-
teraad gaat een belangrijke 
rol in deze procedure spelen.

Afgelopen donderdag zijn de kandidaten bekend geworden die op woensdag 22 november aanstaande meedoen voor D66 aan de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. (foto: PR)

D66 Zevenaar lanceert kandidatenlijst
Door de redactie
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Finalisten Dorpshuis 
van het Jaar bekend

Door de redactie 

De finalisten voor de Gelder-
se verkiezing van het 
Dorpshuis van het Jaar zijn 
bekend. Zes dorpshuizen 
gaan met elkaar de strijd 
aan op Omroep Gelderland: 
BMV Mariënvelde, 
dorpshuis de Horst in Hors-
sen, het Gildehuis in Lobith, 
dorpshuis Willem de Zwij-
ger in Rheden, het hart Eef-
de en Kulturhus Beltrum.

LOBITH - In totaal hebben 
105 mensen 74 dorpshuizen 
in Gelderland aangemeld. De 
jury heeft bij de selectie on-
der meer gekeken naar origi-
naliteit, vernieuwing, diver-
siteit in activiteiten en 
gebruikers van het dorpshuis 
en enthousiasme. De zes fi-
nalisten zullen tijdens de 
wedstrijd gevolgd worden 
door Omroep Gelderland.
 
Geldprijs en groot feest 
In een reeks van in totaal 
acht afleveringen zal presen-
tatrice Angelique Krüger de 
zes finalisten volgen in hun 
strijd om de titel. Op 24 okto-
ber zal de eerste aflevering te 
zien zijn. Tijdens de laatste, 
op 12 december, zal gedepu-
teerde Bea Schouten de prijs, 

te weten € 2500,00 en een 
groot feest, uitreiken aan de 
winnaar. De provincie wil de 
lokale verbondenheid tussen 
mensen versterken en stelt 
daarom het prijzengeld be-
schikbaar. Gedeputeerde Bea 
Schouten licht toe: 
“Dorpshuizen brengen men-
sen bij elkaar, letterlijk en fi-
guurlijk. Ik hoop dat de beste 

dorpshuizen anderen op 
goede ideeën gaan brengen. 
“
 
Lokale leefbaarheid 
Mensen die samen de lokale 
leefbaarheid willen verbete-
ren kunnen voor ondersteu-
ning terecht bij de Leefbaar-
heidsalliantie Gelderland. 
Die houdt ook deze verkie-

zing, in samenwerking met 
Omroep Gelderland en de 
provincie Gelderland.
 
Meer informatie staat op de 
internetsite van Omroep Gel-
derland.
 

 d dorpshuisvanhetjaar.nl.

Presentatrice Angelique Krüger presenteert acht weken

Dit najaar houdt IVN De Oude IJsselstreek een natuurcursus. Er wordt 
ook zes keer op excursie gegaan. (foto: PR) 

Natuurcursus IVN
De Oude IJsselstreek 
ZEVENAAR - IVN-afdeling 
De Oude IJsselstreek houdt 
dit najaar, van september tot 
half december, een na-
tuurcursus. Deze cursus is 
bestemd voor iedereen die 
graag meer wil weten over 
de natuur en daarnaast de 
eigen woon- en leefomge-
ving beter wil leren kennen. 
Het programma bestaat uit 
zeven avondbijeenkomsten 
en zes excursies. Omdat de 
IVN-afdeling een groot ge-
bied beslaat, wordt het zelf-
de cursusprogramma in vier 
regio’s aangeboden, op de 
volgende locaties: maandag-
avond in Braamt, dorpshuis 
de Braempt, Langestraat 22 
(Montferland). dinsdagavond 
in Halle, de Ruumte, Nijman-
sedijk 20a, (Graafschap). 
woensdagavond in Zevenaar, 
NME-gebouw, Vestersbos 2 

(De Liemers) donderdag-
avond in Silvolde, weerstati-
on Lichtenberg, Lichtenberg 
6 (Rondom Strang en Iessel). 
Globaal is er elke twee we-
ken een lesavond van 20.00 
tot 22.00 uur, met aanslui-
tend een excursie op de za-
terdagochtend van 9.30 tot 12 
uur. Alle informatie over het 
programma, het rooster en 
de kosten staan vermeld op 
de website van IVN. Inschrij-
ven kan tot 20 augustus via 
het aanmeldformulier op de 
website. Na deze datum 
neemt IVN we de beslissing 
of de cursus in elke regio 
door kan gaan of dat ze moe-
ten samenvoegen. 
 

 d ivn.nl/afdeling/de-ou-
de-ijsselstreek









Nina’s splash
Alfons Verreijt zond deze foto van Nina’s splash op recreatiegebied Groene Heuvels in voor de 
fotowedstrijd van het jubilerende Leisurelands.
Per week beoordeelt één van de vakjuryleden de inzending van de week. Deze week fotograaf 
Aldo Allessie: “Mijn keus is gevallen op Nina’s splash. Dit is vakantie ten top. Zon, water en 
blije kinderen. Foto is mooi genomen, prima belicht en het onderwerp komt mooi los van de 
achtergrond.”
Doe ook mee! En win leuke prijzen!
U maakt kans op geldprijzen van € 250,- tot € 750,- en daarnaast op vele andere leuke prijzen. 
Meedoen is simpel: stuur uw mooiste liggende foto (passend bij het thema: mensen, actie of 
natuur) die u heeft gemaakt op de recreatiegebieden van Leisurelands toe per e-mail: info@
leisurelands.nl. Voorzie de foto van een korte omschrijving, de naam van het recreatiegebied, 
de categorie en uw contactgegevens.

www.leisurelands.nl/fotowedstrijd
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Suzanne de Kort uit Tolkamer zal de zomer van 2017 niet snel 
vergeten. Als grote fan van Gordon ontmoette ze haar idool 
zomaar twee keer in de buurt. Een keer in Zevenaar en afgelo-
pen week zelfs in Tolkamer. Suzanne: “Hij was op drie minuten 
lopen van mijn huis, Niet te geloven!”

TOLKAMER - Suzanne de Kort 
is al 25 jaar fan van Gordon en 
ze weet nog precies wanneer 
ze dat werd. “Hitbingo stond 
aan op tv, ik was bezig in de 
keuken en hoorde Kon ik maar 
even bij je zijn. Die stem....ik 
móest teruglopen naar de 
woonkamer om te zien wie er 
bij die stem hoorde. Dat was 
het begin. In mijn tienerjaren 
was het een obsessie te noe-
men. Ik stond op met Gordon 
en ging met hem naar bed. 
Uiteraard in figuurlijke zin. De 
allereerste keer dat ik hem 
ontmoette was in Lage Zwalu-
we. Ik woonde in Dordrecht en 
een klasgenoot en haar vader 
hebben me meegenomen 
omdat ze wisten hoeveel het 

voor me zou betekenen. Ik 
was zo zenuwachtig. Ik stond 
buiten te wachten in de hoop 
hem daar al tegen te komen. 
Van de beveiliging mocht ik 
niet achter de hekken natuur-
lijk. Van Gordon zelf wel. Voor 
het optreden mochten we 
mee naar binnen in de ruimte 
waar hij verbleef met een 
groep anderen. Op de foto, 
handtekening, ik kon me niet 
rijker voelen. Tijdens het op-
treden gaf hij af en toe een 
teken van herkenning en erna, 
wederom achter de hekken 
vroeg hij me wat ik ervan 
vond.” Inmiddels heeft Suzan-
ne haar idool heel wat keren 
ontmoet. Ze is zelfs de tel een 
beetje kwijt. “Hoe vaak ik hem 
heb ontmoet durf ik niet te 
zeggen, te weinig maar heel 
vaak. Het is allang niet meer 
op twee handen te tellen. De 
eerste keer dat hij uit zichzelf 
bij mijn naam noemde: “Suus, 
hoe is het met je?!” Dat mo-
ment vergeet je niet meer. Hij 
zorgt er altijd voor dat je je bij-
zonder voelt. Voorheen tijdens 
optredens en nu door naar je 
toe te komen voor een knuffel, 
een kus, een kort praatje en 

een fotomomentje. Ik mag di-
verse hoogtepunten op mijn 
lijstje schrijven. Bij hem thuis 
tijdens een thuisconcert dat ik 
had gewonnen.Toen ik 20 of 21 
werd (ik ben slecht in data) 

werkte hij bij de radio en heeft 
hij me gebeld om me te felici-
teren. Dat vertelde hij later in 
de uitzending en ik heb het 
gelukkig opgenomen. Het 
mooiste vind ik wanneer hij 

uit zichzelf naar me toekomt. 
Enkele jaren geleden deed hij 
dat ook in Spijk bij opnames 
van Hotter than my daughter. 
Hij laat altijd merken dat hij je 
kent. Bij het weggaan liep hij 
straal om iedereen heen om 
me een stevige afscheidsknuf-
fel te geven.” Dat Gordon en 
Suzanne een bijzondere band 
hebben bleek wel toen hij sa-
men met Gerard Joling in Ze-
venaar en Tolkamer was voor 
Geer & Goor Stevig Gebouwd. 
Beide keren kwam Gordon di-
rect op Suzanne af, knuffelde 
haar en maakte een praatje. 
Na al die jaren staat Suzanne 
nog steeds te trillen als ze hem 
ziet. “Sta je weer te trillen”, zei 
Gordon. Ja, daar kan ik niets 
aan doen. Komt door het lan-
ge wachten, de hoop en de 
adrenaline!” 

Zomer van 2017 kan 
niet stuk voor Suzanne

DOOR DANNY VAN DER KRACHT

Gordon samen met Suzanne de Kort. Vorige week was hij in Tolkamer voor opnames van Geer & Goor Stevig 
Gebouwd. (foto’s: Suzanne de Kort) 

Gordon reageert verrast als hij 
aankomt in Tolkamer. 

Gerard Joling samen met Gordon. Ze waren in Tolkamer om mevrouw 
Maas te verrassen. 

Gastank 
ontploft
SPIJK - Bij een recyclebe-
drijf in Spijk is zaterdag-
avond een gastank ont-
ploft die achterop een 
vorkheftruck stond. Er vie-
len geen slachtoffers, maar 
de schade is groot. Het ge-
bouw waar de heftruck 
met tank in stond raakte 
zwaar beschadigd en is 
door de brandweer ontzet. 
De oorzaak van de explosie 
is nog niet bekend. Dat 
wordt onderzocht.

Liemerse 
crisisplek
ZEVENAAR - Inwoners 
van de Liemers die door 
omstandigheden op straat 
belanden, moeten in deze 
regio terechtkunnen voor 
crisisopvang. Dat betoogt 
wethouder Stef Bijl van 
Zevenaar. Volgens Bijl voe-
len Liemerse daklozen zich 
niet prettig in de Arnhem-
se crisisopvang. Dat weer-
houdt hen er volgens de 
Zevenaarse wethouder 
van om gebruik te maken 
van de opvangmogelijkhe-
den in Arnhem. Daarom 
pleit Bijl voor enkele crisis-
plekken in Zevenaar of di-
recte omgeving. Hij heeft 
dit idee inmiddels aange-
kaart bij Arnhem. 
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ULFT - AC/DC en Adele dit 
jaar op Huntenpop? Niet de 
echte natuurlijk, want dat is 
niet te betalen. Gelukkig zijn 
er hele goede tributebands, 
zoals AC/DC UK, This is Jacks-
on, The Adele Project en Ala-
niz Morizzette.

Het is inmiddels een beproefd 
concept op de vrijdagavond 
van Huntenpop: optredens 
van tributebands. Muse, Pink 
Floyd, Neil Young, Guns n’ Ro-
ses, Snow Patrol: welke mega-
band heeft er op deze manier 
niet op het podium van het 
Achterhoekse festival gestaan. 
Vaak nauwelijks te onder-
scheiden van hun voorbeel-
den. Ook dit jaar is de organi-
satie er in geslaagd topbands 
naar Ulft te halen, zoals AC/DC 
UK. Na meer dan zeven jaar 
uitgebreid toeren wordt AC/
DC UK beschouwd als de beste 
AC/DC tribute band van Euro-
pa. Met hun energieke live-
shows beslaan ze het hele AC/
DC oeuvre.

The Adele Project is ‘the next 
best thing’ met een geweldige 
lichtshow, adembenemende 
projecties en een fantastisch 
geluid, muzikaal uitgevoerd 
door de Nederlandse Adele 
Jolanda Knecht met een team 
gepassioneerde muzikanten. 
This is Jackson is een homma-
ge aan Michael Jackson, waar-
bij het publiek wordt meege-
nomen langs de grootste hits 
van The King of Pop. De vierde 
tribute is er een van Alanis 
Morissette. Al vroeg was Deb-
bie Potters een enorme fan 

van de Canadese zangeres en 
nu speelt ze als Alaniz Moriz-
zette met een fantastische 
band op festivals en grotere 
podia alle bekende nummers 
van haar grote voorbeeld, zo-

als Hand In My Pocket en na-
tuurlijk You Oughta Know.
Naast deze tributebands staan 
er op het vrijdagprogramma 

ook twee coverbands die 
meester zijn in het maken van 
een feest. The Dirty Daddies 
bijvoorbeeld. Met hun explo-

sieve energie en sympathieke 
bad-boys-uitstraling zijn de 
zeven mannen geliefde gasten 
geworden op Huntenpop. De 

andere coverband is Little De-
vil Allstars. Zij spelen de groot-
ste rock- en metalklassiekers 
van de afgelopen vijftig jaar.

Grote namen naar Huntenpop
door de Huntenpopredactie

Tributes van AC/DC en Adele

THE DIRTY DAD-
DIES GELIEFDE 
GASTEN OP HUN-
TENPOP VRIJDAG

Tributebands doen het goed op de vrijdagavond van Huntenpop, zoals Ultimate Guns n’ Roses.

Huntenpop



 Vuurdoop van Blaudzun   

  ULFT  - Door zijn karakteristieke kop, haar en bril, maar zeker ook door zijn bombastische en soms weer fi jngevoe-
lige country-folk-pop is Blaudzun de laatste jaren uitgegroeid tot een van Nederlands bekendste alternatieve 
bands. Met een 3FM Award, een Edison, een 3voor12 Award en optredens op onder meer Lowlands, Rock Werchter, 
Pukkelpop en Down the Rabbit Hole is de erelijst van de formatie rond zanger Johannes Sigmond, geboren in Arnhem, al 
ongeloofl ijk lang, maar een optreden op het podium van Huntenpop bleef tot dusverre uit. Hoog tijd dus om daar dit jaar 
verandering in te brengen. Naast zijn grote hits speelt Blaudzun recent werk van zijn albumtrilogie Jupiter. Bijna 2,5 jaar na 
de release van zijn succesvolle Promises of No Man’s Land verscheen in oktober vorig jaar het eerste deel van Jupiter, 
waarna in maart het tweede deel verscheen. Nu is het wachten op het laatste deel van de trilogie, dat een openhartig werk 
is en onder meer verhaalt over een depressie en het a� reken van een lange liefdesrelatie. ‘ Music can be a lifesaver ’, zegt 
Sigmond over de trilogie.

 Iedereen is welkom 
op Huntendwarspop   
  ULFT  - Gewoon naar een pop-
festival, gewoon genieten van 
je favoriete muziek en het ge-
zellige festivalsfeertje. Voor 
mensen met een beperking is 
dat niet zo gewoon. Daarom 
vindt er tijdens Huntenpop 
nog een ‘ander’ festival plaats: 

Huntendwarspop. Zodat men-
sen met een beperking tegen 
een gereduceerd tarief net zo 
goed kunnen genieten van al 
het leuks op Huntenpop. Er 
zijn nog kaartjes beschikbaar, 
dus wees er snel bij:
 www.huntendwarspop.nl  

 Kraantje wil genieten   
  ULFT  ‘Niemand wil leven als een ouwe lul die niet genoten 
heeft’. Dit statement is het thema van de eerste single Euro’s 
van het album Crane III van Kraantje Pappie (Alex van der 
Zouwen) en staat symbool voor zijn leven. Na de release van 
‘Waar Is Kraan’ en zijn debuutalbum ‘Crane I’ leerde het grote 
publiek Kraantje Pappie kennen. Hits als Weekend, Wat nou 
als het lukt, Feesttent, Met z’n Tweeën, Mijn Nacht en Han-
den Omhoog deden daar nog eens een fl inke schep boven 
op. De messcherpe fl ows en humoristische teksten van 
Kraantje ondersteund door de producties van Nightwatch 
blijken een gouden combinatie te zijn. Deze ingrediënten 
versterkt door het energieke karakter van Kraan maakt de 
liveshow erg gewild en succesvol in menig line up. Zo speel-
de hij op grote festivals als Rock Werchter, Lowlands, Noor-
derslag en Pinkop. In 2014 stond Kraantje al eens op Hunten-
pop, nu hij zich andermaal klaar heeft gemaakt voor een 
groots festivalseizoen, mocht Huntenpop simpelweg niet op 
zijn tourschema ontbreken. Mocht je Kraantje nog nooit live 
gezien hebben? Dan is zaterdag 12 augustus je kans.
Kijk voor kaarten op www.huntenpop.nl. 

 www.huntenpop.nl   
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Feestdagen & 
Evenementen

Braderieën & Markten
Openlucht VLOOIENMARKT
Hoog-Keppel, Zo. 6 AUG.
VOETBALVELDEN naast de
Hessenhal, bij slecht weer
in de hal, Monumentenweg
Inf. kr. hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT & More
BRAAMT , Zon. 13 augustus.
10-17 uur, Ter. MARKANT
(Outdoorcentr) Gildeweg 7
Info kraamhuur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Openlucht VLOOIENMARKT
Arnhem . Zon. 30 JULI
Parkeerplaats naast Rijnhal
Olympus 1, van 10-17 uur.
Voor meer info 06-39108152
animo-vlooimarkten.nl

OPENLUCHT
Vlooienmarkt DUIVEN, zon.
13 aug Horsterpark, 10-17 u.
Inf. Kraamhuur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Vlo/kofferbakmarkt zondag
20 aug. St. Jan in Beek (gld)
10 tot 17.00 u. 06-31769290
www.themaevents.nl

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Opslag (container)
nodig?

Verhuizen? www.
vandamverhuizingen.nl

Doetinchem 0314-342024

Bedrijfs OG Aanbod

Opslag box of extra ruimte nodig?
Meer dan 100 opslagboxen vanaf 1m³

www.jeroenschlechter.nl/opslag
Fabriekstraat 24e Doetinchem 0314-346556 of 0621922319

Huis & Tuin

Verhuizingen

Kringloop In&Uit

«WONINGONTRUIMING
Gratis offerte
Ontruimd binnen 3 dagen

«VERHUIZINGEN
Snel & vakkundig

Schaapsdrift 79, Arnhem
026-3614458 / 06-55738490
Emmastraat 37a, Velp
06-46315393

Onderhoud &
Reparaties

All ROUND timmerman voor
al uw timmer- en kluswerk.
Ook schilderw. 06-51104236

Schilderwerk
Eerlijke en betrouwbare

SCHILDER
Bel 06-53896851. Ook voor
behangwerkzaamheden,
klusjes in en rondom uw
huis.NU 20%KORTING.

Woninginrichting &
Meubelen

Iedere vrijdag en zaterdag
van 10-16 uur verkoop van
GEBRUIKTE en GOEDKOPE,
GOEDE NIEUWE MEUBE-
LEN! Ook een grote collectie
relax-stoelen vanaf € 299,-.
Ook met sta-op-hulp. Nieuw
in stof en echt leder vanaf
€ 795,-. Kom snel kijken 1000
m² voordeel. HABBEKRATZ,
Stationsstraat 32, Wehl, pal
tegenover trein-/busstation.

Trap All-Inn bekleed
met top tapijt al voor € 250,-

Ruime keus
uit groot assortiment !

0316-750414
***** 18 JAAR *****

BEL KRINGLOOP RE-SELL
Voor overtollig huisraad en
inboedels 'tegen betaling'.

Wij verzorgen ook het
correct leegruimen,

schoonmaken en opleveren
van uw woning of bedrijf.

Kringloop Re-Sell
Melkweg 6ADoetinchem

0314 - 34 04 10

MEUBELS zandstralen,
schuren en lakken www.
dickwentink.nl en/of www.
meubelstraler.nl tel. 0315-
243691 mob. 06-20586476

In en Om de Tuin

Jurgen Esman
voor uw tuinonderhoud

en schilderwerk.
06 - 28 35 50 15

HOVENIERSBEDRIJF www.
nicogronert.nl knapt uw tuin
op! Bel 06-33019321.

Agrarisch

Overig
Dagelijks verse PRUIMEN te
koop, onbespoten, Veldweg
2 te Aerdt 0316 -371339.

Werk & Inkomen

Logistiek & Transport

EPOL B.V.
Pallets - kisten - kratten

EPOL B.V. produceert pallets en kisten. Dat gebeurt
voor veeleisende afnemers in binnen- en buitenland.

Wij zijn op zoek naar een:

Vrachtwagenchauffeur
In bezit van rijbewijs CE met chauffeurspas en geldige
code 95 voor dagelijkse binnenlandse ritten en diverse

neventaken. Heftruckrijbewijs is een pré.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:

EPOL B.V., Riezenweg 18, 7071 PV Ulft
Emailadres: jochem@epol.nl

Zakelijk &
Financieel

Goud & Zilver
GEVRAAGD

Oud goud en zilver
Ook kleine hoeveelheden

06 - 58 94 82 42

Sanne Edelmetaal
Ik kom bij u aan huis

Contant de beste prijs!Prive & Erotiek

Prive Lijnen &
SMS-diensten

GAY-DATING. Numannen
die willen afspreken 45 cpm.
Bel 0906-0706.

Nieuw! Vrouwen zoeken nu
direct live SEXCONTACT.
Bel 0906-1870 (45 cpm).

Groot bereik?
adverteren onder een rubriek

ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot 
bereik?
adverteren onder een rubriek

ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleine letters
Groot bereik
adverteren onder een rubriek

ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot 
bereik?
adverteren onder een rubriek

Kleine letters
Groot bereik
adverteren onder een rubriek

Groot bereik?
ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?
adverteren onder een rubriek

Groot bereik?
ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?
adverteren onder een rubriek
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Kunstwerk!

 Vanaf maandag 21 augustus kun je bij JUMBO Heemskerk 
sparen voor gratis toegangskaarten voor Hans & Grietje de 
Musical in Het Musiater te Zevenaar. Er zullen in de herfstva-
kantie maar liefst vier voorstellingen zijn met na afl oop een 
sprookjesfeest.

     ZEVENAAR  - Maar er is meer, 
op 30 september is er een 
meet & greet met Hans & 
Grietje in JUMBO Heemskerk 
met een fotowedstrijd, waar-
bij je kaartjes voor je hele klas 
kan winnen. Kijk voor meer 
informatie en de actievoor-
waarden op de Facebook pa-
gina van JUMBO Heemskerk 
en www.liemerskunstwerk.nl.
   
    Op zaterdag 30 september 
tussen 14.00 en 16.00 uur ko-
men Hans & Grietje (Keet van  
RTL Telekids  en Stijn MacGilla-
vry van  Zoë en Silos ) voor een 
meet & greet naar JUMBO 
Heemskerk aan de Kampsin-
gel 7 in Zevenaar. Kom op je 
mooist verkleed en ga met 
Hans & Grietje op de foto. Dan 
maak je kans op vrijkaartjes 
voor je hele klas. Tussen 13.00 

uur en 17.00 uur kun je ook 
een gratis Hans & Grietje 
snoephuis bouwen.
  Hans & Grietje de Musical is te 
zien op maandag 16 oktober 
om 13.30 uur en 16.00 uur en 
op donderdag 19 oktober om 
13.30 uur en 16.00 uur. De 
voorstellingen duren 1 uur en 
15 minuten en na elke voor-

stelling is er een sprookjes 
feest in de foyer.
      Het omwisselen van een volle 
spaarkaart voor een toegangs-
kaart van Het Musiater kan 
aan de Servicebalie van JUM-

BO Heemskerk.
      Het is mogelijk om kaarten a € 
17,50 bij te kopen aan de Ser-
vicebalie van JUMBO Heems-

kerk. De voorstellingen zijn op 
basis van vrije zit. Dus niet op 
rij of stoelnummer. Wel zo 
makkelijk als oma mee wil, of 

vriendjes naast elkaar willen 
zitten.
      De spaaractie loopt via JUMBO 
Heemskerk, via andere JUM-

BO’s sparen is niet mogelijk. 
Aan de kassa van Het Musiater 
kunnen GEEN kaartjes ver-
kocht of verzilverd worden.

 Boodschappen  voor Hans en Grietje  
 Kunstwerk Het Musiater   

 Sparen voor gratis toegangskaarten   

 KOM MOOI
VERKLEED EN GA 
MET HANS & 
GRIETJE OP FOTO   

  Hans & Grietje (Keet van RTL Telekids en Stijn MacGillavry van Zoë en Silos) komen naar JUMBO Heemskerk    




