Watt

Nieuwsbrief Het Krachtlokaal nummer 2, 2019

Het Krachtlokaal

De WATT is het magazine van Het Krachtlokaal. Dat is dé plek voor alle inwoners in de gemeente
Zevenaar die zelf werk willen maken van een goed idee of initiatief! Ze vinden er meedenk- en
-doekracht van de Contactpersonen dorpen en wijken van de gemeente Zevenaar. En kunnen er
aanspraak maken op DoeDuiten, een (kleine) financiële ondersteuning voor ideeën en initiatieven
die de dorpen en wijken van de gemeente Zevenaar vitaler en levendiger maken.
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“Bijen zijn hard nodig
voor de mensheid!”

www.hetkrachtlokaal.nl | info@hetkrachtlokaal.nl www.facebook.com/hetkrachtlokaal | www.twitter.com/hetkrachtlokaal

Colofon Tekst: Eelco Visser | Ontwerp en vormgeving: Coert de Boe | Beeld: Rafelroutes, Eelco Visser, Komdersuut, bewoners Groot Holthuizen

Lars van Onna is met
zijn veertien jaren de
jongste DoeDuiten
aanvrager tot nu toe. “Ik
zit op het Technasium
van het Candea college.
Dat is Vwo waar je wat
meer met techniek dan
talen bezig bent.”

E

en studieopdracht zette Lars op
het spoor van de DoeDuiten. “We
hebben het vak Onderzoeken en
ontwerpen, waarbij je een probleem
of project krijgt dat je
moet uitwerken en
oplossen. Eén ervan
was een bijenproject;
het aantal bijen loopt
gestaag terug. We
moesten informatie
zoeken en gaan ver
werken en vervolgens
bloemen gaan zaaien
bij school.

naar een goed moment om het uit te
kunnen voeren. We hebben in het
boekje vooral duidelijk gemaakt dat
het slecht is dat het aantal bijen af
neemt en dat we ze
hard nodig hebben
om als mensen te
kunnen bestaan.”

“Iedere keer
weer ben ik
verbaasd over hoe
mooi het hier is!”

Bloemen

Lars haast zich om te
zeggen dat hij dit pro
ject niet alleen heeft
gedaan, maar met
Jade Risselada, Made
lief Verschoren en
Hard nodig
Annemarije IJssel
Dat vonden we te mager. We hebben stijn. “Daarnaast hebben we met ver
er vervolgens een basisschoolproject schillende imkers samengewerkt. De
van gemaakt. We hebben op basis
DoeDuiten hebben we gebruikt voor
scholen een presentatie gegeven,
het aanschaffen van de bloemen, dat
voor leerlingen een werkboekje ge
ging sneller dan zaden zaaien. Toen
maakt met opdrachten om bijen
de bloemen alleen te duur waren,
beter te leren kennen, we hebben een hebben we voor een deel toch voor
bijentelling gedaan en bloemen ge
zaden gekozen. En we hebben leer
plant.” Ze deden dat in Zevenaar bij lingen het verschil laten proeven
de Wissel en het Kofschip. “Bij de
tussen imkerhoning en supermarkt
Wissel zijn de bloemen nu wegge
honing. Want die uit de supermarkt
maaid door de gemeente. Daar
mag eigenlijk geen honing worden
moeten we nog over in gesprek, want genoemd, want de bij heeft daarvoor
dan kunnen de bijen zich er niet
geen Nektar omgezet in honing,
nestelen. Bij het Kofschip zijn ze aan maar suikerwater. Dat verschil heb
het verbouwen. Daar zoeken we nog ben de leerlingen geproefd!”

STRUUNEN
EN PRUUVEN
Henk Dinters en Herman de Bruin
(Stichting Beeldenroute) op de mede
door hen georganiseerde markt
‘Struunen en Pruuven’. Herman:
“Zevenaar moet geen boodschappen
stad, maar een activiteitenstad zijn!
Met deze markt willen we
vooral laten zien dat het kán.”

José Vleeming
wil de Liemers op
de kaart zetten

José Vleeming diende met haar mede bestuursleden van Stichting
Rafelroutes een aanvraag in voor DoeDuiten. Die waren nodig voor
het maken van de prachtige site www.rafelroutes.nl boordevol
fiets-, wandel- en vaarroutes door de Liemers. José: “Ik woon al 40
jaar in de Liemers, waarvan 10 jaar aan de Dijk in Ooij, maar ik ben
iedere keer weer verbaasd over hoe mooi het hier is!”

H

et project Rafelroutes kreeg
ergens in 2017 vorm in de
hoofden van José en een
vriendin. José: “Sinds 2015 maken
wij wandelingen langs de rafel
randen van de Liemers. In 2017
ontstond, aan het einde van de
wandeling het idee om er meer mee
te gaan doen. Mijn wandelvriendin
was hartstikke druk met van alles en

nog wat, maar zette me wel op het
spoor van een eerste bestuurslid van
de Stichting. En via hem rolde het
balletje verder. Inmiddels zijn we
met z’n vieren en vullen we elkaar
mooi aan. We hebben een route
maker, een voorzitter die de Stich
ting aanstuurt en een geschiedkun
dige. Ik fungeer als trekker en doe de
communicatie. Daarnaast zijn er nog

historici uit de streek bij betrokken
die zorgen dat alle informatie over
de routes ook is gecheckt.”

Prachtig gebied

“De Rafelroutes zijn rondjes van 40
tot 45 kilometer langs de rafelranden
van de Liemers. Je kunt ze wandelen,
fietsen en we willen ook vaarroutes
gaan aanbieden. Het project kent

twee lagen: de routes zelf met de ont
dekkingen onderweg, en een tweede
laag met verdiepende informatie.
Dat zijn interviews met inwoners
van de streek die iets interessants te
vertellen hebben over de ontdek
kingen, de points of interest!” José
vindt het gebied prachtig. “Het is
overal anders; bij Spijk en Tolkamer
is het heel anders dan bij Lathum of
Giesbeek of in Meghelen. Daarnaast
kent de streek heel veel spannende
historie, mooie streekproducten,
kunst, muziek; er is hier van alles!
En waar je ook bent, je kunt overal
naar ‘het buitenland’: de Veluwe,
Achterhoek, Betuwe, zelfs Duitsland.
We zijn echt razend enthousiast. Er
zitten heel veel uren in en dankzij de
DoeDuiten kunnen we straks een
mooie website lanceren. Dat gaan
we met veel bombarie doen! Voor
1 april, als het toeristenseizoen start,
moet ons hele project staan.”

Werken aan een (nog) leukere buurt!

Meer
informatie?

Heb je vragen, wil je meer
informatie of het project mee
helpen? Mail José via
info@rafelroutes.nl.

“Komdersuut
valt op in een dorp
waar veel faciliteiten
zijn verdwenen”

“We hebben weer
een geslaagde Burendag
kunnen organiseren!”
Ivo Grob is een even bescheiden als actieve
buurtbewoner in Groot Holthuizen. Samen met een
aantal medebuurtbewoners heeft hij zich sterk
gemaakt voor een Minifestival waarbij alle buurtjes
in de grote wijk Groot Holthuizen met elkaar
werden verbonden. Op zaterdag 28 september jl,
op Burendag, was het zover!

100.000 wandelaars
en fietsers

De Stichting Rafelroutes is niet
alleen enorm enthousiast, maar
ook bijzonder ambitieus. Jose: “We
hopen ooit met onze Rafelroutes op
de Wandel- en fietsbeurs in Utrecht
te staan. Om zo ons ultieme doel te
bereiken: 100.000 wandelaars en
fietsers in de Liemers! Er ligt hier
zoveel potentieel in routes, maar dat
wordt nog niet volledig benut. Daar
om willen we ook echt doorlinken
naar sites van anderen, zodat we zo
veel mogelijk routes kunnen aan
bieden aan alle geïnteresseerden.

André Bikker bouwt met medestanders aan ‘het Angerlose huis van de mogelijkheden’

I

vo: “Elk jaar vieren we in Groot
Holthuizen de Burendag. Groot
Holthuizen is een jonge wijk met
veel enthousiaste mensen. Burendag
is een moment waarop (nieuwe)
buurtbewoners elkaar op een infor
mele manier ontmoeten. Dit jaar
wilden we het op een andere manier
vieren en hebben we er een mini
festival van gemaakt dat werd ge
houden bij Centrum 4.0! Om
14:00 uur deed DJF Dance Centre de
(dans)aftrap! Daarna waren er over
dag leuke kinderenactiviteiten, in
samenwerking met BSO Natuurlijk,
zoals schminken en boogschieten.
Theater Troef deed drie keer een
leuke voorstelling voor en met
de kinderen.”

Lekker eten en
lekkere muziek

Ook de inwendige mens kwam niets
tekort. Ivo: ”We hadden lekker eten
van satébar Barong en daarnaast ook
nog hapjes en een loterij van restau

voor de samenleving. Het is ooit ge
bouwd met geld van de samenleving
om deze te dienen en inspireren. Dat
wilden we behouden en versterken.
Want de eerlijkheid gebiedt te zeg
gen dat het in het verleden niet zo
open was. Er wonen mensen in de
buurt die er in 40 jaar niet binnen
zijn geweest! Nu proberen we dat
wel voor elkaar te krijgen. De onder
titel is Het Huis van de Mogelijk
heden; kom maar met je ideeën, dan
gaan we kijken wat we voor jullie, of
samen, kunnen doen.”

rant Eet-Lokaal. Rond etenstijd
speelde de band Maart Covers
lekkere muziek. Na het verhaaltje
voor de kinderen voor ‘het
slapen gaan’, sloot de Eastwood
Coverband de avond voor de
volwassenen af.” We zijn blij dat
we opnieuw een zeer geslaagde
burendag hebben kunnen orga
niseren, waarbij er weer meer
bewoners zijn geweest dan het jaar
ervoor. Daarvoor bedanken we alle
vrijwilligers, de ondernemers die een
steentje hebben bijgedragen, het
Oranjefonds en DoeDuiten. Zonder
hen hadden we deze fantastische dag
niet op deze manier kunnen
organiseren!”

Meer dan
hoofdkantoor
op pootjes

Het verhaal van Komdersuut begint als in Angerlo
bekend wordt dat de pastorie naast de Galluskerk
wordt verkocht. Erika Klooster woont er vlakbij
en belt haar goede vriend André Bikker. Doel? Een
avondje sparren over wat ze met de pastorie zouden
kunnen doen. Dat avondje mondt uit in het pioniers
project Komdersuut. André vertelt erover.

“B

innen de landelijke protes
tantse kerk is er een pioniers
bewering. Daar konden we subsidie
krijgen. We hebben de eigenaar
benaderd met de vraag of het
TE KOOP bord nog een half jaar
uit de tuin kon, zodat we een plan
konden maken.”

Van de samenleving

Zo geschiedde. André: “Erika en ik
leven beiden vanuit een christelijke
inspiratie. De pastorie heeft altijd die
klankleur gehad en we wilden liever
niet dat er een kantoor, een make
laar of iets dergelijks in zou komen
en het daarmee verloren zou zijn

Komdersuut stoelt op twee pijlers.
André: “De eerste is de verbinding
tussen generaties. We willen kinde
ren, ouderen en volwassenen met
elkaar in gesprek krijgen en houden.
Een mooi voorbeeld is het timmeren
van moestuinbakken met ouderen in
de pastorie, waarmee we achter de
basisschool een moestuin zijn ge
start. De kinderen krijgen daar let
terlijk wat van mee, bijvoorbeeld als
er geoogst en gekookt wordt. Dat
geeft een leuke wederkerigheid. Een
ander voorbeeld is dat de boven
bouwleerlingen van de Trompetter
interviews hebben gedaan met oude
ren. Hoe was het hier toen u kind
was? Waar speelde u? Hoe zag het er
uit? Die filmpjes hangen nu achter
QR-codes verspreid over het terrein,
zodat je in die filmpjes kunt wande
len door de geschiedenis. Zo

DoeD
komen generaties bij elkaar. Tweede
pijler is dat we mensen willen inspi
reren op hoofd, hart en handen.
Waarin kunnen we jou nou mee
nemen? Dat gaat om nieuwe vaar
digheden aanleren en hobby’s door
ontwikkelen. Op zoek naar de passie
van mensen. Maar ook lekker met je
handen in de modder, in de moes
tuin. Voor het hart bieden onder
andere we stiltemomenten, medita
tiecursussen en stiltewandelingen.
Dat is de drieslag; je bent meer dan
een hoofdkantoor op pootjes, dat is
een beetje het gevaar van deze
samenleving.”

‘Dragers’

“Wij zijn startraket om deze space
shuttle door de zwaartekracht van de
eerste fase te drukken. Nu staan we
voor de tweede fase. We hebben een
kok op ZZP-basis aangetrokken,
daarna zoeken we een coördinator
die de boel kan stabiliseren, conti
nueren en uitbreiden. Erika woont
op loopafstand, dus zij zal organisch
kunnen blijven meedraaien. Ik blijf
als creatief trainer en retraitebege
leider actief. We hebben een basis
subsidie van drie jaar met drie jaar
afbouw. Die subsidie fungeert als
dominosteentje. Doordat één orga
nisatie bijdraagt, besluiten steeds
weer andere organisaties dat ook te
doen. Daarna is de uitdaging de
financiering zelf op orde te krijgen.
Dat willen we vormgeven door deel
nemersgelden, PGB’s, heisessies op

maat, Vrienden van Komdersuut en
horeca.” André is blij met alle men
sen die bij willen springen als dat
nodig is. Neemt niet weg dat er best
wat te wensen over blijft. “We
zoeken nog wat ‘dragers’; mensen
die hun eigen taak kunnen beheren.
Zodat de continuïteit niet alleen bij
de kartrekkers blijft liggen. Zo’n taak
kan het vrijwilligersbeleid zijn, deel
uitmaken van de oproeppool in de
keuken, een dagdeel de huiskamer
draaien, maar ook op bestuurlijk
niveau willen we wat verbreding
aanbrengen.” André merkt dat Kom
dersuut begint te leven in Angerlo.

“We zoeken
nog wat ‘dragers’;
mensen die hun
eigen taak kunnen
beheren”
“Mensen vinden het een heel leuk
initiatief en nu het langzamerhand
steeds zichtbaarder wordt, leidt het
ook tot veel positieve respons. We
hebben een bibliotheek, een cadeau
winkel, een moestuin en dat valt op
in een dorp waar veel faciliteiten zijn
verdwenen. En straks is er ook nog
een terras waar je een bak koffie kunt
gaan drinken!”

Het
Krachtlokaal
laat van zich
horen met een
eigen podcast!
De Contactpersonen dorpen
en wijken laten zichzelf iedere
dag zien in de dorpen en
wijken die de gemeente Zeve
naar rijk is. Vanaf nu laten ze
ook een aantal keren per jaar
van zich horen met de podcast
DoeDuiten Zevenaar.

E

en podcast biedt voor audio
eigenlijk dezelfde mogelijkheden
als Netflix voor TV. De podcast Doe
Duiten Zevenaar is te beluisteren via
de website van Het Krachtlokaal:
www.hetkrachtlokaal.nl. In iedere
podcast vertellen de Contactperso
nen dorpen en wijken, Anke Voes
ten, Leny Thuss en Maikel van der
Beek, over hun werk, de projecten
die ze ondersteunen en wat deze
betekenen voor de dorpen en wijken
in Zevenaar.

Mooie voorbeelden

In de eerste aflevering lichten Leny
en Anke er een aantal mooie pro
jecten uit. Ze vertellen over hoe het
contact met de initiatiefnemers tot
stand kwam, waar ze de DoeDuiten
voor hebben aangevraagd en wat er
vervolgens mee is gedaan. Daarnaast
vertellen ze over de DoeDuiten voor
2020 en over allerlei plannen die ze
hebben om de initiatiefnemers meer
met elkaar in verbinding te brengen.

Luister vooral!
Vind je Komdersuut een mooi initiatief?
En wil je drager worden van een activiteit?
Of er meer over weten? Mail dan naar
info@komdersuut.nl of kom een kop koffie drinken
op donderdag (10-16 uur)
of zondag (13-17 uur).

Dus loop je zelf met een idee of
initiatief rond? En ben je benieuwd
hoe het nu werkt met de DoeDuiten?
Wil je kennismaken met Leny en
Anke? Luister dan vooral naar de
podcast DoeDuiten in Zevenaar!
Heb je een idee voor deze podcast,
wil je een compliment of een op
merking maken of er een oproep in
doen? Het kan allemaal! Mail dan
met info@hetkrachtlokaal.nl.
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	Lathum
	Gehuurde spellen voor Buitenspeeldag Riverparc
voor kinderen uit Lathum en Giesbeek.
Sport, spel en ontspanning.

Zevenaar
	Realisatie Mini-bieb in Zevenaar.
	Verduurzame oorlogswandelroute.
	Gezamenlijk Groen in de buurt,
Bewoners Bugel Zevenaar
	Natuurlijke bestrijding processierups
door Nestkasten.
	Onderhoud en veiligheid visvijvers.
	Gezellige middag voor de oudere bewoners van
Bergvrede. Sport, spel en ontspanning.
	Toeristische beeldenroute tussen het te bouwen
Outletcenter en het centrum van Zevenaar.
Kunst en cultuur.
	Fotografisch expositie en competitie met
als onderwerp - Zevenaar, de stad in beeld.
Kunst en cultuur.
	Project over belang van bijen
op twee basisscholen. Groen.
	Uitdragen landschap, cultuur, natuur en historie
van Zevenaar en de Liemers via het aanbieden
van ‘Rafelroutes’. Sport, spel en ontspanning.
Kunst en Cultuur.
	Landgoed Huis Sevenaer als inspiratiebron voor
het bereiken van een duurzame biodiverse en
circulaire wereld (zie pagina 5 van dit magazine).
Duurzaamheid.
	Begeleiding en locatie voor sociaal (bewoners)
bedrijf voor Zevenaar/Liemers. Zorg en welzijn.
	Activiteiten Burendag voor drie buurtschappen in
wijk Groot Holthuizen. Sport, spel en ontspanning.
	Markt voor cultuur, kunst, kunstnijverheid
en streekproducten.
	Oud Zevenaar Activiteiten jubileumjaar (50)
van buurtvereniging de Kom.
Sport, spel en ontspanning.

	Giesbeek
	Organisatie buurtdag Giesbeek.
	Centrale ontmoetingsplek jeugd Giesbeek.

Angerlo
Zomer in Gelderland
	Bijdrage traplift en aangepast toilet,
Pionierspunt Komdersuut Angerlo
	Podiumdelen Muziekvereniging
Nieuw Leven uit Angerlo. Deze
worden ook ingezet voor andere
activiteiten. Sport, spel en
ontspanning / Kunst en cultuur.

AERDT
	Bouncing Aerdt.
	Kerstontmoeting Aerdt.

	Pannerden
	Materiaal voor vervanging
straatwerk en vergroting pleintje
rondom oorlogsmonument
Pannerden. Kunst en cultuur.

	Spijk
	Spiek Steengoed
	Opening Rustplaats
Pieter pad route 2019

herwen
	Voorlichtingsavond onthulling
monument Spitfire, Herwen Actief.

	Lobith
	Activiteiten jubileumjaar (50) Stichting
Vakantiespelen Rijnwaarden.
Sport, spel en ontspanning.
	Activiteiten in aanloop en tijdens jubileumjaar
Schuttersgilde E.M.M. te Lobith, dat in 2023 375
jaar bestaat. Sport, spel en ontspanning / Kunst
en cultuur.
Neem bij twijfel vooral contact met ons op via www.hetkrachtlokaal.nl. Samen komen we verder!

Tolkamer
	Jubileumjaar (15) beachvolleybaltoernooi Lobith
On The Beach, met activiteiten voor jong en oud.
Sport, spel en ontspanning.

www.hetkrachtlokaal.nl
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Heb je ook een idee? En heb je wat (financiële) ondersteuning nodig?
Ga naar www.hetkrachtlokaal.nl en kijk hoe je DoeDuiten aanvraagt of in contact
komt met de Contactpersonen dorpen en wijken van de gemeente Zevenaar.

