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Jeugddisco en
Sinterklaas
Herwen

Vrijdag 23 november is er
vanaf 19.30 uur een jeugddisco in dorpshuis ‘de Cluse’ in Herwen. Deze disco is
speciaal voor kinderen van
10 tot 15 jaar uit Herwen en
omstreken. De entree is 2
euro, dit is inclusief 1 consumptie.
Voor de jongere kinderen
zijn er zaterdag 24 november allerlei activiteiten tijdens de intocht van Sinterklaas in Herwen. Om 13 uur
worden de kinderen bij het
dorpshuis verwacht, om samen met muziekvereniging
St. Caecilia en schuttersgilde
Vrede & Vriendschap Sinterklaas en zijn Pieten op te
halen bij Huize Aerdt. Na de
rondgang door het dorp verzorgen de Pieten vanaf ongeveer 14 uur een programma
in het dorpshuis.
Omdat de 16 plussers uit
Herwen graag op de vrijdagavond - op loopafstand gezellig samen ergens wilden
kunnen zitten, hebben ze,
na een brainstormsessie met
ouders en bestuursleden van
de Cluse, een ruimte gekregen in het dorpshuis. Sinds
oktober zijn deze jongeren
elke 2 weken, in de oneven
week, op de vrijdag vanaf 20
uur in de Cluse te vinden.
Inmiddels maken ze ook
gebruik van het pas aangeschafte biljart en dartbord.
De jeugddisco voor kinderen
van 10 tot 15 jaar is ook een
initiatief van de 16 plussers.
De diskjockey van de avond
is DJ Marco.
Voor meer info: www.dorpshuisdecluse.nl .
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Nu een LAPT-team

Bent Sports heeft het team van Personal Trainers uitgebreid.

Bent Sports heeft het team
van Personal Trainers uitgebreid. Waar Lesley Verwoord
aanvankelijk de enige was,
zijn Marleen Knipmeijer en
Jori Stevens nu ook onderdeel
van het LAPT-team. LAPT
is een landelijk concept
voor Personal Training. Bent
Sports en Lesley Verwoord
Personal Training & Projects
zijn sinds november 2012
officieel licentiehouder.
Door onze zakenredactie
U Zevenaar

Lesley Verwoord vertelt over het

idee achter Personal Training en
zijn motivatie om LAPT naar
Bent Sports te halen. ,,Eindelijk is het zo ver en wat ben ik
trots op mijn ‘LAPT Personal
Trainers team. Mensen vragen
mij waarom ik als zelfstandig
Personal Trainer in zee ga met
een franchiseformule? Het antwoord is simpel: ik bereik een
veel grotere doelgroep met een
landelijke formule en Personal
Training wordt gangbaarder.
Men ziet Personal Training als
een ‘elite-ding’, maar dat is het
echt niet. Om het breder uit
te kunnen dragen, is er nu het
LAPT-team.”
,,Het is een goed team met
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passie voor het vak, net als ik.
Samenwerken is leuker én praktischer: vakanties en ziekte kunnen we probleemloos van elkaar
opvangen. Bovendien delen
we onze ervaringen en kennis, waardoor de kwaliteit van
onze PT stijgt. We inspireren
elkaar met trainingssystemen
en volgen elk kwartaal opleidingen en workshops. Personal
Training draait om de persoonlijke wensen en doelen van onze
klanten waarbij zo efficiënt mogelijk wordt getraind. We gaan
voor het resultaat ‘Real results
for Every Body’!” Meer info:
info@bentsports.nl of info@
personaltrainingprojects.nl

Letters maken
van chocola
Zevenaar

Op zaterdag 24 november is
er in het Liemers Museum
een workshop chocolade
letters maken en versieren
voor kinderen van 4 tot en
met 10 jaar. De Sint, die dit
jaar in het museum logeert,
is er dan ook bij. Reserveren
voor de workshop kan aan
de balie van het museum,
via email of telefonisch.
Op deze dag kan ook de
slaap- en de studeerkamer
van Sinterklaas bekeken
worden. Daarnaast is er een
tentoonstelling ingericht met
allerlei attributen rond het
sinterklaasfeest. De expositie
is tijdens de openingstijden
van het museum te bekijken;
de studeer- en slaapkamer
van de Sint alleen als hijzelf
ook aanwezig is op woensdag- en zaterdagmiddag.
Op zaterdag 24 november
gelden afwijkende toegangsprijzen. Kinderen tot 2 jaar
mogen gratis naar binnen.
Iedereen vanaf 2 jaar betaalt
2 euro. De workshop kost
7,50 euro incl. entree. Openingstijden museum: dinsdag tot en met zondag van
14 - 17 uur. Adres: Kerkstraat 16. Tel. 0316-581830.
e-mail: info@liemersmuseum.nl . website: www.liemersmuseum.nl .

Nieuwe Prins
Carnaval
Pannerden

Carnavalsvereniging ’t
Land van Waoter & Wiend
heeft een nieuwe prins. Zijn
naam is Prins Johan (van

S
S
E
N
I
S
U
B
S
U
O
SERI

Optreden
Sixtessens
Lathum

Op vrijdag 30 november treedt
de groep Sixtessens op in de
Lathumse kerk.
Sixtessens is een a-capella mannenkoor bestaande uit acht personen. Hun repertoire is breed
en gevarieerd: Oost-Europees,
barbershop en gedragen klankkleur liederen. Hedendaagse
pop- en folksongs maken tevens
deel uit van het repertoire.
Het concert begint om 20 uur.
De entree bedraagt 8 euro waarbij een kop koffie vooraf is inbegrepen. Toegangskaarten zijn te
bestellen via e-mail: vvlk@chello.nl, of per tel. 0313-631915.
Tevens zijn kaarten, zolang de
voorraad strekt, te koop voor
aanvang van het optreden.
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PRINTER, SCANNER EN KO
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PRINTRESOLUTIE TOT 4800

Moerkerk)de 1e en samen met
zijn Adjudant Vincent (Sommers) gaat hij met de leus ‘Koning, Prins of Waoterlaander,
Feesten gon wi-j as gin aander’
het nieuwe carnavalsseizoen
in. De Prinsenwisseling vond
plaats tijdens de Pronkzittingsavonden van vrijdag 16 en zaterdag 17 november. De Orde van
verdienste werd uitgereikt aan
Mart Janssen vanwege zijn inzet en deelname aan onder andere Tafeltje dekje, onderhoud
plantsoenen, 50 jaar koorzanger
waarvan 9 jaar als voorzitter en
zijn inzet voor het schuttersgilde
en toneelgezelschappen.
Beide avonden werden in samenwerking met Ons Kent
Ons gehouden in het Schuttersgebouw te Pannerden, die voor
deze Pronkzitting was ingericht
als Love Boat. Kijk voor meer
informatie op: www.waoterenwiend.nl .

BLU-RAY BRANDER
LG BH10LS38

x 1200 DPI

USB HI-SPEED

79,90

LightScribe Technologie; Lezen: 48x (CD), 16x (DVD), 10x (BD);
Schrijven: 48x (CD), 16x (DVD±R), 8x (DVD±R DL), 10x (BD-R),
8x (BD-R DL); Herschrijven: 24x (CD), 6x (DVD-RW), 8x (DVD+RW),
12x (DVD-RAM), 2x (BD-RE), 2x (BD-RE DL); Kleur: zwart; Bulk;
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2 TB HARDE SCHIJF
USB 2.0 AANSLUITING

ALL-IN-ONE PRINTER CANON PIXMA MG2250

Compacte, stijlvolle All-in-One voor thuis; Snel documenten en foto’s printen; Eenvoudig en
efficiënt printen vanaf het web; Printsnelheid afbeeldingen 10 x 15 cm: circa 44 seconden;
Flatbed CIS-kleurenscanner; Scannerresolutie tot 1200 x 2400 dpi;
LCD-scherm met 7 segmenten; Papiercapaciteit: max. 100 vel (voorste lade);

EXTERNE HARDE SCHIJF WD ELEMENTS DESKTOP
Model: WDBAAU0020HBK-EESN; Windows/Mac;
Afmetingen (h x d x b): 36,14 x 179 x 116,58 mm

Ons nieuwe adres Groenlandstraße 31, 46446 Elten, Duitsland.
A12 Arnhem NL => A3 Oberhausen DE. Afrit: Elten. Links afslaan richting Elten.
De eerste afslag (na het tankstation) weer links afslaan op de Kattegattweg.
De eerste straat rechts afslaan op de Groenlandstrasse. 2e afslag rechts en
dan aan de linkerkant. Hier zijn ruime parkeermogelijkheden (gratis) aanwezig.
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Alle vermelde prijzen zijn in EURO en
inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen
kunnen afwijken. Deze aanbiedingen
zijn alleen geldig van 21 t/m
27 november bij ons afhaalkantoor.
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Elten

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.15 uur
Zaterdag 09.00 uur tot 17.00 uur

GISTRON

