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Bijzonder omdat we geen beursvloer konden houden. We 
hopen deze dit najaar alsnog te mogen organiseren. En 
een goed jaar omdat we veel organisaties, verenigingen 
en stichtingen konden matchen. Dankzij onze match-
groepen, maar zeker ook dankzij onze manager Audrey 
Jeurissen die weet hoe je partijen samenbrengt.

De cijfers van het afgelopen jaar spreken boekdelen. 
Er is in 2020 vaker een beroep gedaan op de Liemerse 
Uitdaging. Er kwamen zelfs 178 matches tot stand met 
een maatschappelijke waarde van totaal 242.015 euro. Dat 
is ongekend hoog zonder beursvloer. Onze matchgroe-
pen hebben 89 keer partijen bij elkaar gebracht terwijl op 
de spullenbank vijftig keer met succes een beroep werd 
gedaan. En ook mooi om te melden is dat 48 vrijwilligers 
zich belangeloos inzetten voor het maatschappelijk be-
lang van de Liemerse Uitdaging en bijna 110 bedrijven en 
instellingen uit de Liemers hun bijdrage leveren. 
Die betrokkenheid maakt ons als bestuur trots.

Een ding wordt wel duidelijk. De Liemers kan niet meer 
zonder zijn Uitdaging. Ook in dit coronatijdperk zetten we 
ons beste beentje voor. We zijn ook blij dat de Liemerse 
gemeenten, founders, sponsors en vrienden ons afgelo-
pen jaar weer steunden. Het is die betrokkenheid van alle 
partijen die het succes maakt. En precies daarom moeten 
we met z’n allen onze schouders onder de Liemerse Uitda-
ging blijven zetten. Zeker nu hebben we elkaar nodig! 

Sjoerd Geurts, voorzitter

• Totaal 178 succesvolle matches

• Maatschappelijke waarde € 242.015

• 50 matches via de Spullenbank

• 48 actieve vrijwilligers 

• 108 betrokken bedrijven en instellingen

• 76 maatschappelijke organisaties 

 op weg geholpen
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Wisseling van de wacht
In 2020 nam Sjoerd Geurts de voorzittershamer over van Jan Ummenthum. Geurts is eigenaar van 
Geurts Media. Zijn bedrijf is gevestigd in de Liemers (Ooij) en levert journalistieke diensten op het gebied van 
tekst, hoofdredactie en film. Geurts is daarnaast al sinds jaar en dag actief in het Liemerse verenigingsleven.
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Dat hadden we een jaar geleden niet kunnen den-
ken. Dat we nu nog steeds te maken hebben met de 
pandemie, die ons beperkt in ons doen en laten. Ook 
voor de Liemerse Uitdaging was het een jaar met 
vele gezichten. Maar vooral een jaar waarin we veel 
verenigingen, stichtingen en organisaties blij konden 
maken.

Voor mij was het als kersverse voorzitter een bijzondere 
start met louter online ontmoetingen. Vorig jaar mocht 
ik Jan Ummenthum opvolgen. Jan had na zes jaar zijn 
maximale bestuurstermijn bereikt en droeg het stokje 
over. Jan was een van de gezichten van de Liemerse 
Uitdaging. We gaan zijn enthousiasme en gedrevenheid 
missen. Het is niet eenvoudig om in zijn voetsporen te 
treden. Al heb ik een vliegende start omdat de Liemer-
se Uitdaging voor mij weinig geheimen kent. Ik was 
jarenlang als communicatievrijwilliger actief en vanuit 
mijn bedrijf Geurts Media, maar ook als bestuurder van 
verenigingen betrokken bij meerdere matches. Aan 
beide kanten van de match…

Als voorzitter aantreden in een jaar waarin alles anders 
is en wordt, valt niet mee. COVID-19 heeft de wereld 
definitief veranderd. Wat de gevolgen voor de Liemerse 
Uitdaging zijn, weten we niet. Maar wel duidelijk is dat 
2020 ondanks alle beperkingen een bijzonder maar ook 
goed jaar was voor de Liemerse Uitdaging. 

2020 in cijfers

Wij danken in het bijzonder onze founders/sponsoren

2020

178
MATCHES!

waarde

E 242.015,-

Inhoudsopgave
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MATCHMAKERS

MATCHGROEP DUIVEN & WESTERVOORT
Boris Wielinga - Over Rood Arnhem
Hans Willems - Willems Technisch Adviesbureau
Rachel Walraven - Walraven WebWerk
Rien Boskeljon - Spiegel & Reflex
Tonny Heijmen - Rabobank Arnhem en Omstreken

MATCHGROEP MONTFERLAND
Birgit Giezenaar - Liemerse Uitdaging
Elise Nibbeling - Rabobank Graafschap 
Herman Terbeek - Plavei
Henk Coenraadts - Coenraadts Consultancy
Lotte Span - Span Finishing
Marieke Bach - Marieke Bach, Adviseur Duurzame 
Inzetbaarheid
Roel Dijkman - Dijkman Coating

MATCHGROEP ZEVENAAR
Anne Aaldering - Huidkliniek Cosmed
Dirk van der Veen - Vacts MediaGrafie
Eef Booltink - W.B.S. Rijnwaarden
Els Wilmer - Wilmer Advantage
Erik Hendriks - Hendriks Coffee 
Hans Becker - Dentro 
Robby de Reus - Van Dorp

Onze organisatie

ADVIESGROEP

Astrid Huitink - Rabobank Arnhem en Omstreken
Belinda Elfrink - Gemeente Zevenaar
Bert Frölich - Kunstwerk!
Chris van de Ven - De OGtent/Hope XXL
Hans Sluiter - Gemeente Westervoort
Johannes Goossen - Gemeente Duiven
José Verlaan - Mikado
Karlijn Hillen - Caleidoz
Léon Lucas - Candea College
Martin Som - Gemeente Montferland
Pascal van der Maas - Welcom

OPERATIONEEL TEAM

Audrey Jeurissen - Manager
Henk Heijmen - Spullenbank coördinator
Rachel Walraven - Website ondersteuner
Sylvia Verhaar - Management adviseur

COMITÉ VAN AANBEVELING

Axel Jansen - JAZO Zevenaar
Henk Dekker - Lindus
Jan Ummenthum - Rabobank Arnhem en Omstreken

BESTUUR

Aletta Laarberg - Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars
Dirk Hoogland - Woonstichting Vryleve

Harald Wiggers - Harald Wiggers Onderwijsinnovatie & Transitie
Jacqueline ter Horst - Rabobank Arnhem en Omstreken

John Aaldering - SRM Schaderisico Management
Sjoerd Geurts - Geurts Media

Sylvia Verhaar - Initiatiefnemer Liemerse Uitdaging

De Liemerse Uitdaging werkt samen met een groot aantal vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Deze maatschappelijk 
betrokken mensen vervullen diverse rollen en vormen samen de drijvende kracht achter onze organisatie.  

Met gemengde gevoelens kijk ik terug op het afgelopen 

jaar. Een tijd waarin ondernemers en organisaties veel 

voor de kiezen kregen. Ook voor de Liemerse Uitdaging 

was het een ongewone periode. Met alle coronamaat-

regelen was het niet mogelijk om elkaar fysiek te ont-

moeten of te helpen en maatschappelijke evenementen 

werden afgeblazen. En dat terwijl de behoefte aan  

ondersteuning vanuit de samenleving juist toenam. 

Vraag en aanbod op verantwoorde wijze tot elkaar 

brengen werd letterlijk een uitdaging. Maar... wij heten 

niet voor niets de Liemerse Uitdaging! Door in kansen te 

denken, proactief te handelen en krachten te bundelen 

is het ons gelukt waardevolle hulp te blijven bieden.

Er kwamen bijzondere projecten op ons pad. Toen tijdens 
de eerste golf alle verzorgingscentra dicht gingen, kwam 
een grootschalige actie op gang om beeldbel-apparatuur 
in te zamelen voor de bewoners van Liemerije. Hulp kwam 
uit alle gemeentes, van ondernemers en particulieren, met 
nieuwe en tweedehands apparatuur. Dat was in één woord 
geweldig. En onze oproep voor ‘Blijmakers’ zorgde voor 
een spontane overvloed aan cadeautjes en lekkernijen, 
waarmee we heel veel gezinnen en ouderen in een kwets-
bare situatie konden verrassen. 

Het is hartverwarmend om te zien dat - zelfs in tijden 
van crisis - bedrijven en maatschappelijke organisaties er 
samen voor zorgen dat mensen in de Liemers geholpen 
worden. Dat is bijzonder en helemaal niet vanzelfsprekend! 
We sluiten 2020 af met een prachtig resultaat van 178 mat-
ches. Matches in menskracht, materialen, middelen, kennis 
en creativiteit vertaald naar een maatschappelijke waarde 
van 242.015 euro. Een prestatie die we te danken hebben 
aan een sterk team van vrijwilligers en ondersteuners. 
Ik wil alle ondernemers, het bestuur, de matchgroepen en 
het vrijwilligersteam enorm bedanken voor hun bijdrage. 
Ook namens alle stichtingen en verenigingen die door de 
hulp van het bedrijfsleven verder zijn geholpen. 
Een ding is duidelijk, we zijn nog lang niet klaar in de 
Liemers. We hebben elkaar nodig om er het beste van te 
maken. Dus steun elkaar, vraag waar je kunt helpen of 
waarbij je hulp nodig hebt. De Liemerse Uitdaging staat 
hoe dan ook klaar om haar bijdrage te leveren.

 
Audrey Jeurissen, manager 

In kansen blijven denken
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                       Wat we doen
De Liemerse Uitdaging is simpel gezegd een bemidde-
lingsbureau in vraag en aanbod van Materialen, Middelen 
en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en 
kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven 
gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrok-
kenheid te tonen in concrete acties om daarmee het 
leefklimaat in de Liemers te verbeteren.

MATCHEN VAN VRAAG EN AANBOD

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie 
ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd 
van de grond komt. Meestal omdat er te weinig geld, tijd 
of kennis aanwezig is. Maatschappelijke organisaties kun-
nen in dat geval een aanvraag indienen bij een van onze 
matchgroepen. Iedere matchgroep bestaat uit bevlogen 
ondernemers die hun netwerk openstellen. 
En dat is ontzettend waardevol. Verenigingen en stichtin-
gen weten hun weg vaak niet te vinden en voor een  
ondernemer in de matchgroep kan het met een tele-
foontje zo geregeld zijn. Het concept is eenvoudig maar 
ontzettend doeltreffend.
Het is onze missie om het bedrijfsleven en maatschappe-
lijke initiatieven met plezier samen te laten werken zonder 
dat er geld aan te pas komt. Dat doen we door vragen van 
maatschappelijke organisaties te matchen met aanbod van 
bedrijven, maar ook door ontmoetingen te organiseren 
zoals Beursvloer de Liemers, door projecten aan te jagen 
en door bedrijven te helpen bij het praktisch invullen van 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Wij gaan voor een win-win-win resultaat waarbij verenigin-
gen en stichtingen hun (vrijwilligers)werk nog beter en  
leuker kunnen doen, Liemerse bedrijven hun maatschap-
pelijke betrokkenheid laten zien én waar nieuwe verbindin-
gen gelegd worden tussen bedrijfsleven en samenleving. 

DE NEDERLANDSE UITDAGING

De Uitdaging is dé maatschappelijk makelaar van Neder-
land! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het 
land hebben wij het mooiste netwerk van maatschappelijk 
betrokken ondernemers. De Nederlandse Uitdaging is de 
landelijke coöperatie van alle lokale Uitdagingen. Haar 
belangrijkste taak is kennis te delen en nieuwe Uitdagin-
gen op te starten. Daarnaast moedigt de Nederlandse 
Uitdaging landelijke bedrijven aan om zich regionaal in te 
zetten en hierbij ondersteuning te bieden aan managers 
van de lokale Uitdagingen.
Het doel van de Nederlandse Uitdaging is het merk 
‘de Uitdaging’  in zoveel mogelijk gemeenten te implemen-
teren. Zo maken wij samen Nederland steeds een stukje 
mooier!

Vraag en aanbod bij 
elkaar brengen, met 
gesloten knip en een 

goed gevoel, dat is wat 
we doen en waar we 

goed in zijn!

BEURSVLOER DE LIEMERS 

Op de jaarlijkse Beursvloer bieden bedrijven, serviceclubs, 
onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen en over-
heden hun kennis, kunde, middelen, materialen, helpende 
handen en netwerk aan. Dit aanbod proberen we te mat-
chen met de hulpvragen van maatschappelijke organisa-
ties. Zij ontmoeten elkaar live op het evenement. Als dank 
voor het aanbod levert de maatschappelijke organisatie 
een tegenprestatie. Zo wordt een match een gelijkwaardig 
partnerschap. Op de ‘Maatschappelijke Beursvloer’ wordt 
gehandeld, maar met gesloten beurzen.
In 2020 hebben we vanwege de pandemie besloten geen 
Beursvloer te organiseren. Ook voor 2021 geldt een grote 
onzekerheid met betrekking tot het wel of niet kunnen 
plannen van een fysieke Beursvloer. We kijken er erg naar 
uit om - zodra het kan - mensen weer aan elkaar voor te 
stellen en mooie samenwerkingen op gang te brengen. 

SPULLENBANK

Maatschappelijke organisaties die verlegen zitten om 
meubilair of andere artikelen, kunnen terecht bij de Spul-
lenbank van de Liemerse Uitdaging. De vraag kan afkom-
stig zijn van (sport)verenigingen, buurthuizen, scholen en 
stichtingen, die op het maatschappelijke vlak actief zijn in 
de Liemers. Spullen die bij bedrijven overtollig zijn, zijn bij 
deze organisaties vaak meer dan welkom. Bedrijven die 
verhuizen of om andere redenen geen gebruik meer ma-
ken van meubilair, apparatuur of materiaal kunnen deze 
doneren aan onze Spullenbank. Stichtingen en verenigin-
gen zijn hier erg blij mee en kunnen dit goed hergebrui-
ken. Uiteraard mogen maatschappelijke organisaties ook 
zelf spullen doneren. Zo krijgen veel spullen een tweede 
leven, zijn bedrijven blij dat ze anderen kunnen helpen en 
dragen we bij aan een circulaire economie. 

Heb je een aanbod of ben je op zoek naar spullen? 

Bekijk onze website voor meer informatie en het 

actuele aanbod in de Spullenbank.

In 2020 werden 1936 spullen gedoneerd aan de Spullen-
bank. Het aanbod bestond uit kantoorspullen, meubilair, 
boeken, cadeaus, snoepgoed en nog veel meer. 
Hier zijn 50 matches mee gemaakt met een waarde 

van € 18.775,-
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Vraag en aanbod
WE MAKEN DE MATCH

Soms loop je als maatschappelijk organisatie vast op 
vragen die door gebrek aan geld, tijd, middelen of kennis 
zijn blijven liggen. De Liemerse Uitdaging kan je verder 
helpen. Dien je aanvraag bij ons in en we brengen je graag 
in contact met lokale bedrijven die hun kennis willen 
delen, materialen over hebben of die een helpende hand 
kunnen bieden bij een klus of project.

DURF JIJ TE VRAGEN, DAN DURVEN ANDEREN TE 

GEVEN. 

Iedere maatschappelijke, non-profit organisatie in de 
Liemers kan in aanmerking komen voor kosteloze bemid-
deling. In principe kun je alles aanvragen waarmee het 
bedrijfsleven - in natura - kan helpen. Denk aan advies, 
helpende handjes, faciliteiten of materialen. 

Een aanvraag komt in aanmerking wanneer deze duidelijk 
omschreven is en niet te omvangrijk of te complex. Denk 
ook na over een leuke tegenprestatie, dit hoeft niet op 
hetzelfde niveau, maar er moet in alle redelijkheid iets  
teruggedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan iets lekkers 
bij de koffie, een stukje PR in een clubblad of een zelf- 
gemaakt kunstwerk. Via onze matchgroepen, spullenbank 
of events proberen wij jouw vraag te matchen met het 
aanbod vanuit een bedrijf. 

Wij werken samen met diverse organisaties in de Liemers 
die maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Wanneer 
het ons niet lukt om jouw vraag te matchen met een be-
drijf, kunnen we je vaak wel op een andere manier verder 
helpen. 

Aanvragen kun je het hele jaar indienen via onze website. 
Heb je hulp nodig, vraag het ons gerust.

De Liemerse Uitdaging heeft het welzijn van de maat-

schappij hoog in het vaandel staan. Iedere dag probe-

ren wij de samenleving een beetje mooier te maken. 

En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Wanneer je je als bedrijf aansluit bij de Liemerse Uitdaging 
draag je bij aan maatschappelijke initiatieven en toon je 
betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken, oftewel 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Je laat als 
bedrijf zien dat je er niet alleen bent om winst te maken, 
maar ook rekening houdt met je omgeving en de mensen 
binnen en buiten je bedrijf. Medewerkers en klanten waar-
deren jouw maatschappelijke inzet! 

MBO maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) en wordt gezien als de prak-
tische, lokale invulling daarvan. De Liemerse Uitdaging 
helpt jouw bedrijf om vorm te geven aan maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld jouw kennis 
inzetten, helpende handen bieden, faciliteiten beschikbaar 
stellen of overtollig materiaal een tweede leven geven. 

NOG EVEN KORT HOE HET WERKT:

• Dien je aanvraag via onze website in. 
• Bedenk ook alvast een leuke tegenprestatie.
• Jouw aanvraag wordt door onze matchgroep behandeld.
• De matchgroep houdt contact met je over jouw aanvraag.
• Er wordt gezocht naar een bedrijf die invulling kan geven aan jouw aanvraag.
• Gaat het bedrijf de uitdaging aan, dan hebben we een match! 

Doe met ons mee!
Als onderneming, organisatie of andere stakeholder kun 
je ook financieel bijdragen aan het werk van de Uitdaging. 
Met een bedrag van € 250,00 per jaar ben je al Vriend van 
de Liemerse Uitdaging en help je mee om jouw omgeving 
nog mooier en fijner te maken. Daarnaast kennen wij ook 
sponsors en founders die ons ondersteunen.

Wil je bijdragen? Op welke manier dan ook? Laat het ons 
weten. Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.
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BINGOKAARTEN ACTIE SINTERCLUB KRIJGT HULP 

VAN ISA EN MIGAL (COVERFOTO)

Toen duidelijk werd dat een intocht niet kon plaatsvinden 
bedacht Sinterclub Duiven de Sinterklaas BingoShow, een 
live spektakel met een bingo waar iedereen mee kon 
spelen voor mooie prijzen. Samen met de Liemerse 
Uitdaging werd de actie gestart om bij iedere verkochte 
bingokaart een gratis kaart te schenken aan kinderen in 
een kwetsbare situatie. ‘Want ieder kind moet mee kunnen 
genieten van dit feest’, aldus Sinterclub.

Wij kregen hulp van Isa en Migal, leerlingen van het 
Candea die zich inzetten voor het MDT-project. 
De meiden gingen bij lokale winkeliers in Duiven op jacht 
naar cadeautjes om bij de bingokaarten te doneren. 
Met succes, Isa en Migal hebben maar liefst 175 gratis bin-
gokaarten, 175 chocoladeletters van AH Duiven en tassen 
vol snoepgoed en knutselspullen aan Arlène Berends van 
Voedselbank Arnhem kunnen overhandigen!

Heb je spullen, apparatuur 
of meubilair beschikbaar 
wat nog een tweede kans 

verdient? 
Laat het ons weten. 
Samen kunnen we er 

anderen blij mee maken!
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3D-GEPRINTE DATAGRIJPERS DANKZIJ HENDRIKS COFFEE

“Zijn er bedrijven in de regio die niet constant hun 3d printer aan hebben 
staan en af en toe de printer voor ons aan willen zetten?” Zo luidde deze 
leuke aanvraag van GoClean de Liemers. Ze wilden extra datagrijpers 
produceren waarmee het rapen van het zwerfafval makkelijker wordt voor de 
vrijwilligers. 
Erik Hendriks van Hendriks Coffee vond het geen enkel probleem om zijn 
3D-printers hiervoor aan te slingeren en stelde deze meerdere avonden 
beschikbaar om de gewenste materialen te maken!

 

Coers & Roest Liemerije Oude telefoon om wondertelefoon van te maken

Prick en van Houtum Nextdoor Burenhulp Oprichting stichting

CompUniversity Liemerije Laptops 8x voor beeldbellen tijdens lockdown

Aanbieder wenst anoniem te blijven Stichting Leergeld Asus laptops 14x nieuw

JAZO Zevenaar Kinderboerderij Rosorum Corona informatieposters t.b.v. bezoekers

Luca2000 Monique Kruitwagen i.s.m. Liemers- en Candea College Ford Mustang 3 dagen voor galashoot leerlingen

Toyota Bloemberg Monique Kruitwagen i.s.m. Liemers- en Candea College Toyota Supra 3 dagen voor galashoot leerlingen

Hans Becker Monique Kruitwagen i.s.m. Liemers- en Candea College VW Kever 3 dagen voor galashoot leerlingen

IW Achterhoek Rivierenland ZevenAARDIG Divers kantoormeubilair t.b.v. inrichting Volta

Luca2000 Oudervereniging St. Martinusschool Ford Mustang en Porsche 911 voor groep 8 afscheid

JAZO Zevenaar Carnavalsvereniging Paljas Industriële acculader

Symbion Braamhuis Kluswerkzaamheden woonkamer en keuken

Gelderlander Liemerije i.s.m. Liemerse Uitdaging PR inzamelingsactie beeldbelapparatuur

Opruimen met El Liemerije Tablet t.b.v. beeldbellen

De Loper Liemerije Tablets 2x t.b.v. beeldbellen

Van Kerkhoff Liemerije Tablet t.b.v. beeldbellen

Didata Automatisering Liemerije Tablet t.b.v. beeldbellen

Particulier aanbod vanuit Zevenaar (7 
matches)

Liemerije Tablets 7x t.b.v. beeldbellen

Particulier aanbod vanuit Duiven (4 matches) Liemerije Tablets 4x t.b.v. beeldbellen

Particulier aanbod vanuit Montferland  
(8 matches)

Liemerije Tablets 6x en laptops 5x t.b.v. beeldbellen

De Goede Dag, shop-in-shop Elver Samenwerking (opstart) voor verkoop producten

Kansrijk de Liemers Roel Dijkman Juridisch advies 

Zevenaar Post Liemerije i.s.m. Liemerse Uitdaging PR inzamelingsactie beeldbelapparatuur

Studio Sommers Liemerije i.s.m. Liemerse Uitdaging Inzamel- en coördinatiepunt voor tablets en laptops

Tennis Vereniging Didam Roel Dijkman Advies t.b.v. integratie en beëindiging stichting

Stem van Montferland Liemerije i.s.m. Liemerse Uitdaging PR inzamelingsactie beeldbelapparatuur

Aanbieder wenst anoniem te blijven Liemerije Samsung Tab S5e tablets 25x nieuw

CP Grafimedia Durf Digitaal Montferland Drukwerk 250x flyers

Laarberg Notarissen en scheidingsbemid-
delaars

KIVADA Wehl Hulp bij oprichten stichting

Triple A Cosmetics Welcom Senioren Attenties 1400 stuks bad-, haar- en doucheproducten

Electrocar Bureninitiatief Bergh - Henriette Daals Lego bouwpakketjes 25x

IKEA Duiven Rotary Bergh Kinderboeken 350x

Life-Line-Trainingen Stg Vrienden St Martinus Advies en ondersteuning bij aanschaf AED

Life-Line-Trainingen Stg Vrienden St Martinus Reanimatiecursus voor 6 burgerhulpverleners

Aanbieder      Ontvanger                                Omschrijving

MATCHLIJST REGULIER

Het Span Vormgevers Liemerse Uitdaging Vormgeving jaarverslag 2019

CP GrafiMedia Liemerse Uitdaging Drukwerk jaarverslag 2019

Lindus Liemerse Uitdaging Lidmaatschap Lindus 2x

Liemerse Uitdaging Vrijwilligersprijs Duiven Jurylid grote vrijwilligersprijs

Toyota Bloemberg Liemerse Uitdaging Gebruik transport bus 

Het Ondernemersbelang Liemerse Uitdaging Column in vakblad

Electrocar Horsterpark Korting en service op golfkar

Over Rood i.s.m. Marc Samuels Initiatief t.b.v. Behoud Kerk Westervoort Traject uitgezet incl. begeleiding

Happy Body & Mind Gehandicaptenraad Duiven Vrijwillige coördinator voor scholen

Entrea Lindenhout Gezinshuis Different Colours Advies en ondersteuning t.b.v. oprichting gezinshuis

Willy Demon Mikado, seniorenhulp Hulp bij afvoeren van meubilair per aanhanger

Over Rood Liemers Vitaal Advies bij opzetten platform

Kees van de Brink Knotploeg Duiven Verzorging maaltijden tijdens 6 knot-dagen 

Van Dorp Dorpsnoot Loo Levering 3 LED buitenverlichting masten

Rabobank Arnhem en Omstreken Mikado Groenteplein Westervoort Stoelen 8x, tafels 4x, fauteuils 2x en lampen 4x

Atelier de Beauté Zonnebloem Duiven Kerstattenties 110x kralenhanger Guatemala

Rotary Zevenaar via Sinterclub Duiven Stichting Gaandeweg Bingokaarten voor Sinterklaasbingoshow 10x

Rabobank Arnhem en Omstreken via  
Sinterclub Duiven

Stichting Gaandeweg Bingokaarten Sinterklaasbingoshow 16x

Triple A Cosmetics Stichting Gaandeweg Verwencadeaus 240x voor welkomstboxen

IKEA Duiven Stichting Gaandeweg Kinderboeken 106x voor welkomstboxen

Brilliant Group via Sinterclub Duiven Bureninitiatief Mary Ossevoort Bingokaarten Sinterklaasbingoshow 30x

Brilliant Group via Sinterclub Duiven Voedselbank Arnhem Bingokaarten Sinterklaasbingoshow 58x

Van Dorp via Sinterclub Duiven Voedselbank Arnhem Bingokaarten Sinterklaasbingoshow 50x

JAZO Zevenaar via Sinterclub Duiven Voedselbank Arnhem Bingokaarten Sinterklaasbingoshow 67x

Social Foods Sinterclub, Sinterklaas Bingo Show Appeltaarten als bingoprijs 6x

Liemerse Uitdaging Candea ism MDT/Hope XXL Begeleiding maatschappelijke stage 2 leerlingen

Rotary Duiven Candea ism MDT/Hope XXL Begeleiding maatschappelijke stage 2 leerlingen

Horsterpark BongerdBühne Groessen Afspraak voor gebruik loopplanken in 2021

Ogtent Cultureel initiatief Andreaskerk Groessen Gebruik van vleugel voor concerten in 2021

Albert Heijn Duiven MDT leerlingen tbv Voedselbank Arnhem Chocoladeletters 145x en tas met traktaties

Albert Heijn Duiven Bureninitiatief Mary Ossevoort Chocoladeletters voor minima 30x

De Pompernikkel MDT leerlingen tbv Voedselbank Arnhem Chocolade traktaties 10x

Aanbieder      Ontvanger                                Omschrijving

MATCHLIJST REGULIER

ATMR GIFTS VERRAST MET MOOIE KERSTPAKKETTEN 

In een bijzonder jaar wilde de Liemerse Uitdaging een aantal mensen extra 
in het zonnetje zetten. Mensen die ondanks alle tegenslagen zich in blijven 
zetten voor anderen en daarbij soms zichzelf vergeten. Onder de naam  
‘Blijmakers’ ging de actie van start. Tim Hoen van ATMR Gifts (op foto)  
reageerde vrijwel direct. Hij wilde tien kerstpakketten en een doos vol  
kerstcadeaus schenken aan mensen die dit extraatje goed konden  
gebruiken. Met deze pakketten zijn wij op pad gegaan. Daarbij kregen we 
hulp van de vrijwilligers van GoClean, Mary Ossevoort en onze matchmakers 
Tonny en Henk Heijmen. Alle ontvangers waren blij en soms ook emotioneel 
verrast door deze bijzondere waardering. Dank ATMR Gifts dat we dit samen 
mogelijk konden maken.

10   |   Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020   |   11     



Aanbieder      Ontvanger                                Omschrijving

MATCHLIJST REGULIER

Aanbieder      Ontvanger                                Omschrijving

MATCHLIJST REGULIER

Primera Duiven MDT leerlingen tbv Voedselbank Arnhem Kleurboeken en stiften 6x

Jumbo Gradussen MDT leerlingen voor minima Duiven Drop en chocoladeletters 20x

Bakker Bart Duiven MDT leerlingen voor minima Duiven Cake en snoepgoed 4x

Hendriks Coffee GoClean de Liemers Gebruik 3D-printers om mobiele houders te maken

Liemerse Uitdaging Candea College Sparringpartner coronaproof activiteiten

ATMR Gifts Bureninitiatief Mary Ossevoort Luxe kerstpakketten voor minima 3x

IKEA Duiven Bureninitiatief Mary Ossevoort Kinderboeken voor Sinterklaas en Kerst 104x

Particulier aanbod Duiven Bureninitiatief Mary Ossevoort Sinterklaas- en kerstcadeaus voor kinderen 25x

JAZO Zevenaar Sinterclub ism Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie Sinterclub

Het Ondernemersbelang Liemerse Uitdaging Column in vakblad 2x

Luca2000 Vrijwilligers Liemerse Uitdaging Wenskaarten

DIVI Liemerse Uitdaging Websitehosting en beheer

Liemerse Uitdaging MKB Montferland Presentatieavond over de Liemerse Uitdaging

Jacques Kok Fotografie Liemerse Uitdaging Fotografie bestuursoverdracht

GRIP Accountants en Adviseurs Liemerse Uitdaging Opmaken jaarrekening

Boris Wielinga Liemerse Uitdaging Spullenbank opslag januari - februari

Luca2000 Liemerse Uitdaging Spullenbank opslag maart - december

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Kantoorlocatie incl faciliteiten

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Gebruik van bestelwagen en aanhanger gehele jaar

JAZO Zevenaar Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie bestuur

Van Dorp Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie matchgroep

Willems Technisch Adviesbureau Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie matchgroep

Inloophuis de Herberg Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie matchgroep

Altop Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie matchgroep

Musiater Liemerse Uitdaging Vergaderlocatie matchgroep

Favoriet FM Liemerse Uitdaging Radio interview 

Zingg Vrijwilligers Liemerse Uitdaging Chocolade attenties 

IJs & More Vrijwilligers Liemerse Uitdaging Chocolade attenties 

Pisa Vrijwilligers Liemerse Uitdaging Chocolade attenties

Luca2000 Vrijwilligers Liemerse Uitdaging Kerstattenties

HOPE XXL EN DIDATA AUTOMATISERING

MDT staat voor Maatschappelijke Dienst Tijd. Hope XXL biedt met 
het MDT traject 900 jongeren de mogelijkheid zich vrijwillig in te 
zetten voor een ander en hun eigen talenten te ontwikkelen. Voor 
enkele projecten konden de leerlingen goede apparatuur gebruiken 
waar-onder beeldschermen. Didata Automatisering 
uit Didam had kort daarvoor aan de Spullen-
bank meerdere beeldschermen gedoneerd, 
dus een match was snel gemaakt!

DE BIJDRAGE VAN DE BROERS 

SOMMERS VOOR LIEMERIJE

De oproep voor beeldbel-ap-
paratuur voor de bewoners van 
Liemerije zette de broers Jeroen 
(op foto) en Robin Sommers aan 
het denken. Zij wilden hun steentje 
bijdragen en dankzij hun inspan-
ningen werd de oproep massaal 
gedeeld in Montferland. Het bedrijf 
van de broers, Studio Sommers 
in ‘s-Heerenberg, werd spontaan 
omgedoopt tot een inzamelplaats 
voor alle aangeboden apparatuur. 
Mede namens Liemerije zijn we 
Jeroen en Robin enorm dankbaar 
voor hun inzet!

STICHTING ACTIEF SPIJK MATCHT MET DVM, LIEMERIJE ÉN STUDIO FONT

Stichting Actief Spijk zet zich in voor het behoud en gebruik van de kerk in Spijk. 
Het pand stond leeg en de stichting heeft als doel de kerk een herbestemming 
te geven waar omwonenden en andere geïnteresseerden bijeenkomsten, excur-
sies e.d. kunnen organiseren. Met dank aan DVM Bouw en Vastgoed en Liemerije 
heeft de organisatie een vergaderruimte met een grote tafel en fijne fauteuils 
kunnen realiseren. Daarnaast heeft ook Studio Font uit Stokkum mooie kan-
toormeubelen gedoneerd waarmee de stichting ook een werkkamer volledig 
in heeft kunnen richten.  Op de foto Denny Vermeer (DVM) met Jos Stuyt van 
Actief Spijk.

IKEA DUIVEN SCHENKT KINDERBOEKEN AAN KINDEREN IN DE LIEMERS

IKEA Duiven schonk honderden kinderboeken aan onze Spullenbank. 
Een aanbod waar we in onze Liemers heel veel organisaties een plezier mee 
konden doen, onder andere Buurtgezinnen Duiven en Westervoort. 
Buurtgezinnen helpt gezinnen die het zwaar hebben door ze te koppelen aan 
een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen 
wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Coördinator 
Wietske Glazer kon dankzij het aanbod van IKEA een leuk cadeau schenken 
aan de kinderen in haar netwerk. 

Doe ook 
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TOCH EEN GALAFEEST VOOR EXAMENLEERLINGEN

De pandemie zorgde voor een streep door alle eindexamenfees-
ten. Een enorme domper voor de leerlingen van het Candea en 
Liemers College die dit festijn als een kers op de taart beschouwen. 
Monique Kruitwagen van Kruitwagen Kledingverhuur bedacht 
een alternatief gala-feestje. Tijdens drie dagen mochten leerlingen 
zich in een chique galajurk of kostuum hijsen om vervolgens een 
mooie fotoshoot te krijgen. Om het plaatje compleet te maken 
zocht ze enkele bijzondere auto’s waarmee de jongeren op de 
foto konden gaan. De bolides werden door Toyota Bloemberg, 
Hans Becker en Luca2000 beschikbaar gesteld. De fotografie werd 
verzorgd door Debby van Cleef.
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Wij danken 
onze 

ondersteuners 
en vrienden

NOTARIS IN UW REGIO

Onze vrijwilligers uit het bedrijfsleven, founders, sponsoren en vrienden zorgen ervoor 
dat wij de uitdaging aan kunnen blijven gaan. Aan alle ondersteuners, heel hartelijk dank!14   |   Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020   |   15     

Aanbieder      Ontvanger                                Omschrijving

MATCHLIJST SPULLENBANK

Liemerse Uitdaging matchgroepen Liemers Vitaal Fitcoins sparen voor het goede doel 4x

Liemerse Uitdaging matchgroepen Lokale held via Liemers Vitaal Waardebon voor Intersport

Klus en Kringloop Welkomhuis Pannerden Kerstdecoratie, tassen vol spullen 5x

Petra de Kok Stichting Gaandeweg Kilozak met lolly's

Petra de Kok Bureninitiatief Mary Ossevoort Kilozak met lolly's

IKEA Duiven Rotary Elst Kerstbomen 10x

IKEA Duiven Elver Kerstbomen 70x

IKEA Duiven Siza Kerstbomen 20x

IKEA Duiven Kalorama Kerstbomen 20x

IKEA Duiven Arnhemse Uitdaging Kerstbomen 20x

IKEA Duiven Lokale Uitdagingen Gelderland Via Lokale Uitdagingen aantallen bekend

IKEA Duiven Entrea Lindenhout Kinderboeken 468x

IKEA Duiven Voedselbank Arnhem Kinderboeken 356x

IKEA Duiven Kinderdagverblijf Duiven Kinderboeken 12x

IKEA Duiven Stichting Bio Kinderboeken 356x

IKEA Duiven Buurtgezinnen Duiven Westervoort Kinderboeken 52x

ATMR Gezinnen Westervoort, Duiven, Zevenaar en Didam Kerstpakketten 5x

ATMR Vrijwilliger GoClean Kerstpakket

ATMR Mantelzorger Zevenaar Kerstpakket

ATMR Vrijwilliger Duivense Sportverkiezing Kerstpakket

Sinterclub Duiven Bureninitiatief Mary Ossevoort Decembercadeaus 20x

Liemerije Welcom Magnetrons 2x

Didata Automatisering Buurtvereniging Schrijvershoek Printer

Didata Automatisering Bureninitiatief Bergh - Henriette Daals Beeldscherm

Particulier aanbod Bureninitiatief Bergh - Henriette Daals Tas vol Disney DVD's 40x

Liemerije Bureninitiatief Bergh - Henriette Daals Magnetrons 2x

Liemerije SDZZ Behandel(fysio)-tafel

Didata Automatisering TV Radio Mozaiek Laptop refurbished

Didata Automatisering Symbion Laptop refurbished 2x

Didata Automatisering MDT- Hope XXL Beeldschermen LED 3x

Didata Automatisering Montesorri Westervoort Samsung tablets refurbished 2x

Stolwijk Kelderman ZevenAARDIG Tijdschriften display 3x

Stolwijk Kelderman Liemerije Mondkapjes 24 dozen

Aanbieder wenst anoniem te blijven ZevenAARDIG LED TV's Samsung 4x

Didata Automatisering ZevenAARDIG Stoelen 8x

Hendriks Coffee ZevenAARDIG Desktop computers 2x

Liemerije Buurtinitiatief Spijk Luxe stoelen 6x

Font Studio Vrijwilliger regio Montferland Bureaus 3x

Font Studio Buurtinitiatief Spijk Kast, rolkast 2x, tafel en lichtreclame

DVM Bouw en Vastgoed Buurtinitiatief Spijk Vergadertafel

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging ZevenAARDIG Krukjes 10x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging Brede School St Martinus Krukjes 50x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging Mikado Groenteplein Krukjes 25x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging Liemerije Krukjes 40x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging Dazo125 sociale werkplaats Krukjes 25x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging SV Giesbeek Krukjes 10x

Aanbieder bekend bij Liemerse Uitdaging Bij September Krukjes 20x



Dank aan 
onze founders

bestuur en 
matchgroepen

Dank voor de samenwerking:

Wilmer Advantage

COLOFON
Stichting Liemerse Uitdaging
Handelsdwarsstraat 10 
6905 DJ Zevenaar
Tel 06 30 28 28 71

info@liemerseuitdaging.nl 
www.liemerseuitdaging.nl

 liemerseuitdaging

 Liemerse Uitdaging

 @LUitdaging

 @liemerseuitdaging

Jaarverslag 2020 is tot stand gekomen met dank aan:
HetSpan.nl - grafisch ontwerp en opmaak
CP GrafiMedia - drukwerk
Geurts Media - teksten
FJK Jacques Kok - fotografie

Stichting Liemerse Uitdaging is lid van de coöperatie:


