
De coronacrisis duurt inmiddels een jaar. Veel bedrijven 

in Duiven, Groessen en Loo hebben het zwaar. Ze hebben 

te maken met gedwongen sluitingen of met grote be-

perkingen. De inkomsten zijn enorm teruggelopen, vaak 

zelfs tot bijna nul. De overheid helpt en dat is fantastisch. 

Toch staat veel ondernemers het water aan de lippen.  

Personeel moet worden betaald, rekeningen stapelen 

zich op, reservepotjes zijn leeg. Er is veel verborgen 

leed, ook in onze gemeente.

Daarom deze oproep aan u als inwoner. Help onze  

ondernemers deze crisis te overleven. Kijk op de web-

site of Facebookpagina van de winkelier, de horeca-

zaak, de sportschool en al die andere bedrijven wat er 

mogelijk is en koop lokaal. Iedere euro helpt!

Dan kunnen we straks, als deze vreselijke crisis einde- 

lijk voorbij is, weer in eigen dorp winkelen, een ter-

rasje pakken en sporten. En vergeet niet: bij deze 

bedrijven werken veel inwoners die zich zorgen ma- 

ken over het behoud van hun baan. Ook daarom is het  

belangrijk dat we laten zien waarin een kleine gemeen-

te groot kan zijn.

Samen komen we door de crisis!

aan alle inwoners van
duiven, groessen en loo

Oproep: koop lokaal!

José Verlaan
(welzijnsorganisatie Mikado)

“Welzijn begint vaak al met een praatje bij de bakker, 
bloemist of fietsenmaker. Lokale ondernemers geven 
kleur en dynamiek aan een dorp. We hoeven het maar 
te vragen en juist zij ondersteunen onze mantelzorg- 
activiteiten of wijkactiviteiten door producten en  
diensten gratis aan te bieden. We weten pas wat we  
missen als ze er niet meer zijn!”

Marika Biacsics
(Stichting De WijKern)

“Ik vind altijd al dat je zoveel mogelijk lokaal moet  
kopen, maar nu helemaal. Ik heb vroeger onderzoek  
gedaan naar de sociale cohesie in Duiven. Daar kwam 
uit dat vooral een gezellig centrum ontbrak. Nu dat er 
wel is, moeten we het zien te houden. Zonder onder- 
nemers komen er geen mensen naar het centrum en 
wordt het een dooie boel. Dus ook ik zeg: koop lokaal!”

Deze advertentie is een initiatief van de 

gemeente Duiven, MKB Duiven,  OCD (Ondernemersvereniging

Centrum Duiven) en Stichting Promotie Centrum Duiven.

Productie advertentie: De Reus’ Communicatie & Publiciteit.

Antoon Beekhuizen bereikt mijlpaal

Bijna iedereen wil oud worden, maar oud zijn is een ander ver-
haal. Dat gaat namelijk onherroepelijk gepaard met gebreken. 
Daar ontkomt ook Antoon Beekhuizen uit Duiven niet aan. 
Toch gaat het over het geheel genomen heel goed met meneer 
Beekhuizen, die vorige week zijn honderdste verjaardag vier-
de. Ook bijzonder: hij woont in Thuvine nog altijd samen met 
zijn vrouw Henny. Zij wordt deze maand 95. Het echtpaar is 
ruim zeventig jaar getrouwd.

Hij ziet slecht, dat is jammer. 
En hij is tegenwoordig iets 
eerder moe. Verder heeft An-
toon Beekhuizen weinig te 
klagen. Zijn vrouw is altijd in 
zijn nabijheid, twee van hun 
drie kinderen wonen ook in 
Duiven (de ander in Dieren) 
en hij volgt nog steeds het 
nieuws, waardoor hij over-

al over mee kan praten. Zoon 
Hans (ook niet meer piep, 70): 
“Het mooiste vind ik dat hij 
nooit klaagt. Mijn vader staat 
heel positief in het leven.”

Honderd jaar geleden, 1921. 
Antoon Beekhuizen wordt ge-
boren in Arnhem. Hij groeit er 
op en gaat werken als postbe-
steller bij de toenmalige PTT. 
Hij blijft er zijn hele werkza-
me leven en werkt zich door 
inzet en zelfstudie op tot ad-
junct-directeur van het district 
Wijchen. Hans Beekhuizen: 
“Van mijn jeugd herinner ik 
me niet anders dan dat mijn 
vader ’s avonds zat te stude-
ren. Hij is een doorzetter.”
Antoon trouwt met Henny en 
ze krijgen drie kinderen: twee 
zoons, Hans en Ruud, en een 
dochter, Ingrid. De band is al-
tijd goed geweest. De kinde-
ren houden hun ouders tot op 
de dag van vandaag ‘in de ga-
ten’ en springen in waar no-

dig. Hans: “Voor hun leeftijd 
kunnen ze nog veel zelf. Mijn 
vader is altijd een lieve, zorg-
zame man geweest. Daar doet 
mijn moeder tot op de dag van 

vandaag haar voordeel mee.”
Na de pensionering van An-
toon, nu zo’n 35 jaar geleden, 
verhuizen ze van Arnhem 
naar een appartement aan het 

Eilandplein in Duiven. Daar 
vinden ze snel hun draai. De 
winkels in de buurt en een 
busje dat zorgt voor de ver-
binding met het centrum. An-

toon zet zich persoonlijk in 
voor het in stand houden van 
de verbinding.

(Lees verder op pagina 3)

Zo wil iedereen wel honderd worden

Van de redactie

Antoon en Henny Beekhuizen samen met burgemeester Huub Hieltjes in de restaurantkamer van Thuvine Park. De burgemeester kwam de 
honderdjarige namens de gemeente feliciteren.
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Voor meer informatie: 
06 - 8283 9495 (André Oudendag)
DEZE ADVERTENTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

DE DUIVEN POST EN WESTERVOORT POST.

De kracht van  
Huis-aan-Huis kranten

Wilt u advies of adverteren?   
Bel Theo de Reus (0316 - 28 06 82)
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