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UIT EN THUIS GEVOEL 
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN
DE MOGELIJKHEID OM EEN FEEST TE COMBINEREN MET DE SPORTHAL VOOR 

BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

WWW.SPORTCAFEAKTIEF.NL
BINGERDENSEDIJK 2  6987 EA  GIESBEEK  
TEL: 06-53943219

ANGERLO - Zaterdagavond 3 maart aanstaande 
wordt in de grote feesttent door DJ Henri van Vos-
sen en onze band Cabrio de start gemaakt van een 
grandioos halfvastenweekend. We beginnen dit 
jaar om 19.00 uur met DJ Henri en aansluitend zal 
ons orkest het gaan overnemen en u meenemen in 
een onvergetelijk feest! 
Dit orkest met een onuitputtelijk repertoire, een 
aanstekelijke energieke 100% live show met 5 
ervaren topmuzikanten staan aan de basis van de 
succesformule van Cabrio! Met de vele optredens 
achter zich, barsten de verschillende muzikanten 
van ervaring en hebben ze diverse podia in Neder-
land bespeeld.  
Of het nu gaat om een evenement of feesttent, een 
bedrijfsfeest of bruiloft, het veelzijdige repertoire 
van Cabrio maakt ieder feest tot een succes. 
Met de combinatie van recente Top 40 nummers, 
Dance classics, Hollandse meezingers, Duitstalige 

Halfvastenweekend Angerlo

hits en verrassende opzwepende medleys bruist 
iedere feestlocatie over van enthousiasme. On-
dersteunt door moderne licht- en geluidstechniek 
maakt Cabrio een graag geziene gast op de Ne-
derlandse podia! Let op: Nieuwe aanvangstijd: 
19.00 uur. Locatie: Feesttent hoek Dorpsstraat/Ds. 
De Grootstraat te Angerlo. Entree: vanaf 16 jaar 
(legitimatie verplicht) Entree tent: € 15,00. Voor-
verkoop: € 12,00. Garderobe: tegen betaling. Voor-
verkoopadressen: zie www.halfvasten-angerlo.nl 

Zondag 4 maart gaat het dan eindelijk weer ge-
beuren. Alle mooie carnavalswagens, loopgroepen, 
duo’s, individuen, show- en dweilorkesten, je kunt 
het allemaal niet bedenken of voorstellen het komt 
allemaal naar Angerlo om nog één keer de creatie 
te laten zien en/of te laten horen. 

Lees verder op pagina 15 >>

Muziek kwijt
Heel lang wist ik precies wat ik wilde luiste-
ren. Zondagochtend, plaatje opzetten, lekker 
hard, dag goed begonnen. Door omstandig-
heden speelt muziek al lange tijd een klei-
nere rol. En ook al weer een poosje probeer 
ik de draad op te pakken. Lukt niet echt goed. 
Oude liefdes roesten, nieuwe liefdes dienen 
zich niet aan. 
Je zou zeggen dat je met Spotify en Youtube 
de hele wereld aan opties in huis hebt. Al-
leen werkt het niet zo. Als ik op beide zoek-
machines inlog, dan ben ik compleet blanco. 
Geen idee van wat en dan klik je al snel iets 
vertrouwds aan. Oude, roestige, liefdes dus. 
Dat herkennen die lullige algoritmes en die 
blijven je in juist die richting sturen die je 
achter je wil laten.  Met een hardnekkigheid 
die ervoor zorgt dat nieuw en vreemd geen 
kans krijgt. De volgende keer dat je inlogt 
ben je minder blanco, maar meer gefrus-
treerd, omdat je eerst die algoritme-hindernis 
moet nemen.
Ooit kwam je via via in aanraking met nieu-
we smaken. De combi van muziek met het 
enthousiasme van een vriend haalde je over 
om met net wat meer aandacht te luisteren. 
Ik weet niet precies, maar geloof dat ik zo 
met de meeste van mijn liefdes heb kennis-
gemaakt. Net als bij mij is ook bij de meesten 
van mijn vrienden muziek naar de achter-
grond verdwenen. En achtergrondmuziek, 
dat wil ik niet.
Ik ben niet de enige die zijn muziek kwijt is. 
Misschien moet ik een contactadvertentie 
plaatsen: “Verloren muziekliefhebber zoekt 
dito om samen een nieuw ritme te vinden.” 
Vraag alleen is:  wat zou mijn vrouw daarvan 
vinden. 
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SUPPORTER

Het schijnt geweldig te zijn opa en oma te worden. 
Te mooi om te omschrijven. Zelfs mooier dan het 
krijgen van je eigen kind(eren). Of zoals een oud 
collega omschreef:”Het is eigenlijk jammer dat je 
eerst zelf  kinderen moet krijgen om opa te kunnen 
worden”!
 
Maar dit als vooraf. Je hebt dus kinderen en als ze 
zelfstandig beginnen te worden en aan relaties be-
ginnen ben je zeer bevreesd een ongewenste opa 
te worden. Als de ‘losbandige’ periode voorbij is 
en er een vaste relatie ontstaat tussen je dochter 
met een knul die je wel aanstaat en waarmee ze 
zelfs gaat trouwen, ja dan begint het pas echt te 
kriebelen. Zou het dan toch nog gebeuren!? Jan 
en alleman om je heen wordt opa en jij nog steeds 
niet. Graag zou je je er mee willen bemoeien, maar 
de angst is diep geworteld dat dit de doodsteek is 
en er dus nooit een kleinkind komt. Ook kun je ver-
der niets laten merken, want je zult het stel maar 
onbewust onder druk zetten. Wat ook zeer frustre-
rend, doch waarschijnlijk goed bedoeld is, zijn de 
vragen en opmerkingen van je zeer gewaardeerde 
sociale omgeving. “Word je al opa”? Kun je niets 
mee.
 
Dan breekt ook de fase aan dat je er realistisch 
over na gaat denken. Over kinderen op de wereld 
zetten bedoel ik dan. Je weet en bedenkt dan dat 
er net zoveel, of zelfs wel meer, redenen zijn om dit 
niet te doen dan wel. Weer zakt je dan de moed in 
de schoenen, want je hebt een verstandige dochter 
en dus zink je moedeloos neer op de driezitsbank. 
Je kunt dus niets doen en het grote (af)wachten 

heeft een definitieve aanvang genomen. Toch zijn 
er signaaltjes die, nogal teleurstellend, gevoed 
worden doordat de wens de vader, danwel de opa, 
van de gedachte is. Maar goed, die signaaltjes zijn 
er toch. Ja, ze vindt kinderen wel leuk. Vooral die 
van haar vriendinnen, maar toch. Ze hebben nooit 
gezegd dat ze geen kinderen willen. Dit gaf dan 
weer veel hoop. Gelukkig liet schoonzoon zich ont-
vallen dat ze het nog niet wisten op mijn recht-
streeks vraag, toen hij weer eens de opslagruimte 
op onze vliering nodig had. Dit omdat ik bij een 
negatief antwoord de hele ‘babypruttel’, waar mijn 
liefhebbende echtgenoot maar geen afstand van 
kan doen, van de hand had kunnen doen.  Ja, toen 
wist ik het wel, een kwestie van geduld hebben.
 
Ja, en dan komt het moment dat de jongelui een 
soort verplicht bezoek aanmelden. Je hebt een ver-
moeden, maar durft dit niet eens met de eventuele 
aanstaande oma te bespreken. De wens is zo vaak, 
zoals ik al eerder meldde, de vader, in dit geval de 
opa, van de gedachte! Maar als er dan plots een 
fles jajem van het merk Ooievaar op tafel wordt 
gezet, dan hoeft er eigenlijk niets meer gezegd te 
worden. Op dat moment wordt het de aanstaande 
opa even te veel. Hij wil kalm blijven, zoals het 
hoort, maar het liefst had hij even op tafel gaan 
staan dansen. Het rare is dat opeens ook de be-
zorgdheid begint en je weet zo gauw niet om wie 
je het meest bezorgd moet zijn. Op de aanstaande 
moeder, je eigen kind, of om je aanstaande klein-
kind. Even is de opa in spé helemaal in de war. 
Schoonzoon hangt er maar even bij, hetgeen na-
tuurlijk niet helemaal correct is, maar dat terzijde. 

Iedereen gelukkig en blij. Wel wordt de opdracht 
meegegeven dat we het nog een tijdje geheim 
moeten houden, terwijl ik zelf het liefst een adver-
tentie in de krant had gezet nota bene! Om over 
de geheimhoudingsplicht van oma nog maar te 
zwijgen!
 
Nadat alles een beetje bezonken is breekt er weer 
een andere episode in het leven van de aanstaande 
opa aan.  Als hij al eens meegaat winkelen staat hij 
met z’n aanstaande oma niet meer alleen voor kle-
ding-, schoenen- en juwelierszaken, maar ook voor 
kinderkledingzaken en speelgoedwinkels. Ik laat 
het maar begaan en heb er zelfs, moet ik eerlijk 
bekennen, nog plezier in ook. Laten we maar zeg-
gen voorpret. Allemaal erg prematuur, maar toch.
 
Wel, 9 februari 2012, moet het dan gebeuren. 
Althans volgens de berekeningen. Ben benieuwd 
welk wintersportevenement de kleine in de war 
stuurt. Maar ik, aanstaande opa, heb het er zéér 
graag voor over.
 
Veel mensen weten te melden dat het heel snel gaat. 
Ze bedoelen dan de ‘verwachtingstijd’. Het is zó 9 
februari. Ja, het zal wel, maar het duurt mij allemaal 
veel te lang. Opa in spé is ongeduldig, bezorgd, ze-
nuwachtig en ga zomaar door. Nagelbijten tot het 
grote moment en dan de ultime opa worden jahaa. 
Deze gedachten zijn mij ontsproten tijdens de 
zwangerschap van mijn dochter. Toen op de ge-
plande datum mijn/onze kleindochter ein-de-lijk 
ter wereld kwam had deze opa geen woorden 
meer. Nou ja, een dan; o-ver-wel-di-gend!

Het grootouderschap INGEZONDEN BRIEF

Gemeente Zevenaar verder met planuitwerking:

Inloopbijeenkomst project Giesbeek 
goed bezocht
Op 16 januari 2018 organiseerde de gemeente 
Zevenaar een inloopbijeenkomst in het Kulturhus 
De Brede Blik in Giesbeek. Tijdens deze informatie-
bijeenkomst werden de definitieve plannen gepre-
senteerd. Een goed bezochte middag/avond was 
het resultaat. 

De komende jaren gaat een groot gedeelte van de 
kern van Giesbeek op de schop. Nieuwe riolering, 
nieuwe bestrating en nieuw groen geven het dorp 
Giesbeek straks een frissere uitstraling. Het defi-
nitieve plan werd tijdens de bijeenkomst gepre-
senteerd, maar er was nog wel ruimte voor kleine 
wijzigingen. Deze zijn, waar mogelijk, inmiddels 
doorgevoerd.

Planning 
Waar staat het project nu en wat kan Giesbeek de 
komende jaren verwachten? Op dit moment wor-
den van de inrichtingsplannen technische tekenin-
gen gemaakt. Ook wordt er een bestek opgesteld. 

Aan de hand van de technische tekeningen en 
het bestek zal een aantal aannemers een offerte 
maken. Naar verwachting vindt de aanbesteding 
rond de zomervakantie plaats. De uitvoering start 
daarna. 

De verwachting is dat de werkzaamheden eind 
2019/begin 2020 gereed zijn. Het kan overigens 
zijn dat er tijdens een bepaalde periode geen 
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De 
waterstand in de IJssel is namelijk ook van invloed 
op de grondwaterstand binnen het projectgebied. 
Om die reden zal de uitvoeringsperiode langer zijn 
dan anders. Vanwege het soort werkzaamheden 
zal de omgeving waarschijnlijk overlast ervaren.  
Uiteraard zal de gemeente er alles aan doen om 
die tot een minimum te beperken. 

Op de hoogte blijven?
De gemeente Zevenaar probeert de bewoners bin-
nen het projectgebied zo goed mogelijk te infor-
meren. Zij worden vier keer per jaar geïnformeerd 
door middel van een nieuwsbrief. Wilt u als inwo-
ner van Giesbeek buiten het projectgebied ook op 
de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief via onderstaand mailadres. 

Contact
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact 
op via giesbeek@zevenaar.nl of met de heer Pascal 
Thijssen. Hij is projectadviseur van de gemeente 
Zevenaar en bereikbaar via telefoonnummer 06-
1094 2155.

Steun voor het AN
In nood leer je je vrienden kennen, dat onder-
vinden wij nu bij het Angerlo’s Nieuws. In re-
actie op onze vraag om ondersteuning hebben 
veel lezers in woord en daad hun waardering 
laten blijken.  Veel lovende kritieken, nuttige 
tips en gelukkig ook nieuwe aanmeldingen van 
Angerlo’s Nieuws Supporters. Alle bijeen vol-
doende om ons wat lucht te geven. Vooralsnog 
mag u dus erop rekenen dat ons blad iedere 
maand bij u op de mat valt. 
Nog niet alle toegezegde sponsorbijdragen, 
advertentieaanvragen en andere ondersteunin-
gen zijn al ontvangen; komen ook die steunbe-
tuigingen binnen dan betekent dit dat wij de 
financiële basis voor ons magazine nog verder 
kunnen verbreden.  

Natuurlijk nemen wij zelf ook actie. Ook dit 
jaar organiseert het Angerlo’s Nieuws weer de 
Streekfair. Plandatum daarvoor is 18 augustus. 
Veel standhouders hebben aangegeven graag 
weer te verschijnen. Er komt een gevarieerd 
kinderprogramma en de culinaire aankleding is 
natuurlijk prima in orde. Er zijn daarnaast vol-
doende plannen om u nu al te kunnen verzeke-
ren van een verrassend bezoek. Reserveer dus 
nu al 18 augustus in uw agenda.  
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?
Dur motten weer un kilootje of 5 vanaf, win-
tervacht nuum ik ut altiet. Vanaf oktober wut 
ut sporten buuten minder umdat ut koud en 
règenachtug is, mor de trek in un hepke nimt 
dan juus toe. Langzaam mor zeker kump Sin-
terkloas met allerlei lekkere dingen. En dan de 
kerst nog met zien uutgebriede maoltjes. Oud 
joar met olieflappen en appelbollen. En zeker 
now ik un aantal lekkere toetjes heb leren 
maken. Un moaltiet mag wat mien betreft uut 
drie soorten toetjes bestoan, dus die lekkere 
afsluuting van ut toafelen in de vørm van un 
toetje doar doek mien best veur um dur wat 
lekkers van te maken. Ut eerste toetje dak nog-
al us maak is un tiramissu, de tweede favoriet 
is de bavarois en ut derde toetje is un soort 
bavarois. Je mot dan eien splitsen. En ut wit 
ent gèèl apart drie munuten opkloppen met 
wat suuker, slagroom opkloppen met suuker 
en ondertussen hei un plaatje of 5 gilletine int 
kouwe water liggen. Noa verloop van tiet doej 
alles deur mekaar met drie lèpuls rumpunch en 
de gilletine diej efkes met un bietje wearm wa-
ter heb gemengd. Ut geheel loaj un paar uur in 
de koelkast of buuten in de kou afkoelen en je 
hebt un lekker toetje. Mor now nog die 5 kilo 
kwiet worden. Ik zit un bietje te kieken nor un 
sportschool want ut liek mien ok wel leuk um 
zun wasbordje te treenen, zun sixpek wej wel. 
Mor dut schient zo intensief te zun dak toch 
mor mien al enkele joaren bepruufde methode 
pak. Sonja Bakkers’ buukske durbi-j en doen 
wat ze zeit in heur recepten en wèèkmenuus. 
Høpeluk hek dan iets meer deurzettingsver-
meugen um ut buukske van heur te volgen 
en vol te houwen, dan dat ze eigus het in ut 
continueren van de relaties met heur partners.        
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

Meentsestraat 78  Giesbeek
Tel./Fax: 0313 631174
www.swdrukkerij.nl

Centrum voor ondersteuning Mantelzorgers

ZEVENAAR - Caleidoz Welzijn, Mee-Oost, Spec-
trum en de gemeente Zevenaar werken samen om 
een Mantelzorg Expertisecentrum in de gemeente 
te realiseren. Op dinsdag 6 februari 2018 onderte-
kenden zij in het gemeentehuis een overeenkomst 
waarin zij deze intentie bekrachtigd hebben.  

Met het expertisecentrum willen de partijen een 
ontmoetings- en samenwerkingspunt realiseren 
voor organisaties en inwoners. Vanuit het centrum 
wordt actie ondernomen om met elkaar de positie 
van mantelzorgers te verbeteren. De medewerkers 
van het Expertisecentrum gaan daarnaast op pad 
om waar nodig te inspireren, activeren, ondersteu-
nen en informeren.
 
De gebiedsteams van de gemeente hebben aan-

dacht voor de mantelzorger, niet alleen voor hun 
inzet, maar ook voor hun belang zoals voorkomen 
overbelasting. Ook de welzijnsinstellingen worden 
gesubsidieerd om mantelzorgers te ondersteunen. 

Maar er zijn terreinen waar de gemeente niet di-
rect invloed op heeft. Zoals het personeelsbeleid 
in ondernemingen, waarmee zij het mantelzorgers 
moeilijk of juist makkelijk kunnen maken. Of het 
verenigingsleven waar zwaar belaste mantelzor-
gers vaak niet meer aan toe komen. Denk ook 
aan het onderwijs waar veel jonge mantelzorgers 
hun schoolloopbaan volgen. Er zijn veel organisa-
ties in onze gemeente die iets kunnen betekenen 
voor onze mantelzorgers. Het Expertisecentrum wil 
deze organisaties stimuleren en ondersteunen om 
dit te doen. 

Vertegenwoordigers Caleidoz, Mee-Oost, Spectrum en wethouder Anita van Loon van de gemeente Zevenaar 
ondertekenen de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het mantelzorg Expertisecentrum.

Het nieuwe gemeentebestuur: 
we willen de burger horen
GIESBEEK - Half december stond het in de Gel-
derlander: “Vanmorgen staat er een infobus op 
het parkeerterrein voor de Spar in Giesbeek. De 
gemeente roept de burger op vrijuit te komen 
spreken over wat hij/zij van belang vindt.”  Mooi 
initiatief van het vrijwel volledig nieuwe bestuur 
van Zevenaar. 
Snel pak ik even wat gegevens en hup, naar de 
infobus bij de Spar gefietst. Druk is het er niet, een 
medewerker staat wat te kleumen onder de mo-
len, ja, hij is aanspreekpunt van de infobus. Het is 
winderig en nat, dus klimmen we in de bus, daar 
is het warm en zitten onderuit in heerlijke stoelen. 
Wij zijn de enigen en kunnen in alle rust laten 
horen wat ons dwars zit. De gemeente blijkt een 
communicatieclub te hebben ingehuurd om te ho-
ren wat er onder de burgerij leeft. Ik neem aan, 
dat het nieuwe gemeentebestuur, voortvarend al 
voor de installatie wil weten wat er leeft onder de 
bevolking. De medewerker is zeer geïnteresseerd, 
en laat zich uitgebreid informeren. Na ruim een 

uur neem ik afscheid. De medewerker geeft aan 
mijn gegevens en aanbevelingen persoonlijk aan 
de wethouder te overhandigen. Samen vullen we 
nog even een lijstje in met mijn contactgegevens 
en algemene aanbevelingen. Mij wordt verzekerd 
dat de wethouder zeer geïnteresseerd is en in ieder 
geval contact met mij zal opnemen. Ik attendeer 
er nog op, dat het mij om de nieuwe wethouder 
gaat die wordt pas in januari geïnstalleerd. Geen 
probleem!

Zo, gesterkt door de interesse, en hopend op nieu-
we mogelijkheden fiets ik welgemoed naar huis.
Het moet nog Kerst worden, feestelijke dagen rij-
gen zich aaneen. In het nieuwe jaar laat de instal-
latie van het nieuwe gemeentebestuur niet lang op 
zich wachten, Nieuwjaarsreceptie, allerlei kennis-
makingen zorgen ervoor dat het horen van de bur-
ger natuurlijk even niet op de eerste plaats staat, 
logisch. Dus nog even niet….., nog even niet…..
nog eventjes niet?



Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 463507 • 06 55 860430

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDEN“Probeer je grens op te zoeken”

Tim Senders van Streetlab inspireert 
Rotarians-in-spe

ZEVENAAR – Wat heb je nodig om je droom waar 
te maken? Dat was afgelopen week de startvraag 
van acteur, regisseur en presentator Tim Senders 
bij de ‘jonkies-avond’ van Rotaryclub Zevenaar. 
Jongeren tussen de 10 en 25 jaar waren uitgeno-
digd voor een bijzondere inspiratiesessie.

Tim Senders is bekend van onder meer het jon-
gerenprogramma Streetlab, waarbij hij met drie 
vrienden semi-wetenschappelijke sociale experi-
menten uitvoert en vastlegt in korte filmpjes. Het 
viertal onderzocht op deze wijze bijvoorbeeld hoe 
zij het beste een vrouw kunnen versieren en ont-
dekten zo dat het echt mogelijk is om jezelf voor te 
doen als profvoetballer bij een grote voetbalclub.

Hard voor moeten werken
De tv-acteur nam het jeugdige Rotary-publiek 
mee in zijn verhaal over dromen waarmaken en 
succes. Vanuit zijn motto ‘daag jezelf uit en pro-
beer je grens op te zoeken’ lukte het Tim Senders 
bijvoorbeeld om op tv te komen. Samen met zijn 
drie jeugdvrienden Daan Boom, Jasper Demollin en 
Stijn van Vliet presteerde hij het zelfs om al in hun 
eerste tv-seizoen genomineerd te worden voor de 

Tim Senders (midden, in trui) met de ‘jonkies’ die afgelopen week op bezoek waren bij Rotaryclub Zevenaar.

Gouden Televezier-Ring. “Toch hebben we er hard 
voor moeten werken en we doen dat nog steeds”, 
benadrukt de 27-jarige Tim Senders tijdens de 
jonkies-avond. Hij weet zijn publiek ervan te door-
dringen dat niets vanzelf gaat, maar alleen jijzelf je 
doelen kunt waarmaken. Zo hebben de jonge tv-
makers zich zelf de kunst van het filmpjes maken 
eigen gemaakt en zorgen zij er ook zelf voor dat 
hun filmpjes op internet door duizenden mensen 
worden bekeken. “Wij verspreiden onze filmpjes 
nog steeds zelf”, aldus Senders.

Eigen kledinglijn
Inmiddels beschikt Senders ook over een eigen 
kledinglijn, Haute Cliché. Hij schreef anderhalf jaar 
geleden zijn doelen opnieuw op en besloot toen 
een eigen kledingmerk te starten. Na een jaar ‘het 
merk laden’ breekt nu de fase van productie aan 
en neemt de nieuwe kledinglijn dus serieuze vor-
men aan. De droom om een eigen reisprogramma 
te maken, wist Senders met zijn vrienden ook al te 
realiseren. Binnenkort vervullen zij de droom van 
een programma voor de jeugd. Zijn laatste tip voor 
zijn toehoorders van Rotaryclub Zevenaar: “Spreek 
je dromen uit. Dat is natuurlijk heel eng, maar dan 
wordt het vanzelf tastbaar. En bedenk wat er nodig 
is om die dromen te bereiken.” 

Geweldig toch?!
De jongeren reageren na afloop enthousiast. Er 
is zelfs een wachtrij voor vragen. “Zo’n verhaal is 
toch geweldig”, zegt een van de jongeren die zelf 
ook ooit succes hoopt te krijgen met het maken 
van filmpjes. Volgens de Rotary-organisatoren een 
succesvolle avond. “Wij hopen de jongeren geïn-
spireerd te hebben. Zij hebben de toekomst. Ja, en 
natuurlijk hopen we ook dat we ze een stukje in-
spiratie voor toekomstig Rotary-lidmaatschap heb-
ben meegegeven.”

VLOOIENMARKT
GIESBEEK 

ZONDAG 25 FEBRUARI
Sporthal De Panhoven

10.00 -17.00 uur
 Bingerdensedijk 4 Giesbeek
Info Kr. Huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

PCOB-middag in  
Grotenhuys
DOESBURG - De PCOB- afdeling Doesburg en om-
geving organiseert eens per maand (op dinsdag) 
een middag voor haar leden. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom! 
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant 
van Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) Het begint 
om 14.45 en eindigt rond 16.30 uur. 
Het adres is van Brakellaan 54 in Doesburg
Ingang aan de achterkant van het gebouw bij het 
restaurant.

27 februari a.s. is er een ledenvergadering, waarna 
Apotheker drs. A. de Jong - Coene komt vertellen 
over het reilen en zeilen in de apotheek De Linie 
in Doesburg. Welke werkzaamheden worden er in 
de apotheek uitgevoerd, wat gebeurt er met uw 
recept tot aan het afleveren van de medicatie, 
welke service wordt er allemaal geleverd. Allemaal 
vragen die aan bod komen. Daarnaast krijgt u de 
mogelijkheid uw eigen vraag te stellen.

Lezing bij Vrouwen 
van Nu Angerlo  
 
ANGERLO - Op donderdag 22 februari komt de 
Kunsthistoricus   Maria Driessen een lezing geven 
over “De vrouw in de Kunst”.
De visie van de kunstenaar wordt mede bepaald 
door de tijd, waarin hij/zij werkzaam is. Tijdens de 
Middeleeuwen was de religieuze beleving de do-
minante factor. In de 17e eeuw b.v., toen de bur-
gerij zich tot een zelfbewuste en bezittende klasse 
had ontwikkeld, gingen kunstenaars zich speciali-
seren in bepaalde genres, zoals landschappen, stil-
levens, alledaagse taferelen enz.
 
Naar aanleiding van ‘Vrouwen, afgebeeld in de 
schilderskunst’, kunnen we deze ontwikkelingen 
volgen. We zien, wat de positie was van de vrouw, 
afgebeeld op het doek, in die bepaalde periode en 
waarom ze op deze manier is geschilderd.
Andere kunstvormen, zoals beelden uit met name 
de 20e eeuw komen ook aan bod.
 
De avond voor de leden van Vrouwen van Nu be-
gint om 19.45 uur en wordt gehouden in De Meent 
in Angerlo.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De eerste foto is dit keer een wagen uit 
een optocht. Het zichtbare deel van de 
tekst op de wagen doet vermoeden dat 
het een optocht van vlak na de Tweede 
Wereldoorlog betreft. 
Zoals gebruikelijk willen we graag meer 
informatie over deze foto en uiteraard 
willen we  de namen van de personen op 
de foto. Mogelijk is nr. 1 Johan Brouwer.

In het Angerlo’s Nieuws van 8 april 2017 
toonden we een foto van een wagen uit 
een optocht. We weten nu dat het een 
wagen was van de optocht  tijdens het 
Oranjefeest in 1948. De wagen was ge-
maakt door Het Klooster ter gelegenheid 
van de kroning en de inhuldiging van Juli-
ana tot koningin (6 september 1948).  
Op de foto staan de volgende personen: 
1. Mevr. van Riel, 2. Jo Veenink,  3. Willie 
Hendriks,  4. Jantje ten Holt-Wielheesen, 
5. Wim Staring.

Kunt u nog aanvullende informatie ver-
strekken m.b.t. getoonde foto’s neem dan s.v.p. 
contact op met Wim Vels (0313 471062) of even-
tueel met Clemens Lurvink (0313 474954). Veron-

derstel  niet dat anderen ook de namen wel zullen 
kennen en die zullen melden. Veelal is deze veron-
derstelling niet juist . 
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St. Gregorius try-out ter voorbereiding op concertconcours 
GIESBEEK - Ter voorbereiding op het concertcon-
cours vindt er op donderdag 1 maart een try-out 
concert plaats in de St. Martinuskerk in Giesbeek. 
Het studieweekend in november 2017 en de di-
verse (sectie)repetities hebben gezorgd voor een 
prima voorbereiding zodat de 42 orkestmuzikan-
ten op zaterdag 17 maart goed voor de dag kun-
nen komen tijdens het MBGF-concertconcours in 
theater De Hanzehof in Zutphen. Het orkest komt 
dan uit in de 4e divisie en wordt door een deskun-
dige jury beoordeeld. Onder leiding van dirigent 
Dineke Griek probeert het orkest zo hoog moge-
lijk te eindigen maar zoals de dirigent ook heeft 
aangegeven gaat het haar zeker om het samen, op 
een ontspannen manier, muziek te maken zodat de 
muzikanten met een goed en tevreden gevoel het 
podium kunnen verlaten. 

De te spelen werken zijn het inspeelwerk ‘A Little 
Prayer’ en de concourswerken ‘Pacific Dreams’ ge-
componeerd door Jacob de Haan en ‘De Gaastmar 
(mids de marren)’ gecomponeerd door Carl Witt-
rock. Het try-out concert begint om 20.00 uur en is 
uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. U bent allemaal 
van harte welkom om tijdens dit concert te beluis-
teren hoe de concourswerken klinken. De toegang 
in de kerk is gratis! 

Op zaterdag 17 maart speelt het orkest om 10.45 
uur in Zutphen. De entree is dan €7,00 en voor kin-
deren t/m 12 jaar gratis toegang. 

Voor het tv-programma ‘Fanfare’ van Omroep Gel-
derland wordt de Giese fanfare gevolgd in de aan-
loop naar het concours. 
De rode draad door de serie is het koesteren van 
tradities en naast Gregorius zijn er meer muziek-
verenigingen die zich laten volgen en filmen. Het 

enthousiasme en de onderlinge band van muzi-
kanten sprak de redactrice van Omroep Gelderland 
erg aan. Er komen diverse items aan bod zoals de 
Carnavalsoptocht en de aubade tijdens Konings-
dag. De eerste uitzending was op donderdag 15 
februari om 17.35 uur.
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INGEZONDENSt. Gregorius huldigt vijf leden 
tijdens Jaarfeest

GIESBEEK - Tijdens het traditionele Jaarfeest van 
fanfare St. Gregorius uit Giesbeek op 27 januari bij 
Het Hof van Giesbeek  werden vijf leden gehuldigd 
door voorzitter Johan Kock. 

Odette Wardenier werd gehuldigd voor haar 12½ 
jarig lidmaatschap als bestuurslid en om haar 
trouw in het uitvoeren van de bestuurstaken. We 
spreken dan over: o.a. het organiseren van de Ge-
raniumverkoop, het regelen van het Grego-kids 
uitje, het bezoeken van zieke leden, afleggen van 
kraamvisites, ladyspeaken etc.

Maud Hermans werd gehuldigd voor haar 12½ 
jarig jubileum. Zij begon als 7-jarig meisje bij St. 
Gregorius omdat haar opa altijd veel verhalen had 
over de muziek en St. Gregorius. Maud is blij dat 
zij de stap heeft gezet om lid te worden aangezien 
haar opa supertrots op haar was en het fijn vond 
haar te zien spelen. Zusje Britt speelt ook al wat 
jaartjes mee en dat is iets wat Maud fijn vindt. 

Serious Request 2017   

GIESBEEK - Donderdag 21 december 2017 zijn drie 
leerlingen van de Paulusschool met meester Kees 
en Sonja van Hal in alle vroegte naar Apeldoorn 
afgereisd.
Die ochtend hebben ze hun bijdrage die door het 
verzamelen van statiegeld flessen, de verkoop van 
allerlei  spulletjes en niet te vergeten de vele giften 
bijeen zijn gebracht, afgegeven bij het glazenhuis 
van 3FM.
Het prachtige bedrag van € 683,05 werd met veel 
trots in de brievenbus gestopt.
De leerlingen Dirk van Hal, Tessa Schel en Lianne 
Jansen uit groep 8 willen alle gulle gevers hartelijk 
bedanken voor de geweldige bijdrage.  BEDANKT.

Marieke Bronkhorst, Michel van Es en Robin Hout-
kooper werden gehuldigd voor 25 jaar muziek 
maken bij de fanfare. Marieke was 10 jaar toen 
zij muziek ging maken. Haar vader en broer waren 
bij de muziek dus was het voor Marieke eigenlijk 
een hele logische stap om ook bij de muziek te 
gaan waar ze nu sopraansaxofoon speelt. Marieke 
heeft een belangrijke rol gespeeld in het bepalen 
van thema’s en het uitzoeken van muziek voor de   
concerten naast nog vele andere taken.

Michel heeft 25 jaar geleden eerst blokfluitles-
sen gehad op school en daarna kreeg hij les op 
bugel om vervolgens via trompet uiteindelijk over 
te stappen op bariton. Zijn muzikale inzetbaar-
heid blijkt uit de instrumenten die hij verder nog 
bespeelde: bas en sousafoon. Anderhalf jaar gele-
den is hij verhuisd naar Deest maar hij heeft nooit 
overwogen om te stoppen met muziek maken bij 
St. Gregorius en dat wordt zeer gewaardeerd. 

Robin was al 8 jaar lid was geweest van Muziek-
vereniging der Voormalige Schutterij in Doesburg 
toen hij via een kameraad met Gregorius in aan-
raking kwam. Hij begon als slagwerker en was na 
zo’n 12½ jaar toe aan een andere uitdaging. Aan-
gezien er een es-bas voorradig was is hij daar op 
gaan spelen en dat gaat Robin goed af. Eind jaren 
90 werd Robin voorzitter van het Instrumenten-
fonds dat er voor zorgde dat orkestmuzikanten in 
het jaar 2000 werden voorzien van nieuwe blaas-
instrumenten. De repetitieavond op donderdag is 
hem heilig en biedt hem ontspanning. Naast het 
muziek maken staat Robin er om bekend dat hij al-
tijd te porren is om anderen te animeren en enter-
tainen. Samen met dirigent Dineke vormt hij dan 
een prachtig presentatiekoppel. 

Na de officiële huldiging was het de beurt aan DJ 
Henk van Uem die zorgde voor de muzikale om-
lijsting. Iedereen kon terugkijken op een gezellige 
avond waar jong en oud zich optimaal vermaak-
ten. 

Rectificatie: 

Bij deze foto stond in de vorige uitgave wethouder 
Carla Coers. Dit moet echter Carla Koers zijn. Sorry.

Volkstuintje te 
huur in Angerlo
ANGERLO - Er zijn weer een paar plekken vrij 
op het kleine volkstuincomplex aan de Meester 
Waajierstraat.
Wat is er leuker dan je eigen onbespoten 
groenten of fruit verbouwen.
Voor de huurprijs hoef je het niet te laten.

Heeft  u belangstelling? Bel dan 474725.



Cursusaanbod SOW opleidingen
 

1-daagse massage workshop
Stoelmassage
Ontspanningsmassage
Voetreflex massage
Sportmassage
 
www.sowopleidingen.nl   
info@sowopleidingen.nl
0313-843947, 06-13403564
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INGEZONDENJubilarissen Schutterij EMM Giesbeek

GIESBEEK - Tijdens het jaarfeest in januari van 
Schutterij EMM Giesbeek zijn de volgende perso-
nen gehuldigd: 

Dietmar Huber, kanonnier - 25 jaar. 
Dietmar heeft vele functies binnen de Schutterij 
bekleed en is in 1993 begonnen bij het Kruisboog-
corps.  Dietmar is een goeie schutter en heeft vele 
prijzen  binnengehaald, is drie maal uitverkoren 
om deel te nemen aan het marathon schieten en 
hij eindigde daarbij  op een 7de plaats. Ook kruis-
boogkoning en NKB koning der koningen kan hij 
aan zijn lijst toevoegen. Dietmar heeft vijf jaar met 
het vaandel gezwaaid als vendelier, waarna hij we-
gens onregelmatige werkzaamheden in 2007 over 
is gestapt tot de groep Kanonniers. Voor Dietmar 
was de zilveren draagmedaille met speld en oor-
konde voor zijn inzet binnen de Schutterij. 

Glenn Witjes, commandant vendelier en be-
stuurslid - 25 jaar. 
Begonnen als peuter van drie jaar,  als vendelier-
tje met vaandel, kleine knuistje in de hand van de 
commandant marcherend in de optocht, waarna 
hij met een jeugdgroep de opleiding ging volgen 
tot vendelier. Glenn heeft het vaandel gezwaaid 
tot 2006, tot hij het sabel heeft overgenomen en 
commandant van het vendelierscorps is geworden. 
Maar ook het kruisboogschieten heeft zijn aan-
trekkingskracht en in 2003 is hij zich gaan speci-

aliseren, werd vele malen kruisboogkampioen en, 
binnen de NKB, tweemaal achtereen Gelders kam-
pioen kruisboogschutter. In 2012 is hij toegetreden 
tot het bestuur. Als sluitstuk schoot, in 2017 tijdens 
het schuttersfeest, Glenn het laatste restje van de 
vogel naar beneden en behaalde de titel Koning 
van de Schutterij - hoe mooi kan het zijn. Ook voor 
Glenn de zilveren draagmedaille met speld en oor-
konde. 

Anita Smids, commandant vaandelwacht en 
lid van het kindercomitee - 25 jaar. 
Begon bij het kindercomitee en ging in 1997 naar 
het geweercorps. De huidige vaandelwacht Anita is 
een duizendpoot, zit in vele commissies en is altijd 
bereid om te helpen, zoals tijdens de zomerfees-
ten, optredens van Normaal en Golden Earring in 
Giesbeek, het concours en GKIV - op Anita kun je 
rekenen. In de frietkraam of achter de bar, ze weet 
van aanpakken. In het jaar 2009 is Anita uitgeroe-
pen tot Commandant van de Vaandelwacht. Met 
deze groep heeft ze diverse shows uitgedacht en 
deze laten zien tijdens de optochten van het schut-
tersfeest. Tijdens haar 1ste optreden als comman-
dant bij het kringconcours kreeg ze veel bekijks, 
zomaar een vrouwelijke commandant binnen de 
schutterswereld, toch wel met de complimen-
ten van de Federatie.  Ook voor Anita de zilveren 
draagmedaille met speld en oorkonde. 

Karsten Huber, vendelier en 12½ jaar lid. 
Begonnen bij de jeugdopleiding tot vendelier. Eerst 
bij de aspiranten, dan de junioren en al geruime 
tijd draait Karsten het vaandel bij de senioren. Met 
zijn corps heeft Karsten vele 1ste prijzen behaald 
en ook diverse malen op het erepodium mogen 
staan om de prijs in ontvangst te nemen van het 
Gelders Kampioen Vendelen. Ook heeft Karsten 
nog een tijd kruisboog geschoten, maar naarmate 
hij ouder werd en ging studeren, moesten er keu-
zes gemaakt worden. Hij was een goeie schutter, 
precies zijn vader. Ook voor Karsten de Bronzen 
draagmedaille en speld met oorkonde.  

Allemaal nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd.  
www.rotak.nl

Koningsdag vrijdag 
27 april in Lathum!
LATHUM - Stichting Oranje Boven Lathum is alweer 
druk aan de slag om een gezellige Koningsdag 
voor jong en oud te organiseren. De festiviteiten 
vinden plaats rondom het thema ‘Wereldspelen’.
We starten de ochtend om 9.15 met een optocht 
door het dorp, waar iedereen aan deel kan nemen, 
al dan niet verkleed. Diegene die het origineelst 
(en meest passend bij het thema) verschijnt, wordt 
beloond met een prijsje. 

Na de officiële opening kan iedereen deelnemen 
aan de activiteiten. Er zijn spelletjes voor de kinde-
ren, het is mogelijk om een tochtje door het dorp te 
maken met een huifkar en er zijn waterballen voor 
jong en oud. Om de sfeer op te luisteren draaien 
we gezellig muziek. 

Zoals elk jaar is er een trekking van de loterij waar 
vele leuke prijzen te winnen zijn. Koningsdag 
Lathum is van 09:00 – 13:00 uur. Ons volledige 
programma volgt nog in een andere editie van 
Angerlo’s Nieuws. U kunt ons ook volgen via Face-
book, Oranje Boven Lathum. 

Uitvoering Zang & 
Vriendschap
LATHUM - Op vrijdag 16 maart om 20.00 uur ver-
zorgt het gemengd koor Zang & Vriendschap een 
jubileumconcert in Het Gebouw aan de Kerkstraat 
in Lathum. 
Het concert staat onder leiding van Drs. Onno de 
Groot uit Velp. Zoals gebruikelijk wordt de uitvoe-
ring in tweeën gedeeld: voor de pauze treedt het 
koor op met een divers repertoire en na de pauze 
is er plaats voor humor en zang. 
Tijdens het concert begeleidt  een groep van Nieuw 
Leven uit Angerlo enkele liederen. De pianiste van 
het koor Ida Veenstra Siebenga, zal de overige lie-
deren begeleiden en enkele concertstukken spelen. 
Na het concert bent u in de gelegenheid om met 
de uitvoerenden van gedachten te wisselen en een 
hapje en drankje te nuttigen. 
Het koor treedt graag op voor een volle zaal, dus 
reserveer die avond voor een bezoek aan Het ge-
bouw. 
De entree bedraagt € 5,00

VLOOIENMARKT
ZEVENAAR 

ZONDAG 18 MAART
Sporthal De Lentemorgen

10.00 -17.00 uur
 Lentemorgen 8 Zevenaar
Info Kr. Huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl



Carnaval 2018

Angerlo

• pagina 11 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 februari 2018 •• pagina 10 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 februari 2018 •



Uitslag Grote verloting 2018 
      
1ste Prijs Een ballonvaart voor 2 personen 
  door Dreamflights Ballonvaarten  nr.   _1291_  

2de   Prijs € 125,- contant nr.   _0954_  
3de Prijs Princess Airfryer XL nr.   _1433_ 
4de Prijs Kofferset 3 delig nr.   _0511_ 
5de Prijs Flyboarden 30 min. Rhederlaag nr.   _0506_ 
6de Prijs High Tea “Olde Schop” t.w.v. €50 nr.   _0256_ 
7de    Prijs Bowlingarrangement “De Veerstal” 
  t.w.v €40 nr.   _1438_ 
8ste Prijs Wake up light nr.   _0169_ 
9de Prijs Bloemenbon de “Orchidee” t.w.v. €25 nr.   _0570_ 
10de Prijs Opblaasbare Flamingo XXL nr.   _0666_ 
11de  Prijs Living colors mood light nr.   _1143_ 

Prijzen zijn af te halen van 1 maart tot en met 31 mei 2018 bij: 
Fred Kelderman, Meentsestraat 58 Giesbeek

Deze verloting werd mede mogelijk gemaakt door: Dreamflights 
Ballonvaarten, Flyboard Gelderland, Partycentrum De Veerstal, 
Restaurant ’t Olde Schop en Bloembinderij De Orchidee.

Trekkingslijst onder voorbehoud van typefouten. 
Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de carnavalsvereniging.

Carnaval 2018
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GIESBEEk - In de carnavalsgids van C.V.Knor en Knalpot met op de cover Prinses 
Leonie en prins Dinand 1, was te lezen hoe de vereniging haar activiteiten van 
zondag 4 februari tot dinsdag 13 februari plande. 

Op eerstgenoemde datum werd de alom bekende seniorenmiddag gehouden. 
Als seniorenprins maakte Mas Pieterman met zijn prinses Marja van de gele-
genheid gebruik om in zijn proclamatie enkele heikele punten aan te kaarten en 
wat wensen onder de aandacht te brengen. Verdere vaste ingrediënten zijn: een 
buut, het optreden van de raad van elf en optreden van de dansgardes. Echte 
top optredens met veel vermaak voor de aanwezigen. 
Toos en Roos schoten echt wel midden in de roos met hun performance, precies 
op het juiste moment ingezet ook omdat menigeen van een drankje genoten 
had en zich vrij voelde om lekker in te haken en/of mee te blèren. Bovenstaande 
foto is echter gemaakt tijdens Tons’ Sleutelfestijn voor de kantine van GSV’38. 

Hoewel carnaval een feest van tradities is, braken C.V. K&K en De Deurdouwers 
toch met de traditionele naam: sleutelstrijd. Deze naam moest wijken voor de 
benaming Tons’ Sleutelfestijn. Wel een festijn met een competitief randje, want 
K&K en de Deurdouwers willen allebei de sleutel van de gemeente winnen. 

Na een spannende ballonnentennis wedstrijd door de jeugdprinsen, een A loop-
spel door de raden van elf en emmerballetjes gooien door de prinsen, bleek C.V. 
Knor &Knalpot  aan het langste eind te trekken: 2-1 voor Gies. Na de sleutel van 
de burgemeester ontvangen te hebben, kon de tap open om de ontstane dorst 
door de spannende spelletjes ontstaan wat te bestrijden, want een droge mond 
van de spanning voelt niet lekker. 

De grote carnavalsoptocht op zondag werd traditioneel geopend met een 
broodje braadworst aangeboden door slagerij Witjes, Het Hof van Giesbeek en 
de seniorenraad. De inname van deze vitaminerijke kost bleek nodig omdat er 
een frisse klus wachtte: rondgang deur ut Knorredurpke.

Een uiterst bekwaaame jury velde het oordeel over wagens, groepen, duo’s en 
straten:

Eerste prijs wagens:   Zon, zee, zuipen, carnaval
Eerste prijs Groepen:  Kiek uut wat un bende 
Eerste prijs duo’s en eenlingen:  mevrouw van de Boom
Eerste prijs straatversieringen:  Geinmeint

Giesbeek
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GIESBEEK - De Schutterij viert in het jaar 2018 
haar 125- jarig bestaan. Dit is een hele mijlpaal. 
De oprichting was in 1893. In de beginjaren be-
stond alleen het schuttersfeest met koningschieten 
en vaandelzwaaien. Dit was een gezellig samen-
zijn met dorpsbewoners. In 1929 was er een groots 
schutterstreffen en tijdens het 50- jarig jubileum in 
1948 voor het eerst een federatief schutterscon-
cours in Giesbeek. Rond 1980 heeft de schutterij 
een grote vlucht genomen en zijn de onderdelen 
flink uitgebreid met de  huidige vaandelwacht en 
het kruisboogcorps. 

Tijdens het 100-jarig bestaan klonken voor het 
eerst  kanonschoten. Dit kanon is door eigen leden 
en de smid in de plaatselijke smederij gefabriceerd, 
een knap staaltje koper-werk. In 1988 is het Keizer 
schieten voor oud-koningen ingevoerd. Deze Kei-
zerlijke eretitel mag 5-jaar gedragen worden. 
De Schutterij bestaat uit vele onderdelen en daar 
mogen we best trots op zijn. Het bestuur, kanon-
niers, bielemannen en jeugd, marketentsters en 
jeugd, vaandelwacht en jeugd, vendeliers en 
jeugd, kruisboog, commandanten, officieren, 
koningspaar, keizerpaar, het kindercomitee, de 
vrienden van EMM, vrijwilligers schutterskaarten, 
commissie volksspelen, commissie bogenbouwers  
de dartsport en dan de schietsport met kruisboog, 
pistool en geweer. 

Een grote dorpsvereniging van jong tot oud, met 

oude tradities en gebruiken zoals het schutters-
feest met als hoogtepunt het koningschieten en 
de huidige volksspelen. Vele mensen treffen elkaar 
bij dit oude volksgebruik en komen “nor huus in 
Gies “.  

Zoals bekend is de Schutterij uit haar jasje ge-
groeid en zijn we bezig met een eigen clubgebouw,  
dat groot genoeg is om al de sporten naar beho-
ren te kunnen beoefenen. We hadden gehoopt 
om in dit jubileumjaar de opening van het nieuwe 
“Schuttersgebouw” te kunnen vieren, maar he-
laas, dat mag niet zo zijn! Zo zijn alle schutterijen  
verplicht aangesloten bij een overkoepelende or-
ganisatie ingedeeld per provincie; wij als schut-
terij bij de “Gelderse Federatie van St.Hubertus” 
en deze maakt een indeling van de te organiseren 
concoursen. Zo is aan ons in dit jubileumjaar toe-
bedacht het GKIV en het Kringconcours. 

We beginnen in maart met een jubileumweekend 
zoals hieronder omschreven. Dit vind plaats in   
een grote feesttent die op het Dorpsplein in Gies-
beek zal staan. 

PROGRAMMA 

Vrijdag 23 maart 
Aanvang  20.00 - 00.30 uur. 
BACK to the 80- en 90-ties - muzikale FLASHBACKS 
m.m.v. KEIZERSTAD - DISCOSHOW. 

Wie herinnert zich niet de “FLASH” disco-avon-
den?  Kom het beleven!    

Zaterdag 24 maart  
RECEPTIE van 18.00 - 20.00 uur.  
Gelegenheid om op deze receptie het bestuur te 
feliciteren met ons 125- jarig jubileum. 

Aansluitend de receptie een FEESTAVOND voor le-
den, m.m.v. de topband “ CABRIO “ 
Alle leden ontvangen tzt een gratis toegangsbe-
wijs in de bus.  

Zondag 25 maart 
Gelderse Kampioenschappen Indoor Vendelen.   
09.00 - 17.30 uur.  
Er zullen 36 verenigingen met 400 vendeliers strij-
den om deze Gelderse titel,  het klassieke vendelen 
in corps en individueel, ook acrobatisch vendelen. 
Hier gaan vele oefenuren aan vooraf om deze 
acrobatische patronen met het vaandel te kunnen 
uitvoeren.   

Om 09.00 uur is de officiële opening, te beginnen 
met de Giesbeekse Vendeliers. 
KOM KIJKEN !!!      
Prijsuitreiking om 17.30 uur.    Toegang gratis. 

Dit alles in de grote feesttent op het Dorpsplein!

Bestuur Schutterij EENDRACHT MAAKT MACHT.

Schutterij EMM Giesbeek bestaat 125 jaar
INGEZONDEN
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EVEN VOORSTELLEN...Dorkas in haar omgeving
Waar woon je en met wie?
Ik woon met broer Amos en zus Hanna, vader en 
moeder Klooster-Derksen in Angerlo. Eerder heb ik 
in Doesburg gewoond en dat was ook goed maar 
Angerlo is anders. Uit Doesburg komt nog elke keer 
een vriendinnetje op mijn verjaardag.

Wie zijn je vrienden en vriendinnen?
Rienke, Renske, Indy, Anne uit groep 7 van de Trom-
petter. Buiten school Merel, Filine, Jessica, Jorris en 
Gijs.

Hoe ziet jouw lievelings-dag eruit?
Eerst nog even lezen in bed en daarna douchen. 
Lekker ontbijten met het gezin bij IKEA. Vervolgens 
thuis trampoline springen. 
Bezoek opa en oma in Steenderen waar gespeeld 
wordt met paarden en de hond. Eten bij een pizze-
ria met ter afsluiting een heerlijke sorbet. Dan thuis 
nog even lezen met een kopje thee en een koekje 
en dan naar bed.

Wie zou je een dag willen zijn?
De danslerares, de rollen omdraaien. Kijken hoe zij 
de dag beleeft.

Hoe ziet jouw lievelingsmaaltijd eruit?
Snijbietsouffle  uit eigen tuin. Snijbiet lijkt een 
beetje op Spinazie, papa maakt deze altijd. Ik heb 
deze soufflé het liefst uit kleine ovenbakjes met 
korrelige kaas.

Wat maakt je blij?
Trampoline springen, muziek maken en dansen.

Waar heb je een hekel aan?
Pesten. Het meeste gebeurt buiten school en dat 

vindt ik vervelend. Ik haal de juf erbij als het bin-
nen school is.

Welke muziek vind je leuk? 
Rockmuziek en het liefst alleen met instrumenten. 
Lievelingsliedje is Tsunami, dit nummer heb ik met 
het jeugdorkest van Nieuw Leven gespeeld. 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik ben niet zo snel boos of chagrijnig. Altijd vrolijk. 
(Haar vriendinnetje Rinke en haar moeder beves-
tigen dat).

Wat vind je het leuks aan je vrienden?
Mijn vrienden zijn allemaal verschillend. De ene is 
rustig, de ander weer druk of brutaal. Met iedereen 
een andere klik.

Waar heb je het laatst keihard om gelachen? 
Wanneer papa mij kietelt moet ik erg lachten. En 
laatst had Edwin, leraar van het opleidingsorkest, 
de dwarsfluit verkeerd vast. Hij kreeg er nog geluid 
uit ook!

Wat zou je een keer willen doen?
Twee weken vakantie op het vakantiepark bij de 
Efteling. Deze elke dag dan bezoeken. Het park 
moet wel een kinderboerderij hebben want ik wil 
dan graag de dieren, vooral de geitjes voeren.

Waar ben je trots op?
De verhuizing heb ik goed doorstaan. Geen heim-
wee naar Doesburg en ik had snel weer vriendin-
nen. Verder ben ik trots op het huis en de tuin.

Wat maakt je aan het huilen?
Wanneer dieren of mensen overlijden. Ik huil niet 
zo snel. Toen mijn eigen kip overleed was ik erg 
verdrietig, deze had ik gekregen toen ik 1 jaar 
was. De oudste kippen zijn nu 9 jaar. We hebben 
ook een haan maar die loopt niet los omdat hij 
mensen aanvalt. Naar dieren kijkt hij niet om.

Over 15 jaar ben je 25. Hoe zie jij dan je le-
ven?
Ik woon dan samen in een huis. Dicht bij de Duitse 
grens want daar hebben ze goede bakkers. Ik wil 
graag werken op een kinderboerderij en daar de 
dieren verzorgen en kinderen rondleiden. Later wil 
ik een husky.

Winterfair in Giesbeekse Martinuskerk Succesvol
GIESBEEK - Voor de vijfde keer werd zondag 7 
januari in de Giesbeekse Martinuskerk een Win-
terfair gehouden.

Deze fair waarvan de opbrengst bestemd is voor 
het onderhoud en behoud van de Giese Toren, 
stond wederom vol van uiteenlopende activitei-
ten. Men kon zich verbazen in het aanbod van 
goederen en de optredens op het podium. 

Er waren streekproducten zoals jam, chutney 
maar ook een heel assortiment aan theesoorten 
te proeven en te koop. Ook waren er standjes 
met curiosa, brocante, boeken, cadeauartikelen, 
brie en wol artikelen, glaswerk en vele andere 
rariteiten.

De hobbyhoek was sterk vertegenwoordigd. Zo 
was er schilderkunst te bewonderen maar ook 
waren er houtcreaties, viltkunst en beelden te 
bekijken en te koop. Het maken van sieraden in 
zilver- en aluminiumuitvoering, het samenstel-
len van energiesieraden en het werken met hout 
en klei.

Will Schropp van het Houtenbeeldenatelier uit Dui-
ven was aanwezig met zijn uiteenlopende creaties 
uit allerlei houtsoorten, zelfs soorten van duizen-
den jaren oud.
Maar ook de bekende Jan Ubbink uit Lathum met 
vele beeldende creaties toonde zijn kunsten.

De traditionele kerststal die door vrijwilligers elk 
jaar weer wordt opgesteld was deze dag te be-
wonderen.
Muziek en zang ontbreken op deze fair niet en 
zorgden voor een gezellige sfeer op deze 5de win-
terfair. Zo waren er optredens van het leerlingen-
orkest van Fanfare Gregorius olv Theo Hammink, 
leerlingen van de muziekschool Musiater uit Zeve-
naar, accordeonist Gijs Hofman, het Trio Carmelito 
( Johan-Yvonne - Gerrit) en het 60 koppige Smart-
lappenkoor uit Doesburg olv Margreet Ente.  Kort-
om het waren geweldige en spontane optredens 
die voor herhaling vatbaar zijn.                                                                             

Men kon door Tarotkaartlegging zich een beeld 
laten geven van de toekomst;  een aparte gelegen-
heid was daar voor ingericht.

Een stal met herder, schapen, pony’s en vuurkor-
ven bij de ingang van de kerk zorgden voor een 
winterse sfeer. 

Verder speelde bij de entree van de kerk een 
saxofonist om de bezoekers op muzikale wijze 
te ontvangen. De opbrengst - in de hoed - was 
voor KIKA.

Een welkomstdrankje, chocomel, koffie/thee, 
oliebollen en wafels, maar ook de winterse lek-
kernijen zoals erwtensoep en worst ontbraken  
deze keer niet                                                             

De organisatie was in handen van de vrienden 
van de Giese Toren, het adres is Martinuskerk 
Kerkstraat 39 in Giesbeek. 

Meer info: 06-10252829 en www.giesbeekto-
renhoog.nl

De volgende activiteit van De Vrienden van de 
Giese Toren is de kofferbakverkoop op zondag 
6 mei 2018.
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INGEZONDENJubilarissen Vrouwen van Nu Angerlo e.o.

Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu 
Angerlo e.o. op 25 januari j.l. werden: Dies te Kort-
schot, Mientje Breukink en Lenie Tiecken (van links 
naar rechts op de foto) gehuldigd.
 
Ze werden 50 jaar geleden lid van de Vrouwenver-
eniging, toen nog met de naam De Bond voor Plat-
telandsvrouwen. Voor veel jonge vrouwen waren 
de afdelingsavonden een gezellige plek om elkaar 

te ontmoeten, al moest je toen nog zelf een kopje 
meenemen voor de koffie. Maar ook kwamen op 
die avonden vaak sprekers, die informatie gaven 
over onderwerpen met betrekking tot huishouden, 
opvoeding en het eigen-, voornamelijk boerenbe-
drijf, waar ook volop over werd meegepraat.
 
Ook voor Joke Kersjes waren er deze avond bloe-
men, zij is 25 jaar lid van Vrouwen van Nu.

Start cursus Omgaan 
met autisme voor 
ouders van kinderen 
met ASS in Zevenaar
ZEVENAAR - Op woensdagavond 21 maart 2018 
start GGNet Preventie een nieuwe cursus voor ou-
ders van kinderen (jonger dan 17jaar) met Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) in Zevenaar.
Deze cursus is bedoeld ter ondersteuning van ou-
ders met kinderen in die leeftijd met ASS en een 
normale begaafdheid. Ouder zijn van een kind met 
ASS is niet altijd even gemakkelijk. De opvoeding 
en dagelijkse omgang vragen om een specifieke 
aanpak en een duidelijke structuur voor deze kin-
deren. Voor ouders kan het soms lastig zijn om 
deze aanpak op te pakken. Het vasthouden van 
deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan 
een belasting vormen voor ouders en kan voor 
stress en frustratie zorgen. De cursus Omgaan met 
autisme is bedoeld om ouders hierin te ondersteu-
nen zodat mogelijke overbelasting wordt voorko-
men. Het aanbod bestaat uit 4 wekelijkse bijeen-
komsten van 2 uur steeds van 19.00 - 21.00 uur. De 
locatie is GGNet, Hunneveldweg 14 in Zevenaar.
Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek met 
de begeleider(s) plaats. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het secretariaat Preventie 
op telefoonnummer (088) 933 11 80 of e-mail pre-
ventie@ggnet.nl. U kunt ook kijken op de website: 
ggnet.nl/preventie
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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De optocht zal zondag voor de 19e keer starten 
om 13.00 uur waarbij duizenden bezoekers kun-
nen genieten van deze schitterende praalwagens, 
kleurrijke loopgroepen begeleid door de mooie 
show-en dweilorkesten. 
Ruim 1000 deelnemers zullen gaan strijden voor 
de hoogste eer, ingedeeld in 9 categorieën en zul-
len beoordeeld worden door een deskundige jury 
op algemene indruk, originaliteit en carnavaleske 
uitstraling. Uiteraard zijn er in alle categorieën 
geldprijzen te verdienen. 
De prijsuitreiking zal zoals ieder jaar rond 16.30 
uur zijn in de feesttent op het Wim Velsplein in An-
gerlo, onder de muzikale klanken van ons orkest 
Cabrio. 
De organisatie heeft er alles aan gedaan om de be-
zoekers een grandioos weekend te bezorgen. Het is 
zeker de moeite waard om deze twee dagen naar 
Angerlo te komen. 
Tevens heeft de organisatie gedacht aan de be-

zoekers die slecht ter been zijn en natuurlijk de 65 
plussers; zij kunnen plaatsnemen op de tribune die 
speciaal voor deze doelgroep wordt geplaatst te-
genover de grote kerk. 
Ook dit jaar verwachten wij net als voorgaande 
jaren een groot aantal bezoekers. Daarom worden 
belangstellenden en liefhebbers uit de omgeving/
regio verzocht per fiets of te voet te komen om 
parkeerproblemen en opstoppingen te voorkomen. 
Daarnaast wordt een ieder verzocht tijdig aanwe-
zig te zijn om een goede start en doorstroming van 
het spektakel mogelijk te maken. 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen voor de 
Halfvastenoptocht van zondag 4 maart 2018 zie 
onze website www.halfvasten-angerlo.nl. 
Feesttent: geopend vanaf 14.00 uur 
Locatie: Wim Velsplein (Dorpsstraat / Ds. De Groot-
straat). Entree Halfvastenoptocht: € 2,50 per per-
soon (inclusief programmaboekje). Kinderen basis-
school hebben uiteraard gratis toegang. 

Halfvastenweekend Angerlo
Vervolg van pagina 1

Pasta met avocado
champignons en 
pijnboompitten
Wat heb je nodig?
voor 2 personen
250 g champignons, 200 g volkorenpasta, 65 g 
rucola, 15 g pijnboompitten, 1 rode ui, 1 avocado
1 knoflookteen, Balsamicoazijn 2 el, extra vierge 
olijfolie 1 el, Olijfolie 1 el, Oregano en peper en 
zout naar wens

Aan de slag!
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking gaar. Verhit een koekenpan en roos-
ter hier kort de pijnboompitten in, totdat ze 
goudbruin zijn, zonder olie. Haal uit de pan en 
bewaar apart. 

Snipper de ui en pers de knoflook fijn. Snijd de 
champignons in plakken. Snijd de avocado door 
het midden en haal de pit er uit. Lepel het vrucht-
vlees uit de schil. Pureer met een staafmixer of 
blender de avocado met de olijfolie, balsamico-
azijn, 2 el water per persoon, peper en zout tot 
een glad mengsel. Verhit de olijfolie in de koe-
kenpan en fruit de ui en knoflook, voeg vervol-
gens de champignons toe en bak 6 minuten op 
middelhoog vuur. Scheur de rucola klein en voeg 
de pasta, het avocadomengsel en de helft van 
de rucola bij de champignons en roer voorzichtig 
door.

Maak van de overige rucola een bedje op het 
bord, verdeel hierover het pastamengsel en gar-

neer met de pijnboompitten. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste 
www.lekkeretenenfit.nl
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INGEZONDENNieuwe expositie met beelden, emaille en 
fotografie bij Expo-Angerlo in de Galluskerk
ANGERLO – In de Galluskerk Dorpsstraat 31 in 
Angerlo exposeert EXPO-ANGERLO met bronzen 
beelden van Rineke van Rijt en Carlo van Broek-
huizen, emaille op koperplaten van Ruud Kaper en 
landschapsfotografie van Ruud Smit. De expositie 
is te zien van 18 februari t/m 18 maart 2018, elke 
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Rineke van Rijt en Carlo van Broekhuizen uit Arn-
hem maken bronzen beelden zowel samen als 

individueel en gieten deze in de eigen gieterij. Zo 
kunnen zij het ontstaansproces van een beeld van 
het begin tot het eind sturen. Soms wordt het ma-
teriaal brons in oorspronkelijke staat gelaten. Dat 
wil zeggen met de giethuid. Dit geeft een beeld 
een natuurlijke en oorspronkelijke uitstraling. Hun 
werk is voornamelijk figuratief. Op de expositie 
is vrij werk te zien. Daarin herken je thema’s als 
oude architectuur, bloemen en planten, mens en 
dier die op een sfeervolle, soms spannende, soms 
aandoenlijke wijze zijn verbeeld, vaak  met vele 
mooie details. De fantasie van de kijker doet de 
rest. Naast het vrije werk maken ze veel werk in 
opdracht zoals portretten, grafornamenten, tuin-
beelden en prijzen. Ook gieten ze werk van andere 
kunstenaars.

Ruud Kaper uit Doetinchem is omstreeks 1990 
gaan emailleren. Emailleren is een bijzonder vorm 
van kunst en is vanouds een ambachtelijke tech-
niek waarbij een glaslaag door middel van verhit-
ting op metaal wordt aangebracht en heeft een 
ongekend lange levensduur. Emaille geeft aan 
goud en zilver een fonkelend effect en het is juist 
daarom dat veel kerkelijke, keizerlijke en konink-
lijke voorwerpen van emaille zijn voorzien. Ruud 
Kaper werkt overigens alleen op koper. 
De composities van Ruud zijn meestal opgebouwd 
uit structuren. Door ruimtelijk te werken met ge-
bogen vormen en in meerdere lagen, ontstaat een 

grote levendigheid.  Daarbij streeft hij naar het 
specifieke van de emaille-techniek: dat wil zeggen 
dat het resultaat in principe alléén met emaille en 
koper mogelijk is. Zijn werk is soms figuratief maar 
veelal abstract.
Zijn inspiratiebronnen zijn o.a.: landschappen, het 
universum, grenzen, de elementen e.d. 

Ruud Smit uit Doesburg exposeert analoge zwart-
wit fotografie. Hij brengt zo’n 20 werken bij elkaar 
uit drie reeksen landschappen: Death valley, Cali-
fornië; Valle del Po, Italië en het kunstenaarsdorp 
St.-Julien-Labrousse e.o., Frankrijk. Voor het maken 
van deze foto’s gebruikte Ruud vooral middenfor-
maat lenscamera’s uit de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw. Het effect daarvan is vervreemdend, 
omdat we gewend zijn om te kijken naar digitale 
foto’s. Vergeleken daarbij lijkt het fotowerk van 
Smit onscherp. Geen van deze werken is eerder 
geëxposeerd.

De landschapsfotografie van Ruud Smit ademt een 
melancholieke sfeer. Hij plaatst zichzelf daarmee in 
een klassieke traditie (A. Adams, A.Kertész). Aan de 
andere kant sluit hij aan bij de moderne behoefte 
aan reflectie en rust. Hij ontsnapt – letterlijk – aan 
de haastige digitale 21e eeuwse beeldcultuur. 
Ruud Smit studeerde filosofie in Amsterdam en 
Berlijn. Hij volgde in de jaren 70 en 80 van de vo-
rige eeuw diverse cursussen fotografietechniek.



AGENDA

Open Tafel. Kosten € 8,00.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij Caleidoz tel. 0316-526994. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo
Donderdag: 17.00 uur Samen Eten in het Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. 

17 feb. ‘18 GSV’38 “Club van 100” naar FC Schalke 04
19 feb. ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
20 feb. ‘18 Welfare Lathum: 14.00 - 16.00 uur Het Gebouw Lathum
21 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.00 uur, Bowlen. Dorps-
 huis Drempt. (fietsers vanaf de  Meipoort om 13.30 uur).
21 feb. ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie Weerstation Lichtenberg
22 feb. ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo  19.45 uur  Lezing “De vrouw in de 
 kunst”  in de Meent in Angerlo
23 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
23 feb. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
26 feb. ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Ontspanningsavond 
 aanvang 19.30 uur met Amateurvereniging uit Lobith.
 Hof van Giesbeek
27 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur wandelen, ver-
 zamelen bij parkeerterrein De Beek.
28 feb. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
01 mrt. ‘18 Try-out-concert St. Gregorius St. Martinuskerk Giesbeek, 
 aanvang 20:00 uur, toegang gratis!
02 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Maandopening, gezame- 
 lijke maaltijd (Alleen voor leden, inschrijving gesloten)
03 mrt. ‘18 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo m.m.v. DJ Henri en 
 aansluitend orkest Cabrio. Aanvang 19.00 uur.
04 mrt. ‘18 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)
 M.m.v. orkest Cabrio, feest tent Angerlo.
05 mrt. ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
09 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan 
09 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
13 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur wandelen, ver-
 zamelen bij parkeerterrein De Beek.
14 mrt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
16 mrt. ‘18 Jubileumconcert Zang & Vriendschap m.m.v. Nieuw Leven uit  
 Angerlo. 20.00 uur Het Gebouw Lathum
19 mrt. ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
20 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13:30 Fietsen, vertrek vanaf 
 de Meipoort
21 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Bowlen. Dorpshuis Drempt. 
 (fietsers vanaf de  Meipoort om 13.30 uur).
22 mrt. ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 13.30 uur  Paasworkshop  In de Meent.
23 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
23 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
24 mrt. ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Paas-Lentefeest, aanvang  
 14.00 uur m.m.v. Seniorenkoor Vivace. Hof van Giesbeek
28 mrt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
28 mrt. ‘18 Vrouwenver. Lathum: 19.30 uur, Modeshow. Het Gebouw
29 mrt. ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 19.45 uur Lezing schrijfster Joshua 
 Zwaan   In de Meent. 
30 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Paastoernooi 2018
03 april ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
06 april ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
09 april ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
11 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
18 april ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie eenjarige en kuip planten
23 april ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
23 april ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Ontspanningsavond 
 aanvang 20.00 uur m.m.v.  de Dorusparodie. Hof van Giesbeek
25 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 april ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 19.45 uur  Lezing imker In de Meent. 
09 mei ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
10 mei ‘18 Vrouwenver. Lathum: Uitstapje

KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek

zondag 18 februari 10.00 uur Oecumenische dienst in Lathum
  Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
zaterdag 03 maart 19.00 uur Pastor J. Heemink / Caeciliakoor
  Woord- en Communie
dinsdag 06 maart 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
  H. Eucharistie
zaterdag 24 maart 19.00 uur Palm Pasen, H. Eucharistie
  Pastoor Thanh / Caeciliakoor
vrijdag 30 maart 15.00 uur Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
zondag 1 april 09.30 uur 1e Paasdag. Pastor Thanh / 
  Caeciliakoor
dinsdag 3 april 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
  H. Eucharistie
zaterdag 7 april 19.00 uur Woord- en Communie, Pastor J. 
  Heemink, A Sign of Friendship
zaterdag 21 april 19.00 uur Woord- en Communie, 
  Mw. M. Jansen / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

zondag 18 februari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 februari 10.00 uur Martinikerk: ds. Henk Teeuwen
 19.00 uur Grotenhuys: mw. Rietman
zondag 04 maart 10.00 uur Galluskerk: ds. Roel van Oosten
zondag 11 maart 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 18 maart 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 maart 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 18 februari 10.00 uur Oecumenische viering in Lathum
   Voorganger van de RK kerk
zondag 25 februari 10.00 uur ds. G. Jansen uit Lathum/Giesbeek
zondag 04 maart 10.00 uur ds. C. Klaver uit Beek
zondag 11 maart 10.00 uur ds. W. ten Boom uit Didam
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Jaarprogramma  Vrouwen van 
Nu Angerlo e.o. deel 1 

ANGERLO - Ruim 80 leden telt Vrouwen van Nu en zij kregen na afloop van de 
jaarvergadering het jaarprogramma  2018 uitgereikt.
Iedere laatste donderdagavond van de maand is er een afdelingsavond, maar 
daarnaast zijn er diverse uitstapjes  en workshops op middagen .

De afdelingsavonden:
22 februari: De kunsthistoricus Maria Driessen geeft een lezing over de Vrouw 
in de Kunst, vrouwen afgebeeld in alle vormen van kunst uit met name de 20e 
eeuw komen aan bod.
29 maart: Komt schrijfster Joshua Zwaan naar Angerlo. Jarenlang was ze werk-
zaam in de hulpverlening, maar daarnaast schreef ze prachtboeken, zoals Par-
nassia en Zeevonk.
26 april: Komen Erik en Joke Sonneveld over hun grote hobby, het houden van 
bijen, vertellen.
31 mei: Is er een lezing van Artsen zonder Grenzen, de organisatie die wereld-
wijd mensen helpt, die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben.

Daarnaast gaan we in februari een middag kegelen in Kegelhuis Doesborgh,   
22 maart is er een paasworkshop, waar o.l.v. dhr. Theo Heuveling een mooi 
bloemen-paasstuk wordt gemaakt.

Volgende maand, 17 maart deel 2
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Uitmaat 25, de flexibele werkplek voor ondernemers!
GIESBEEK - Er zijn kantoorruimtes te huur aan de 
Uitmaat 25 te Giesbeek: Kantoorruimte huren vlak-
bij Arnhem naast de prachtige Veluwe? Dat kan in 
Giesbeek! Je huurt in dit kantoorpand al vanaf € 
212,- per maand. Het kantoorgebouw is in 1995 
gebouwd en heeft een totale gebruiksoppervlakte 
van 305 m2. Voor gezelligheid na werktijd, kun je 
het centrum van Giesbeek bezoeken. Hier vind je 
een aantal gezellige bars en restaurants.

Zoals gezegd huur je in dit kantoorgebouw al een 
ruimte vanaf € 212,- per maand. Liever een grotere 
ruimte huren? Dat kan! De kantoorruimtes zijn al 
te huur vanaf een jaar. Liever voor een kortere pe-
riode een kantoorruimte huren? Neem dan contact 
op met ons en bespreek de mogelijkheden. Let op: 
Op dit moment is er nog een kantoorruimte be-
schikbaar met een oppervlakte van 35 m2. Verder 
is er een vergaderruimte van 25 m2 beschikbaar 
met uitgebreide presentatiemogelijkheden.

In dit kantoorgebouw, gelegen aan de Uitmaat 25 
in Giesbeek, is het mogelijk om gemeubileerd te 

huren. Je hoeft dus alleen maar je laptop mee te 
nemen en je kunt er direct aan de slag. Bovendien 
is er in dit kantoorpand een receptie aanwezig. 
Hier kun jij terecht voor al je vragen.
 
Locatie en bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van dit kantoorpand is prima. 
Door de ligging vlakbij diverse snelwegen waar-
onder de A348 is het kantoorpand per auto prima 
te bereiken. Met het openbaar vervoer daarente-
gen kun je het beste reizen naar de Zwalmstraat. 
Deze bushalte ligt op een afstand van slechts 1,2 
kilometer van het kantoorgebouw. Deze goede be-
reikbaarheid maakt dat het kantoorpand ook zeer 
geschikt is voor afspraken met zakenpartners.

Faciliteiten:
Snel internet 500 MBit, WIFI netwerk, gemeen-
schappelijk gebruik van ontvangstruimte, verga-
derruimte en professionele koffiemachine met 
kokend water tap. Uitgebreide parkeergelegenheid 
met maximaal 15 plaatsen.

Huur jij binnenkort ook een kantoorruimte aan de 
Uitmaat 25? Wil jij graag een kantoorruimte huren 
aan de Uitmaat 25 in Giesbeek? Dat kan! Neem 
dan contact op via 0313-633110 of 06-53365101.
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AN- SUPPORTER

Gezocht: AN-Supporter
Het Angerlo’s Nieuws: Eigen nieuws, op papier gezet door mensen uit onze 
dorpen. Allemaal vrijwilligers die zo op hun manier een steentje bijdragen 
aan onze dorpen. Wij kunnen echter niet verder zonder een extra finan-
cieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de AN-sup-
porters; een harde kern lezers die ons financieel ondersteunen. U betaalt 
als AN-supporter € 24,00 per jaar, voor 12 edities, en krijgt daarvoor een 
ereplaats in ons supporterscolofon, dat vast onderdeel is geworden van 
het Angerlo’s Nieuws.

Doe mee, wordt AN-supporter 
U kunt het bedrag overmaken naar: ‘Stichting Angerlo’s Nieuws’ IBAN-
nummer NL 50 RABO 0321 6455 29 onder vermelding van ‘Angerlo’s 
Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.

• R.G.M. Oostendorp • Parochie St. Willibrordus • Mw. Sloot-Hensel • Mw. J. 
Zuydam-Rosendal • J.A.H.M. Becker • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Fam. 
Looten • Henny en Jan v.d. Brink • G. Hendriksen en K. de Man • A.G.M. Hu-
ting-Jansen • Stucadoor en Terrazzo Tonin • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekeij • 
Lies en Wim Tieben • Acupunctuur De Liemers • A.J. Witjes • Fleur & Time • J.H. 
Peters  • Hr. en mevr. Fohr - Foht Borger • E.H.J.M. Thiel • Smirdex Nederland 
• W. Haverkamp en A. Haverkamp-Verweij • Anneke Nijman en Adri Breure 
• Johan en Bep Geurds • St. Gebruik Culturele zalen De Brede Blik • Ronnie 
en Frederique Hammink • Wim van Haren • Het Hof van Giesbeek • Geert en 
Til Witjes • W. Vels • A.J. Elffrink • Gors en Ineke Weijers • Feestvereniging 
Lathum • H. Abbing • Hanneke en Nanne Kampstra • Henny en Otto Bonte • 
Koersbalver. De juiste Koers • Harry en Ida Oostland • Leo en Truus Engelsman 
• C.V. De Deurdouwers Angerlo • St. Oranje Boven Lathum • Fam. Klein He-
renbrink • S. Harmsen • R.C.M. van Beusekom • Schutterij EMM • Hennie en 
Marissa Huting • Stichting Giesbeach • Hr. W. en mevr. M. Roelofs-Smits • W.F. 
Besselink • G.J. Tomassen • Mevr. K. en Hr. M. Roekens • Joost Thiel •  CDA 
Zevenaar • Annelies Arnoldus Massages • Martien en Hennie Janssen • Sport-
vereniging GSV’38 • W. Mulder en mevr. C. Mulder v. Sluys • H.W. Peters • Nico 
en Ilma Veenendaal • M.B. Siebelink-van Dijk Porter • Teun en Ria Kelderman • 
Kees en Mia Goes • Rien en Gerdy v.d. Bogaard • G.J. Regelink • Gerard en Ria 
Soethof • Mieken en Jan Deen • Maarten en Nicolien Soethof • Jan en Dinie 
Ubbink • M. Szoltek • H.T. Huuskes • M.W.F. Giesbeek • Christine Dameskle-
ding • H. Wolters • Ries Wieggers Beheer • M.G. v.d. Voort Haanvark+flamingo 
• H.C.J. Heeroma • Brigitte Derksen en Geert Wieggers • G.T. Leupen-Jansen 
• Ben en Ine Beekman Vossen • E. v.d. Kamp Rooyen • Loonbedrijf Kriesels • 
Parochie St. Willibrordus • Koozand b.v. • J. Kock en M. de Kievit • Wilbert en 
Trea van Haren • Joop Baars • Chr. Vrouwenvereniging Lathum • J.E. Agelink-
Hoogveldt • Fam. Giesen • Hans en Trudy Niels • A.T. Rabeling • Sjef en Clari 
Broere • KDM/RMK • J.W. Turk • St. Behoud Galluskerk • Marchien Wiltjer • 
Ontspanningsver. v. ouderen Angerlo • Regien en Hans Becker • Familie Hee-
bink • Esther en Toine v.d. Lisdonk • Wim en Marietje Lourens • Vrienden de 
Lathumse Kerk • Theo en Martha de Man • J.H. Stuart • Gerard en Thea Raben 
• Slagerij gebr. Witjes • Herman en Ria Witjes • A.P.L. Witjes • A.A.J. Engelsman 
• Geurt en Anita Smids • Henk en Klaske Groenewoud • M.P. Tjeenk Willink • 
Corrie en Frans Worm • F.M. Sas en Mw. T. Smit • Janneke en Willem Morrenhof 
• Frank en Marion v.d. Rijst • Rosl en Willie Ipskamp • Hans en Tanja Verhoef 
• Wendy en Gerwin Zwaan • Otto en Sabine Salomons • A. Minkman • H.A. 
Jansen • Jan en Hennie Otten • Rijna en Willem Sijbrant • J.A. van Straten • 
Jan en Maria Giesen • Mw. M. Rispens-Visser • Ruud en Joke Cornelissen • 
Hr. en Mevr. Groot Enzerink • Jos en Corien Baars • H.L. Dolman- v. Zadelhoff 
• H.J. Thiel • Frans en Gerda Weijers • P.J. van Rijn • De Knor en de Knalpot • 
Jan en Willie den Hartog • Geert en Thea Wentink • J.H. Gores en Mw. M.A. 
Gores - Hardenbol • Annie en Leo v.d. Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • 
Dik en Margy Bril • Diny van Bommel • Welfare Angerlo, Giesbeek en Lathum 
• Bridgeclub Angerlo • Adriaan en Ineke Worm • Wim en Marietje Lourens • St. 
Jeugdwerk Giesbeek • St. Vrienden van de Giese toren • Mw. M.W.G. Senhorst-
vd Boom • A.J.G. Wieggers • P.L. Wieggers-Vermeulen • A.G.M. Huting-Jansen 
• Hr. M.J. Fohr MW. P.R. Fohr Borger • Hr. en mevr. Mosterman • J.G. Kelderman 
• A. Vlemingh • Bernadet en Bert v.d. Saag • Mw. J. Zuydam Rozendal • J.J.W. 
Kelderman-Leenders • St. Sinterklaas Angerlo • Otto en Sabine Salomons • 
Henk en Ineke Kock • Seniorenver. Met Elkaar voor Elkaar • G. Hendriksen en 
K. de Man • J.J. du Croix Mw. A.C. du Croix-van Bon • Mw. S. Sloot-Hensel • 
Paul en Lia Ubbink • T.G.M. Pelgrim • Fam. Looten • Robert en Monique Wieg-
gers • J.H. Peters • Lies en Wim Tieben • H. Gronloh en R.A. van Dijk • Henk en 
Thea Hulshorst • Gelderse Vlaggenhandel • Willy en Doortje Albers • Dietmar 
en Wencke Huber •

INGEZONDEN

Giesbeek Masters 2018

GIESBEEK - Zondag 28 januari is het darttoernooi van Giesbeek gespeeld, de 
Giesbeek Masters. Met 45 deelnemers werd er op de, voor ons nieuwe, loca-
tie van schutterij EMM in de Landaansestraat in 8 poules gestart. Hier werd 
in leuke partijen beslist of je in de winnaarsronde of verliezersronde terecht 
kwam. 
Nieuwsgierige bezoekers kwamen gezellig langs om even te kijken of even de 
kat uit de boom kijken of dit toernooi ook iets voor hun is. Naarmate het toer-
nooi vorderde kwam men ook dichter bij de finales. In de verliezersronde ging 
de strijd om de 3e plaats tussen Marco Knuman en Jari Mulder. Marco won 
deze partij en eiste daarmee de 3e plek op. De finale van de verliezersronde 
ging tussen Willem van Haren en Danny Gratz. Willem kwam tekort tegen de 
meer ervaren darter Danny  en verloor met 3-1. 
Ook in de winnaarsronde werd er gestreden voor een 3e plaats, Ramon Bok-
kers won van Alex Vleghert. 

De grote finale ging tussen Toon Stavast en Melvin Looten, beiden uit Gies-
beek. Twee darters die ooit teammaatjes waren bij ‘Break A Leg’ en in 2014 
elkaar ook tegen kwamen in de finale en beiden het toernooi al een keer op 
hun naam hebben geschreven. Het leek een spannende finale te worden want 
beide spelers hielden elkaar in evenwicht tot 2-2. Daarna kon Toon Melvin niet 
meer bijbenen en Melvin stond geen leg meer af. Melvin won deze finale met 
5-2 van Toon en mag zich opnieuw, voor de 4e keer, Giesbeek Master noemen. 

Het bleef tot het einde gezellig. Er zijn negen 180-érs gegooid en de hoog-
ste finish was 130, gegooid door Marc Vleghert. Wij als organisatie willen 
schutterij EMM bedanken voor hun medewerking en Cafetaria Joosje voor 
het verzorgen van de inwendige mens. Ook een speciale dank je wel aan onze 
vrienden uit Ede, die ons een nieuw dartbord hebben geschonken. Melvin, 
ook bedankt dat je ons hielp gedurende het toernooi achter de wedstrijdtafel. 
Daarnaast willen wij iedereen bedanken die mee geholpen heeft met het op- 
en afbouwen van de banen.  Het was weer een succes. Dank jullie wel en tot 
volgend jaar.
Op de foto staand v.l.n.r. : Willem van Haren, Marco Knuman, Danny Gratz, 
Melvin Looten. Knielend v.l.n.r. : Toon Stavast, Ramon Bokkers, Marc Velghert.

Algemene ledenvergadering 
HSV “Ons Genoegen” Giesbeek
 
GIESBEEK - De Algemene ledenvergadering van HSV “Ons Genoegen” Gies-
beek vindt plaats op maandag 5 maart 2018 om 20.00 uur in het clubgebouw 
aan de Landaansestraat 6b in Giesbeek.
 
De agenda en de notulen van 2017 staan op de site: http://hsvoggiesbeek.
mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/nieuws.html
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