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SPECTACULAIRE VOORJAARS BBQ
GEHEEL COMPLEET VERZORGD BBQ-PAKKET

 

                  

 CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
 DORPHUIS HET GEBOUW LATHUM
 SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
 Tel: 06-53943219

Inclusief: partytent 3x3, terrasverwarming,
           horecameubilair en verlichting. Prijs p.p. €15,-  

Sponsorloop “Run for Kika” 
op Koningsdag in Giesbeek
Mijn naam is Marco van Brenk en ik ga me inzetten 
voor de KIKA door middel van het lopen van een 
hele marathon op 2 december dit jaar.

Mijn motivatie om deze uitdaging aan te gaan is 
omdat ik vind dat een kind als een kind moet kun-
nen opgroeien en dat dit niet door een ziekte in 
de weg mag komen te staan. Een marathon lopen 
is niet niks gezien alle training die je er voor moet 
doen, maar dit staat slechts in een schril contrast 
tot wat deze kinderen moeten opbrengen om deze 
akelige ziekte zien te overleven. Ik hoop dat ik 
door deze actie genoeg mensen kan overtuigen 
om dit goede doel te steunen.

Om wat sponsorgeld binnen te halen organiseer 
ik samen met stichting Oranje Evenementen Gies-
beek een sponsorloop op Koningsdag. Er zijn 3 
leeftijdcategorieën met voor elke categorie een 
prijs voor degene met de meeste rondjes om het 
Dorpsplein (ca. 200m) loopt.

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar meld je dan aan op 
kikasponsorloop@kpnmail.nl.

Ik zorg dat je het benodigde formulier krijgt.

Roze wolk
Het lijkt alsof we leven aan het eind van een 
tijdperk. Wat gewoon was, de wereld zoals 
we die kennen, is niet meer zo vanzelfspre-
kend. God verdwijnt en de laatste gelovige 
doet al het licht bijna uit. Het communisme is 
iets uit het verleden, het kapitalisme dondert 
van een neoliberaal hoogtepunt in de peilloos 
diepe kuil die het zo egoïstisch voor zichzelf 
graaft. De democratie bestond sowieso al-
leen in ons deel van de wereld en verdwijnt 
ook hier, bedolven onder Trumpiaanse chaos 
en machtshonger. Overheden begraven zich 
ondertussen in heel veel regels en blijven on-
gevoelig voor alles behalve het eigen gelijk. 
Alles gaat, zo lijkt het, naar de gallemiezen 
en niemand weet of het leven op die galle-
miezen wel zo prettig is. 

Natuurlijk weet ik dat dit denken van iedere 
tijd is; het einde van de wereld is altijd nabij 
voor doemdenkers als ik. Met dat als absolute 
waarheid probeer ik vooruit te kijken naar 
wat wel positief is, naar die moedige, mooie 
wereld waarin mijn kinderen zullen wonen. 
Met moeite vind ik daar wat aanknopings-
punten. Tieners die 17 minuten de klas uitlo-
pen om te protesteren tegen wapengeweld. 
Wetenschappers die onvoorwaardelijk gelo-
ven in de potentie van het menselijk denken. 
Het lukt echter pas als een passerend liedje 
me oppakt, meeneemt en op een roze wolk 
neerzet. 

Gek, een wereld aan problemen in balans ge-
bracht door een simpel liedje. 

Koffieconcert Nieuw Leven
ANGERLO - Muziekvereniging Nieuw Leven uit 
Angerlo organiseert op zondagmorgen 22 april 
aanstaande haar jaarlijkse koffieconcert. Tijdens 
dit concert zullen diverse onderdelen van de ver-
eniging de revue passeren.

Het opleidingsorkest van Nieuw Leven zal een op-
treden verzorgen samen met het opleidingsorkest 
van St. Gregorius uit Giesbeek. Beide orkesten 
staan onder leiding van Edwin Rosmulder. Vanzelf-
sprekend zal ook het groot orkest van zich laten 

horen. Het orkest staat onder leiding van haar diri-
gent Ruud Lanters. Zij presenteren een gevarieerd 
programma voor u. 
Nieuwsgierig? Kom dan gezellig luisteren, u bent 
van harte welkom! Het concert begint om 10.30 
uur in dorpshuis “De Meent” in Angerlo. De toe-
gang voor dit concert is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Eelco van den Bogaard via secretariaat@nieuwle-
ven-angerlo.nl
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Royal Eijkelkamp helpt bij managen 
grondwaterproblematiek in Sri Lanka
Royal Eijkelkamp heeft in Sri Lanka een vijfjarig 
miljoenenproject in de wacht gesleept. In opdracht 
van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and 
Water Resources Management start Royal Eijkel-
kamp deze maand in verschillende regio’s van het 
Zuid-Aziatische land met de realisatie van een 
grondwater monitoringsnetwerk.
 
‘Net als veel andere landen, kampt ook Sri Lanka 
met tal van grondwater gerelateerde problemen’, 
aldus Senior Project Manager Elsa Mulder-van He-
ijst. ‘Grondwater wordt schaarser, door bevolkings-
groei neemt de vraag naar grondwater toe en een 
grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt schom-
melingen in niveau, kwaliteit en samenstelling van 
het grondwater. 
Daarnaast bestaan er in Sri Lanka verschillende 
klimaatzones. In de droge zone, waarin veelvuldig 
inwoners worden getroffen door een chronische 
nierziekte, wordt in de meeste drinkwatermonsters 
een zeer hoog arsenicum en kwikgehalte aange-
troffen.’
 
Het te realiseren grondwater monitoringsnetwerk, 
bestaande uit 150 meetlocaties, biedt de beslis-
singsnemers van het ministerie in de nabije toe-
komst tijdige, betrouwbare en accurate data op 
basis waarvan grondwater gerelateerde problema-
tieken gemonitord en gemanaged kunnen worden.
 

Directeuren Huug Eijkelkamp, Frank Till-
mann en Commissarissen Fons Eijkelkamp 
en Joop Hylkema zijn trots op het binnen-
halen van deze opdracht. ‘Dit project is een 
prachtig voorbeeld van de turnkey oplos-
singen die Royal Eijkelkamp tegenwoordig 
biedt. Naast de apparatuur nemen we alle 
activiteiten binnen het project voor onze 
rekening, van onderzoek, ontwerp, ontwik-
keling, financiële structurering, planning, 
management, uitvoering en training tot 
functionele oplevering van het geheel.’
 
Het grondwater monitoringsnetwerk wordt 
aangelegd in een drietal stroomgebieden en 
wordt vanuit de hoofdstad Colombo gemonitord. 
In de drie stroomgebieden start Royal Eijkelkamp 
ter bepaling van de meetlocaties en de hydro geo-
logische profielen met een uitvoerig veldonder-
zoek. Zodra de locaties zijn bepaald voert Royal 
Eijkelkamp alle boorwerkzaamheden met sonische 
boormachines uit. Hierna volgt de installatie van 
sensoren, datatransport en -validatie. In het Data 

Management Centre van het Water Resources 
Board in Colombo wordt een control room gerea-
liseerd waar alle data binnenkomt, wordt gemoni-
tord en gemanaged. 
Het geheel van projectactiviteiten wordt zowel 
vanuit Nederland als vanuit Sri Lanka ondersteund 
met project management en uitgebreide en veel-
zijdige training. 
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Nederland schoon noa de landelukke op-
schoondag, stond in de blajen. Da leek mien 
wel wat. Bi-j ons aan de diek lagen nogal wat 
flessen die noa Dreamfields achter zun geble-
ven umdat de jongelui zich doar effe indrinken 
en dan de flessen int struweel kieperen. Ik wil  
de jongeren nie alleen de schuld geven want 
de rest van de rommel die we aantroffen kump 
niet alleen van jongeren. Met un ploegje van 
un manvrouw of vieftien hewwe un stukske 
van Gies en Lathum tussen ut gat van Ubbink 
en ut verkeersplein bi-j de Koestraat van al-
lerlei rommel ontdoan. Wat dur allemoal ge-
vonden en opgeruumd is? Ut begon bi-j ut gat 
van Ubbink: grond woar wiet in gekweekt was, 
moar da kan gin kwoad, un bietje uut mekaar 
schuppen en dan ist veur mekaar. Verder dus 
heel veul flessen en blikjes Max Verstappen 
(Red Bull) en wat dach ie vant plastik en lège 
pekskes sigaretten. Un wieldop en un paar ste-
vuge hoge schoenen moat 46 vørmde ok de in-
houd van un stuk of veertug vuilnuszakken die 
de hele operatie in un paar uur opleverde.  Wat 
nie in de zakken paste was un kapot geweaide 
spandoek van un zeer gewardeerde ieszaak 
hier in de buurt, ies of zo. Helemoal apart was 
ok de vondst van un dildo. We hebben nog 
forensisch onderzuuk loaten doen om vast te 
stellen van wie die was zodat die volgend joar 
mee kan doen met de landelijke opschoondag. 
Moar ut is nie gelukt um de vervuiler te ach-
terhalen. Ut dna materiaal, dna onbekend, be-
stond uut wangslijmvlies, zeker de gebruuks-

aanwiezing niet goed gelèzen?     
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

INGEZONDEN

Gratis gft-afval aanbieden in Zevenaar
ZEVENAAR - Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwo-
ners in de gehele gemeente Zevenaar gratis hun 
groente, fruit en tuinafval (gft) aanbieden . Daar-
naast wordt het aanbieden van groenafval bij het 
aanbiedstation ook gratis. De gemeente hoopt dat 
dit leidt tot minder restafval en een verhoging van 
de hoeveelheid ingezameld gft- en groenafval. 
Deze maatregel hangt samen met de harmonisatie 
van het afvalbeleid tussen de voormalige gemeen-
ten Rijnwaarden en Zevenaar.

VANG-doelstelling
Het nieuwe afvalbeleid moet voldoen aan de  
VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling. Met 
deze landelijke doelstelling hoopt de rijksoverheid 
naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 
2020 te gaan. De grootste stap die de gemeente 
Zevenaar  hierin kan zetten, is  door de hoeveel-
heid gescheiden gft-afval te verhogen. Naast het 
gratis maken van het aanbieden van gft-afval, gaat 
ook de aanbiedingsfrequentie van het restafval 
omlaag. 

Huidige situatie
Het inzamelsysteem in voormalige gemeenten 
Rijnwaarden en Zevenaar verschilt nu nog op 
een aantal belangrijke onderdelen. Inwoners uit 
de voormalige gemeente Rijnwaarden gebruiken 
op dit moment al een container voor restafval en 
een container voor het gft-afval. In de voormalig 

gemeente Zevenaar hebben inwoners een duobak 
voor restafval en gft-afval. 

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2019 veran-
dert er voor de inwoners van voormalig gemeente 
Rijnwaarden niets in het aantal containers. De 
huidige gft-afvalcontainer van 140 liter  wordt wel 
vervangen door een container van 180 liter. De in-
woners van voormalig gemeente Zevenaar krijgen 
er een aparte container bij voor het gft-afval. De 
duobak kunnen inwoners dan gebruiken voor al-
leen restafval. Dit is echter tijdelijk. De gemeente 
gaat de komende jaren gebruiken om uit te zoeken 
hoe in de toekomst met het restafval om te gaan. 
Voor hoogbouwbewoners verandert er voorlopig 
niets.

Naast de wijzigingen in het huidige inzamelbeleid 
van gft-afval en restafval, volgt er in 2019 ook een 
voorstel over het toekomstige inzamelbeleid van 
papier en PMD (plastic, metalen en drankkartons), 
de inzameling bij hoogbouw  en de harmonisatie 
van de tarieven. Stap voor stap komt de gemeente 
Zevenaar samen met haar inwoners dichter bij het 
behalen van de doelstelling van maximaal 100 kg 
restafval per inwoner per jaar in 2020.

Onderstaande tabel schets de situatie per 1 januari 
2019:

   GFT-afval    Restafval

Ledigingsfrequentie   1 x per 2 weken   1x per 3 weken

Containervolume  nieuwe container van 180 liter  bestaande containers

Tarief per lediging  gratis                     € 8,00

Oud papier 
inzameling verzet
Inwoners van Giesbeek, opgelet. Omdat 5 mei 
dit jaar op zaterdag valt wordt er die dag geen 
oud papier ingezameld. De muzikanten van 
drumfanfare Red & Black komen op donder-
dagavond 3 mei vanaf 18.00 uur bij u langs. 
U moet dus 2 dagen eerder ‘aan de bak’.

Witte voetjes actie Angerlo

ANGERLO - Donderdag 15 maart heeft de buurt-
preventie Angerlo met de politie en burgermeester 
mevrouw Schadd een wittevoetjesactie gehouden 
in Angerlo.
 
Samen hebben wij gekeken ‘door de ogen’ van 
een inbreker. Ons werd duidelijk dat veel buurtbe-
woners alles netjes voor elkaar hadden. Bij som-
mige woningen waar niemand thuis was, stonden 

schuurdeuren open met daarin onder andere een 
elektrische fiets. Op die plek is een ‘wit voetje’ ach-
tergelaten. Dat voetje had dus ook van een inbre-
ker kunnen zijn.
Uiteraard hebben wij de bewoners hierop aange-
sproken. Zij konden de actie erg waarderen.

Dit was een geslaagde actie welke zeker vervolgd 
gaat worden!



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDENSchutterskaart Schutterij EMM Giesbeek 

Vrijwilligers komen tweede helft april met de 
“schutterskaart“. Het teljaar loopt van september 
tot september. 
De kosten voor lidmaatschap van de Schutterij be-
dragen: Leden € 17,50 en 60-plussers € 10,00. 
Aspirant lid- 14,15,16 en 17- jarigen € 17,50. 
Deze jongeren wonend in Giesbeek, betalen geen 
inschrijfgeld.   
Nieuwe leden, begunstigers en 60+ betalen bo-
venop het lidmaatschap een eenmalig inschrijfgeld 
van  €10,00. 

Het Giese schuttersfeest is van 1 t/m 4 september 
2018. 
U kunt dit alles lezen in het programmaboekje  dat 
medio augustus wordt verspreid.  
Wilt u zoveel mogelijk medewerking aan de vrij-
willigers verlenen? 
Hartelijk dank, namens bestuur Schutterij EMM 
Giesbeek. secretariaat: Henny van den Brink - tel: 
0313-631610 
mail: schutterijemmgiesbeek@upcmail.nl 
site: www.schutterijemmgiesbeek.nl 

Bridgecursus voor gevorderden
ANGERLO - Wie droomt er niet van het bridgeni-
veau eens flink op te krikken, bridgeclub Angerlo 
probeert die droom waar te maken
Woensdag 9 mei willen we weer beginnen met 
cursus 3. Bij voldoende belangstelling starten we 
om half 8 in de Meent in Angerlo.
De cursus duurt 12 weken, mochten we voor de 
vakantie de cursus niet af hebben, dan gaan we (in 
overleg) na de vakantie verder waar we gebleven 
zijn.

De volgende onderwerpen gaan wij in ieder geval 
behandelen: Verder uitwerken van een speelplan, 
de 1e kaart, tegenspelen, signaleren en verder:                                                                                   
Welke kaart mag ik afgooien en welke kaart zeker 
niet; De kunst van het troef trekken; Gebruik ma-
ken van de bieding; Hoe hou ik de controle over 
het spel;  Wanneer moet ik aanvallen en wanneer 
is verdedigen beter; Communicatie tussen beide 
handen beter beheersen; Tempo, timing, tomtom, 
kansen combineren en nog veel meer!

De lessen worden gegeven met een powerpoint – 
presentatie met heldere uitleg door een zeer erva-
ren bridgedocente.
De presentaties worden omgezet in PDF en iedere 
cursist krijgt de PDF per mail toegestuurd.
Bij de cursus hoort ook een boekje “Flitsend Spe-
len” van Berry Westra.

Denkt u dat deze cursus wat voor u is? Wij bieden 
de mogelijkheid om eerst gratis een les te proe-
ven. Bevalt het dan kunt u gewoon verder met de 
cursus.
Het is een cursus voor gevorderden en het is van 
belang dat men een jaar bridge - ervaring heeft.
Voor beginners/herintreders beginnen we in sep-
tember/oktober weer met een cursus : Bridge in 
een Flits 2.

Voor aanmelden en/of informatie:
Herman Rensen tel. 0313-473869 of 
email h.rensen4@upcmail.nl.

Bruidspaar 
Glenn en Fleur

GIESBEEK -  Koningspaar Glenn en Fleur Witjes van 
Schutterij EMM zijn vrijdag 6 april 2018 in het hu-
welijksbootje gestapt. Tijdens het schuttersfeest is  
Glenn op de knieën gegaan en heeft Fleur in een 
volle feesttent ten huwelijk gevraagd. Na een vol-
mondig JA was nu de grote dag voor hen beiden.  
Glenn is commandant vendeliers, bestuurslid en 
kruisboogschutter en voor hen beiden werd een 
vendelhulde gebracht met aanbieden van een toe-
passelijke vendelvlag. Voor het jonge paar is veel 
geluk, liefde en gezondheid gewenst. 

Lezing Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
De lezing op 26 april gaat over de ontstaansge-
schiedenis van de Liemers en de Achterhoek. Emile 
ten Broeke (archeoloog) gaat ons vertellen over de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van de regio.

Gletsjers hebben de aarde meer dan eens platge-
walst en opgeschoven. De stuwwal Montferland is 
in de een na laatste grote ijstijd neergelegd door 
gletsjertongen die vanuit het noordoosten ons land 
binnenschoven. De Rijn stroomde daar voorlangs 
en had oorspronkelijk drie vertakkingen waarvan 
uiteindelijk een bij het huidige Elten door de stuw-
wal brak. Deze ontwikkelde zich uiteindelijk tot 
hoofdstroom. Tijdens de koudeperioden stonden 
de rivieren vaak droog, stoof het zand uit de bed-
dingen op en sloeg verderop neer. Zo ontstonden 
dekzandgebieden die vooral in de Achterhoek nog 
aan de oppervlakte liggen. In de Liemers is veel 
daarvan weer door de rivieren opgeruimd of met 
andere sedimenten overdekt. Tussen de verschil-
lende ijstijden door waren er warmere perioden 
waarin rivieren ongehinderd hun gang konden 
gaan. Ze legden sedimenten neer of schuurden die 
juist   weg.  Ze  braken  door  hun oeverwallen en 
maakten telkens nieuwe geulen in het landschap. 
Veel van deze patronen zijn nu nog terug te vin-
den. Sommige aan de oppervlakte en sommige in 
diepere lagen. Na de laatste ijstijd ging de Rijn zich 

Jaarvergadering
CV Knor en Knalpot 
Giesbeek 
GIESBEEK - Tips, trucs, verbeteringen, goede ideeën 
om de carnaval in Giesbeek te verbeteren? Kom 
dan naar de algemene jaarvergadering van CV 
Knor en Knalpot op maandag 7 mei 2018 in het 
Hof van Giesbeek. Om 20:00 uur starten we met 
enkele interne zaken en om 21:00 uur (na de pau-
ze) is er ruimte om over de toekomst te praten. Uw 
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn maar aanvul-
lingen te hebben willen we u vragen om deze te 
e-mailen naar info@knorenknalpot.nl 

Reumacollecte in 
Lathum en Riverparc
In de week van 18 tot 24 maart 2018 is de Reu-
macollecte in Lathum en Riverparc gehouden. De 
opbrengst daarvan is € 714,20, een mooi bedrag. 

Het Reumafonds bedankt de collectanten voor hun 
inzet deze week. 
Ook alle inwoners van Lathum en Riverparc harte-
lijk dank voor uw gift. 
Mede hierdoor kan het Reumafonds onderzoek 
doen naar oorzaak en behandeling van reuma.

Veel dank hiervoor 
Namens het Reumafonds, Willy Hupkes. 

vanuit onze regio steeds meer vertakken in aller-
lei zijarmen en vertoonde zo het typische gedrag 
van een deltarivier. Inmiddels zijn alle rivieren in 
ons land bedijkt waardoor geen nieuwe beddin-
gen meer worden gevormd en alles netjes op zijn 
plaats blijft.
Contact: Lia Teeuwen 06-51450119.

Donderdag 26 april 2018
Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
Zaal open 19.00 uur. 
De lezing begint om 19.30 uur. 
Leden gratis toegang. Niet leden betalen € 2,50.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Bruiloft Huuskes - Wieggers

In dit nummer laten wij weer een foto 
zien van Giesbeek, van een bruiloft 
van de familie Huuskes - Wieggers, 
toen zij 25 jaar getrouwd waren. Wie 
kan ons helpen aan de namen van de 
personen op deze foto. En wie weet de 
datum van het jubileum? 

In het Angerlo’s Nieuws van 20-1-
2018, lieten wij een foto zien van 
een ziekentriduüm in de R.K. Kerk te 
Giesbeek. Hiervan zijn enkele namen 
bekend: 1 = Rika Knuman - 3 = Mien-
tje Hammink-van Hal. Namen van de 
nummers 2 en 4 ontbreken nog. Wie 
kan ons hieraan helpen. Tevens willen 
wij graag de datum van de foto? 

Indien u informatie heeft over deze of 
andere foto’s, dan kunt u contact op-
nemen met: Riet Senhorst, tel. 631304, 
Henk Huuskes tel. 631894, of Hanny 
Bolck tel. 631054 en 06-14522804 en 
via email: h.bolck@telfortglasvezel.nl, 
of gewoon in de bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 
14, 6987 AZ Giesbeek. Als u nog oude foto’s heeft 

en niet weet wat ermee te doen, dan houden wij 
ons aanbevolen.
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Spontaan, gezellig, goed verzorgd, passie voor eten en drinken, werken 
op een mooie locatie aan het water, strand, bootjes, feestjes enz. Zijn dit 
woorden die op jou van toepassing zijn en waar jij van houdt. Solliciteer 
dan meteen voor een van de onderstaande vacatures.

VACATURES BISTRO BAR DE BOLDER

Keuken medewerkers Vakantiekrachten

Afwassers/keukenhulpen Bediening/bar medewerkers

Dit kan je doen door te mailen naar daan@bistrobardebolder.nl 
en wie weet zitten we dan binnenkort in het zonnetje op ons 
terras om kennis te maken!

It giet oan: Eierbakfestival op het huis te Lathum 
 
LATHUM - Gelukkig stond er op de uitnodiging 
geen 1 april, want dan had je je toch even achter 
het oor gekrabd: moeten we hier intrappen. Nee 
maandag 2 april Eierbakfestival werd een ware 
happening op het kasteel van kasteelheer Coen 
Nass. 

Het ontstaan van deze activiteit berust op het 
volgende verhaal. Rob Smits woont op het River-
parc in Lathum en heeft een paar zijdehoenders 
lopen die volop aan het eieren leggen gingen. Zijn 
vrouw merkte op dat ze die eieren niet allemaal 
op konden eten. Toen heeft Rob een aantal kleine 
plastic bakjes gemaakt met vier eitjes erin en met 
een kaartje erbij voor de deur gezet bij mensen 
die ziek waren. Daar kwamen allerlei reacties op, 
waaronder ook de opmerking: we moeten die ei-
genlijk bakken, die eitjes. Van de gemeente kwam 
op een gegeven moment de mededeling dat als je 
een goed plan had om de cohesie tussen bewoners 
in een dorp te bevorderen, je subsidie kon krijgen. 

Het dorp Lathum en de bewoners van het River-
parc kennen elkaar nauwelijks, dus werd er een 
plan ingediend om een gezamenlijke activiteit te 
organiseren. Het plan werd goedgekeurd en zo 
kregen ze 5000 euro om hun plan uit te voeren. 
Rob “Het resultaat is nu dat we samen hier deze 
middag kunnen verzorgen met Eric Rutgers die de 
eieren bakt en de Bolder die de bus mede sponsort, 
detacheringbedrijf van Heteren b.v. sponsort door 
inzet van haar personeel en is medesponsor van 

de bus en springkussens. Alle bewoners hebben 
een uitnodiging in de bus gekregen met vier eitjes 
die ze hier op deze beschikbaar gestelde locatie, 
door Eric en zijn staf kunnen laten bakken”. Dat 
de uitnodiging in dank werd aanvaard bleek uit de 
grote opkomst van de bewoners met hun kinderen 
die volop konden genieten van de eitjes, spring-
kussens, poffertjes, stands met etenswaar etc. De 
enthousiaste Rob had het bij het zien van de grote 

opkomst al over een mogelijke volgende activiteit. 

Voor wie van getallen houdt: er werden bijna 3000 
eieren gebakken, die gingen op 700 boterhammen, 
De Barista koffieman schonk bijna 300 koppen kof-
fie gratis, Arjans Food uit Lathum bracht al zijn pof-
fertjesdeeg aan de man/vrouw. 
Alles wat nog over was werd aan de voedselbank 
in Zevenaar geschonken.  

24
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INGEZONDENEn hij DOET het

GIESBEEK - De eerste succesvolle geldtapperij in 
de 85 jarige Spar verliep op zaterdag 31 maart 
naar wens. De Regiobank stelde daar een pinau-
tomaat in werking. Voor de openingshandeling 
was veel belangstelling mede omdat Prins Dinand 
van de carnavalsvereniging Knor en Knalpot de 
openingshandeling verrichtte en omdat er allerlei 
activiteiten op het Molenplein te doen waren. 

De pinautomaat die door de Giesbeekse bevolking 
node gemist werd omdat de Rabobank haar auto-

maat in het Binnenrijk sloot. Dat deed ze in ver-
band met het aantal gewelddadige overvallen op 
pinautomaten en zij vond het niet verantwoord om 
de bewoners van het Binnenrijk aan deze  gevaren 
bloot te stellen. Moninca Soumokil van Regiobank 
heeft daarna alles in het werk gesteld om Gies-
beek zijn pinautomaat terug te geven op een plek 
die centraal in het dorp ligt. Voor andere geldza-
ken kunt u bij Regiobank terecht: op het kantoor 
in Zevenaar Kampsingel 5a, of thuis via internet 
bankieren of onderweg met de mobielApp. 

Wilt u ook een 
kraam huren?
ANGERLO - Op zondag 3 juni 2018 a.s. organiseert 
Peters Events & cv De Deurdouwers een zeer gezel-
lig braderie met rommel en brocantemarkt in de 
Prinses Margrietslaan te Angerlo. Deze markt vindt 
plaats op zondag 3 juni 2018 van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Wij nodigen iedereen uit om deze gezellige en 
veelzijdige braderie/rommel/brocantemarkt. Met 
‘smiddags livemuziek van diverse koren te komen 
bezoeken. De sfeer is in de afgelopen jaren ver-
groot doordat zanggroep “Spontaan” de zogehe-
ten Korendag organiseert.

Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om iets 
te eten en te drinken. Hiervoor worden enkele ge-
zellige hoekjes gecreëerd op het Horecaplein bij 
zalencentrum “De Meent”.

Laat u verrassen door het brede assortiment artike-
len verdeeld over ca 25 kramen. Denk hierbij onder 
andere aan diverse kleding en modeaccessoires, 
sieraden, lederwaren, woondecoratie etc. En ook 
aan de kleintjes wordt gedacht!

Noteer 3 juni 2018 a.s. in uw agenda en kom langs 
op de braderie in Angerlo.

Wilt u ook een kraam voor deze gezellige markt 
huren dan kunt u contact opnemen met Peters 
Events telefoonnummer 06-20767484 of email 
eventspeters@gmail.comKoningsdag Angerlo 2018

ANGERLO - De Oranjevereniging Angerlo organi-
seert ook dit jaar weer een spetterend programma 
voor Koningsdag op vrijdag 27 april. 

Om 9.45 uur start vanaf Centrum de Meent de 
rondgang door het dorp met muziekvereniging 
Nieuw Leven, de vendeliers en schoolkinderen. 
Aansluitend brengen de vendeliers hun traditio-
nele vendelhulde, hierna is er gelegenheid om o.a. 
een oranjebitter te nuttigen. 
Vanaf 11.00 uur zijn er voor de kinderen verschil-
lende spelletjes waaronder iets met een bal, een 
spijkerbroek, flessen en nog veel meer met aanslui-
tend een ballonnenwedstrijd. 
Voor de liefhebbers kan er tussen 12.00 – 13.00 
uur gestart worden met een leuke fietstocht van 
+/- 25km in de mooie omgeving van Angerlo. Hal-
verwege de route is er een rustpauze met versna-
peringen en er zijn leuke prijzen te winnen.

Om +/- 13.45 uur start voor de kinderen de ‘Xycle-
service fietsspelen’ met een behendigheidspar-
cours en slow-bike spel, waarbij de kinderen met 
hun eigen fiets zo langzaam mogelijk een parcours 
moeten afleggen. 
Vanaf 14.00 uur wordt er gestart met een Pub-quiz 
waar iedereen aan mee kan doen en van 15.00 
-17.00 is er een kindervrijmarkt. 
Centrum ‘de Meent’ zal de gehele dag geopend 
zijn met tevens een buitenterras, bij goed weer, 

waarbij er de mogelijkheid is een lekkere warme 
hap te nuttigen. 
Vanaf 14.00 tot 18.00 uur is er live muziek ver-
zorgd door de ‘ The Whateverband’. 

Voor meer informatie rondom het programma zie 
onze Facebookpagina: www.facebook.com/Oran-
jeverenigingAngerlo.

Namens de Oranjevereniging Angerlo wensen wij 
u alvast een fijne Koningsdag en graag zien wij jul-
lie allen in Angerlo. 

Oranjeverenging Angerlo

Zondag 6 mei 

Kofferbak-
verkoop

Van 9.00 t/m 16.00 uur
Achter de Martinuskerk in Giesbeek.
Info: 06-10252829 – 06-12604822

Programma 
Koningsdag Lathum
LATHUM – Het team Stichting Oranje Boven 
Lathum is de afgelopen tijd volop in de weer ge-
weest met de voorbereidingen voor Koningsdag. 
We hebben weer een mooi en gevarieerd program-
ma in elkaar gedraaid, met als thema ‘Wereldspe-
len’. Als activiteit, voor groot en klein, hebben we 
dit jaar de Waterballen. Wie durft er over water te 
lopen?  

•  8:30 uur Klokkenluiden en vlaghijsen (kerk)
• 09.00 uur Opstellen voor de optocht (bij de 

school)
•  09:15 uur Vertrek optocht door het dorp
•  09:30 uur Opening m.m.v. de Vendeliers en 
 prijsuitreiking optocht 
•  09:45 uur Start van de activiteiten
 Matjesmarkt voor de basisschooljeugd
• 13:00 uur Trekking van de Oranje loten met als 

hoofdprijs € 200,- of maak kans op één van die 
andere geweldige prijzen!

Alle deelnemende kinderen krijgen bij inlevering 
van hun volle spelkaart een leuke verrassing.

Graag allemaal tot 27 april a.s.!
Team Stichting Oranje Boven Lathum
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PCOB- middag 
in het restaurant 
Grotenhuys 
DOESBURG - De PCOB- afdeling Doesburg en 
omgeving organiseert eens per maand (op 
dinsdag) een middag voor haar leden. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom! 

De bijeenkomsten vinden plaats in het res-
taurant van Grotenhuys, van Brakellaan 54 
in Doesburg. Ingang aan de achterkant van 
het gebouw (restaurantzijde). Het begint om 
14.45 tot ca. 16.30 uur. 

24 april: “In de winkel van Sinkel“ vertelt dhr. 
Jan Bark uit Apeldoorn, aan de hand van een 
prachtige Powerpointpresentatie over het 
boodschappen doen in de vorige eeuw. Van-
af de marskramer, melkboer en bakker aan 
de deur via de markthandel naar de eerste 
bedieningswinkels, de grootgrutters en het 
begin van de eerste warenhuizen. Maar ook 
over de koopwaar uit die tijd. 

Een boeiende lezing met een feest van her-
kenning voor de ouderen en cultureel gezien 
heel leerzaam voor jongeren. 

4 mei herdenking en 
22 april herdenkingswandeling
Het 4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek, 
houdt dit jaar weer verschillende activiteiten. Het 
belangrijkste is uiteraard de 4 mei herdenking. 
Deze wordt gehouden in de Galluskerk te Angerlo 
op vrijdag 4 mei om 19.00 uur. Met medewerking 
van plaatselijke muzikanten, sprekers en de Water 
Scouting. 

Voorafgaand aan de 4 mei herdenking is er op 
zondag 22 april een wandeling langs historische 
plekken uit de Tweede Wereldoorlog in Angerlo. De 
wandeling begint om 14.00 uur op landgoed Wiel-
bergen aan de Mariëndaalseweg in Angerlo. 

Vanaf daar gaat de wandeling naar de boerderij 
Groot Bingerden in het bos aan de Bingerdense-

weg nabij Huis Bingerden. Tot slot wordt bij Huis 
Bingerden stilgestaan bij de brand die daar aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog heeft plaats ge-
vonden. 

In de week van 23 tot en met 26 april gaan de 
kinderen op de basscholen in Angerlo, Lathum 
en Giesbeek van bamboestokken “monumenten” 
maken. In deze monumenten worden vogels van 
vrijheid gehangen.

Basisschoolscholieren maken van bamboestokken 
“monumenten” 
23 april Lathum van 12.30 – 14.00 uur,
24 april Giesbeek van 9.00 – 11.00 uur,
26 april Angerlo van 12.30 – 14.00 uur.

Huis Bingerden, wandeling 22 april 14.00 uur 
Start: Wielbergen.

Galluskerk Angerlo, 4 mei herdenking 19.00 uur
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INGEZONDEN

www.rotak.nl

Beste inwoners van Lathum

Van links naar rechts: Hanneke, Joyce, Imke & Zana

LATHUM - Het is jullie misschien al opgevallen dat 
er af en toe nieuwe gezichten in het dorp aanwezig 
zijn. Het is daarom tijd om ons even voor te stellen. 
Wij zijn Hanneke, Joyce, Imke en Zana en wij stu-
deren Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
aan de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Op dit moment zijn wij in de laatste fase van onze 
opleiding en zijn daarom gestart met ons afstu-
deeronderzoek. Dit onderzoek richt zich op de 
wensen en behoeften van de jongeren (12 t/m 23 
jaar) met betrekking tot de leefbaarheid in Lathum. 
Om de wensen en behoeften te ontdekken organi-

seren wij binnenkort een gezellige participizzajon-
gerenavond. De uitnodigingen hiervoor verschijnen 
binnenkort op de Facebookpagina ‘Lathum Leeft’.

Wij zouden het leuk vinden als deze jongeren ons 
willen ondersteunen zodat wij ze een stem kunnen 
geven in het dorp. 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan horen wij 
het graag! Wij zijn bereikbaar op: ProjectLathum@
gmail.com
Facebook: ‘Lathum Leeft’ (Ook tips voor een leu-
kere naam zijn welkom!)

St. Gregorius valt in de prijzen in Zutphen 
ZUTPHEN -  17 maart: Een snerpende ijskoude oos-
tenwind woei de bezoekers van het concert van 
fanfarekorps ‘St. Gregorius’ uit Giesbeek vanaf de 
parkeerplaats regelrecht naar de concertzaal van 
de Hanzehof. Hoewel regelrecht, enkele bezoekers 
stonden in eerste instantie bij het verkeerde ge-
bouw: daar waren  modeltreintjes te zien, ook leuk. 
Buiten dus ijzingwekkend koud maar binnen bleek 
het lekker warm o.a. door de muziek die het orkest 
speelde onder leiding van Dineke Griek. Tijdens het 
concertconcours wisten zij een 1e prijs te behalen. 

Het orkest kwam uit in de 4e divisie en werd door 
drie deskundige juryleden beoordeeld. De con-
courswerken ‘Pacific Dreams’ en ‘De Gaastmar’ 
werden door de jury beloond met 80.25 punten en 

door het publiek met een warm applaus. Het be-
stuur, dirigent en muzikanten kijken met een goed 
gevoel terug op het concours. Er werd fijn gemusi-
ceerd en de muzikanten gingen met een tevreden 
en voldaan gevoel van het podium. Zij zijn door 
de intensieve voorbereiding weer gegroeid in hun 
muzikaliteit. Ook op persoonlijk vlak is de groep 
nog meer naar elkaar toegegroeid. ’We hebben 
met ons eigen clubje lekker gespeeld en dit keer 
meer op een ontspannen manier muziek gemaakt. 
Daarbij was het genieten tijdens het optreden en 

dat was te zien; dat plezier kwam over bij jury en 
publiek’, aldus de trotse dirigent Dineke na afloop 
van het optreden. Een opmerking van een van hen  
zal bij veel uitvoerende artiesten bekend in de oren 
klinken: goh daar heb je 3 maanden intensief op 
geoefend om het in twintig minuten neer te zetten. 
Bij thuiskomst verraste de supportersvereniging de 
muzikanten met soep en broodjes in ‘Het Hof van 
Giesbeek’ Tijdens het gezellige napraten en fees-
ten door jong en oud, bleek weer dat St. Gregorius 
anno 2018 een bloeiende vereniging is. 

Voorverkoop
Midlivepop 2018
M.i.v. 1 mei zijn de entreekaarten voor de Midlive-
pop van 2 juni a.s. verkrijgbaar bij onderstaande 
adressen. Voorverkoop € 8,--

Garage Schel in Angerlo
Cafetaria Joosje Giesbeek
Kapsalon Judith Lathum
Recreatiepark De Veerstal
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Goed leven willen we allemaal, ook in Giesbeek. Er gaat 
gelukkig veel goed, maar het kan altijd beter. Maar wat 
dan en hoe? Hoe maken we samen Giesbeek nog beter 
dan nu? Hoe houden we een bloeiend verenigingsle-
ven, goede contacten in de buurt, een mooi en leefbaar 
dorp? Samen moeten we goed voor ons dorp zorgen en 
opkomen voor de belangen van Giesbeek!

Een dorpsplatform is hiervoor een beproefd middel om 
van ons te laten horen in de grote nieuwe gemeente Ze-
venaar. Als platform zorgen we voor laagdrempelig con-
tact met de gemeente en ondersteunen we samenwer-
king tussen verenigingen en organisaties in het dorp. 

Maar om tot een breedgedragen platform te komen, 
hebben we uw hulp en input nodig. Wilt u meedoen en 
meedenken?
Op dinsdag 15 mei om 19.30 uur is iedereen van harte 
welkom in Kulturhus De Brede Blik.

Die avond vertellen wij als initiatiefgroep wat we in ge-
dachten hebben. Ook komt een andere dorpsorganisa-
tie uit de gemeente iets vertellen over hoe het bij hen 
werkt. Maar het belangrijkste is dat we van u horen wat 
u belangrijk vindt! We zijn op zoek naar geluiden uit 
alle hoeken van Giesbeek. Dus kom op 15 mei naar het 
Kulturhus en neem buren, vrienden en familie mee!

Samen moeten we goed
voor Giesbeek zorgen!

Wilt u meedoen en meedenken?

Dinsdag 15 mei om 19.30 uur

In Kulturhus De Brede Blik

Graag zouden wij u ontvangen op deze informatiebijeenkomst en uw inbreng horen. 

Mocht u nog eerder vragen of opmerkingen hebben dan kan dat via 

info@dorpsplatformgiesbeek.nl of 

de Facebook pagina https://www.facebook.com/giesbeek/ of 

www.dorpsplatformgiesbeek.nl 
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Giesbeek e.o. feliciteert het 125 jarige E.M.M. 
GIESBEEK - Tijdens de goed bezochte receptie van 
schutterij E.M.M. op zaterdag 24 maart kwamen 
veel mensen uit Giesbeek en omgeving de schut-
terij feliciteren met haar 125 jarig bestaan. Red 
& Black onderstreepte haar felicitaties met en-
kele gespeelde nummers waarbij één lied vooral 
bijzondere attentie vroeg. Een lied uitgebracht in 
1981 door Vicky Leandros met de veelbelovende 
tekst: Verloren zijn we niet, er is nog een toekomst 
etc.  Het lied werd prachtig gespeeld door Red & 
Black. St. Gregorius liet even later met enkele num-
mers horen, dat ze een week voor deze receptie 
niet voor niets de eerste prijs hadden behaald op 
een concours in Zutphen. Beide verenigingen feli-
citeerden op deze muzikale wijze E.M.M. met haar 
jubileum. In zijn toespraak liet de voorzitter van 
E.M.M. Johan Ebbers een stukje geschiedenis van 
de vereniging in Giesbeek de revue passeren. Een 
verkorte weergave vindt u hieronder:

“Het dorpje Giesbeek kende in 1893, het jaar van 
oprichting, 65 huizen dus zeg maar een kleine 300 
inwoners. Een 10 tal jaren later beschikte het dorp 
over een feesttent, waar enkele handige jongens 
voor wat muziek zorgden. Omdat de bevolking 
bestond uit Rooms Katholieken en Protestanten, 
werden de dansparen op de dansvloer gescheiden 
door banken, want er was een bekend spreek-
woord dat opgang deed: twee geloven op een 
kussen daar slaapt de duivel tussen. In het dorp 
Giesbeek had de pastoor van het dorp veel invloed 
op het openbare leven. Toch lukte het de geeste-
lijkheid niet om de muzikanten, die van het begin 
af aan bij de schutterij betrokken waren, in de ka-
tholieke bond te krijgen: zij bleven in de algemene 
bond omdat ze daar al een goed niveau bereikt 
hadden. In 1938 werd er door de vijf caféhouders 
gesproken over een nieuwe zaal waar de schutterij 
de schuttersfeesten zou kunnen vieren, maar dit 
leidde niet tot resultaat omdat men het niet eens 
kon worden met elkaar.       

Omdat Jan Soethof en Jan Gieling het in 1939 wel 
eens konden worden werd er een grote schut-
terstent gebouwd op de plaats waar nu de Bon-
gerd ligt. Tot 1956 hield de schutterij hier haar 
festiviteiten. Daarna werd het een atelier waar 
veel Giesbeekse meisjes overhemden en andere 
textielwaar fabriceerden. Vanaf de tachtiger jaren 
werd de schutterij, na een wat mindere periode, 
weer serieus op de kaart gezet omdat er vanaf die 
tijd diverse groepen bijkwamen: geweerdragers en 
een kruisboogcorps en bovendien verscheen er een 

jaarlijks programmaboekje dat huis aan huis werd 
verspreid. Ook de belangstelling voor het koning-
schieten nam toe en schommelt nog steeds rond 
de 50 personen voor het koningsshot. 

De schutterij trad ook op in het buitenland, in1987 
in Remscheid en in 1989 in Düsseldorf en onze 
vendeliers waren op TV te zien bij het programma 
Wedden dat. In 1993 werd er samen met Drum 
en Showfanfare een eigen onderkomen gebouwd. 
Vanaf die tijd kon er naar hartenlust worden ge-
oefend, vendelen, darten, kruisboogschieten en 
pistool- en geweerschieten. In 1988 werd er voor 
het eerst om de keizerlijke titel geschoten, deze ti-
tel loopt voor vijf jaar en onze eerste keizer was 
Arnold Witjes. In september 2015 kochten we de 
grond en gebouwen aan de Meentsestraat 44A. 
Dit werd mogelijk gemaakt door een schenking 
van 10.000 euro door de vrienden van EMM. Van-
af oktober 2015 zijn wij bezig om op die locatie 
nieuw te bouwen. Het gaat allemaal niet zo snel 
als wij hadden gedacht.

Voordat wij kunnen gaan bouwen moet er nog een 
grondvervuiling worden opgeruimd. Dus is het nog 
wachten op de officiële vergunning. Tevens organi-
seerden we in dat jaar een schutterstreffen voor 26 
verenigingen. Voor ons een groot concours. Achter-
af waren wij blij dat wij uit de kosten kwamen. We 

zijn nu een vereniging die gedragen wordt door bij-
na 800 leden. Op concoursen kunnen we ons met 
een kleine 100 personen presenteren, die wekelijks 
actief zijn om zich te bekwamen in de schietsport, 
darten en vendelen en dat een bestuur heeft dat 
beslissingen durft te nemen. De geüniformeerde 
leden zijn onderverdeeld in officieren, vendeliers 
senioren en junioren, vaandelwacht, kruisboog-
corps, bielemannen, kanonniers, marketentsters 
narretjes, het konings- en keizerpaar en natuur-
lijk het bestuur. Als voorzitter ben ik trots, dat het 
ons is gelukt om er iets moois van te maken. Wij 
moeten dankbaar zijn op onze voortrekkers in het 
prille begin, zoals Gerrit Jan Winterink en Albert 
Gerritsen, in de jaren twintig Jan Teering en Hein 
van den Boom, in de jaren 50 Gerrit Meurkes en 
Bernhard Knuman en in de jaren zestig Theet Baars 
en Herman Scheffer. Maar ook allen die na 1980 de 
schutterij verder hebben opgebouwd, tot wat het 
nu is geworden, ben ik daarvoor bijzonder dank-
baar. Na de receptje gaan wij door met de viering 
van deze bijzondere dag: coverband Cabrio zorgt 
voor een gezellige avond. Morgen vindt hier het 
Gelders kampioenschap indoorvendelen plaats, ik 
nodig u van harte uit om te komen kijken.” 

Angerlo’s Nieuws feliciteert E.M.M. met het 125 
jarig jubileum en wenst alle afdelingen van E.M.M. 
veel succes en plezier bij haar activiteiten. 

VLOOIENMARKT
ZEVENAAR 

ZONDAG 29 APRIL
Sporthal Heerenmaten

 Heerenmaten 8 Zevenaar
Info kraam huur 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl
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INGEZONDENJubileumweekend Zang en Vriendschap 
geslaagd
 

LATHUM - Het tachtigjarige koor Zang en Vriend-
schap uit Lathum verzorgde op vrijdag 16 maart 
2018 haar jubileumconcert in het Gebouw te 
Lathum. 

In het openingswoord, door de voorzitter Rudie 
Gores, mocht hij niet alleen genodigden, medewer-
kers aan het concert en wethouder Anita van Loon 
welkom heten, maar ook een vijftal koorleden van 
zusterverengingen. Deze vijf kwamen het koor on-
dersteunen omdat Zang en Vriendschap zelf over 
te weinig tenoren en bassen beschikt. Het concert, 
dat onder leiding stond van Onno de Groot, startte 
met een serie religieuze liederen. 

Na een drietal liederen nam een koperensemble 
van ‘Nieuw Leven’ uit Angerlo het podium over 
door enkele goed in het gehoor liggende melodie-
en te spelen. Na weer een drietal liederen speelde 
de pianiste van het koor mw. Ida Veenstra-Sieben-
ga,  ‘Ein kleines Preludium’ en ‘Der Frühling’. Dit 
estafette idee werd enkele keren herhaald, waarbij 
op toerbeurten de pianiste of het koperensemble 
Zang en Vriendschap begeleidde. 

In de pauze werd even stil gestaan bij drie leden 

die elk maar liefst 70 jaar lid waren van het zang-
koor, te weten mw. Anneke Buurkes-Van den Berg, 
mw. Dien te Grotenhuis-Ribbers en mw. Greet 
Katgert-Uenk. Een mooie lentebos bloemen drukte 
een stukje dank uit naar deze trouwe leden. Na het 
optreden van het zangkoor was er na de pauze nog 
een kleinkunst programma met zanger entertainer 
Joop Ebbers, gitarist en zang Henk Gieling en ac-
cordeonist Onno de Groot. 

Het koor sloot op zaterdagmiddag met een smake-
lijke en feestelijke High Tea in restaurant ‘Het Olde 
Schop’  te Giesbeek  haar Jubileum-festiviteiten af.  
Allen konden terugkijken op een geslaagd week-
end. Van de 5 mannen die, omdat ze graag zingen 
en optreden, Zang en Vriendschap ondersteunden,  
hebben zich inmiddels twee man aangesloten bij 
het koor. Echter we kunnen zeker nog meer aanvul-
ling gebruiken. Dus: wilt u graag dat de zangcul-
tuur in Lathum blijft bestaan? Denkt u het leuk te 
vinden om een keer of vijf per jaar ergens op te tre-
den met een gevarieerd programma van liederen? 
Kunt u dinsdagsavonds tijd vrij maken om koormu-
ziek te repeteren? Kom dan eens vrijblijvend kijken 
in Het Gebouw aan de Kerkstraat, vanaf 19.45 uur 
bent u van harte welkom.

Lezing bij Vrouwen 
van Nu Angerlo
ANGERLO - Op donderdag 26 april is er een lezing 
door de imkers Erik en Joke Sonneveld bij Vrouwen 
van Nu Angerlo.
De vraag die degene die bijen houdt het meest 
wordt gesteld is: “wordt u vaak gestoken”.
Nu weet iedere imker, dat men geen bijen kan hou-
den zonder zo nu en dan te worden gestoken.
Hoe vaak men het doelwit van “een boze bij” 
wordt, hangt af van vele factoren zoals het aan-
geboren temperament van een bijenvolk, de tijd 
van het jaar, de omgang met de bijen, onverwachte 
bewegingen én een sterke geur werkt bij de bijen 
als een rode lap op een stier.
Toch hebben Erik en Joke Sonneveld gekozen voor 
hun grote hobby “het houden van bijen”.
Door deze hobby is voor hen duidelijk geworden, 
hoe belangrijk bijen zijn voor de natuur en de men-
sen. Bijen zijn belangrijk als bestuivers, maar ook 
voor de propolis. Propolis is een natuurlijke sub-
stantie, die bijen verkrijgen uit de hars van bomen 
en planten. Door de toevoeging van enzymen cree-
eren bijen de harsachtige stof “Propolis”.
Bijen gebruiken propolis al miljoenen jaren als kit-
stof voor de honingraten voor de bescherming van 
de korf maar de propolis wordt o.a. ook verwerkt 
in medicijnen. Mensen kunnen niet zonder bijen.
Graag vertellen Erik en Joke over hun hobby, over 
de leefwijze en het gedrag van de bijen, wespen en 
ook hoornaars.
 
De avond voor de leden begint om 19.45 uur in de 
Meent in Angerlo.

Vakantiemuziek voor kinderen bij 
Red & Black Giesbeek
Dinsdag 2 & 8 mei organiseert Drum- en Showfan-
fare Red & Black Giesbeek weer ‘vakantiemuziek’. 
Dit worden twee leuke middagen waar kinderen 
lekker met muziek werken en creatief bezig zijn.

Vakantiemuziek is bedoeld voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar oud. Er wordt op deze twee mid-
dagen geknutseld, gezongen en natuurlijk muziek 
gemaakt. De middagen duren van 13:00 tot 15:00 

uur en vinden plaats in het clubgebouw aan de 
Landaansestraat 6 in Giesbeek.
Meedoen is gratis en tussendoor is er voor de kin-
deren wat te drinken met wat lekkers. Kinderen die 
mee willen doen kunnen tot 26 april worden aan-
gemeld via http://vakantiemuziek.redandblack-
giesbeek.nl. 

Hopelijk zien wij uw kind komen!

Expositie bij 
Expo-Angerlo in 
de Galluskerk
ANGERLO – In de Galluskerk Dorpsstraat 31 in 
Angerlo exposeert EXPO-ANGERLO met textiele 
panelen van Sybrecht Bosker, sieraden van Mirjam 
Welling en fijnschilderwerk van Trudy Dijkstra. De 
expositie is te zien van 22 april t/m 20 mei 2018, 
elke zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.
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INGEZONDENEVEN VOORSTELLEN ...Nout Kriesels in zijn omgeving
Waar woon je Nout en met wie?
In Duiven, onze straat hoort bij Lathum en het huis 
staat in Duiven. Ik woon daar met papa, mama, 
mijn broer Krijn en de hond Dorus.

Wie zijn je vrienden en vriendinnen? 
Nou eigenlijk degenen die bij mij in de klas zitten 
op de Ds. Jonkersschool in Lathum: onder andere 
Hill, Julius, Sem, Jop,  Anthonie en Casper.

Wat doe je het liefste op een dag? 
Mijn vader helpen achter op het loonbedrijf. Ik doe 
dan van alles zoals de tractor wassen en opruimen. 
En tractor rijden (alleen op het bedrijf!)

Wie zou je wel een dag willen zijn?
Tja, eigenlijk niemand anders, alleen mezelf.

Wat is jouw lievelingseten?
Dat eten bestaat uit friet met een frikadel met 
mayo en curry.

Waar wordt je heel blij van?
Van tractoren zoals Claas en Fendt en voor de rest 
eigenlijk niet.

Waar heb je een hekel aan?
Aan school, alleen het vak crea vind ik leuk. Je kunt 
daarbij allerlei dingen maken en doen, dingen die 
de juffrouw bedacht heeft. Ook toneel en zang 
doen we wel eens.

Welke muziek vind je leuk?

Bruce Springsteen vind ik wel heel leuk en Nor-
maal.

Doe je aan een bepaalde sport?
Nee niet meer. Ik heb wel bij Giesbeek gevoetbald 
maar ben daar mee gestopt omdat ik het niet meer 
leuk vond.

Wat zou je een keer graag willen doen?
Ergens in Luxemburg is een groot loonbedrijf dat 
heet Reiff en daar zou ik wel eens een keer een 

dagje rond willen kijken om te zien hoe ze daar 
werken.

Waar ben je trots op?
Dat ik dadelijk naar AOC-oost, Groene-Lyceum 
kan. Daarvoor heb je HAVO advies nodig en dat  
heb ik ook gekregen.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
Ik zou het niet precies weten, maar ik denk dat ik 
dan hier op dit bedrijf werk.
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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Witte bonen
in tomatensaus
Voor velen een favoriet! De witte bonen zijn 
peulvruchten, ze bevatten veel vezels, eiwitten 
en ijzer. Een goede vleesvervanger, je hebt er al-
leen nog aardappelen en groente bij nodig en 
het is een volwaardige maaltijd!

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 400 g tomatenpassata
- 200 g witte bonen
- 1 ui
- 2 eetlepels tomatenpuree
- 1 eetlepel paprikapoeder
- 0,5 eetlepel komijnpoeder
- 1 eetlepel olijfolie

Aan de slag!
Spoel de witte bonen af in een bolzeef/vergiet. 
Snipper de ui en fruit deze in een pan met de olie. 
Voeg de tomatenpuree toe en roer goed door. 
Nu kan je de passata, bonen, paprikapoeder en 
komijnpoeder toevoegen en het geheel goed 
door roeren op een laag vuur. 
Laat dit nog 10 minuten afgedekt sudderen, tus-
sentijds roeren. 

Lekker met aardappelpuree!

Eet smakelijk!

Groetjes 
Merle Leenders
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Vier generaties Buurkes in het zonnetje

LATHUM - Op de foto ziet u vier generaties Buurkes 
in het zonnetje in de achtertuin van de kleinzoon 
Paul Buurkes in Duiven. De oudste generatie Wim 
Buurkes, woont sinds drie jaar in Giesbeek, kwam 
oorspronkelijk uit Angerlo, ontdekte in Lathum een 
lieve vrouw en heeft jaren met plezier in Lathum in 
de Koestraat gewoond. Een van  tweede generatie, 
Frits Buurkes, woont sinds 1981 in Duiven. 

De derde generatie Paul Buurkes woont ook in 
Duiven. 
De vierde generatie Jason Buurkes is dus geboren 
en getogen Duivenaar. 
Op de foto doet hij pogingen om zijn middagslaap-
je te hervatten. Van zijn vader kreeg hij al een hei-
melijke opdracht: zorgen voor de vijfde generatie, 
maar dat gaat nog een tijdje duren zo te zien.   

Geraniumverkoop St. Gregorius 
GIESBEEK - Ook dit jaar heeft St. Gregorius weer 
haar geraniumverkoop. Wegens enorm succes van 
vorig jaar hebben wij ook dit jaar weer Vlijtige 
Liesjes. Bestelformulieren zijn inmiddels huis aan 
huis bezorgd en worden deze weken tot 27 april 
opgehaald door leden van de vereniging. Inwoners 
van Lathum kunnen op de gebruikelijke wijze hun 
bestelling doen. 

Uiteraard kunt u ook, net als in voorgaande jaren, 
uw bestelling tot en met 6 mei inleveren bij Jan 
Kelderman (Meentsestraat 60), Henk Kock (Baren-
broeklaan 17) of Odette Wardenier (Ringoven 9). 

Uw bestelling wordt dan zaterdag 12 mei, de dag 
voor Moederdag, thuisbezorgd.
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INGEZONDEN BRIEFNiet weer hè..! 
Een ‘déjà vu’-gevoel van de werkgroep IOWV
Het IOWV heeft gereageerd op hoe  de uiterwaar-
den van de IJssel ingericht kunnen worden als bij-
drage aan de klimaatdoelstellingen. We juichen de 
ontwikkeling toe om het Rhederlaag als onderdeel 
van het klimaatpark verder te verduurzamen. Een 
aantal ideeën  beschouwen wij als een verbetering 
van datgene wat op het land, te water en in de 
lucht op het Rhederlaag plaatsvindt.

Dit ligt ook in lijn met de afspraken die we met 
Rijkswaterstaat hebben gemaakt bij de realisatie 
van de overnachtingshaven in de Westlob van de 
Valeplas. Om een aantal concrete zaken te noemen 
die we toejuichen; de fietsbrug over de IJssel naar 
de Posbank, het pontje vanuit Giesbeek naar de 
Havikerwaard, verduurzaming die onzichtbaar is 
en in algemene zin de maatregelen die de kwaliteit 
van het Rhederlaag verbeteren.

Waar we het niet mee eens zijn: een bijdrage aan 
de verduurzaming in de vorm van windmolens bij 
de overnachtingshaven. Met als gevolg het kappen 
van een bos waardoor de compensatie van natuur-

waarde teniet wordt gedaan en de enige groene 
buffer tussen de woonwijken Riesweerd 1 en Ries-
weerd 2 en de overnachtingshaven verdwijnt. Dit 
leidt tot het schenden van de afspraken die wij als 
IOWV hebben gemaakt met Rijkswaterstaat. Het 
plaatsen van windmolens draagt absoluut niet 
bij aan het handhaven van het draagvlak voor de 
overnachtingshaven.  

Met het plaatsen van windmolens, die wel 30 me-
ter hoog kunnen zijn en met een tiphoogte van 
minimaal 40 meter  met als gevolg  de vernietiging 
van het Ooibos, worden al  onze inspanningen voor 
het behoud van de natuur aldaar tenietgedaan! 
We hebben de Zuidlob kunnen behouden met al 
haar pracht en praal en nu dit weer!

Toen twee jaar geleden de plannen voor de over-
nachtingshaven concreet werden hebben we met 
de steun van veel inwoners (64 zienswijzen) de 
overnachtingshaven op een plek gekregen (de 
Westlob in de Valeplas) waar we ons allen in kon-
den vinden.  

Medio februari 2018 hebben we nog met de pro-
jectleider overnachtingshaven van RWS gesproken 
en werd bevestigd dat het plan waar wij als IOW 
achter staan, voor de drie steigers (in plaats van 
vier) in procedure gebracht ging worden.

Wat hebben we nu gedaan:
• Een reactie gestuurd naar de provincie Gelder-

land die verantwoordelijk is voor het project Ri-
vier Klimaatpark IJsselpoort in het Rhederlaag. 
Dit moest voor 13 april. Hebben we gedaan 
maar we hebben ook gevraagd om de reactie-
termijn te verruimen. Mails met een reactie kunt 
u sturen naar rivierklimaatpark@gelderland.nl

 Rijkswaterstaat gevraagd hoe het staat met 
onze afspraken over de plannen van de over-
nachtingshaven. 

• De gemeenteraad een brief gestuurd met daarin 
onze reactie en gevraagd om voor onze belan-
gen op te komen.

IOWV 
(Initiatief Overnachtingshaven Westlob Valeplas)

Molenweekend Giesbeek 20 en 21 mei 2018
GIESBEEK - Als u dit leest is het waarschijnlijk za-
terdag 21 april, en dat betekent dat het over exact 
1 maand weer Pinksteren is. Dan is Giesbeek zoals 
altijd het decor voor het Molenweekend. 

Dit grote en gewaardeerde event rond de Giese 
molen wordt georganiseerd door drumfanfare Red 
& Black. Maandag 21 mei is er weer de groots op-
gezette jaar- en rommelmarkt in de Meentsestraat 
en Pastoor Slingerstraat. Deze markt die om 10.00 
uur begint, is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
één van de gezelligste uit de regio met zo’n 10.000 
bezoekers. De veelzijdigheid van de markt is wat 
veel mensen aanspreekt. Dat de vereniging zelf, 
particulieren vanuit de omgeving en veel aanwo-
nenden van de markt (2e-hands) spullen verkopen, 
maakt het Molenweekend uniek in z’n soort. 

Op verschillende plekken langs de route is er mu-
ziek en her en der poppen spontaan terrasjes op. 
Uiteraard opent molenaar van Hal ook de deuren 
en is molen de Hoop van binnen te bewonderen, 
nu nog hopen op een beetje wind. Langs het Mo-
lenplein en Dorpsplein is de grote rommel- en 
snuffelmarkt opgesteld waarbij de liefhebbers van 
tweedehands artikelen rijkelijk aan hun trekken ko-
men. Lekker neuzen tussen oude boeken, kleding, 
speelgoed, gereedschap, de potjes en pannetjes en 
wat al niet meer. Eenmaal hongerig van het ge-
zellig slenteren langs al die kramen en opritten is 
er genoeg te proeven: gebrande noten, vers fruit, 
snoep uit grootmoeders tijd, gerookte paling, pit-
tige loempiaatjes of lekkere worst van Schutje.

In de middag is er op het Molenplein de Ameri-
kaanse Verkoop waarbij allerlei spullen zoals an-
tiek, kunst, curiosa én verrassingspakketten per 
opbod worden verkocht. Iedereen weet intussen 

dat de inhoud van zo’n pakket zeer mooi maar ook 
‘zeer ludiek’ kan zijn, wat altijd zorgt voor veel hi-
lariteit. Pas maar op dat je geen klap van de molen 
krijgt!  

Ook staat er in de middag ‘Liemers Got Talent’ op 
het programma. Alle kinderen van de basisschool 
kunnen meedoen en de winnaar krijgt een fikse 
geldprijs. Het podium is voor even helemaal van 
jou. Misschien ben je wel een ster in zingen, een 
held op viool of kun je met bijvoorbeeld een diabo-
lo, spinner of bmx een paar te gekke stunts? Geef 
je dan op! Zang, dans, muziek, sport of een ander 
kunstje? Niks is te gek! Wil je meer informatie of 
je meteen aanmelden? Bel dan even met telefoon-
nummer 0613806864. Opgeven kan t/m vr. 18 mei. 
Ook in een duo of groep en kinderen van buiten 

Giesbeek, Angerlo en Lathum zijn welkom. 

Eerste Pinksterdag zondagavond 20 mei zal enter-
tainer DJ-Henry vanaf 20.00 uur bij restaurant ‘t 
Muldershuus het Molenweekend openen. Met zijn 
dj-booth weet hij van elke avond een feestje te 
maken dus kom lekker dansen onder de verlichte 
molen.
Entree beide dagen: gratis. Ook een kraam hu-
ren? Informatie inwinnen en aanmelden kunt u op 
www.molenweekendgiesbeek.nl. 

NB: op zat. 19 mei komt drumfanfare Red & Black 
in Giesbeek langs de deuren om nog bruikbare 
spullen op de halen. Mocht u niet thuis zijn maar 
wilt u toch iets aanleveren, bel dan 0647495927. 
De muzikanten nemen het graag van u over!



AGENDA KERKDIENSTEN

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

zaterdag 21 april 19.00 uur Woord- en Communie, 
  Mw. M. Jansen / Caeciliakoor
dinsdag 1 mei 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
zaterdag 5 mei 19.00 uur Pastor J. Heemink / Caeciliakoor
donderdag 10 mei 10.00 uur Dhr. J. Ubbink / Samenzang
  Hemelvaart, Oecumenische viering
zondag 20 mei 09.30 uur Diaken A. van Boven / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

zondag 22 april 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 29 april 10.00 uur Galluskerk: ds. Arjen Hiemstra
 19.00 uur Grotenhuys: mw. Boesveld
zondag 6 mei 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
donderdag 10 mei 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 13 mei 10.00 uur Martinikerk: ds. Joop Jansen
zondag 20 mei 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 27 mei 11.00 uur Wielbergen: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 22 april 10.00 uur ds. Dijk uit Duiven
zondag 29 april 10.00 uur ds. Engelage uit Drempt
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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. 

22 april ‘18 Wandeling langs historische plekken uit de 2eWO in Angerlo, 
 start Wielbergen 14.00 uur
23 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Lathum.
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
24 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Giesbeek.
25 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Giesbeek.
26 april ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 19.45 uur  Lezing imker In de Meent.
27 april ‘18 Gezellige Koningsdag vanuit De Meent Angerlo
27 april ‘18 Koningsdag. Openstelling Giese Toren van 12.00 t/m 17.00 uur
01 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13:30 Fietsen, vertrek vanaf 
 de Meipoort
02 mei ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo: Busreis Keukenhof Lisse. 
 Vertrek 08.30 uur vanaf De Meent Angerlo
03 mei ‘18  Oud papier inzameling Giesbeek
04 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Maandopening Film 
 Arsenaal (Alleen voor leden)
04 mei ‘18 Herdenking in Galluskerk te Angerlo om 19.00 uur
06 mei ‘18 Kofferbakverkoop achter de Martinuskerk van 09.00 t/m 
 16.00 uur. Info: 06-10252829 – 06-12604822 
09 mei ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
10 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 09:00 Fietsen hemelvaart- 
 tocht, vertrek vanaf de Meipoort
11 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
15 mei ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo: Oorlogswandeling Doesburg
 Vertrek 13.30 uur vanaf de Bleek in Doesburg
15 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13:30 Fietsen, vertrek vanaf 
 de Meipoort
16 mei ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Middagprogramma  
 Seizoensafsluiting met ‘Diner’. Aanvang 14.00 uur.  
 m.m.v. Paul Mulder en Theo Scholten. Hof van Giesbeek
16 mei ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie “Koek en Snoepie”
17 mei ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo: Kunstroute Hummelo. Vertrek 13.00
 uur vanaf De Meent
19 mei ‘18 Molenweekend spullen inzamelen 09.00 uur
20 mei ‘18  Molenweekend Openingsfeest 20.00 uur
21 mei ‘18  Molenweekend Jaar- en Rommelmarkt 10.00 uur
22 mei ‘18 OVO: Reisje
25 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
26 mei ‘18  “Blij in de wei”festival, Ganzepoelweg 12 in Angerlo, 
 Aanvang 19.00 uur
27 mei ‘18 Openstelling Giese Toren van 13.00 t/m 17.00 uur
29 mei ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13:30 Fietsen, vertrek vanaf 
 de Meipoort
30 mei ‘18 Welfare Angerlo: van 11.00 tot 14.00 uur in De Meent
06 juni ‘18 Vrouwenver. Lathum: Uitstapje
24 juni ‘18 Openstelling Giese Toren van 13.00 t/m 17.00 uur
12 sept. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 sept. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
10 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
24 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
14 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
25 nov. ‘18 Boeken- en platenmarkt. Martinuskerk van 09.00 t/m 16.00 uur
28 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
12 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
19 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 11.00 tot 14.00 uur in De Meent

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en 
medeleven  door middel van reactie’s, kaarten, telefoontjes, 
bloemen en aanwezigheid bij het overlijden van mijn man en 
onze oom

Gerrit Spaan
Toon
Silvia
Nancy
       
              Giesbeek, april 2018
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INGEZONDENZwerfafval aangepakt door 
H.S.V. Ons Genoegen uit Giesbeek
 

GIESBEEK - De hengelsportvereniging Ons Ge-
noegen uit Giesbeek had in de vorige Angerlo’s 
Nieuws vrijwilligers opgeroepen om mee te doen 
met het inzamelen van zwerfvuil. Dit omdat Ons 
Genoegen het niet alleen als een taak van de over-
heid beschouwt, maar ook van de burgers die van 
de openbare ruimte gebruik maken en deze ook 
“bevuilen”. Spontaan vormde zich op zaterdag-
morgen 24 maart om half negen een groep van 
een man/vrouw of 15 die na de koffie met cake 
vol goede moed aan het werk ging. Door de ge-
meente Zevenaar waren er vuilniszakken, handige 
vuilniszakkenhouders, handschoenen en knijpers 
beschikbaar gesteld en na verdeling van de wij-
ken door Harry Knuman, werden Giesbeek en een 

stukje van Lathum van zwerfvuil ontdaan. Vooral 
de hellingen bij het gat van Ubbink en de hellingen 
aan de Rivierweg vergden enige conditie omdat 
plastic zakken die half in de grond zaten, zich niet 
direct gewonnen gaven. De opbrengst was goed 
te noemen: 42 zakken met: flesjes, flessen, blikjes, 
plastic zakjes met hondenpoep, schoenen, lege 
sigaretten pakjes, plastics in velerlei vormen, een 
grote verwenner, lege emmers etc. Om twaalf uur 
kon de opbrengst bij het clubgebouw de achter-
grond vormen van de groepsfoto. Wat opviel was 
dat de bewondering voor mensen die dit werk hele 
dagen doen ernstige vormen heeft aangenomen: 
het vraagt een goede conditie en mentale hard-
heid want “men” doet maar.  

Super kofferbakverkoop op 6 mei in Giesbeek
GIESBEEK - Zondag 6 mei zal er wederom een 
SUPER kofferbakverkoop worden gehouden. Deze 
kofferbakverkoop, die door de vrienden van de 
Giese Toren wordt georganiseerd, zal rondom de 
kerk plaatsvinden. Het zal zeker de moeite van ‘t 
bezoeken waard zijn.   

In de Tuinstraat, de Pastoor Slingerstraat en achter 
de kerk zal het vol staan met fleurig geopende kof-
ferbakken. Ook zal dit jaar de kwaliteit en het aan-
bod beter en groter zijn dan de voorgaande jaren. 
Er zullen verkopers aanwezig zijn die vanwege de 
voorjaarsschoonmaak hun zolder, schuurtje, vlie-
ring of garage hebben opgeruimd en zo proberen 
op deze kofferbakmarkt de spullen die ze niet meer 
nodig hebben, aan de man of vrouw te brengen. 
Spullen waar men op uitgekeken is krijgen op deze 
dag weer een nieuwe kans. Kleding en schoeisel 
worden gestreken en/of schoon aangeboden, in 
een uitstekende staat en van goede kwaliteit zijn 
deze artikelen begeerd bij velen, zeker bij degenen 
die in deze tijd van een uitkering moeten rond ko-
men.  

Maar er is natuurlijk veel meer te koop: streek-

producten, verzamelingen boeken, tijdschriften en 
geïllustreerde bladen, serviesgoed, snuisterijen, 
potten en pannen, machines, bestek, fietsen, ge-
reedschap, lampen, tafels en stoelen, poppen en 
beren, etc. 

Wat er te vinden zal zijn, is door niemand te voor-
spellen, voor iedereen zal er iets bij zijn en de 
prijzen liggen gunstig. Het loven en bieden geeft 
sfeer aan deze verkoop. Alleen bij voldoende aan-
bod zal er om 14.00 uur een veiling zijn met de 
mooiere stukken die worden ingebracht. Mocht u 
nog waardevolle spullen bezitten en die beschik-
baar wil stellen voor de herbouwde Giese Toren 
dan kunt u altijd even bellen naar de volgende 
mob.nummers  06-10252829 of 06-12604822, de 
Vrienden van de Giese Toren komen ze dan halen 
en zullen u dankbaar zijn. 

Tevens zijn er deze dag vele attracties o.a. een 
springkussen, schminken, een clown, een jonge-
renband en een saxofonist. Voor de jeugd belooft 
het een onvergetelijke dag te worden.   Als men het 
geslenter moe is, kan men op een van de terrasjes 
genieten van een hapje, een drankje en onder dat 

genot, genieten van de gezellige muziek.                                                                                                             
De kofferbakverkoop is van 9.00 uur t/m 16.00 uur.           
Tot ziens op 6 mei.           

Voor meer info, kijk eens op www.giesbeektoren-
hoog.nl

“Blij in de wei” 
festival in Angerlo
ANGERLO - Op zaterdag 26 mei organiseert de 
band BPM, met medewerking van Catering en 
Feestverhuur Didam, voor de derde keer het “Blij 
in de wei” festival bij minicamping Mietvelder aan 
de Ganzepoelweg 12 in Angerlo.

Tijdens deze avond zullen, naast BPM, de bands 
Splash, Spunk Meadow, OMA en Drop it hun op-
wachting maken. Een avond met alle ingrediënten 
voor een geweldig feestje! 

De entree voor deze avond bedraagt €10,- (€7,- in 
de voorverkoop vanaf mei bij Café D’n Uutkiek An-
gerlo, Garage Schel Angerlo), aanvang 19.00 uur.
Bekijk onze Facebookpagina voor het laatste 
nieuws. 

Reumacollecte in
Angerlo
ANGERLO - In de landelijke collecteweek van het 
Reumafonds van 19 t/m 24 maart 2018 is er in An-
gerlo 673,11 euro opgehaald. 
Dit is een prachtig resultaat. Ik wil de gevers, maar 
vooral ook de 16 collectanten bedanken. Het is 
heel fijn dat ik ieder jaar weer op hun medewer-
king kan rekenen! 
Met de opbrengst van de collecte levert Angerlo 
een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding 
in Nederland.
 
Joke Cornelissen-Spronk
collecte organisatie Reumafonds Angerlo
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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.

 • J.H. Peters • A. Sijbrant • Hr. en mevr. Fohr - Foht Borger • E.H.J.M. Thiel • 
Smirdex Nederland • W. Haverkamp en A. Haverkamp-Verweij • Anneke Nij-
man 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 Herenbrink • 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 • Sportvereniging 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 Dameskleding • 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 Heebink • 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 Wieggers • 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 
• mw. H.J. van Beek-Schieven • Peter Brattinga • D. Zweers • Harry en Gera 
Leenders • Uit de verf Communicatie • F.J.H. Postma • Hr. J. Beer en Mvr. J 
Beer-Wichhart • Hans Wieggers • A.B. van Hunen • Mw. A. Bouter-Jugnon • 
H.B.O.M. Teering • Gerard en Willy Witjes • Parochie St. Willibrordus Giesbeek 
• Pelo Industrietechniek • A. De Reuver-G.v. Groningen • Pacific Ned. Fam. 
Pieterman • Jarg v.d. Broek • Marga en Marcel Kok • G Mol C. Storteboom 
• R.I.M. Witten • Stucadoors- en Terrazzobedijf Tonin • PC-Arts • Protestante 
Gemeente Lathum/Giesbeek • Hanneke en Nanne Kampstra • Govert en Carla 
Koers • Koozand • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekij •

INGEZONDEN
Arnhemse Tamara Baars maakt schrijfdebuut met 
‘Als jullie dit lezen ben ik dood’ 

Een indringend en persoonlijk 
verhaal over de zelfmoord 
van een broer
ARNHEM - 19 maart 2018 - ‘Als jullie dit lezen ben ik dood’ is de titel van het 
eerste boek van de Arnhemse Tamara Baars en tevens de eerste zin van de 
afscheidsbrief van haar broer Koen. Op 9 mei 2008 stapte hij in zijn apparte-
ment op steenworp afstand van de Rijnkade, op 30-jarige leeftijd volslagen 
onverwacht uit het leven. Het boek, dat zaterdag 24 maart officieel werd ge-
presenteerd, is een aangrijpend relaas over de initiële paniek, haar zoektocht 
naar het ‘waarom’ en het rouwproces. Met dit debuut wil Baars niet alleen 
nabestaanden van zelfdoding en hulpverleners inzicht bieden en tot steun zijn, 
maar ook bijdragen aan het open en onbevooroordeelde gesprek over zelfdo-
ding, depressie en angsten.

De agent pakt haar bij de schouders, kijkt haar indringend aan en zegt: ‘Er is 
iets heel ergs gebeurd. Koen is overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd.’ Met 
dit bericht begint voor Tamara Baars haar leven na Koen. Ondanks dat ze wist 
dat hij zich niet goed voelde, was die mogelijkheid nooit bij haar opgekomen. 
Opeens behoort ze tot de groep nabestaanden van zelfdoding.

Nu, tien jaar na het verlies van haar broer, staat haar verhaal op papier. Het 
beschrijft wat er is gebeurd, de soms onhandige reacties die ze krijgt, maar het 
gaat ook over wie Koen was. Daarmee is het boek een steuntje in de rug voor 
iedereen die iemand heeft verloren door zelfdoding én een klein monument 
voor haar broer; voor wie hij was en wat hij voor haar betekende.

Zelfdoding uit de taboesfeer
Met het boek wil de debuterend schrijfster depressie, angststoornissen en 
zelfdoding uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. Daarbij geeft ze 
zichzelf ook bloot op deze thema’s. Jaarlijks zijn er ongeveer drie keer meer 
zelfdodingen dan verkeersdoden. Mensen met suïcidale neigingen zouden 
zich volgens Baars niet hoeven te schamen en verdedigen. Niet als ze het 
overleven, maar ook postuum mag er geen oordeel worden geveld.

“Zelfdoding wordt door sommige mensen nog steeds als ‘egoïstisch’ bestem-
peld en dat vind ik vreselijk”, zegt Baars. “Zelfdoding heeft in essentie niets 
te maken met egoïsme. Iemand die zo diep zit, kán niet eens meer nadenken 
over de gevolgen voor zijn of haar geliefden. Als iemand uit het leven stapt en 
bijvoorbeeld kinderen achterlaat, dan zegt dat niets over egoïsme maar alles 
over de gruwelijke wanhoop die iemand voelt. Ik hoop dat mijn boek hier meer 
inzicht in biedt.”

Winnaar Editio schrijfwedstrijd 
Tamara Baars is geboren in Giesbeek. In het dagelijks leven is zij HR-adviseur 
bij een onderwijsinstelling in Arnhem. Eerder publiceerde Baars over hetzelfde 
thema in NRC Next (september 2015) en JAN Magazine (december 2015). In 
maart 2017 won zij met haar verhaal over Koen en rouw na zelfdoding, de 
publieksprijs van de debutantenschrijfwedstrijd van online schrijversacademie 
Editio. Ook was zij genomineerd voor de juryprijs. De juryleden, onder wie 
Auke Kok en Thomas Verbogt, over haar verhaal: ‘Een aangrijpende, zeer per-
soonlijke tekst. Gedurfd en authentiek.’

Gezocht: plek voor bijenkasten
Om voor meer bijen in de omgeving te zorgen ben ik een cursus bijen hou-
den gaan volgen. Nu ben ik op zoek naar een plek om 2-3 bijenkasten te 
plaatsen. Hebt u hier een plekje voor (over)? Ik betaal u graag in de vorm 
van een potje honing. 
Hartelijke groeten Robin Janssen 
janssen_robin@hotmail.com
0619270830
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