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‘Schip Ahoy’ musiceert met 
‘St. Gregorius’ in Doornenburg

Het orkest van ‘St. Gregorius’ en Zeemanskoor 
‘Schip Ahoy’ uit Angeren geven voor de tweede 
keer in hun bestaan een gezamenlijk concert en 
wel op zondag 27 mei. Plaats van handeling is de 
St. Martinuskerk alleen is het dit keer de St. Mar-
tinuskerk in Doornenburg. Want -toeval of niet- 
waar het 1e gemeenschappelijk optreden 2 jaar 
geleden in de Giesbeekse St. Martinuskerk was, 
deze keer zal de gelijknamige kerk in Doornenburg 
als gehoorzaal dienen.

Het koor o.l.v. Gert Huting en het orkest o.l.v. Dine-
ke Griek hebben veel tijd en energie in de voorbe-
reidingen gestopt en zullen zowel afzonderlijk als 
gezamenlijk de toehoorders een zeer gevarieerd 
programma aanbieden, met herkenbare, lekker in 
het gehoor liggende melodieën. Een kleine greep 
uit het repertoire zal wellicht al tot de verbeelding 

spreken: ‘Pacific Dreams’, ‘You never walk Alone’, 
‘Sloop John B.’, ‘Conquest of Paradise’; kortom… 
heerlijke muziek voor een zondagmiddag!

Het concert begint om 14.00 uur en de deuren van 
de gehoorzaal gaan om 13.30 uur open. Toegangs-
kaarten á € 5,00 zijn verkrijgbaar aan de kassa in 
de aangrenzende orgelzaal, waar ook een kopje 
koffie/thee verkrijgbaar is. In de pauze en na af-
loop is er ook gelegenheid tot het nuttigen van een 
hapje en een drankje. 

Toegangskaarten zijn vanaf dinsdag 8 mei al in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Henk Vermeulen, Bin-
gerdensdijk 6 in Giesbeek of te bestellen via hpver-
meulen48@hotmail.com. Na het overmaken van 
de entreegelden liggen de gereserveerde kaartjes 
klaar bij de kassa. 

Trippelen
Een dame trippelt rond de pup. Het beestje 
kijkt omhoog; verwonderd, verwachtingsvol? 
De dame is de trippelleeftijd ruimschoots 
voorbij, maar het hondje verlaagt haar leef-
tijd met bijna een mensenleven. Een meisje 
weer, helemaal happy met die levende knuf-
fel. 

In de omgeving van dieren verdwijnen de mu-
ren die wij rondom onszelf hebben opgericht. 
Dieren hebben geen oordeel, je bent gewoon 
wie je bent. Daarom is het dubbel leuk om 
naar de dierentuin te gaan. Aapjes kijken is 
sowieso al fun en hier zie je ze aan weers-
zijden van het hek. De bezoekers leven zich 
uit in aandacht- en bekkentrekken; de kinde-
ren natuurlijk, maar hun grootouders gaan 
voorop. Soms lijdt dat tot bijna zoiets als de-
corumverlies, wanneer opa de gorilla imiteert 
en kleindochter zich beschaamd afkeert. Heel 
even komt dan de echte wereld om de hoek 
kijken, maar meestal is gek net gek genoeg 
voor een foto of selfie. De dierentuin is mijn 
favoriete mensentuin

Droevig is wel dat daarbuiten onze soortge-
noten niet dit effect op ons zijn, doen en la-
ten hebben. Zonder het te willen kan ik me te 
veel gelegenheden herinneren dat ik mezelf 
voor aap heb gezet. Domme opmerkingen, 
struikelpartijen en dat soort flaters zouden 
om te lachen zijn, als daaronder niet dat 
kleine ego te lijden had: je voelt je bekeken 
en vooral schaamte. 

Kijk, dan zijn mensen niet mijn favoriete dier-
soort. 

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

Kom gerust langs of maak geheel vrijblijvend 
een afspraak zodat u kunt zien welke 
mogelijkheden Het Gebouw te bieden heeft.

Dorpshuis Het Gebouw
Kerkstraat 16 6988 AG Lathum  Tel: 06-53943219

www.dorpshuishetgebouw.nl

Molenweekend Giesbeek
20 en 21 mei 2018



• pagina 02 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 mei 2018 •

ADVERTORIAL

• pagina 03 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 mei 2018 •

Doe mee met het 7e Eijkelkamp Foundation Tournament

De Eijkelkamp Foundation organiseert op zaterdag 2 juni 2018 in Giesbeek 
voor de 7e keer een 6x6 voetbaltoernooi. Team Thiel ging er vorig jaar met 
de wisselbeker vandoor. Wordt jouw team de opvolger?
 
Sportpark ‘De Does’ in Giesbeek verandert op 2 juni in een heuse voetba-
larena als er gestreden wordt om de Eijkelkamp Foundation Trofee. Op een 
half voetbalveld wordt er een 6x6 voetbaltoernooi gehouden. Het inschrijf-
geld bedraagt 75,- per team, dat mag bestaan uit maximaal 10 personen.
 
Schrijf je vóór 31 mei in met je voetbalteam, vriendengroep, buurtvereni-
ging, bedrijf of straat en scoor voor het goede doel. Het inschrijfgeld komt 
namelijk volledig ten goede aan project De Water Ondernemer in Benin van 
de Eijkelkamp Foundation. De stichting is in 2011 opgericht ter ere van het 
100-jarig bestaan van de Royal Eijkelkamp.
 
De eerste twee edities van het voetbaltoernooi werden gewonnen door het 
voetbalteam van DHL. De 3 daaropvolgende jaren was team Galacticos uit 
Giesbeek de beste. In 2017 won Team Thiel, eveneens uit Giesbeek. Dit jaar 
is Team Thiel wederom van de partij, net als team Galacticos en een team 
van Rotra.

Meld je aan vóór 31 mei via foundation@eijkelkamp.com. Stuur een e-mail 
naar foundation@eijkelkamp.com voor meer informatie.
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Vakantie un heerlukke tiet. Un poosje nie meer 
nor school mor doen woar je zin in heb. Wi-j 
mochten drie kids van drie tot zeuven joar un 
dag of vier opvangen um hun ouders ok un 
paar dagen de handen vri-j te loaten hebbe. 
Wi-j zørgen dur dan wel veur da we elk dag-
deel un programma hebben en dat ze niet de 
hele dag veur de tv of op un tablet zitten, ok 
mooi, mor niet educatief genog. Dat ontspan-
nen nor Sesamstraat kieken of nor Freeks won-
dere wereld kump noa ut èten soaves pas op 
ut programma. Op dag een was de middelste 
van de drie al aardug vrog op, mor den kan 
zich prima vermake, dus doar hei gin kind an. 
Noa ut ontbijt gingen we nor de speultuin bi-j 
de Veerstal woar ze zich ok behoorluk kun-
nen vermaken. Dag twee begonnen we met 
un ontbijtje bi-j Ikea. Veur un paar centen kuj 
doar un leuk ontbijtje kriegen en dat vinden ze 
altiet leuk. Un vast onderdeel van ut logeren 
hier in Loathum is nor ut bezuukerscentrum 
in Reeje. Je kunt doar mooi deur ut bos strui-
nen en dur stoan van die ruige klimtoestellen 
woar ze altiet op en onderdeur willen, nog 
wel. Op een van de middagen gingen we ok 
un ‘ontdekkingstocht’ maken. We lopen dan 
de achterdeur uut. Langs ut maisveld van de 
buurman nor achteren nor de wettering. De 
opdracht was um nor plantjes te kieken die ze 
nog niet kenden, en vast te stellen welke bloem 
ut leekrste røøk. Zun tochtje mot wel un paar 
uur in beslag nemmen want dur mot nutuurluk 
wat aan de conditie gedoan worden, makkeluk 
zat. Ze vonden ut un mooie spannende tocht 
want zo nou en dan kwamen we bi-j un sloot 
woar we niet over konden springen en un ni-je 
route mosten zuuken. Noa de tocht bleek een 
van de drie de taak van de bi-jen en de hom-
mels øvergenommen te hebben, want hi-j had 
zien hele neus en omgeving vol met stuufmèèl 
en pollen en zo. Dus ast met de bi-jen niet goed 
meer geet dan wej wei te doen heb, met kin-
deren goan wandelen en ze te loaten ruuken 
welke plant ut lekkerste ruukt. 
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

INGEZONDEN

Eerste Doesburg City Run in de startblokken
DOESBURG - Op zaterdag 19 mei is de eerste 
Doesburg City Run: een hardloopevenement voor 
iedereen die ook maar een beetje sportief is. De 
Doesburg City Run is een loop voor het goede 
doel: Kika en de Nierstichting delen mee in de op-
brengst. De organisatie is er al helemaal klaar voor.
De route van de Run loopt langs de mooiste plek-
ken van Doesburg. 

Hardloopfanaten kunnen kiezen uit drie verschil-
lende afstanden: 10 kilometer, 5 kilometer en 2,5 
kilometer. Voor kinderen van de basisschool is er 
de Kidsrun. Zij kunnen verschillende afstanden lo-
pen rond de Martinikerk in het centrum. “Ik vind 
Doesburg een hele mooie stad” vertelt Tony Ashek, 
de organisator van de run. “Wat is er dan mooier 

dan een hardlooproute langs al die mooie gebou-
wen?”

De hele zaterdag staat in het teken van sport en 
beweging. Verschillende sportscholen en dans-
scholen uit Doesburg en omgeving geven war-
ming ups, demonstraties en workshops. Dus ook 
de aanmoedigers hoeven zich niet te vervelen!  
Dankzij de gulle gaven van allerlei sponsoren is er 
een mooi prijzenpakket. Dankzij hoofdsponsor NH 
1815 is er al een heel mooi bedrag gerealiseerd 
voor het goede doel. 
Wilt u ook meedoen en de mooiste plekjes van 
Doesburg ontdekken terwijl u hardloopt? Meld u 
dan aan via https://registration.mylaps.com/does-
burg-city-run/register.

Vijf gedecoreerden in gemeente Zevenaar
ZEVENAAR - Ter gelegenheid van de viering van 
de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in 
Zevenaar vijf inwoners gedecoreerd vanwege hun 
bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Mevrouw F.M. Hoeste-Pouwiel, Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau 
Mevrouw Hoeste is benoemd vanwege haar be-
langeloze inzet gedurende een lange tijd voor en 
grote betrokkenheid bij haar medemens. Zij zet 
zich al ruim 31 jaar in als vrijwilligster voor diverse 
maatschappelijke organisaties in Zevenaar . Deco-
randa is actief als vrijwilligster voor de palliatieve 
zorg bij Liemerije, Theatergroep UIT en Filmhuis 
Zevenaar. Daarnaast is zij bestuurslid van stichting 
Kringloopcentrum de Liemers, stichting werkgroep 
Leefklimaat Zevenaar en van de stichting Jan Be-
rendsprijs. 

Mevrouw C.J.M. van Haren-Hartman, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau 
Mevrouw Van Haren is 20 jaar verbonden aan de 
Wereldwinkel. Zij regelt de inkoop van het assorti-
ment en het onderlinge contact tussen de vrijwil-
ligers. Zij ontwikkelde voor zichzelf de rol van co-
ordinator, een rol waar de medewerkers heel veel 
waardering voor hebben gekregen. Zeer belangrijk 
in een vrijwilligersorganisatie als de Wereldwinkel 
is de onderlinge samenwerking, saamhorigheid en 
flexibiliteit en inzetbaarheid. Decoranda vervult 
daarin zelf een prachtige voorbeeldfunctie.

De heer M.H.P.G. Janssen, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
De heer Janssen is vrijwilliger bij de Schutterij EMM 
Ooy. Hij is 25 jaar verantwoordelijk geweest voor 
het clubblad. Tevens is hij actief bij het organise-
ren van activiteiten en bij verbouwingen. Als com-
missielid en voorzitter van carnavalsvereniging de 
Toetenburgers wordt decorandus getypeerd als 
kartrekker en bruggenbouwer tussen jong en oud. 
Hij neemt sinds het begin zitting in de pronkzit-
tingcommissie en is medeorganisator van het 
grootste buitenfeest van Zevenaar, het Breulyfeest. 

De heer J.D. Hendriks, Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau
De heer Hendriks is medeoprichter en voorzitter 
van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Hij was 
de drijvende kracht achter de vereniging. Decoran-
dus is mede-initiatiefnemer, oprichter en voorzitter 
van de Stichting Halfvasten Angerlo. Deze stich-
ting organiseert de jaarlijkse optocht ter ere van 
de Halfvasten. Het evenement groeide onder zijn 
leiding uit tot een succes met thans meer dan 100 
groepen en meer dan 1000 deelnemers. Hij is actief 
bij zanggroep Spontaan Angerlo. Decorandus initi-
eerde in 2009 de eerste Korendag in Angerlo. Sinds 
het succes van de eerste editie is hij oprichter en 
voorzitter van de organiserende commissie.

De heer A.G.M. Eijkelkamp, Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau
De heer Eijkelkamp heeft op maatschappelijk 
verantwoord onderneming op het terrein van het 
milieu een belangrijke bijdrage geleverd. Hij le-
verde een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
minder milieubelastende boortechniek, alsmede in 
het opzetten van het samenwerkingsverband voor 
duurzaam watermanagement in de mijnbouw. 
Daarnaast leverde hij een noemenswaardige bij-
drage op het terrein van de drinkwatervoorziening 
voor plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden. 
Decorandus heeft zich geruime tijd ten bate van 
de samenleving ingespannen en anderen gestimu-
leerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor 
de samenleving een bijzondere waarde hebben.www.rotak.nl



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDEN

Het 4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek or-
ganiseert al ruim 20 jaar op 4 mei een herdenking 
in één van de 3 dorpen. Sinds enkele jaren zijn de 
activiteiten flink uitgebreid. Het begon een paar 
jaar geleden met het conserveren van verhalen van 
mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Deze 
verhalen wilden we niet zomaar op de plank laten 
liggen en daarom besloten we ter ere van 70 jaar 
bevrijding een boek uit te geven met onder andere 
deze verhalen. 

Om de verhalen meer tot de verbeelding te laten 
spreken organiseerden we vorig jaar een fietstocht 
in Lathum langs een aantal plekken die in het boek 
voorkomen. Dit was voldoende succesvol om er 
een vervolg aan te geven en zo organiseerden we 
dit jaar een wandeling over landgoed Bingerden in 
Angerlo. Volgend jaar hopen we ook in Giesbeek 
enkele locaties aan te doen tijdens een fietstocht 
of wandeling. 
Echter bleef het niet bij deze extra activiteiten, we 
hebben meer ambitie. We willen graag de jeugd 
meer betrekken bij het thema herdenken en bij 
de herdenking op 4 mei. Vorig jaar hebben we de 
scholen benaderd om de kinderen te vragen vlogs 

4-mei comité bundelt oorlogsverhalen 
uit Angerlo, Lathum en Giesbeek

te maken bij het thema vrede en vrijheid. Delen 
van de filmpjes werden vertoond tijdens de her-
denking. De scholen waren enthousiast en wij ook,  
zodoende gingen we dit jaar weer bij de scholen 
op bezoek.

In de laatste week voor de meivakantie hebben de 
kinderen van de basisscholen in Angerlo, Lathum 
en Giesbeek stilgestaan bij de thema’s herdenken 
en verzet. De leerlingen van de bovenbouw heb-
ben tijdelijke monumenten gemaakt van bamboe-
stokken en elastieken, met daarin zelf gemaakte 
vogels die symbool staan voor vrede en vrijheid. 
In Lathum en Angerlo is Luitenant Kolonel Wout 
van Stempvoort in de klas komen vertellen over 
zijn uitzending naar Bosnië en Afghanistan. En in 
Angerlo hebben de leerlingen van de bovenbouw 
ook nog de wandeling over landgoed Bingerden 
gemaakt.

Uiteindelijk werd het ook dit jaar weer 4 mei en 
was er uiteraard een herdenking, in Angerlo dit 
jaar. Het was een mooie samenkomst, met dank 
aan velen voor hun inzet. Zonder al deze mensen 
die zich vrijwillig inzetten zou er geen herdenking 
als deze mogelijk zijn, met muziek, gedichten en 
verhalen. 

Als 4 mei comité hebben we de herdenking op 
4 mei voorop staan, maar de andere activiteiten 
zouden we ook graag voortzetten. Daarvoor kun-
nen we wel wat hulp gebruiken, het gaat dan om 
projectmatige inzet. U hoeft zich niet voor langere 
tijd aan het comité te verbinden maar kunt gerust  
eenmaal een paar maanden helpen bij het voor-
bereiden en uitvoeren van een activiteit. Hebt u 
interesse of vragen hierover neem dan contact op 
met Adri Breure via adri.breure@gmail.com of 06-
30228011.

Kinderen van basisschool de Trompetter in Angerlo met hun zelf gebouwde monumenten bij 
de Galluskerk in Angerlo. (Foto door André Bikker)

Lathum zamelt 
wederom oud-ijzer in
LATHUM - Evenals voorgaande jaren staat er in de 
maand mei weer een container aan de Koestraat 
27 in Lathum (bij de familie Matser) waarin oud-
ijzer gedeponeerd kan worden. Het oud-ijzer kan 
op verzoek ook opgehaald worden. Hiervoor kunt 
u gedurende het hele jaar telefonisch contact op-
nemen met Marcel Kunne, tel. (06) 59 00 34 34. 
De opbrengsten komen ten goede aan het Lathums 
Feest dat dit jaar plaatsvindt op 21, 22 en 23 sep-
tember.

LATHUM - De welfare is dit jaar bezig geweest 
voor RescueBabyGambia. Wij hebben mutsjes ge-
breid en gehaakt en wel 97 stuks en 2 dekentjes. 
Dit is allemaal gemaakt met restjes breiwol, het 
was heel kleurrijk.

Welfare Lathum

Welfare Lathum
breidt en haakt voor
RescueBabyGambia

Zomerbridge 
te Angerlo
ANGERLO - Op donderdag 31 mei a.s. start Bridge-
club Angerlo zijn jaarlijkse zomerbridge. Deze 
zomerbridge is alom bekend om zijn ragfijn spel 
maar vooral om zijn gezelligheid. De bridge wordt 
gespeeld in het ruime, maar toch intieme, centrum 
“De Meent” aan de Prinses Margrietlaan 3a  6986 
AP  te Angerlo. De bridgeavond start om 19.30 uur. 
De kosten zijn 2 euro per persoon, voor leden is de 
zomerbridge gratis.

Iedereen is van harte welkom. Men dient zich te 
melden om 19.15 uur aan de zaal. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen. U kunt zelf aangeven in 
welke lijn u wilt spelen. De gezelligheid is troef!
Info: Herman Rensen 0313-473869 of email  
h.rensen4@upcmail.nl
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In het Angerlo’s Nieuws van 20 mei 2017 toonden 
we een foto met de cast van een revue die op 29 en 
30 oktober in 1947 plaatsvond in de ‘Olde Tent’ te 
Angerlo. Acht dames en slechts één heer wisten de 
bezoekers een geweldige avond te bezorgen. Van 
de dame met nummer 2 konden we destijds niet de 
naam vermelden. Het vermoeden bestaat nu dat 
het hier Anna Schel-Scheers betreft.

De andere personen waren wel bekend en zijn:
1. Jannie Nicolai Aaldering, 3. Grada Graven-
Tiecken, 4. Joke van Hall van Amerongen, 5. Har-
rie Lentink, 6. Jo Oldenboom, 7. Jantien Boverhof   
8. Dies Groot Enzerink-Nahuizen, 9. Mina Aleida 
Buunk-Vels.

Dat vrouwen in het Angerlose ontspanningsleven 
een belangrijke rol speelden en spelen blijkt ook 
uit de tweede foto. In dit geval betreft eveneens 
een activiteit die in de ‘Olde Tent’ heeft plaats ge-
vonden. Graag willen we weten ter gelegenheid 
waarvan de foto gemaakt is. Uiteraard willen we 
ook weten welke dames hier voor de camera po-
seren. Kunt u nog aanvullende informatie verstrek-
ken m.b.t. getoonde foto’s neem dan s.v.p. contact 
op met Wim Vels (0313 471062) of eventueel met 
Clemens Lurvink (0313 474954).

Veronderstel niet dat anderen ook de namen wel 
zullen kennen en die zullen melden. Veelal is deze 
veronderstelling niet juist .
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Openmonumentendagen op 
8 en 9 september
ANGERLO - Net als vorige jaren wil-
len we weer een Monumentenroute 
in de voormalige gemeente Angerlo 
organiseren op de landelijke monu-
mentendagen 8 en 9 september a.s

Openstelling van het monument is 
voor de bezoeker natuurlijk interes-
sant, maar een rondleiding op het erf 
kan ook. Contact met de bezoekers 
en informatie over het monument is 
het belangrijkst.
Bij voldoende belangstelling kan er 
een routefolder worden gemaakt 
die   ook op   facebook wordt ver-
spreid,   zodat er ruime bekendheid 
ontstaat.

Heb je belangstelling of wil je meer 
informatie meld je dan bij: Joop van 
Schie Het Klooster 10 Angerlo, 0313 
473704. E-mail   joopvanschie@
me.com

Stichting Oranje 
Boven Lathum
 
We kijken terug op een super gezellige en ge-
slaagde Koningsdag. Bedankt allemaal!

Hieronder de winnende lotnummers beho-
rende bij de trekking van de loterij d.d. 27 
april 2018. De vermelde lotnummers zijn on-
der voorbehoud van type fouten.

Prijs Lot. Nr.  Prijs L o t . 
Nr.
1e prijs 0043  30e prijs 1698
2e prijs 0555  31e prijs 1404
3e prijs 0323  32e prijs 0753
4e prijs 0800  33e prijs 1079
5e prijs 0744  34e prijs 1700
6e prijs 1179  35e prijs 0812
7e prijs 1742  36e prijs 1655
8e prijs 1553  37e prijs 0128
9e prijs 0484  38e prijs 0375
10e prijs 1400  39e prijs 0231
11e prijs 1466  40e prijs 0693
12e prijs 1610  41e prijs 0376
13e prijs 1119  42e prijs 1501
14e prijs 0529  43e prijs 0290
15e prijs 0486  44e prijs 0057
16e prijs 1769  45e prijs 0680
17e prijs 1668  46e prijs 0536
18e prijs 1498  47e prijs 0718
19e prijs 0088  48e prijs 0470
20e prijs 1227  49e prijs 1427
21e prijs 0466  50e prijs 0188
22e prijs 0526  51e prijs 0050
23e prijs 0001  52e prijs 1414
24e prijs 1159  53e prijs 1232
25e prijs 0322  54e prijs 1376
26e prijs 1576  55e prijs 1337
27e prijs 0020  56e prijs 1754
28e prijs 1068  57e prijs 1082
29e prijs 1445   

INGEZONDENMidlive pop 2018 
‘Time flies when you are having fun’ zeggen ze 
weleens. Dit geldt zeker voor Midlive pop. Wat 
begon als een ideetje tijdens de kerst, onder het 
genot van een biertje, beleeft dit jaar zijn lustrum.
De jaren zijn voorbij gevlogen en over het alge-
meen mogen we niet klagen over de belangstel-
ling. Het idee om een gezellige avond te organi-
seren voor mensen tussen 35 en 80 jaar met live 
muziek kan zich toch verheugen in een warme 
belangstelling.

We organiseren dit jaar Midlive pop op 2 juni 
2018. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we wel 
weer 2 bands, zodat we de hele avond live muziek 
hebben. We hopen altijd op een goede ´interactie´ 
tussen de 2 bands en voor dit jaar moet dat geen 
enkel probleem zijn. 
De lokale helden van The Jibs spelen nummers 

van o.a. the Kinks, Them en the Rolling Stones. 
Zij worden afgewisseld door Left Hand Thread, 
die wereldberoemd zijn in de omgeving Lichten-
voorde en ondertussen ook in de omgeving van 
recreatiepark de Veerstal in Lathum, met energieke 
rocknummers van Deep Purple, Golden Earring en 
Amy Winehouse.
De ondersteuning voor een gezellig avondje lijkt 
ons hiermee fantastisch ingevuld. Nu nog lekker 
weer en genoeg belangstelling en we hebben weer 
een geweldige Midlive pop.

Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop:  kapsalon Judith Lathum, Recreatie-
park de Veerstal Lathum, Cafetaria Joosje Giesbeek
en Garage Schel Angerlo. 

Entree: voorverkoop € 8,--. Aan de zaal € 10,--.
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INGEZONDENZeer geslaagde Koningsdag Giesbeek

GIESBEEK - Op Koningsdag hadden Jeugdraad 
Giesbeek en Stichting Oranje Evenementen Gies-
beek weer voor een vol en gevarieerd programma 
gezorgd.  Om 11:00 trapte de jeugdraad af. Met 
medewerking van Drum- en showfanfare Red 
& Black, Fanfarekorps St. Gregorius en Schut-
terij E.M.M. werd o.a. een vendelhulde gebracht 
en het Wilhelmus gespeeld ter ere van onze Ko-
ning.  Wethouder Nanne van Dellen was namens 
de gemeente Zevenaar aanwezig en gaf na zijn 
toespraak het startsein voor het oplaten van de 
vele ballonnen. De Jeugdraad sloot af met een 
koninklijke lunch, waarna de Stichting Oranje Eve-
nementen Giesbeek het stokje overnam. Zij had-
den i.v.m. de viering van het 10-jarig jubileum voor 
wat extra attracties gezorgd. Ook de nieuwe, wat 
festivalachtige aankleding van het terrein, kon de 
vele bezoekers zeker bekoren. Grote attracties als 
de 4-persoons bungeetrampoline, de waterballen, 
kop van Jut en een rodeostier waren erg geliefd.
Ook het pannaveldje en het zelf popcorn bakken 
waren favoriet bij de jeugd. 

De allerkleinsten konden zich vermaken op het 
springkussen en mooie prijsjes winnen bij de di-
verse spelletjes. In de knutseltent mochten ze on-
der begeleiding diverse kunstwerkjes maken. De 
stoere jongens konden er zelf hun eigen houten 
raceauto in elkaar zetten. Een mobiele poppenkast 
zorgde ondertussen voor verrassende ontmoetin-
gen en gesprekken op het plein. Om 14:00 vond de 
sponsorloop plaats die Marco van Brenk georga-

niseerd had t.b.v. Stichting Kika. In twee groepen 
werden door de jongens en meisjes diverse rondjes 
om het dorpsplein afgelegd, wat uiteindelijk zou 
resulteren in meer dan 1800 euro opbrengst voor 
dit goede doel. De deelnemers aan ‘heel Giesbeek 
bakt’ hadden voor een aantal prachtige taarten ge-
zorgd en zouden het de jury die dag niet makkelijk 
maken.  Café de Kruk zorgde ervoor dat de kelen 
goed gesmeerd bleven en Restaurant Zakopane, ’t 
Muldershuus en Cafetaria Joosje zorgden op hun 
beurt dat de hongerige magen op tijd gevuld wer-
den. 

Geen koningsdag kan zonder muziek, daarom 
kwam dweilorkest ‘de Onbekende band’ nog even 
langs en was DJ Frank er die de hele middag voor 
een lekker sfeertje zorgde en links en rechts zelfs 
wat beentjes van de vloer kreeg. De weergoden 
bleven ons dit jaar eens goed gezind en zo kan de 
organisatie terugkijken op een prima Koningsdag 
in Giesbeek. Met dank aan de vele vrijwilligers 
die geholpen hebben bij de voorbereiding, het 
opbouwen, afbreken, of tijdens de dag zelf. Na-
tuurlijk ook dank aan de vele sponsoren die met 
hun geld, goederen of diensten Koningsdag in deze 
vorm mede mogelijk gemaakt hebben. Vele han-
den maken licht werk en zorgen ervoor dat ook in 
een klein dorp als Giesbeek leuke dingen georga-
niseerd kunnen blijven worden. Ook volgend jaar 
rekenen we weer op u, met uw hulp zorgen wij 
dan weer voor een gezellige Koningsdag op ons 
dorpsplein!.

Doedorp 40 jaar!
ZEVENAAR - Dit jaar organiseert Caleidoz voor de 
veertigste keer Doedorp. Reden te meer om een ex-
tra feestelijk tintje te geven aan deze vakantiespel-
lenweek. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Op zondagmiddag 12 augustus is er een meeting/
expositie voor alle (oud)vrijwilligers, (oud)spon-
soren en andere genodigden. Mocht je nog leuke 
foto’s, boekjes of andere herinneringen hebben, 
wil je die dan opsturen naar reunie@doedorp.nl of 
afgeven aan de balie bij Caleidoz op Steenhuizen 
6.  Nadere informatie voor deze dag volgt nog.

Luister naar 
Adriaan van Dis 
in de Bibliotheek
DUIVEN - Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers or-
ganiseert dit jaar een boeiende lezing van Adri-
aan van Dis op vrijdag 1 juni a.s. in de OGtent in 
Duiven. Adriaan van Dis (1946) groeide op in een 
Nederlands-Indisch gezin in Bergen aan Zee, als 
het enige na de oorlog in Nederland geboren kind. 
Zijn jeugd en het verzwegen oorlogsleed van zijn 
familie spelen een belangrijke rol in zijn literaire 
werken, waaronder het autobiografische ‘Indische 
duinen’. Als schrijver weet hij als geen ander dat 
grote verhalen en kleine details altijd samengaan. 
Als interviewer weet hij op eigenzinnige wijze be-
schaafdheid met brutaliteit te combineren. En als 
programmamaker kan hij putten uit een grote hoe-
veelheid reiservaring, maar weet hij ook zijn jeug-
dige nieuwsgierigheid altijd te behouden.

In het Buitengebied, zijn laatste roman, is een werk 
over alleen wonen. Een schrijver heeft zich geves-
tigd in een afgelegen vallei, ver van de stad en zijn 
vrienden. De stilte is tastbaar. In de lente hoort hij 
de vliesjes van de haagbeuk knappen, maar het 
sterkst klinkt een tergende binnenste die de man 
confronteert met zijn angsten en obsessies. Van Dis 
toont in deze roman hoe kwetsbaar eenzaamheid 
kan zijn en hoe obsessief het verlangen naar de 
dood. Ook geeft hij in het Buitengebied een prach-
tig tijdsbeeld van een veranderend Nederland. Niet 
altijd even vrolijk, al weet Van Dis het met zijn iro-
nie en zelfspot gelukkig licht te houden. Ja, vrolijk 
zelfs.

Datum: Vrijdag 1 juni 2018. Locatie: Ogtent Remi-
giusplein 11, Duiven Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,50
Kaartverkoop: OGtent, Kunstwerk! de Bibliotheek 
Liemers in Duiven, Zevenaar, Westervoort en Bruna 
Duiven. Voor meer informatie: zie www.liemers-
kunstwerk.nl.

Voor de kinderen start Doedorp op maandag 13 
augustus en duurt t/m vrijdag 17 augustus, locatie 
de zonneweide bij de Breuly. Het thema is Sprook-
jesdorp. 
De voorverkoop van de weekkaarten start op 30 
juni t/m 11 augustus bij Boek en Buro, Intertoys 
en de Spar Zevenaar. Leeftijd 6 t/m 12 jaar €22,00 
en 4 t/m 5 jaar €9,50 De dagkaarten, verkrijgbaar 
aan de kassa op het Breulyterrein bedragen €6,50 
en €4,00 Op vertoon van een Gelrepas zijn de 
kaarten gratis. Meer informatie: Barbara van Hall 
– b.vanhall@caleidoz.nl tel. 06-20634299
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Open Dag in Duiven op 2 juni 2018
DUIVEN - Wil je weten hoe afvalwater gezuiverd 
wordt, hoe plastic flesjes gerecycled worden of op 
de foto met een tractor of kraan? Kom dan naar de 
open dag die 4PET Recycling en Waterschap Rijn 
en IJssel organiseren op zaterdag 2 juni 2018. Lo-
catie: bedrijventerrein InnoFase, Roelofshoeveweg 
4 in Duiven.

Van 10 uur tot 16 uur kunnen geïnteresseerden 
een kijkje achter de schermen nemen bij de riool-
waterzuivering van het waterschap en 4PET Recy-
cling. 4PET Recycling verwerkt statiegeldflessen 
tot nieuwe grondstof voor verpakkingsmaterialen 
van levensmiddelen. Ook kun je zien hoe 4PET, 
afvalverwerker AVR en het waterschap samenwer-
ken door warmte, water en energie uit te wisselen. 

Activiteiten voor jong en oud
Daarnaast zijn er volop activiteiten voor het hele 
gezin. Je kunt dijken bouwen, ontdekken welke 
diertjes er zoal leven onder water en kijken hoe 
hoog het water komt bij jou in de straat als de dij-
ken breken. Je kunt klimmen op een klimwand en 
tips krijgen om je huis en tuin klimaatbestendiger 
te maken.

Verder zie je hoe we samenwerken aan water in 
jouw omgeving, samen met de Liemerse gemeen-
ten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Buurbedrijf 
Suez laat met diverse vuilniswagens zien hoe zij 
zich bezig houden met recycling. 

Uitrusten kan op het centrale festival terrein, waar 
ook een hapje, drankje en ijsje te verkrijgen is.

Toegang is gratis.

De rioolwaterzuivering Duiven/InnoFase zuivert 
het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 
Arnhem (ten noorden van de Rijn), Velp, Rozend-
aal, Giesbeek, Lathum, Spijk, Tolkamer, Lobith, 
Herwen, Pannerden, Aerdt, Babberich, Loil, Nieuw-
Dijk, Didam, Zevenaar, Loo, Groessen, Duiven en 
Westervoort. Het is daarmee de grootste zuivering 
in het werkgebied van het waterschap.

Meer info: www.opendagduiven.nl.

Samen sterk
ANGERLO - Ondanks veel tegenslagen in de voor-
bereiding is het cv De Deurdouwers gelukt om  een 
kleinschalige, gezellige snuffel en kleedjes markt in 
Angerlo te organiseren. 

Deze markt vindt plaats op zondag 3 juni 2018 van 
11.00 uur tot 17.00 uur in de Prinses Margrietslaan 
te Angerlo.

Wij nodigen iedereen uit om deze gezellige snuffel 
en kleedjesmarkt, met ‘s middags livemuziek van 
diverse koren te komen bezoeken. De sfeer is in 
de afgelopen jaren vergroot doordat zanggroep 
“Spontaan” de zogeheten 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 assortiment artikelen 
verdeeld over diverse kramen. Denk hierbij onder 
andere aan brocante, kleding, sieraden, hifi, woon 
& tuin decoratie, potjes en pannetjes en heel veel 
snuffels op het schoolplein. En ook aan de kleintjes 
wordt gedacht! 
Noteer 3 juni 2018 a.s. in uw agenda en kom langs 
op de in Angerlo.

Wilt u ook een kraam voor deze gezellige markt 
huren, dan kunt u nog contact opnemen met Den-
nis Gores telefoonnummer 06-53388258 of email 
d.gores13@gmail.com.
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INGEZONDEN
Het Waalkwartet in de Lathumse kerk

LATHUM - Op 8 juni aanstaande sluit het Waal-
kwartet de concertenreeks van het seizoen 2017 
- 2018 van de Vrienden Van de Lathumse Kerk af. 
Het programma dat Het Waalkwartet brengt, draait 
om de fluitkwartetten van Mozart en heet dan ook 
‘Rondom Mozart’. Naast stukken van Mozart zelf, 
zult u muziek te horen krijgen van componisten die 
zich door hem hebben laten inspireren, zoals Beet-
hoven en Tsjaikovski.   

Het Waalkwartet is een zogenaamd fluitkwartet: 
een fluit met strijktrio (viool, altviool en cello). Alle 
vier de muzikanten zijn klassiek geschoolde musici, 
die aan bekende conservatoria hebben gestudeerd 
en allemaal hun sporen bij gerenommeerde orkes-
ten, zoals Het Gelders Orkest, hebben verdiend.  
Anna Wiersum speelt altviool. Sinds 1991 is zij ver-
bonden aan het Gelders Orkest. Daarnaast treedt 
zij op met diverse kamermuziek combinaties.      
Ook Janneke Roelofs speelt viool in het Gelders 
Orkest, maar daarnaast verlegt ze haar grenzen in 

diverse kleinere ensembles. Zij bespeelt een viool 
uit 1850 van de vermaarde Franse instrumenten-
maker Nicolas Vuillaume. 
Het echtpaar Hugo Doesburg en Heleen de Witte 
completeren het kwartet. Zij wonen in Nijmegen; 
vandaar de naam Waalkwartet. Hugo speelt cello. 
Hij studeerde, net als Heleen, onder andere aan het 
Maastrichts Conservatorium en is actief in allerlei 
orkesten. Heleen was vijfentwintig jaar verbonden 
aan het Gelders Orkest en treedt op in binnen- en 
buitenland. 

Op 8 juni kunt u van het Waalkwartet een spranke-
lend concert verwachten in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 8, - ; koffie vooraf: 
gratis. Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail 
(vvlk@chello.nl) of per telefoon 0313-631915. 
Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te 
koop voor aanvang van het concert. 
 
Bestuur VVLK

Weidevogels
Ja, het weidevogelseizoen is alweer begonnen, 
sterker nog, de eerste kievitsjongen zijn al uitgeko-
men. Het is niet meer zo koud, dus hopelijk kunnen 
ze overleven. Ook van de scholekster, die meestal 
als laatste aan de leg gaat, hebben we enkele nes-
ten gevonden. Van de grutto, die normaal gespro-
ken in het gras broedt, hebben we twee nesten op 
het bouwland liggen. Benieuwd hoe dat zal gaan. 

En ook de wulp, waarvan we de laatste twee jaar 
geen nest hebben kunnen vinden, zit nu te broe-
den in één van de weilanden. Deze boer wil mee-
doen met het zogenaamde “last-minute-beheer,” 
wat inhoudt dat hij ongeveer 1,5 ha. gras rondom 
het nest meerdere weken zal laten staan, waarvoor 
hij uiteraard schadeloos wordt gesteld. Van de ove-
rige grutto’s en tureluurs zullen er, naar everwach-
ting, vele weer gaan nestelen en broeden in de 
buurt van de plas - dras aan de Grote Veldstraat, 
waarover we al vaker hebben gesproken.

Enkele boeren doen nu mee met het maken van 
een akkerrand, waarbij op een breedte van 9 of 18 
meter geen mais komt te staan, waardoor daar an-
dere grassen en kruiden ontstaan, wat goed is voor 
dekking  en voedsel van de kievit en ook voor b.v. 
de patrijs, die daar misschien wel kan gaan broe-
den. De rest van de akker wordt pas bewerkt en 
mais gepoot na half mei. Op deze manier helpen 
ons steeds meer boeren om te proberen de achter-
uitgang van de vogelstand een halt toe te roepen.

Yoga 55+ 
bij Caleidoz
ZEVENAAR - Yoga is een manier om tot innerlijke 
rust te komen. Rustige lichamelijke oefeningen, 
je concentreren op je innerlijk, zorgen voor totale 
ontspanning. 

Yogadocenten Anju Gaur en Anne Hendriks geven 
wekelijks op maandag- en woensdagochtend bij 
Caleidoz yogales aan mensen vanaf vijfenvijftig 
jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de li-
chamelijke conditie van de deelnemers. Na afloop 
is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee. 

Neem voor meer informatie of om een gratis proef-
les te volgen contact op met Dicky Westerik Tel. 
0316-526994 

Molenweekend Giesbeek
GIESBEEK - Op 21 mei is het 2e Pinksterdag en 
dan is Giesbeek weer het decor voor het Mo-
lenweekend. De organisatie is zoals altijd in 
handen van drum- en showfanfare Red & Black. 

Het is dé grootste (gratis) jaar- en rommelmarkt 
in de regio. Maandag 21 mei staan voor u rond 
molen ‘de Hoop’ weer bijzonder veel kramen 
opgesteld met tweedehands spulletjes en zijn 
er tal van activiteiten. 
Er is muziek, er poppen spontaan terrasjes op 
en op tientallen inritten verkopen ook aanwo-
nenden hun spullen. De molenaar opent zijn 
deuren en vanaf de stelling heeft u een mooi 
uitzicht over Giesbeek. 
Lekker neuzen tussen oude boeken, kleding, 
speelgoed, gereedschap, de potjes en panne-
tjes en wat al niet meer. Eenmaal hongerig van 

het gezellig slenteren langs al die kramen is er 
genoeg te proeven: gebrande noten, vers fruit, 
snoep uit grootmoeders tijd, gerookte paling, 
pittige loempiaatjes of lekkere worst van Schut-
je. Op het Dorpsplein is er een kindermarkt, er 
is een Amerikaanse Verkoop en Liemers Got 
Talent. 

Op 1e Pinksterdag 20 mei is er ‘s avonds bij de 
Molen het openingsfeest, aanvang 20.00 uur. 

De opbrengst van het Molenweekend komt ten 
goede aan o.a. de jeugdopleiding van Red & 
Black. 
Alle informatie is ook te vinden op www.molen-
weekendgiesbeek.nl. 

Tot Pinksteren!
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Nieuw:
VLOOIENMARKT

BABBERICH 
ZATERDAG 2 JUNI

Bijveld SV Babberich
 Beekseweg 5 Babberich

Info kraam huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Angerlo en Giesbeek bundelen de krachten

ANGERLO - Op zondag 22 april vond het koffie-
concert van Muziekvereniging Nieuw Leven uit An-
gerlo plaats in een goed gevulde zaal van Centrum 
“de Meent”.
Het orkest onder leiding van Ruud Lanters liet ho-
ren dat ze wederom gegroeid waren qua balans en 
samenspel. Er kon onder andere worden genoten 
van nummers als Musical Village, Lala Land en een 
medley van Abba. In de pauze was er een verloting 
met mooie prijzen.

Het eerste optreden na de pauze was het hoogte-
punt van de ochtend. De jeugd van Nieuw Leven 
en van St. Gregorius uit Giesbeek hadden de han-
den ineen geslagen. Dit heeft geleid tot een gewel-

dig optreden in Angerlo.
De samenwerking past goed omdat Nieuw Leven 
relatief veel slagwerkers heeft en St. Gregorius re-
latief veel blazers. Samen vormen zij een prachtig 
orkest.
Beide enthousiaste dirigenten, Edwin Rosmulder 
van Nieuw Leven en Theo Hammink van St. Gre-
gorius, dirigeerden elk twee werken. Het klonk 
geweldig! 
Wethouder Koers sprak als afgevaardigde van de 
gemeente Zevenaar dan ook haar waardering uit 
over het genomen initiatief met dit als resultaat. 
Op 25 mei spelen beide jeugdorkesten samen in 
Giesbeek, dus als u ze wilt bewonderen? Het was 
een mooie muzikale zondagochtend in Angerlo!

ANGERLO - Wat een verrassing kwam ik tegen toen ik 
vanaf Angerlo, via het tunneltje, naar Doesburg fietste. 
Een hele kudde Kempische Heideschapen begrazen di-
verse percelen (geen woonwijken meer) in Doesburg en 
werden daar geschoren.
Wat een machtig gezicht! Even een schaap in de houd-
greep en vóla, de jas is uit. Schapenscheren vraagt een 
combinatie van fysiek overwicht op het dier, rustig en 
gedecideerd optreden en handigheid met het scheerap-
paraat.
Deze wol gaat naar China want het kan niet in Nederland 
worden bewerkt vanwege strenge milleueisen.
De schapenscheerders werken hard en de kudde is binnen 
een dag geschoren. Het was een zonnige dag, maar de 
schapen hadden genoeg schaduw en ze zijn dan gevoelig 
voor zonnebrand.
Meer  informatie over de schapenbegrazing kunt u vinden 
op de website wijgrazeninDoesburg.

Fanfarekorps ‘St. Gregorius’ Giesbeek

Voorjaarsverloting
Trekkingslijst 2018
1e prijs:  lotnummer 0260
2e prijs:  lotnummer 1669
3e prijs:  lotnummer 2391
4e prijs:  lotnummer 0625
5e prijs:  lotnummer 2200
6e prijs:  lotnummer 0033
7e prijs:  lotnummer 0365
8e prijs:  lotnummer 1122
9e prijs:  lotnummer 1869
10e prijs:  lotnummer 0634
11e prijs:  lotnummer 0460
12e prijs:  lotnummer 1358
13e prijs:  lotnummer 1570

Prijzen zijn af te halen t/m 28 juli 2018 bij Henk 
Kock, Barenbroeklaan 17, Giesbeek.
Tel. 0313 631906

Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de vereni-
ging.

Bij deze bedanken wij u voor de geweldige bij-
drage.

Het Bestuur. 

INGEZONDEN

Schapen scheren
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INTERVIEWAngerlo Vooruit start met de bouw
ANGERLO - Naar aanleiding van de start met de 
bouw van de nieuwe gebouwen op het terrein van 
v.v. Angerlo Vooruit volgt hier het verslag van een 
gesprek met de voorzitter Kees Nederhoff: 

Mijnheer de voorzitter, beste Kees, hoe gaat 
het met Angerlo Vooruit?                                                                         
We zijn natuurlijk hartstikke druk op dit moment 
en nu gaat het allemaal in een stroomversnelling 
komen. We zijn een jaar of acht  bezig geweest met 
de gemeente over hoe we er uit zouden kunnen 
komen rondom de privatisering en dat is in het 
eindstadium van de onderhandelingen gekomen 
en in het beginstadium van het eigenlijke bouwen. 
Dus daar zijn we heel erg blij mee.

Hoe lang hebben jullie op de huidige plek de 
kleedkamers gehad?
Dat is sinds 1972 ongeveer, en als je van een koude 
douche houdt dan kun je daar nog steeds terecht. 
Het is nu verschrikkelijk gedateerd en we hebben 
de hele politiek van de gemeente over de vloer ge-
had en ze waren er allemaal van overtuigd dat het 
nodig was. 

Van de politiek en van de bezoekende spelers 
veel commentaar?
Nou, van de spelers hoor je niet zoveel, maar van 
de ouders van de jeugdleden wel. Als op een ge-
geven moment de douches weer eens koud zijn 
en de afvoerputjes stinken, dan ben je geen goed 
gastheer. Als je dat gaat aanbieden wordt het tijd 
voor verbetering en na acht jaar onderhandelen is 
het de hoogste tijd.

Hoe gaan jullie het project betalen?
We hebben een aantal inkomsten gerealiseerd 
en we hebben een bijdrage van de gemeente ge-
kregen van bijna vier ton, de superverloting heeft 
37000 euro opgebracht. We hebben nog een aan-
tal kleinere activiteiten georganiseerd, die ook wat 
geld in het laadje brengen. We zijn nog in onder-
handeling met een aantal fondsen die mogelijk 
een bijdrage gaan opleveren en daarnaast zullen 
we een bedrag moeten gaan lenen, omdat het 

hele project in de richting van acht ton gaat kos-
ten. We doen ook een aantal werkzaamheden zelf, 
bijvoorbeeld het uitgraven van de bouwput en het 
metselwerk doen we ook zelf. Dat levert dan weer 
een aardige besparing op dankzij de inzet van vrij-
willigers van de vereniging.

Wanneer kunnen we de opening tegemoet 
zien?
Het traject is in twee fasen opgeknipt: we begin-
nen met het bouwen van de kleedkamers en die 
worden aan het eind van dit jaar geopend. 
Daarna beginnen we met de sloop van de oude 
kleedkamers en beginnen we met de verbouwing 
van de kantine: die zal ergens in 2019 opgeleverd 
worden. 

Al festiviteiten voor de opening in gedach-
ten?
Weet je, we hebben zoveel voorbereidingsgesprek-
ken gehad in verband met de bouw dat we daar 
nog niet aan toegekomen zijn. Zelfs nog niet eens 
aan gedacht, maar dat komt goed. 

Heb je zelf verder nog opmerkingen, Kees?
Nou ja, ik denk dat dit project alleen maar mogelijk 
is als je mensen hebt die er hun schouders onder 
willen zetten. Sinds anderhalf jaar hebben we een 
bouwstuurgroep en daar zit zoveel kennis en drive 
in, daardoor zijn we gekomen waar we nu zijn. 

Met de vrijwilligers die daadwerkelijk helpen met 
het bouwen komen we op het punt dat we nu 
eindelijk de nieuwbouw kunnen gaan openen dit 
jaar. Dat kan natuurlijk alleen als je mensen hebt 
die gemotiveerd zijn en de schouders er onder wil-
len zetten, want ik geef het je te doen als je drie 
avonden in de week moet komen opdraven voor 
besprekingen. En dat niet een keer, maar zeer re-
gelmatig. Je kunt dat ook alleen maar opbrengen 
als je ziet dat het ook werkelijk resultaat oplevert. 

Na het gesprek met Kees ging AA-schroefpalen uit 
Nijmegen met een gigantische boor in de grond 
aan het werk om zo’n 30 palen van 6 meter en 71 
centimeter lengte in de grond te boren om zo de 
nieuwbouw een vaste ondergrond te bieden.   

Vier generaties 
vrouwen 

GIESBEEK - Op de foto zijn te zien: Overgroot oma 
Riek Kerkman-Borgers, oma Gera Tonin-Kerkman, 
moeder Michella Tonin en dochter Chiara Put.

De overgrootoma komt uit Huissen en woont nu 
twee jaar in Giesbeek in het Binnenrijk. De oma 
Gera komt uit Huissen en woont inmiddels 44 jaar 
in Giesbeek. U herkent haar misschien van de foto 
twee edities Angerlo’s Nieuws geleden, waarop de 
aankondiging stond: 65 jaar terrazzobedrijf Tonin. 
De moeder Michella komt uit Giesbeek en is sinds 
twee jaar woonachtig in Hoog-Keppel, samen met 
Chiara en haar vriend Maikel.

Overgrootoma is in april 93 geworden en ach-
terkleinkind Chiara is inmiddels 14 weken oud 
(eind januari geboren).
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INGEZONDENEXPOSITIELiemers te kijk 

Persfoto’s van Henk Rodrigo bij Liemerije Zevenaar
ZEVENAAR - Henk Rodrigo, bekend 
van de foto’s die hij maakte voor het 
dagblad De Gelderlander, heeft een 
enorm privé-archief waarin de meest 
uiteenlopende foto’s zijn opgebor-
gen.  Om een deel hiervan toeganke-
lijk te maken voor het publiek, heeft 
het Liemers Museum Henk Rodrigo 
gevraagd een selectie te maken voor 
een speciale expositie over zijn foto-
werk. 
Het resultaat is een boeiend beeld 
van aangrijpende, lieve en emotio-
nele momenten. En allerlei boeiende 
gebeurtenissen.
De foto’s zijn op groot formaat af-
gedrukt met daarbij een toelichting. 
Zodat de bezoekers weten waarom 
of waarbij de foto’s werden gemaakt. 
De bezoeker kan zo dubbel genieten, 
van de foto’s en door het ophalen 
van herinneringen.

Bezoekadres: Liemerije Zevenaar, 
Hunneveldweg 12, Zevenaar
Deze expositie is dagelijks tot en met 
11 augustus 2018 te zien bij Lieme-
rije Zevenaar van 08.00 – 20.00 uur . 
Vrij toegankelijk in het bewonerscafé 
en de aansluitende gangen op de be-
gane grond.
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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Oosterse tartaar
met champignons
Dit gerecht bevat weinig calorieën en is gemak-
kelijk om te maken. 

Wat heb je nodig voor 2 personen?
250 g (kastanje)champignons, 200 g rundertar-
taar, 1 paksoi, 140 gram ongekookte zilvervlies-
rijst, 1 bosui, 2 knoflooktenen, 1 rode ui, 20 ml 
sojasaus, 10 g sesamzaad en 1 el olijfolie

Aan de slag!
Kook de rijst, volgens de aanwijzingen op de ver-
pakking. Pers de knoflook fijn en snipper de rode 
ui. Verhit de koekenpan zonder olie en rooster 
het sesamzaad 2-3 minuten goudbruin. Haal uit 
de pan en bewaar apart. 

Maak de champignons schoon en snijd ze in 
grove stukken. Snijd de bosui in fijne ringen. 
Verwijder de achterkant van de paksoi en snijd 
de stelen en het blad klein. Verhit de helft van 
de olie in de koekenpan en bak hier de knoflook 
en ui in. Voeg vervolgens de rundertartaar toe en 
bak in 3-4 minuten los. Voeg de champignons toe 
en daarna de paksoi. Bak het geheel ongeveer 10 
minuten gaar, roer goed door. Voeg aan het einde 
de sojasaus toe. Verdeel de rijst over de borden 
en voeg het mengsel toe. Garneer met het se-
samzaad en de bosui.

Eet smakelijk! 

Ik wens jullie een fijn 
Pinksterweekend toe!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste 
www.lekkeretenenfit.nl

Een krentenwegge voor Siem!

ANGERLO - Dweilorkest Het Goeie Leven uit An-
gerlo heeft eind april een heuse krentenwegge ge-
bracht naar aanleiding van de geboorte van Siem. 
Wesley en Hanneke zijn de gelukkige ouders. Han-
neke is al jaren een betrokken verenigingslid. Hoe 

leuk is het dan om het jonge gezin te verrassen 
met een lekkere krentenwegge!

Eet smakelijk en hopelijk mogen we Siem in de 
toekomst begroeten als lid van onze vereniging!
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INGEZONDEN

De overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, 
onze fantastische vader en opa, 

Rien van den Bogaard 

heeft ons diep geraakt.

Het geeft ons troost te weten dat hij niet alleen voor ons, 
maar ook voor anderen veel betekend heeft. 

Wij willen iedereen die tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden met ons heeft meegeleefd en 
steun heeft geboden, in welke vorm dan ook, hartelijk danken.

Gerdy van den Bogaard-Papperse, 
kinderen en kleinkinderen

Angerlo, mei 2018
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Grensoverschrijdend pilotproject van start:

Beverratten vangen over de Duitse grens
Vanaf maandag 7 mei mogen speciaal opgeleide 
Nederlandse beverrattenvangers over de grens in 
Duitsland beverratten vangen. Dit hebben Water-
schap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland 
afgesproken met Kreis Borken, drie Duitse Wasser- 
en Boden Verbanden en vele Duitse jachtgenoot-
schappen, jagersverenigingen en grondeigenaren. 
Beverratten brengen ernstige schade toe aan de 
oevers en dijken en vormen daarom een gevaar 
voor de veiligheid van de dijk. Vooral in de grens-
streek groeit de populatie snel.

Maar liefst 95% van de beverrattenpopulatie in 
Nederland is te vinden langs de grens met Duits-
land. Waterschappen in de grensstreek hebben 
daarom te maken met beverratten die de grens 
oversteken en de Nederlandse dijken en oevers 
onveilig maken -  en zich heel snel vermeerderen. 
Vooral op stukken waar het in Nederland moeilijk 
bereikbaar is, bijvoorbeeld smalle beekjes, is het 
handiger om de beverratten aan de andere kant 

van de grens te vangen. Eén beverrat kan 9 kilo 
wegen en 4 kuub (4000 kilo) grond verzetten. 

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: 
“Water en dijken houden niet op bij de grens. 

Een dijkdoorbraak aan de ene kant van 
de grens heeft ernstige gevolgen aan 
de andere kant van de grens. Daarom 
is grensoverschrijdende samenwerking 
noodzakelijk”.

Pilotproject 
De pilot gaat om een stuk van circa 45 
km in het gebied van Kreis Borken, net 
over de grens tussen Haaksbergen en 
Winterswijk. Doel van de pilot is om de 
beverrattenpopulatie te verminderen 
en onderling kennis uit te wisselen. De 
komende drie jaar krijgen de  beverrat-
tenvangers van de betrokken water-
schappen bij hoge uitzondering een ver-
gunning om de beverratten te vangen. 

De beverrattenvangers hebben hiervoor 
een speciale cursus moeten volgen. Aan 
deze pilot gingen bijna drie jaar van 
voorbereiding en gesprekken vooraf en 
moesten circa 73 Duitse jagersverenigin-
gen, 19 jachtgenootschappen, vier over-
heden en vele grondeigenaren toestem-

ming geven. Zo is afgesproken dat het 
alleen gaat om beverratten, dat de beverratten-
vangers alleen op en om het water mogen vangen 
en dat de bijvangst weer vrijgelaten moet worden. 
De vallen worden elektronisch gemonitord. De Ne-
derlandse vangers krijgen een signaal via een app 
als er een beverrat in de val zit.

Ondertekening
Op maandag 7 mei tekenden bestuurders van 
Kreis Borken (Landrat Dr. K. Zwicker), Waterschap 
Rijn en IJssel (dijkgraaf H. Pieper), Waterschap 
Rivierenland/Muskusrattenbeheer (heemraad G. 
Nieuwenhuis), Wasser- und Bodenverband Elle-
wicker-Crosewicker Feld (Vorsteher H. Göring), 
Wasser- und Bodenverband Unteres Berkelgebiet 
(Vorsteher A. Helmer) en Wasser- und Bodenver-
band Unteres Aagebiet / Wittes Venn (Vorsteher 
L. Kortbuß) de overeenkomst die de pilot over de 
grens mogelijk maakt.
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AGENDA KERKDIENSTEN
R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
zondag 20 mei 09.30 uur Diaken A. van Boven / Caeciliakoor
zaterdag 2 juni 19.00 uur Pastor M. Smits / Caeciliakoor
dinsdag 5 juni 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
zaterdag 16 juni 19.00 uur Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
zaterdag 30 juni 19.00 uur Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
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
zondag 3 juni 10.00 uur Galluskerk: ds. Jelle van Nijen
zondag 10 juni 10.00 uur Martinikerk: ds. Harry Pals
zondag 17 juni 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 24 juni 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: mw. Fokje Westra
zondag 1 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 8 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Dirk Engelage
zondag 15 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 22 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 29 juli 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Boersema

PKN kerk Lathum-Giesbeek
zondag 20 mei 10.00 uur ds. Gert Jansen Pinksteren
zondag 27 mei 10.00 uur ds. H. de Bruyn uit Arnhem
zondag 3 juni 10.00 uur mw. Pols uit Zutphen
zondag 10 juni 10.00 uur mw. M. Verschure uit Groessen
zondag 17 juni 10.00 uur hr. Jan van der Zee uit Varsseveld
zondag 24 juni 10.00 uur Openluchtviering ds. Gert Jansen
zondag 1 juli 10.00 uur Viering van het Heilig Avondmaal
   ds. Quik uit Brummen
zondag 8 juli 10.00 uur ds. Brezet uit Duiven
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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. 

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
01 juni ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 08.45 uur. Dagtocht 
 Cannenburg Vaassen en Zandsculpturen Festijn in Garderen
 (inschrijving gesloten)
06 juni ‘18 Vrouwenver. Lathum: Uitstapje
06 juni ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
12 juni ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
22 juni ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
24 juni ‘18 Openstelling Giese Toren van 13.00 t/m 17.00 uur
26 juni ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
01 juli ‘18 Mega-vlooienmarkt St. Gregrorius Dorpsplein Giesbeek 
 van 09.00 tot 16.00 uur

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Nieuw in Babberich
Openlucht Vlooienmarkt 
op zaterdag 2 juni
BABBERICH - Op het bijveld van SV Babberich, Beekseweg 5, is een grote 
Openlucht Vlooienmarkt met veel particuliere deelnemers. Er zijn dan veel 
kramen en grondplaatsen met ‘tweedehands’: antiek, curiosa, snuisterijen, 
brocante, huisraad en kleding etc. Dus leuk voor de bezoekers om te komen 
snuffelen. Als u nog overtollige spullen heeft en u wilt deze te koop aanbieden, 
huur dan ook een kraam; kosten 25 euro. Er is ook een kofferbakgrondplaats, 
kost met auto 12,50 en auto met aanhanger 15 euro. Boeken kan via www.
animo-vlooienmarkten of bel met Monique, tel. 06-39108152.

Wilt u de markt bezoeken dan kost het 3,00 entree voor volwassenen en 
voor 65+ is dat 2,50 euro.Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis!
SV Babberich zorgt voor de catering en een leuk terras!
Al met al een leuk uitje voor zaterdag 2 juni!

Mobieltjesproject
Bij het Mobieltjesproject leert een aantal 3e jaars leerlingen van het Liemers 
College mensen vanaf 55 jaar hoe hun mobiel, smartphone en/of tablet te 
gebruiken. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis, 
Caleidoz en het Liemers College. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en 
het mobiele netwerk is daarbij een belangrijk hulpmiddel om contact te leg-
gen. Het verhoogt de zelfredzaamheid. Enkele malen per jaar is er bij Caleidoz 
een Mobieltjesproject. Jongeren, die met de moderne technieken opgroeien, 
maken 55-plussers wegwijs in het gebruik van hun toestel. Het project is on-
derdeel van de Maatschappelijke Stage. 
Het eerstvolgende Mobieltjesproject is op dinsdag 12 juni van 14.00 uur tot 
16.00 uur bij Caleidoz, Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Deelname is gratis.
Voor informatie of aanmelden; d.westerik@caleidoz.nl  T. (0316) 526994
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INGEZONDENExtra tent Mega Piraten Festijn Zelhem voor 
happy høken, boerenrock en Mooi Wark

Boer on Toer: rock ’n roll met de trekker
ZELHEM – ‘Kom met de trekker’ is het motto van 
het Mega Piraten Festijn, dat op zaterdag 26 mei 
plaats zal vinden in Zelhem. Ter ere van de eerste 
editie van het nieuwe concept ‘de Boer on Toer’ 
hoeven bezoekers die met de trekker komen, geen 
parkeergeld te betalen. Met de Boer on Toer intro-
duceert het Mega Piraten Festijn naast de reguliere 
tent (vol toppers uit de Nederlandstalige muziek-
wereld) een tweede tent met een programma dat 
in het teken staat van ‘happy høken’ en boeren-
rock. Mooi Wark is de headliner. “Normaal is er 
dan niet meer, maar wij gaan het høken helemaal 
terugbrengen”, stelt Eddie Mensink van het Mega 
Piraten Festijn.

Nou ja, terugbrengen… Høken is natuurlijk nooit 
weggeweest. Het heeft zelfs nieuwe vormen ge-
vonden. Happy høken bijvoorbeeld. “Dat is het 
nieuwe concept van het DJ-duo Beatcrooks dat 
ook optreedt tijdens de Boer on Toer”, vertelt Ed-
die. “Die mixen bekende boerenrockhits van bands 
als Normaal, Bökkers en Mooi Wark met stam-
pende dance. Daarnaast hebben we een optreden 
van de Boetners, een show van Poar Neem’n en 
we sluiten af met een optreden van Mooi Wark. 
Helemaal live! De extra tent kan plaats bieden aan 
zo’n tweeduizend mensen. Wim Salabim van Poar 
Neem’n verzorgt de verdere presentatie. We gaan 
de tent zelfs aankleden als boerenstal. De bezoe-
kers komen bovendien ook de vier ‘Ladies’ tegen: 
vier mooie jongedames in boerenkledij, die funge-
ren als gastvrouw.”
Met De Boer on Toer richt het Mega Piraten Festijn 
zich op het echte plattelandsgevoel. “De piraten-
wereld is al voor een aanzienlijk deel een platte-
landsgebeuren. Die link was er altijd al. We zoeken 
met het Mega Piraten Festijn ook vaak plaatsen op 
het platteland op. En we merken dat de beleving 
van het platteland alleen maar toeneemt. De trots 

en het chauvinisme zijn groot. Maar het platte-
land is ook meer dan piratenmuziek alleen. Rock 
is er ook groot. En de jeugd wil graag dance. Dat 
hebben we allemaal aan elkaar gekoppeld met de 
Boer on Toer.”

Bert Koops, zanger/gitarist van Mooi Wark heeft er 
zin in. “Bij een ‘gewoon’ MPF-optreden zijn alleen 
de microfoons ingeplugd”, vertelt hij. “Het is bijna 
playback. Eigenlijk hebben we daar de schurft aan. 
Maar ach, we zijn in elk geval van huis.” Hij begint 
te lachen. “Gekheid natuurlijk. Het Mega Piraten 
Festijn is altijd leuk om te doen. Maar live spelen, 
dat is natuurlijk waar we voor gaan. De Boer on 
Toer is een mooi concept. Zin in. Het wordt rock 
’n roll!”
Ook de mannen van Poar Neem’n kijken er naar 
uit. Deze tour zijn alle kernleden erbij. Wim ‘Sala-
bim’ presenteert; Walter staat achter de draaitafels 
en John bij de merchandise. “Ik ging eerder niet 
mee”, vertelt Walter. “Ik heb twee jonge kinderen, 
eentje is nog maar net geboren, en als je het doet, 
moet je er ook honderd procent voor gaan. Maar 
nu is het weer iets beter te overzien, dus heb ik 
me laten overhalen.” Een show van Poar Neem’n 
is volledig pretentieloos. Een ouderwetse variété-
show eigenlijk. Met Wim als presentator en MC. 
Met het Rad van Poartuin, waarbij iedereen prijzen 
kan winnen, opzwepende rock en dance van Wal-
ter en natuurlijk de Miss Poar Neem’n-verkiezing. 
Wim: “Noem het maar boerencool. We verrassen 
mensen. We bieden een volledige show. Niet al-
leen maar piratenmuziek, maar veel interactie, give 
aways en energie.”

Jannes, Wolter Kroes, Django Wagner, Gebroeders 
Ko, Koos Alberts, Stef Ekkel, René Karst, George Ba-
ker, Helemaal Hollands, Vinzzent, Ancora, Belinda 
Kinnaer, Lee Towers, Otto Lagerfett, Wesley Klein, 

De Alpenzusjes, René Schuurmans, Lesley Williams, 
Snollebollekes, Jan Keizer & Anny Schilder, Corry 
Konings, Willem Barth, Lange Frans, John West, 
Harten 10 en Jeffrey Heesen. Presentatie: Willie 
Oosterhuis.

Boer on Toer
Mooi Wark, de Boetners, Beatcrooks, Poar Neem’n. 
Presentatie: Wim Salabim. 
  
Kaarten (à 26 euro, inclusief servicekosten) zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café de Groes, 
Sigarenmagazijn Roenhorst en Radio Ideaal in Zel-
hem; de Bruna in Vorden; Café ’t Hemeltje in Ulft; 
Cigo Gemakshop Leuven in Zevenaar; Koenders 
’t Ware Huis in Gaanderen, ’t Keyzertje Bloemen 
en Meer in Varsseveld en bij alle vestigingen van 
Primera. Daarnaast kunt u ook kaarten kopen via 
www.megapiratenfestijn.nl. 

Het welbekende terrein aan de Slangenburgweg is 
geopend vanaf 18.30 uur. RADIONL verzorgt het 
voorprogramma in de grote tent. Het officiële pro-
gramma begint rond 20.00 uur en duurt tot 01.00 
uur. Zie verder www.megapiratenfestijn.nl.

Mantelzorg Zevenaar 
kan van start
ZEVENAAR - Op dinsdag 15 mei 2018 heeft het 
college van B&W ingestemd met de business-
case voor het opzetten van een expertisecentrum 
mantelzorg. ‘Mantelzorg Zevenaar’, een samen-
werkingsproject van Caleidoz Welzijn, Mee-Oost, 
Spectrum en de gemeente Zevenaar, kan nu offi-
cieel van start.   

Mantelzorg Zevenaar
De businesscase die is voorgelegd aan het college 
voorziet in visie, methodieken, organisatieplan en 
governance voor ‘Mantelzorg Zevenaar’. Het plan 
biedt een paraplu voor  alle organisaties die willen 
samenwerken om mantelzorgers te ondersteunen.

‘We doelen op twee sporen’, aldus wethouder 
Anita van Loon. ‘Enerzijds directe praktische on-
dersteuning van mantelzorgers en anderzijds het 
stimuleren en ondersteunen van organisaties om 
mantelzorgers die van hen afhankelijk zijn te her-
kennen en te faciliteren’. 

Mantelzorg Zevenaar wordt een centraal punt in 
Zevenaar waar alle inwoners en organisaties te-
recht kunnen voor informatie over en ondersteu-
ning van mantelzorgers. Het is een verzamelpunt 
van informatie, een plek voor ontmoetingen en 
samenwerkingen.

De organisatie
Mantelzorg Zevenaar wordt aangestuurd door 
een stuurgroep waaraan naast de deelnemende 
organisaties ook gemeente Zevenaar deelneemt. 
Een klankbordgroep bestaande uit mantelzorgers 
en professionals dragen bij aan de expertise. De 
coördinatie en deels de uitvoering is in handen van 
professionals. Zij worden gefaciliteerd door de ge-
meente Zevenaar. 
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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.

• 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 
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 Zeven-
aar • Annelies Arnoldus Massages • Martien en Hennie Janssen • Sportvereniging 
GSV’38 • W. Mulder en mevr. C. Mulder v. Sluys • H.W. Peters • Nico en Ilma Veen-
endaal • 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 Tracy van Haren • Joop Baars • Chr. Vrouwen-
vereniging 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 Bec-
ker • 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. Engels-
man • 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 An-
gerlo, 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 • Gel-
derse 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 • An-
neke Nijman en Adri Breure • Wim van Haren •A.J. Witjes • Koersbalver. De Juiste 
Koers • A.J. Elffrink • Drum- en Showfanfare Red & Black • Jan en Gerda Polman 
• N.P. Vermeulen • E.C.P. Hendriks-Reijmer • G. Mollink Cunningham • L.T.Klein 
herenbrink • H. Derksen • Henny en Otto Bonte •

INGEZONDEN

DES jongens C kampioen! 

De jongens C van DES zijn een maand geleden kampioen geworden. Van de 
8 wedstrijden hebben ze maar een setje laten liggen! Gefeliciteerd jongens! 
V.l.n.r:  Derek Hoed, Marcel Hoed, Rob Kelderman, Jannes Tiemes, Thomas Vis-
ser, Thomas van de Knaap, Wout Kelderman en Wesley Beekman.

Dit team kan nog wel wat spelers gebruiken. Lijkt het je leuk om in een ge-
motiveerd, enthousiast en gezellig jongensteam te spelen? Kom gerust een 
keertje meetrainen! De jongens trainen op woensdag van 18.00u tot 19.15u. 

Donatie van Halfvasten

Door Annelies Arnoldus 
 
ANGERLO - De organisatie van het bestuur van Halfvasten Angerlo heeft de 
Buurtpreventie/Wijkcoordinatie Angerlo uitgekozen om een envelop met in-
houd te overhandigen. Wanneer de opbrengst van Halfvasten dit toelaat wor-
den verschillende verenigingen uit Angerlo hiervoor uitgekozen.
Jan Hendriks, voorzitter van stichting Halfvasten en op 26 april 2018 benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onderbrak onze vergadering om deze 
envelop te overhandigen aan onze voorzitter Nico Klomp. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn!  
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