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Ontboezeming
Kent u Varga? Misschien niet van naam, maar 
waarschijnlijk wel zijn werk. In de tweede We-
reldoorlog sierden zijn pin-ups de vliegtuigen 
die even verderop dood en verderf zaaiden. 
Wanneer mijn vader dat geweten had, was hij 
minder enthousiast geweest over die bevrij-
ders. Ik ben daarentegen een fan. Waarschijn-
lijk omdat deze plaatjes de eerste waren die 
mij de vrouw als ‘lustobject’ toonden. Op 
onze jongensschool had je er geen last van, 
maar zodra ik daarbuiten een meisje tegen-
kwam, begon ik al te blozen. Plaatjes, dat 
was veiliger. Op strooptocht kwamen we in 
een schaftkeet hele andere plaatjes tegen. Ik 
herinnerde het me pas toen een oude vriend 
deze herinnering ophaalde. Kennelijk is die 
botte werkelijkheid verdrongen; Vargas herin-
ner ik me liever.

In de sauna is er weinig te raden. Tatoeage, 
scheerwijze, piercing, vetjes: alles is zichtbaar. 
Ik ben er wat verlegen mee. Ik kijk zonder te 
zien en wanneer ik met iemand praat, blijf ik 
op ooghoogte. Natuurlijk went het, heel snel, 
uiteindelijk heeft naaktheid maar weinig om 
het lijf. Toch vind ik het wel zo ontspannen als 
in het restaurant of op het terras de badjas 
het vlees omhult. We raken daar in gesprek 
met twee dames, over koetjes, kalfjes en de 
kwaliteit van de bitterballen waarin zij ver-
werkt zijn. Een van de twee begint, hoe dat 
zo kwam weet ik niet meer, over plekjes op de 
binnenkant van haar bovenbeen. De badjas 
ontvouwt zich en daar is het bovenbeen. Dat 
been staat niet alleen. Egaal bruin, glad, twee 
piercings: een fraaie dame in Eva’s kostuum. 
We babbelen verder, want ja, in de sauna. 

Als we later het terrein aflopen zie ik een 
meisje in een jurk, hoge hakjes, hooggeheven 
hoofdje. Kijk, daarom toch liever Varga dan 
naakt. 

Parkeerverbod en afsluiting

GIESBEEK - Afgelopen week verschenen er ‘ineens’ 
borden op het Dorpsplein en in de Pastoor Slinger-
straat en de Sluis tot aan de bocht achter boerderij 
‘de Sluis’. Het betreft een tijdelijk parkeerverbod 
dat ook geldt voor de parkeerplaatsen bij het kerk-
hof. Medewerkers en ouders van kinderen van de 
Paulusschool en bezoekers van het kerkhof zullen 
hun ‘parkeerheil’ dus elders moeten zoeken…
Ook verschenen er ‘ineens’ borden op het Dorps-
plein en aan de Meentsestraat dat dat stuk van de 
Pastoor Slingerstraat tot 25 juni afgesloten wordt.

Navraag leerde dat de maatregelen te maken 
hebben met het project revitalisering dorpskern 
Giesbeek. Met dit project wordt in de dorpskern 
en het gebied daaromheen (binnen de grenzen van 
Zwalmstraat, Meentsestraat, Kerkstraat en Rivier-
weg) ondergronds de riolering vernieuwd en aan-
gepast. Ook bovengronds wordt de inrichting en 
‘het groen’ aangepast en vernieuwd. De riolering 
wordt daarbij vervangen door een schoonwater-

riolering en een vuilwater-riolering. In de Pastoor 
Slingerstraat, doorlopend in de Sluis, is ervoor 
gekozen om het huidige riool van binnenuit te 
‘relinen’ en er later een schoonwater-riool naast 
te leggen. Bij relinen wordt er een het kunsthars 
geïmpregneerde kunst-kous in het riool gewerkt 
waardoor geen sleuf hoeft te worden gegraven. 
De kous met kunsthars verhardt binnenin het ri-
ool waardoor dat weer 50 jaar meekan. De huidige 
werkzaamheden lopen dus vooruit op het project 
voor het hele gebied.

Voor velen was het een verrassing dat de werk-
zaamheden nu al plaatsvinden. Niet iedereen is 
geïnformeerd, terwijl beide straten veel door in-
woners als verbindings- of uitvalsroute gebruikt 
worden. Het revitaliseringsproject gaat naar alle 
waarschijnlijkheid na de bouwvak van start. 

Lees meer daarover in komende edities van het 
Angerlo’s Nieuws. 
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Galacticos uit Giesbeek wint 
7e Eijkelkamp Foundation Tournament
Team Galacticos heeft op zaterdag 2 juni de 7e editie van het Eijkelkamp Foundation Tourna-
ment gewonnen. Team Galacticos is een oude bekende van het toernooi. De ploeg met spelers 
uit Giesbeek won het toernooi namelijk al eerder in 2014, 2015 en 2016. 

Het was een opvallende uitslag aangezien Team Eijkelkampioenen in de poulewedstrijden 
de beste resultaten had behaald met 3 winstpartijen en een gelijkspel. In de zenuwslopende 
finale kwam het team echter net tekort tegen het ervaren Galacticos. Na de reguliere speeltijd 
stond het 1-1 en in de penalty serie miste team Eijkelkampioenen 2 penalties.

Het toernooi, waarbij gezelligheid voorop staat, werd voor de 7e keer gehouden bij G.S.V. ’38. 
Dit keer was er voor het eerst een aansluitende barbecue, verzorgd door Slagerij Witjes, en 
dit bleek een schot in de roos. De deelnemers konden zo onder het genot van een hapje en 
drankje de wedstrijden nabespreken. 

Einduitslag
1. Galacticos (winst na penalties)
2. Eijkelkampioenen
3. Team Telecom-Partners
4. Team Rotra
5. Team Thiel

Meedoen in 2019?
Wil je er zeker van zijn dat je volgend jaar mee kunt doen met het 8e Eijkelkamp 
Foundation Tournament? Meld je dan nu aan via foundation@eijkelkamp.com. Het 
inschrijfgeld komt volledig ten goede aan Eijkelkamp Foundation’s project De Water 
Ondernemer in Benin. 
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Met vakantie nor Frankriek vrogger was van 
te veuren afsprèken woar je hen wilde en dan 
de route uut zuuken. Ei dan de route gevonden 
had, mos ie op de reis de kaarten dur goed bi-
jhouen. En op un geven moment kwam ie dan 
uut woar je wilde zun. Vaak heurde je dat die 
Fransen niet zo leuk waren, mor goande de tiet, 
bleek da wel met te vallen. As ze heuren dei 
un bietje hun taal wil proaten, dan zun ze heel 
aardug en behulpzaam. Zo ok dit joar. Graag 
nor de Provence in Frankriek was de wens van 
ons. Sisteron was de plaats van bestemming en 
doar hadden we un chambre d’Hote, zeg moar 
un bed en brekfest. Umdat we de reis te lang 
vonden boekten we op internet un hotelletje 
in Dijon. Toen we doar søves laat aankwamen, 
bleek de receptionis al nor huus te zun en 
mosten we via un automaat insjekken. Da liep 
niet helemoal goed. Mor un arrduge francèse 
hielp heel goed, echter dat veurkwam toch 
niet da we de kreditkaart deur de verkeerde 
pincode ongeldug maakten. Gelukkug zat dur 
noast ut hotel un hotel die de receptie wel 
bemand had en doar konden we dus lekker 
sloapen. Ut adres in Sisteron de andere dag 
was un bepoalde straat op nummer 12 bis. In 
de stromende règen belde ik bi-j nummer 12 
aan met de boodschap dak 12 bis niet kon vin-
den. TomTom bleek doar ok niet goed de weg 
te kennen, den fransman woar ik aanbelde wel 
en die kwam behulpzaam met un hele grote 
paraplui nor buuten um ons uut de droom te 
helpen. De ontvangst in de cd’h was allervrien-
delijkst. Meteen koffie met zuutugheid, doar 
knap ie van op. As toerist hei dan un aantal 
dingen diej wilt zien en een van onze hobby’s 
is met un goed boek erges in de natuur span-
nende thrillers lèzen, onderwijl nor de vogels 
luusteren, un stukske wandelen, zwemmen en 
niet te vergeten lekker èten. Ik mocht ok nog 
un keer de Mont Ventoux fietsen en dat is dan 
toch weer de kers op de taart, now ja, de afda-
ling dan want nor bøven toe is ut un paar uur 
werken gebløzen. Op verschillende momenten 
bleek de vriendelukheid van de fransman m/v. 
Alleen eentje was niet helemoal bli-j met onze 
aanwezugheid. We hadden veur de verande-
ring in Monceau Les Mines in un Olympisch 
zwembad gezwommen, dertug baantjes sans 
interuption en waren un bietje hongerug ge-
worden. Al zuukende nor un eettentje stonden 
we veur un verkeerslicht stil. Ut was mooi weer 
dus de ramen van de auto nor benejen. Kump 
mien doar un jonkie met un petje op met knal-
harde house op de radio noast ons stoan. Aso. 
Now zat ik net nor un mooi stukske klassieke 
muziek te luusteren. Dus ik mien radio keihard 
aan, opboksend tegen zien house. As un speer 
was tie weg, deur ut rooje stoplicht. Ik zag um 
denke smeruge aso buutenlander.          
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GEMEENTECollege Zevenaar 
wil inwoners meer betrekken
ZEVENAAR - Het college van de gemeente Ze-
venaar legt de komende periode nadruk op het 
betrekken van inwoners. Participatie wordt de 
nieuwe standaard. Dat blijkt uit het vandaag ge-
presenteerde collegeprogramma. Er wordt ingezet 
op korte lijnen met inwoners, verenigingen, dorps- 
en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Door nieuwe vormen van participa-
tie wordt de verbinding gezocht, waarbij initiatief 
vanuit inwoners centraal staat. Voorbeelden hier-
van zijn een inwonerspanel, rondetafelgesprekken 
en een burger- en buurtbudget.

Vervolg lopende projecten
Het college vindt het belangrijk dat projecten die in 
gang zijn gezet, succesvol worden afgemaakt. En 
daarnaast dat de basis op orde is. Zo wordt op het 
gebied van bereikbaarheid de achterstand in het 
wegonderhoud ingelopen en de brug Eltenseweg 
in Lobith vervangen. De aanpassingen van de A12 
en A15 hebben gevolgen voor het gemeentelijk 
wegennet en vraagt om een goede inpassing van 
Hengelder en de Arnhemseweg.

Samen
Samen met lokale ondernemers, onderwijsinstel-
lingen, woningcorporaties en inwoners ontwik-
kelt de gemeente een duurzaamheidsvisie. In het 
aardgasloos maken van Zevenaar worden de eer-

ste concrete stappen gezet: in twee wijken wordt 
daarvoor een proefproject gestart. 
Voor wat betreft economie ligt de focus op de 
maakindustrie, logistiek & transport en vrijetijds-
economie.
Er wordt ingezet op het vergroten van de kansen 
en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. De 
leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen en het 
aantrekkelijk maken van centrum Zevenaar krijgen 
de nodige aandacht. Zo gaat dit jaar de inrichting 
van het Raadhuisplein van start. Ook worden de 
Markt en het Muldershof heringericht om deze 
pleinen toekomstbestendig te maken.

Vertaling in kadernota
Het coalitieakkoord ‘Vernieuwend Verder’ is uitge-
werkt in een collegeprogramma voor 2018 tot en 
met 2022. Hierin staan de ambities, doelstellingen 
en concrete activiteiten voor de komende periode. 
Het collegeprogramma is financieel vertaald in de 
Kadernota. Daarin staan ook de financiële gevol-
gen van zgn. autonome ontwikkelingen en ander 
nieuw beleid. Het college wil een gezond en solide 
financieel beleid voeren. Vandaar dat de kadernota 
voorsorteert op een sluitende meerjarenbegroting.
De kadernota en het collegeprogramma worden in 
de commissievergaderingen van 19, 20 en 21 juni 
behandeld. Op 4 juli wordt de kadernota door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Gregorius en Nieuw Leven tekenen 
voor Méér Muziek in de Klas!
ZEVENAAR - Op woensdag 27 juni a.s. vindt er in 
de ochtend tijdens een feestelijke, muzikale bijeen-
komst een bijzondere ondertekening plaats van het 
eerste convenant van Gelderland Méér Muziek in 
de Klas Lokaal De Liemers. Hare Majesteit Konin-
gin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek 
in de Klas,  getuige van de ondertekening. Het con-
venant vloeit voort uit het project Méér Muziek in 
de Klas Lokaal en is een afspraak tussen de ver-
schillende samenwerkingspartners waaronder: de 
gemeenten, de bovenschoolse besturen van de 
Liemers, basisscholen, Kunstwerk!, Iselinge Hoge-
school, ArtEZ Conservatorium Arnhem en muziek-
verenigingen. 

Alle basisschoolkinderen in de Liemers struc-
tureel muziekonderwijs in 2020 
Alle betrokken partijen, waaronder Fanfarekorps 
St. Gregorius en Muziekvereniging Nieuw Leven, 
garanderen in dit convenant dat in 2020 alle 9500 
basisschoolkinderen in de Liemers structureel 
muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de 
afspraken weer hoe het muziekonderwijs de ko-
mende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. 
Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange 
intensieve samenwerking tussen alle betrokken 
partijen. De ondertekening vindt plaats in Het Mu-
siater in Zevenaar. Tijdens de bijeenkomst wordt de 
Koningin verwelkomt door 1000 Liemerse kinderen 
met een lied waarbij ze worden begeleid door een 

speciaal samengesteld orkest bestaande uit leden 
van muziekverenigingen in de Liemers en muzi-
kanten van Nieuw Leven en Gregorius spelen ook 
mee met dit orkest. Daarnaast zijn er optredens 
van het Liemers Jeugdorkest, spelenderwijs orkest, 
en een kinderkoor. Kijk voor meer informatie over 
Méér Muziek in de Klas Lokaal op www.meermu-
ziekindeklas.nl
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AutoVreman: 
wij laten ons talent 
voor ù werken!
ZEVENAAR - AutoVreman is als merkonafhankelijk 
autobedrijf in de regio actief om u mobiel te hou-
den. Naast het volledig onderhoud en de reparaties 
van uw auto verzorgen wij ook het schadeherstel 
en ruitreparaties. Voor complexe problemen heb-
ben wij getrainde diagnosespecialisten in huis die 
op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Bij aankoop van uw nieuwe auto wordt deze full-
service afgeleverd incl. BOVAG garantie. Staat de 
juiste auto er op dit moment niet bij? AutoVreman 
gaat graag voor u op zoek. Tijdens een persoon-
lijk gesprek wordt in kaart gebracht wat u precies 
zoekt. Indien nodig importeren wij de auto die het 
best bij uw wensen past. Daarbij verzorgen wij ui-
teraard graag de gehele administratieve afhande-
ling. 

Er wordt een totaalpakket aan mobiliteitsoplos-
singen geboden. Heeft u bijzonder vervoer nodig 
voor bijvoorbeeld de wintersport, het vervoer van 
uw sportteam of een verhuizing, ook dan kunt u bij 
ons terecht. Informeer naar de mogelijkheden en 
wij helpen u op weg! www.autovreman.nl

ANGERLO - Elk jaar gaan ze weer langs de deuren, 
bij mooi weer en ook bij slecht weer. Het is dank-
baar werk en voor een goed doel. De collectanten 
Leonie Zweers en Heidi Boogman vinden het zelf 
ook mooi werk en hebben daar graag tijd voor 
over om te collecteren. Dat ze het met liefde en 
plezier doen blijkt ook wel uit het feit dat zij al 
jaren hier tijd voor vrij maken. 
Zij collecteren, respectievelijk, 12,5 en 25 jaar voor 
het Anjerfonds.  En dat is dan een mooi moment 
voor het Prins Bernard  Cultuurfonds  om ze even 

uit de anonimiteit  te halen en in het zonnetje te 
zetten.

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Prins 
Bernhard  Cultuurfonds: verenigingen en stichtin-
gen collecteren online en/of met de collectebus op 
straat. De helft van de opbrengst is voor de eigen 
clubkas, met de andere helft ondersteunt het Cul-
tuurfonds cultuur en natuur in de regio.
De inzet van deze collectanten  is onmisbaar, bei-
den kregen een mooie bos bloemen overhandigd.

Collectanten zijn onmisbaar

Super familiedag bij GSV38
 

Het doelpunt van Yuno wordt door de kids groots gevierd. Foto: Dirk van der Veen. 

GIESBEEK - Begin juni werd onder fantastische 
weersomstandigheden de derde familiedag ge-
houden. Een groeiend succes door steeds een 
vernieuwde opstelling is duidelijk merkbaar. Vele 
attracties en zelfs een muzikaal optreden van het 
jeugdkorps St. Gregorius op het horecaplein, was 
het gezellig om erbij te zijn op het sportpark de 
Does. 

Na eerst een mixtoernooi van 6 tot10 jaar mochten 
de kids onder de 6 jaar het op een pannaveldje op-
nemen tegen de ouders. Hierna was het beurt voor 

de 11 tot 17 jarigen. Ondertussen speelden diverse 
teams tegen de ouders. Op een sleutelbeenbles-
sure na is de schade beperkt gebleven.
Als klap op de vuurpijl speelde alle jeugd tot 8 jaar 
tegen het eerste elftal. De jongkies wonnen de par-
tij met 2-1 door een prima ingeschoten penalty van 
Yuno. Vervolgens ging de barbecue aan en werd de 
penaltybokaal afgewerkt door de finalisten. Al met 
al een gezellige happening. 
Over twee weken gaat de jeugd voor de 31e keer 
op jeugdweekend en voor de 31e keer mag uniek 
worden genoemd.  

Zomeropenstelling 
Galluskerk
ANGERLO - Evenals voorgaande jaren is de Gal-
luskerk in de zomer open op de zondagmiddag. 
Angerlo ligt op een toeristische fietsroute. Mensen 
komen langs de Galluskerk en vinden het leuk/ in-
teressant om het kerkje te kunnen bezichtigen en 
om even te pauzeren.
Tijdens de openstelling is de zijbeuk van de kerk in-
gericht met een expositie van ikonen van o.a. Lous 
Minkman, Gerard Wolters en Menno Bezemer, zij 
schilderen zelf ikonen. Ook gemeenteleden stellen 
ikonen die zij in huis hebben ter beschikking. 

Tijd: 13.00-16.00 uur
Er zijn gastvrouwen/ gastheren aanwezig en er kan 
iets gedronken worden. Bij mooi weer  lekker bui-
ten onder de parasol.
Het adres: Dorpsstraat 31 Angerlo
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Een wazig feest
Halverwege de vorige eeuw waren er nog niet heel 
veel feestzalen. Bij boeren werden feesten en par-
tijen vaak gehouden op de deel van de boerderij.  
Buurmeisjes en jonge buurvrouwen deden de witte 
schort voor en zorgden voor de bediening. Zij had-
den als dank voor hun inzet de dag voor en na het 
grote feest hun eigen feestje. En gezellig dat dat 
was!
Bovenstaand schetst het onderwerp van de 
Lathumse foto van deze maand. Helaas was het 
een klein fotootje, dat ook nog eens niet erg scherp 
was. Daardoor blijft het een beetje wazig welk 
feest het betreft. Toch hopen we op hulp van de 
lezers van het Angerlo’s Nieuws in de ontdekkings-
tocht wie er op deze foto staan. Als altijd kunnen 
namen worden doorgegeven aan Henk Derksen 
of Frits van den Berg: henk.janny.derksen@gmail.
com , tel. 0313 631218 of gerritje.van.den.berg@
hetnet.nl , telefoonnummer 0313 631751

De Lathumse foto van het damesuitje in het AN 
van maart leverde veertien namen op van de zes-
tien personen die op de foto stonden. Er ontbreken 
dus nog twee namen. Evenmin weten we van wan-
neer deze foto is en waar de reis naar toe ging. Wie 
die informatie alsnog kan geven wordt gevraagd 
contact op te nemen met Henk of Frits.

De lijst van namen:
1. Koosje Harmsen, 2. ?, 3. Dien Koenhen, 4. Mien 

Wolters, 5. Kee Matser, 6. Coby Dorresteijn, 7. Jo-
hanna Methorst, 8. Dina Wolsink, 9. Riekske Teu-
nissen, 10. ?, 11. Johanna van Dijk, 12 Dien te Gro-
tenhuis, 13. Mientje van Dijk, 14. Anneke Buurkes, 
15. Nel van Milligen, 16. Bertha Matser.

Foto’s gezocht
Elke maand plaatst de werkgroep IJsseldorpen van 
de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar een 
foto in het Angerlo’s Nieuws. Onderwerp is een 
groep personen van wie wij graag de namen wil-
len weten. Voor Angerlo begint die voorraad erg te 
slinken. We willen graag meer foto’s.
In en om Angerlo waren veel bijzondere woningen 
en boerderijen, waarvan een groot deel is gesloopt 

of erg is veranderd. Ook daarvan willen wij graag 
afbeeldingen hebben, bij voorkeur van de situatie 
van omstreeks 1950. Voor alle foto’s geldt: de foto 
wordt gescand en u krijgt die zo spoedig moge-
lijk terug. Wie een afbeelding in zijn of haar bezit 
heeft kan contact opnemen met Wim Vels  (0313 
47 1062) of met Clemens Lurvink (0313 47 4954). 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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INGEZONDENEen diamanten huwelijk, 
60 jaar getrouwd is het vieren waard!

ANGERLO - Neres Lamers, 89 jaar, en zijn vrouw 
Mientje Lamers-Harmsen, 85 jaar, hebben elkaar 
leren kennen op de mei markt van Didam in 1951. 
Omdat beiden nog wel jong waren, is het een tijdje 
uitgeweest. Maar met schuttersfeest toen Neres 
koning werd en hij Mientje als koningin vroeg, kon 
zij er niet meer omheen. Sindsdien zijn ze erg ge-
lukkig met elkaar.

In 1958 trouwden zij en gingen ze in de Broek-
zijderstraat te Angerlo wonen. Het eerste half 
jaar was er geen gas, water en licht. Water moest 
gehaald worden. Ze zijn drie keer in de Broekzij-
derstraat verhuisd. Van nummer 1 naar nummer 2 
en uiteindelijk nummer 4 waar ze nog steeds fijn 
wonen.
Ze kregen zes kinderen. Het eerste kindje werd 
geboren 9 maanden en 9 dagen na de bruiloft. 
Inmiddels zijn er dertien kleinkinderen en één ach-
terkleinkind. 
Neres heeft een groot gedeelte van zijn werkzame 
leven, tot 2 jaar geleden, als boer gewerkt. Daar-
naast heeft hij ook nog 10 jaar op de melkwagen 

gereden om melkbussen op te halen. Mientje heeft, 
zoals gebruikelijk was, voornamelijk in de huishou-
ding van het drukke gezin gewerkt. Zij houdt nog 
steeds van zwemmen, al 40 jaar. Ook heeft zij tege-
lijk met haar dochter het rijbewijs gehaald en rijdt 
zij nog steeds auto.
Nadat zij 25 jaar getrouwd waren, konden ze voor 
het eerst een week op vakantie naar Zeeland. 
Daarna volgden nog vele vakanties van een week, 
langer niet. Met het 50 jarig jubileum kregen ze 
van de kinderen een reis naar Rome aangeboden, 
waar ze erg van hebben genoten.
Een van de geheimen van hun 60 jarig huwelijk is 
het feit dat ze het altijd met elkaar eens zijn. Ook 
geven ze aan dat het heel belangrijk is om met fa-
milie, vrienden, kennissen en anderen een goede 
verstandhouding te hebben en te houden.

Het feest is inmiddels achter de rug waarbij ook 
nog een serenade werd gebracht door muziek-
vereniging Nieuw Leven. Ook het bezoek van de 
burgemeester mocht natuurlijk niet ontbreken. Op 
naar het volgende jubileum in goede gezondheid.

Open dag: 
Landgoed Huis 
Sevenaer 
ZEVENAAR - 23 juni houdt Landgoed Huis Seve-
naer haar open dag met speciale activiteiten op de 
Markt en Wittenburgstraat te Zevenaar. 

Zaterdag 23 juni is de jaarlijkse open dag. Altijd al 
willen kijken hoe het er op deze biologische kas-
teelboerderij aan toe gaat? Kom dan deze dag tus-
sen 10 en 15 uur langs en laat je verrassen. Tijdens 
excursies laten we u het terrein zien en lopen we 
langs de verschillende gebouwen. Er wordt infor-
matie gegeven over de historie en de toekomst-
plannen. In de historische moestuin Deelhoven is 
van alles te kijken, ruiken en proeven. Ook de wol-
winkel en restaurant Eet Lokaal heten u welkom en 
hebben activiteiten voor jong en oud. 
Proeverijen, rondleidingen en ‘buitengewoon ge-
nieten’. Wij hopen u daar te verwelkomen 

Vince bakt eieren 
in Binnenrijk
GIESBEEK - Vince Poelman uit Lathum (9) bakte al 
graag eitjes voor op brood voor papa en mama, 
opa en oma. Hij zei tegen zijn moeder dat hij dat 
ook wel voor oude mensen wilde doen. Zijn moe-
der zocht contact met ons, met Binnenrijk.
Of dit mogelijk was, natuurlijk kan dit. Kinderen 
die wat voor onze ouderen willen doen zijn altijd 
welkom. En op een morgen kwam Vince om half 12 
bij Binnenrijk, hij had zelfs zijn eigen spatel bij zich.
De bewoners vonden de boterham met gebakken 
ei heerlijk en hebben goed gesmuld. 
Hij mocht zeker vaker terugkomen en kreeg na af-
loop een applaus van alle bewoners.
Hij zei dat hij zeker wilde terug komen, misschien 
ook wel een keer om pannenkoeken te bakken. 
Maar dan ging hij nog even oefenen met zijn vader.
Vince hartelijk bedankt en hopelijk tot ziens.
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

Natuurmonumenten richt Koppenwaard in
 

LATHUM - Heel wat inwoners van Lathum waren 
donderdagavond 7 juni op de uiteenzetting van Je-
roen de Koe van Natuurmonumenten afgekomen. 
Volgens Jeroen waren een aantal  landelijke, regi-
onale en lokale overheden en Natuurmonumenten 
samen aan het verkennen welke inrichtingsmoge-
lijkheden er zijn voor de uiterwaarden van de IJs-
sel, tussen Arnhem en Giesbeek.

Niet alleen wordt er in dit gebied in het kader van 
het Deltaprogramma aan de verdere verbetering 
van hoogwaterveiligheid gewerkt. Samen met 
bewoners, ondernemers, agrariërs en recreanten 
wordt ook gezocht naar een optimale inrichting 
van de uiterwaarden zodat de wensen van alle 
belanghebbenden zoveel mogelijk worden behar-
tigd. Samen wordt er gezocht naar de beste balans 
voor waterveiligheid en ontwikkeling van econo-
mie, natuur en recreatie. Het Rivierklimaatpark IJs-
selpoort is een samenwerking van: ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, 
waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-
Nederland, Natuurmonumenten en de gemeenten 
Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zeve-
naar. Dankzij een financiële bijdrage van LIFE+ 
Nature en de Nationale Postcodeloterij kan Na-

tuurmonumenten aan de slag met de herinrichting 
van de Koppenwaard. De werkzaamheden vinden 
plaats in 2017 en 2018. 

De werkzaamheden in de Koppenwaard zijn initi-
atieven die passen in de koers van het Rivierkli-
maatpark IJsselpoort. Hierin zetten verschillende 
partijen zich samen in om in de uiterwaarden van 
de IJssel, tussen de IJsselkop en Doesburg, een kli-
maatbuffer te realiseren om water langer vast te 
kunnen houden, en een plek te geven aan planten 
en dieren en een plek maken waar mensen ver-
koeling kunnen zoeken. Na de uiteenzetting van 
Jeroen waarin hij de aanwezigen uitdrukkelijk 
uitnodigde om in de ontwikkeling van de plannen 
te participeren en zich via een formulier aan te 
melden, werd het gebied in een tweetal groepen 
verkend, De wandeling door het gebied leerde dat 
er nog diverse mogelijkheden tot bewegwijzering 
zijn. Ook toonde de natuur zich op zijn best en was 
de wandeling een eyeopener voor degenen die nog 
niet zover van de dijk het natuurgebied in waren 
geweest. Wandelen op die mooie avond maakte 
dorstig waardoor het drankje, door de Kommen-
saal verzorgd en in het open veld genuttigd, een 
schot in de roos was.  

Lekker zeilen!
 
GIESBEEK - Nooit gezeild? Proberen hoe zeillessen 
je bevallen? Een korte zomercursus voor volwas-
senen gedurende de periode 27 augustus t/m 15 
september is een prima manier om daarmee kennis 
te maken. Watersportvereniging  Giesbeek  nodigt 
je daar graag toe uit.
 
Waar?
Er wordt met Polyvalken gevaren in het recreatie-
gebied De Rhederlaag. Deze fraaie plassen bevin-
den zich tussen de Veluwe en de dorpen Giesbeek 
en Lathum.
 
Wanneer?
Je krijgt tijdens deze zomercursus drie dagen 2,5 
uur les. Je kunt kiezen uit: maandag-, dinsdag-, 
donderdag- of vrijdagavond om 18.30 uur, of za-
terdagochtend om 09.30 uur.
 
Informatie en inschrijven
Voor deze 3 lessen betaal je in totaal € 50,00. Je 
hoeft hiervoor geen lid te zijn van WSV Giesbeek. 
Inschrijven kan tot eind juni, maar vol is vol! Voor 
meer informatie: www.wsvgiesbeek.nl/valk-zeilles 
onder ‘Zomerzeilen’ of bel ’s avonds met  06-
46626776.
 
Meedoen? Geef je op via kielbootinstructie@wsv-
giesbeek.nl met vermelding van je naam, adres en 
telefoonnummer en je voorkeursdagen.

Tot ziens op het water!
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EVEN VOORSTELLEN ...Rhavy Zwartkruis in zijn omgeving
GIESBEEK - Wanneer iemand mij in geuren en 
kleuren over zijn passie vertelt klinkt mij dat als 
muziek in de oren. En in dit geval ging het ook nog 
eens over muziek. Deze keer heb ik het met Rhavy 
Zwartkruis van 11 jaar uit Giesbeek gehad over 
zijn passie voor de trompet.

Rhavy’s liefde voor de trompet is ontstaan toen 
hij bij de fanfare de trompettisten hoorde spelen. 
Vanaf dat moment wilde hij niets liever dan zelf 
ook mee mogen doen. Op zijn 8ste is hij begonnen 
met het leren spelen op de blokfluit en toen hij dat 
onder de knie had is hij bij fanfarekorps St. Grego-
rius lessen voor de trompet gaan volgen. 

In 2015 heeft hij meegedaan aan een muziekwed-
strijd voor kinderen vanuit heel Nederland en is 
hierbij op de tweede plek geëindigd. Dit is geen 
wonder want iedereen die Rhavy ooit heeft zien 
spelen kan bevestigen dat naast het feit dat hij 
ontzettend goed trompet speelt, hij ook een com-
plete show neerzet. Zo staat hij met ontzettend 
veel energie springend en dansend op het podium 
te spelen. Die energie probeert hij op deze manier 
bij zijn publiek over te brengen want hij vindt het 
het allerleukst als er op zijn ritme mee wordt ge-
danst en geklapt. Wat je tijdens zijn optredens ook 
niet kan ontgaan is de kleur van zijn trompet. Hij 
heeft namelijk zelf een trompet gekocht in zijn lie-
velings kleur rood. 

Een maand geleden heeft Rhavy zijn A-examen ge-

haald. Dit houdt in dat hij mee mag doen met het 
grote orkest en dat was zijn grote wens. Meespe-
len in het orkest vindt hij zo ontzettend leuk omdat 

het één groot samenspel is van heel veel verschil-
lende muziekinstrumenten. Zelf speelt hij naast de 
trompet ook trombone, keyboard en drums. 

De rest van zijn familie is ook erg muzikaal, zo spe-
len zijn moeder en broer bij de slagwerkgroep van 
St. Gregorius waar zijn vader ook getrommeld heeft 
en speelt zijn oma accordeon. Ze zouden haast hun 
eigen fanfare kunnen beginnen. Zijn broer heeft 
zelfs een eigen coverband genaamd Splash waar 
Rhavy zo nu en dan mee mag optreden. 

Binnenkort mag hij samen met een projectorkest 
bestaande uit verschillende muziekvereniging uit 
de Liemers optreden voor Koningin Máxima. Maar 
dit is niet het enige waar hij ontzettend naar uit-
kijkt, 22 juni treed zijn favoriete band Lucky Chops 
op in Nederland en dat betekent dat hij zijn helden 
voor het eerst in het echt kan horen spelen. Dat 
Rhavy talent heeft is zijn helden, net als mij, niet 
ontgaan want zij hebben onder een van de mu-
ziekclips van Rhavy op youtube gereageerd.

Later wil Rhavy graag boswachter worden want 
hij is graag in de natuur, wanneer hij niet met zijn 
trompet aan het oefenen is kan je hem dan ook in 
het bos bij zijn boomhut vinden. Dus wanneer je 
over 15 jaar een boswachter met trompet tegen-
komt weet je dat Rhavy zijn droom heeft waarge-
maakt. Mocht je 15 jaar wachten te lang vinden 
duren, kan je hem tijdens de kermis in Giesbeek bij 
de fanfare zien en horen meespelen.

Prachtige Waterdag Abel Tasman
 
GIESBEEK - In de uitnodiging voor een bezoek aan 
de waterdag van de waterscouting Abel Tasman 
stond o.a. dat je zwemkleding aan mocht trekken. 
Het weer op zaterdag 9 juni was zo goed dat in-
derdaad alleen zwemkleding genoeg was. Nou ja 
misschien in de ochtenduren nog wat anders erbij, 
maar die zwemkleding kwam de rest van de dag 
goed van pas. Perfect weer voor een waterdag: 
een lekker temperatuurtje, een lekker zonnetje en 
een lekker windje, Want hoe je het ook wend of 
keert: een waterdag zonder wind, dat wil je niet 
meemaken, vooral niet wanneer het om de schone 
zeilsport gaat. Na de kennismaking met de leiders 
en het hijsen van de vlag, mochten de zestien 
kinderen die gehoor hadden gegeven aan de uit-
nodiging direct al de boten in en het water op. Al 
wrikkend werd even tegen de wind in gevaren om 
de zeilen te kunnen zetten en dan…..zeilen maar. 
Een mooi plaatje die drie boten met al die kinderen 
op de Valeplas. 

Oploeven, afvallen, laveren, gijpen alles werd even 
uitgeprobeerd om te laten zien dat een boot dan 
wel niet recht tegen de wind in kan, maar dat je 
wel een punt kunt bereiken dat ergens tegen de 
wind in ligt en als je daar dan bent dat je dan voor 
de wind uit, weer terug kunt gaan. Na de span-
nende tocht in de boot werden er nog enkele an-
dere activiteiten ondernomen om de jeugd van 
Giesbeek en omgeving, kennis te laten maken met 
de dingen die naast de wateractiviteiten bij Abel 
Tasman, ondernomen worden. Het enthousiasme 

was dermate groot, dat Abel Tasman zeker weer 
een aantal aspirant leden tegemoet kan zien. “De 
16 kinderen zijn vanmorgen meteen op de boten 
meegegaan en hebben zo meegevaren dat het net 
leek alsof ze al drie jaar lid waren” aldus een en-
thousiaste Dayenne Zweers die de coördinatie van 
deze dag in handen had. 
Na het ochtendprogramma voor de Dolfijnengroep 
was het de beurt aan de Juniorengroep om op 
eenzelfde wijze kennis te maken met de mooie 
zeilsport. Wat is er dan mooier om het ballonnen-
spel te doen: ballonnen van de andere boot kapot 
maken met veel gespetter en gedoe. Volgens Ab 
de Kievit van Abel Tasman heeft de scouting het 
stoffige imago uit het verleden van zich afgeschud. 

“Mensen zien nu in dat we de jongeren kernwaar-
den bijbrengen die heel belangrijk zijn. We leren 
ze om niet in competitieverband met elkaar om 
te gaan maar om als vrienden met elkaar om te 
gaan. Om elkaar te leren vertrouwen, om samen 
dingen te doen die er toe doen.  Om met elkaar je 
doel te bereiken. Dat zijn dingen die we met zijn 
allen erg belangrijk vinden. De kinderen die al wat 
geleerd hebben, krijgen verantwoordelijkheden 
die ze aan kunnen en op die wijze ontwikkelt zich 
hun zelfvertrouwen. De diploma’s die kinderen 
hier kunnen behalen, geven niet alleen aan dat de 
vaardigheid beheerst wordt, maar ook dat ze die 
verantwoordelijkheid aan kunnen”. Beiden kijken 
terug op een zeer geslaagde Waterdag.  
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Lekker uit!
Rondje Rhederlaag

Het is het landschap waarin ik opgegroeid ben. Weidse weilan-
den, water en rivier, knotwilgen met de voeten in de sloot waar 
wij onze forten in bouwden. Zoveel herinneringen laten geen 
ruimte voor objectiviteit, daarom mijn onbevangen ‘nergens is 
het zo mooi als hier’. 

Rond de plas is iedereen het hiermee eens.  Het is een walhalla 
voor water- en fietssporters, een droombestemming voor zon-
aanbidders en een luilekkerland voor smulpapen. Want rond de 
Rhederlaag vindt iedereen iets van zijn of haar gading. 

 

             Gasterij De Kommensaal Tikken

Koestraat 1 | 6988 AA Lathum | 0313 63 25 66
info@de-kommensaal.nl | www.dekommensaal.nl

De Muggenwaard 7 • Lathum • 0313 632963
www.grandcaferutgers.nl

 

Bandijk 45  0313 – 633 875  info@ijs-en-zo.nl  www.ijs-en-zo.nl

De Muggenwaard 16 | 6988 BX Lathum
0313 - 63 04 34

info@grandcafedebolder.nl   www.grandcafedebolder.nl Meentsestraat 51  6987 CK Giesbeek Tel. 0313 - 410707
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Rond de plas zijn er voldoende pleisterplaatsen om de inner-
lijke mens te versterken. Pannenkoeken eten met de kids, een 
ijsje voor de verkoeling, misschien een lunch of diner als culinair 
hoogtepunt (of een frietje, want na het zwemmen ik zelf niets zo 
lekker als een doorgebakken patat met een snufje extra zout).  

Waar kun je beter dan hier vakantie vieren, op de mooist gele-
gen campings van Nederland, met goed geoutilleerde havens, 
gastvrije uitspanningen en eigen stranden. 
Nergens, zoveel is zeker.

 

             Gasterij De Kommensaal Tikken

Koestraat 1 | 6988 AA Lathum | 0313 63 25 66
info@de-kommensaal.nl | www.dekommensaal.nl

Kerkstraat 55 • Giesbeek • 0313 632928

‘t Olde Schop
Kerkstraat 80 • 6987 AD Giesbeek

Telefoon 0313-633444
info@oldeschop.nl • www.oldeschop.nl

 

Aziatische keuken

Meentsestraat 1 - 6987 CH Giesbeek
tel 0313-632762 - info@muldershuus.nl

Meentsestraat 52  6987 CP Giesbeek
T. 0313 - 631269  

E. zweden1980@kpnmail.nl
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Watersporters trek, indien nodig, ten strijde voor 
behoud van de mooiste aanlegoever van het Rhederlaag

In 2013 wist niemand van het bestaan van een ontzandingsvergunning van 
het Rhederlaag. Toen men daarna zand ging zuigen en men ontdekte wat er 
gaande was brak de hel los. Dat werd zo heftig dat de ontzander, Leisurelands 
en K3Delta, de werkzaamheden stilgelegd hebben. Om toch nog te bekijken 
wat er nog wel mogelijk is, is er een inspraakgroep in het leven geroepen.
 
De stand is nu een voorstel om nog maar op 2 plaatsen, i.p.v. 5, te gaan 
ontzanden.
Een van die plaatsen ligt in de Valeplas en de andere ligt in de Gieseplas, 
zijnde de landtong ten zuiden van de Veerstal.
Fig.1 Laat zien hoe de landtong ten zuiden van de Veerstal er nu uitziet.
Fig. 2 laat zien wat de bedoeling is van de ontzander. Tevens staat er op die 
schets ook nog een plan van de Veerstal om daar een camperplaats aan te 
leggen. 

Fig. 1 Landtong op het Rhederlaag ten zuiden van de Veerstal met mooi-
ste en meest gebruikte aanleg-oever. A-B

Met de bovengenoemde inspraakgroep is al wel besloten dat de oever ont-
zand mag worden maar zij vinden het niet nodig om voorwaarden te stellen 
waar de nieuwe aanlegoever aan moet voldoen. Het is mij daarbij opgevallen 
dat de watersporters, de bezitters van zeil- en motorboten, daar niet of nau-
welijks van op de hoogte zijn.

Er is wens dat het geen ligplaatsen mag gaan kosten. (ligplaatslengte, zie A-B 
op Fig.1) Daarbij moet vermeld worden dat van het Rhederlaag dit de mooiste 
en meest gebruikte aanlegoever is.

In het eerste plan was het niet de bedoeling dat er boten aan zouden leggen 
tegen de camperplaats aan. De ontzander kwam toen met het voorstel om de 
oostkant van de landtong met extra bochten uit te breiden, zie A-C in Fig. 2, 
zodat het niet ten koste ging van het aantal ligplaatsen aan die oever. Later 
bleek dat het wel de bedoeling was dat er boten aan mochten leggen tegen de 
camperplaats. Het argument van extra oeverlengte creëren met extra bochten 
kwam daarmee te vervallen. Alleen in het, voor mij, laatst bekende voorstel 

Fig. 2  Plan voor camperplaats en voorstel van ontzander voor ontzanding, aan 
de oostkant, van de landtong. A-C

A

B

A

CC
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INGEZONDEN BRIEF

van de ontzander bleef de ontzanding daar nog wel in het plan. 
De situatie, waar de voorkeur van de watersporters naar uit kan gaan, is aan-
gegeven in Fig.3. De lengte van de aanlegoever, A-D, is daarbij gelijk aan de 
oorspronkelijke.

Uiteraard is het wel nodig dat de boten die aanleggen aan de oever bij de 
camperplaats wel het gevoel van privacy hebben en niet het gevoel hebben 
dat ze in de tuin van een campers liggen. Andersom geldt hetzelfde. Om dat 
te bereiken is het van belang dat er voldoende oeverbreedte is met bomen en 
struiken  tussen de aanlegoever en de campers. Dit lijkt erger dan het is omdat 
over ± de helft van de lengte die oeverbreedte er al is. Het is niet alleen het 
zicht dat belemmerd moet worden maar ook de geluiden die aan weerskanten 
gedempt moeten worden.

Fig. 3  Een mogelijke voorkeur voor de waterrecreatie.

Een belangrijk probleem bij de ontzanding aan de oostkant van de landtong 
volgens het voorstel in  Fig. 2 is de ontbossing. Of er iets gecompenseerd 
wordt, met struiken en bomen, is niet duidelijk. In ieder geval is daar weinig of 
geen ruimte voor compensatie. 

De watersporter
De watersporters hebben al voldoende aangegeven dat de hier genoemde 
aanlegoever de belangrijkste is van het Rhederlaag. Zijnde:
Een goede zandoever;
Een goede grasstrook voor spel;.
Door de aanwezige bomen en struiken bij de overwegende zuidwesten wind 
altijd kunnen liggen in de luwte;
Bij veel zon ook nog in de schaduw van de bomen kunnen vertoeven; 
Mooie struinpaden tussen de bomen en de struiken;
Het geheel heeft een goede natuurlijke uitstraling;
Enz..
Als de oever ontzand gaat worden en er een nieuwe oever komt dan kan het, 
als het al goed aangelegd is, nog jaren duren voordat het weer een natuurlijke 
uitstraling heeft. Ook de ontzander heeft al aangegeven dat het 3 á 4 jaar 
kan duren. Dan bedoelt hij waarschijnlijk de struiken en niet de bomen. De 
normale groei van de bomen is ± 1 m per jaar en de bomen die er nu staan 
zijn al gauw zo’n 25 m hoog. Al met al het kan zijn dat de watersporters niet 
enthousiast zijn met deze plannen.

Jachthavens en watersporters
Op het Rhederlaag zijn 5 jachthavens. Waarom zou je als watersporter in één 
van die havens een ligplaats willen hebben? Het is in ieder geval niet omdat 
je hier in de nabije omgeving kan gaan watersporten.
Het moet op het Rhederlaag aantrekkelijk zijn en dat bereik je met voldoende 
en goede plaatsen bij  aanlegoevers. 
Als nu voor veel jaren geweld aangedaan wordt aan de mooiste en meest 
gebruikte aanlegoever van het Rhederlaag dan kan het zijn dat het vanuit de 
watersporters en de beheerders van de jachthavens niet in dank zal worden 
afgenomen.

Bezwaar van de watersporters?
Zo ja: Maak het dan kenbaar!

Tjeerd Bouma

A

D

Wilco de Bruijn; Uw ‘nieuwe’ groenteman op de markt! 
REGIO – Bij velen is Wilco ook wel bekend als ‘De Toffe Peer’. Dat is namelijk 
de naam die op zijn groentewagen prijkt. Hij bedacht deze naam al toen hij als 
15-jarige jongen zijn eigen groentewinkel in Driel runde. 

Zijn opa Hans Geurts stond met groenten op de markt en Wilco ging graag 
met zijn opa mee. Het gezellige contact met klanten op iedere markt, dat vond 
Wilco geweldig en nog steeds, vandaar dat hij twee jaar geleden zijn eigen 
groentewagen kocht. De jonge ondernemer is in de voetsporen van zijn opa 
getreden; de overname is inmiddels een feit. ‘Ik koop alles zelf in, zodat ik mijn 
klanten constante kwaliteit kan bieden. Streekproducten kies ik ook zelf uit bij 
regionale kwekers. Hoe groot mijn assortiment ook is, alles is altijd gegaran-
deerd dagvers’, aldus Wilco. ‘En de tarieven scherp natuurlijk’.  

Wilco’s specialiteiten zijn rauwkostsalades en gesneden groenten, vers uit ei-
gen keuken. Groenteman Wilco gaat met de tijd mee en zorgt voor een frisse 
wind door de groentebranche. Wat dacht u bijvoorbeeld van ‘WiFi-boontjes’? 
Dat zijn natuurlijk draadloze sperziebonen! Het enthousiasme straalt van Wil-
co af, als hij met zijn klanten in gesprek is. De naam die op zijn wagen staat, 
‘De Toffe Peer’, past dus wel bij hem, maar zelf zegt hij bescheiden; ‘Maar 
eigenlijk ben ik gewoon Wilco de groenteman natuurlijk!’ 
Wilt u de rijke smaak van Wilco’s verse groenten en fruit ook eens proeven? 
Kom dan gezellig naar de markt. ‘De Toffe Peer’ staat op de volgende markten: 
ma: Opheusden – di.ochtend: Duiven – di.middag: Giesbeek – wo.ochtend: 
Kesteren – wo.middag: Elst (Gld) –  vr.ochtend: Herveld en za.ochtend: Op-
heusden.
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INGEZONDENEXPOSITIEExpositie landschappen, glaskunst en 
abstracte schilderijen bij Expo-Angerlo in de Galluskerk
ANGERLO – In de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in An-
gerlo exposeert Expo-Angerlo met landschappen 
van Anneke Zwager, glaskunst van Mary Quarles 
van Ufford en abstracte schilderijen van Doris van 
Halteren. De expositie is te zien van 17 juni t/m 15 
juli 2018, elke zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis.

Anneke Zwager (www.annekezwager.nl)
Anneke Zwager woont in het buitengebied van 
Halle in de Achterhoek en houdt van het coulisse-
landschap met de akkers, de hakbosjes, de velden 
en de solitaire bomen. Het is de stilte die haar raakt 
en het natuurlijke licht-donker contrast. Dat is het 
onderwerp van haar schilderijen. Ze schildert bij 
voorkeur en plein air: lekker naar buiten, even he-
lemaal opgaan in het landschap en het landschap 
in acrylverf op het doek zetten. Zo begint het altijd. 
Soms wordt een schilderij later uitgewerkt in het 
atelier. Wat dan ontstaat, is een eigen vormgeving, 
een extrapolatie van de kenmerken van datzelfde 
landschap. Tijdens de expositie in de Galluskerk in 
Angerlo zijn zowel plein air schilderijen 
als uitwerkingen uit het atelier te zien.

Mary Quarles van Ufford (www.prachtglas.nl)
Mary Quarles van Ufford is vanuit de keramiek in 
2006 met glasfusen begonnen, na zich jarenlang 
met klei en vooral het ontwikkelen van glazuren te 
hebben bezig gehouden. Het stoorde haar steeds 
meer dat terwijl zij een prachtige kleur ontwikkeld 

had, zij er niet doorheen kon kijken omdat de klei 
er als drager achter zat. Reden om te denken aan 
een materiaal waarbij dit wel zou kunnen. Hiertoe 
volgde zij bij meester fuser Detlef Tanz enkele se-
minars en werd volledig besmet met het fuse-virus. 
Drie zaken die haar bijzonder boeien in het werken 
met glas zijn de transparantie van het materiaal, 
het zowel in een plat vlak als ruimtelijk werken en 
het toevoegen van andere materialen aan het glas. 

Door het toevoegen van andere materialen  ont-
staan objecten of installaties met een verrassend 
effect. Haar werk wordt regelmatig geëxposeerd 
in de Achterhoek. In haar atelier verzorgt zij work-
shops glasfusen voor kleine groepen. Haar atelier 
is voor bezoek geopend tijdens KunstZondagVor-
den.

Doris van Halteren  
Doris van Halteren heeft zich, tientallen jaren, zo 
breed mogelijk georiënteerd op het gebied van 
“SCHILDEREN”. Zij volgde lessen, cursussen en 
workshops bij verschillende docenten en kunste-
naars. Zij heeft zelf, lange tijd en met veel plezier, 
cursussen in aquarelleren begeleid in de toenma-
lige Doewinkel te Doesburg. Ook heeft zij veel ge-
schilderd in Duitsland en Frankrijk (Bretagne) en 
daar verschillende keren geëxposeerd. Daar is ze 
begonnen om voor haar abstracte doeken zeezand 
te mengen door de verf. En i.p.v. werken met pen-
selen of paletmes alles met de handen te doen.
Vaak giet ze ook de verf over het doek. Op deze 
manier probeerde ze dan ook haar gevoelens over 
te brengen op het werk dat tijdens de expositie te 
zien is.
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Mega Vlooienmarkt op zondag 1 juli

GIESBEEK - Fanfarekorps St. Gregorius organiseert 
op zondag 1 juli wederom de jaarlijkse  MEGA 
VLOOIENMARKT. Het dorpsplein van Giesbeek 
zal  vol staan met fleurige kramen. Ook zal dit jaar 
de kwaliteit - waaronder antieke en meubelen uit 
groot moeders tijd - beter en het aanbod nog gro-
ter zijn dan voorgaande jaren. Maar ook zullen de 
mensen aanwezig zijn die vanwege de voorjaars-
schoonmaak hun zolder, schuurtje, vliering of ga-
rage hebben opgeruimd en zo proberen op deze 
markt de spullen die ze niet meer nodig hebben, 
aan de man of vrouw te brengen. Spullen waar 
men op uitgekeken is, krijgen op een vlooienmarkt 
weer een nieuwe kans. Wat er te vinden zal zijn, is 
door niemand te voorspellen, voor iedereen zal er 
iets bij zijn en de prijzen liggen gunstig, het loven 

en bieden geeft sfeer aan de markt.  Naast dit alles 
zal een palingroker zijn vakmanschap laten zien en 
kunt u de kwaliteit proeven. Het is zeker de moeite 
waard een pondje mee naar huis te nemen en in 
alle rust daarvan te genieten. Op een van de ter-
rasjes kan men genieten van een hapje, een drank-
je en onder het genot van gezellige muziek van 
Saxofonist Ben Wissink - die voor KIKA speelt -  bij-
komen van het geslenter langs de kramen. Een be-
zoek aan deze markt is dus zeker de moeite waard.  
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 tot 16.00 
uur op zondag 1 juli. De toegang bedraagt € 2,50 
voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar mogen 
onder begeleiding van hun ouders gratis naar bin-
nen.                                                                                                                                                                                                  
Info / kraamhuur  06-10252829.

INGEZONDEN 

Knutten in Angerlo
Heeft u weleens van knutten gehoord? Ze worden 
ook wel knaasjes, knijten, mietsen, neefjes, mam-
pieren, meurzen of zandvliegjes genoemd. Bij ons 
is er een ware plaag van deze familie van de mug. 
Ze zijn 1 tot 4 mm groot.

 Knutten kun je niet altijd zien vliegen, maar je zult 
het zeker merken als je door ze gebeten bent. Deze 
insecten laten muggenbulten achter die hevig kun-
nen jeuken.

Vitamine B zou helpen maar helaas werkt dat niet 
voor mij. Ik gebruik zinkzalf wat iets verlichting 
geeft. Zelf bij de plaatselijke bakker had men er 
over. Na de maand juni zullen ze verdwijnen... 

Plastic Hero? Niet 
mijn zak, zak, zak…

GIESBEEK - Misschien wel omdat het op de vorige 
ophaaldag 31 mei jl ‘nogal warm’ zou worden, zijn 
de Plastic Hero ophalers een half uurtje eerder de 
zakken op komen halen.
Misschien wel daardoor waren een aantal bewo-
ners te laat met het buiten zetten van hun zakken, 
waardoor ze niet mee zijn genomen.
Misschien wel zijn een aantal zakken door bewo-
ners ‘teruggenomen’ of door andere bewoners tij-
delijk van straat gehaald.
In ieder geval is zeker dat een aantal zakken op 
een aantal plaatsen geduldig liggen te wachten op 
de volgende ophaalronde. Want die zakken die er 
nog liggen zijn van ‘niemand’.
Als ‘niemand’ ze dan een volgende keer ze toch 
maar zelf WEL van straat wil halen? Zou fijn zijn!
Troep maken is niet moeilijk…

Toine van de Lisdonk
http://giesbeek.vdlisdonk.eu
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INGEZONDEN
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Open tuinen in Angerlo

ANGERLO - Groei en Bloei afdeling Liemers heeft 
een aantal enthousiaste tuineigenaren in Angelo 
bereid gevonden voor belangstellenden hun poort 
van 11 - 17 uur open te zetten. De tuinen zijn heel 
verschillend, maar de passie voor tuinieren is in 
iedere tuin en bij iedere tuineigenaar meer dan 
aanwezig.

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni is de tuin van 
Henk en Hermien Harbers geopend aan de  Di-
damseweg 17, 6986 AD Angerlo. Aan de rand van 
het dorp Angerlo bevindt zich rondom een oude 
boerderij een ruime boerderijtuin/erf, met buxus 
en beukenhagen, wandelpaden, diverse natuur-
lijke overkapte zitjes, boomgaard met kippen, 
kikkerpoel en een wilgentenenveld met verschil-
lende soorten wilg. Op de open tuindagen zullen 
een aantal wilgentenenvlechters demonstreren 
wat men zoal van wilgentenen kan maken, ook 
zijn er wilgentenen decoraties te koop! Het oude 
bakhuisje bij de boerderij is nog helemaal origineel 
in de jaren 50 stijl. Op de binnenplaats is een kap-

schuurtje waar gelegenheid is om even te rusten, 
uw meegebrachte lunchpakketje op te eten, e.v.t. 
met een kop huisgemaakte soep, of koffie/thee 
met iets lekkers te nuttigen, tevens is hier een toi-
let. Weet u van harte welkom in deze nostalgische 
oase van rust.

Zondag 24 juni is de tuin van Wim en Annie Roe-
lofsen aan de  Dominee de Grootstraat 25, 6986 
AE Angerlo geopend.  Deze tuin ligt aan de rand 
van Angerlo, en heeft een stukje gazon, met 
daarom heen wat vaste planten, zoals babtisia, 
wat phloxen, persicaria, dropplant, lamium, de 
indigostruik, enz. In de voortuin staat een prach-
tige Ginkgo biloba. Er is ook een volière met wat 
zebravinkjes. Blikvanger in deze tuin is toch wel 
het authentieke eiken tuinhuis, oude stijl, door de 
zoon zelf ontworpen, met Belgisch hardsteen op 
de vloer. In het tuinhuisje hangen wat eigen ge-
maakte olieverfschilderdoekjes. 

Al met al: laat je verrassen!

Goedkope rijbewijs-
keuring senioren
ZEVENAAR  - Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die voor verlen-
ging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeurings-
Arts op 19 juni en vervolgens eens per maand in 
het Wijkcentrum De Maatjes, Kardinaal de Jong-
straat 4. Voor informatie en een afspraak belt 
u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-
7200911. Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 
59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgor-
ganisaties krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en 
medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de loca-
tie een afspraak te maken.
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst 
een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 
gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen 
Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijncbr.nl (inloggen met DigiD).
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Ver-
klaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maan-
den voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.

Jeugdwedstrijden 
H.S.V. Ons Genoegen 
weer van start!
 
GIESBEEK - In 2018 kan de jeugd van Giesbeek 
weer strijden om die fel begeerde titel. Er zullen dit 
jaar weer 4 wedstrijden om het jeugdkampioen-
schap worden gevist. 

Wil je graag mee doen met deze viswedstrijden en 
ben je vijf jaar of ouder en jonger dan 14 jaar, bel 
telefoonnummer 06-4564 1650  en geef je snel op. 
Deelname is gratis. Heb je nog geen visspullen dan 
wordt daarvoor gezorgd.
Kom onder begeleiding van een ouder/verzorger! 
 
Op dinsdag 12 juni j.l. werd de 1e wedstrijd gevist. 
De andere datums zijn: 19; 26 juni en vrijdag 6 juli

 Er zal gevist worden van 18:15 tot 20:00 uur. 
Tijdens het vissen zal er begeleiding aanwezig zijn 
en de gevangen vis wordt gemeten.
 
We zien jou graag aan de waterkant !!!!
 
De jeugdcommissie 

Nieuw in Zevenaar 
Openlucht Vlooienmarkt op zondag 
24 juni Sportpark Hengelder
ZEVENAAR - Op Sportpark Hengelder is een grote 
Openlucht Vlooienmarkt met veel particuliere deel-
nemers. 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!
Catering en toiletten worden verzorgd!
Al met al een leuk uitje voor zondag 24 juni!
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AGENDA KERKDIENSTEN
R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek

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 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 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. 

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
03 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
06 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
06 juli ‘18 Zomeravondconcert op de parkeerplaats van Binnenrijk in 
 Giesbeek. Met medewerking van het leerlingenorkest, de slag-
 werkgroep en het orkest van St. Gregorius. Aanvang 19.00 uur
10 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
17 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
20 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
31 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
5 t/m 7 sept. Oranjefeesten Angerlo, rondom Centrum De Meent
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

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Openluchtdienst  24 juni
De protestantse kerk van Lathum – Giesbeek organiseert haar jaarlijkse open-
luchtdienst. Op 24 juni om 10.00 uur wordt deze dienst gehouden in de tuin 
van de familie Klein Ikkink aan de Landaansestraat 3 in Giesbeek.
Het thema is “Zomerstilte”. 

De dienst is voorbereid door de Co-groep, voorganger is dominee Gert Jansen 
en de muzikale begeleiding is van het blazersensemble van Nieuw Leven uit 
Angerlo. En voor de kinderen is er een eigen activiteit.
Na de dienst is er koffie/thee, limonade en wat lekkers. U bent van harte wel-
kom!

Geslaagd Jeugdkamp 
Angerlo Vooruit

ANGERLO - Afgelopen weekend was het jeugdkamp van Angerlo Vooruit. 91 
pupillen hadden zich opgeven. De jeugdactiviteitencommissie (JAC) is er weer 
in geslaagd om een vol programma in elkaar te zetten. 
De JO7, JO8 en JO9 zijn zaterdag overdag naar megapret geweest, de JO11 
teams zijn beziggehouden door van Amerongen outdoor in Arnhem en de 
JO13 teams zijn wezen klimmen bij Zips en Ropes in Ewijk. 

Toen de teams terugkwamen op het terrein van Angerlo Vooruit stond er een 
heerlijke barbecue op ze te wachten. Veel tijd om te eten had de jeugd niet. Er 
stond namelijk een bootcamp van ruim 32 meter klaar voor hen en het geduld 
om te wachten hadden veel kinderen niet. Zaterdagavond werd er een voetbal 
techniek-spelletjesavond georganiseerd door het technische begeleiding van 
het eerste elftal. Het was nadien wachten tot het donker werd want dan kon 
men beginnen met de lasergame. Tot middernacht werd er door de verschil-
lende teams geschoten met de laser-guns. De allerkleinsten sliepen toen al in 
hun tenten. Zondag was het dan ook al weer vroeg dag. De tobbedans baan 
werd gebruikt als bad, lekker fris zo in de vroeg uurtjes. Zondag stond in teken 
van wederom voetballen, hoe kan het ook anders op een voetbalkamp. We 
willen als JAC alle vrijwilligers bedanken, de DEKA markt voor het bezorgen 
van de boodschappen, Christ ten veen voor het lekkere warme brood maar 
vooral alle pupillen voor het geslaagde weekend.



• pagina 19 • ANGERLO’S NIEUWS • 16 juni 2018 •• pagina 18 • ANGERLO’S NIEUWS • 16 juni 2018 •

INGEZONDENGSV’38 4 kampioen

GIESBEEK - Na de klinkende overwinning thuis (5-
0) tegen concurrent Doesburg kon het al bijna niet 
meer misgaan maar er moest nog altijd voor wor-
den gevoetbald. Dat bleef het 4e doen en nadat 
men gelijk speelde tegen Concordia werd het weer 
wat onrustig. Gelukkig voor GSV had ook Does-
burg verloren dus was er niets aan de hand. Vorige 

week werd er vet gewonnen van de concurrent 
(0-10) en vandaag kwam de slagroom op de taart 
door Basteom met 2-5 te verslaan was de “schaal” 
binnen.  Na een ruststand van 0-5 scoorde Baste-
om nog twee keer tegen maar het feest kon begin-
nen. Getoeter door het IJsseldorp  en feest op het 
sportpark waar het nog lang gezellig bleef. 

GSV’38 steunt Kika massaal 

GIESBEEK - Afgelopen zondag 3 juni werd onder 
bezielende aanvoering van Marco van Brenk een 
middag en avond bij GSV38 georganiseerd om geld 
op te halen voor Kika.  Marco is trainer van het 2e 
elftal en wist voor ruim 120 mensen een complete 
barbecue, met daarbij de drankjes, te organiseren 
om hiermee geld binnen te krijgen voor het goede 
doel in de strijd tegen kanker bij kinderen. 

Eerder had een deel van de GSV38 selectie voor dit 
doel een “run een café” in het Hof van Giesbeek 
op poten gezet en de opbrengst hiervan lag iets 

boven de € 1000,00. Keeper Rutger den Hartog van 
GSV maakte dit bekend tijdens het evenement op 
het sportpark. 

Als klap op de vuurpijl kwam topzanger Arno Ko-
lenbrander een half uur Nederlandstalige muziek 
ten gehore brengen en de sfeer zat er goed in. Ge-
lukkig was code geel loos alarm in Giesbeek. Mar-
co gaat in december de marathon lopen in Valencia 
(Spanje) en hoopt dan een flink bedrag bij elkaar 
te hebben. De netto opbrengst van deze middag en 
“run een cafe” is iets boven dan € 2000,00. 

Zaalteam GSV’38 
doneert 1000 euro 
voor ALS
 
Afgelopen zaterdag heeft het GSV’38 senioren 
zaalteam weer een donatie gedaan. Ieder jaar 
weet dit team door een doelpuntenpot vele euro’s 
bij elkaar te scoren voor een goed doel. Het bedrag 
was dit jaar opgelopen tot 550 euro  maar met een 
overdracht van 450 euro door een tegoed van het 
voormalige “oud bollen” toernooi kwam dit totaal 
op maar liefst 1000 euro’s. Nu was het goede doel 
voor ALS neurologische ziekte op aangeven van 
onze tipgever Martin. Een sluipende en slopende 
ziekte waar ook oud profvoetballer Fernando 
Ricksen mee is geconfronteerd. Fernando liet zeer 
recent nog weten dat het praten nauwelijks meer 
gaat en slikken steeds lastiger wordt en het lopen 
is voorgoed voorbij. Damian Pennekamp, voorma-
lig speler van GSV’38, nam het bedrag symbolisch 
in ontvangst. Hij is op zijn manier voor dit doel 
geld aan het inzamelen. Vorige week liep hij o.a. 
de berg Mont Ventoux op. Inmiddels staat zijn tel-
ler op 2600,= euro voor ALS. 

Zomeravondconcert 
St. Gregorius
GIESBEEK - Ook dit jaar wil St. Gregorius samen 
met de inwoners van Giesbeek de zomervakantie 
inluiden. Op vrijdag 6 juli zijn, mits het mooi weer 
is, de leden van het orkest, de slagwerkgroep en 
het leerlingenorkest op de parkeerplaats van Bin-
nenrijk te vinden (bij de hoofdingang). Vanaf 19.00 
uur is iedereen van harte welkom om te genieten 
van een informeel en luchtig concert. Wil je zeker 
zijn van een zitplek? Neem dan je eigen klap- of 
strandstoel mee. Bij slecht weer vindt het concert 
in Binnenrijk plaats.

Via deze weg willen bestuur en leden van St. Gre-
gorius iedereen die een stem op Gregorius heeft 
uitgebracht tijdens de Rabobank Clubkas Cam-
pagne heel hartelijk danken! 
Alle stemmen bij elkaar hebben gezorgd voor een 
heel mooi totaalbedrag.

MEGA
Vlooienmarkt

1 juli 2018 
van 09.00-16.00 uur

Dorpsplein Giesbeek
Fanfare St. Gregorius.

Voor een kraam: 06-10252829
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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.

• Geert en Til Witjes • W. Vels • A.J. Elffrink • Gors en Ineke Weijers • Feestvereni-
ging 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 Tracy 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 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 • A.G. Huting-Jansen • Vrouwen 
van nu Angerlo •

INGEZONDEN

Weidevogels
Beste lezers,
 
Ik heb jullie dit seizoen een beetje in de steek gelaten. Het was wel degelijk 
de bedoeling u wat regelmatiger te informeren over het weidevogelgebeuren, 
maar het is er niet van gekomen. We hebben een drukke periode achter de rug, 
maar onze inspanningen hebben helaas niet opgeleverd waarop wij hadden 
gehoopt. Dit geldt niet voor alle soorten, maar wel voor de belangrijkste.
 
De kievit (de meest algemene weidevogel, waarvan wij de nesten bescher-
men) heeft het, in vergelijking met andere jaren, redelijk goed gedaan; er zijn 
al meer dan honderd nesten uitgekomen en er liggen nog tientallen in de mais. 
Deze maand zullen er nog vele jongen uit het ei kruipen. Ook met de scholek-
ster ging het goed; meer nesten gevonden dan andere jaren. Als we daarbij 
bedenken dat veel van deze vogels hebben gebroed op gebouwen op indus-
trieterreinen ( waar ze minder last hebben van predatoren ), zijn we meer dan 
tevreden. Zelfs op het ziekenhuis of op het zorgcentrum “De Liemerije” en ook
binnen de omheining van het gasstation aan de Doesburgseweg, hebben 
scholeksters gebroed. Van de wulp zijn er dit jaar vier nesten gevonden, ter-
wijl we  in 2017 en ook in 2016 wel wulpen hebben waargenomen, maar geen 
nesten hebben kunnen traceren.
 
Het is juist de grutto die ons in de steek heeft gelaten. Buiten het plasdras ge-
bied om zijn er te weinig gruttonesten gevonden om van een toename van het 
aantal grutto”s te kunnen spreken. Zoals u misschien weet, broedt driekwart 
van alle Europese grutto’s In ons land. We hebben daar een grote verantwoor-
delijkheid voor en zullen daarop worden afgerekend wanneer de contracten 
van de boeren (o.a. plasdras gebied) over drie jaar eindigen.
 
Jan Willem Bakker.



• pagina 20 • ANGERLO’S NIEUWS • 16 juni 2018 •


