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

BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

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

De buurvrouw
Een hoop dorpse onrust ontstaat rond de buur-
vrouw. Er zijn een hoop buurvrouwen in ons 
dorp en allemaal lijken ze bij te dragen aan 
de onrust. De een door haar verschijning, de 
ander door haar wijze van ramen lappen, een 
derde door haar babbel enzovoorts. En heel 
stiekem begin ik te vermoeden dan mijn lief 
ook een buurvrouw is. Koffie voor de mannen 
die het oud papier ophalen; dat veroorzaakt 
toch zeker wel enige onrust. 

Nu is er een buurvrouw die vertelt dat een 
buurman verderop het gedaan heeft met zijn 
buurvrouw. Wat hij heeft gedaan wordt niet 
vermeld, want deze buurvrouw is discreet. 
Maar dat wat er gedaan is geen pas geeft 
mag al blijken dat zij hierover vertelt achter 
haar hand, om zich te verzekeren van absolute 
geheimhouding. Want ja, zij heeft het gehoord 
van haar buurvrouw en beloofd het voor zich 
te houden. Om vooral te voorkomen dat het 
verhaal terechtkomt bij de buurvrouw wiens 
man de hoofdpersoon is in dit verhaal. 

Heel geëmancipeerd zou ik graag vertellen 
dat je hier ook man mag lezen waar vrouw 
staat. Is voor een deel ook waar. Maar de man 
heeft een aantal tekortkomingen die hem on-
geschikt maken voor dit subtiele samenspel. 
Harde stemmen, botte manieren, opschep-
perig gebral: het zijn een paar eigenschappen 
die de buurmannenroddel anders en minder 
duurzaam maken. 

Mijn mannelijke bijrol is in de regel beperkt tot 
die van toehoorder, wanneer mijn lief, die stie-
kem ook een buurvrouw is, vertelt over wat de 
buurvrouw te vertellen had. 
Ik kan mijn rol belangrijker maken door het 
aan te leggen met de buurvrouw en hopen dat 
dit praatje nooit terechtkomt bij de vrouw die 
niet mijn buurvrouw is.  

Jaarconcert Gregorius in teken 
van ‘Stars and Stripes’

GIESBEEK - Op 2e Kerstdag verzorgt fanfare St. 
Gregorius haar traditionele Jaarconcert en het 
thema van deze avond is ‘Stars and Stripes’. De 
vereniging neemt u tijdens het concert mee op 
een muzikale reis door Amerika. Jong en oud 
spelen voor en met elkaar en de diverse discipli-
nes van de vereniging wisselen elkaar dusdanig 
af dat het voor het publiek aangenaam en ver-
rassend wordt om naar de muzikanten te kijken 
en te luisteren. 

Bij de muziekstukken die tijdens het concert de 
revue passeren staat Amerika centraal en wor-
den enkele nummers vocaal ondersteund door 
Irma Vermeulen en Jacques Verkerk. Het orkest 
o.l.v. Dineke Griek speelt deze avond o.a. ‘Sur-
fing U.S.A.’ uit een medley van de Beach Boys 

en ‘New York’ bekend van Sinatra. De slagwerk-
groep o.l.v. Edwin Rosmulder speelt o.a. dé zo-
merhit van 2018 ‘Havana’ en Theo Hammink 
neemt u samen met het leerlingenorkest en het 
stuk ‘Pirates of the Caribbean’ mee naar de ei-
landen in de Caribische Zee. Eén ding is zeker; 
het belooft een verrassend concert te worden 
met een programma dat goed in elkaar steekt 
en voor ieder wat wils biedt.

Dus heeft u ook zin om tijdens de kerstdagen 
even een muzikaal uitstapje te maken naar Ar-
gentinië, Mexico en Rio de Janeiro? Iedereen is 
van harte uitgenodigd op 2e Kerstdag in de ‘St. 
Martinuskerk’. De kerk is open om 19.15 uur, het 
concert begint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis.
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ADVERTORIAL

Rotary Midden Nederland omarmt project de Water Ondernemer
Bauke Boersma, Gouverneur van Rotary Midden Nederland, en Fons 
Eijkelkamp hebben op maandag 22 oktober 2018 een overeenkomst 
ondertekent. Rotary Midden Nederland gaat zich de komende 3 jaar 
inzetten om jaarlijks een aanzienlijk geldbedrag op te halen waarmee 
Eijkelkamp Foundations project De Water Ondernemer ondersteund 
wordt.

Rotary clubs over de hele wereld zetten zich in om een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de Sustainable Development Goals 
(SDG), vastgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties. SDG 6: 
Clean Water and Sanitation heeft daarbij speciale aandacht. Project 
De Water Ondernemer past perfect bij deze doelstelling en is daarom 
door Rotary Midden Nederland uitgekozen als project waarvoor geld 
ingezameld gaat worden. Via projecten als Wandelen voor Water wil 
Rotary Midden Nederland zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen 
voor het project van de Eijkelkamp Foundation. 

Rotary en de Eijkelkamp Foundation hebben al jarenlang een warme 
relatie. Sinds de start van De Water Ondernemer in 2014 hebben di-
verse Rotary clubs het project al omarmd. Zo is er op 2 november 
jongstleden voor het derde opeenvolgende jaar door Rotary Op Seyst, 
regio Zeist en omstreken, via het jaarlijkse Autunno Concert geld 
ingezameld voor het project in Benin. Dit keer werd er tijdens het 
concert 9.500 euro opgehaald. Samen met de vorige twee concerten 
is er op deze manier al ruim 33.000 euro gedoneerd aan project De 
Water Ondernemer.

Op de foto zittend v.l.n.r. Fons Eijkelkamp en Bauke Boersma. Staand André 
Eijkelkamp en Chris Engelsman.
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In duh lach geschøtuh!?

Un keer of wat int joar vieren we de verjoar-
dag van de kleinkinderen bi-j ons aan de diek. 
We hebben doar de ruumte en de kleinkinde-
ren wonen eiges un paar honderd kilometer 
uut mekaar. Wi-j wonen doar zun bietje tus-
senin dus hoeven ze ieder mor 100 km te ri-
jen, terug ok nog 100km dus al met al nog un 
heel stuk. Dur kommen dan vijf kids in lèèftiet 
variërend van drie tot acht joar. Wi-j bakken 
dan ieder un taart, een un monsjoetaart en 
de ander un slagroomtaart. Alleen doorveur 
kommen ze al graag hier nor toe. Een van de 
vaste rituelen is un ontdekkingstocht hier in ut 
broek en trampolinespringen bi-j de buren op 
zun grote trampoline woar ze dan ok grif met 
zun vijven op goan. Tot now toe altiet zonder 
al te grote botsingen, dus pleisters plekken en 
bulten wegkoelen is nog niet aan de hand ge-
wes. Sinds un paar joar hewwe un brandplaats 
achter ut huus. Doar steat un iezeren frame 
van 50 bij 50 bij 50 cm en doar maken we dan 
un vuurtje in. Veural de mennekes, drie stuks,  
kriegen dan iets oers in de ogen. Met van al-
les komme ze aansleupen, brandbaar of niet, 
en ge mot dur op tiet bi-j zun anders hi-j zo 
veur un wèèk brandstof op ut vuur liggen. De 
laatste keer ok weer, biezonder gezellug was 
ut. Wi-j met un glaasje in de hand en un hepke, 
lekker babbelend, wat minder op de kleine 
pieromaantjes in de dop lettend. Wat wil now 
ut geval, dur hat dur een un schup gepakt en 
doarop lagen wat breudjes met un nøt dur op. 
Die mosten zogenaamd deur ut vuurtje heit 
worden um ut op te kunnen èten. Mien doch-
ter zei: pa, is die schop die ze gebruiken een 
beetje hygiënisch? Un paar weken doorveur 
hak door net un putje van ut toilet mee motten 
kuisen, dus ik zeg dat dur nog wel wat bacillen 
op zouen zitten, mor dat die wel deur ut vuur 
vernietigd zouen worden. Gelukkig verbrande 
ut breudje zodat dur deur ons niet handelend  
opgetreden hoefde te worden.                     

Nieuw gemeentewapen voor Zevenaar
ZEVENAAR - Het college van B&W stelt de ge-
meenteraad een nieuw gemeentewapen voor dat 
door de Hoge Raad van Adel, de hoogste auto-
riteit op dit gebied, is ontworpen. De wens voor 
een nieuw gemeentewapen komt voort uit het 
ontstaan van de nieuwe gemeente Zevenaar na de 
herindeling met voormalig gemeente Rijnwaarden 
per 1 januari 2018. 

Passend en heraldisch
Het nieuwe wapen combineert de elementen uit 
de heraldische rechterschildhelften van de wapens 
van voormalig Zevenaar en Rijnwaarden. Dit zijn 
de karbonkel, de straalvormige figuur ontleend 
aan het wapen van het graafschap Kleef, respec-
tievelijk de burcht met tolhek. Over de karbonkel 
heen gaat een klein hartschildje met de voor Ze-
venaar zo kenmerkende gotische hoofdletter Z. Die 
komt voor op oude zegels en in de wapens van 
de stad. De omschrijving van dit wapen luidt: ‘In 
keel een karbonkel van goud waar overheen een 
hartschildje van goud, beladen met een gotische 
hoofdletter Z van sabel. In goud een burcht van 
keel, geopend en verlicht van het veld en voor de 
deuropening een slagboom van zilver’. 

Gebruik van het gemeentewapen
Na verlening door Zijne Majesteit de Koning heeft 
Zevenaar het gebruiksrecht op het gemeentewa-
pen. De gemeente maakt gebruik van het wapen 
voor allerlei representatieve doeleinden, zoals bij 

officiële aktes, de ambtsketen en toga en ambts-
kostuum. Gebruik door derden is in principe niet 
toegestaan. Inwoners die gebruik willen maken 
van het gemeentewapen kunnen schriftelijk een 
verzoek indienen. 

Procedure
De keuze voor het nieuwe gemeentewapen is on-
derwerp van besluitvorming door de gemeente-
raad in november 2018. Daarna wordt een officieel 
verzoek tot verlening van het wapen gestuurd aan 
Zijne Majesteit de Koning.

Aanbeveling nieuwe burgemeester 
van Zevenaar
ZEVENAAR - De heer drs. L.J.E.M. (Lucien) van 
Riswijk (CDA) wordt voorgedragen als nieuwe 
burgemeester van de gemeente Zevenaar. De ge-
meenteraad heeft dit op donderdag 8 november 
2018 in een raadsvergadering op voorstel van de 
Vertrouwenscommissie besloten.

Lucien van Riswijk is sinds 2009 burgemeester 
van de gemeente Druten. Daarvoor was hij onder 
meer wethouder in de gemeente Rijnwaarden en 
zelfstandig adviseur. Hij studeerde bestuurs- en 
beleidswetenschappen aan de Katholieke Univer-
siteit Nijmegen. 

De gemeenteraad van Zevenaar omschrijft Lucien 
van Riswijk als een ervaren en benaderbare burge-
meester. Hij heeft bewust voor Zevenaar gekozen 
en de gemeenteraad bewust voor hem. “Lucien 
van Riswijk komt energiek, initiatiefrijk en ambi-
tieus over en brengt daardoor nieuw elan mee. Als 
burgemeester en voormalig wethouder kent hij 
het bestuurlijke klappen van de zweep en kan zich 
goed inleven in de verscheidene bestuurlijke posi-
ties. Hij zal snel en makkelijk onderdeel van de sa-
menleving uitmaken. Voordeel is dat hij Zevenaar 
en de regio kent. Kortom, precies de burgemeester 
die Zevenaar nodig heeft.”

Met de voordracht van Lucien van Riswijk door 
de gemeenteraad is de procedure tot benoeming 
van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. 

Op grond van de aanbeveling van de gemeente-
raad doet de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Ko-
ninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Het streven is om Lucien van Riswijk op 20 decem-
ber 2018 in een buitengewone raadsvergadering 
te installeren als burgemeester van Zevenaar.
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INGEZONDEN
Brandweerlieden Koninklijk onderscheiden

GIESBEEK - De zaal van het Olde Schop aan de 
Kerkstraat in Giesbeek was die zaterdagavond ge-
zellig gevuld met leden van het Brandweerkorps 
Giesbeek met hun partner. Rond acht uur werd een 
begin gemaakt met het officiële gedeelte zodat er 
ook nog tijd zou overblijven om wat informeel bij 
elkaar te zijn. In eerste instantie werden acht le-
den van het vrijwillige brandweerkorps Giesbeek 
bedankt voor de door hen bewezen diensten aan 
het korps en de gemeenschap: Dirk van der Zee, Ed 
Wigman, Roland Lina, Jan Willemsen, Wim Roelofs, 
Wilco van Haren, Harold van den Boom en Peter 
Senhorst hoorden een persoonlijk dankwoord en 
ontvingen een bloemetje hen aangeboden door 
groepscommandant Hans Verhoef. De acht leden 
ontvingen deze immateriële en materiële dank om-
dat ze na vele jaren dienst afscheid nemen van het 
korps. Daarna was het tijd voor de volgende volzin: 
“Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid Koning Wil-
lem Alexander behaagd om de volgende personen 
Koninklijk te onderscheiden: Harold van den Boom, 

Wilco van Haren, Wim Roelofs, Peter Senhorst, en 
Jan Willemsen. Deze heren waren goed voor 166 
jaar brandweerervaring”. De heren ontvingen van 
burgemeester mw. Ella Schadd de Boer de ereteke-
nen die bij deze onderscheiding horen. Tijdens de 
uitreiking van de onderscheidingen stond de bur-
gemeester stil bij elk individu en memoreerde wat 
persoonlijke wetenswaardigheden om een inkijkje 
te geven in de sfeer die personen uitstralen en de 
humor die daar vaak bij hoort. 

Op de foto ziet u de onderscheiden brandweer-
leden met de burgemeester. Omdat er acht leden 
afscheid nemen wijzen we u met nadruk op een 
van de artikelen die in dit blad staat, waarin ge-
vraagd wordt naar nieuwe leden voor de vrijwil-
lige brandweer. Want hoe voorzichtig ieder ook is, 
een ongelukje zit in een klein hoekje en het is fijn 
dat een team hulpverleners dan paraat is. Het team 
van Angerlo’s Nieuws feliciteert de heren van harte 
met hun Koninklijke onderscheiding.       

Lezing over de koloniale geschiedenis 
van Nederlands-Indië in Lathumse kerk 
LATHUM - ‘Nagalm van een trots imperium’ heet 
de lezing over de koloniale geschiedenis van 
Nederlands-Indië die Hans van den Akker op vrij-
dagavond 23  november in de Lathumse Kerk zal 
geven. 

Hans van den Akker is historicus en de conservator 
van Bronbeek, het Arnhemse museum waarin het 
Indische verleden centraal staat. Zoals de titel van 
zijn presentatie al aangeeft,  galmt de koloniale 
Nederlandse geschiedenis door tot in onze huidige 
tijd. De discussie over ons koloniale verleden is 
springlevend en zelfs actueler dan ooit, al was het 
maar omdat geschiedenis en traditie geen dode 
begrippen zijn en doorlopend om nieuwe interpre-
taties vragen. Als historicus én conservator is Van 
den Akker als geen ander in staat een overzicht 
van de Nederlands-Indische geschiedenis te geven 
en dit te relateren aan de collectie van museum 
Bronbeek. 

Museum Bronbeek zelf heeft ook een rijke historie. 
De wat oudere Arnhemmers zullen zich zeker nog 

de militairen met lange grijze baarden van het Ko-
ninklijk Nederlands-Indisch Leger herinneren die je 
daar vroeger op een bankje kon zien zitten. 

De bewoners van het rusthuis Bronbeek waren 
en zijn zeker zo kleurrijk als het Indische verleden 
dat in het museum te zien is. Museum Bronbeek 
vernieuwt doorlopend haar collectie en streeft in 
steeds wisselende exposities duidelijk naar meer-
stemmigheid: het presenteren van de geschiedenis 
vanuit meerdere perspectieven. De ervaring leert 
dat het publiek altijd bijzonder betrokken is bij de 
presentaties van Van den Akker en hij geeft dan 
ook graag de mogelijkheid tot het stellen van vra-
gen. 

23 november 2018 in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 7, - ; de entree is 
inclusief koffie vooraf en een drankje tijdens de 
pauze.  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 de lezing. 

Speculaasactie 
St. Gregorius 

GIESBEEK - Sinterklaas komt weer in het land en 
daarbij is het  dus weer tijd voor speculaas.
Muzikanten en supporters van Fanfare St. Grego-
rius komen ook dit jaar met ambachtelijke specu-
laas langs de deur om deze in Giesbeek en Lathum 
te verkopen.  

Verkoop vindt plaats op vrijdagavond 16 novem-
ber en  zaterdag 17 november en wij bij u aan de 
deur om speculaas te verkopen.
De speculaas kost €1,25 per stuk en op = op.

Klompenpad in 
oprichting voor 
Giesbeek
 
GIESBEEK - De Cultuur Historische Vereniging 
van de dorpen Angerlo-Giesbeek en Lathum zijn 
voornemend om een klompenpad in te richten. 
Wie heeft interesse om hieraan mee te werken? 
Leuke bezienswaardigheden, natuur, bijzondere 
gebouwen, wandelpaden en niet verharde wegen, 
moeten in kaart worden gebracht.

Wie dit leuk vindt, kan contact opnemen met: 
L. van den Boom, tel. 0313 – 63 17 39 en 
J. Gores, tel. 0313 – 63 10 18.

Opbrengst collecte 
Diabetes fonds 

ANGERLO - In de week van 29 oktober tot en met 
3 november jl. is er in heel Nederland gecollecteerd 
voor de Diabetes fonds. In Angerlo heeft deze col-
lecte 565,80 euro opgebracht. Hartelijk dank hier-
voor! 
Hopelijk kunnen we op uw steun blijven rekenen, 
want geld voor onderzoek blijft hard nodig! 
Mede dankzij alle collectanten in Angerlo die weer 
bereid waren zich in te zetten voor het mooie werk 
openen we deuren voor genezing van Diabetes! 

Namens het Diabetes fonds 
Lidie Veldsink 
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

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 willen weten. Voor Angerlo begint die 
voorraad erg te slinken. We willen graag meer 
foto’s. 
In en om Angerlo waren veel bijzondere wo-
ningen 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 mogelijk 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.

In het nummer van 2 september 2017 toonden we 
een  foto  betreffende een toneelstuk, opgevoerd 
door katholieke jongeren uit Angerlo.
Toen kenden we alleen de volgende namen 1. An-
nie Heijster-Schaars 2. Meester van Zwieten 3. Ab 
Starink. Ondertussen is er gereageerd (daarvoor 
hartelijk dank) en nu kennen we ook de overige 
namen en de titel van het stuk.
4. Marietje Klein Stapel 5. Jan Goossens 6. Riet 
Staring  7. Toon Klein Stapel 8. Bep Kuppen 9. 
Henk Huuskes 10. Henk van Haren. Het toneelstuk 
heette ‘Koopt bij de Klomp uw waar; die heeft alles 
bij elkaar’.
Helaas weten we nog niet exact wanneer deze foto 
genomen is. Men vermoedt rond 1955-1958. Ho-
pelijk is er nog iemand die daar duidelijkheid over 
kan verschaffen.

De tweede foto in deze editie is oud. De mannen 
op de foto hebben, afgaande op hun kleding, wat 
te maken met het bezorgen van post. Op hun pet-
ten is de hoorn te kennen, het oude embleem van  
de PTT.  Van deze foto weten we verder niets en we 
hopen op een reactie van lezers van het Angerlo’s 
Nieuws. 

Heeft u aanvullende  informatie over deze foto’s 

neem dan s.v.p.  contact op met Wim Vels   (0313  
471062) of eventueel met Clemens Lurvink (0313  
474954).

Mocht u nog in het bezit zijn van oude foto´s die 
in het Angerlo´s Nieuws geplaatst zouden kunnen 

worden neem dan  s.v.p. ook contact op met een 
van bovenstaande  personen. 
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INGEZONDENPoar neem’n! bij C.V. Knor- en Knalpot

GIESBEEK - Poar neem’n!! Dat is de leus van de 
nieuwe Prins van carnavalsvereniging Knor- en 
Knalpot in Giesbeek. Op de PrinsenKeuzeAvond 
van zaterdag 3 november, werd in een goed gevuld 
Knorrehol (Hof van Giesbeek) Prins Johnny de 1e 
gepresenteerd aan het aanwezige publiek.  Van de 
11 nepprinsen was Johnny te Dorsthorst de geluk-
kige, die dit jaar met deze eretitel de vereniging 
mag gaan aanvoeren. Met zijn partner Marlies als 
Prinses en zijn zoon Joey als adjudant aan zijn zij 
heeft dit enthousiaste trio enorm veel zin om er 
dit carnavalsseizoen een prachtig feest van te gaan 
maken. 

Tijdens de PrinsenKeuzeAvond werden het aanwe-
zige Giese publiek en de bezoekende carnavalsver-
enigingen uit de omgeving vermaakt met onder 
andere de gardedansen van de drie dansgardes en 
werd er na het officiële programma doorgefeest en 
gedanst met muziek van de DJ. Het winnende lot 
van de prinsenlotto kwam dit jaar van Eethuis Ma-

rina. Zij hebben inmiddels de hoofdprijs van €50,- 
uitgereikt gekregen.

Het nieuwe bestuur van de vereniging kijkt terug 
op een geslaagde eerste feestavond. “De voorbe-
reidingen en organisatie hebben ons tot nu toe al 
veel tijd gekost, maar we hebben er ontzettend 
veel plezier mee gehad. We kijken samen al erg 
uit naar de carnavalsdagen die komen gaan en 
waarvan de voorbereidingen al opgestart zijn. Met 
name de zaterdagavond wordt anders dan anders. 
We zijn benieuwd of dit nieuwe format bij de Gies-
beekers goed ontvangen wordt”, aldus een woord-
voerder van het bestuur.

Zet de carnavalsdata van 2019 maar vast in de 
agenda;
- Zondag 24 februari, 55+ middag
- Zaterdag 2 t/m 5 maart, grote carnaval
Onder aanvoering van Prins Johnny de 1e gaan we 
er dan mooi een Poar neem’n!!

Enercup 2018
GIESBEEK - Op zondag 21 oktober 2018 heeft De-
siree Witjes deelgenomen aan de Enercup 2018 in 
Hoogeveen. Dit is een fitness/bodybuild wedstrijd. 

Dit was haar eerste keer dat ze aan zo’n wed-
strijd deelnam. In mei is ze begonnen aan haar 
prep,  dit ging niet geheel zonder slag of stoot.                                  
Er is heel veel discipline voor nodig.

Haar coach Ilja Daane heeft haar daar ontzettend 
bij geholpen en gesteund. Maar ook zonder steun 
van familie en vrienden was dit niet gelukt.

Desiree kwam uit in de C klasse Figure Junioren en 
behaalde hier een verdiende 1e plaats.
In de Figure klasse behaalde ze een 5e plaats.
Ze is super blij met haar behaalde plaatsen, maar 
kan altijd beter.

Op naar volgend jaar oktober 2019.

Giesbeek Triathlon: 
nieuw evenement 
in 2019
GIESBEEK - Op 18 augustus 2019 organiseert Tony 
Ashek van Hart 2 hart personal training de eerste 
recreatieve triathlon in Giesbeek. Wat begon als 
een bootcamp training bij het strand voor inwo-
ners van Giesbeek en de omgeving, gaat nu uit-
groeien naar een heus recreatief triathlon evene-
ment. Dit nieuwe evenement is nog op zoek naar 
vrijwilligers en sponsoren. 

Tony Ashek: “Ons doel is om Giesbeek, de Rheder-
laag en sport te promoten en mensen in de bewe-
ging te brengen. Door lekker in de buitenlucht te 
trainen hopen we ziekte en obesitas te verminde-
ren. De laatste jaren wint de triathlonsport steeds 
meer aan populariteit. Dit jaar hebben we met de 
bootcampgroep al een kleine triathlon gehouden 
en dat smaakte naar meer. We zoeken nog  vrij-
willigers en sponsoren zodat we er een geweldig 
evenement van kunnen maken.”

We need hands!
Zonder de inzet van vrijwilligers kan de Giesbeek 
Triathlon niet georganiseerd worden. Vind je het 
leuk om te organiseren, schuilt er een verkeers-
regelaar in jou of kan jij zorgvuldige hulp bieden 
als EHBO’er? Laat het ons dan weten via een privé 
bericht of stuur een e-mail naar info@hart2hart.nl. 
Wij kunnen alle hulp en inzet gebruiken en staan 
te popelen om met jou aan de slag te gaan voor of 
tijdens het evenement! 

Meerkeuzetriathlon
Op 18 augustus kunnen de deelnemers kiezen uit 
verschillende afstanden. Voor de beginners is er 
de minitriathlon met 250 meter zwemmen, 11,8 
kilometer fietsen en 2,5 km hardlopen. Wil je meer 
uitdaging? Kies dan voor de achtste Triathlon met 
500 meter zwemmen, 23,6 kilometer fietsen en 5 
kilometer hardlopen. Of ga voor de achtste Esta-
fette en doe met meer mensen mee aan één van 
deze onderdelen. 

Doe je mee aan deze nieuwe triathlon, 1 euro per 
inschrijving gaat naar een mooi goed doel: onder-
zoek naar pulmonale hypertensie. dit is een onge-
neeslijke, progressieve en dodelijke longaandoe-
ning die uiteindelijk hartfalen veroorzaakt. 

www.rotak.nl
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INGEZONDEN Gerbert Wolsheimer 50 jaar lid van 
muziekvereniging Nieuwe Leven Angerlo
 

ANGERLO - Gerbert was 9 toen hij zich aanmeldde 
bij de vereniging, naar aanleiding van een folder 
op school. Hij begon, zoals gebruikelijk was toen, 
met een blokfluit en ging daarna over op klarinet. 
Eigenlijk wilde hij liever trompet spelen en na lang 
wachten kreeg hij die ook. Maar het ontbrak hem 
toen aan de juiste begeleiding en is toch maar bij 
de klarinet gebleven. 
Sinds 4 jaar speelt Gerbert op de basklarinet, een 
vergrote versie van de “gewone” en dat bevalt 
hem prima. Het leukste dat hij vroeger met het 
jeugdorkest heeft meegemaakt, was zijn eerste 

bruine biertje bij een optreden in Rees. Zijn beide 
opa’s speelden ook een instrument en waren mede 
oprichters van muziekvereniging Nieuw Leven en 
Muziekvereniging Lathum.

Muziek maken is zijn lust en zijn leven, dat blijkt 
uit zijn 50 jarig jubileum. Sinds 35 jaar is Gerbert 
weg uit Angerlo maar komt nog steeds trouw uit 
Gaanderen, elke dinsdagavond, bij de repetitie in 
de Meent. De band met zijn ouderlijk dorp vindt 
hij erg belangrijk en hij hoopt nog jaren muziek te 
kunnen maken bij Nieuw Leven.

Klim zondag 2 december 
in de pen! 

Dag van de 
mensenrechten

Amnesty Nederland organiseert  Write for Rights 
dit jaar voor de vierde keer. De afgelopen drie eve-
nementen maakten enorm veel enthousiasme en 
betrokkenheid los. Op meer dan zeshonderd loca-
ties in Nederland schreven vorig jaar duizenden 
brievenschrijvers samen een recordaantal brieven. 
Meer dan 173.000! 

Alle brieven die worden geschreven vormen een 
enorme vuist tegen onrecht. Want machthebbers 
staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar 
of tiran. Ook de kaarten aan activisten die onder 
druk staan zijn heel belangrijk. Te weten dat er 
mensen over de hele wereld voor hen opkomen 
geeft ze de kracht om vol te houden.

Op 2 december klimmen ook Angerlo / Doesburg in 
de pen. Het zou fantastisch zijn als ook op uw en 
jouw medewerking kan worden gerekend. Er kan 
worden meegeschreven in de Grote of Martinikerk 
in Doesburg, vanaf ongeveer 11.30 tot 12.30 uur. 
Koffie, thee en schrijftafels staan klaar. 

Bedrijventerrein ‘De Koppeling’ een 
nieuw pand rijker
ANGERLO – Op het bedrijven terrein De Koppe-
ling wordt hard gewerkt aan de realisatie van een 
nieuw pand. Hatraco, momenteel met vestigingen 
in Duiven, heeft na lang zoeken haar keuze voor 
Angerlo gemaakt. Het bedrijf is specialist op het 
gebied van geavanceerde elektrische ontsteking 
systemen en industriële bougies.
Het pand wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf de 
Graafschap en zal vooral duurzaam worden. Onder 
andere warmtebronnen en zonnepanelen moeten 
gaan zorgdragen dat het voorzien wordt van het 
BREEAM label. 
Op vrijdagochtend 2 november is met het perso-
neel van zowel Hatraco als van het Bouwbedrijf 
het hoogste punt gevierd. Riewald, directeur van 
het bouwbedrijf, ”het werd weer eens tijd dat er 
hier gebouwd wordt. Hatraco biedt aan ruim 30 
mensen werkgelegenheid hetgeen de economi-
sche als sociale belangen voor het dorp Angerlo 
kan versterken.
Medio April zal het bedrijf verhuizen.
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Sophie van (het) Hof van Giesbeek maakte Pools buffet 
op Poolse Nationale Onafhankelijkheidsdag in Den Haag
DEN HAAG - Op 11 november 2018 
kwamen mensen uit heel Europa sa-
men in Den Haag om de Nationale 
Onafhankelijkheidsdag van Polen 
te vieren. Deze dag is op 23 april 
1937 bij wet ingesteld. In 1945, na 
de Tweede Wereldoorlog, werd deze 
dag geschrapt, maar op 15 februari 
1989 is deze Nationale Onafhanke-
lijkheidsdag bij wet weer in ere her-
steld.

Voor deze viering kwamen zo’n 1000 
mensen uit heel Europa bij elkaar. 
Europol heeft deze dag, die o.a. be-
doeld is voor informatie-uitwisseling 
tussen de politiediensten van de 28 
lidstaten van de Europese Unie, ge-
organiseerd.

Medewerkers van het Hof van Gies-
beek waren gevraagd op deze dag 
het Poolse buffet te verzorgen voor 
500 mensen. Met de voorbereidin-
gen van dit buffet zijn zij wekenlang 
bezig geweest. Sophie, die zelf uit 
Polen komt, heeft heerlijke gerechten 
uit de Poolse keuken klaargemaakt. 
Ze kreeg veel complimenten en leuke 
reacties.
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INGEZONDENLeerzame afsluitende rit Hofrijders

GIESBEEK - Traditioneel sluiten de Hofrijders uit 
Giesbeek het zomerseizoen af in het weekend dat 
de zomertijd omgezet wordt. Dit jaar organiseerde 
Frits Elkink de afsluitende rit die vol verrassingen 
zat. Allereerst in het gastvrije HHVG werden spier-
versterkende middelen ingenomen in de vorm van 
koffie met appelgebak. 

Na wat bijgepraat te hebben bleek de rit vooral 
gereden te worden door een selectief groepje, niet 
iedereen kon zich blijkbaar vrijmaken. In een leuk 
tempo werd de Posbank aangedaan waar, Frits en-
kele zaken uitlegde die alleen ingewijden over dat 
gebied weten, namelijk dat er op bepaalde plaat-
sen  in de bossen rondom de Posbank overblijfse-
len van drie radiopeilstations uit de 2de wereld-
oorlog te bekijken zijn. Natuurmonumenten heeft 
deze overblijfselen opgenomen in: https://www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-
park-veluwezoom/route/teerose-route-terlet

Na een interessante en geschiedkundig verant-
woorde explicatie, werd de toertocht voortgezet 
via de Koningsweg naar het enige echte Moun-
tainbankmuseum in Arnhem. Echte herfstbladeren 
doordrenkt met het sinds deze zomer zeer kostbare 

vocht, regen dus, gaven de rit een extra dimensie: 
uitkijken want voor je het weet lig je op je …reet. 

In het Mountainbike museum wachtte ons naast 
de lekkere koffie, een andere verrassing: moun-
tainbikes. Natuurlijk verwacht je die in een Mtb-
museum, maar het aantal …onvoorstelbaar veel 
en in allerlei verschillende soorten en smaken. Wat 
er alleen al aan veringsystemen bedacht en uitge-
voerd is, niet te filmen zoveel.  Jeroen van Roekel 
was de voortreffelijke gastheer, die smakelijk over 
alle ins en outs van dit door Olympisch kampioen 
Bart Brentjens in 2015 geopende museum kon ver-
tellen. 

Mocht je interesse hebben, Googel even naar 
Mountainbikemuseum Arnhem en je ziet dat er 
allerlei events en trainingen te volgen zijn. Moe 
maar tevreden maakte de groep zich op voor de 
terugtocht  naar Giesbeek waarna in Ruumzicht 
een eenvoudige maar voedzame maaltijd genut-
tigd kon worden. De Hofrijders gaan zich nu klaar 
maken voor de MTBtochten die op de zondagoch-
tenden gereden worden vanaf 9 uur bij HHVG.  Dus 
heb je een MTB en is het weer oké, rijd eens een 
keer een ritje mee.             

Kerstviering op 
18 december in 
Grotenhuys
DOESBURG - Dinsdag 18 december staat in het 
teken van de Kerstviering. We gedenken de ge-
boorte van Christus, het grote wonder dat ruim 
2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De mid-
dag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling 
Doesburg en omstreken en de Diaconieën van de 
Ooipoortkerk en de Protestantse Gemeente te 
Angerlo-Doesburg. We volgen een liturgie met de 
vertrouwde liederen en Bijbellezingen.
Ds. Jan J. Poutsma doet de Overweging, Gerrit 
Bouwhuis begeleidt de liederen op de piano. Het 
begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met ge-
zellig samenzijn inclusief een hapje en drankje. De 
bijeenkomst is in het restaurant van Grotenhuys 
(v/h IJsselzicht) van Brakellaan 54 (ingang aan de 
achterkant van het gebouw bij het restaurant). 
Weet u van harte welkom!

Kerstviering bij het 
Ouderencontact op 
13 december in de 
Wehmerhof
ANGERLO - Het Ouderencontact is bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder. De bijeenkomsten 
vinden eens per maand plaats op een donderdag-
middag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.
13 december vieren we onze Kerstmiddag met el-
kaar  m.m.v. ds. Chris Kors
Het adres: ‘Wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in Angerlo 
(dit is het gebouw achter de Galluskerk) 

20 november in Doesburg: Scenes uit 
het dagelijks leven met dementie
DOESBURG - Leren leven met dementie gaat met 
vallen en opstaan. Je naaste met dementie gaat 
zich anders gedragen dan je gewend bent, begrijpt 
dingen vaak niet meer, is soms boos of verdrietig. 
Hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je het contact 
goed houden? Op deze avond willen we u daar-
voor ideeën aanreiken. Anne-Marie Troost en 
Yvonne Ribbink spelen door middel van improvi-
satietheater herkenbare scènes uit het dagelijks 
leven met dementie. Zij laten verschillende ma-
nieren zien waarop je in zo’n situatie zou kunnen 
reageren. Daarnaast krijgt u informatie over wat 
dementie doet met de hersenen en de gevolgen 
daarvan voor het gedrag. 
Dinsdagavond 20 november in de Gasthuiskerk, 

Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg. Aanvang 
19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur, einde ca 20.30 
uur. Deze informatie- en ontmoetingsavond is be-
doeld voor iedereen die meer wil weten over het 
omgaan met dementie. De toegang is gratis, aan-
melden is niet nodig.

Mocht de opvang voor de thuissituatie of het ver-
voer voor u een probleem zijn, dan kunt u daar-
over bellen met 0313 - 712400 (Buurtacademie 
Doesburg) of 026 - 3707070 (MVT Rheden en 
Rozendaal) of mail hulpmvt@mvtrheden.nl. Deze 
avond wordt georganiseerd door Alzheimer Ned. 
afd. Oost-Gelderland,Attent Zorg en Behandeling, 
Buurtzorg en STMG.

10 jaar 
Haarmode Gewi

GIESBEEK - Het is inmiddels een begrip voor Gies-
beek en omstreken geworden . Vele dames heren 
en kinderen weten de weg te vinden naar Gerdien, 
die er dan voor zorgt dat ze daarna met een mooi 
kapsel en een kop koffie tevreden de salon verlaten 
Op 1december a.s. wil ik graag mijn opgepimte sa-
lon aan jullie laten zien. We gaan om 14.00 uur van 
start met een feestje voor de kids en een bezoek 
van Sint en Zwarte Piet. Aansluitend om 15.00 uur 
zou ik graag een toost uit willen brengen met mijn 
klanten en belangstellenden om de volgende 10 
jaar in te luiden. Graag tot 1december a.s.

Haarmode Gewi, Gerdien Besselink
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‘Fleur&Time’ stopt, ‘Winkeltje van Kim’ start
GIESBEEK - “Lieve mensen, zaterdag 17 november is de laatste dag dat 
Fleur&Time in Giesbeek zit. Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken 
voor elf mooie prachtige jaren. Jaren van leuke gesprekken, bijzondere banden 
en veel mooi bloemwerk die ik voor jullie en de bedrijven mocht maken. 

Het was een moeilijke keuze om te stoppen met Fleur&Time, maar ik kan uit-
zien naar meer vrije tijd om andere leuke dingen te doen. Graag wil ik daarom 
ook jullie persoonlijk bedanken op vrijdag 30 november, vanaf 16.00 uur, in de 
winkel onder het genot van een hapje en een drankje. Er zullen zwarte pieten 
zijn die lekkere wafels gaan bakken. Ook is de snoeppot goed gevuld. 

Voor Giesbeek blijft de winkel bestaan en gaat verder onder de naam ‘Winkel-
tje van Kim’ met dezelfde kwaliteit bloemen en cadeau artikelen. Ik wens Kim 
heel veel succes en net zo’n mooie tijd als ik heb gehad in Giesbeek.”  

Liefs Marion.

Winkeltje van Kim

“Mijn naam is Kim Joling, een jonge gedreven ondernemer van 24 jaar uit 
Baak. Ik heb de diploma’s grafisch vormgever en bloemist behaald. Twee 
vakken die ik beiden geweldig vind en leuk met elkaar te combineren. Het 
‘Winkeltje van Kim’ is een gezellig knus winkeltje. Het assortiment is breed 
en bestaat uit bloemen, planten, decoratieaccessoires en kaartjes. ‘Winkeltje 
van Kim’ bezorgt met liefde bestellingen op het gewenste adres. ‘Winkeltje 
van Kim’ neemt alle tijd om te helpen bij het samenstellen van een boeket, 
bruidswerk of rouwwerk. 
Ben je benieuwd naar de winkel? ‘Winkeltje van Kim’ is ook benieuwd naar 
jou kom gezellig een kijkje nemen.”

Kim Joling
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Hutspot met
hummus
Deze heerlijke hutspot is net even wat anders.
Hummus is een kikkererwtenpuree, overal te 
koop en lekker als smeersel op een cracker of 
brood. 

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 400 g aardappels
- 2 uien
- 300 g wortel, in stokken gesneden
- 100 g hummus
- 2 vegetarische rookworsten

Aan de slag!
Schil de aardappelen en wortels, snijd de ui en 
de wortel in grove stukken. Vul een ruime pan 
met de aardappels en leg hier de wortels en ui 
op. Voeg ruim water toe en kook het geheel in 
ongeveer 20 minuten zachtjes gaar. Warm de 
rookworsten op. Giet af en stamp het geheel fijn, 
voel nu de hummus toe en roer goed door. Voeg 
eventueel nog wat halfvolle melk en vloeibare 
margarine toe. 
Serveer op een bord samen met de rookworst en 
eet smakelijk!

Groetjes, 
Merle 

Kinderdiëtistenpraktijk 
LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

INGEZONDEN

Donderdag 29 november  “Damestasjes 
lezen” bij Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
 
ANGERLO - Damestasjes zijn wonderbaarlijke din-
gen. Een damestas geeft zwijgend antwoord op 
levensvragen, toont ongebruikte kwaliteiten en 
talenten van de draagster van de tas. Kijk in een 
damestas en je kijkt recht in de ziel van een vrouw. 
Waarom heeft zij 6 pennen bij zich? Drie lipsticks 
en een kapotte sleutelhanger?
En heb je nooit een tas mee, ook over de mensen 
die tasloos door het leven gaan is veel te zeggen 
aan de hand van de spullen die ze bij zich dragen 
in broekzak en jaszak. Maar ook, wat stoppen zij in 
hun dashboardkastje of fietstas.
 

Yoeke Nagel, journalist, psychosociaal therapeut 
en spreekster heeft zich verdiept in de damestas. 
Zij vertelt ons over de geschiedenis van de hand-
tas. Tevens gaat ze een aantal damestasjes “le-
zen”. Wat heb je zoal bij je in je tas, waar denk je 
niet zonder te kunnen en neem je altijd mee, want 
je weet maar nooit.
Het is super hilarisch, maar tegelijk zegt het we-
zenlijk iets over jouw persoonlijkheid.
 
Het “damestasjeslezen” begint om 19.45 uur in de 
Meent in Angerlo. 

Stichting Dorpshuis Het Gebouw

LATHUM - Dorpshuis Het Gebouw in Lathum is 
duurzamer geworden en heeft mede door subsidie 
van de Provincie nu een dak vol zonnepanelen en, 

via een bijdrage van de gemeente Zevenaar, een 
warmtepompboiler.
Het bestuur dankt beide organisaties.
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Met de Isseltaler Musikanten muzikaal op weg in 2019

Muzikanten openen het jaar met twee ‘Nieuwjaarsconcerten’ 
In januari 2019 gaan de Isseltaler Musikanten op 
twee plaatsen in de regio hun traditionele Nieuw-
jaarsconcerten met Egerländerblaasmuziek geven. 
Samen met hun dirigent Cyrille van Poucke staan 
de muzikanten borg voor een stemmig Nieuw-
jaarsfeest.
De Isseltaler Musikanten willen met hun ‘tournee’ 
zoveel mogelijk blaasmuziekliefhebbers in de regio 
de gelegenheid geven om een sfeervol en gezellig 
blaasmuziekconcert mee te maken.  

Het eerste nieuwjaarsconcert wordt gegeven in 
Angerlo; daar concerteren de muzikanten op zon-
dag 6 januari 2018 om 11.30 uur in Dorpshuis de 
Meent, Prinses Margrietlaan 3a. De zaal gaat open 
om 10.30 uur.

De toegangskaarten à € 8,50 voor dit concert zijn 
(voor aanvang) aan de zaal verkrijgbaar maar kun-
nen ook gereserveerd worden via: 026-3820245/ 
info@isseltalermusikanten.nl  of via de agenda op 
de website www.isseltalermusikanten.nl. Ook zijn 
kaarten via de e-Ticketshop van het orkest te be-
stellen, zodat de bezoekers de kaarten direct thuis 
veilig kunnen betalen en kunnen printen. De zaal 
is een uur voor het optreden geopend.

Op zondag 13 januari 2018 staan de muzikanten 
in Laag-Soeren op de planken. Het orkest is dan 
te beluisteren met het feestelijke nieuwjaarspro-

gramma in Hotel Café Restaurant De Harmonie te 
Laag-Soeren, aanvang 11.30 uur. De Harmonie is 
gevestigd aan de Harderwijkerweg 35.

Nieuwe ‘Trachtenhemden’
De heren van het orkest hebben recentelijk nieuwe 
uniforme ‘Trachtenhemden’ aangemeten gekre-
gen, welke gekocht konden worden dankzij een 
bijdrage van Univé Stad en Land. Tijdens het con-
cert worden de door de verzekeraar gesponsorde 
‘Trachtenhemden’ officieel overhandigd.

Isseltaler Musikanten
De ‘Isseltaler Musikanten’ hebben hun standplaats 
in Rheden en zijn uitgegroeid tot een toonaange-

vende kapel gespecialiseerd in de Böhmische Eger-
ländermuziek. Door telkens weer gerenommeerde 
dirigenten aan te trekken heeft het orkest deze 
groei doorgemaakt en is het orkest na meer dan 
40 jaar nog springlevend. Er is gebleken dat er een 
behoorlijke groep liefhebbers van mooie stemmige 
blaasmuziek is, die de weg naar de optredens van 
de Isseltaler Musikanten weet te vinden. Met ge-
middeld 12 optredens per jaar zijn de muzikanten 
op de Bühne te vinden. Niet alleen in Nederland, 
maar ook bijvoorbeeld in Hamminkeln (Duitsland) 
bij feesten van de destilleerderij van de befaamde 
Isseltaler Kruidenlikeur en in Tramin (Zuid-Tirol) 
zijn de Isseltaler Musikanten graag geziene muzi-
kale gasten.
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Overnachtingshaven Giesbeek; 
een mooi plan volgens het IOWV

Aan RWS Oost Nederland,Project Overnachtings-
haven Giesbeek

Betreft; reactie op presentatie plan Overnachtings-
haven Giesbeek op 10-10-2018.

Geachte heer van den Haak,

Op woensdag 10 oktober hebben we een presen-
tatie van een plan gehad waarbij de opmerking 
werd gemaakt namens het IOWV; het is te mooi 
om waar te zijn. Hier willen we graag op aanhaken. 
In totaliteit zijn we tevreden over het bereikte re-
sultaat. Op onderdelen hebben we nog een aantal 
tips waar we graag van zien dat deze ten uitvoe-
ring worden gebracht of dat er concrete afspraken 
over worden gemaakt. Met name de papieren 
realiteit een praktische laten worden zetten wij 
vraagtekens bij en zouden daar graag bij behulp-
zaam zijn.

Inrichting van de Zuidlob
De filosofie van de landschapsarchitect kunnen 
we volgen voor alle onderdelen van het plan be-
halve bij de Zuidlob. Dit is ook goed te zien op de 
foto toegevoegd als bijlage. De openheid om de 
Veluwe te kunnen zien onderschrijven wij, alleen 
de “lokale kleur” van het landschap wordt uit het 
oog verloren. De natuurlijke begroeiing in de vorm 
van meidoornhagen verdwijnt in de Zuidlob en de 

GIESBEEK - De participanten van het IOWV (Initia-
tief Overnachtingshaven Westlob Valeplas) hebben 
op 10 oktober de presentatie van RWS over de 
Overnachtingshaven voor de schippers in Giesbeek 
bijgewoond. De reactie is positief met een aantal 
vraagpunten. Ruim twee jaren geleden zijn we met 
een aantal bezorgde bewoners van de Riesweerd 
bij elkaar gekomen om de haven in de Westlob van 
de Valeplas te krijgen en de omvang van vier naar 
drie steigers te krijgen. Deelname aan dit proces 
met dit resultaat hebben we bereikt door input en 
draagvlak van bewoners te krijgen, steun van de 
schippers uit Giesbeek en het goede gesprek te 
voeren met Rijkswaterstaat en de gemeente Ze-
venaar. Ook de ruim 65 bezwaren hebben er aan 
bijgedragen. Nu gaan we een volgende fase in en 
blijven we als IOWV de planvorming en de uitvoe-
ring kritisch volgen. Vandaar deze brief waarin we 
vragen stellen over een aantal praktische zaken 
zoals de inrichting, het onderhoud en handhaving 
van de regels. De brief is ook naar de gemeente-
raad van Zevenaar gestuurd.

‘getichelde ’ sloten die dwars op de dijk  en het 
strand liggen, verdwijnen. Deze zijn in combinatie 
met de meidoornhagen en ander struikgewas van 
cultuur-historische waarde.  De huidige begroeiing 
heeft ook nog een functie voor het weren van ge-
luid voor de wijk Riesweerd.  Het geluid wordt ge-
dragen op/over water en geeft nu al vaak overlast .  
Een mooie doorkijk, passend bij de “lokale kleur”  
richting Veluwe moet voldoende zijn.  
Onze tip; plant struiken en bomen aan die in de 
uiterwaarden van “Gies” thuishoren, maak de 
doorkijk minder groot en behoudt de tichelsloten. 
De vogelwerkgroep e/of milieuwerkgroep waar 
vele lokale bewoners in zitten willen jullie graag 
helpen.
Vraag: Is er budget beschikbaar vanuit de over-
heden zoals RWS, Provincie en gemeente om on-
derhoud te plegen en is het idee om de samen-
werking met Natuurmonumenten te zoeken zowel 
ten behoeve van het vinden van budget als in de 
praktische uitvoering?

Inrichting Valeplas
Onze tips: 
1. Zoveel mogelijk het recreatieve van de Valeplas 

versterken indien mogelijk. Dat geldt niet alleen 
voor de inrichting van het gebied maar  ook met 
de keuze van de te gebruiken materialen  en bv. 
ook de entree van het (recreatie)gebied.

2. Het realiseren/faciliteren van lesmateriaal in de 
vorm van een (voorlichting in de vorm van een 
animatie/ filmp(je) voor de watersportvereni-
ging etc. in samenwerking met het Watersport-
verbond. Deze kan bijdragen aan de veiligheid 
op de Valeplas.

3. Graag zouden wij het (uitkijk)platform aan het 
eind van de Veldweg aangepast zien t.b.v. de 
minder valide medemens zoals vissers of dorps-
bewoners.

Handhaving
Vanwege te verwachten geluidsoverlast en het 
voorkomen van CO2 uitstoot en andere vervuiling 
zien wij graag dat men geen gebruik gaat maken 
van eigen “stroom” voorzieningen( generatoren) 
op de schepen om lucht vervuiling en geluidover-
last tegen gaan en dat dan ook gaan handhaven! 
Onze tip: 
1. gebruiken van schone energie
2. Bij het in de lijn zetten van het project ook de 

andere overheden zoals gemeente en provincie 
vanuit haar rol betrekken. Zo nodig kan de ge-
meente het initiatief nemen om dit te coördine-
ren.

Vragen; 
1. Wie gaat dit handhaven en welke wetgeving en/

of beleidsregels gaan daaraan ten grondslag lig-
gen.

2. Wie wordt verantwoordelijk voor de handha-
ving van de regels in het totale gebied. In deze 
zouden wij graag een overzicht hebben op wel-
ke  beleidsterreinen wie waar verantwoordelijk 
voor is en welke wetgeving en/of beleidsregels 
daaraan ten grondslag liggen.

3. Wie wordt verantwoordelijk voor het onderhoud 
van het plangebied. De fraaie inrichting heeft 
onderhoud, lees geld nodig?

4. Strooiverlichting is niet gewenst, hoe wordt dat 
geregeld?

Fietsverbinding naar de Veerstal
De fietsverbinding aan beide zijden zodanig in-
richten dat het gemakkelijker is om op de pont te 
komen. Oftewel dat men er veilig met fiets, kinder-
wagen, rolstoel etc. gebruik van kan  maken.

Vraag: wie gaat daar voor zorgdragen en hoe gaat 
dat gebeuren?
Het fietspad vanaf de dijk bij de Riesweerd langs 
de scouting tot voorbij de overnachtingshaven is 
geplaveid met ribbels. Dit is geen doen voor fiet-
sers. 
Onze tip; gebruik fiets- en milieuvriendelijk ma-
teriaal ..

Afspraken over het aantal steigers en boten
In het plan zien we drie steigers en een auto af-
zetsteiger.  Ons uitgangspunt komt overeen met d 
e17 boten die genoemd zijn in de leaflet van RWS. 
Als we de haven nu zien in de presentatie komt het 
beeld bij ons naar voren dat er  veel meer boten 
kunnen liggen.
Onze tips: 
1. Laat de auto afzetsteiger ook alleen voor het 

afzetten van auto’s zijn;
2. Maak helder om welk aantal boten het gaat die 

er aan de drie steigers  kunnen gaan liggen;
3. Leg dit vast in beleidsregels die te handhaven 

zijn

Graag zouden we een digitale versie van u ontvan-
gen van het op 10 oktober jl. gepresenteerde plan 
Overnachtingshaven Giesbeek. Uiteraard zijn we 
bereid in gesprek te gaan over deze brief.

Namens IOWV(Initiatief Overnachtingshaven 
Westlob Valeplas)
Hans Kemper
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ADVERTORIAL

Kliederkerk Doesburg, Kom je ook?

Doornbikes de nieuwe fietsenwinkel in 
Giesbeek!
GIESBEEK - Het idee voor een eigen fietsenwinkel 
ontstond vijf jaar geleden. Toen waren ze er nog 
niet klaar voor. Nu, vijf jaar later, is Doornbikes 
serieus aan het bouwen aan een bijzondere fiet-
senwinkel.

Henk & Ria van Doorn zijn in 2004 begonnen 
(kantoor aan huis) met de verkoop van bijzondere 
(sport)horloges aan juweliers, sport-, outdoor- en 
pilotenwinkels. In die tijd ontwikkelde de online 
markt zich enorm en daarin zijn ze meegegroeid. 
Ze verkochten destijds wereldwijd via diverse on-
line webshops.

“De horlogemarkt is aan het veranderen en wat 
hierbij opvalt is de groeiende vraag naar smart-
watches”, aldus Henk. “Omdat we al sinds 2008 
geselecteerd partner zijn van het gehele Garmin 
sport- en outdoor assortiment is ook dit een tak 
van sport die we goed beheersen.” Vanuit een 
diepgewortelde passie voor horloges, sport & out-
door en tweewielers van zowel Henk als Erik - die 
sinds 2012 betrokken is bij het bedrijf - werd er 
vaak gebrainstormd over het inslaan van een nieu-
we weg. “De klant kan nu zowel online als ‘in de 
fysieke winkel’ bij ons terecht voor gedegen advies 
en speciale aanvragen.”

In november 2017 hebben ze het pand aan de 
Uitmaat 25 gekocht waardoor er meer ruimte is 
voor verdere uitbreiding van activiteiten. Mede 
hierdoor kwam het plan voor een fietsenwinkel 
steeds dichterbij! “We werken momenteel aan 
een professionele showroom en werkplaats. In de 
showroom is er gelegenheid voor de klant om fiet-
sen, fietsonderdelen en accessoires te bekijken en 
uit te proberen. Met behulp van een groot digitaal 
display waar het hele assortiment goed en duide-
lijk te bekijken is, kunnen klanten professioneel ad-
vies krijgen en direct bestellen. De online winkel is 
24/7 open en het aanbod wordt continu uitgebreid. 
Om de online ontwikkelingen bij te houden is Koen 
sinds 2018 als front-end developer in dienst om 
het Doornbikes- team professioneel te versterken. 
Doornbikes is een officieel erkend leerbedrijf, het 
team wordt continu versterkt door MBO- en HBO-
stagiaires, meestal van het Graafschap College of 
de HAN. “Ze zorgen continu voor een frisse wind”. 

Doornbikes is sinds twee weken een gecertifi-
ceerde Thuiswinkel Waarborg webshop en hiermee 
voldoet het bedrijf aan alle juridische eisen.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
1. Doornbikes wil iedereen de mogelijkheid bieden 
om lekker te kunnen fietsen. Naast een standaard 
assortiment willen ze graag speciale fietsen aan 
kunnen bieden voor mensen die mindervalide zijn, 
denk hierbij ook bijvoorbeeld aan ouderen die min-
der stabiliteit of specifieke wensen hebben.
2. Het eerste prototype carbon racefiets is in de 
maak die onder het merk DOORN zal worden ge-
introduceerd.
3. Daarnaast wil Henk het merk Garmin een pro-
minente plek geven in de showroom zodat men-
sen allerlei Garmin sport & outdoor producten 
kunnen zien, proberen en beleven. Hiermee speelt 
Doornbikes in op de groeiende markt voor lifestyle 

& gezondheid en het meten van sportieve activi-
teiten. “Wij zijn geautoriseerd Garmin dealer. Het 
volledige sport- en navigatie-assortiment staat op 
onze website en is niet alleen te gebruiken voor 
de fietssport, maar ook voor diverse andere acti-
viteiten, zoals o.a. hardlopen, golfen, yoga, fitness, 
water- en wintersport.

Als lezer van het Angerlo’s Nieuws bieden wij u 
t/m 31 december 2018 een korting aan van 10 %. 
De kortingsbon is in te wisselen in onze winkel en 
geldt voor het hele assortiment.

De koffie/thee staat altijd klaar dus kom gerust 
eens binnen wandelen!

Kom kennismaken met verhalen uit de Bijbel!
Op 18 november a.s. gaan we weer Kliederkerk 
houden in Doesburg. Gezinnen met kinderen ma-
ken samen kennis met de betekenis van verhalen 
uit de Bijbel. Deze keer is het thema “Abraham”. 
Dat belooft weer een leuke middag te worden! We 
hebben een aantal spellen en activiteiten die erg 
leuk zijn om met elkaar te doen. We sluiten af met 
een gezellige gezamenlijke maaltijd. We gaan er 
weer een mooi feest van maken!

Je mag gewoon binnen lopen met je vader en moe-
der en hoeft geen lid te zijn van de PKN Angerlo-
Doesburg. Als je wil mag je ook met je opa en/of 
oma komen. Oudere broertjes en zusjes komen 
natuurlijk ook mee. Voor hen hebbben we speciale 
uitdagingen.
Om de maaltijd goed te kunnen plannen is het wel 
fijn als je van tevoren opgeeft met hoeveel mensen 

je komt via Kliederkerkdoesburg@gmail.com
De deur is open vanaf en 16.00 uur we beginnen 
om 16.15 uur. Om 18 uur gaan we eten zodat ie-
dereen weer op tijd thuis kan zijn.

Er is geen toegangsprijs maar een vrijwillige bij-
drage wordt gevraagd om ook volgende Klieder-
kerk vieringen mogelijk te maken.

Om alvast naar uit te kijken, kun je de volgende 
Kliederkerkdata al in de agenda van 2019 zetten:
20 januari  Schepping
17 maart  Arm en rijk
26 mei  Storm op het meer

Wil je meer weten over wat Kliederkerk inhoudt, 
dan kun je via onze facebook pagina: kliederkerk-
doesburg of op www.kliederkerk.nl meer informa-
tie vinden.
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Schoorsteentest voor de Pieten

Brandweer Giesbeek is op zoek naar U
 

GIESBEEK - “Ik ben nu net terug uit Zweden, waar 
ik met collega’s uit Gelderland-Midden oefeningen 
heb meegemaakt. Interessant om daar te zijn en 
te zien hoe zij de problemen aanpakken. Ik vond 
het heel leerzaam en kan die nieuwe kennis hier 
zeker gebruiken”. Aan het woord is ondernemer 
René Lukens uit Giesbeek. Zijn motivatie om bij 
het brandweerkorps te gaan komt vanuit sociale 
gedrevenheid om wat terug te doen voor de maat-
schappij. “Laat in het Angerlo’s Nieuws vooral 
uitkomen dat we ook op zoek zijn naar vrouwen 
die zich geroepen voelen om bij het korps te gaan. 
Graag breiden we ons korps ook uit met vrouwe-
lijke hulpverleners”. Aldus Vanessa van den Boom, 
die als een van de twee vrouwen binnen het korps 
in Giesbeek haar activiteiten uitvoert. Uit de inlei-
ding zal duidelijk zijn geworden dat Brandweer 
Giesbeek op zoek is naar aanvulling van haar vrij-
willigers korps.  

Binnenkort gaan enkele mensen het korps verlaten 
en aanvulling is daarom gewenst en vereist. Het 

korps zoekt uitbreiding met mensen van achttien 
plus, die het als een uitdaging zien om op het ge-
bied van brandweertaken hun handen uit de mou-
wen willen steken. Logischerwijze denkt u bij een 
brandweerkorps aan branden blussen en dat was 
het dan, maar dat is al lang niet meer de hoofd-
taak. Van de gemiddeld dertig keer per jaar dat het 
korps uitrukt, is er natuurlijk van brand bestrijden 
sprake, daarnaast kunnen de assistentievragen 
gaan over reanimaties, hulp bij verkeersongevallen 
en incidenten op het water. Stormschade opruimen 
en de omgeving weer veilig maken, is vaak een 
klus die bij de brandweer op het bordje komt. 

Zo zijn er een aantal assistentievragen die van het 
korps flexibiliteit en geschooldheid vragen zodat 
op adequate wijze opgetreden kan worden. Uiter-
aard wordt aan scholing veel aandacht besteed en 
het niveau van de opleiding is zo dat mensen met 
een gemiddelde intelligentie het programma met 
succes kunnen volgen.  
Voor het oefenen van situaties worden een aantal 

maandagavonden ingeruimd waar leerzaamheid 
en gezelligheid na te streven doelen zijn. Na het 
met succes volgen van de basisopleiding, word je 
lid van het korps vrijwillige brandweer Giesbeek. 
Je leergierigheid kan verder bevredigd worden 
door opgeleid te worden tot chauffeur- pompbe-
diener, schipper op de brandweer hulpboot en be-
velvoerder op de tankautospuit. Bij het  predicaat 
vrijwillig, denkt u misschien aan onbezoldigde ar-
beid, maar niets is minder waar: voor alle activitei-
ten, zowel op het gebied van opleiding als op het 
gebied van oefenen en daadwerkelijk uitrukken, 
krijgt u een vergoeding. 

Mocht uw belangstelling gewekt zijn en zou u in 
gesprek willen met de vrijwilligers van Post Gies-
beek, stuur dan een e-mail naar postcommandant 
Hans.Verhoef@vggm.nl of bel 088-3555435. 
U kunt ook vrijblijvend op de oefenavond van  3 en 
17 december binnenlopen in de kazerne van Post 
Giesbeek, waar om 19.30 uur met de oefeningen 
gestart wordt . 

ZEVENAAR – Sinterklaas maakt zich dit jaar grote 
zorgen over de vele nieuwbouwhuizen in Neder-
land. Passen de cadeautjes nog wel door die nieu-
we schoorstenen? Tijdens de intocht van de Sint in 
Zevenaar zoeken de Zwarte Pieten dit hoogstper-
soonlijk uit. Het programma van de intocht begint 
om 14.00 uur.

Net zoals andere jaren reist Sinterklaas na aan-
komst in Nederland meteen naar Zevenaar. Ook dit 
jaar staat de Sint een heel festijn te wachten, met 
natuurlijk een hoofdrol voor de meegereisde Pie-
ten. “Sinterklaas heeft gehoord dat het oude ge-
meentehuis wordt gesloopt en dat er nieuwbouw 
komt. Nu maakt de Sint zich grote zorgen”, laat 
Ronald Straatman namens de organisatie van de 
intocht in Zevenaar weten. Samen met de Pieten 
en de aanwezige kinderen hoopt hij de Sint ko-
mende zaterdag gerust te stellen.

Schoorsteentest
“We hebben een schoorsteentest in voorberei-
ding”, verklapt Straatman. De Sint wordt om-
streeks 14.30 uur in Zevenaar verwacht. Maar al 
om 14.00 uur zijn kinderen van harte welkom, om 
bij het Raadhuisplein met het voorprogramma mee 
te doen. Dans en muziek staan ook dit keer cen-
traal. Straatman: “Ieder jaar is de intocht in Zeven-
aar één groot feest. De Zwarte Pieten zorgen voor 
dikke pret. Niets gaat zoals het hoort en toch loopt 
het nooit echt heel verkeerd af. Ik ben dus ook erg 
benieuwd hoe de Pieten de schoorsteentest gaan 
doorstaan.”

Route van de Sint
Eén ding is zeker. Sinterklaas en de Pieten begin-
nen de intocht in de Stationsstraat. Via de Kerk-
straat, Markt en Marktstraat gaat het gezelschap 
naar het Raadhuisplein. Na het feestelijke onthaal 

vervolgt de Sint zijn intocht via de Grietsestraat, 
Kampsingel, Bommersheufsestraat (om Albert He-
ijn heen) en Schoolstraat, om vervolgens via de 
Doelenstraat richting het station te gaan. 
Langs de route mogen kinderen de Sint van harte 
welkom heten. Ook het Zwarte Pietenorkest is 
weer van de partij.
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Vijfde Midwinterhoornwandeling in Doesburg
DOESBURG - Op 2 december aanstaande wordt 
alweer de vijfde Midwinterhoornwandeling Does-
burg georganiseerd. Deze jaarlijkse wandeling in 
en rondom Doesburg wordt jaarlijks door honder-
den wandelaars gelopen, waarbij onderweg de 
klanken van de midwinterhoorn te horen zijn. De 
wandelaars kunnen kiezen uit een wandeling van 
7 of 20 kilometer. De wandeling van 7 kilometer 
is leuke wandeling die ook prima te doen is met 
kinderen en gaat onder andere over de vesting-
wallen, de zogenaamde batterijen van Doesburg. 
De 20 kilometer is voor de meer geoefende lopers 
en komt zelfs tot in het buitengebied van Angerlo, 
waar op een historische plaats een ook rustpunt 
is ingericht.

Tijdens de wandeling klinken op verschillende 
plaatsen langs de route de mystieke warme tonen 
van de houten midwinterhoorns. 
De 13 enthousiaste leden van de Midwinterhoorn-
groep Doesburg blazen niet alleen op de hoorns, 
ook het maken van de hoorn kunt u bewonderen. 
Midwinterhoornblazen behoort tot ons immateri-
eel cultureel erfgoed en zondag 2 december is de 
eerste dag in de adventsperiode waarop geblazen 
mag worden. De periode van blazen loopt door 
tot Driekoningen op 6 januari, daarna worden de 
hoorns weer opgeborgen. 
In deze adventsperiode treedt de midwinterhoorn-
groep ook op bij scholen, kerstmarkten, herdenkin-
gen en kerstconcerten. Bijzonder is ook dat de Mid-
winterhoornblazers in de kerstvakantie dagelijks te 
horen zijn in het Openluchtmuseum te Arnhem. 

De wandelaars kunnen kiezen uit twee afstanden: 
7 of 20 km. Beide tochten zijn voor rolstoelgebrui-
kers geschikt, maar gaan dan niet over de vesting-
wallen. De route is bewegwijzerd en er is een rou-
tebeschrijving. Ook zijn er rustpunten opgenomen 
in de route. De kosten zijn € 3,00 (€ 1,00 korting 
voor KNWB leden) per persoon en voor kinderen 
t/m 12 jaar € 1,00.

Start en finish zijn in het clubgebouw “de Har-
monie”, Burgemeester Nahuyssingel 2 a 6981 AE 

Doesburg. Er kan gestart worden vanaf 9.00 uur 
voor de 20 kilometer lopers en vanaf 10.00 uur 
voor de wandelaars van de 7 kilometer. Er kan 
gestart worden tot uiterlijk 12.00 uur. De finish is 
uiterlijk 16.00 uur in de Harmonie. 

Gratis parkeren kan op het terrein “De Bleek”, “De 
Turfhaven” en de “Linie”.

Nadere informatie:
www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl

Mooi najaarsconcert St. Gregorius Giesbeek en Spontaan Angerlo 
GIESBEEK - Alles viel toen op zijn plek. Hoe vaak 
hoor je dat cliché niet als iemand aan wil geven 
dat alles klopte en dus goed was. Dit cliché was 
zaterdagavond 27 oktober van toepassing toen St. 
Gregorius het nummer Dont  cry for me Argentina 
in de St. Martinuskerk speelde. 

Voorafgaand aan deze wereldhit van Julie Coving-
ton werd een korte geschiedenisles gegeven door 
de ladyspeaker Odette Wardenier: altijd fijn om te 
weten waar een muziekstuk over gaat en in welk 
tijdsbeeld je het kunt plaatsen. Het lied werd daar-
na zo geweldig gespeeld door een goed samen-
spelende fanfare, die precies deed wat de dirigent 
Dineke Griek aangaf en met de groep ingestudeerd 
had. Voorafgaand aan deze wereldhit had St. Gre-
gorius de concertzaal al vermaakt met een aantal 
goed gespeelde nummers. Een van die nummers 
was een geschenk van de  leden van verdienste 
Willie en Cor Matser in verband met hun 50 ja-
rig huwelijksjubileum. Het lied Love Shine a Light, 
werd met een bij dit nummer passende lichtheid 
gespeeld en dat inspireerde menig bezoeker om 
het lied mee te neuriën of mee te zingen. 

Naast St. Gregorius zorgde de zanggroep Spon-
taan uit Angerlo er voor dat haar bijdrage in dit 
dubbelconcert substantieel was. Niet alleen van 
kwantiteit, ook van kwaliteit. Je hoort nog wel 
eens dat alleen mannenstemmen saai kunnen 
zijn. Door repertoirekeuze, articulatie, mimiek  en 

performance kun je er als koor veel aan doen om 
die ‘saaiheid’ te voorkomen. Dat lukte Spontaan 
tijdens dit concert heel goed. De afwisseling werd 
door hen gezocht in de taal waarin de liederen ge-
zongen werden, de begeleiding en in de bekend-
heid van de liederen. 
Menig aanwezige kon lekker meezingen met Cot-
ton fields en Sloop John Bee: so let it be. De warm-

te die ontbrak doordat de kachel het af liet weten, 
werd gecompenseerd door de warmte van de num-
mers, die gespeeld werden waardoor het applaus 
weer handverwarmend kon werken. 

Een geslaagd concert werd daarna in een prettige 
derde helft nabesproken in de ontmoetingsruimte 
van dit multifunctionele gebouw.     
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

zaterdag 17 november 19.00 uur Woord- en Communie, 
  Mw. B. Hakvoort, Caeciliakoor;
  tevens huldiging 3 jubilarissen.
zondag 2 december  10.00 uur  Oecumenische dienst te Giesbeek, 
  Ds. Engelage, Caeciliakoor
dinsdag 4 december 10.00 uur H. Eucharistie, Pater G. Remmers, 
  Samenzang
zaterdag 15 december 19.00 uur Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
zondag 16 december 16.00 uur Concert Koninklijk Doesborgh’s 
  Mannenkoor
zaterdag 22 december 18.00 uur Herdertjestocht
maandag 24 december 20.30 uur Pastoor Thanh, Caeciliakoor + 
  Gregorius klein
woensdag 26 december 20.00 uur Concert St. Gregorius
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

zondag 18 november 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 november 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Boersema
zondag 2 december 10.00 uur Martinikerk: ds. Bram Grandia

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 18 november 10.00 uur mw. Pols uit Zutphen
zondag 25 november 10.00 uur ds. Gert Jansen, predikant uit Lathum/
   Giesbeek. Eeuwigheidszondag
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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 nov. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
19 nov. ‘18 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Bingo-avond. 19.30 uur. Hof van Giesbeek
20 nov. ‘18 O.V.O.: Cabaret Hoezo uit Vorden, 14.00 uur De Meent
20 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
20 nov. ‘18 Vrouwenvereniging Lathum, Het Gebouw Lathum, 20.00 uur
21 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Bowlen, Dorpshuis Drempt                    
 14:00 uur
23 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Kaarten, Grotenhuys, van 
 Brakellaan.  14:30 uur
23 nov. ‘18 St. Vrienden v. d. Lathumse Kerk, lezing Bronbeek museum door 
 Hans van den Akker.
25 nov. ‘18 Boeken- en platenmarkt. Martinuskerk van 09.00 t/m 16.00 uur
28 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
01 dec. ‘18 Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 09:00-18:00 uur 
02 dec. ‘18 Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 09:00-18:00 uur
03 dec. ‘18 Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 13:00-18:00 uur  
03 dec. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
04 dec. ‘18 Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 13:00-18:00 uur
04 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur 
04 dec. ‘18 O.V.O.: Dhr. Hey uit Epe. Lezing over een land. 14.00 uur 
 De Meent
5 t/m 9 dec. Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 09:00-18:00 uur
7 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Maanopening Sinterklaas
 Bingo  in Grotenhuys: van Brakellaan 
12 t/m 16 dec. Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 09:00-18:00 uur  
12 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
14 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Kerststukjes maken (alleen 
 leden) in Grotenhuys: van Brakellaan 
15 dec. ‘18 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Kerstviering m.m.v. John Stinissen. 14.00 uur. Hof van Giesbeek
17 dec. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
18 dec. ‘18 O.V.O.: Kerstviering  14.00 uur De Meent Angerlo
18 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
19 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Bowlen, Dorpshuis Drempt                    
 14:00 uur
19 t/m 24 dec. Kerstbomen verkoop Dorpsstr. 72 Angerlo 09:00-18:00 uur 
19 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 11.00 tot 14.00 uur in De Meent
21 dec. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14:30 Klaverjassen, Jokeren, 
 Bridgen en Rummycub  in Grotenhuys: van Brakellaan 
23 dec. ‘18 Kerstzangdienst in De Meent te Angerlo. aanvang 19.00 uur
26 dec. ‘18 Jaarconcert St. Gregorius ‘Stars and Stripes’ in de St. Martinus-
 kerk in Giesbeek. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis!
14 jan. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
15 jan. ‘19 O.V.O.:  Jaarvergadering voor leden met na afloop stamppot-
 maaltijd.
21 jan. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. Worstmakerij Slagerij Gerritschen. 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
21 jan. ‘19 Oranjevereniging Angerlo: Jaarvergadering, 20.00 uur in ‘de 
 Meent’
25 jan. ‘19 St. Vrienden v.d. Lathumse Kerk,  Ierse Folk door Seanma.
28 jan. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
11 feb. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
18 feb. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. “Van alles wat” (zang en muziek) 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
25 feb. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
11 mrt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
23 mrt. ‘19 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo m.m.v. Dj Henry en 
 orkest Cabrio. Aanvang 19.00 uur.

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

1-daagse massageworkshop
Stoelmassage
Ontspanningsmassage
Voetreflexmassage
Sportmassage
 
www.sowopleidingen.nl   
info@sowopleidingen.nl
0313-843947, 06-13403564

24 mrt. ‘19 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)
 M.m.v. orkest Cabrio, feest tent Angerlo.
25 mrt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
25 mrt. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond Stereo dia’s in 3-D aanvang 19.30 uur.
 Hof van Giesbeek.
29 mrt. ‘19 St. Vrienden v.d. Lathumse Kerk,  Viool/harp/cello concert door 
 Anna Wiersum,  Diana de Vries, Agaath Kooistra.
6 april ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Paas-Lentefeest m.m.v. Mengelmoes. aanvang 14.00 uur.
 Hof van Giesbeek.
11 mei ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Seizoenafsluiting met diner. m.m.v. Toos en Roos. 
 Aanvang 14.00 uur. Hof van Giesbeek.
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INGEZONDEN

Oliebollenactie 
jeugd GSV’38
GIESBEEK - Ook dit jaar organiseert de Afdeling 
Jeugd van de voetbalvereniging G.S.V.’38 een olie-
bollenactie in Giesbeek. De opbrengst van deze ac-
tie wordt gebruikt voor diverse activiteiten voor de 
jeugd zoals o.a. zaaltoernooien en het Jeugdweek-
end in 2019.  Maandag 10 december zullen weer 
een groot aantal jeugdspelers in Giesbeek langs de 
deuren gaan om de bestellingen op te nemen. De 
prijs van de oliebollen is 5 stuks voor  € 4,00 en 10 
stuks voor € 6,00.  

U kunt ook bestellen door een email te sturen naar 
eef.h@kpnmail.nl, vermeld dan wel duidelijk het 
aantal oliebollen en uw naam en adres.  De olie-
bollen zullen op zaterdag 29 december bij u thuis 
afgeleverd worden.  U kunt de bestelling die dag 
ook zelf ophalen vanaf 12:00 uur in de kantine van 
onze vereniging.  U dient bij aflevering van de olie-
bollen te betalen. U kunt alleen oliebollen afhalen 
als deze ook daadwerkelijk besteld zijn, vrije ver-
koop is niet mogelijk !

Waterschap Rijn en IJssel: “Grond- en oppervlaktewaterstanden 
herstellen zich komende winter waarschijnlijk onvoldoende”
De grond- en oppervlaktewaterstanden zullen voor 
het voorjaar 2019 niet genoeg herstellen, tenzij 
het de komende maanden heel veel gaat regenen. 
Er is op sommige plekken wel 500 tot maximaal 
700mm neerslag nodig om weer op normale waar-
den te komen. Dit blijkt uit berekeningen die het 
waterschap heeft laten uitvoeren specifiek voor 
haar grondgebied. 

Regen nodig
Om de grondwaterstanden weer op niveau te krij-
gen is regen nodig, veel regen. Er moet komende 
winter net zoveel regen vallen als er normaal in 
een heel jaar valt. Gebeurt dit niet dan zal dit 
volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Water-
gangen worden eerder afvoerloos en vallen eerder 
droog. Ook de watertemperatuur stijgt dan sneller. 
Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwali-
teit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar 
eerder herhalen en mogelijk langer duren. 

Als elke druppel telt
Aan extreme droogte valt weinig te doen. In droge 
perioden telt elke druppel, maar als er geen drup-

pels zijn valt er ook niks te sturen. We zullen door 
de klimaatverandering in de toekomst vaker te ma-
ken krijgen met dergelijke perioden. Dat is een pro-
bleem dat niemand in zijn eentje kan oplossen. Het 
waterschap gaat daarom komende maanden met 
partijen in het gebied op zoek naar gezamenlijke 
handelingsperspectieven bij droogte, voor deze 
winter en voor de toekomst. 

Droger dan droogste zomer 
Door de (beperkte) regen in de afgelopen weken is 
er wel weer wat water beschikbaar voor de opper-
vlakkig wortelende gewassen zoals gras. Dit geeft 
het idee dat “herstel is ingetreden”, maar schijn 
bedriegt. De grond- en oppervlaktewaterstanden 
zijn sinds de extreem droge zomer alleen nog maar 
verder gedaald. De grondwaterstanden zijn tot een 
meter lager dan normaal voor deze tijd van het 
jaar en zijn nog steeds dalende. Meer dan de helft 
van onze watergangen is drooggevallen en in het 
overgrote overige deel is sprake van stilstaand on-
diep water. De Achterhoek kampt momenteel met 
een neerslagtekort van bijna 400 mm t.o.v. 50 mm 
in een normaal jaar. 

Droogtemaatregelen blijven van kracht
De maatregelen die het waterschap in de zomer 
heeft genomen, zijn nog steeds van kracht. Zo 
geldt er nog steeds een onttrekkingsverbod voor 
beregening uit beken, rivieren en sloten (opper-
vlaktewater) in heel het werkgebied en een ont-
trekkingsverbod voor beregening uit grondwater 
in drie specifieke kwetsbare natuurgebieden. Ook 
wordt er nog steeds op een aantal plekken extra 
water ingelaten vanuit het Twentekanaal om het 
water op peil te houden voor bijvoorbeeld het ste-
delijk gebied van Zutphen en Lochem.  

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJs-
sel: “We verwachten dat de grond- en oppervlakte-
waterstanden in ons hele gebied zich onvoldoende 
zullen herstellen. Dat betekent dat we komend 
voorjaar al beginnen met een achterstand. We heb-
ben de afgelopen zomer gezien wat voor gevolgen 
dat heeft voor onder andere de natuur, landbouw, 
scheepvaart en recreatie. Daarom zijn collectief be-
wustzijn en een collectieve zoektocht naar oplos-
singen en maatregelen nodig .”

Uitnodiging 
ANGERLO - 28 november hebben wij onze 
jaarlijkse verkoopmiddag van de Welfare.
U bent van harte welkom in de Meent, Prins-
ses  Margrietlaan 3a, Angerlo. 
De verkoop is van 2 tot vier uur de koffie staat 
klaar!

Mooi concert Red&Black in de 
St. Martinuskerk in Giesbeek
GIESBEEK - Precies om elf uur na het 
nieuws mocht Red&Black uit de start-
blokken komen na enkele reclameblok-
ken gehoord te hebben voor Radio Hila-
ria. Het concert van R&B werd integraal 
uitgezonden en dat vereist altijd een 
zekere discipline van het publiek: niet 
hoesten of andere geluiden veroorzaken. 
Gelukkig was de apparatuur van de zen-
der zo geconstrueerd dat zelfs het geluid 
van spelende kinderen niet hoorbaar 
was tijdens de uitzending. 

Het concert dat onder leiding stond van 
hr. Ruud Bohmer werd geopend met 
muzikale herinneringen aan de Cariben: 
Caribean Fiesta. Lekker ritmisch ge-
speeld met een fijne swing.  Tussen alle 
nummers door vertelde de ladyspeaker 
Marion Leenders, alias Annelies van Al-
legro, allerlei wetenswaardigheden over 
de muziek,  de band, maar ook over de 
geschiedenis van Giesbeek. Als je het 
concert vergelijken mag met de inrichting van een 
mooie kamer, dan kun je tot de conclusie komen 
dat elke kamer een aantal accessoires herbergt die 
er toe doen en andere interieurdelen maken het 
geheel compleet, maar treden minder op de voor-
grond. Zo ook bij dit concert: vooral de bekende 
nummers, die uitstekend gespeeld werden, lever-
den een uitbundig applaus op. Kenmerkend is dat 
ook deze fanfare uitblinkt in het spelen van mar-
sen. Bridge over Troubled Water, een medley van 
Coldplay, Mijn gebed en bovenal het Lied van Vick-
ky Leandros werden goed samenspelend muzikaal 

inhoud gegeven. Een leuke afwisseling tijdens het 
concert was de tweespraak tussen Etienne Wieg-
gers en de ladyspeaker Annelies van Allegro. Een 
vast onderdeel van de concerten vormt het optre-
den van de slagwerkgroep onder leiding van Peter 
Theunissen. Ook dit concert werd de akoestiek van 
de kerk uitgetest: proef volkomen geslaagd, mooi 
geluid. 

Mocht u de volgende uitzending van radio Hilaria 
willen beluisteren dan kunt u de volgende week op 
hen afstemmen: zelfde tijd, zelfde golflengte.      
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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.

• W.F. Besselink • G.J. Tomassen • Mevr. K. en Hr. M. Roekens • Joost Thiel •  CDA 
Zevenaar • Annelies Arnoldus Massages • Martien en Hennie Janssen • Sportver-
eniging 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 • An-
nie en Leo v.d. Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • Dik en Margy Bril • Diny van 
Bommel • Welfare Angerlo, Giesbeek en Lathum • Bridgeclub Angerlo • Adriaan en 
Ineke Worm • Wim en Marietje Lourens • St. Jeugdwerk Giesbeek • St. Vrienden van 
de Giese toren • Mw. M.W.G. Senhorst-vd Boom • A.J.G. Wieggers • P.L. Wieggers-
Vermeulen • A.G.M. Huting-Jansen • Hr. M.J. Fohr MW. P.R. Fohr Borger • Hr. en 
mevr. Mosterman • J.G. Kelderman • A. Vlemingh • Bernadet en Bert v.d. Saag • 
Mw. J. Zuydam Rozendal • J.J.W. Kelderman-Leenders • St. Sinterklaas Angerlo • 
Otto en Sabine Salomons • Henk en Ineke Kock • Seniorenver. Met Elkaar voor 
Elkaar • G. Hendriksen en K. de Man • J.J. du Croix Mw. A.C. du Croix-van Bon • 
Mw. S. Sloot-Hensel • Paul en Lia Ubbink • T.G.M. Pelgrim • Fam. Looten • Robert en 
Monique Wieggers • J.H. Peters • Lies en Wim Tieben • H. Gronloh en R.A. van Dijk • 
Henk en Thea Hulshorst • Gelderse Vlaggenhandel • Willy en Doortje Albers • Diet-
mar 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 • Anneke 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. Mol-
link Cunningham • L.T. Klein Herenbrink • H. Derksen • Henny en Otto Bonte • A.G. 
Huting-Jansen • Vrouwen van nu Angerlo • E.M. Witjes • Kees en Mia Goes • Geert 
en Til Witjes • G.J. Tomassen • C.V. De Deurdouwers • E.H.J.M. Thiel • J.G. Geurds 
• Mw. J.S. Wieggers-Worm • Fanarekorps St. Gregorius • Gerard en Ria Soethof • 
Feestvereniging Lathum • Smirdex Nederland • Jan en Dinie Ubbink • Jurgen en 
Marisa Kramp • Christine Dameskleding • Piet en Annie Dekkers • H. Heeroma • 
J.A.W. Veldhorst • E. v.d. Kamp v. Rooyen • J.F. Otten • W.F. Besselink •

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl

Na het overlijden van onze zorgzame, levenslustige 
en dappere moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Annie Gerritsen - Zwaan
was het fijn om te merken dat ook in verdrietige 
tijden er zovelen waren die met ons meeleefden 
door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of 
door aanwezig te zijn bij de afscheidsdienst.

Graag willen wij u hiervoor bedanken.

 Mariëtte en Henk
 Anja en Johan
 Jacquelina en Tony
 Klein- en achterkleinkinderen

Giesbeek, november 2018
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