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62 Dagen
Of het werkelijk zo gaat plaatsvinden valt nog 
te bezien, maar administratief ben ik over een 
jaar met pensioen. Of het een vreugdevol of 
beangstigend vooruitzicht is, weet ik nog 
niet. Veel op vakantie of het zwarte gat: dat 
soort afwegingen heb ik altijd geparkeerd 
in het ‘ooit’-vak. Daarin ben ik niet uniek en 
kennelijk hebben vadertje staat, moedertje  
vakbeweging en andere leden van onze  
bevoogdende familie besloten daarvoor een 
collectieve aanpak te ontwikkelen. Een deel 
van die aanpak viel in de bus; ik lees dat ik 
dit jaar recht heb op 62 dagen vakantie. Da’s 
veul. Even een telsommetje: deze 62 + 104 
weekend + 7 feest = 173 vrije dagen op 365 
dagen in een jaar; mij resten ongeveer een 
op twee dagen om nog wat te doen. Kortom: 
deze regeling maakt van mij een parttimer. 
Een jaar, is dat tijd genoeg om te wennen 
aan alleen nog maar vakantie? Ik kijk over de 
muur bij wat voorgangers en zie er opvallend  
veel die met een vol pensioen minder vrije 
dagen hebben dan ik nu. Betaald werk,  
vrijwilligerswerk: dat onderscheid maak ik 
niet en dat is er in feite ook niet. Een kort  
dipje direct na de pensionering, maar dan 
stijgt de productiviteit een paar jaar tot 
aanzienlijke hoogte. Bewijs: probeer maar 
eens een afspraak te maken. ‘Bestuursver-
gadering’, ‘de kleinkinderen’, ‘bezorgdienst 
apotheker’ en ook ‘ik werk nog een paar 
jaar door op de zaak’. Voorbeelden die ik in 
twee dagen heb genoteerd, omdat ik dacht 
‘met mijn 62 dagen extra heb ik meer tijd  
vrienden te bezoeken’.  Verkeerd gedacht: ik 
wel, zij niet.

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.SPORTCAFEUNIEK.NL
BINGERDENSEDIJK 2  6987 EA GIESBEEK
Tel: 06-53943219

Alternatieve Elfstedentocht Weissensee
Tweehonderd kilometer bikkelen

Bijna 15 graden, lekker zonnetje erbij, koffie op het 
terras. In Nederland is het geen weer voor de Tocht 
der Tochten. Daarom is het peloton verhuisd naar 
Oostenrijk. Daar is het ook 15 graden, maar wel 
onder nul. 
Vanuit Giesbeek is ook een delegatie afgevaardigd.  
Een viertal onverschrokkenen, die op het  
bikkelharde, door scheuren aan gaten verminkte 
ijs, lijf en leden riskeren voor een niet zo bijzonder  
kostbaar kleinood: het roemrijke kruis als  
herinnering aan deze beproeving. De moedigen 
die dit jaar de uitdaging aangingen zijn Remco 
Schaars, Erik Veldhorst, Patrick Verhoef en Gerard 
Hendriksen. In een indrukwekkend decor legden de 
drie eerstgenoemden 16 ronden van 12.5 kilometer  
in 10,5 uur af. Gerard, in dit gezelschap toch de  
beginneling, behaalde zijn doel: de honderd  

kilometer werd gehaald.
Dit succes is ook de danken aan de goede zorg van 
het tweemans verzorgingsteam en natuurlijk ook 
dankzij het thuisfront, dat de tocht via livestream 
kon volgen. Samen hebben zij de behaalde  
successen overgoten tijdens een feestelijke nazit, 
die in deze sport, zelfs in Oostenrijk, geen après-ski 
mag heten.

De Weissensee is een bergmeer in Oostenrijk, 
het ligt in de deelstaat Karinthië. Het meer is 12 
km lang en ligt op een hoogte van 930 m. De  
Weissensee is in Nederland vooral bekend  
vanwege de Alternatieve Elfstedentocht, in het  
algemeen is het een bekend gebied voor toerisme 
vanwege het natuurschoon.
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ADVERTORIAL

Materiaal grondwaterproject naar Sri Lanka
Op vrijdag 8 februari zijn 2 LargeRotoSonic FS250 sonische  
boormachines, 2 watertankers en 2 servicetrucks, allen gemonteerd 
op 4x4 Mercedes Benz trucks, op transport richting Sri Lanka gegaan. 
De imposante hoeveelheid voertuigen en materiaal is bestemd voor 
het vijfjarig miljoenenproject dat Royal Eijkelkamp sinds maart vorig  
jaar in opdracht van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and 
Water Resources Management uitvoert. Naar verwachting komt het  
materiaal midden maart aan in Sri Lanka.
 
De afgelopen maanden is al het materiaal gebruiksklaar gemaakt bij Royal 
Eijkelkamp in Giesbeek. 2 Trucks zijn voorzien van boormachines die gebruik 
kunnen maken van verschillende soorten boortechnieken, waaronder sonisch 
boren. Met deze boormachines worden later dit jaar peilbuizen geboord in Sri 
Lanka waarin grondwatersensoren worden geïnstalleerd.
 
Op 2 trucks zijn watertanks van 1.000 liter gemonteerd. Deze zorgen ervoor 
dat er tijdens het boren voldoende water aanwezig is. De laatste 2 trucks 
bevatten compressoren en extra laadruimte voor (boor-)materiaal. Op de 2  
opleggers zitten recycling en mixing units die de grove en droge onderdelen  
van de boorvloeistof scheiden. Naast de voertuigen gaan er zo’n 30  
containers vol met aanverwante apparatuur richting Sri Lanka, allemaal  
bestemd voor het te realiseren grondwater monitoringsnetwerk.
 
Het te realiseren grondwater monitoringsnetwerk, bestaande uit 150  
meetlocaties, biedt de beslissingsnemers van het Sri Lankaanse ministerie in 
de nabije toekomst tijdige, betrouwbare en accurate data op basis waarvan 
grondwater gerelateerde problematieken gemonitord en gemanaged kunnen 
worden.

Voorafgaand aan het transport heeft een delegatie van het Ministry of  
Irrigation and Water Resources Management uit Sri Lanka een bezoek  
gebracht aan Royal Eijkelkamp om met eigen ogen al het materiaal te  
bekijken, inspecteren en testen. ‘De inspecties en testen zijn perfect verlopen 
en we kunnen dus alles met een gerust hart richting Sri Lanka transporteren.’ 
aldus Project Manager Elsa Mulder-van Heijst.

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

Uitmaat 9 | Giesbeek | 0313 632 242 | www.autobedrijfscheers.nl



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

De sneeuw viel me bakken uut de luch. Met 

un paar uur lag de oprit helemoal vol met un 

centimeter of tien sneeuw. Gin deurkommen 

meer aan. Ei die sneeuw op de oprit loat liggen 

en gi-j goat dur un paar keer øver hen en weer, 

dan hei noa da un paar keer gedoan te hebben  

un iesbaan en kom ie nie meer van huus af. 

Toenk da dus zag, hek mien werkplunje  

aangetrokken, de klompen aan, un sneeuw-

schuuver gepakt, niet te wearm gekleed en nor 

buuten. Achter ut huus hak ut zo opgeruumd, 

mor de oprit, da vrog toch wa meer energie.  

Ut ontbijt was goed gewes, aan energie  

ontbrak ut mien nie. Kweet nie of dei wel us 

op klompen in de sneeuw heb gelopen, ei da 

wel us gedoan heb dan wej ok dat sneeuw 

onder de klompen vast blief plekken en ei nie 

oppas, dan kan da goed verkeerd aflopen.  Noa 

un kwaertier, hak zun bult sneeuw onder de  

klompen, dak ze bij un stuk iezer dat doar veur 

diende, schoon wilde maken. Je mot doar dan 

effen flink met de klompen øver hen rouzen, 

dan worden ze wel weer schoon. Un bietje 

wankel op een been stoand, gink inens deur de 

enkel. Gecompliceerde breuk. Gvd.. wa deej da 

zeer zeg. Met un hoop herrie nor ut ziekenhuus 

gebrach. Deur zeer deskundig personeel werd 

de enkel deur un bjoetie van un dokter gezet. 

Mor da deej zun pien zeg, met un schreeuw 

werd ik wakker,… weg bjoetie. Ik had ut  

allemoal gedroomd. Toenk de gedienen øpen 

deej keek ik vanuut ut hotel, woar we al 

un paar dagen waren, øver de Atlantische  

oceaan in Buarcos in Portugal. Straks 

gin sneeuw ruumen, mor effe in ut  

binnenstebuutenbad zwemmen leek mien  

now un bèter plan dan sneeuwballen gooien.
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Afscheid van Mariët en Jan Wasser, 
Taco neemt het roer over

GIESBEEK - De verrassing was groot voor Mariët 
en Jan Wasser toen ze rond 19.00 uur de grote 
zaal van het Olde Schop inliepen nadat ze in het 
restaurant een afscheidsdiner gebruikt hadden. 
Zonder hun medeweten waren klanten en (oud)
personeelsleden van De Spar ingelicht over deze 
afscheidsbijeenkomst en velen waren dan ook 
naar de zaal gekomen om beiden de hand te  
drukken. Voor ons blad een mooie gelegenheid 
om hun Giesbeekse tijd even door te nemen. Het  
volgende is opgetekend uit de mond van Jan 
Wasser: op 1 september 1982 ben ik in Giesbeek  
begonnen. Dit gebeurde nadat ik door een  
bedrijfsadviseur van de Sperwer, onze toenmalige  
inkooporganisatie, was gevraagd, of ik niet een 
eigen zaak wilde beginnen. Na overleg met mijn 
vrouw Mariët hebben we na veel wikken en  
wegen besloten de stap te nemen. We woonden 
destijds in Overdinkel, een plaatsje in Overijssel in 
de buurt van Enschede. Het was best een moeilijke 
beslissing, we hadden een dochter Kirsten en mijn 
vrouw was in verwachting van ons tweede kind 
Taco. De organisatie Sperwer had twee winkels in 
de verkoop, waaronder de toenmalige 4=6 markt 
die door de toenmalige eigenaar de heer Eerland 
te koop was aangeboden. Giesbeek stond ons het 
meest aan. Dit vanwege het dorpse karakter en de 
locatie onder de molen, die we erg leuk vonden. De 
toenmalige slagerij was onderverhuurd aan Bertus 
Berendsen. Nadat we met Bertus en Ans kennis  
hadden gemaakt leek Giesbeek ons de juiste  
beslissing. De eerste tijd was het best moeilijk. Vijf 
of zes dagen in de week reed ik vanuit Twente naar 
Giesbeek en terug. Dat  was niet het ergste, maar 
er werd niet genoeg verdiend om de kosten te  
dekken. Er moesten maatregelen genomen  
worden. Dit in de vorm van personeel ontslaan. 
Dat zijn geen leuke items voor een startende  
ondernemer. Gelukkig bleven de klanten ons wel 
trouw en werd er na verloop van tijd ook iets  
verdiend. Intussen waren we ook naar de  
Achterhoek verhuisd. Het was ook fijn dat in  
Giesbeek het aantal inwoners toenam en er vrij 
veel jonge gezinnen kwamen wonen. Na ongeveer 
4 jaar konden we onze eerste kleine verbouwing 
doorvoeren en de supermarkt naar eigen idee  
aanpassen, waardoor het steeds meer je eigen  
toko werd. Ook was concurrentie best wel  
aanwezig in de vorm van Theo Eijkels de  

groenteman en Peters de bakker. Die waren er 
nog niet toen wij de 4=6 markt kochten. Wel werd 
in de loop van de tijd  het koopgedrag van de  
consument anders en ging men minder vaak naar 
een speciaalzaak. Dat werd mede veroorzaakt 
doordat het fenomeen tweeverdieners opkwam 
en er in de supermarkt meer keuze kwam. In die 
tijd werden er ook al boodschappen bezorgd op 
donderdag en vrijdag. Wat dat aangaat herhaalt 
de tijd zich. In de loop der jaren hebben we heel 
wat personeel gehad, gelukkig was het verloop 
niet erg groot, Egbert werkte er al voor we de zaak 
kochten en werkt nog steeds bij ons. Daarnaast  
maakten we veel gebruik van parttime  
werknemers in de vorm van scholieren. Ook traden 
broers en zussen in dienst en na verloop van tijd 
zelfs een oma, dochters en kleinkinderen zoals  bij 
Daatje Baars het geval was. Volgens mij best uniek. 
Over het algemeen hadden we wel een hechte 
groep die zich na verloop van tijd steeds weer 
verjongde. De leuke ervaringen in Giesbeek zijn 
wel de trouwe klanten die al die tijd dat wij daar 
werken, iedere vrijdagmorgen voordat de winkel 
openging al op de stoep stonden. Jaren van echte 
klantentrouw. Nare dingen zijn er ook gebeurd 
o.a. twee jonge medewerkers Andre en Jeffrey zijn 
overleden: een door een dodelijk ongeluk een door 
de vreselijke ziekte kanker. Dat vergeet je nooit. 
In de loop der jaren zijn we ook nog twee keer  
verhuisd. Daar ik een natuurmens ben en van  
bossen houd, zijn we  niet naar Giesbeek maar 
naar de Veldhoek, een klein gehucht voorbij  
Zelhem, gaan wonen waar het ons nog steeds 
goed bevalt. Nu we een paar weken thuis zijn en 
met allerlei klussen bezig kunnen zijn, bevalt ons  
de vrijheid van het later op kunnen staan en de 
afgenomen drukte prima.
Verder willen wij alle klanten hartelijk bedanken 
voor het vertrouwen dat wij al die jaren hebben  
gehad. Tevens hartelijk dank voor alle leuke  
wensen en cadeaus die wij hebben gekregen, dat 
doet ons erg goed. Wij hopen dat u allen, onze 
zoon Taco die al jaren bekend is in Giesbeek , ook 
dit vertrouwen zult geven..
 
M.v.g. Jan en Mariët Wasser

Afgelopen zaterdag 16 februari was er een  
Kiekfeest in Angerlo. De vriendengroep “De  
Mutskes” lieten vol trots hun carnavalswagen zien.
Vanaf oktober hebben hier zo’n 19 vrienden en 
vriendinnen vele uurtjes aan gewerkt en het  
resultaat mag er zijn. Als eerbetoon aan Jan  
Hendriks hebben zij zijn hoofd nagemaakt. Hij is 
een van de oprichters van “Halfvasten Angerlo”  
welke dit jaar voor de twintigste keer wordt  
gehouden.
De Mutskes doen dit jaar voor de vijfde keer mee 
aan Carnavalsoptochten en de eerste optocht  
hebben ze afgelopen zondag al gehad in Braamt. 
Zij worden gesponsord door ouders en Bouwbedrijf  
de Graafschap, dat is wel nodig want er komt heel 
wat bij kijken.
Het is heel mooi voor Angerlo dat de jeugd zo  

Kiekfeest
fanatiek mee doet en de traditie van een  
“Kiekfeest” in ere houdt.



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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voor- en najaarsbeurt

Jubilarissen Chr. 
Vrouwenvereniging 
Lathum
Op de jaarvergadering van 16 januari 2019, mocht 
de vereniging drie jubilarissen in het zonnetje  
zetten.
Greet van Dijk 65 jaar lid, Marietjes Siebelink 60 
jaar en Truus van Milligen 50 jaar.

Snelheidscontrole als pedagogisch middel
Op verzoek van het Dorpsplatform in Giesbeek 
werden op dinsdag 16 januari met behulp van een 
lasergun snelheidsmetingen in de Meentsestraat  
uitgevoerd. Het verzoek kwam van het  
Dorpsplatform Giesbeek omdat er door een aantal  
autobestuurders best wel pittig wordt gereden  
en in een soms drukke straat binnen de  
bebouwde kom is dat niet gewenst (max 30). De 
snelheidsmetingen met een lasergun zijn voldoende  
betrouwbaar om overtreders van snelheidsvoor-
schriften op te kunnen verbaliseren. Op de 16de 
januari was dat echter niet de bedoeling. Het was 
de bedoeling om de bestuurders zich te laten  
realiseren dat te hard rijden in de bebouwde  
kom not done is. Na constatering van  
snelheidsovertredingen kwamen de bestuurders er 

deze keer dan ook met een waarschuwing vanaf, 
zich waarschijnlijk realiserend dat een bekeuring 
zondegeld geweest zou zijn en niet in verhouding 
zou hebben gestaan met de eventueel verkregen 
tijdwinst. 

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

Na de officiële opening kunnen de kinderen  
deelnemen aan de activiteiten. Er zijn verschillende 
workshops voor de kinderen en er is een bungee 
trampoline. 
Zoals elk jaar is er een trekking van de loterij waar 
vele leuke prijzen te winnen zijn. Koningsdag 
Lathum is van 09:00 – 13:00 uur. Ons volledige  
programma volgt nog in een andere editie van 
Angerlo’s Nieuws. U kunt ons ook volgen via  
Facebook, Oranje Boven Lathum. 

Lezing over de Mattheus Passion in Lathum
De Mattheus Passion is de bekendste compositie 
van Johann Sebastian Bach én veel  mensen zien 
het ook als Bachs mooiste. De Mattheus Passion 
vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus zoals 
in het Evangelie volgens Mattheus.
 
Wat maakt de Mattheus Passion behalve de muziek 
zo bijzonder? Als u daar benieuwd naar bent, dan 
kunt u op 8 maart aanstaande in de Lathumse kerk 
het antwoord horen. Marjon Appelman verzorgt 
dan in het kader van het culturele programma van 
de Vrienden Van de Lathumse Kerk een lezing over 
de spiritualiteit in de Mattheus Passion.
 
Een schaakkenner geniet meer van een subtiele 
zet in een grootmeesterpartij dan een leek, en  
eenzelfde soort effect bestaat ook voor de  
Mattheus Passion. Als je je verdiept in de opzet en 
de muzikale aspecten van dit werk, gaat er een 
wereld voor je open op het gebied van symboliek. 

De bezieling waarvan het werk doortrokken is, 
wordt zichtbaar en tastbaar.
Marjon Appelman zal de opzet van dit werk uit de 
doeken doen. Aan de hand van muziekfragmenten  
zal ze duidelijk maken hoe Bach door die  
symboliek een extra dimensie toevoegt aan het 
werk, zó dat mensen er enorm door geraakt  
worden. Iedereen ontvangt een hand-out met  
informatie.
 
Marjon Appelman  haalde in 1981 haar doctoraal  
examen Muziekwetenschappen aan de  
Rijksuniversiteit te Utrecht. Zij is werkzaam als 
docent muziek en kunstcoördinator aan het  
Arentheem College/Thomas a Kempis in Arnhem. 
Lange tijd heeft zij verschillende koren gedirigeerd.
 
U bent van harte uitgenodigd voor een mooie en 
leerzame muziekavond.
 

8 maart 2019 in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur, eindtijdstip 22.30 uur.
Entree: € 10, - ; 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.

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In het Angerlo’s Nieuws van 28 oktober 2017  
toonden we een familiefoto. Het was een foto van 
de familie Kuster. Op de foto stonden de volgende 
personen: 
1. Wim Kuster 2.Theet Kuster 3. Mieneke Kuster  
4. Jan Kuster 5. Bertha Kuster 6.Elisabetha  
Kuster- Sales 7. Anneke Kuster 8. Theodorus Kuster 
9. Nol Kuster
Van de tweede foto weten we niet veel. Vermoedelijk  
betreft het een meisjesvereniging uit Angerlo.
Nr. 3 en nr. 5 zouden resp. Berendien Eskes  
Hoftijzer zijn en Riek Bulten te Kulve zijn.  
Nr. 10 is mogelijk de vrouw van Frits Veldhorst, de  
kleermaker?
Zoals gebruikelijk komen we graag meer te weten: 
wat zijn de namen van de personen op deze foto, 
en wanneer is deze gemaakt. En is het inderdaad 
de meisjesvereniging?

Neem voor aanvullende informatie m.b.t.  
getoonde foto’s 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. 

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.
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Ontwerp DaisyJamesInteriorCollections siert JC ArenA

School maar dan anders
Zoë Meijer van 12 jaar oud uit Giesbeek zit in 
groep 8 en heeft net als vele andere achtste  
groepers een middelbare school moeten kiezen. 
Alleen heeft zij niet gekozen voor een reguliere  
opleiding maar het agora onderwijs op het Liemers 
College. 
Het idee van agora is dat de leerlingen zelf  
initiatief tonen; ze hebben zelf in de hand hoeveel  
en wat ze leren. De leerlingen hebben geen 
vaste lesroosters en kunnen dus zelf  hun dag in  
plannen. Ook hebben ze geen huiswerk of boeken. 
De boeken kunnen ze wel aanvragen wanneer 
ze bijvoorbeeld meer aandacht willen besteden 
aan Engels. Hun enige verplichte vak is gym en  
daarnaast hebben ze ook een verplicht leesuur. 
Dit alles klonk mij als muziek in de oren en ik was  
bijna van plan opnieuw naar de middelbare school 
te gaan, tot Zoë mij vertelde dat dat misschien 
geen goed idee was. Het draaide bij deze opleiding  
namelijk om de intrinsieke motivatie om te  
studeren en ze had volgens mij al vrij snel door dat 
die bij mij, wat school betreft ver te zoeken was. 
Pijnlijk maar waar en nadat ze mij gerustgesteld 

had dat ik andere kwaliteiten had konden we het 
gesprek weer voortzetten.
Zoë zelf is erg gemotiveerd en creatief en wil altijd 
graag nieuwe dingen leren, maar dit wil ze niet 
binnen de regels van een school, maar volgens 
haar eigen regels doen. Het idee is namelijk dat 
je aan challenges gaat werken. Dit houdt in dat 
je zelf een onderwerp uit mag kiezen en hier dan  
onderzoek naar gaat doen en er op die manier over 
gaat leren. Dit kan door informatie op te zoeken  
vanuit het klaslokaal, maar bijvoorbeeld ook  
door middel van een stage. Zoë weet zeker dat 
ze door deze vrijheid gaat floreren tot een goede 
kleuterjuf, want dat is wat ze later wil worden. 
Dit zal dan ook het onderwerp voor haar eerste  
challenge worden: onderzoek doen naar de  
lerarenopleidingen.
Omdat ze dus geen reguliere vakken zal gaan 
volgen heeft zij in plaats van leraren, coaches. 
Zij zijn er om de leerlingen op weg te helpen met 
hun challenge en om in de gaten te houden dat de  
leerlingen hun Nederlands, Engels en Wiskunde op 
pijl houden, want ondanks het feit dat het niet als 

vak gegeven wordt is het vanuit de overheid wel 
verplicht om dit te leren. De kinderen zijn dus vrij 
om zelf in te vullen hoe ze dat willen doen.
Aan het einde van ons gesprek bewijst ze wel 
weer hoe gemotiveerd ze is, want ondanks het feit 
dat ze nog in groep 8 zit, is ze al begonnen aan 
haar eerste challenge: samen met haar moeder 
haar stiefvader overtuigen van het nemen van een  
kitten. Nu waren we het er over eens dat het echt 
ontzettend demotiverend zou zijn als die eerste 
challenge mislukt, dus maken we gebruik van deze 
kans: hoe zullen we de kat, die er absoluut moet 
komen, noemen?

INGEZONDEN

GIESBEEK - Waarom de commissie ‘Onthulling 
Cruijf Kunstwerken’ van de Johan Cruijf ArenA 
niet als openingsdatum van de kunstwerken de 
datum 14 januari gekozen heeft, zal een raadsel 
blijven. Het getal 14 is het getal dat bij JC hoorde 
en dat geen speler van Ajax na zijn vertrek nog  
gedragen heeft. Op vrijdag 18 januari 2019  

werden het borstbeeld en de Johan Cruijf wand 
onthuld in het bijzijn van vele genodigden. Een 
van die genodigden was Agnes Evers uit Giesbeek. 
Als Creative Director is zij met Manager director  
Ronald Hulleman eigenaar van Daisy James  
Interior Collection.  Zij waren verantwoordelijk 
voor het ontwerp en productie van de metershoge  

wand met daarop een mozaïek in zwart wit  
beelden van de altijd nummer 14  dragende  
Sterspeler. Naast de 200 designs tellende  
collectie van Daisy James Interior Collection was 
deze custom-made wandkleding ontstaan in het 
bedrijf van voornoemden. Om duidelijk te krijgen 
hoe de wand bij de hoofdingang van de Johan 
Cruijf ArenA ontstaan is kunnen we het beste het 
oor bij Agnes te luisteren leggen: “Het ging om 
de hoofdentree van de Johan Cruijff ArenA. De  
ArenA had een aantal bedrijven uitgenodigd met 
de vraag of zij een voorstel wilden maken voor een  
kunstwerk aan de muur met als thema Johan 
Cruijff. Wij hebben voorgesteld om de totale  
wanden te bekleden met een custom-made 
wandafwerking waarin Johan Cruijff z’n hoofd  
6 meter groot zou moeten worden met accen-
ten van neon in zijn haar. Alles In de kleuren 
van de entree, beige, crème en grijstinten, zodat 
het een mooi geheel zou vormen met het interi-
eur. Daar waren ze gelijk enthousiast over. Na 
het zien van ons voorstel kregen we eigenlijk  
direct de opdracht”. Het bedrijf DaisyJamesInterior  
Collections werd uitgenodigd omdat hun  
ontwerpen al eerder  opgevallen waren bij het, 
in opdracht van Heineken, ontwerpen van een  
45 meter lange restaurantwand in de ArenA. Het 
ontwerp van de Johan Cruijf wand werd door de 
aanwezigen erg mooi gevonden. Agnes: “Jordy 
Cruijff en zijn moeder hadden het al van te voren 
gezien en die waren erg enthousiast. En zij, samen 
met de opdrachtgever, waren voor ons toch wel het 
belangrijkste. Het is toch zijn vader en haar man  
die je moet uitbeelden en dat moet je met respect 
naar de familie toe neerzetten. En je opdrachtgever  
steekt zijn nek uit en moet alles bekostigen, die wil 
je het liefst ook te vriend houden want de ArenA 
heeft namelijk erg veel kale wanden”. Mocht je  
interesse hebben en de beelden wat nauwkeuriger 
willen bekijken raadpleeg dan www.daisyjames.eu
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

INGEZONDEN

Dorpshygiëne
Het woord zegt het eigenlijk zelf: het is de  
hygiëne / netheid in onze dorpen. Als we kijken 
naar het zwerfvuil, dat er rondslingert, en de  
hondendrollen die je overal tegenkomt dan kan 
gesteld worden, dat het met de hygiëne in de 
dorpen niet goed is. Papier en plastic kun je nog 
oprapen en in een afvalcontainer doen maar  
drollen opruimen is blijkbaar een categorie die we 
graag aan anderen overlaten. Dit opruimen vindt 
dan, onbewust en al helemaal ongewild, bij het 
netjes houden van de tuinranden. Je ziet het niet 
en je grijpt er in, ik moet er niet aan denken. Een 
andere manier is dat je er in trapt en het aan je 
schoenen mee neemt naar weet ik waar naar toe. 
Nog een manier om het te verspreiden is als het op 
de rijbaan ligt en je er met de fiets doorheen komt, 
dan heb de vieze prut ook overal zitten. Al eens  
gedacht aan onze heilige koeien (auto’s)?  
Hoppake, je rijdt er doorheen en alles in de  
wielkasten zit er onder plus wat je meeneemt 
naar je eigen oprit cq garage. Nog maar te  
zwijgen over de kinderen die soms onder de drek 

thuis komen van een poosje buitenspelen. Mama 
boos en verdrietig en loopt te schelden op de  
bezitters van de dieren die het niet opgeruimd  
hebben. Je zou je afvragen: weten de mensen 
wel welke ziekten overgedragen kunnen wor-
den door de uitwerpselen van dieren en dit  
geval van hondenonlasting? Je kunt schurft  
oplopen doordat je hond, zonder het te weten, 
van een drol van een andere hond heeft gesnoept  
en jouw daarna als begroeting aflebberd. In de 
uitwerpselen kunnen parasieten (Neospora- 
Caninum) voorkomen. Deze parasieten veroorzaken  
abortus bij runderen. Nog een andere griezel 
die er in voorkomt namelijk Cryptosporidium en  
Giardaduodenalis. Deze griezels veroorzaken  
diaree. Zo zijn er plusminus 17 ziektes die door 
honden kunnen worden overgedragen. Het is 
een giftige kringloop, geen poep is zo vies als  
hondenpoep. Trouwens van katten en kattendrollen  
kun je ook erg ziek worden. Via deze dieren kun je 
ongeveer 11 overdraagbare ziektes oplopen.
Wat wil ik hier eigenlijk mee bereiken?

Eigenlijk is het hetzelfde als het netjes houden van 
huis en haard. Niemand wil zwerfafval, plastic en 
ontlasting van dieren in zijn tuintje hebben. Daar 
hebben we allemaal gruwelijk de pest aan dus 
waarom steken we niet met z’n allen de koppen bij 
elkaar en gaan er wat aan doen. Hondenbezitters 
neem alstublieft de hiervoor bedoelde zakjes mee 
en deponeer ze in de afvalcontainers en niet, wat 
ook gebeurt, in de bosjes mikken onder het mom 
van nu kan niemand er meer intrappen. Wordt niet 
boos als iemand vraagt om het op te ruimen of het 
nu hondenpoep of iets anders is. Samen kunnen en 
moeten we onze dorpen leefbaar houden.

PS.
De schrijver van dit artikel is absoluut geen  
hondenhater maar heeft een pesthekel aan de 
laksheid waarmee sommige hondenbezitters met 
deze problematiek omgaan.
Om meer te weten te komen over overdraag-
bare ziektes tussen dier en mens ga dan naar:  
www.ziektedoordieren.nl

Het Giese Podium
Giesbeek, 30 maart, de avond dat het Giese  
Podium weer plaatsvindt. Het wordt een  
gevarieerde muzikale avond met diverse artiesten 
die speciaal deze avond voor u optreden. Muzikanten  
zoals De Brede Blik Band, de Cargies, Till Ten, Red 
Letter Day en de dichter/ presentator Abel.
De entreeprijs bedraagt € 3,50 p.p. (Inbegrepen 
kopje koffie of thee) vooraf te voldoen op
Bankrekening: NL40RABO 0188 2793 42 t.n.v. 
SGCZ
Bij omschrijving vermelden: Toegang Giese Podium 
en je E-mailadres

Na betaling krijgt u de toegangsbewijzen op uw 
e-mailadres toegestuurd.
U kunt max. 8 kaarten bestellen
LET op: Inschrijven/betalen kan tot zondag  
24 Februari
NB: Het aantal bezoekers heeft een maximum, als 
dat is bereikt stopt de inschrijving.
Vragen?
Stuur ons een mailtje of bel:
Wim Lourens - 06 30379757 of 
Abel Brouwer - 06 38851205

Carnaval voor 55-plussers bij C.V. Knor- en Knalpot
Eén van de hoogtepunten van het “Giese carnaval”  
is toch wel de jaarlijkse seniorenmiddag. Een  
gezellige middag voor alle 55-plussers van 
Giesbeek en omstreken, die het vertrouwde“ 
pronkzittingsgevoel” toch wel missen in de 
steeds moderner wordende carnavalstraditie.  
Carnavalsvereniging Knor- en Knalpot heeft 
als hoofddoel om carnaval voor alle leeftijden  
mogelijk te maken en te blijven maken in  
Giesbeek. Dit resulteert in een uitgebreid  

carnavalsprogramma voor 2019, met als aftrap 
van het feestjaar: de 55+middag. Op zondag 
24 februari zal in Het Hof van Giesbeek vanaf 
13.00 uur een variërend programma worden  
gepresenteerd en zal bekend gemaakt worden 
wie er dit jaar de eretitel van Seniorenprinsenpaar 
gaan dragen. De entree voor deze middag is gratis 
en een kopje koffie of thee wordt u aangeboden 
door Het Hof van Giesbeek. Namens C.V. Knor- en 
Knalpot bent u als 55-plusser van harte welkom! 

Het programma duurt tot +/- 16.30 uur. Na deze 
seniorenmiddag gaat de vereniging zich klaar  
maken voor de carnavalsdagen 1 t/m 5 maart, 
met o.a. het kindercarnaval op De Paulusschool, 
het Gekostumeerd Bal met optredens van Stef 
Ekkel en John West, de grote Giese optocht, het  
Fruhshoppen XXL, de dolle dinsdag uit en nog veel 
meer. Zie www.knorenknalpot.nl of de socialmedia 
voor meer informatie.



Meer info: 0316-524351 of info@pola.nl

10 zonnepanelen 300Wp
Verwachte jaaropwekking 2.700 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 300Wp mono black
- 1x Omvormer Omnik 3.0TL 
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.700,-
BTW voordeel  €    580,-
Restantbedrag  € 3.120,-

Actiecode: #DEC.- JAN.
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CITROËN C3 AIRCROSS

Garage Schel
de Koppeling 1
6986 CS Angerlo
Tel: 0313 490760
www.garageschel.nl

Maak een afspraak of kom langs!

 De PCA dealer 
voor úw regio

PCA Gewoon Goed!

LID VAN

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

De Koppeling 1A  •  T 0313-490762
E info@schelbedrijfswagens.nl   •  I www.schelbedrijfswagens.nl
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Keramiek, kunst op verpakkingsmaterialen en fotokunst bij 
Expo-Angerlo in de Galluskerk
ANGERLO – In de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in 
Angerlo exposeert Expo-Angerlo met keramiek van 
Gerda Drenth, kunst op verpakkingsmaterialen van 
Jenny Piso en fotokunst van Lisanne van Bergen. 
De expositie is te zien van 17 februari t/m 17 maart 
2019, elke zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De  
toegang is gratis.

Gerda Drenth heeft haar Keramisch Atelier  
Phoenix in de oude binnenstad van Doesburg,  
deze ruimte is onderdeel van een oude  
stadsboerderij. Haar eerste kennismaking met  
modelboetseren, was toen zij poppen maakte voor 
een poppentheater. Daar ontstond de liefde voor 
deze kunstvorm. Mensfiguren en fantasievolle 
doosjes bepalen veelal het onderwerp van haar 
werk. Humor, kwetsbaarheid en een verhalend  
element zijn daarbij de onmisbare ingrediënten. 
De figuren zijn alle met de hand opgebouwd en 
voor de afwerking maakt zij gebruik van kleurige  
en vaak experimentele glazuren, oxiden en  
pigmenten. Naast het werken met de “gewone” 
rivierklei maakt zij af en toe een uitstapje naar 
de moeilijker verwerkbare porseleinklei. Dit  
resulteert in kleine fragiel uitziende schaaltjes 
die door Jan Baggerman veelal worden voorzien 
van gekalligrafeerde Chinese karakters. Zij volgde 

opleidingen aan de Vrije Academie Rotterdam 
en de Nederlandse Keramiekopleiding in Gouda. 
Zij geeft regelmatig cursussen en workshops in 
haar atelier, informatie hierover is te vinden op  
www.keramiekphoenix.nl 

Lisanne van Bergen uit Zelhem studeerde als 
grafisch vormgever af aan de Academie Minerva  
in Groningen. Naast het schilderen en het  
fotograferen in opdracht laat ze hier foto’s van 
haar vrije werk zien. Bloemen zijn haar grootste 
inspiratiebron van haar vrije werk. In de serie “licht 
op bloemen” draait alles om het verborgen leven 
in een bloem. De schoonheid van verschillende 
stadia van groei, bloei en verval wordt zichtbaar 
gemaakt door deze te vergroten en in een andere 
context te plaatsen. Ook is er werk te zien waar 
ze de digitale techniek gebruikt. Hier komt er een 
nieuwe bloem tot stand, met een symmetrisch  
kenmerk en eigen zeggingskracht.
Met 10 jaar ervaring als docent bij de  
volksuniversiteit geeft zij nu ook particulier les in 
kleine groepjes. Meer over haar werk is te vinden 
op www.lisannevanbergen.nl

Jenny Piso is geboren in Canada, opgegroeid in 
Friesland en woonachtig in Leeuwarden. Na haar 
afstuderen aan de Academie Minerva had zij een 
succesvolle carrière als grafisch ontwerper. Zij was 
o.a. teamleider van een team ontwerpers voor 
een project van FIAT in Turijn. Op de International  
Competition Nagoya Design Do in Japan kreeg 
zij een ‘honourable mention’ met bijbehorende  
expositie. Een paar jaar geleden gooide zij het 
roer om en werkt nu als autonoom kunstenaar. 
Jenny vindt humor heel belangrijk, dat relativeert. 
Haar manier van werken is vrij. Zij werkt vanuit  
haar gevoel of herinnering, maar regelmatig  
ook heel conceptueel. In deze tentoonstelling 
laat zij werk zien gemaakt op heel verschillende  
verpakkingsmaterialen. Door ‘haar’ verhaal erop 
te verwerken, krijgt de verpakking een andere  
functie en een andere boodschap. Daarnaast is 
er ook ander werk te zien. Het werk is vaak stoer 
en ook kwetsbaar, kritisch en gevoelig of juist  
grappig. Kijk ook eens op haar website  
www.jennypiso.nl.

De fluitist Jan Baggerman uit Doesburg zal de  
opening op zondag 17 februari muzikaal  
opluisteren met een stuk voor fluit en muziekband 
van de Nederlandse componist Ton Bruynèl.

INGEZONDEN

lnformatieavond Dorpsraad Angerlo
Dinsdag 12 Maart 2019
Aanvang 20.00 uur - Dorpshuis Angerlo
Vanuit de gemeente Zevenaar, namens onze  
dorpswethouder Carla Koers, is aan de leden 
van buurtpreventie Angerlo gevraagd om een  
dorpsraad op te zetten die haar wil helpen en  
ondersteunen om voor ons dorp de beste keuzes te 
maken. We hebben hier graag vorm aan gegeven  
en dinsdag 4 december met ongeveer 50 dorps-
genoten in de Meent ons eerste overleg gehad. 
Tijdens dit overleg werd duidelijk dat er behoefte  
is aan een dorpsraad omdat we ons ver van  
Zevenaar bevinden. We zijn na gaan denken 
over welke onderwerpen en thema’s ons na aan 
het hart liggen en waarvan we vinden dat de  
gemeente daar oog voor moet hebben. Rond deze 
onderwerpen hebben we voorlopig commíssies  
samengesteld die zich hiermee actief bezig  
gaan houden. Maar deze commissies kunnen 
niet tot een goed resultaat komen zonder jullie  
inbreng. Met deze flyer willen we jullie vragen om 
actief mee te denken over de invulling van deze  

onderwerpen en hoe we ons dorp voor de  
komende jaren leefbaar houden.
De onderwerpen zijn:
Algemeen  Evenementen
Jong en oud  Buurten
Buitengebied  Verenigingen
Ondernemers  Buurtpreventie
Leefbaarheid is onze voornaamste insteek. We 
zien ons dorp vergrijzen, met alle gevolgen van 
dien. Hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen  
langer in Angerlo zelfstandig kunnen blijven wonen,  
wat is daarvoor nodig? Denk aan het samen  
boodschappen doen met de auto en daar een  
kleine vergoeding voor krijgen in welke vorm 
ook. De keerzijde is ook dat onze jeugd die hier 
opgegroeid is steeds moeilijker aan woonruimte 
kan komen. Oplossing zou kunnen zijn dat ze de 
beschikking krijgen over bouwkavels waarop ze 
zelfstandig met elkaar huizen kunnen bouwen. 
Met de juiste dosis saamhorigheid kunnen we met 
elkaar een heel eind komen zonder dat we wat van 
de overheid hoeven te verlangen! Geef ons jullíe  

ideeën en we gaan dit proberen samen op te  
lossen.
Thema’s:
Vanuit de gemeente: 
Riolering Dorpsstraat 
Revitalisering Dorpsstraat 
Gasloze toekomst - Duurzaamheid 
Vanuit Angerlo:
Ouderen ondersteunen/saamhorigheid
Bouwen voor jongeren
Gezamenlijke energieopwekking
We zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer  
thema’s te bedenken zijn en doen een beroep op 
jullie. We vragen geen enorme inzet van u maar 
wel dat u opbouwend met ons meedenkt zodat 
we als dorpsraad maximaal effectief kunnen zijn 
binnen onze gemeente. Ook kunt u natuurlijk nog 
steeds deelnemen aan de commissies. Laat van 
u horen! U kunt ons bereiken op onderstaande 
adressen.
We horen graag van u, Dorpsraad Angerlo
E: info@angerlo.net - l: www.angerlo.net

INGEZONDEN
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl

Recordaantal van 7,5 miljoen bezoekers recreatiegebieden 
Leisurelands in 2018
Het kon ook niet anders met een zomer waar geen 
einde aan leek te komen. De bezoekersaantallen  
van de recreatiegebieden van Leisurelands 
breken alle records in 2018. Ruim 5,5 miljoen  
strand-bezoekers beleefden een heerlijk dagje uit 
op de twintig recreatiegebieden op de Veluwe, 
in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek en 
Liemers. Ten opzichte van het laatste recordjaar 
in 2016 betekent dit een groei van bijna 27%. In 
2016 werden ruim 4,3 miljoen strandbezoekers 
verwelkomd. 

Totaal 7,5 miljoen bezoekers
Bij de ruim 5,5 miljoen bezoekers zijn uitsluitend  
dagrecreanten (o.a. strandbezoekers) en  
evenementenbezoekers meegerekend. Dit zijn 
de bezoekers die de slagboom passeren. Op de  
recreatiegebieden zijn diverse ondernemingen,  
denk aan wellnessresorts, jachthavens en  
golfbanen, niet achter de slagbomen van  
Leisurelands gevestigd. Zij ontvingen in 2018 in  
totaal ruim twee miljoen bezoekers. Hiermee komt 
het totaal aantal bezoekers op de recreatiegebieden  
van Leisurelands in 2018 uit op ruim 7,5 miljoen.

Twee hittegolven en droogte
Nog voor de start van het recreatieseizoen (1 mei) 
werden in april al de eerste drie zomerse dagen 
gemeten. 2018 kende in totaal 55 zomerse dagen 

en negen tropische dagen. In juli werd de eerste 
landelijke hittegolf van dertien dagen gemeten, 
in augustus was er een tweede hittegolf van tien 
dagen. Al met al reden genoeg om het water en 
verkoeling op te zoeken. 

Recreatiegebieden 365 dagen per jaar toegankelijk
De recreatiegebieden zijn 365 dagen per jaar  
toegankelijk en bieden een diversiteit aan  
activiteiten en dagattracties. Tijdens warme dagen 
bieden de stranden, ligweiden en het verkoelende 
water een dagje uit voor strand- en waterliefhebbers  
en is het dé plek voor kinderen in verband met de 
vele speelvoorzieningen. De actieve recreant kan 
het hele jaar door zijn hart ophalen tijdens een 
wandeling of fietstocht. Verder zijn er (overdekte)  
attracties zoals wellnessresorts, golfbanen,  
jachthavens en outdoor- en speelactiviteiten.  
Andere bekende publiekstrekkers zijn de vele  
festivals en evenementen zoals Giesbeach,  
Emporium, Gelderpop, Beachpull, Dreamfields  
Festival, Down the Rabbit Hole, Ground Zero, 
Strong Viking Obstacle Run en Keramisto, maar 
ook triatlons en andere sportevenementen. 

20 recreatiegebieden
Leisurelands exploiteert negentien recreatiege-
bieden en een haven (Haven Hattem / IJsseldelta 
Marina). De toegang tot de recreatiegebieden 

is gratis. Alleen voor het parkeren betaalt de  
bezoeker een vergoeding. In het hoogseizoen, 
van 1 mei tot 1 oktober, bedraagt het parkeergeld  
€ 5,00 per auto en in het laagseizoen, 1 oktober tot 
1 mei, € 3,00 per auto. 
Op 1 mei gaat de nieuwe Leisurelands parkeerpas  
2019/2020 in. De voorverkoop start medio 
maart. De parkeerpas voor het nieuwe seizoen 
is tot 1 mei tijdens de voorverkoopactie extra 
voordelig te bestellen, vanaf slechts € 39,50 via  
www.leisurelands.nl.

Bezoekersaantallen (strandbezoek)
Rhederlaag (Giesbeek, Lathum, Zevenaar)
2014 328.000
2015 390.000
2016 432.000
2017 365.000
2018 530.000

ADVERTORIAL
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Marconistraat 33 | 6902 PC Zevenaar
T (0316) 34 10 12  |  F  (0316) 34 41 94
info@autovreman.nl  |  www.autovreman.nl

Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

Wij leveren nieuwe en jong gebruikte auto's. 
Door onze merkongebondenheid kunnen we 
de auto vinden die het best bij u past. 

• Aircoservice 
• Apk & onderhoud
• Bandenwissel 
• Diagnose 
• Eigen opslag in ons bandenhotel
• Pechhulp / mobiliteitsgarantie
• Uitlijnen 
• Wielwasmachine
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Pasta roomsaus met 
spinazie
Hoe kook je minder met pakjes en zakjes? Bekijk 
de ingrediënten op de verpakking en kook het  
gerecht met de genoemde kruiden en specerijen. 
Dit recept is ook geïnspireerd op een bestaande 
roomsausmix, bij ons favoriet.
11 t/m 17 maart is de nationale week zonder 
vlees, in dit recept is daarom gekozen voor een  
vleesvervanger. Wanneer je minder vlees eet, zorg 
je voor een lagere milieudruk van je voeding. Een 
week geen vlees eten zorgt er voor dat je 130 liter 
water bespaart..

Wat heb je nodig?
- 400 g spinazie
- 200 ml kookroom light
- 1 ui
- 1 knoflookteen
- 125 g (vegetarische) spekjes 
- 200 g ongekookte volkorenpasta
- Kruiden en specerijen: kerrie, oregano, peterselie,  
        basilicum, rozemarijn en peper. Per soort 1 theelepel.  
- 1 zoutarm bouillonblokje
- 1 el olijfolie

Aan de slag!
Kook de pasta samen met het bouillonblokje in 
een ruime pan met water, volgens de kooktijd 
op de verpakking. Ondertussen in een andere 
pan met kokend water, doe je stap voor stap de  
spinazie. Roer goed en zorg dat alles is geslonken. 
Spinazie heeft een kooktijd van ongeveer 5 minuten.  
Bak de vegetarische spekjes in een koekenpan 
in 5 minuten met olie, snipper de ui, pers de  
knoflook en voeg vervolgens toe aan de pan. Bak 
het geheel nog 3 minuten en roer goed door. Doe 
de kookroom in de pan, samen met de kruiden, 
specerijen en spinazie. Laat het geheel op laag 
vuur staan voor ongeveer 4 minuten. Giet de pasta 
af en meng met de saus. 

Eet smakelijk!

Groetjes, 
Merle 

Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

Vrouwen van nu 80 jaar in Angerlo

ANGERLO - In april 1936 was de eerste bijeenkomst  
van vrouwen van nu (toen nog De Nederlandse 
Bond voor plattelandsvrouwen) boven in de  
voormalige melkfabriek in Angerlo. Dit jaar dus 
een bijzondere mijlpaal voor de huidige , toevallig 
ook 80, leden van de vereniging.
Eén van deze leden kan er veel over vertellen,  
n.l. Nyneke Bethlehem werd tijdens de  
jaarvergadering, eind januari, gehuldigd, omdat ze 
50 jaar lid is van Vrouwen van Nu. Niet alleen werd 
ze gehuldigd, omdat ze 50 jaar lid is, maar ook als 
dank voor haar bestuurswerk en de vele bezoekjes,  
die ze als contactdame, aan de zieke leden bracht. 

Ze kreeg het speldje met het vignet van de  
Vrouwen van Nu opgespeld door de voorzitster, 
met natuurlijk een mooie bos tulpen.
In de jaarvergadering werd ook het programma 
voor dit jaar uitgereikt.
In februari wordt gestart met een lezing over 
vluchtelingen. Na de pauze is er een presentatie 
van Wereldwinkel Doesburg. Ook is er die maand 
een workshop Syrisch koken. In maart is er een 
excursie naar de Talens fabriek. Het thema voor 
de afdelingsavond is “Gezonde voeding”. In april 
is de “verjaardag” van Vrouwen van Nu Angerlo. 
“wie wordt de slimste vrouw van Vrouwen van 
NU? Dat weten we aan het eind van de avond, 
na de Quiz. “OP de fiets door Australië “, Gerda  
Marsman vertelt er graag over in mei.
In de zomermaanden worden er weer bijzondere  
tuinen bezocht. In september is er een Oud  
Hollandse likeuren avond Irene van Aart 
komt in oktober met haar cabaretvoorstelling  
“Aanmodderen” naar de Meent. Graag eens  
willen weten, wat de symboliek en geschiedenis  
van de Sinterklaasviering is? Dan moet u in  
november komen. In december sluiten we dit  
jubileumjaar op een wel heel bijzondere wijze af.
En natuurlijk zijn er de diverse workshops, zoals 
mandela tekenen, mozaïekkaarsen maken, en de 
paas-en kerst bloemsierkunst.
Er is nog veel meer, maar kijk hiervoor op de -site 
van Vrouwen van Nu Angerlo.
Iedere laatste donderdag van de maand (behalve 
de zomermaanden) zijn de afdelingsavonden, kom 
gerust eens langs. We zijn dan in de Meent in  
Angerlo.

INGEZONDEN
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Zwerfvuil opruimen met HSV 
Ons Genoegen Giesbeek
Op zaterdag 23 maart 2019 staat de Landelijke  
Zwerfvuildag op het programma. Het thema 
‘Nederland schoon’ spreekt voor zich en 
staat bij onze hengelsportvereniging hoog 
in het vaandel. Evenals andere jaren zal de  
vereniging die dag in actie komen om op  
zoveel mogelijk plekken in en rond Giesbeek 
zwerfvuil op te ruimen. HSV Ons Genoegen 
Giesbeek roept vrijwilligers op om mee te 
komen helpen, om met elkaar zoveel mogelijk 
wijken en buurten in de gemeente schoon te 
maken.

Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in 
het oog. En hoewel de gemeente er veel aan 
doet om de openbare ruimte zo schoon mogelijk 
te houden, voorkomt dat niet dat er toch veel 
troep ligt op straat, in bermen en parken. Als op  
plaatsen eenmaal troep ligt is de ervaring dat men 
zich nog minder geremd voelt om er rommel bij 
te gooien, waardoor vervuilde plekken alleen nog 
maar viezer worden. Ons Genoegen is van mening 
dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is 
voor het schoonhouden van de openbare ruimte 
maar dat dit zeker ook een verantwoordelijkheid 
is van de inwoners zelf. De landelijke zwerfvuildag 
beschouwt Ons Genoegen als een uniek moment 
om de krachten te bundelen en met zoveel mensen 

op pad te gaan om de eigen woonomgeving op te 
ruimen. 
Het streven is om met een team vrijwilligers per 
wijk of buurt in Giesbeek aan de slag te gaan 
zodat de openbare ruimte overal aantoonbaar  
schoner wordt. Ons Genoegen hoopt op hulp 
van individuele vrijwilligers maar ook van  
verenigingen, scholen of teams omdat natuurlijk 
geldt: hoe groter de deelname, hoe groter het  
resultaat! Vorig jaar hebben we dit ook gedaan 
en het was een leuke klus. Je bent lekker buiten 
aan het werk en met een paar uurtjes inzet kun je 
al heel veel bereiken. Bovendien krijg je heel veel  
positieve reacties van de mensen op straat!
De gemeente zal materiaal beschikbaar stellen 
en aan het eind van de actie het ingezamelde  
zwerfvuil komen ophalen.

We verzamelen zaterdag 23 maart 2019 om 08.30 
uur bij het clubgebouw van HSV “Ons Genoegen”  
Landaansestraat 6b Giesbeek en stoppen  
ca 12.00 uur.
Belangstellenden die willen deelnemen aan 
deze zwerfvuilactie kunnen zich aanmelden bij: 
Hans Schlotter  (0313-631498) of Klaas Polman  
026-3646545)
Graag tot dan!
Het bestuur HSV Ons Genoegen Giesbeek

INGEZONDEN

Algemene 
ledenvergadering HSV 
“Ons Genoegen” 
Giesbeek
De Algemene ledenvergadering van HSV “Ons 
Genoegen” Giesbeek vindt plaats op maandag  
4 maart 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw aan 
de Landaansestraat 6b in Giesbeek.
De agenda en de notulen van 2018 staan op de site:  
http://hsvoggiesbeek.mijnhengelsportvereniging.
nl/actueel/nieuws.html

INGEZONDENINGEZONDEN

Voorjaarsconcert op 16 maart: Gregorius 
Giesbeek ontmoet Gregorius Varsselder
Op zaterdag 16 maart geven St. Gregorius uit 
Giesbeek én St. Gregorius uit Varsselder een  
gezamenlijk concert in de St. Martinuskerk van 
Giesbeek. Het belooft een leuke uitwisseling 
te worden waarin beide ‘naamgenoten’ een  
afwisselend programma ten gehore brengen. Het 
concert begint om 20.00 uur.
Het orkest van Gregorius Giesbeek bestaat uit 
41 muzikanten en staat onder leiding van Dineke 
Griek. De muzikanten spelen deze avond al enkele 
stukken die in juni worden opgenomen voor de cd 
‘Hoogtepunten uit 100 jaar Gregorius’. Deze cd 
wordt gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig  
jubileum dat de fanfare in 2020 gaat vieren.  
Nummers zoals ‘Concerto d’ Amore’ van Jacob de 
Haan en ‘Band of Brothers’ van Michael Kamen 
mogen zeker niet ontbreken op de cd. 
Deze avond treedt ook het leerlingenorkest op 
o.l.v. Edwin Rosmulder. Vorig jaar hebben de  
besturen van Gregorius Giesbeek en Nieuw Leven 
Angerlo de samenwerking gezocht en hun eigen 
leerlingenorkesten als project samengevoegd. Dat 
zorgde voor gezamenlijk repeteren in het voorjaar  
van 2018 en een eerste optreden tijdens een  
concert van Nieuw Leven in Angerlo. Die  
samenwerking verliep eigenlijk zo goed dat 
er is besloten om in 2019 de groepen samen te  
voegen. Tijdens het concert in Giesbeek treedt het 
orkest voor het eerst officieel op onder leiding 
van Edwin. Het orkest bestaat uit 21 enthousiaste 

kids uit Giesbeek en Angerlo die samen muziek 
maken en daar veel plezier in hebben. Zij spelen 
o.a. ‘Sofia’ van Alfaro Soler en ‘The Circle of Life’  
uit The Lion King.
 Het orkest van St. Gregorius uit Varsselder staat 
onder leiding van Gerjo Seesink en bestaat uit 45 
muzikanten. Het is een actieve muziekvereniging  
dat zich regelmatig in Varsselder laat horen bij 
activiteiten zoals carnaval, Koningsdag, kermis 
en Sinterklaas. Tijdens de diverse concerten die 
zij geven ligt het accent op de lichte en populaire 
muziek. Op 16 maart spelen zij naast hun eigen 
programma ook samen met de muzikanten van  
Gregorius uit Giesbeek ‘Baba Yetu’ van Christopher  
Tin en ‘Mother Earth’ van Within Temptation.
Iedereen is van harte welkom om te komen  
genieten van fanfaremuziek op zaterdag 16 maart 
in de St. Martinuskerk in Giesbeek. De kerk is open 
om 19.30 uur. De toegang is gratis maar een vrije 
gift na afloop van het concert is welkom.

Start Knutselclub 
voor kids
Op woensdag 6 februari is de knutselclub van start 
gegaan. De quote over wat creatieve kinderen 
zien is erg van toepassing op de manier waarop 
er in de knutselclub knutselprojecten worden  
aangepakt. Met gerecyclede en nieuwe materialen  
worden kinderen uitgedaagd om eigen ideeën 
vorm te geven. Via verschillende technieken  
leren ze hoe bepaalde materialen gebruikt kunnen 
worden, wat voor kwaliteiten bepaalde materialen 
hebben en welke materialen wel en welke niet met 
elkaar combineren. Zoveel mogelijk wordt eigen 
creativiteit gestimuleerd door kinderen eerst te 
prikkelen met vragen over het thema waaraan we 
gaan werken. Dit brengt de verbeelding op gang. 
Vaak gaan we eerst zoeken naar wat er mogelijk 
is en kijken we hoe we het aan gaan pakken. De 
ene keer zijn we in één keer klaar en de andere  
keer doen we er meerdere keren over. Met de  
kinderen samen wordt gekeken wat ze willen  
leren, met welke materialen ze willen werken en 
hoe ze hun knutselprojecten vorm willen geven. 
Heb je vragen over de knutselclub richt je dan 
tot Annette Oyevaar, aootjes@hotmail.com of 
bel haar op 06-42989747.  De knutselclub vindt 
plaats op woensdagmiddag meteen uit school 
van 14.00 -15.30 of van 15.45-17.15 uur aan de  
Watersalamander 37 te Giesbeek. Er wordt een 
vergoeding van 5 euro gevraagd voor de onkosten  
van de materialen die er gebruikt worden. Voor  
limonade en lekkers wordt gezorgd tijdens het 
knutselen. Er zijn ook kinderen die op vrijdag  
willen komen knutselen. We zijn hier de  
mogelijkheden voor aan het onderzoeken. 

INGEZONDEN
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
Zaterdag 2 maart  19.00 uur  Woord- en Communie, 
   Past. J. Heemink, Caeciliakoor
Dinsdag 5 maart 10.00 uur  H. Eucharistie, 
   Pater G. Remmers, Samenzang
Zaterdag 9 maart 19.00 uur Gospelviering, Mw. B. Hakvoort
Zaterdag 23 maart 19.00 uur Woord- en Communie, 
   Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
Zondag 24 februari Galluskerk 10.00 uur ds. Roel van Oosten
Zondag 03 maart Martinikerk 10.00 uur dhr. Wim Gilsing
Zondag 10 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors  
Zondag 10 maart Martinikerk 16.00 uur Elvis Gospel Event
Zondag 17 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
Zondag 24 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
Zondag 31 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek
17 februari 10.00 uur ds. H. Brezet uit Duiven
24 februari 10.00 uur ds. Gert Jansen, predikant Lathum/
Giesbeek 
   afscheid en intrede kerkenraadsleden
3 maart 10.00 uur hr. Dijkman uit Vorden
10 maart 10.00 uur ds. Den Besten uit Zevenaar
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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. 

25 feb. ‘19  Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
1 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Algemene Ledenvergadering + Bingo, 14:30, Grotenhuys
5 mrt‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 wandelen, 13:30, de Bleek
11 mrt ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
12 mrt ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus 
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 uur)
15mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
16 mrt ‘19 Voorjaarsconcert St. Gregorius in St. Martinuskerk Giesbeek.
 Gregorius Giesbeek i.s.m. Gregorius Varsselder
 Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis!
19 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
20 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 bowlen, 14:00, Kulturhus Drempt
23 mrt ‘19 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo 
 m.m.v. Dj Henry en orkest Cabrio. Aanvang 19.00 uur
24 mrt ‘19 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, 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.
27 mrt. ‘19  Vrouwenvereniging Lathum: Lezing door Egbert Hermsen over 
 zijn Longdonatie
29 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken:
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
6 april ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Paas-Lentefeest m.m.v. Mengelmoes. aanvang 14.00 uur.
 Hof van Giesbeek.
8 april ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
9 april ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus  
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 uur)
17 april ‘19  Vrouwenvereniging Lathum: Culturele avond
29 april ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk 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.
13 mei ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek

PCOB- middag met diëtist Lisanne 
Frijlingh op dinsdagmiddag 26 
februari a.s. in het restaurant van 
Grotenhuys
De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op 
dinsdag) een middag voor haar leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom! 
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys, 
van 14.30 tot ca. 16.30 uur. 
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het 
restaurant.)
Dinsdagmiddag 26 februari komt Diëtist (Sensire) Lisanne Frijlingh  vertellen 
over gezonde voeding voor ouderen. Wat houdt een gezonde voeding in? 
Waar kun je op letten? Welke producten zijn gezond voor je en welke minder 
goed? 
Aan bod komt de Schijf van vijf, van het Voedingscentrum. Deze schijf geeft 
aan wat een gemiddelde man/vrouw van een bepaalde leeftijd nodig heeft 
aan voeding.
Ook het belang van bewegen wordt besproken. Kortom, een interessante  
middag met veel informatie.
Weet u van harte welkom!

Weergoeroe Gerrit Vossers uit 
Silvolde bij het Ouderencontact 
in de Wehmerhof 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats op een donderdagmiddag 
van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
Het adres: ‘Wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in Angerlo 
(dit is het gebouw achter de Galluskerk) 
Contact: Ine Lebbink, email: ine@lebbink.org
14 maart:
Weergoeroe Gerrit Vossers uit Silvolde, heeft toegezegd te vertellen over zijn 
‘weerproat’ vooral voor deze streek.

Loonbedrijf Kriesels viert 55 
jarig bestaan met open dag
In1963 kwam  de huidige directeur Driek Kriesels, bij Loonbedrijf van Dalen 
in dienst. Het werk dat zij als loonbedrijf aanpakten lag op het gebied van 
ondersteuning bieden aan boeren en dan vooral op het gebied van ploegen, 
maaien en inkuilen.  Sinds de aanschaf van een grondverzetmachine in 1973 
werden ook werkzaamheden buiten het boerenbedrijf aangepakt.  Het bedrijf 
dat toen uit twee mensen bestond is inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf 
met meer dan tien personeelsleden. Zij verrichten nu werkzaamheden  op het 
gebied van agrarisch loonwerk,  mesttransport en verwerking, onderhoud  
van bermen en watergangen, gewasverzorging, grondverzet en verhuur,  
gladheidbestrijding, cultuurtechnische werken etc. Natuurlijk is in de loop 
van de 55 jaar die het bedrijf bestaat, het machinepark flink uitgebreid. Dit 
was te zien en te bewonderen op de open dag die het bedrijf op 9 februari   
organiseerde. Een groot aantal genodigden kon toen een indruk krijgen van 
de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert. Dankbaar werd op de uitnodiging  
ingegaan en op diverse plaatsen konden belangstellenden onder het genot 
van producten die de catering verzorgde diverse machinerieën bewonderen. 
Dat niet alleen, jongeren konden ook met een grondverzetmachine  
experimenteren om het vak alvast in de vingers te krijgen. 
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CULTUURHISTORISCH

Bingerden of Bingart is een landgoed buiten het 
dorp Angerlo. Bingerden ligt aan de rivier de  
IJssel en is een van de oudste bewaard gebleven  
buitenplaatsen van Nederland, dat wordt  
gekenmerkt door haar 18e-eeuwse Engelse  
landschapspark (in 1794-1805 omgevormd naar 
het ontwerp van J.P. Posth van 1791, in 1868  
gereorganiseerd door Eduard Petzold), de  
uitgebreide tuinen en de moestuin.

Bingerden wordt al in het jaar 970, in een  
oorkonde van 3 augustus 970, beschreven als 
een versterkte boerderij met gracht als bezit van 
de graven van Hamaland, die bescherming moest  
bieden tegen eventuele aanvallen vanaf de  
IJssel, als Keizer Otto I bevestigt dat graaf  
Wichman IV het goed schenkt aan de abdij van 
Elten. Zijn dochter Adela van Hamaland vecht 
de schenking aan. Na jarenlange strijd kreeg zij  
onder andere Bingerden in haar bezit. Nadat  
zij stierf kwam het goed in handen van de  
aartsbisschop van Keulen.

Waarschijnlijk komt de naam “Bingerden” af van 
“binnen de gaarden”. In 1660 werd het landgoed 
gekocht door een verre voorvader van de huidige  
eigenaressen. Aan het eind van de Tweede  
Wereldoorlog, in april 1945, werd het huis door 
terugtrekkende Duitse troepen in brand gestoken. 
In 1958 werd het huis herbouwd in een kleinere 
versie.

Vanaf 1942 deed het huis Bingerden dienst als  
refugiehuis voor de Benedictijner monniken uit  
Egmond. Door Dom Tholens en pater Van den  
Biesen werd het huis bewoonbaar gemaakt. In 
september 1944 wordt Bingerden door de Duitsers  
gevorderd en vestigen de monniken zich  
improviserend in Doesburg.

De “Internationale Kwekerijdagen”, die het derde  
weekend van juni worden gehouden, is een  
jaarlijks terugkerend evenement. Kwekers uit  
Nederland, België en Duitsland bieden er hun  
topplanten aan. 

Bingerden
Kraamfeest Dave

Trouwfoto’s in de belangstelling
Op donderdag 14 februari (Valentijnsdag) hield 
Ina Timmer een lezing in de Wehmerhof in Angerlo 
voor het Ouderencontact. Deze lezing ging over 
de geschiedenis en andere wetenswaardigheden 
van het huwelijk. Aan de leden was gevraagd hun 
trouwfoto’s en dat van ouders en kinderen mee 
te brengen. Drie tafels werden er mee gevuld en 
de bezoekers keken hun ogen uit. “Ben jij dat? 
En wie is dat dan?” waren de meest gehoorde  
opmerkingen. Deze expositie met die belangstelling  
was op zich al een groot succes voor de  
organisatie van deze middag voor ouderen. 
Bij de opening voerde dominee Chris Kors het 
woord en hij vertelde over de geschiedenis  
van Valentijnsdag. De oudste nog bekende  

Valentijnskaart stamde volgens hem uit rond 1400 
en bevindt zich in het Britsch Museum in Londen.
De Doesburgse Ina Timmer liet aan de hand 
van ruim 150 lichtbeelden zien, wat er zoal bij  
verbintenissen kwam en komt kijken. Zij heeft ruim 
30 jaar ervaring als trouwambtenaar en heef meer 
dan 3.500 huwelijken voltrokken. Ook de verhalen 
uit de praktijk, die zij aan het eind van haar lezing 
vertelde, vonden de aanwezigen heel bijzonder. 
Na afloop van het officiële gedeelte hadden de  
bezoekers nogmaals de gelegenheid om de  
tientallen foto’s van hun plaatsgenoten te  
bekijken. Ina Timmer houdt regelmatig lezingen 
over het onderwerp Verliefd, verloofd, getrouwd.

INGEZONDEN

Op zondagmiddag 3 februari was het een drukte  
van belang in de Kellsche Vicarij te Angerlo.  
Er was een gezellig kraamfeest voor de geboorte 
van Dave. De trotse zoon van Roy en Lisette  

Oostendorp en broertje van Milan, Jasmijn en Rens.
Buren, vrienden, familie en  leden van de  
Carnavalsvereniging de Deurdouwers wensen het 
gezin veel geluk, liefde en gezondheid.

Welfare Lathum heeft nog geitenharen sokken te 
koop van maat 38 – 43±
Ook gekleurde sokken voor kinderen en dames in 
diverse maten.
Bel even naar Gerritje v.d. Berg telefoonnr. 
0313-631692

Hartelijke groeten 
Welfare Lathum

Welfare Lathum
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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  
financieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de 
AN-supporters; 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.

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  

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
• 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. Mollink Cunningham • L.T. Klein He-
renbrink • 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 • Ciro en 
Marion Miceli • Chr. Vrouwenver. Lathum • M.J. Wiltjer-de Boer • Henny en Jan v.d. 
Brink • Schutterij Eendracht Maakt Macht • Ron en Judith Ribbers • A. A. Soethof 
• Adriaane en Ineke Worm • Oranjever. `angerlo • Danny en Kristianne Wolf • H.M. 
Berends • Corrie en Frans Worm • Joop Baars • H. Abbing • Mevr. M. Rispens-Visser 
• Ans en Michel Szoltek • G.S.V. ’38 •Joost Thiel • Jan en Mieken Deen • Wim en 
Marietje Lourens • W Vels • Vrienden v.d. Lathumse kerk • Diny van Bommel • 
Ontsanningver. V. Ouderen Angerlo • G. Bolck en J. Bolck –Winterink • Vrouwen van 
nu Angerlo • Annie en Leo van den Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • J.H.G.  
Weijers-Vels • P.L. Wieggers-Vermeulen • Jos en Corien Baars • Rosl en Willie Ipskamp  
• G. Koers • CV Knor en Knalpot • Dik en Nargy Bril • Hans en Tanja Verhoef • 
Mej. R.C.M. Beusekom• Harry en Jeanette de Wild • Tonin Stucadoors en Terrazzo • 
Mw. H. Aanstoot • Rie en Dinie Wieggers • H.J. Thiel • Harry en Liesbeth Knuman • 
M.B. Siebelink- van Dijk • H.T. Huuskes • Bridgeclub Angerlo • Maarten en Nicolien 
Soethof • Drum en Showfanfare Red en Black • Otto en Sabine Salomons •Gerdy 
v.d. Bogaard • H.T. Huuskes • Kathhy de Man en Gerald Hendriksen • Mw. M. W. 
G. Senhorst-vd Boom • Wim en Annie Tieben • Geurt en Anita Smids • Co en Dinny 
Stuart • St. Oranje Boven Lathum • Mw. J. Zuydam-Rozendal • Annelies Arnoldus •

NB: Sponsorovereenkomsten worden niet automatisch verlengd. 
Blijft u het Angerlo’s Nieuws sponsoren? 

Maak dan 24 euro over op IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 
onder vermelding van Angerlo’s Nieuws-supporter

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95

Gezellige lunch

In het kader van NLdoet organiseert het Netwerk Zevenaar een uitgebreide, 
gezellige lunch op vrijdag 15 maart 2019.
Deze lunch is bedoeld voor chronisch zieken, mensen met een lichamelijke- en/
of psychische beperking en hun mantelzorgers in de gemeente Zevenaar. 
Om hen tegelijkertijd de gelegenheid te geven elkaar in een ontspannen sfeer 
te ontmoeten en om ervaringen te delen.  

U wordt van harte uitgenodigd
Wanneer:  Vrijdag 15 maart
Tijd:  12.30 uur tot 14.00 uur
Waar: Kulturhus De Borg, Babborgaplein 3a,6909 DW Babberich.
Rolstoeltoegankelijk. 
Graag vermelden als u een dieet volgt.
Het aantal plaatsen is beperkt, wij adviseren u z.s.m. (liefst per e-mail) 
vóór 1 maart aan te melden (is verplicht) bij:
An Bloemberg
St. Netwerk Zevenaar
anbloemberg@chello.nl
tel. 0313-842808
www.netwerkczz.nl 

N.B. Eigen bijdrage is € 2,- per persoon. 
Gaarne overmaken op:
NL79 RABO 0134 0877 47, t.n.v. St. Netwerk Zevenaar, o.v.v. Lunch NLdoet 
en uw naam.

INGEZONDEN

Primeur in Lathum
Nooit eerder was er tijdens de Carnaval een optocht te zien in het dorp Lathum. 
Dit jaar, op 3 maart, zal vanaf 11.45 uur een bonte uitgedoste menigte door de 
straten trekken. Er is een heuse jury bijéén gebracht om te kijken wie er met de 
eer gaat strijken. Cg Lathum wil een gooi naar de titel doen, om zodoende een 
kans op deelname aan de halfvastenoptocht in Angerlo te krijgen.
De Halfvastenoptocht in Angerlo is de Champions League onder de optochten 
en daar moet je bij kunnen zijn. 
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Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel: 0313 - 631 319 | restaurant@veerstal.nl | www.veerstal.nl

WOENSDAG = SCHNITZELDAG
Schnitzel met een saus 

naar keuze

€ 10,-

DONDERDAG = SPARERIBSDAG
Spareribs met een marinade 

naar keuze

€ 14,95

VRIJDAG = KIPAVOND
Half haantje van de grill met 

frites en salade

€ 9,95

MAANDAG = SPIESDAG
Kip of gamba aan de spies 

voor 

€ 9,95

DINSDAG = STEAKDAG
Steak Veerstal (gemarineerde 

houthakkerssteak) voor

€ 9,95

RESTAURANT, BOWLING 
& INDOORSPEELTUIN

MAANDAG T/M ZONDAG 
GEOPEND VANAF 12.00 UUR
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50 JAAR

BOTEN TE HUUR!
BIJ RECREATIEPARK DE VEERSTAL

Elektrisch aangedreven en u 
heeft geen vaarbewijs nodig.

HUURPRIJS € 125,- PER DAG
Uitsluitend op reservering!

€ 150,- borg + legitimatie€ 150,- borg + legitimatie

NIEUW OP DE VEERSTAL!
Rifter VR Simulator

Indoor Speeltuin De Veerstal, 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur!


