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Brexit
Geen paniek, dit gaat niet over de Brexit. 

Waar het wel over gaat? Misschien over 

iets van liefde voor die gekke Engelsen. Wat 

een volk, uitvinders van het bingedrinken,  

het hooliganisme, de stiff upper lip, de 

Austin Martin DB5 en het voetbal. Op de  

achtergrond speelt “You’ll never walk alone”, 

op Youtube de “offical vidio” van Gerry & The 

pacemakers. Ontroerend, al die koppen, mooi 

van lelijkheid, onthutsend en eerlijk, Britten 

verenigd in een koninkrijk, maar meer nog in 

dit lied. 

Ik hou van Engeland en heb nou een beetje 

het gevoel dat mijn geliefde het uitmaakt. 

En waarom. Onze liefde was heus wederzijds  

en, al is ze de mooiste niet, ik ben niet  

vreemdgegaan. La douce France, even een 

flirt, maar Engels is mijn wereldtaal en  

Hampstead de plek waar ik mijn hart toch 

ooit verloren ben. 

Maar goed, mijn moeder zei altijd dat een 

snelle scheiding beter is dat een uitgetrokken  

lijden. Als mijn geliefde eiland mij dan wil  

verlaten, laat het dan nu over zijn. De  

herinneringen hou ik wel, aan deze kant 

van de zee. Ze zijn mooi, mooier misschien 

dan de realiteit en zeker mooier dan de  

gemiddelde eilandbewoner. Herinneringen 

mogen dat zijn. Misschien dat ze ooit de  

basis zijn om weer bij elkaar te komen, ouder en 

wijzer. Dan houden we de Britin (of Britain-in,  

de mannen mogen natuurlijk ook wel mee 

terug Europa in).

Paulusschool Giesbeek haalt €2595,85 
op voor Stichting Vlinderkind

Ieder jaar weer organiseert de Paulusschool in 
Giesbeek het Lentefeest. Een begrip in het dorp 
waar de leerlingen ieder schooljaar weer naar uit 
kijken. Een feest vol met activiteiten. Een loterij,  
op de foto, skelterbaan, grabbeljurk, op de  
familiefiets, je haren of nagels laten doen enz. 
Naast deze vele activiteiten is er ook genoeg 
te verkrijgen aan eten en drinken. Zo zijn de  
versgebakken wafels niet aan te slepen en is de 
bar druk bezet. Een feest voor jong en oud. En dat 
allemaal dankzij de enorme inzet van mijn lieve 
collega’s, hulpouders, vrijwilligers, oud-leerlingen 
en sponsoren. 
De opbrengst van het Lentefeest wordt ieder 
jaar aan een goed doel geschonken gerelateerd 
aan kinderen. Dit jaar hebben wij hard gewerkt 
voor Stichting Vlinderkind. Voor velen nog een  
onbekende stichting. Maar voor mij en mijn  
collega’s een zeer goed doel! Voor mijzelf was deze 
stichting tot 2 jaar geleden ook nog onbekend. 
Maar door de geboorte van Yade en de verhalen 
en zorgen van mama Wendy en papa Stan greep 
deze ziekte mij erg aan. Zeker omdat Yade bijna 
even oud is als mijn jongste zoon en je ziet hoe  

anders het leven is met EB. Hoeveel zorgen, verdriet 
en pijn deze ziekte met zich meebrengt. Daarom 
ook dat ik de stichting heb voorgedragen als het 
goede doel van dit jaar. Mijn collega’s waren het er 
snel over eens dat Stichting Vlinderkind het goede 
doel van 2019 zou worden. Na contact te hebben  
gehad met Wendy kwam zij bij ons op school 
haar verhaal vertellen over EB aan de leerlingen 
en het personeel. Door Wendy’s verhaal waren de  
kinderen en collega’s nog gemotiveerder om er een 
groot succes van te maken. Kinderen gingen zelfs 
buiten het Lentefeest om nog acties starten. Zo zijn 
er een heleboel lege flessen opgehaald en is er nog 
meer geld ingezameld. Met trots en met een traan 
mochten wij op dinsdag 11 juni een cheque van 
€2595,85 overhandigen aan Wendy en Yade. Yade 
zat vol trots tegenover de gehele school en lachte 
en zwaaide vrolijk. Wat een lief en dapper meisje. 
Trots op mijn collega’s en iedereen die geholpen 
heeft om dit mogelijk te maken. Niet alleen voor 
Yade, maar voor alle kinderen die dagelijks met 
deze heftige ziekte te maken hebben.
Jitske Wijnhoven-de Jong
Leerkracht Paulusschool Giesbeek

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORPSHUIS HET GEBOUW LATHUM
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
Tel: 06-53943219
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ADVERTORIAL
InnoFields, een wereld vol mogelijkheden

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

U heeft er vast al eens een grote 
rode boormachine zien staan, het 
terrein aan de Uitmeentsestraat in 
Giesbeek. Dit terrein staat al jaren  
te koop en wordt door Royal  
Eijkelkamp regelmatig voor een 
deel gebruikt voor het testen van 
machines, demonstraties en open 
dagen.

In de bodem zijn bijzondere geologische pakketten aangebracht om daar  
speciale monstername apparatuur voor te ontwikkelen en gelijk te kunnen 
testen. Het is door de loop der jaren een heel strategische plek geworden 
voor Royal Eijkelkamp, die we niet zomaar weer dicht in de buurt op zouden  
kunnen zetten. Maar wel een strategische locatie waarvoor de gevraagde  
investering eigenlijk te groot is. 
Daarom zijn we ruim anderhalf jaar geleden begonnen met inventariseren  
of we het terrein verder kunnen ontwikkelen met andere interessante  
partijen. Gesprekken met het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zevenaar, bestuurders van diverse waterschappen, HAN University 
of Applied Sciences, AERES Hogeschool, ROC’s, Wageningen Universiteit en 
gedeputeerden van Gelderland bevestigden ons idee dat er veel interesse is 
om samen met Royal Eijkelkamp dit terrein door te ontwikkelen. Ook voor 
het algemeen belang. Dit alles komt terug in een nieuw concept, InnoFields 
genaamd. Wat het inhoudt? Een buitenterrein waar Royal Eijkelkamp, partners  
en klanten onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodem, water, plant,  
klimaat en agri uitvoeren, trainen en demonstreren.
Wat maakt InnoFields zo bijzonder
• We zitten hier in Giesbeek en omgeving in een groot dalgebied tussen  
Hoge Veluwe en Montferland. Dat geeft heel veel voer voor bodem- en  
wateronderzoek, informatie, meten, monitoren en visualiseren.
• Hetzelfde geldt voor het feit dat bijna al het zoetwater voor Nederland via 
de Liemers binnenkomt.
• InnoFields sluit goed aan bij de ontwikkeling dat MBO, HBO en zelfs  
universiteiten steeds meer hybride leren aanbieden (praktijk gecombineerd 
met theorie).

• InnoFields moet voor partijen van over de hele wereld, die te maken  
hebben met grond, water, plant, klimaat en agri een vast bezoekadres worden. 
Delegaties die naar Nederland komen, moeten ervan overtuigd worden dat de 
weg naar het mooie ‘verre Oosten’ van ons land de moeite waard is.
• InnoFields moet geheel energieneutraal worden. Het is mogelijk om op 
dit gebied innovaties te tonen waardoor het zelfs een toeristische waarde  
krijgt. Hierbij is natuurlijk ook volop aandacht voor de slimme meet- en  
monitoringsoplossingen van Royal Eijkelkamp.
De impressie hiernaast is een allereerste aanzet van hoe InnoFields eruit 
zou kunnen gaan zien. Wanneer de realisatie gaat starten? Dat hangt af van  
diverse partijen. Wij hebben in ieder een eerste basis gelegd door het terrein 
aan te schaffen. Voor het verder opzetten van het InnoFields concept zoeken 
we nog wel een ervaren Project Manager. 
Interesse? Of ken je een mogelijke kandidaat? Laat het ons weten, stuur een 
e-mail naar f.eijkelkamp@eijkelkamp.com. 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Noas racefietsen, mountainbiken en schaatsen  

is zeilen een van mien passies. Op un Fries 

meertje met de wind en de zon in de zeilen  

van terras nor terras zeilen met goed  

gezelschap aan boord, eigeluk niks wat mooier  

is. Dat geef ie dan ok graag deur aan ow  

kinderen en eventuele kleinkinderen. Zo 

hak dit joar ut plan opgevat um mien drie  

kleinzoons van 7, 8 en 9 joar oud as  

verjoardagscadeua un cursus van un wèèk 

in un optimisje te geven, zun klein zeilbootje 

wej wel. ‘S maondagssmaers in de eerste  

vakantiewèèk, um half tien togen ze met 8 

van die kids met un juf nor die bootjes um de  

eerste beginselen van ut zeilen te leren  

kennen en uutvoeren. Gelukkug weaide ut 

niet zo hard, loa we moar zeggen dat dur un  

tweetje stond, heard genog um met te  

beginnen. Ik vrog of ze dur zin in hadden en 

dat werd niet bi-j alle drie even duuddeluk. 

Mor goed, goande de wèèk kregen ze dur wel 

schik in want dur is nutuurluk niks mooier dan 

met un stel van die gasjes un bietje op ut water  

te klooien. Un paar keer konden we zien wat 

ze uutvoerden op ut meer, umdawwe met de 

mountainbike un rondje um ut meer aan ut  

maken waren. We troffen ze toen net in 

de pauze aan. En de een sleepte hout ut de  

begruuining aan de kant uut de bosjes en de 

ander zat met stokken in poeltjes te klooien 

etc.De zeiljuf was net met de administratie 

bezig zodat ze wat info op de certificaten 

van de kids kon zetten aant einde van de 

zeilwèèk. Ze kregen alle drie un behoorluke  

persoonlukke beschrieving van hun doen en 

loaten op ut certificaat; ok de juf had goed 

opgelet die wèèk. Ik hoap die gasjes ok. Dat 

ut un succes was bleek elke dag want ze  

hadden hele verhalen en waren behoorluk 

deur water, modder en zand getekend. Toenk 

echter veurstelde um alvast un vervolgcursus 

te boeken zei dur een diplomatiek: mag ik daar 

nog een nachtje over slapen opa?
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Toekomst Bahrse Pol en uitmeenstestraat
Op maandag 1 juli was ik bij een inloopavond 
van het Rivierklimaatpark en zag op de tekening  
van het Rhederlaag een rode cirkel op de  
Bahrse Pol met in de legenda “ontwikkelen  
recreatie met kwaliteit”. Bij de ‘Park’ kaart links-
onder in de link, zag ik de term ‘verblijfsrecreatie’  
met lijnen getekend naar de Bahrse Pol en  
Lathumsehoek. Ik vroeg Ard Schenk (ambtenaar  
gemeente Zevenaar, die erbij stond) of de  
bedoeling was daar (zonder overleg met inwoners  
van Giesbeek en Lathum) vakantiewoningen 
te bouwen, hij vertelde dat het de wens is van  
Leisurelands om daar vakantie woningen te  
bouwen (net als bij de (laatste) stuk natuur aan 
de Uitmeentsestraat in Giesbeek. Ik vind deze  
ontwikkeling zeer zorgelijk.
Hebben de bewoners van Giesbeek en Lathum 
niets te zeggen over de toekomst van hun  
leefomgeving? Gaat de gemeente Zevenaar weer 
klakkeloos mee in de wensen van Leisurelands?
 Ik wil graag van inwoners van Giesbeek en Lathum 
horen over hun ideeën voor de toekomst van de 
Bahrse Pol en Uitmeentsestraat? Het is belangrijk  
dat inwoners zeggenschap hierover hebben  
voordat formele procedures gestart zijn. Het is 
onze leefomgeving.

Hier kan je de poster over het Rhederlaag  
terug vinden: https://www.rivierklimaatpark.nl/ 
documenten/verkenningsfase+2016+-+2019/ 
default.aspx#folder=1394547
Persoonlijk zou ik beide locaties groen en  
openbaar toegankelijk maken. Het stukje bos bij 
de Uitmeentsestraat bevat veel natuur, is mooi 
en rustig. Ik loop er vaak langs en kan genieten 
van onder andere de konijnen, hazen, steenuilen,  
torenvalken, sperwers, buizerds, groene spechten 
en bonte spechten. Andere kant van de dijk is er 
al een camping met 30 campervan plaatsen. De  
Bahrse Pol, zou ik zelf als een openbare park  
houden voor wandelaars, hondenbezitters en 
hardlopers (die er nu al goed gebruik van maken).  
Groen is de beste vorm van CO2 opslag, is heel 
goedkoop en is goed voor de geestelijke en  
lichamelijke gezondheid van de mens. Het  
rivierKLIMAATpark en de gemeente moet voor het 
klimaat kiezen en niet klakkeloos alles weer vol 
bouwen. 

Met vriendelijke groeten,

Graeme Cunningham
Inwoner Giesbeek

INGEZONDEN

Zondag 25 augustus 22e  
Giese Motortoertocht
Noteer alvast in je toeragenda: zondag 25 augustus  
meerijden met de 22e Giese Motortoertocht, een 
prachtige tocht door bossen, heide en het mooie 
Rivierenland. 
We willen rond half tien de eerste groepen laten 
vertrekken vanaf het Hof van Giesbeek. In verband 
met de veiligheid willen we de groepen niet groter 
maken dan 8 à 10 rijders.
De tocht gaat zoals altijd over de meest  
rustige en mooie weggetjes van onze omgeving. We  
rijden door de bossen en heidevelden van de Hoge 
Veluwe, langs boerenerven en landgoederen,  
kerkdorpen en kippenschuren om vervolgens af 
te buigen naar de plek waar brede rivieren, traag 

door oneindig laagland gaan. Kortom het wordt 
weer een prachtige toertocht, die zal eindigen bij 
de thuishaven bij Het Hof van Giesbeek, waar we 
alles nog eens rustig kunnen nabespreken.
Opgeven gaat het eenvoudigste via de 
mail (giesemtt@gmail.com) of via onze  
facebookpagina.
Na de controle zullen de bestanden downloadbaar 
zijn van onze Facebookpagina of even aanvragen 
via een e-mailtje.
Bezoek regelmatig onze facebookpagina 
voor de updates. Hier kun je ook de foto’s 
en filmpjes van vorige toertochten bekijken:  
htt-ps://www.facebook.com/giese.motortoertocht

INGEZONDEN

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Kom
 langs in onze winkel!

Uitm
aat 25 in Giesbeek

fietsen voor jong en oud
sportfietsen 
onderdelen
accu controles
fietsonderhoud
aangepaste fietsen
fietsverhuur

Altijd welkom voor 

een kop koffie!

T : 0313 633 110
W: doornbikes.nl

Voorstellen wijkagent

Mijn naam is Florus Noppen en ik ben 37 jaar oud. 
Ik ben samen met mijn verkering en onze twee 
jongens woonachtig in de gemeente Duiven. Ik 
ben actief als leider bij de voetbalclub van onze 
kinderen in Groessen en probeer twee keer in de 
week te sporten.
Ik ben inmiddels alweer 14 jaar werkzaam bij de 

politie. Ik ben in 2005 begonnen in de stad Utrecht 
en vervolgens via Houten, Veenendaal en Rhenen  
(als wijkagent) terecht gekomen in de mooie  
gemeente Zevenaar. Sinds juni 2019 ben ik  
werkzaam als wijkagent voor de dorpen Lathum, 
Giesbeek, Angerlo en het buitengebied van  
Zevenaar en kunt u mij hier tegenkomen!

Ik heb de afgelopen weken al veel nieuwe mensen 
en bedrijven ontmoet maar nog lang niet allemaal. 
De aankomende tijd probeer ik bij zoveel mogelijk  
bedrijven, scholen, dorpsraden etc kennis te  
maken. Ik vind het als wijkagent belangrijk om 
zoveel mogelijk in de wijk te zijn en dat jullie als 
inwoner mij weten te vinden.
 
Ik ben bereikbaar via:
Telefoon: 0900-8844
E-mail: florus.noppen@politie.nl
Contactformulier via de website www.politie.nl
Ik probeer altijd zo snel mogelijk te reageren maar 
soms, door bijvoorbeeld nachtdiensten en vrije  
dagen (ja ook die hebben wij), kan het wat  
langer duren. Na de zomervakantie is het plan om 
het spreekuur weer nieuw leven in te blazen zodat 
jullie als inwoners niet altijd meer naar Zevenaar 
hoeven te komen. De bedoeling is om de ene week 
spreekuur te hebben in Giesbeek en de andere 
week in Angerlo. De locaties zijn op dit moment 
nog niet bekend en zeer waarschijnlijk gaan ze 
plaatsvinden op de donderdag avonden.
 
Van het Angerlo’s nieuws heb ik de mogelijkheid 
gekregen om met enige regelmaat een stukje te 
mogen schrijven in het Angerlo’s nieuws! Ondanks 
dat ik geen schrijver ben vind ik dit harstikke leuk 
en is het een mooie gelegenheid om te delen wat 
er zoal in deze mooie dorpen gebeurt!
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Twee uitstapjes 
Leden van de landbouwcoöperatie Ons Belang in 
Angerlo maakten lang geleden een uitstapje naar 
Valkenburg. De foto, die toen van het gezelschap 
werd gemaakt, toonden we al in het Angerlo’s 
Nieuws van 12 december 2017. De personen op 
deze afbeelding zijn niet alleen uit Angerlo, maar 
ook uit de omgeving afkomstig. Van enkelen zijn 
de namen bekend:
3. G. Heijtink, zaakvoerder van de coöperatie  
4. Herman Boogman 5. Frits Veldhorst sr. 9. Jan 
Roelofsen 10. Nellie Heijting-Volgers 11. Jo van 
Amerongen 12. Dien van Amerongen Lether  
13. Opa Jan Siebelink uit Malland 17. Hentje  
Willemsen Veldhorst 19. Hendrik Zadelhoff uit 
Lathum  20. Mevrouw Harbers (‘Het Eekholt’)  
21. Evert Groot Enzerink 22. Dina Groot Enzerink  
van Zadelhoff 25. Gerrit Kets (‘Hertsum’)  
26. Wouter Jansen?? 31. Hendriks (woonde in Het 
Klooster)  34. Jan Brunsveld 35. Free Frederiks  
40. Roelf Dolman uit Lathum en 41. zijn broer  
Gerrit Dolman.

Uiteraard komen we ook nog graag achter de  
namen van de overige personen. Ook het tijdstip 
van de foto willen we weten.

De tweede foto heeft te maken met een uitstapje 
van het RK Vrouwengilde.

Enkele namen zijn bij ons bekend:
2. Everdina Nieuwenhuis 6. Marie Meijer van 
Swaay 8. Jan van Schriek 12. Dina Leupens Tiemes  
17. Johanna Nieuwenhuis Groen 24. Herman van 
Swaay
Kunt ons vertellen wie de overige personen zijn en 
wanneer deze foto gemaakt is?

Kunt u informatie over de getoonde 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.

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl



• pagina 06 • ANGERLO’S NIEUWS • 27 juli  2019 • • pagina 07 • ANGERLO’S NIEUWS • 27 juli  2019 •

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.

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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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

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

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

H o g e  A k k e r  6  |  6 9 4 2  R E  D i d a m
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V o l g  o n s  o p     E X A Q T  R O B

INGEZONDEN

Bedevaart Kevelaar
Dit jaar gaan we 5 sept. naar Kevelaar.
U kunt zich hiervoor opgeven van 1aug.tot 27 aug. 
bij:
H.Janssen-Evers
Pr.Beatrixplein 54
Giesbeek
Tel.nr. 0313-631155
Het busvervoer bedraagt 17 euro, voor een  
misintentie wordt 4 euro gerekend.
Wij zien U graag op 5 sept!

De eerste Giesbeek A&D Totaal Triatlon!
Wat begon als een bootcamp training bij het 
strand voor inwoners van Giesbeek en omgeving,  
gaat nu uitgroeien naar een echt recreatief  
triatlon evenement! Ons doel is om in Giesbeek,en 
het Rhederlaag, sport te promoten en mensen  
in beweging te brengen. Door lekker in de  
buitenlucht te bewegen, hopen we ziekte en  
overgewicht te verminderen. De laatste jaren wint 
de triatlonsport steeds meer aan populariteit. 
Daarom organiseren we nu in Giesbeek op 18  
augustus 2019 een triatlonevenement. Doe jij ook 
mee? 
Kies je uitdaging!
Je kunt kiezen uit verschillende afstanden. 
Voor de beginners is er de minitriatlon met 250  
meter zwemmen, 11,8 kilometer fietsen en 2,5 km 

hardlopen. Wil je meer uitdaging? Kies dan voor 
de achtste Triatlon met 500 meter zwemmen, 23,6 
kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Of ga 
voor de achtste Estafette en doe met meer mensen 
mee aan één van deze onderdelen.
Hulp nodig!
Giesbeek staat bekend om zijn vele vrijwilligers die 
zich voor allerlei doelen inzetten. Zonder de inzet 
van vrijwilligers kunnen we deze Giesbeek A&D  
Totaal Triathlon ook niet organiseren. Dus als je het 
leuk vindt  om mee te helpen, laat het ons dan  
weten via een privé bericht op 0641532609 of 
stuur een e-mail naar info@hart2hart.nl. Wij  
kunnen alle hulp en inzet gebruiken en staan 
te popelen om samen met alle vrijwilligers dit  
evenement goed te laten verlopen..

Verslag van een middagje “Mobiele Bioscoop” 
in het Kulturhus De Brede Blik te Giesbeek
Dinsdag 16 juli was er een filmmiddag, speciaal 
bedoeld voor de “iets” ouderen onder ons uit 
Giesbeek, Lathum en Angerlo, in het Kulturhus De 
Brede Blik te Giesbeek.
De film middag was een initiatief van de Senioren 
raad Giesbeek/Lathum/Angerlo. 
Ze hadden hiervoor de Mobiele Bioscoop,  
genaamd Skoopmobiel De Liemers, uitgenodigd, 
die de aanwezigen op een heel groot scherm,  
komische filmpjes lieten zien van o.a Toon Hermans,  
Wim Sonneveld, Dorus, Herman Finkers e.a 
Het leek echt op een bioscoopvoorstelling met 

daarbij ook nog eens prima geluid. 
Onder het genot van een drankje en uiteraard 
popcorn werd er flink gelachen om de vertoonde 
beelden.
Op verzoek van de aanwezigen om dit vaker te 
gaan doen is er al een datum gepland voor een 
vervolg hierop, namelijk: 
Woensdag 14 augustus:  weer een “filmmiddag” 
in het Kulturhus De Brede Blik te Giesbeek. 
Entree: € 5,- (inclusief een kopje koffie/thee)
Zaal open: 14.45 uur en de voorstelling duurt tot 
ongeveer 17.00 uur (incl. pauze)

De titel(s) van de film(s) staat nog niet vast, het wordt 
mogelijk een combinatie van meerdere filmpjes. 
NB: De seniorenraad hoopt dat o.a. door mond 
tot mond reclame en een betere aankondiging in 
diverse bladen het aantal bezoekers nog zal gaan 
toenemen. 
De vrijwilligers van het Kulturhus De Brede Blik 
en van de mobiele bioscoop “Skoopmobiel De  
Liemers, zullen dit initiatief zeker enthousiast  
blijven ondersteunen.

Wim Lourens

Nieuw schuttersgebouw aan de giese dijk
Het bouwproces van het nieuwe schuttersgebouw 
verloopt vlot zo te zien.
Wij als inwoners aan de giese dijk zijn afwachtend  
wat voor een impact het heeft op ons rustig  
woongenot aan de dijk.

INGEZONDEN

Volg ons op:

www.facebook.com/ 

angerlos.nieuws.9
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Voortgang Dorpsplatform Giesbeek
In mei 2018 heeft Dorpsplatform Giesbeek een info 
avond gehouden waar zo’n 35 mensen hun input 
gaven op wat zij voor het dorp belangrijk vinden.  
We realiseren ons dat we als Dorpsplatform  
sindsdien weinig zichtbaar zijn geweest. Hierbij 
geven we dan ook graag een update en zullen we 
dit ook geregeld blijven doen. Wilt u op de hoogte 
blijven? Meldt u dan aan voor onze mailinglijst, 
zie onderaan dit artikel. Afgelopen jaar hebben we  
gewerkt aan het opbouwen van een stabiele 
groep actief betrokkenen en een betrouwbare  
samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en 
wijkagent. Ook hebben we de eerste stappen gezet 
richting samenwerking met Angerlo en Lathum. Als 
Dorpsplatform Giesbeek willen we de belangen  
van ons dorp vertegenwoordigen en aanjager 
zijn voor de inwoners van Giesbeek. We pakken  
signalen op, zoeken naar gelijkgestemden en  
verbinden inwoners om samen zaken op te  
pakken. We kunnen daarbij ondersteunen en  
helpen versnellen doordat we korte lijntjes hebben 
met organisaties als gemeente, waterschap of de 
wijkagent. Naast het opbouwen van de organisatie  
hebben we gewerkt aan meerdere concrete acties.  
Dit doen we op aangeven van inwoners en  
vanuit vier thema’s; voorzieningen, leefbaarheid,  
omgeving en toekomst. 
Concreet gerealiseerd zijn een schoonmaakbeurt  
van de sporthal plus parkeerterrein en een  
snelheidscontrole op de Meentsestraat. Ook is 
een idee verkend voor een ijsbaan op het weiland  
tegenover de Tutenburg. De grond bleek echter van 
de gemeente en die had er andere plannen mee. 
De grond wordt momenteel opgehoogd, daarna 
wil de gemeente de grond verkopen. Helaas geen 
ijsbaan. We hebben een inwoner ondersteund bij 
het aankaarten van een veilige oversteek voor 
jeugd die van de Bingerdenseweg oversteekt voor 
paardrijles bij de Tutenburg. Dit is opgepakt met de 
betreffende inwoner en de Tutenburg en besproken 
met verkeerskundige van de gemeente. Vervolgens 
aangekaart bij de Provincie Gelderland. Helaas 

was het antwoord dat zij hier geen prioriteit aan 
geven. Tot slot is een samenwerking gestart met 
Senioren raad Angerlo, Giesbeek, Lathum. Hier 
staat o.a. de bereikbaarheid van het gemeentehuis 
voor inwoners zonder auto op de agenda.
Een overzicht van lopende acties:
• Opknapbeurt bankjes langs de dijk + plaatsen  
van bewegwijzering en een mooi infobord om  
toeristen te verleiden even het dorp in te gaan.  
Peter Soethof van Bureau Buitenruimte uit  
Giesbeek zet zich belangeloos in door prachtige 
ontwerpen te maken. Dit leek op korte termijn  
realiseerbaar, maar valt in praktijk tegen. De grond 
blijkt van het Waterschap, gesprekken daarmee 
en met gemeente volgden. Dan blijkt wegens 
waterveiligheid niet alles te mogen. Begrijpelijk, 
maar dat betekent dat tekeningen moeten worden 
aangepast. Daarna volgden kwesties van beheer, 
onderhoud en aansprakelijkheid; wie is juridisch 
verantwoordelijk? Gemeente stelde enthousiast 
gezaagde bomen beschikbaar voor bankjes, maar 
kon vervolgens niet regelen (en betalen) voor 
transport en zagen van de bomen….. Wonderlijk 
hoe alle betrokkenen enthousiast kunnen zijn en 
de uitvoering dan toch op zich laat wachten. 
• Idee voor wandelroutes / klompenpad vanuit 
Giesbeek in de omgeving. De inwoner die hiermee 
kwam is verbonden met een werkgroep die met 
klompenpaden bezig is. Ook is contact gelegd 
met de verantwoordelijk ambtenaar binnen de  
gemeente en de landelijke organisatie voor  
klompenpaden. Er is in kaart gebracht wat er  
allemaal bij komt kijken, zoals vergunningen,  
toestemmingen, beheer, onderhoud en  
aansprakelijkheid. Dit loopt.
• Woningen behoefte onder jongeren. Dit is 
een reëel en serieus probleem, zonder jongeren  
in het dorp komen voorzieningen (school) en  
leefbaarheid in de toekomst onder druk te staan. 
We kaarten daarom aan dat huurwoningen eerst 
aan inwoners van Giesbeek worden aangeboden 
en dat nieuwbouw ook voor starters betaalbaar is.

• Frustraties van klaar-overs bij de school over 
gedrag van weggebruikers zijn besproken met 
de wijkagent. Meest schokkend is dat zelfs de  
kinderen die helpen met brigadieren een grote 
mond krijgen van volwassenen die zij aanspreken 
op gedrag. Als signaalfunctie is er diverse keren 
door agenten gepost bij het uitgaan van de school. 
Volgend schooljaar beginnen we met een training 
door de politie van de brigadiers en scholieren.
• Duurzaamheid; een eerste inventarisatie is 
gemaakt met een kleine groep geïnteresseerden. 
Er komen veel ontwikkelingen op ons af, zeker 
nu het klimaatakkoord is gepresenteerd. Denk 
aan aardgasvrij wonen en opwek van duurzame  
energie die impact op onze omgeving gaat hebben  
in de vorm van zonnepaneelparken en  
windmolens. Als dorpsplatform maken we ons 
hard voor vroegtijdige zeggenschap van inwoners  
over deze ontwikkelingen. Maar ook thema’s 
als water, natuur / eco-diversiteit en circulariteit  
verdienen aandacht. We zijn bezig een werkgroep 
te vormen en ook hierin de samenwerking met  
Angerlo en Lathum te zoeken.
Afgelopen jaar hebben we ons gericht op het  
opbouwen van een stevig en toekomst bestendig 
platform en hebben we gewerkt aan verschillende 
acties. Daarbij zijn we te weinig zichtbaar geweest 
voor inwoners. We realiseren ons dat bekendheid, 
brede steun en betrokkenheid onder inwoners 
hard nodig is. Zonder dat is een dorpsplatform  
een lege huls met weinig bestaansrecht. De  
volgende stap is dan ook een beter zichtbaar 
Dorpsplatform en dit artikel is daarvan de start. 
In het najaar willen we acties organiseren voor 
bekendheid en draagvlak. Heeft u ideeën, wilt u 
meedoen of op de hoogte blijven? Spreek ons dan 
gerust aan, of neem contact op via facebook of  
info@dorpsplatformgiesbeek.nl.
Dorpsplatform Giesbeek: Gerriette Mollink, Arno 
Bosveld, Wim Lourens, Willy van Haren, Otto  
Salomons, Bert Amorij, Marga Dunnink

schetsontwerp schetsontwerp schetsontwerp
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Vlog

Mijn dochter probeert me wat mediawijzer te 
maken. Dat lukt niet. Vandaag gaat het over 
vloggers en volgers. Een dametje dat ooit 
bij haar in de klas zat, is nu voetbalvrouw 
en ’make-up artist’. En zij vlogt en heeft  
tig-duizend volgers. Er zijn massaal filmpjes 
met haar in de hoofdrol en meestal is ze 
bezig met zichzelf. Ze praat over zichzelf, ze 
maakt zichzelf op, ze kijkt naar zichzelf, ze 
filmt zichzelf enzovoorts. Ik krijg een korte 
rondleiding door de hoogtepunten op de 
vlog. Mijn volgende breinamputatie moet 
pijnlozer zijn dan de vijf minuten die ik  
verspil aan dit geneuzel. Het is minder dan 
niks. 
Nou is niks nooit zo niks of je kunt er toch 
weer wijzer van worden. Vraag me regelmatig  
af waarom jongeren tegenover me in de 
trein zo’n wezenloze blik in de ogen krijgen  
wanneer ze hun schermpjes bekijken. 
Dat weet ik nu: het zijn allemaal volgers,  
misschien van deze voetbalvrouw, anders 
toch van vergelijkbaar materiaal, en wat zij 
volgen is onnavolgbaar dom. 
Mijn dochter is slim. En waarom zou een slim 
meisje haar tijd zo verdoen. Haar redenatie, 
ontdaan van wat overbodig is, komt het erop 
neer dat juist het wezenloos domme het  
beoogde doel is. Je kijkt, je verstand schakelt 
uit en je belandt in het niets. In dit absolute 
niks zijn geen dromen die je bezighouden, 
zoals in je slaap. Nee, dit is de niks-trance en 
daarin is de leeghoofdigheid volmaakt. En 
dat moet je dan willen, zegt ze (in principe). 

U heeft misschien al gezien dat de site van het 
Angerlo’s Nieuws grondig aangepakt is. Nieuw 
qua vorm en inhoud. Met deze site hebben we 
de mogelijkheid dichter op het nieuws te zitten 
en u ook tussen de gedrukte edities door u op 
de hoogte te brengen van wat er speelt in onze 
dorpen.
Wat we daarnaast willen bereiken is dat de site 
u meer mogelijkheden geeft om ook zelf uw 
stem te laten horen of uw beelden te laten zien. 
Die mooie foto die u schoot, het verhaal dat u 
raakt, vragen die bij u opkomen: deel ze met 
ons, deel ze met uw dorpsgenoten. 

Het hoe proberen we zo makkelijk mogelijk te 
maken. Op de site leest u stap voor stap hoe 
eenvoudig ook u een blogger of vlogger kunt 
worden. Natuurlijk kunnen deze bijdragen ook 
in de gedrukte editie van het  Angerlo’s Nieuws 
verschijnen, vanzelfsprekend altijd na overleg 
met u.
In deze editie vindt u de eerste inzending in 
print, die daarnaast als blog op de site komt. 
Doe mee, en dat geldt natuurlijk ook voor 
dorpsraden, verenigingen, dorpsinitiatieven en-
zovoorts.  

Gezocht voor het Angerlo’s  Nieuws:
Bloggers en vloggers

Woensdag 
14 augustus 2019

LOCATIE UITZENDING:
TUIN VOOR DE GALLUS KERK
De hele dag is er live radio! 
TV uitzending: van 18.00 - 19.00 uur

Vanaf 19.00 uur: AFTERPARTY

TV uitzending: van 18.00 - 19.00 uur

Flyer.indd   1 22-07-19   17:47

Zomer in Gelderland komt naar Angerlo!

Het zomerprogramma van omroep Gelderland 
komt naar Angerlo. Deze zomer gaan twintig  
dorpen met elkaar de strijd aan om het meeste 
geld binnen te slepen voor een goed doel binnen 
het dorp. Ook doet Angerlo mee voor de ‘Mooiste 
plaats van Gelderland’. 

14 augustus komt de crew van zomer in  

Gelderland naar Angerlo. Dit zal plaatsvinden 
vanaf het veld bij de Sint-Galiuskerk deze kerk is 
gelegen aan de Dorpsstraat. De hele dag zal de  
radio-uitzending van omroep Gelderland vanuit 
Angerlo uitgezonden worden. Om 09:20 zal het 
team uit Angerlo van de crew de opdracht krijgen 
die in de uitzending klaar zal moeten zijn. Om 
18:00 uur zullen de mensen geteld worden wat al 
het eerste geld kan opleveren. Wees dus allen op 
14 augustus om 18:00 in Angerlo! 

Meer informatie is te vinden op de facebook  
pagina van Zomer in Gelderland Angerlo, 
Of op deze website: 
www.omroepgelderland.nl/nieuws/2410804/Angerlo
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Voortgang fusie DES (Angerlo) en The Phantoms (Doesburg)
Enkele maanden geleden hebben wij u  
geïnformeerd over de plannen m.b.t. de fusie  
tussen de twee volleybalverenigingen in Angerlo 
en Doesburg.
Achter de schermen is hard gewerkt en de  
voortgang is zeer positief en voortvarend te  
noemen. Alle leden hebben de kans gehad mee te 
denken over een nieuwe naam.
Er is een nieuwe naam gevonden voor de grotere 
vereniging en deze luidt: ACE’19.
ACE’19 is een makkelijk uit te spreken naam bij 
wedstrijden en staat voor kracht. Krachtige start 
van de vereniging met daarin de kleuren verwerkt 
van beide verenigingen. Het nieuwe logo vindt u 
bijgevoegd bij dit persbericht.

ACE’19 gaat als naam in het competitie seizoen 
2019-2020 van start en het bestuur heeft de  
inschrijvingen inmiddels gedaan bij NEVOBO.
Het streven is om beide verenigingen, in een  
gezamenlijk te houden vergadering in december 
2019, op te heffen en daarna op dezelfde avond 
de nieuwe vereniging te starten samen met de  
gezamenlijke leden.
Er zal een vereniging ontstaan met circa 160 leden. 
Deze leden spelen niet allemaal volleybal. Vanuit 
DES zijn er ook een aantal leden welke alleen de 
gymsport beoefenen. Deze zijn ook opgenomen in 
het ledenbestand.
De officiële afwikkeling van statuten en  
huishoudelijk regelement zal in de komende  

maanden geschieden zoals ook het passeren bij de 
notaris en Kamer van Koophandel.
Na de zomervakantie gaan alle teams/groepen 
in de week van maandag 19 augustus veelal in 
nieuwe samenstellingen aan de slag. Nieuwe  
leden zijn uiteraard van harte welkom. Ben je 
ook geïnteresseerd, neem dan contact op via:  
secretaris@ace19.nl

Ridders en jonkvrouwen komen naar Angerlo; 
Jeugdvakantieweek 2019
Middeleeuwse taferelen van maandag 12 augustus  
tot en met zaterdag 17 augustus tijdens  
jeugdvakantieweek Angerlo. Ook dit jaar zijn er 
weer verschillende activiteiten voor de kinderen  
van de basisschool uit Angerlo; bowlen,  
kleuterochtend, film kijken en we gaan natuurlijk 
op kamp bij Angerlo Vooruit. Alles in het thema van 
de Middeleeuwen. 

Stichting Jeugd en jongerenwerk Angerlo bestaat 
dit jaar 45 jaar en daarom starten we de week 

op maandag 12 augustus om 13.15 uur met een  
spectaculaire opening waarbij u van harte  
welkom bent om te komen kijken! Belangrijk  
daarbij is dat, als u komt kijken, uw hond 
thuis blijft. Op dinsdagavond om 19.00 uur 
is er de jaarlijkse dorpsloop waaraan jong 
en oud kan deelnemen. Meer informatie op  
facebook.com/jeugdvakantieweekangerlo. 
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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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Banaan- en 
aardbeien ijs

Wat heb je nodig voor 4 porties?
- 3 rijpe bananen
- 100 gram aardbeien

Aan de slag!
Snijd de bananen in schijfjes en doe ze in de  
diepvries, in een zakje, voor minimaal 5 uur. 
Doe de bevroren banaan in de keukenmachine en 
zet aan. Voeg 1 voor 1 de aardbeien toe totdat het 
zo glad is als softijs. Eet het ijs direct!

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

SNUFFELMARKT

30 juni 2019 van 9.00-16.00

Dorpsplein Giesbeek

Fanfare St. Gregorius.

Voor een kraam: 

06-10252829

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en  
overige automobilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 17 
juli, 23 augustus en vervolgens minimaal eens per 
maand in het Wijkcentrum De Maatjes, Kardinaal 
de Jongstraat 4. Voor informatie en een afspraak  
belt u naar het landelijke afsprakenbureau:  
036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via 
de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, 
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00.
Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of  
thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00 korting op 
bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de  

locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de  
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een 
aantal weken duren voordat u de papieren die de 
arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het 
CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan 
meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken  
voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende  
gemeenten zijn van harte welkom.

Goedkope rijbewijskeuring senioren 
in Zevenaar
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Historische route Angerlo
Angerlo kent een rijke geschiedenis. De oude  
Angerlo-ers weten dat de verbondenheid, de 
saamhorigheid van vroeger tijden vooral ligt  
rondom de Dorpstraat als middelpunt van het 
dagelijks leven. De oude Galluskerk (elfde eeuw) 
en de Mommen Hofstede (eerste beschrijvingen  
in 1600) en het park eromheen kent vele mooie 
plekken en vooral veel verhalen. Op zo’n  
levendige geschiedenis moeten jongere  
Angerlo-ers ook trots zijn! Alleen zijn deze  
kinderen zich dikwijls niet zo bewust hiervan. Om 
dit te veranderen heeft Komdersuut interviews 
georganiseerd met oudere Angerlo-ers. Zij weten  

veel over de eeuwenoude geschiedenis van  
Angerlo en kunnen natuurlijk ook vertellen vanuit 
eigen ervaring en herinnering natuurlijk. Doordat 
deze verhalen uitgewerkt konden worden in een 
historische route, zijn twee vliegen in één klap  
gevangen!
Naast de informatieborden langs de route zijn de  
interviews ook online te bekijken. Via een QR code op 
de bordjes kunnen de bezoekers op Youtube het hele 
interview zien en luisteren. Op deze manier kunnen  
bewoners, maar ook toeristen zich nader verdiepen  
in de historie van deze monumenten in de  
dorpskern. De historische route is vanaf nu te  

beleven op en rondom het Gallusterrein,  
Dorpsstraat 31-33 te Angerlo.

Sproeiverbod vanwege extreme droogte
Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit  
beken, sloten en vijvers in onder andere Twente en  
Achterhoek
In de twee droogste gebieden van Nederland,  
Achterhoek en Twente, is het vanaf donderdag 
18 juli verboden om water uit de beken, sloten 
en vijvers te halen. Dit hebben de waterschappen 
Rijn en IJssel en Vechtstromen vandaag bekend 
gemaakt. Beide waterschappen zijn gelegen op 
de hoge zandgronden en hebben, ondanks enkele  
regenbuien in de afgelopen dagen, erg lage  
waterstanden en een neerslagtekort van 200 - 220 
mm. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte 
van 2018. Het verbod is om de watertoevoer 
naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te 
houden en problemen met de waterkwaliteit en  
volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, 

bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.
De twee waterschappen nemen hun eigen  
specifieke maatregelen die passen bij het gebied. 
Wat overeen komt is dat beide gebieden in tijden  
van droogte voor een groot deel afhankelijk 
zijn van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet  
mogelijk. Met de huidige weersverwachtingen is 
geen verbetering van de situatie te verwachten.  
Daarom zijn de verboden ingesteld. Er wordt streng 
opgetreden tegen overtreders van de verboden. 
De waterschappen roepen iedereen op om zuinig  
met al het water om te gaan en de neerslag 
die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat 
het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door  
regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te  
koppelen van het riool, duikers af te sluiten en  
tegels te vervangen door planten.

Verboden Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel is actief in de  
Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de  
Veluwe en een stukje van Overijssel. Het is in 
dit hele gebied vanaf donderdag 12.00 uur voor  
iedereen verboden om water uit sloten, beken en 
vijvers te halen. 
In het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel 
mag gewoon gesproeid worden met grondwater.  
Of voor de onttrekking een melding of 
een vergunning nodig is hangt af van de 
hoeveelheid te onttrekken water en de  
pompcapaciteit. De exacte voorwaarden vindt u op  
https://www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/ 
Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en 
de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.  

Overnachtingshaven Giesbeek
Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor  
binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met 
de realisatie van aanlegplaatsen waarborgt  
Rijkswaterstaat een veilige scheepvaart. Met deze 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de 
voortgang.
Tervisielegging vergunningen bestemmings-
plan overnachtingshaven
Voor de aanleg van de overnachtingshaven is  
toestemming nodig op een aantal aspecten. Die 
toestemming wordt geregeld in verschillende  

plannen en vergunningen:
het ontwerpbestemmingsplan, inclusief  
milieueffectrapportage; de ontwerpvergunningen; 
het Projectplan Waterwet.
De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze  
plannen en vergunningen ter visie worden gelegd.  
Dat is het moment waarop omwonenden en  
andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid  
hebben om een zienswijze in te dienen. Een  
zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een  
vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van de plannen en vergunningen
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer  
we de procedure kunnen vervolgen en de  
tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan  
starten. Door een uitspraak van de Raad van State 
over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de 
ter inzagelegging mogelijk later.
Meer informatie
Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning,  
deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de  
website van het project, en via deze nieuwsbrief.

Zes jubilarissen bij Red & Black
Oud en nieuw nieuws bij drumfanfare Red & 
Black. Op de jaarlijkse feestavond (in mei dus al 
even geleden) zijn onze jubilarissen gehuldigd. 
Eline Pastoor en Jasper de Kievit allebei voor hun 
12,5 jaar, Lize Wieggers en Sjoerd Leenders beiden 
25 jaar, Reinier Wieggers is al 50 jaar lid en Jan  
Peelen maar liefst 60 jaar bij de drumfanfare.  
Jammer genoeg kon hij er vanwege gezondheids-
redenen niet bij zijn en nam zijn zoon Erik het  
insigne van bondssecretaris dhr. Steert aan. Na 
dit officiële gedeelte gingen de barbecue en  
rodeostier aan, werd de schietsaloon geopend en 
kon het feest, dit jaar in westernthema, van start! 
Dat Jan Peelen er niet bij was, kon de vereniging 

natuurlijk niet over haar kam laten gaan, en  
daarom werd de laatste repetitie voor de  
zomerstop gebruikt om met de hele club een  
serenade te brengen. Op de binnenplaats van 
het Mauritsveld in Doesburg galmde ‘lang zal hij  

leven’ lekker door en kreeg hij van de voorzitster 
alsnog zijn speldje op z’n rever.
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
03 augustus  19.00 uur H. Eucharistie, Pastoor Thanh, 
   Samenzang
06 augustus  10.00 uur  H. Eucharistie, Pater G. Remmers, 
   Samenzang
17 augustus  19.00 uur  Woord- en Communie, 
   Mw. T. Looman, Caeciliakoor
01 september 10.00 uur Schuttersmis, Woord- en Communie,
   Past. M. Smits, Caeciliakoor + Gregorius
8 september 10.30. uur Startzondag te Zevenaar, 
   H. Eucharistie, hele team, met koren

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
28 juli Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
04 augustus  Martinikerk 10.00 uur ds. Lisette van Buuren
11 augustus Martinikerk 10.00 uur ds. J. van Melle
18 augustus Martinikerk 10.00 uur ds. Roel van Oosten
25 augustus Galluskerk 10.00 uur ds. Joop Jansen Schoonhoven
01 september Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
 Martinikerk 16.30 uur Preek van de Leek
08 september  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek
04 augustus  10.00 uur ds. Chr. Klaver uit Beek
11 augustus  10.00 uur ds. Dijk uit Duiven
18 augustus 10.00 uur mw. M. Verschuren uit Groessen,
25 augustus  10.00 uur ds. G.H. Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
1 september  10.00 uur Start zondag ds. G.H. Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
8 september  10.00 uur ds. H. Boonen uit Dieren, 
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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. 

1 aug. ‘19 17.00 uur Open maaltijd in Kulturhus De Brede Blik
2 aug. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: klaverjassen, 
 jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
6 aug. ‘19 09.00 – 10.00 uur MBVO in Kulturhus De Brede Blik 
 (Meer bewegen voor ouderen)
6 aug. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
14 aug. ‘19 14.45 – 17.00 uur Filmmiddag in Kulturhus De Brede Blik
16 aug. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: klaverjassen, 
 jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
20 aug. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
25 aug ‘19 22e Giese Motortoertocht
30 aug. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: klaverjassen, 
 jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
11 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
16 sept. ‘19 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Muzikale avond m.m.v. zanger Pascal Pàche. Aanvang 19.30 uur.  
 “Het Hof van Giesbeek”
17 sept ‘19  O.V.O. Angerlo: Mevr. Oostveen over Annie M.G. Schmidt 
 in de Meent van 1400-16.00 uur.
25 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
9 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
14 okt. ‘19 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Informatieavond . Na de pauze saxofinist Ben Wissink. 
 Aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”
15 okt ‘19  O.V.O. Angerlo: Bingo in de Meent van 14.00-16.00 uur 
23 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 nov. ‘19 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Middagprogramma metfascinerende beelden van een 
 ballonvaart. Aanvang 14.00 uur. “Het Hof van Giesbeek”
13 nov ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur inde Meent
16 nov ‘19 Najaarsconcert Nieuw Leven
23 nov ‘19 Dag van de ouderen 55+, Meent te Angerlo, 14.00 tot 17.00 uur
27 nov ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 dec ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
14 dec. ‘19 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Kerstviering m.m.v. A Sign of Friendship o.l.v. John Stinissen. 
 “Het Hof van Giesbeek”
18 dec ‘19 Welfare van 11 tot 2  uur in de Meent
20 jan. ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” Bingo-avond. 
 Aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”
17 feb. ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Ontspanningsavond. Terug naar Grootmoeders tijd. 
 Aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”

Zomeropenstelling Galluskerk 
op zondagmiddag van 21 juli 
t/m 25 augustus met Expositie 
van Bid- en Devotieprentjes 
Angerlo ligt op een toeristische fietsroute. Mensen komen langs de Galluskerk 
en vinden het leuk/ interessant om het kerkje te kunnen bezichtigen, even te 
pauzeren en iets te drinken.
Openingstijd: zondagmiddag 13.00-16.00 uur. 
Tijdens de openstelling is de zijbeuk van de kerk ingericht met een expositie 
van bid- en devotie-prentjes van Ineke Bergers-Blom uit Baak.
De ontwikkeling van het bidprentje in 250 jaar. 
Deze expositie is ontstaan vanuit haar Oud- Katholieke achtergrond.  
Bidprentjes, zijn prentjes ter nagedachtenis aan een overledene. Devotie  
prentjes zijn vrome prentjes, die het hart raken. Onderwerpen  
zijn genomen uit de bijbel, heilige levens, engelen, blijde gebeurtenissen,  
bijvoorbeeld heilige communie.
De eerste bidprentjes+/-1600 waren devotieprenten met op de achterzijde 
geschreven ‘Bid voor de ziel van’. De verspreiding gebeurde door ‘Klopjes’. 
Vrome vrouwen, die de priester hielpen om in de tijd van de Reformatie  
+/-1580 de katholieke waarden te behouden en te verspreiden.
De eerste bidprentjes hadden, omdat het devotie - prenten waren, geen 
rouw thema. Later waren de ‘knekelprentjes’ geliefd met symbolen van  
vergankelijkheid, zandloper, zeepbel, verwelkte bloemen.
Meenemen van eigen bid- / devotieprentjes
Hebt u zelf bid- /devotieprentjes, neem ze mee, dan kunt u daar – aan de grote 
tafel in het koor van de kerk – uw verhaal bij vertellen. 

Weet u van harte welkom!

 
 
 Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk 

Programma:  Seizoen 2019 – 2020 
 

11-10-2019 Piet Cnossen, orgelconcert i.s.m. Het 
Enkelriet Trio  

22-11-2019 Lemon Squeeze, wereldmuziek     

24-01-2020 Trio Odessa, Oost-Europese muziek  

27-03-2020 Mart de Kruif (Luit.-Generaal b.d.), 
lezing i.s.m. 4 mei comite 

05-06-2020 Thijs van Leer , concert 
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Voorgenomen kerksluiting St. Martinus Lathum Giesbeek
Het was wel even schrikken op woensdagavond 
3 juli 2019. Niet omdat de voetbalvrouwen in de  
reguliere speeltijd niet van Zweden konden  
winnen. Nee, dat zetten ze in de verlenging 
even recht met een prachtig doelpunt van de 
altijd breed lachende Jackie Groenen. Nee de  
locatieraad van de St. Martinuskerk uit Giesbeek 
was op die avond te gast in zaal Staring Zevenaar  
waar ze van het parochiebestuur te horen 
kreeg dat één van de negen kerken die in de St.  
Willibrordusparochie ging sluiten ook de St.  
Martinuskerk van Giesbeek was. Het was al een 
tijdje duidelijk dat het aantal kerken van de St. 
Willibrordusparochie niet in verhouding stond met 

het teruglopend aantal kerkgangers, maar met 
een op handen zijnde sluiting had de locatieraad 
geen rekening gehouden. Temeer ook omdat in en 
om de kerk van Giesbeek, naast vieringen, allerlei  
activiteiten georganiseerd worden. Er zijn ruim 
tachtig vrijwilligers actief met allerlei grote en 
kleine activiteiten die de kerk, in de ogen van de 
locatieraad, levensvatbaarheid geven. Daarnaast 
zijn de financiën van de St. Martinuskerk dank 
zij de inzet van de penningmeester en andere  
vrijwilligers goed op orde. U hebt in de  
Gelderlander de reacties van enkele parochianen 
kunnen lezen. Daar blijkt duidelijk teleurstelling 
en verontwaardiging uit: onze kerk sluiten no way. 

Hoe nu verder, want het is nog lang geen 1 januari  
2021. De locatieraad probeert, na de eerste dreun 
verwerkt te hebben, weer te gaan denken in  
oplossingen en mogelijkheden. Daarvoor is een 
overleg met het bestuur in september gepland 
om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de  
geloofsgemeenschap St. Martinus Lathum  
Giesbeek in stand te houden. We houden u op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wensen u 
een fijne zomervakantie met veel mooi weer met 
soms ‘s nachts wat regen voor de gewassen. 
De locatieraad: Harry Wieggers voorzitter, Hanny 
Bolck Winterink penningmeester, Rudie Gores  
secretaris

St. Martinuskerk in Giesbeek gaat ‘dicht’
Sluiting 9 kerken in de Liemers

De Parochie Sint Willibrordus heeft laten weten 
9 van de 13 kerken in de Liemers -waarvan 6 in  
Zevenaar- te zullen gaan sluiten. Het is een  
moeilijk besluit geweest, maar de parochie kan 
zich het in stand houden en onderhouden van deze 
kerklocaties niet meer veroorloven. 
Op 1 januari 2021 gaat ook de Martinuskerk in 
Giesbeek dicht. De reacties bij de leden van de  
locatieraad, de vrijwilligers, de vrienden van de 
Giese Toren en de kerkgangers lopen uiteen van 
onvoorstelbaar, teleurgesteld, boos, verdrietig, 
maar ook optimistisch doorgaan!
St Martinusparochie van Lathum en Giesbeek 
lijkt nog maar enkele jaren na de fusie te worden  
meegezogen in ontwikkelingen. In de Gelderlander 
vergeleek Harry Wieggers, voorzitter locatieraad 
de dreun van nu met die van 3 april 1945 toen de 
toren door Duitse soldaten werd opgeblazen.
Nog maar zo’n 10 jaar geleden is er bijna 9 ton  
geïnvesteerd en is van de kerk een multifunctioneel  
gebouw gemaakt met een nieuwe toren die  
herkenningspunt in de omgeving is geworden. 
In de Martinuskerk worden naast  
eucharistievieringen allerlei andere activiteiten  
georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de  
midwinterfair en concerten van St. Gregorius. 
Deze trokken het afgelopen halfjaar ruim 5.000  
bezoekers. 
Optimistisch stelt Harrie Wieggers dat 74 jaar  
geleden onze ouders en dorpsgenoten er ook  
uitkwamen en doorgingen. 
Ook Sina de Bouter denkt dat er nog uitwegen 

te bedenken zijn. “Of de diensten nog zullen  
doorgaan, dat valt nog te bezien, maar het  
kerkgebouw blijft zeker in stand en wordt zeker 
gebruikt.’’ Ze heeft daar alle vertrouwen in.
Ook Adriaan Worm, secretaris van de stichting 
‘’Vrienden van de Giese Toren, is strijdbaar. “We 
waren financieel een hele gezonde parochie. 
We konden ons goed bedruipen, en nog steeds.’’ 
Hij denkt ook en vooral aan de bijna honderd  
vrijwilligers voor wie sluiting een zware dobber zal 
worden. 
Het exploitatietekort van de parochie met 13  
kerken loopt inmiddels op tot een kwart miljoen  
per jaar. Er is ook sprake van achterstallig  
onderhoud dat in de miljoenen loopt, het  
kerkbezoek loopt terug tot ongeveer 450  
kerkgangers per weekend en de kerkbijdragen 
worden steeds minder. Ook wordt het aantal  
vrijwilligers minder, de koren worden steeds  
magerder bezet en er zijn niet genoeg jongeren 
die alles overnemen. Bovendien zijn er te weinig 
geestelijken om ieder weekend nog een viering te 
hebben in alle kerken. 
Alle kerkhoven blijven in tact. Deze zijn gescheiden  
van het kerkgebouw. Ook al wordt een kerk  
verkocht, de begraafplaats blijft. 
Totdat een kerk overgegaan is op een andere  
eigenaar kunnen er in de kerken uitvaarten  
plaatsvinden, huwelijken, dopen, schuttersmissen 
worden gehouden etc. Alleen de weekendvieringen  
kunnen dan niet meer. Ook niet als de locatie zelf 
een voorganger heeft. Vanaf 1-1-2021 wordt de 

kerk onttrokken aan de erediensten.
In oktober worden informatieavonden per locatie 
georganiseerd en in november hoorzittingen per 
locatie. 
Voorlopig gaat het kerkbestuur van de  
Willibrordusparochie uit van een ‘geografisch 
evenwichtige spreiding’ van de 4 kerkgebouwen 
die in gebruik blijven. 
Na drie jaar -in 2024- bepaalt het parochiebestuur 
of het nodig is om ook de kerken in Doesburg,  
Duiven en Lobith te sluiten. Daarna zou eventueel 
alleen het Eucharistisch Centrum de Andreaskerk 
in Zevenaar overblijven.
Toekomst
De bestuur van de St. Willibrordusparochie wil  
samen werken aan een vitale gemeenschap en  
bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in 
dorpen. Onder andere door op zoek te gaan naar 
hoe je als geloofsgemeenschap kunt aansluiten bij 
lokale initiatieven en verenigingen. 
Zij denkt dit te kunnen doen door in kleine lokale 
verbanden van betrokken gelovigen, die elkaar 
ontmoeten en inspireren, meer te investeren in 
mensen. De pastorale zorg voor ouderen blijft. 
Daarnaast komt er extra aandacht aan jeugd en 
jongeren. 
Geschiedenis Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk in Giesbeek is vanaf 18 mei 
1909 het kerkgebouw voor de 1350 parochianen  
van de Rooms-katholieke gemeenschap in  
Giesbeek en Lathum.
Vanaf 1 mei 2015 maakt de gemeenschap deel 
uit van de Sint Willibrordusparochie (Zevenaar en 
omstreken).
De pastorie naast de kerk is in 2006 verkocht, 
waardoor een grondige aanpassing van de kerk tot 
multifunctionele accommodatie in 2007 bekostigd 
kon worden. 
Op 26 september 2009 kreeg de kerk de status van 
Gemeentelijk Monument. De toren werd gebouwd 
en werd feestelijk geopend door Commissaris 
van de Koningin Clemens Cornielje op 31 oktober 
2010. De stichting ‘Vrienden van de Giese Toren’ 
heeft hierbij een gorte rol gespeeld.
Een beklimming van de 4 verdiepingen in de toren 
op een plek eindigt -bij mooi weer- in een prachtig 
uitzicht over de omgeving. 
Redactie Angerlo’s Nieuws
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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.

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 Soet-
hof • 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 Ips-
kamp • 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 • 
Hans en Jannie Wieggers • Fam. Looten • F.J.H. Postma • Erik en Odette Wardenier 
• Ben en Ine Beekman • S.M. Sloot-Hensel • J.J.W. Kelderman-Leenders • Pelo In-
dustrietechniek • Nico en Ilma v. Veenendaal • Jan en Maria Giesen • A.J. Elffrink 
• Henk en Ineke Kock • Anton en Marjan Rabeling • M.J. Fohr en Mw. P.R. Fohr-
Borger • Riette te Loo en Geert Kaper • Wim v. Haren • Dietmar en Wencke Huber • 
Wilbert en Trea v. Haren • Koersbal vereniging • Wendy en Gerwin Zwaan • Hennie 
en Marissa Huting • L.C. Scheepstra Zonneveld • M. Roeken en K. Roeken-Beekman 
• M.T.S. Fontaine Tiemes • Seniorenver. Met elkaar, voor elkaar • Jim en Wilma 
Groen – Seegers • Heren H. Gronloh en R. V. Dijk • Thea Teelen • Stichting Halvasten 
Angerlo • Johan en Marina Gores • Hanneke en Nanne Kampstra • Mw. A.J.S. Maat-
man-Hennekeij • J.H.H. Wieggers • Seniorenraad  Angerlo • Henk v. Arem en Dinie 
Giesen • Koninklijk Doesborgh’s Mannekoor • Hr. O. Bonte en Mevr. D. Bonte Schuij-
ling • Anneke Nijman en Adri Breure • Fam. Klein Herenbrink • Wim Roelofs en Ma-
rianne Smits • Ghonda van den Broek • Henk en Janny Derksen • H.W. Peters • J.G. 
Kelderman • Hengelsportver. Ons Genoegen • Uit de Verf Communicatie • A. Breure 
en L. Nijman • Truuse en Leo Engelsman • Jan en Dies te Kortschot • Arnold en Gery 
Witjes • M.T.J. Juriens • A.J. Witjes • Kees en Mia Goes • Marion en Frank v.d. Rijst •  
G.M. Teering • Stichting Giesbeach • Oude leden St. Giesbeach • G.J. Tomassen • 
Adriaan Witjes • P.M. Ubbink • Stichting Vrienden v.d. Giese Toren • Senhorst B.V. 

Grond en Sloopwerken

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

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl

Muizenplaag
Het valt me op dat sinds dit jaar ook aan de dijk achter de haven WSV giesbeek 
allemaal muizegaatjes zitten.
Vorig jaar was de hele dijk langs de plas vol muizegaten. Nu zit het ook 
hier aan de dorpse kant vol muizegaten. Want vanwege de droogte en lage  
waterstanden kan de populatie flink groeien. Dit zal straks ook richting de 
bebouwing komen.
Ze zijn niet de enigen, want de hazenpopulatie komt  hier ook veel door de 
tuinen.
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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 10.00 UUR

Het veerpontje vaart 
7 dagen per week!

Re
cre

atiepark De Veerstal

Restaurant  ·  Jachthaven  ·  B owl ing  ·  Indoor-Speel tu
in  

·  V
ee

rp
on

t50 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

Met een scooter de Posbank, Veluwe, 

Achterhoek en de Liemers verkennen? 
Dit kan vanaf nu met de elektrische scooters van De Veerstal! 

€ 25,-
I.P.V. € 45,-


