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Ons beste nieuws
“Zou ze zwanger zijn?” Het journaal staat 

op, het wereldnieuws komt voorbij. We zitten  

samen te kijken, dochters, lief en ik. Ik kijk 

met belangstelling, voor het nieuws en voor 

het bevallige schepsel dat het presenteert. 

Kennelijk met wat meer aandacht voor 

het strak omhulde schepsel en iets dat lijkt 

op een zwellend buikje in haar kokerrok.  

Natuurlijk hebben ze het hier allemaal gezien  

en vanaf nu gaat het alleen nog over dit  

stukje, op zich voor ons toch niet zo  

wereldschokkend, nieuws.

Vallende vliegtuigen, uiteenvallende  

bondgenootschappen, tegenvallende beurs-

noteringen: het enige dat ons opvalt en  

bijblijft is de hint van een nieuw leven in dat 

buikje. Is dat wel normaal?  Het is onderzocht: 

ja! Hoe meer we ons verbonden voelen met 

een onderwerp, des te meer onze interesse 

daarnaar uitgaat. En met dit regelmatig op 

het scherm acterende dametje voelen wij ons 

overduidelijk verbonden. 

Ik hoef me dus niet per se te schamen, dat 

zwaarwegende nieuwsfeiten het afleggen 

tegen een vruchtje dat, indien aanwezig,  

nauwelijks meer weegt dan enkele grammen. 

En waar de zwaarte van de wereld me nooit 

vrolijk stemt, brengt een zwangere vrouw 

me altijd in een betere stemming. En ik weet 

zeker dat dit ook geldt voor een overgrote 

meerderheid van de mensheid. 

Het beste nieuws vandaag is niet het grote 

nieuws en daar ben ik wel zo gelukkig mee. 

3athlon Giesbeek: vanaf de Giese Kop

Na tien maanden voorbereiding van Tony Ashek 
en zijn vrijwilligersteam was hij dan aangebroken:  
de eerste 3athlon van Giesbeek. De kenner weet 
dat er dan gezwommen, gefietst en hardgelopen 
gaat worden. En wel het liefst in deze volgorde. 
Zondag 18 augustus was gepland, vergunningen  
met gemeente  waterschap en provincie waren 
geregeld, EHBO was geregeld, verkeersregelaars  
waren geregeld, de routes waren gepland 
en beveiligd, de startplaats was gepland, het  
reddingsteam van de brandweer had zijn spullen  
voor elkaar, de verzorging van de sporters 
was gepland, het motor voorrij team stond 
klaar, het podium stond klaar. Kortom alles  
was gepland en stond stand by voor die ene  
gedenkwaardige dag. Niet in de planning zat 
die vermaledijde Cyanobacteria: Blauwalg, 
gooit deze op het laatst roet in het eten. Maar  
oplossingsgericht, zoals mensen kunnen zijn, 
kwam de formule Run Bike Run als sportief  
alternatief uit de hoge hoed. Zo kon het  
organiserende team toch een sportieve dag  
voorschotelen aan de meer dan driehonderd  
deelnemers, waaronder ook een Frans team, 
met hun fans en andere toeschouwers. In eerste  
instantie was het aantal toeschouwers wat aan de 

lage kant, maar dat had alles met het wat mindere 
weer te maken. De sporters hadden hier gelukkig 
minder last van dan van de plusdertig graden die 
ze een tijdje geleden gewend waren. Bij het fietsen 
moest je alerter zijn in de bochten maar dat ging 
ieder goed af. Bij de toeschouwers langs het circuit 
was het soms niet helemaal duidelijk wie er nou 
op kop lag tijdens het fietsen en wie niet. Maar 
de organisatie beschikte prima over de  juiste  
gegevens, iedere sporter droeg een transponder,  
zodat de winnaars aangewezen konden worden: 
bij de mannen was dat Wouter Dijkshoorn en bij 
de vrouwen Hellen Moes.
Natuurlijk was het teleurstellend dat de 3atlon  
een 2atlon werd maar Tony denkt al weer aan 
volgend jaar waarin hij de deelnemers een 
echte 1/4de 3athlon wil laten afleggen en 
dan hopelijk met het zwemonderdeel erbij. 
Tony durft al weer aan volgend jaar te denken  
omdat hij dit jaar zoveel medewerking  
van vrijwilligers en instanties heeft ervaren.  
Ook vindt hij het belangrijk om een deel van het 
inschrijfgeld te doneren aan een goed doel. Dit jaar 
was dat de stichting die Pulmonale Hypertensie  
onderzoekt en daar therapieën voor bedenkt.  

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

DE MOGELIJKHEID OM EEN FEEST TE COMBINEREN MET DE SPORTHAL VOOR 
BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

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

Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever

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

De bodem en waterprojecten waar Royal Eijkelkamp bij betrokken is, 
bevinden zich vooral in het buitenland, maar soms zijn ze ook heel 
dichtbij. Neem Project Cortenoever bij Brummen, waarvoor Eijkelkamp 
Soil & Water een grondwatermeetnet inrichtte. 

Kees Buddingh, Eco-hydroloog bij provincie Gelderland, licht project  
Cortenoever toe. ‘Vanuit het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000 heeft 
provincie Gelderland de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het  
beheer en de aanleg van nieuwe natuur en het versterken van de bestaande 
natuur. Cortenoever is één van de best geconserveerde kronkelwaardland-
schappen van Nederland. Bij dit project, waarvoor we samenwerken met de 
gemeente Brummen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, draait het dan ook 
om een stukje uitbreiding van het natuurnetwerk. We gaan onder andere de 
uiterwaarden verlagen door de oorspronkelijke kronkelwaardgeulen uit te  
diepen. Hierdoor kan er meer water in de uiterwaarden komen. Daarnaast 
wordt ook het bloemrijk grasland uitgebreid.’

‘Om tot een concreet plan te komen, ontbrak er eigenlijk belangrijke  
grondwater informatie. We weten de waterstanden van de rivier, maar welke 
effecten deze waterstanden hebben op de geulen die wij willen uitbaggeren 
en hoe sterk de fluctuatie in de geulen is, was voor ons onbekend. Om deze 
gegevens in kaart te brengen heb ik aan Eijkelkamp Soil & Water gevraagd om 
een grondwatermeetnetwerk te installeren. Met dit grondwatermeetnetwerk 
monitoren we twee jaar lang hoe de rivier reageert.’

‘Op drie verschillende locaties hebben wij een peilbuis geplaatst voorzien van 
een grondwaterniveau sensor. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld hoe de 

interactie van het grondwater, de rivierwaterstanden en het neerslagoverschot 
op verschillende plaatsen is. En dat is direct de basis voor het uitbaggeren  
van de geulen. Door dit meetnetwerk brengen we in kaart hoe diep we 
moeten uitbaggeren, hoe we ervoor kunnen zorgen dat bepaalde delen niet  
droogvallen en wat de gemiddelde waterstand is.’

Kijk voor meer informatie op www.eijkelkamp.com.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Un flinke smak heite dagen hewwe weer goed 

deurstoan. Op un gegeven moment vonk ut 

eigus zelfs te waerm. Al dertug joar zun we 

gewend um un wèèk met die hitte in de Alpen, 

Pyrenejen of dolle mieten te fietsen. Mor ut is 

doar zo, dei onder int dal heit begin en hoe  

hoger dei kom, des te koeler ut wut. Soms 

steet dur un kowwe wind die ow uut ut jasje 

duut waejen en dan koel ie toch lekker af. Mor 

at ut hier bøven de veertug grajen kump dan 

pas ik ok. In die zin dei ow tempo aanpas en 

niet in de felle zon goat zitten. Veul drinken  

(water) en ow koes howwe is dant motto. 

Smaers of soavus sporten kank dan toch 

niet loaten, want rust roest. Een van de  

alternatieven is dan de sportschool. Prachtuge 

spinningfietsen stoan door op de sportieve  

medemens te wachten in un lekker koele  

geairconditioneerde ruumte. Zo ok op un heite 

zondagmean. Un manvrouw of vieftien hadden 

de stoute reesschoenen aangetrokken en dejen 

netjes wat de leraar opgaf. Eerst un munuutje  

of wat infietsen en dan lekker trèènen.  

Klimmen, tempori-jen, stoand klimmen, zittend 

klimmen: de hele ratteplan an meugelukke  

oefeningen deeje we. Dat alles gepoard goand 

aan un bak herrie uut de boxen, niet te krap: 

AC/DC en nuum de rest vant alfabet mor op. 

Umdat de airco ut nie goed deej haj, noa de 

tiet,  wel un handdoek nodug um de fiets en 

zien directe umgeving op te dreugen. Verder 

was ter ok één onwel geworden: bleek en 

niet lekker in de buuk en zien heuf. Knellende  

kleding los maken, un koud washandje in de 

nek en  un wat koelere umgeving hielpen in 

eerste instantie niet direct. Totdat un bjoetie 

van un huusarts zich dur mee ging bemoeien: 

hi-j knapte zienderogen en snel weer op: de 

natuur met al zien moois duut soms wonderen. 

Van de wèèk us effe kieke oft wonder blievend 

is gewes.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Lezing CVZ
In september vertelt landschapshistoricus  
Ferdinand van Hemmen aan de hand van een 
beeldverhaal hoe die formidabele Mauritslinie 
werkte. 
Centraal hierbij staan de wachttorens die langs 
de IJssel, Neder-Rijn en Waal stonden en waakten  
tegen Spaanse invallen. Uitgelegd wordt ook welke 
kansen er zijn om de Mauritslinie weer zichtbaar 
te maken in het landschap en hoe de wachttorens 
daarbij weer op een eigentijdse manier kunnen 
terugkeren, met een eigentijds signaal over het 
water. Het water was een machtige bondgenoot in 
de strijd voor onze vrijheid. Dat gegeven inspireert 
tot nadenken over de betekenis van het water voor 
ons land in de toekomst. Welk nieuw verbond met 
het water kan ervoor zorgen dat we veilig kunnen 
leven in de grote rivierendelta? 
De lezing wordt gehouden op 17 september in  
Zalencentrum Staring in Zevenaar en op  
26 september in Kulturhus De Brede Blik in  
Giesbeek. Zaal open 19.00 uur. De lezing begint 
om 19.30 uur. Leden gratis toegang. Niet leden 
betalen € 4,00.
De excursie die hierop aansluit wordt 5 Oktober  
gehouden. Ferdinand van Hemmen zal deze 
excursie leiden. Start om 13.30u bij de  
Mauritsstelling in Oud-Zevenaar. We parkeren 
de auto’s bij de Martinuskerk, en gaan te voet  

verder. Na dit deel van de excursie gaan we per 
auto via Herwen naar Lobith, waar we in het  
centrum parkeren en in dat centrum op zoek 
gaan naar tekenen van het oude retranchement 
en de opbouw van Lobith bestuderen. We steken 
de Oude Rijnbedding over en bekijken de resten 
van de oude haven. We proberen het landschap  
‘historisch te lezen’ en gaan naar de Redoute  
(heuvel) om van daaruit over het landschap uit te 
kijken. Mocht er nog tijd over zijn, gaan we nog 
naar de Crop-Marks.

INGEZONDEN

MONUMENTEN ROUTE ANGERLO 
14 EN 15 SEPTEMBER
1. Rijksmonument: Galluskerk
Dorpsstraat 31, 6986 AK Angerlo

De Galluskerk in Angerlo behoort tot de oudste 
kerkgebouwen van ons land. Het middenschip 
stamt uit de vroeg-romaanse periode van 900 n.C. 
met aan de noordkant een zijbeuk uit de twaalfde 
eeuw, het koor werd omstreeks 1400 in gotische 
stijl gebouwd.
Expositie: De Stichting Expo-Angerlo exposeert 
in de kerk met werk van het kunstcollectief  
Art-Xpressief.
Een dynamische en verrassende expositie met  
abstract werk, objecten van pe-perspex, sculpturen 
in epoxy en papierkunst.
Openingstijden:
Zaterdag- en zondagmiddag van 13:00 tot 16:00 
uur.
Vrije toegang tot kerk en expositie.

2. Gemeentelijk Monument: 
‘Enghuser Molenacker’
’t Klooster 10, 6986 NB Angerlo

Boerderijencomplex gebouwd in 1805 en  
genaamd ‘Enghuser Molenacker’. Maakt deel 
uit van een historisch boerderijenlint aan ‘Het  
Klooster’ in Angerlo.
Binnen en buiten vrij toegankelijk met toelichting 
van de bewoners.
Op het erf heeft JAA!, een samenwerking tussen 

vader en dochters, brocante samengebracht waar 
iedereen van kan genieten.
Openingstijden:
Zaterdag en zondag van 10:30 uur tot 16:30 uur.
Vrije toegang tot huis en brocante.

3. Rijksmonument: ‘Mariëndaal’
Mariëndaalseweg 16, 6986 CB Angerlo

Kleine, 18e eeuwse onderkelderde in rood  
baksteen opgetrokken woning genaamd  
‘Mariëndaal’. Het huis maakt, samen met de  
slingervijver en solitaire eik, deel uit van  
kleinschalige aanleg in 18e eeuwse  
landschapsstijl.
Het monument is alleen buiten te bezichtigen.
Expositie: Rondom het thema ‘Alles in de lucht 
’zijn kant-objecten, keramiek, haakwerk en quilts 
te zien.
Openingstijden:
Zaterdag en zondag van 10:30 uur tot 16:30 uur.
Vrije toegang.

INGEZONDEN
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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

Oud papier verzet!
De oud papier-inzameling voor de maand  
september wordt in Giesbeek verzet naar  
maandag 9 sept. De leden van drumfanfare Red & 
Black komen die avond vanaf 18.00 uur bij u langs, 
omdat zij op de zaterdag 7 sept. verhinderd zijn in 
verband met hun deelname aan de intocht van de 
Airborne Wandeltocht in Oosterbeek.

Kerken sluiten
Kip of ei: er zijn geen gelovigen of er zijn geen 
priesters. Of maakt het niet meer uit en is de  
ontkerkelijking een onvermijdbaar gegeven. In  
Nederland lijkt het eindspel begonnen: kerken  
sluiten en nu ook die in Giesbeek. Opvallend, dat 
juist een kerk met een actieve, weerbare club  
vrijwilligers aangewezen is. En Zevenaar is niet 
de plaats waar oudere gelovigen zomaar even  
naartoe kunnen reizen. Dit is geen eindspel meer, 
het lijkt al bijna een schaakmat. 
Meer priesters om het tij te keren zou een  
oplossing kunnen zijn. En die priesters vind je in 
landen waar de kerk nog springlevend en actueel 
is, bijvoorbeeld in Afrika. Daarmee ervaren wij nu, 
op z’n minst toch een beetje, hoe het was toen 
die grote blanke mannen, die wij ooit de missie  
instuurden, overkwamen bij de inlandse bevolking. 
Vreemd, spreken de taal nauwelijks, kennen onze 
zeden en gewoonten niet, hebben geen begrip 
voor de manier waarop wij leven en denken. 
Onlangs heb ik kennis gemaakt met een  
‘import-priester’. Groot, zwart, hartelijk. En verder 
helemaal zoals hierboven beschreven. En je weet 
dan: het zal nog wat voeten in aarde hebben voor 
hun enthousiasme vruchten afwerpt. 

Tennisfiësta voor de jeugd bij TV De Does

Hoe kun je het beste aan je ouders, broers, zussen,  
opa’s en oma’s laten zien wat je in een jaar  
allemaal leert tijdens de tennislessen bij TV De 
Does.
Juist…een Tennisfiësta!
Zaterdag 17 augustus jl. mochten Romey, Isa, 
Eby, Nikki, Robin en Lotte gedurende 2 uur hun  
tennisvaardigheden laten zien op een uitgezet 
circuit onder leiding van tennisleraar Remco. Er 
volgden heel wat oooohhh’s en aaaahh’s van het 
toegestroomd publiek, want dat de dames heel 
wat hadden bijgeleerd werd al snel duidelijk.  
In hoog tempo lieten ze onder andere de service  

zien, werden er rally’s gespeeld, moesten er  
ballen in hoepels geslagen worden en werd de 
conditie ook nog gemeten door middel van een  
hindernisbaan. Aan het einde van de ochtend  
werden de sportieve jeugdleden nog in het  
zonnetje gezet en kregen ze een diploma met wat 
lekkers uitgereikt en mochten ze een demper voor 
hun tennisracket uitzoeken.
 
Tennis is een heerlijke buitensport en bij TV de 
Does kan er het hele jaar gespeeld worden. Deze 
dames beginnen binnenkort aan de winterlessen.  
Voor de jeugdleden zijn de lessen altijd op  
vrijdagmiddag. Bij interesse of voor een proef-
les kan er contact opgenomen worden via de  
mail: jeugd@tvdedoes.nl
De clubkampioenschappen van TV de Does zijn 
dit jaar van 5 t/m 8 september, de jeugd zal  
hoogstwaarschijnlijk op de zondag spelen. Ook 
dan is het leuk om een kijkje te nemen.

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Met de kerk op de achtergrond werd op  
27 september 1931 deze foto gemaakt van de 
kinderen van de Lathumse zondagsschool. De foto 
komt uit de oude doos van Jan Wolters, die zelf  
onder nummer 6 op deze foto staat. Jan is 
geboren in december 1919 en was dus op de foto 
elf jaar oud. Wie zijn de anderen? 
 
Tijdens de vergadering van de fotowerkgroep, die 
verantwoordelijk is voor de aanlevering van foto’s 
voor deze rubriek, wordt vaak gediscussieerd over 
de zin van het publiceren van zulke oude foto’s. 
De kans op reacties is namelijk klein. De personen 
op zulke oude foto’s zijn zelf vaak al overleden 
en familie herkent in de kinderen vaak niet de  
volwassenen die zij later zijn geworden.
Het tegenargument is: als we nu niet een poging 
wagen meer te weten te komen, dan gaat het 
waarschijnlijk nooit meer lukken. Het is dus nu of 
nooit.

Informatie over deze oude foto kan worden  
gemeld bij Henk Derksen of Frits van den Berg: tel. 
0313 631218 (henk.janny.derksen@gmail.com) of 
tel. 0313 631751 (gerritje.van.den.berg@hetnet.nl). 

Dan het groepje met de jongedames met fiets. De 
vijfde dame van het gezellige fietstochtje blijft een 
onbekende. Op de foto in het Angerlo’s Nieuws 5, 
van mei 2019, is geen reactie gekomen. Daarmee 
blijft de teller van de herkende personen staan op 
vier: 1. Jantje te Grotenhuis, 2. Mieneke Wolters, 3. 
Willemien Katgert, 4. Dien Koenhen. 
Evenmin is bekend waar en wanneer deze foto kan 
zijn gemaakt. 

Meer Nieuws op: www.angerlosnieuws.nl
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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

0 6  5 2  3 4  1 2  0 3  |  i n f o @ e x a q t r o b . n l

w w w . e x a q t r o b . n l
V o l g  o n s  o p     E X A Q T  R O B

Volg ons op:

www.facebook.com/ 

angerlos.nieuws.9

ADVERTORIAL
TYP10 in Giesbeek 
TYP10 is een onwijs leuke methode om blind typen 
aan te leren, geschikt voor ieder kind vanaf 9 jaar. 
In tien lessen leert het kind spelenderwijs en 
zonder tijdsdruk de basisvaardigheden van blind 
typen, inclusief online module die een jaar geldig 
blijft. Om het typen zo goed mogelijk aan te leren, 
worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken.  
Er wordt o.a. gewerkt met kleuren, figuren,  
verhaaltjes, spellen en invuloefeningen. 
TYP10 is ook geschikt voor kinderen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen. In kleine groepen van 
maximaal 5 kinderen wordt de TYP10 aangeboden, 
om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. De TYP10 wordt aangeboden door 
Ergotherapiepraktijk Ten Boom, door een gecertificeerde ergotherapeut. 

Het slagingspercentage van de TYP10 ligt op 92% 

In Giesbeek starten we op woensdag 11 september in het Kulturhus ‘de Brede Blik’. De lessen worden  
buiten schooltijd gegeven, van 14:15 tot 15:15. Kosten bedragen €200 euro, inclusief examen en  
lesmateriaal.
Voor meer informatie: www.ergotherapietenboom.nl of e-mail: t.leeflang@ergotherapietenboom.nl

Dorpsplatform Giesbeek, werkgroep duurzaamheid
De werkgroep duurzaamheid van dorpsplatform 
Giesbeek, wil inwoners van Angerlo, Giesbeek en 
Lathum graag wijzen op twee ontwikkelingen in 
het kader van de energietransitie: de gemeentelijke  
warmtevisie en de Regionale Energie Strategie 
(RES). Allereerst de Ontwerp Warmtevisie die door 
de gemeente Zevenaar is gepubliceerd. Hierop 
kunnen tot 15 september 2019 reacties worden  
ingediend. De Warmtevisie is in te zien via  
www.zevenaar.nl/warmtevisie. Als werkgroep  
zullen we een reactie indienen, waarvoor alle input 
vanuit inwoners welkom is! Dit kan via facebook, 
of per mail naar info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

Aardgasvrij betekent dat er een alternatief komt 
voor het gebruik van aardgas voor koken, warm 
water en verwarming. In de visie beschrijft de 
gemeente hoe woningen stap voor stap van het 
aardgas af kunnen gaan: ‘Deze warmtevisie heeft 
als doel om inzichtelijk te maken wat de opgave 
is van een aardgasvrij Zevenaar en om aan te 
geven hoe dit complexe traject in Zevenaar vorm 
gaat krijgen. Er worden geen keuzes gemaakt 
over technieken die als alternatief voor aardgas 
ingezet kunnen worden. De complexiteit zit in het 

feit dat het een opgave is waar veel partijen bij  
betrokken zijn, waaronder inwoners en bedrijven.  
Alleen door een goede samenwerking kan deze 
opgave worden uitgevoerd.’ Als dorpsplatform 
werkgroep duurzaamheid zijn we blij met deze 
op flexibiliteit en samenwerking gerichte insteek.  
Ook geeft de visie een goed overzicht en  
beschrijving van wat er allemaal bij komt kijken 
om van het aardgas af te gaan, zoals bijvoorbeeld  
verschillende apparaten en technieken. Omdat 
we er allemaal mee te maken gaan krijgen, best 
handig om eens doorheen te kijken. De werkgroep 
is wel kritisch over: hoe inwoners zeggenschap 
hebben, de impact op het buitengebied van extra 
duurzame energie opwek en het betrekken van  
industrie en bedrijven.

Dat is een mooi bruggetje naar de tweede  
ontwikkeling, de Regionale Energie Strategie 
(RES). Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s 
en Zevenaar valt onder de regio Arnhem Nijmegen.  
Alle gemeenten, de provincie Gelderland  
en de Waterschappen werken samen met  
belanghebbenden aan een RES waarvan in juni 
2020 een concept klaar moet zijn. In de RES komt 

de regio tot keuzes voor de opwek van duurzame 
elektriciteit, aardgasvrij maken van gebouwen en 
de benodigde opslag en energienetwerken. Omdat 
hier belangrijke keuzes voor de toekomst worden 
gemaakt, zullen we als werkgroep deelnemen 
aan dit proces. Ook hiervoor horen we graag wat 
inwoners belangrijk vinden, zodat we dit kunnen 
inbrengen.

We houden jullie op de hoogte van de  
ontwikkelingen. Ook willen we dit najaar voor 
Giesbeek een bijeenkomst over de energie-
transitie organiseren. We hopen op een grote 
opkomst waarbij uitwisseling centraal staat. 
Als werkgroep willen we weten wat inwoners 
belangrijk vinden, zodat we dit goed kunnen  
vertegenwoordigen. Maar andersom heeft u rond 
de energietransitie vast ook vragen of zaken  
waar u wel eens meer over wilt weten.  
Laat ons dit weten! Dan kunnen we zorgen dat 
deze info tijdens de bijeenkomst aanwezig is. Neem  
contact op via het dorpsplatform op facebook of  
info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

Dorpsplatform Giesbeek, werkgroep duurzaamheid
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Dierenvrienden 
gevraagd met wat 
vrije tijd
De Dierenbescherming vraagt enthousiaste  
dierenliefhebbers om een paar uurtjes per jaar te 
collecteren. Dit jaar van 29 september tot en met 
5 oktober.
Word ook Collectant!
Ga naar dierenbescherming.nl/collecte of bel het 
landelijk nummer van de Dierenbescherming  
088 811 3000. 
Voor Lathum, Giesbeek en Angerlo kan je je ook 
aanmelden bij Martijn Fohr
06 33 99 35 20

INGEZONDEN

Ook dit jaar steunt De Rabobank Graafschap vele 
sportclubs, culturele gezelschappen en andere  
verenigingen financieel om hun doelen te kunnen  
realiseren. Zij doet dit middels de Rabobank  
Clubkas Campagne. De basisgedachte van de  
campagne is dat leden van Rabobank Graafschap  
inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte 
van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo 
terug naar het lokale verenigingsleven. De leden  
beslissen van 5 t/m 19 september hoe de  
totale bijdrage wordt verdeeld. Elke stem levert 
voor de betreffende vereniging of stichting een  
bepaald bedrag op. Juist in deze tijd, waarin het  
binnenhalen van financiële middelen steeds  
moeilijker wordt, is deze bijdrage erg belangrijk. 
De Rabobank stelt dit jaar maar liefst 150.000 
euro beschikbaar!!!
De leden van de Rabobank krijgen dit jaar 5  

stemmen per persoon te verdelen, waarvan je 
maximaal 2 stemmen op je favoriete club kunt 
uitbrengen. De 150.000 euro wordt dan gedeeld 
door het aantal stemmen, waar dan een bedrag 
uitkomt. Dus hoe meer stemmen de club krijgt, hoe 
hoger het bedrag voor de club wordt.

Jaarlijkse Oranjefeesten Angerlo 2019
Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse Oranjefeesten  
in Angerlo. Deze zullen plaats vinden van  
woensdag 4 september t/m vrijdag 6 september. 
Op woensdagavond wordt er om 18.45 uur  
gestart met een feestelijke rondgang door Angerlo 
met o.a. het koningspaar 2018, muziekvereniging  
Nieuw Leven, verklede schoolkinderen en de  
vendeliers. 
Het thema van de optocht is: ‘MIDDELEEUWEN’ en 
iedereen mag aansluiten bij de optocht, jong en 
oud! Kom in je mooiste outfit en neem je vriendjes/
vriendinnetjes mee!
Na de optocht zullen de Oranjefeesten  
officieel worden geopend met een traditionele  
vendelhulde, waarna het feest zich zal voortzetten 
in zalencentrum de Meent. 
Donderdag zal er om 11.00u gestart worden 
met ringrijden per tractor. Om 12.00u start het  
vogelgooien voor de dames en het schijfschieten.  
Vanaf 13.00u begint het vogelschieten met  
aansluitend het koningsschieten, de winnaar volgt 
de huidige koning Frank Gijsberts op en mag zich 
een jaar lang Koning(in) van Angerlo noemen!
Na de spelen kan er vanaf 15.00u gedanst en  
gefeest worden in centrum de Meent o.l.v.  
Partyband Heer en Meester!. 
Vrijdagochtend om 9.00u is de kindervoorstelling 
‘Anders met Sander’ voor de kinderen van; groep 1 
t/m 4 van de Trompetter en kinderopvang Villa Pip. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 van de Trompetter 
hebben diverse kinderspelen met o.a. ringrijden en 
vogelgooien.
Om 9.45 uur start het dogcart rijden met paard en 
wagen en om 10.30 uur het ringrijden per fiets. 
Vanaf 12.30 uur is er wederom muziek van het 

toporkest Partyband Heer en Meester waarbij er 
weer gedanst en gefeest kan worden!
Om ± 13.15uur zal de prijsuitreiking van de  
oranjespelen plaatsvinden en rond 14.00 uur is de 
kinderdans met traktatie. 
’s Avonds vanaf 20.30 uur dansen en feesten in 
centrum de Meent o.l.v. het orkest SLAMM. 
Een leuk en gevarieerd programma voor jong en 
oud! 
Voor meer informatie kijk op onze facebookpagina:  
www.facebook.com/OranjeverenigingAngerlo 
en volg ons via instagram! 
Wij zien u graag op de Oranjefeesten in Angerlo op 
4,5 en 6 september!
Oranjevereniging Angerlo

INGEZONDEN

Dit jaar doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne:
Badmintonclub Giesbeek
St. Gregorius
Stichting Oranje Evenementen Giesbeek
Oranje Boven Lathum

Badmintonclub Giesbeek
Heeft u ook een keer zin om te komen  
badmintonnen? Dan kunt u vrijblijvend een paar 
keer meespelen.
Heeft u geen racket;  geen probleem, dat hebben 
wij voor u.
Wij spelen iedere donderdagavond van 20.00u tot 
22.00u in sporthal de Panoven in Giesbeek.
Na afloop is er nog  gelegenheid voor een drankje 
in de bar van Sportcafe Actief.
Wij zien u graag. Voor eventuele vragen kunt u mij 
bellen op 06-12870678

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl
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Programma
donderdag 19 september

18.45 uur

Opstellen voor de 
OPTOCHT met versierde 
wagens. Vertrek vanaf   
feesttent op de Hörs. 
Iedereen is van harte 
welkom.

19.00 uur

Vertrek van de optocht   
door het dorp, met 
medewerking van muziek
vereniging “Gregorius" uit 
Giesbeek en de 
vendeliers.

19.30 uur

OPENING van de 
Volksfeesten.  

Programma
vrijdag 20 september

Ochtend:

LATHUMS FEEST voor alle kids   
van de Ds. Jonkerschool.
Tijdstippen volgen via 
berichtgeving van school.

10.00 uur

VERRASSINGS-ACTIVITEIT
voor alle mannen uit 
Lathum.
Verzamelen bij de feesttent.   
Vooraf inschrijven is niet   
nodig. 
Deelname vanaf 12 jaar.

20.00 uur

VOGELSCHIETEN bij de 
feesttent.
Om deel te kunnen nemen  
moet je de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt.

Muziek in de feesttent, 
verzorgd door  
”DJ HENRI”.  

00.30 uur Einde

Opmerking: Deelname aan   
de andere spelen is alleen   
voor leden en gezinsleden.
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13.30 uur

DOG - CAR RINGRIJDEN   
voor dames.
Deelname vanaf 12 jaar.

15.30 uur
VERRASSINGS-ACTIVITEIT
voor alle vrouwen uit Lathum. 
Verzamelen in de feesttent.  
Vooraf inschrijven is niet  
nodig.
Deelname vanaf 12 jaar.

20.30 uur

Tent open 20.00 uur.
DANSEN in de feesttent.
Deze avond zal de muziek   
worden verzorgd door 
”LEAD”.

00.30 uur Einde

Programma
zaterdag 21 september 

09.30 uur

FIETSRINGRIJDEN voor heren.   
Deelname vanaf 12 jaar.

10.00 uur

VOGELGOOIEN voor dames.    
Deelname vanaf 12 jaar.

13.15 uur

VERZAMELEN IN DE FEESTTENT   
voor ontvangst van het    
Koningspaar.

13.30 uur tot 17.00 uur

Dansen in de feesttent. 
Wij nodigen alle ouderen en  
vanzelfsprekend ook alle  
jongeren uit deze middag  
naar de feesttent te komen.  

Deze middag is er speciaal  
voor de senioren en jonge-
ren met oude bekenden. 
Prijsuitreiking van de 
diverse spelletjes vindt 
direct plaats na het 
optreden van de vendeliers.
Later in de middag wordt   
het Koningspaar gehuldigd.
”DJ HENRI” luistert de middag  
muzikaal op.  

14.00 uur 
VOGELSCHIETEN VOOR 
JONGEREN bij de feesttent.  
Door het succes van vorig  
jaar organiseren we dit jaar  
wederom VOGELSCHIETEN 
voor de jonge inwoners van 
Lathum. Iedereen van 8 t/m  
17 jaar is van harte welkom 
deel te nemen. Vooraf opge-    
ven is niet nodig.

20.00 uur

DANSEN in de 
feesttent m.m.v.
”KROEPIN”.

00.30 uur Einde

Vind ons leuk op Facebook!
En kijk voor actuele informatie 
en foto’s op www.lathumsfeest.nl
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Bij bouwbedrijf de Graafschap kunt U terecht voor 

adviezen in een voorstadium maar ook de uitvoering 

van alle soorten bouwwerken. Nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud. 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

0314 – 820290.
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Plusbus Zevenaar en Doesburg e.o.
Met de Plusbus bent u goed op weg! De Plusbus 
biedt aangepast vervoer in en om Doesburg en in 
de gemeente Zevenaar en directe omgeving voor 
een lage prijs. Voor wie:
• Inwoners van de gemeente Doesburg en  
Zevenaar die 50 jaar en ouder zijn en moeite  
hebben met het gebruik maken van het openbaar 
vervoer
• Inwoners die een functiebeperking hebben en/
of rolstoelgebruiker zijn (vanaf 12 jaar).
• De Plusbus biedt de mogelijkheid van individueel  
vervoer en groepsvervoer van deur tot deur. 

Denkt u bij individueel vervoer aan het vervoer  
naar familie, vrienden, huisarts, zwembad,  
gemeentehuis of woningbouwvereniging en  
uiteraard om de boodschappen te doen in uw  
favoriete supermarkt.
Bent u afhankelijk van een rolstoel, dan mag uw 
(eventuele) begeleider gratis mee.
Groepsvervoer betreft gezamenlijke ritten naar b.v. 
de dagbesteding, een zorgboerderij, vergaderingen 
van uw ouderenbond of naar een andere activiteit.
Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 uur tot 18.00 uur.

Op zaterdag rijdt de Plusbus van 09.00 uur tot 
18.00 uur. Ritten moeten twee dagen van tevoren  
aangevraagd worden via de website  
www.Plusbusdoesburg.nl, of door te bellen met 
de centrale (06-41917757). De centrale is op  
werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 11:30 uur. 
Voor Zevenaar kan dit telefonisch via  
06 438 89 476 op maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur of u vraagt het snel en eenvoudig zelf 
aan via het Ritaanvraag Formulier op de website,  
www.plusbuszevenaar.nl tussen 08:30 uur en 
11:30 uur.

Bent u geen inwoner van Doesburg, maar wilt u wel gebruik maken van de 
Plusbus neemt u dan contact op met ons kantoor, T. 06 419 17 757. Wij zijn 

bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur!

Kijk voor meer informatie op de websites.
Zevenaar www.plusbuszevenaar.nl 
Doesburg www.plusbusdoesburg.nl
De Plusbus Zevenaar en Doesburg e.o. wordt  
mogelijk gemaakt door de inzet van vele  
enthousiaste vrijwilligers.
Voor onze vrijwilligers staat correct gedrag,  
hulpvaardigheid en vriendelijkheid voorop.
Wij blijven altijd op zoek naar enthousiaste  
vrijwilligers, die ons team willen komen  
versterken! Voor de Plusbus Zevenaar zoeken wij 

Chauffeur/vrijwilligers.
Taken: Het rijden van groepen of individuele  
inwoners van de gemeente Doesburg en omgeving. 
Voor de Plusbus Doesburg e.o. zijn we dringend op 
zoek naar Planners /kantoormedewerkers.
Kunt u omgaan met PC en de Windows- 
programma’s (Word en Excel) en bent u één  
dagdeel (of meerdere dagdelen) beschikbaar? Dan 
is de Plusbus Doesburg e.o. echt iets voor u!
Taken; het plannen en aannemen van ritaanvragen  
van individuele inwoners van de gemeente  

Doesburg en directe omgeving. Tijdsduur en  
tijdstippen; maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 
minimaal 12:30 uur.
Heeft u affiniteit met de doelgroepen en wilt u zich 
ook voor het veilig en voordelig vervoer van hen 
inzetten?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Mail of bel met ons kantoor
T: 06 41 91 77 57 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur)
E: plusbus.doesburg@gmail.com

Plusbus Zevenaar Naar: Enkel p.p. Tarief extra reiziger Retour p.p. Tarief extra reiziger

Zevenaar/Oud Zevenaar € 2,00 € 0,50 € 4,00 € 1,00
Aerdt/Herwen € 5,00 € 1,50 € 10,00 € 3,00
Arnhem/ZH Rijnstaete € 10,00 € 2,50 € 20,00 € 5,00
Babberich € 3,50 € 1,00 € 7,00 € 2,00
Didam € 3,00 € 1,00 € 6,00 € 2,00
Doetichem/ZH Slingeland € 12,50 € 3,00 € 25,00 € 6,00
Duiven € 3,50 € 1,00 € 7,00 € 2,00
Giesbeek/Lathum € 6,00 € 1,50 € 12,00 € 3,00
Groessen € 3,00 € 1,00 € 6,00 € 2,00
Lobith/Tolkamer/Spijk € 7,00 € 2,00 € 14,00 € 4,00
Pannerden € 5,00 € 1,50 € 10,00 € 3,00
Westervoort € 6,00 € 1,50 € 12,00 € 3,00

Van Zevenaar

€ 2,00 € 0,50 € 4,00 € 1,00Bij vervoer binnen stad of dorpskern

Plusbus Doesburg Naar: Enkel p.p. 
(inwoner Doesburg)

Tarief extra reiziger Retour p.p. Tarief extra reiziger

Doesburg/Angerlo € 1,00 € 0,50 € 2,00 € 1,00
Arnhem € 6,00 € 3,00 € 12,00 € 6,00
Arnhem-Zuid € 7,00 € 3,50 € 14,00 € 7,00
Didam € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00
Dieren/Ellecom € 2,00 € 1,00 € 4,00 € 2,00
Doetichem € 3,00 € 1,50 € 6,00 € 3,00
Duiven € 3,00 € 1,50 € 6,00 € 3,00
Giesbeek € 2,00 € 1,00 € 4,00 € 2,00
Hoog-Keppel (zwembad) € 2,00 € 1,00 € 4,00 € 2,00
Lathum € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00
Hummelo € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00
Rheden/De Steeg € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00

Van Doesburg

Velp € 3,00 € 1,50 € 6,00 € 3,00
Wehl/Nieuw Wehl € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00
Westervoort € 3,00 € 1,50 € 6,00 € 3,00
Zevenaar/Oud Zevenaar € 2,50 € 1,50 € 5,00 € 3,00

Bij bouwbedrijf de Graafschap kunt U terecht voor 

adviezen in een voorstadium maar ook de uitvoering 

van alle soorten bouwwerken. Nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud. 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

0314 – 820290.
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

DE OPEN TUIN DAGEN MET MEER DAN 70 DEELNEMERS

De Open Tuindagen 2019 zijn te bezoeken
op zaterdag 21 en zondag 22 september

van 10.00 tot 17.00 uur

GRATIS ENTREE | GRATIS PARKEREN

Zutphen

Lankhorsterstraat 25a
7234 ST  Wichmond

Lochem

Vorden

Hengelo

Ruurlo                                        
N314

N314

N346

N346
N346

N314

N316

N316

N316

N319

N319

Steenderen

2015

2015

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
www.gebr-arends.nl
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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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Zalmspies
Eten op stokjes is altijd een goed idee!

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 200 gram zalm
- 400 gram krielaardappelen
- 4 satéprikkers
- 1 courgette
- 100 gram snoeptomaatjes
- 2 el olijfolie
- Hoeveelheden naar wens: dille, paprikapoeder, 
 Italiaanse kruiden, peper en zout.

Aan de slag!
Spoel de aardappels af en halveer ze, snijd grote 
aardappels in kwarten. Kook ze 15 minuten en 
bak ze daarna nog even in een koekenpan met  
1 el olijfolie. Voeg hier paprikapoeder, peper en 
zout aan toe.
Snijd de courgette in schijven. Niet te dun want dan 
vallen ze snel van de prikker af. Bak ze vervolgens  
in de koekenpan met 1 el olijfolie, Italiaanse  
kruiden, peper en zout. Bak de ene kant 4 minuten 
op middelhoog vuur en draai ze dan om en doe 
hetzelfde.
Als de courgette klaar is bak je in dezelfde pan de 
zalm, voeg eventueel nog wat boter of olie toe. 
Bak de zalm op één kant en wacht tot de garing 
halverwege is, draai hem dan pas om. 
Dek de pan eventueel af en laat de zalm nog 4-5 
minuten nagaren. Zet het vuur wat lager. Niet te 
gaar bakken! Dan wordt die te droog. Snijd de 
zalm in grote stukken, rijg de stukken afwisselend 
met de courgette en tomaatjes op de prikkers.
Serveer op het bord met de aardappels.

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Zomer in Gelderland ….Angerlo
Op woensdag 14 augustus is de opname geweest 
van Zomer in Gelderland ...Vanuit Angerlo.
Het is op die dag één succes geworden, op dat  
moment nummer een op de lijst. Wij als team 
konden dat natuurlijk niet alleen, maar we kregen 
hulp van 80 vrijwilligers en dat was geweldig.
Van 9.00 uur tot 16.00 uur waren er in de Meent 
40 mensen aan het werk met de decoratie van het 
publiek, op het kerkterrein 40 personen voor de  
opdracht. Wat omroep Gelderland opviel was dat 
er zoveel jongeren bij waren, en toen was mijn 
dag al geslaagd, trots. Wij als team “Zomer in  
Gelderland Angerlo” willen alle vrijwilligers, heel 
erg hartelijk bedanken.
De Meent met hun mensen bedankt voor jullie 
hulp, en ons de netto opbrengst van de after-party 
te schenken voor het goede doel de muziekkoepel, 
TOP.

Ook natuurlijk de Sponsoren, garagebedrijven, 
de Angerloose bakker, Aannemers, schilders, DJ 
van de Sjefkes en St. Halfvasten. Mocht ik iemand  
vergeten zijn Sorry!!
Natuurlijk ook een dankwoord aan de Galiuskerk 
en Komdersuut uit Angerlo. Nogmaals iedereen 
hartelijk dank, Angerlo was één grote familie die 
met een feest bezig waren.

Namens het Team, Jan Hendriks
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INGEZONDEN

Jeugdwedstrijden 2019 H.S.V. “Ons Genoegen” 
Giesbeek succesvol
Om de jeugd enthousiast te maken voor het  
vissen organiseerde HSV “ons Genoegen”  
Giesbeek in juni/juli, alweer voor het zesde jaar op 
rij, een competitie voor de jeugd van 5- t/m 13 jaar 
uit de regio. Met zes deelnemers was de opkomst 
dit jaar minder dan andere jaren maar het plezier 
was er niet minder om. De meeste deelnemers  
hebben andere jaren ook meegedaan en  
iedereen wist nog hoe het moest, want in de 
vier wedstrijden die er zijn gevist, vingen ze 
met zijn allen maar liefst 80 vissen. Een welkom  
moment voor de kinderen was ook wanneer Mientje  
rond ging met een hapje en een drankje voor de  

vissertjes en koffie voor de begeleiders. Na elke 
wedstrijd werd de gevangen vis gemeten en wie 
aan het eind van alle wedstrijden de meeste lengte 
vis had, mocht zich jeugdkampioen van “Ons  
Genoegen” noemen. Toen het laatste fluitsignaal  
van de vierde wedstrijd had geklonken trok  
iedereen richting het clubgebouw. Terwijl de  
wedstrijdleiding alle gemeten vis bij elkaar optelde  
en de stand werd opgemaakt, genoten de  
kinderen van de door Klaas en Mientje verzorgde 
fris en frites. Daarna kwam eindelijk het moment 
waar alle vissers in spanning op zaten te wachten. 
De prijsuitreiking!

Uitslag:
1. Ties 463 cm
2. Ticho 287 cm
3. Joshua 285 cm (tevens de grootste vis (33 cm)
4. Lars 254 cm (tevens de meeste vis in één 
  wedstijd)
5. Joyce 181 cm
 
Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde  
competitie en we hopen volgend jaar op een nòg 
grotere deelname van de jeugd.

INGEZONDEN

Lege flessen voor bijna 100-jarige muziekvereniging
Met de temperaturen van deze zomer moet 
je goed drinken, maar dat betekent ook veel 
lege flessen. Deze zomer kun je ze inleveren bij  
muziekvereniging Nieuw Leven. Dat scheelt 
weer een ritje naar de supermarkt! Thuis  

laten ophalen kan ook. Stuur dan een e-mail 
naar clubvan100.nieuwleven@gmail.com. De  
opbrengst komt ten goede aan de Club van 100 
voor muziekvereniging Nieuw Leven.
De Club van 100 heeft als doel om de  

vereniging o.a. een muziekstuk aan te bieden 
voor hun 100-jarig jubileum in 2020. Heeft u geen 
lege flessen thuis, maar bent u wel nieuwsgierig  
geworden naar deze Club van 100? Stuur dan een 
e-mail voor meer informatie.

Job Matser uit Lathum in zijn omgeving 
Job Matser: Ik woon in Lathum met in totaal  
5 personen namelijk  mijn moeder Joyce, mijn vader 
Marco en mijn twee broers Giel en Teun. Giel mijn 
broer is de leukste thuis omdat hij van die droge 
humor heeft. Maar naast de vijf mensen hebben 
we ook nog een hond, konijnen en een pony. Het 
leuke aan het wonen hier is dat we veel ruimte 
om huis hebben en we kunnen lekker knutselen 
in de schuur. Sinds deze week zit ik op de school 
Aeres in Velp. Het foppen van de meester en juf 
die we hebben zal best wel gaan gebeuren maar 
ik heb nu pas mijn eerste schooldag gehad. Van de 
vakken vind ik gym en rekenen erg leuk en Engels 
vind ik niet leuk. Op de basisschool kon ik het met  
iedereen goed vinden en ik hoop dat we elkaar 
blijven zien nu iedereen naar het voortgezet gaat. 
Op de wedstrijden zijn altijd dezelfde kinderen die 
ik zie en dat is supergezellig. 
Job, ik lees je naam wel eens op FB en dat heeft 
dan met paardrijden te maken. Vertel eens wat 
over je hobby. 
Ik rij vanaf mijn 6de en ben begonnen bij de  
Tutenburg. Daarna ben ik lid geworden bij De 
Nijgraaf waar ik nog steeds lid ben. Sinds kort heb 
ik een nieuwe pony die ik al vanaf december aan 
het trainen ben: Sanneke een hele lieve springpony.  
Ik krijg les van Theo en de pony staat nog daar  
omdat dat makkelijker is met trainen waar ik heel 
blij mee ben dat dit nog kan. Binnenkort komt hij 
naar huis en zullen we daar heen gaan met de  
trailer om te trainen. Ik rij vier tot vijf dagen 
per week in Spijk en dan vooral dressuurrijden 
om de pony soepel te houden en goed te laten  
reageren op mijn benen. Daarnaast oefen ik een 
keer per week met springen. Springen doe ik voor 
de wedstrijden en om te trainen rijd ik dressuur.  
Ik ben net begonnen met Sanneke en heb in  

totaal negen officiële wedstrijden gereden en ben 
3e geworden op de Gelderse kampioenschappen 
en ben daarmee 1e reserve voor de Nederlandse 
kampioenschappen. Het is dus nog afwachten of 
ik 30 augustus mee mag doen, ik hoop van wel. 
Aan de Gelderse kampioenschappen meedoen was 
super, vooral omdat we het niet verwachtten dat ik 
3e van de 43 deelnemers werd in de categorie D/E 
klasse B. Dit was in Zieuwent.
Leg eens enkele termen uit de paardensport uit 
Job: voor mij en mijn pony zijn ritme, afstanden 
en lijnen heel belangrijk. Omdat het parcours  
opgebouwd is uit een aantal meters hoort hier 
een goed ritme bij dat de pony niet te snel of te 
traag is want dan passen de afstanden niet in het  
parcours. Wanneer ik niet de juiste lijnen rijd,  

kloppen de afstanden ook niet. Afstanden bepalen  
zal ik nog moeten leren en dit vind ik ook het  
moeilijkst van allemaal. Gelukkig heeft mijn pony 
wel een heel goed inzicht. Alle drie de dingen horen 
dus te kloppen voor een foutloos parcours, met een  
beetje geluk erbij. Ik train niet met mijn vrienden 
maar alleen zelf in Spijk of straks thuis. Maar we 
komen elkaar wel tegen op de wedstrijden en dat 
is altijd supergezellig. 
Misschien heb je zelf nog aanvullingen Job?  
Paardensport is een teamsport met je pony en je 
trainer en  je leert vooral heel zelfstandig te worden 
en te zorgen dat je pony op de 1e plaats komt. De  
redactie van het Angerlo’s Nieuws wenst Job veel 
succes als hij op 30 augustus mee mag doen.
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

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
14 september 19.00 uur Woord- en Communie, 
   Mw. Fr. Jansen, Caeciliakoor
22 september 10.00 uur Oecumenische dienst te Giesbeek,  
   Ds. J. van der Zee, met Zang- en Vriendschap
28 september 19.00 uur Woord- en Communie, 
   Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
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
15 september  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
22 september  Martinikerk 10.00 uur ds. Bert Bomer
29 september  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors

PKN kerk 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
15 september  10.00 uur ds. A. Hiemstra uit Westervoortr
22 september  10.00 uur Oecumenische viering in Giesbeek,
 voorganger J. vd. Zee uit Varseveld
29 september  10.00 uur hr. A. Ribbers uit Zelhem
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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. 

6 sept. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
9 sept. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
10 sept. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
10 sept ‘19 NVBG avond (Nederlandse Vereniging Beeld en Geluid) 
 19.30 uur in de grote zaal van Kulturhus De Brede Blik
11 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
13 sept. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Spelmiddag met oud-hollandse spelen ALLEEN voor leden
 14:30, Grotenhuys
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.
18 sept. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Bowlen, 14:00, Kulturhus Drempt
20 sept. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Ledenvergadering
23 sept. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
24 sept. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
25 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
26 Sept ‘19 Lezing Cultuurhistorische vereniging in Kulturhus De Brede Blik
 Vanaf 19.00 uur in kleine culturele zaal
27 sept. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Toernooi
27 sept. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
4 okt. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
7 okt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
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 
21 okt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
23 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
1 nov. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
4 nov. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
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
15 nov. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
16 nov ‘19 Najaarsconcert Nieuw Leven
18 nov. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk

Boerenmagie bij Het  
Ouderencontact in de  
Wehmerhof in Angerlo
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) 

12 september geeft de heer Bornebroek uit Enschede een lezing over  
boerenmagie in Oost Nederland: over volksgeneeskunde, onheil afwerende 
middelen, volksgeloof, stalramen, muurankers, levensbomen. Ook hazelaar, 
vlinderstruik, lijsterbes hadden oorspronkelijk een magische waarde.

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 

Wij danken iedereen voor de overweldigende  
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden en vele 

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

Ria Sanders-Hammink
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar  

zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en  
vergroot de moed om verder te gaan.

Jan
André & Rini
 Luuk
Willeke
Keetje
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INGEZONDEN

Mart Kegel en Xiao Yan Giskes 12e op WK zeilen
Mart Kegel (16) uit Doesburg en Xiao Yan Giskes 
(14) uit Stokkum presteerden zeer goed tijdens 
het afgelopen wereldkampioenschap (WK) Cadet  
zeilen. Ze werden twaalfde in een wedstrijdveld 
met 62 jeugdteams afkomstig uit 12 landen. 
In totaal zeilden ze 12 races verdeeld over 5  
wedstrijddagen. Ook waren ze het best presterende  
Nederlandse team. Vanuit Nederland waren er 
zeven teams geselecteerd voor deelname aan dit 
WK dat plaats vond van 28 juli t/m 4 augustus in 
Krynika Morska, Polen. 
Sinds twee jaar zeilen Mart en Xiao Yan samen in 
de Cadet, een tweemans jeugdzeilboot. Het WK 
vormde voor hen de afsluiting van een intensief 
trainingsjaar waarbij ze veel vooruitgang boekten. 
In 2018 bereikten ze de 38e plaats tijdens het WK 
in Bodstedt, Duitsland. Afgelopen voorjaar sloten 
ze het Open Nederlands Kampioenschap af met 
een mooie achtste plek. 
Beiden zijn lid van WSV Giesbeek maar hun  
trainingen beperken zich niet tot de Gieseplas. Ze 
trainen en zeilen wedstrijden op onder meer het 
IJsselmeer, de meren in Zeeland en in België. 

De Cadet is in Nederland een relatief onbekende 
zeilboot voor jeugd terwijl toch veel nationale 
en internationale topzeilers hun zeilcarrière  

begonnen in deze boot. Bijvoorbeeld Annette  
Duetz, een topzeilster in de 49er FX klasse die  
onlangs een Olympisch startbewijs veroverde.

Fotograaf: Maarten Schurink

Kunstenaarscollectief Art-Xpressief exposeert bij Expo-Angerlo
In de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in Angerlo  
exposeert Expo-Angerlo werken van het  
kunstenaarscollectief Art-Xpressief.
De expositie is te zien van 1 september t/m  
29 september 2019, elke zondag van 13.00 tot 
16.00 uur. Ook op zaterdag 14 september kunt u 
de expositie tijdens de monumentenroute Angerlo 
bezoeken. De toegang is gratis.

Art-Xpressief is een kunstcollectief met als doel 
om samen te exposeren. Door de verscheidenheid 
aan disciplines in deze groep zijn hun exposities 
altijd verrassend en dynamisch. Op deze expositie 
zal een grote diversiteit aan stijlen en technieken 
te zien zijn.

In de geometrisch abstracte kunst en mixed  
media van Karla Kassenaar staat experimenteren  
centraal. Elk doek, elk object is het voorlopig  
eindresultaat van een ontdekkingsreis naar de  
mogelijkheden en onmogelijkheden van de  
gebruikte materialen. Zij werkt met natuurlijke  
schildersmaterialen, maar om het platte vlak 
te ontstijgen, ook met nieuwe grond- en  
bouwstoffen. Deze en vele andere materialen zijn 
de bouwstenen voor haar sculpturale schilderijen. 

Teun Renes was in de jaren ’50 lid van de Liga 
Nieuw Beelden. Deze Liga zorgde voor een  
explosie van vrijheid in de kunst. Teun is een  
veelzijdig kunstenaar die in de loop der jaren 
met veel materialen heeft geëxperimenteerd. Zijn  
laatste speelse en kleurrijke serie perspex objecten  
inspireerden hem tot het maken van een serie  
geometrisch abstracte acrylschilderijen. Ondanks 
zijn respectabele leeftijd is Teun Renes nog altijd 
actief als kunstenaar. 

In de abstracte materieschilderijen van Ali  
Kleinhuis worden diverse materialen en lagen acryl 

verwerkt, waardoor er veel textuur en diepte in 
het werk ontstaat. De kleuren in de kosmos en de  
kleuren en texturen die ontstaan tijdens de  
processen van erosie, corrosie en oxidatie zijn haar 
grootste inspiratiebron. 

De plastieken en sculpturen van Trudy Dales zijn 
gemaakt van een combinatie van o.a. kneedepoxy,  
polyvinyl, acryl, Acrylic one, beton. De kale  
hoofdjes zijn een ode aan een overleden vriendin  
die Trudy haar materialen naliet zodat zij kon  
experimenteren. Haar figuurtjes gaan een eigen 
dialoog aan met het silhouet van de mens. Ze 
komen voort uit de essentie van de mens in zijn 
vormentaal. 

Papierkunst van Claudia Eikendal. Telkens  
terugkomend in haar werk zijn beweging en het 
zoeken naar de grenzen en mogelijkheden van 

vorm en materiaal. Werken met papierpulp heeft 
haar voorkeur. De mogelijkheden tot verwerking 
daarvan zijn eindeloos en de grenzen nog lang niet 
allemaal ontdekt.
 
Ook Mieke Veerkamp is papierkunstenaar en de 
natuur vormt voor haar een grote inspiratiebron. 
De kern van haar werk zijn scheursels van papier. 
Dat is ook terug te vinden in haar collages en  
objecten. Mieke zoekt naar oplossingen om met 
papier diepte, ruimtelijkheid of structuur te krij-
gen en brengt tegenstellingen op een verrassende  
manier bij elkaar. 

Door de ruime ervaring van dit collectief en de 
lange samenwerking ontstaat er tijdens het  
inrichten altijd weer een afgewogen en  
inspirerende tentoonstelling, waarin alle werken 
mooi tot hun recht komen. 
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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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 • 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 en Ineke Worm • P.M. Ubbink • Stichting Vrienden v.d. Giese Toren 

 • Senhorst B.V. Grond en Sloopwerken • E.H.J.M. Thiel

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

Kulturhus De Brede Blik 
Het Kulturhus De Brede Blik wil graag uw aandacht vestigen op de volgende 
activiteiten in September:

Dinsdag 10 sept: NVBG avond (Nederlandse Vereniging Beeld en Geluid) 
 19.30 uur in de grote zaal van Kulturhus De Brede Blik
 NB: Voor eenieder die iets aan fotografie doet zijn dit zeer boeiende  
 avonden. 
 Elke tweede dinsdag van de komende maanden is er zo’n avond.
Donderdag 26 Sept: Lezing Cultuurhistorische vereniging in Kulturhus  
 De Brede Blik
 Vanaf 19.00 uur in kleine culturele zaal
 Onderwerp van de lezing staat ook in deze uitgave van het AN

Verder natuurlijk de gebruikelijke activiteiten zoals: 
Koersbal, Studio Fame, Me-Flow (balance lessen), Dans je Fit lessen op  
donderdagmiddag en nog een aantal andere activiteiten.

Voor meer info zie de website van Kulturhus De Brede Blik: 
www.kulturhusgiesbeek.nl

INGEZONDEN
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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,-


