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Burenruzie
Idealisten, wereldhervormers, gutmenschen: 
ze rukken op en worden agressiever. Waar 
je vroeger niet altijd wist wie er bijvoorbeeld 
vegetariër was, zie je tegenwoordig op zijn 
of haar woning allerlei activistische posters. 
En niet zomaar een mededeling, maar een 
rechtstreekse aanval op de aso die nog vlees 
eet, zonder acht te slaan op dierenleed of  
milieu. Onder passanten/ omwonenden/ 
buren krijg je vervolgens een scheiding 
der geesten. Mede- en tegenstanders in  
gepolariseerde vorm, omdat het ene absolute 
gelijk alleen weersproken kan worden met 
een nog groter gelijk. 
Mijn oordeel heb ik even geparkeerd, niet 
op de vluchtstrook, maar in de middenberm. 
Omdat uiteindelijk de polen elkaar daar  
ontmoeten. Positief gestemd wacht ik af.
De felle milieubeschermer wandelt met de 
hond van haar dochter, een duur importding 
dat al meer airmiles heeft dan ik. Dat ze daar 
wel begrip voor heeft is een begin; driekwart 
van haar strijdkreten zijn alleen hierdoor al 
weerlegd. En haar buurman-carnivoor krijgt 
ook zijn dochter op bezoek, een vegetariër, zij 
kookt en hij vindt het prima te pruimen. Zo 
zie je maar.
Helaas: buurman en buurvrouw praten nog 
steeds niet met elkaar. De kloof is te groot 
en bovendien heeft hij met oudjaar zijn  
knalrotzooi niet goed opgeruimd. De laatste 
kans is nu wel verkeken.
Wereldhervormer en conservatief zullen  
elkaar misschien in het midden ontmoeten, 
maar alleen om elkaar daar te bekogelen. Het 
grote gelijk kent geen nuance. 

Lathumse volksfeesten succesvol verlopen

Tijdens de Lathumse volksfeesten is het koning 
schieten een vast programma onderdeel. Onder 
toezicht van aardig wat toeschouwers en fans  
gaan een veertigtal mannen en dit jaar voor 
het eerst ook een aantal vrouwen, met elkaar 
in competitie voor de prijzen die er te scoren  
zijn. Zo vormen de kop, de twee vleugels en de 
staart begerenswaardige objecten om onder 
vuur te nemen. Als die er af zijn volgt het koning  
schieten. De romp heeft na al dat geschiet nog 
aardig wat voltreffers nodig voor hij het lood-
je legt. Deze keer waren kenners de mening  
toegedaan dat op een gegeven moment, de romp 
nog minstens drie of vier voltreffers diende te  
hebben voordat hij naar beneden zou vallen.  
Echter met een welgemikt schot sloopte de  
kogel die Marcel Künne afvuurde, de vogel. Tijdens 

een zeer gezellige zaterdagmiddagsessie werden 
de prijzen aan de deelnemers van de volksspelen  
uitgereikt. DJ Henry zorgde met zijn zang en  
muziek voor een Koninklijke ambiance waar het 
goed toeven was, vooral ook omdat er genoeg 
te eten (Dennis met zijn crew) en te drinken was.  
Aardig is om te vermelden dat er ook een 
jeugdkoning is in de persoon van Teun Matser. 
Hij schoot met vele andere jongeren met wind-
buksen op twee vogels. Omdat die piepschuimen 
vogels nogal taai zijn, moest er aardig wat keren  
aangelegd worden. Tijdens de prijsuitreiking werd 
ook even stil gestaan bij het feit dat Ferry Künne 
maar liefst 25 jaar bestuurslid is van de vereniging. 
Na ontvangst van de huldeblijken die daarbij horen  
werd het feest in een bijzonder goede sfeer  
voortgezet.    

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

Kom gerust langs of maak geheel vrijblijvend 
een afspraak zodat u kunt zien welke 
mogelijkheden Het Gebouw te bieden heeft.

Dorpshuis Het Gebouw
Kerkstraat 16 6988 AG Lathum  Tel: 06-53943219

www.dorpshuishetgebouw.nl

Marcel en Nataschja Künne en op de troon
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ADVERTORIAL

Pak de Reuzenberenklauw bij de wortel aan

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 grondboren van Eijkelkamp Soil & Water zijn een begrip in de bodemonderzoekswereld.  
Het aanbod en kwaliteit van de boren, die nog altijd met de hand worden gesmeed in  
Giesbeek, zijn ongeëvenaard. Dit oudste product uit het veelomvattende Eijkelkamp  
assortiment staat ook symbool voor de continue drive tot doorontwikkelen. Zo is er sinds deze 
zomer een nieuw type boor op de markt: de Berenklauwboor. 

De Reuzenberenklauw wordt steeds vaker in landelijk gebied aangetroffen en in toenemende 
mate als een probleem ervaren, mede vanwege de schadelijke werking van de toxische stof in 
het sap van de plant op huid en ogen. Onder de grote planten groeit geen enkel gewas meer. 
De bodem verschraalt en wordt erosiegevoelig. Langs watergangen is dit dan ook een groot 
probleem voor wallen, dijken en waterkeringen. 

Sinds augustus 2017 staat de Reuzenberenklauw in de Europese Unielijst van invasieve  
soorten en in alle landen van de Europese Unie is bestrijding van de Reuzenberenklauw  
verplicht. Om de bestrijding nog effectiever te maken heeft Eijkelkamp Soil & Water in  
samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland een handboor ontwikkeld voor het  
verwijderen van de wortels: de Berenklauwboor.

Voor een effectieve bestrijding van de plant wordt de Berenklauwboor ingezet naast de  
bestaande manieren van bestrijding: schoffelen, maaien en begrazen. De Berenklauwboor  
verwijdert op ergonomische en effectieve wijze de wortels van de Reuzenberenklauw,  
waardoor de plant niet meer opnieuw gaat ontkiemen. 

Kijk voor meer informatie over de Berenklauwboor op eijkelkamp.com



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Görlitz stond veuruge week in de krant. Dat ut 

tur allemoal nie zo goed ging en zo. Dur zouwe 

verkiezinge kommen en deurdat ut tur nie zo 

goed ging zou de Alternatieve veur Duitsland 

musschien wel us de verkiezingen kunnen  

winnen. De meeste minsen zeit Görlitz niet 

zoveul. Bi-j ons thuus wel. Onze dochter het 

door un aantal joaren in un balletgezelschap 

gedanst. Umdei dur dan wat vaker kom, kri-j 

un mooi beeld van de stad aan de Neise op 

de grens met Polen. Toen we doar veur ut 

eerst kwamen was ut net bi-j West Duitsland  

gevoegd. Ut stadje had un theater woar 

dat balletgezelschap optrad. En de eertse  

uutvoering was op de Bovenmarkt. Ut plein 

was vri-jgemaakt en dur stond un podium 

op. De veurstelling begon um tien uur soavus. 

De veuruge nacht waren we vanuut Holland  

aangerejen, øverdag hawwe heur appartement 

ingericht. Zelfs un keukenblokje geplaatst want 

dat zit doar niet in huuzen ingebouwd. Dus je 

kon wel zeggen dak hartstikke muuj was. Mor 

un powernapje van un paar uur lost dan de 

grootste lichamelukke problemen wel op. Noa 

de veurstelling gingen we uiteraard un terrasje 

pakken en in ut gezelschap van drie prachtuge 

dames vuulde ik mien doar al snel thuus. De 

dames dronken un witte wijn en eigus ging ik 

veur un biertje dak al netjes bi-j de kastelijn  

besteld had. De dames waren al met hun  

tweede glas wijn bezig terwijl ik nog op mien 

eerste biertje zat te wachten. Ik ging dus even 

non verbaal contact zuuken met de ober, zo 

van hi-j woar blif mien biertje? Mor degene 

die an de tap stond gebaarde van, hi-j doe effe 

kalm aan en gaf weer un tikje aan de tapkraan. 

Hi-j bouwde un schuumkraag op woar je U  

tegen zeg. Ut schient doar un paar munuten  

in beslag te nemen veurdat ow biertje in 

orde is. Mor dan hei ok wat. Mor goed dat ut  

tappen van zun biertje wat langer duurde  

anders hak noa die vermuujende dag dur  

musschien te veul genommen. 
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Bijzondere vispassage
De vispassage bij de stuw in Doesburg is bijzonder  
vanwege het grote hoogteverschil -oplopend tot 
vijf meter- in combinatie met de grote variatie  
waterstanden in de Gelderse IJssel. Vanwege het 
extreme hoogteverschil is een technisch complexe 
vispassage gebouwd, die uniek is in Nederland. De 
locatie wordt daarom ook ingericht en opengesteld  
voor het publiek. Iedereen kan vijf meter diep  
afdalen om te zien hoe de vissen omhoog  
zwemmen. Ook is de omgeving in en om het  
complex natuurlijker ingericht.
 
Op zaterdag 28 september wordt de vispassage  
alvast opengesteld voor het publiek. Dan  
beschilderen o.a. de Doesburgse schoolklassen de 
vijf meter lange vispassage en zijn er vele andere  
activiteiten voor jong en oud. Pers is die dag  
natuurlijk ook welkom. Het programma van deze 
publieksdag vindt u op https://www.wrij.nl/thema/
actueel/nieuws/@9007/feestelijke/ .

De stuw verbindt de Oude IJssel met de  
(Gelderse) IJssel. Stuwen en gemalen zijn nodig 
om het water(peil) te beheren, maar vormen ook 
een hindernis voor vissen. Vispassages vergroten 
de leefomgeving van de vissen en daarmee de  
biodiversiteit in de wateren.
Dit project is een samenwerkingsverband van  
Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel,  
gemeente Doesburg, provincie Gelderland en  
Watersportvereniging Oude IJssel.

Na het nieuws blijf ik altijd zitten met een paar  
vragen. Voorbeeld: FaceBook wordt veroordeeld 
tot tig miljoen schadevergoeding omdat ze onze 
privacy hebben verkwanseld en wij opgezadeld 
zijn met adverteerders die ons beter kennen 
dan ons lieve moeder zelf. FB betaalt het geld,  
uiteindelijk toch maar kleingeld, zonder veel  
omhaal en maakt in het voorbijgaan excuses  
aan ons, zonder dat dit wat afdoet aan hun  
‘verdienmodel’, het uitmelken van onze gegevens. 
Maar dan de vraag: waar gaan die miljoenen naar 
toe? 
Ondertussen ben ik het wel gewend dat ik met 
regelmaat te horen krijgt dat alweer een tech- of 
anderszins gigabedrijf mij op grote schaal heeft 

opgelicht. En dat ze moeten betalen geeft even 
een stukje genoegdoening; worden die graaiers 
toch nog gepakt. Tot dat vraagje dit goede gevoel 
wegspoelt met pure gal. Want kennelijk is een 
keer getild worden niet erg genoeg. Er is namelijk 
ook nog die instantie die de straf die ze namens  
mij uitdelen vervolgens in eigen zak steekt. 
Dat steekt mij. Dat men daarover zegt dat de  
strafinkomsten ten goede komen aan ons allen, ik 
weet het niet. 
Het zal allemaal best wel kloppen, ik ben en blijf 
goed van vertrouwen. Toch zou het helpen als ze 
dit soort vraagjes zouden beantwoorden. Of is dat 
te veel gevraagd? 

Vraagje
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

Pedaleur Montferlandtocht: 
een unieke toertocht door Montferlandse bossen 
Op 6 oktober vindt opnieuw de Pedaleur  
Montferlandtocht plaats. Een unieke toertocht met 
tussen de 600 en 1000 hoogtemeters.
 
De organisatie, die in handen is van TC de Liemers 
en ATB club de Pedaleur, is er wederom in geslaagd 
om in overleg met Natuurmonumenten een tweetal 
routes uit te zetten over paden waar men normaal 
niet  komen mag met de fiets.  
Hierdoor zijn er twee uniek routes gecreëerd voor 
ieder niveau en uitdagende hoogtemeters.

Gravel Tocht
Nieuw dit jaar is dat er een Gravel Tocht is. 
Deze nieuwe vorm van fietsen is momenteel in  
populariteit aan het stijgen en de omgeving rondom 
het Montferland leent zich uitstekend om met een 
gravelfiets te berijden. Deze tocht is enkel met GPS 
aangegeven.

Verzorging onderweg 
Op de routes zijn verzorgingsposten ingericht voor 
de innerlijke mens en tevens is er ondersteuning  
aanwezig bij technische problemen aan de fiets. 
Dit alles uiteraard alleen mogelijk door inzet 
van de vele enthousiaste vrijwilligers van beide  
verenigingen. En uiteraard door ondersteuning van 
onder meer hoofdsponsor Wielerhuis de Pedaleur 
uit Doetinchem.

Deelname 
De deelnemers aan de toertocht kunnen tussen 
8.30 en 10.00 uur starten vanaf Hotel ’t Heuveltje  
(Sint Jansgildestraat 27 in Beek). Dit is ook de  
finishplaats. Er is is voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig. 

Men kan meedoen aan een tocht van 40 of 60  
kilometer. De toertocht is NTFU gecertificeerd. Het 
dragen van een helm is verplicht. Wij vragen elke 
gebruiker van het Montferlandse bos om respectvol 
met de natuur en elkaar om te gaan.
Voor meer informatie ga naar de speciale facebook  
www.facebook.com/montferlandtocht. 
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De inzegening van het Kruisgebouw

In de rubriek fotoherkenning van deze maand  
hebben we een foto van een pastoor en twee  
misdienaars. Het betreft de inzegening van 
het Wit-Gele kruisgebouw in de Meester  
Willemsenstraat in Giesbeek. Behalve het jaartal 
van de foto willen we graag de namen van de  
personen op deze foto te weten komen. 

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

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

In het Angerlo’s Nieuws van 29-6-2019 toonden 
wij een foto van het zilveren huwelijksfeest van 
de familie Meurkes-Rooding. Nog steeds hebben 
wij hiervan de meeste namen nog niet. Na de  
publicatie in juni zijn er geen reacties  
binnengekomen. Wie kan ons daarbij alsnog  
helpen?
Indien u gegevens heeft over deze of andere 
foto’s, dan kunt u contact opnemen met: Riet 
Senhorst, tel. 631304, Henk Huuskes tel. 631894, 
of Hanny Bolck tel. 06-14522804 en via email:  
h.bolck@telfortglasvezel.nl, of gewoon in de 
bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ  
Giesbeek. 
Als u nog oude foto’s heeft en niet weet wat ermee 
te doen, dan houden wij ons aanbevolen.

Foto’s gezocht

Volg ons op:

www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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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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Volleybalvereniging Givo’92 traint 
op het strand
Op één van de vele mooie, warme  
zomersavonden trainden de selectie elftallen van  
volleybalvereniging Givo’92 uit Giesbeek op het 
Meentsestrand.
Op het strand werd een conditionele - en fysieke 
training afgewerkt om vervolgens de training af te 

sluiten met een onderlinge wedstrijd. Trainen
op het strand is zwaar, maar het biedt ook  
voordelen zoals het prachtige uitzicht en er kan 
na de training meteen een verfrrissende duik  
worden genomen.

INGEZONDEN

Een kerk vol Boeken,LP’s CD’s en Curiosa
Zondag 10 november organiseren De Vrienden van 
de Giese Toren voor de vierde keer een markt in de 
Martinuskerk in Giesbeek.
De markt zal deze keer bestaan uit boeken-platen-
cd’s en curiosa.
Deze markt is een van de vele activiteiten die in de 
kerk worden gehouden. Door de vrienden van de 
Giese Toren zelf, maar ook door vele standhouders 
uit de regio zal de kerk omgetoverd worden tot 
een waar paleis met verkoop van uiteenlopende 
artilkelen.
In de Martinuszaal zal een kerstgroepen  
tentoonstelling zijn, die uit een 40 tal stallen/ 
groepen “door vele vrijwilligers gemaakt” zal 
bestaan. De kerststallen tentoonstelling zal tot 
9 januari te bezichtigen zijn. In de Torenzaal kan 
men ook gewaden en vaandels uit vervlogen tijden 
bezichtigen.
Tijdens de markt zal een organist zorgen voor  
gepaste achtergrondmuziek en kan men de toren  
“Giesbeeks trots” met zijn indrukwekkende  
klokkenkamer beklimmen. 
De markt is open van 10.00uur tot 16.00uur. 
De toegang is gratis maar een gift is van harte  
welkom.
Tot ziens op zondag 10 november, het adres is 
kerkstraat 39 in Giesbeek. Voor info: 06-10252829.

Een volgende activiteit van De Vrienden van de 
Giese Toren is de bekende Winterfair die wordt  

gehouden op zondag 5 januari 2020.
Voor de Winterfair kunnen zich nog deelnemers 
melden, maar ook zijn kleine spullen die in huis 
overbodig zijn van harte welkom.
De verkoop van deze spullen is bestemd voor het 
behoud en onderhoud van de Giesbeekse Toren.
Voor vragen of informatie: 
www.giesbeektorenhoog.nl of 06-10252829.
Mvg, DVVDGT

INGEZONDEN VOOR E-BIkERS: 

Reprofietsaccu
info@reprofietsaccu.nl
telefoon: 0313-410228

Openingstijden maandag t/m vrijdag
09.00 tot 17.00 uur

Afl/ophalen: 
Mr. Willemsenstraat 4

6987AM Giesbeek

De elektrische fiets is populair en dat is prachtig. 
Met net dat beetje ondersteuning wordt de wereld  
een stuk beter bereikbaar. Fietsen is daarbij gezond 
en belast het milieu niet. Al dat goede nieuws wil 
je natuurlijk niet verpesten met allerlei mitsen 
en maren, toch zijn die er wel. Praat maar eens 
met gebruikers. Actieradius, levensduur accu,  
diefstalgevoeligheid: u kent de verhalen. 
Mijn verhaal is dat die nadelen niet helemaal, 
maar toch zeker voor een groot deel weg te  
poetsen zijn. Simpel, door uw accu goed en veilig 
te benutten. Door bij de aanschaf een wijze keus 
te maken. Door een kapotte accu niet zomaar te 
vervangen, maar liever te repareren, wat u de helft 
van de kosten bespaart en tevens de mogelijkheid 
geeft de accu aan te passen aan uw wensen. Door 
al die dingen te doen die net zo eenvoudig en  
makkelijk zijn als wegfietsen op een elektrische 
fiets. 
Vanaf de komende editie van het Angerlo’s Nieuws 
vindt u op deze plaats daarom ‘De tips van Ruud’. 
Zoals een eerste over de winterstalling van fiets en 
accu en vervolgens een over het verruimen van de 
actieradius. Natuurlijk ga ik ook in op het nieuws 
en de actuele innovaties, zodat u op de hoogte 
blijft van alles wat bijdraagt aan uw fietsplezier.

     Tips van Ruud 

Over uw fietsaccu

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl



• pagina 08 • ANGERLO’S NIEUWS • 28 september 2019 • • pagina 09 • ANGERLO’S NIEUWS • 28 september 2019 •

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
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PrinsenkeuzeAvond 2019 CV knor- en knalpot Giesbeek
De 11e van de 11e nadert en dat betekent dat voor 
vele mensen de carnavalskriebels weer op komen 
zetten. Bij carnavalsvereniging Knor- en Knalpot  
kunnen ze niet zolang wachten. Op zaterdag  
2 november breekt hier namelijk het feest al los. Bij 
het Hof van Giesbeek vindt hier dan de jaarlijkse  
drukbezochte PrinsenKeuzeAvond plaats. De 
grote vraag “Wie o wie” staat weer centraal.  
Daarmee doelt men natuurlijk op: wie wordt 
de nieuwe Prins carnaval in Giesbeek. Vanaf 
20.30 uur wordt er gestart met een officieel  
programma met o.a. het aftreden van het huidige 
prinsenpaar, optredens van de drie dansgardes  
en het bekend maken van het nieuwe  
prinsenpaar. Daarna gaan de tafels en stoelen aan 

de kant en wordt er onder de muzikale klanken  
van een top DJ tot 01.00 uur flink doorgefeest. 
Bij deze is iedereen uitgenodigd deze avond bij 
te wonen. Entree bedraagt €8,-, (zaal open vanaf 
19.45 uur). 
Ook dit jaar zal CV Knor- en Knalpot een  
prinsenlotto uitbrengen, waarmee iedereen met 
een minimale inleg van €0,50 een gokje kan  
wagen wie de nieuwe prins wordt. Daarmee maakt 
men kans op de hoofdprijs van €50,- die tijdens de 
PrinsenKeuzeAvond wordt uitgereikt. De bewoners  
van Giesbeek kunnen de prinsenlotto in de 
brievenbus verwachten in de tweede helft van  
oktober, waarna de leden van de vereniging aan de 
deur komen om de lotto inclusief inleg op te halen. 

In dienst van de kerstman:

Werken bij Donkergroen
Het is begin oktober, maar de kerstsfeer zit er hier 
al goed in. Goud en zilver, bomen en guirlandes, 
voor op tafel of hoog in de lucht: alles wat de kerst 
feestelijk aankleedt is hier in bulk aanwezig. Zo’n 
3000 m-2 vol stellingen met ballen in elke gewenste 
kleur, bomen tot wel 12 meter hoogte, eindeloos 
veel kransen en vazen, het is er allemaal. En nu is 
het nog rustig, maar binnenkort stromen de mensen  
weer binnen tot er zo net na de Sint ruim 100 
paar handen heel Nederland in de kerststemming  
brengen. Daaronder veel mensen uit onze dorpen, 
Zevenaar en Arnhem. Met het hoogseizoen voor 
de deur kan Sander Buunk, de Teamleider Kerst 
van Donkergroen, nog wel wat extra personeel  
gebruiken: “Sorteren in de ballenstraat, opmaken 
van kerstarrangementen, inpakken, bezorgen en 
installeren, er is volop werk. Het is hier ‘handen uit 
de mouwen’ werk, gezellig in een team. Verslavend 
gezellig, want dezelfde mensen komen ieder jaar  
terug, zelfs vanuit Frankrijk.” 

“Ons seizoen duurt van begin november tot half 
januari. We werken altijd toe naar ongeveer 16 
december, dan staat alles op z’n plaats en heb je 
het samen weer gefikst. En natuurlijk wordt na de 
feestdagen alles weer ingenomen, dus beginnen wij 
in feite opnieuw.” 
“De mensen die wij zoeken? Nou ja, zzp-ers,  

mensen die tijdelijk wat willen, noem maar. Als 
het maar aanpakkers zijn. En wat je aan skills  
meeneemt, technisch, bloemsierkunst of wat dan 
ook, wij zullen graag je kwaliteiten benutten.”  
Belangstellenden kunnen direct contact opnemen 
via kerst@donkergroen.nl.  

Stichting Veluwse Wensambulance 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) 

10 oktober
Stichting Veluwse Wensambulance kan een wens 
van een terminale patiënt in vervulling laten gaan. 
Mevrouw H. v.d. Berg verzorgt deze middag voor 
ons. Als er geen ritten gepland zijn, komt er een 
wensambulance mee.
Weet u van harte welkom!
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INGEZONDEN

Getuigen gezocht
Motorrijdster aangereden in Giesbeek
(Ingezonden brief van Arabella Purbaya, 
slachtoffer) 
Als enthousiast biker ga ik graag met mijn motor 
naar mijn werk. Zo ook op de zondag 23 maart 
2019. Ik ben namelijk een beginnend ZZP’er in de 
welzijnssector en verleen ook ambulante hulp o.a. 
in Doesburg.
De heenreis werd ik opgehouden door de  
Halfvastenoptocht Angerlo, de terugreis van  
Doesburg richting Westervoort was gelukkig  
rustig. Althans, totdat een automobilist mij geen 
voorrang gaf op de rotonde t.h.v. Zwaneveldstraat, 
Giesbeek. Dit was omstreeks 17.50 uur.
Op de rotonde reed ik rustig en voordat ik de  
rotonde wilde verlaten, keek ik links en rechts, 
om te checken of er geen fietsers of voetgangers  
komen. Toen ik naar rechts keek, zag ik al een 
auto die over de haaientanden reed. Voordat ik me  
realiseerde wat er gebeurde hoorde ik een 
schreeuw (raam van de auto van de bijrijder 
was open) en “BAM”. Ik viel aan de linkerkant,  
happende naar lucht, en mijn motor schoof door 
op straat.
Een mevrouw kwam even later voorbij en vroeg of 
ik een schuiver had gemaakt. “Een schuiver?” Ik 
vertelde haar wat er gebeurd was en ik nu voelde. 
Die vrouw zei dat ze geen andere auto zag staan. 
Ik vroeg die vrouw mijn vriend te bellen om hem 
op de hoogte te brengen. Het telefoonnummer van 
mijn vriend kon ik foutloos noemen, dus gelukkig 
geen hersenschudding. 
Ik probeerde op te staan, dat lukte niet. Ademhalen  
was ook pijnlijk. Een man die wat later aankwam 
vroeg of hij de ambulance moest bellen. Ik had 

misschien wat gebroken, dus ja graag. Net voordat 
de ambulance er kwam, was een andere meneer 
die naar mij toe kwam en vroeg: “Goh, ben je  
aangereden?” Ik was zo blij met die vraag en 
vroeg aan die meneer: “Kunt u het zien dan?”
“Ja”, zei hij, “Van de schade aan jouw motor, de 
sporen die jouw motor achter liet en hoe je viel, 
kan ik zien dat je van rechts bent geraakt. Op de 
uitlaat zijn ook donker strepen te zien”.
Ik was blij met die uitleg omdat ik de klap van 
rechts echt voelde, dus geen schuiver! Die man 
heeft nog wat foto’s gemaakt.

In het ziekenhuis hebben ze geconstateerd 
dat ik links twee ribben en een sleutelbeen  
gebroken had. Dubbel zuur, omdat ik net 
als ZZP-er werk begonnen was en de  
arbeidsongeschiktheidsverzekering nog niet  
geregeld was. Ik mocht alle schade zelf opvangen,  
ook die van de motor (€ 3000,-), want ik was  
alleen WA verzekerd. 
De aangifte bij de Politie was snel afgehandeld, 
want ‘geen getuige’. Gelukkig hebben we in  
Nederland het Waarborgfonds. Via rechtsbijstand 
een aanvraag gedaan, maar ook daar geldt: ‘geen 
getuige, geen zaak’. 

Op dit moment ben ik nog steeds verbijsterd over 
het feit dat iemand me raakte en mij zomaar  
achterliet. Natuurlijk ben ik blij dat ik het nog 
na kan vertellen, mijn ribben zijn ook weer oké, 
maar mijn sleutelbeen heelt slecht en ik kan 
daarom mijn werk in de gehandicaptenzorg niet  
verrichten. Ook mijn vrijwilligerswerk bij B.A.C.A. 
(Bikers Against Child Abuse) staat op een laag 

pitje, een ongeluk doet toch echt wel wat met je. 

Met dit artikel hoop ik alsnog een getuige te  
kunnen vinden die het incident heeft gezien.  
Misschien was u destijds niet in de gelegenheid 
om te stoppen om mij te helpen. Ik ben erg gebaat 
met uw hulp.
Mijn naam is Arabella Purbaya en u kan mij  
bereiken op motorongeluk@gmail.com
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Denk ook eens aan variatie op brood!
Op de foto zie je een boterham met hüttenkäse en 
aardbei, heerlijk!

Gezonde belegsoorten:
- 30+ kaas met komkommer
- Hüttenkäse met paprika en kipfilet
- Verse geitenkaas met walnootjes 
 (beetje honing)
- Pindakaas
- Notenpasta
- Zuivelspread
- Gekookt ei met avocado
- Appelstroop
- Jam met minder suiker
- Mozzarella, pesto en tomaat
- Hummus met sla

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

De Laatbloeiers
Hallo dansliefhebbers,
Wij zijn een Volksdansgroep in Giesbeek,  
Genaamd: De Laatbloeiers 

We doen allerlei soorten volksdansen, uit  
verschillende landen.
We oefenen wekelijks op de donderdagmorgen in 
het Jan Loomanshuus Ticheloven 2 van 10.00 uur 
tot 11.00 uur. Daarna drinken we gezellig koffie.

We zijn ook op zoek naar nieuwe leden, die graag 
met de voetjes van de vloer willen. Je mag een 
maand gratis mee komen dansen, om te zien of je 
het leuk vindt.
Schroom niet, en kom donderdagmorgen naar het 
Loomanshuus.

Tot dan,
De Laatbloeiers

Maisveld
Heeft u het ook gezien? Als je Giesbeek uit rijdt 
aan beide kanten van de rivierweg staat het vol 
met mais maar wat is de rand opgevrolijkt door 
daar zonnebloemen neer te zetten.
Een prachtig gezicht dat maakt de boel een stuk 
vrolijker.

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl
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15 jaar concerten en lezingen in de Lathumse kerk
Nog voordat de schrijver Jan Siebelink in het eerste  
hoofdstuk van zijn bestseller ‘Knielen op een bed 
violen’ echt aan het verhaal begint, beschrijft 
hij eerst het dorpje Lathum met zijn markante  
kerkje. Bij een bepaalde lichtval zie je ‘het dorp 
met de blauwe klokkentoren daterend uit de 
twaalfde eeuw eerst als in een luchtspiegeling  
verschijnen,’ schrijft hij. Dat kerkje markeert nog 
steeds de entree van het dorp Lathum. Zo’n stuk 
cultureel erfgoed bepaalt mede de ziel van het 
dorp en moet bewaard blijven. Met dat idee als  
leidraad is vijftien jaar geleden de stichting  
Vrienden van De Lathumse Kerk, de VVLK,  
opgericht. Sindsdien worden er zo’n vijf, zes 
keer per jaar concerten en lezingen in het kerkje  
georganiseerd waarvan de opbrengst besteed 
wordt aan het onderhoud van het kerkje. 

‘In feite slaan we twee vliegen in één klap,’ zegt 
Ina Berends, secretaris en drijvende kracht van de 
VVLK en lid van zo’n beetje het eerste uur. ‘Van 
de entreegelden leveren we een bijdrage aan het 
onderhoud en we vinden het fijn wat cultureels 
in het dorp te kunnen doen. Culturele activiteiten 
creëren een brede betrokkenheid en dragen zeker 
bij aan het levendig houden van het dorp. Wat dat 
onderhoud betreft zijn we trouwens een keer zeer 
aangenaam verrast. Bleek een goede gever een  
beschikking in zijn testament te hebben  
opgenomen. Kregen we helemaal onverwacht 
een flink bedrag op de rekening gestort. Daarvan 
konden we voor een belangrijk deel een grote  
restauratie in 2013 bekostigen! We hebben  
trouwens heel wat donateurs. Dat ben je bij ons 
al vanaf minimaal 10 euro per jaar, dan krijg je de 
informatie over de optredens vooraf toegestuurd 
en je bent altijd verzekerd van een plekje.’
Of Ina verder nog wensen heeft? ‘Zeker! We  
zouden het fijn vinden als er nóg meer mensen 
uit Lathum zelf de avonden bezoeken. Ik denk dat 
dat met het programma van dit jaar zeker gaat  
lukken. In de afgelopen vijftien jaar hebben de 
nodige bekende mensen een lezing gehouden, 
zoals de schrijver Jan Siebelink, oud-politicus,  
wetenschapper en schrijver Jan Terlouw en  
weerman Reinier van den Berg. En voor dit  
culturele jaar zijn we heel blij dat Mart de Kruif 
komt om een lezing te geven. Die man heeft 
zoveel te vertellen. Hij is commandant van de  

Landstrijdkrachten geweest en in Zuid-Afghanistan  
voerde hij het bevel over een internationale  
troepenmacht van 45.000 man. Gelukkig heeft hij 
niet alleen van oorlog voeren verstand. Hij is niet 
voor niets tegenwoordig de programmamanager  
van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid.  
We hebben deze lezing dan ook samen met 
het 4 mei Comité Angerlo, Lathum & Giesbeek  
georganiseerd.’
De Vrienden Van de Lathumse Kerk sluiten 
het vijftienjarig jubileum muzikaal af met een  
optreden van Thijs van Leer. ‘Dit wordt dan al de 
derde keer dat hij bij ons optreedt,’ vertelt Ina. 
‘Voor zo’n grote naam is het kerkje eigenlijk te 
klein, maar ja iedereen wil hem telkens opnieuw 
zien en horen. Hij heeft trouwens een speciale  
band met ons kerkje, ruim tien jaar geleden 
is hij hier benoemd tot Ridder in de Orde van  
Oranje-Nassau.’

De optredens van de VVLK zijn heel gevarieerd, 
vaak klassiek, maar ook hele andere stijlen zoals 
wereldmuziek en Ierse muziek komen aan bod. 
Vaak zijn de muzikanten conservatorium mensen, 
maar soms is het muzikale gevoel ze gewoon met 
de paplepel ingegoten, zoals bij de gipsyband La 
Manouche die twee jaar geleden figuurlijk het dak 
er bijna af speelde. 

Het volledige programma voor het seizoen  
2019 – 2020 is: 
11-10-2019, Piet Cnossen 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, luitenant-generaal  
 buiten dienst, lezing
05-06-2020, Thijs van Leer, concert 

Binnenrijk 10 jaar
Afgelopen 18 juli bestond BInnenrijk 10 jaar. Dit 
moest natuurlijk gevierd worden, maar omdat dit 
midden in de zomervakantie viel is dit verplaatst 
naar afgelopen donderdag 12 september.
De bewoners kregen eind van de middag een 
heerlijke maaltijd, de boel werd opgevrolijkt met 
een zangeres echt heel sfeervol. Daarna kwam  
st. Gregorius samen met de vendeliers van  
schutterij EMM de bewoners en medewerkers  
verrassen met een serenade en vendelhulde.
Gelukkig was het nog lekker weer en konden 
we allemaal naar buiten om de genieten van de  
muziek en het vendelen.
Het was een prachtige dag, op naar het volgend 
jubileum.
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AGENDA kERkDIENSTEN

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

01 oktober 10.00 uur H. Eucharistie, pater G. Remmers
05 oktober 19.00 uur H. Eucharistie, past. Thanh Ta,
   Caeciliakoor
19 oktober 19.00 uur Woord- en Communie,
   Mw. Fr. Jansen, Caeciliakoor
02 november 19.00 uur Allerzielen viering, Dhr. J. Ubbink,
   Caeciliakoor
05 november 10.00 uur H. Eucharistie, pater G. Remmers
16 november 19.00 uur H. Eucharistie, past. Thanh Ta,
   Caeciliafeest

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
29 september Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
06 oktober Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
13 oktober  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
20 oktober Martinikerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage

PKN kerk Lathum-Giesbeek
6 oktober 10.00 uur ds. G. Jansen, predikant Lathum/Giesbeek
13 oktober 10.00 uur mw. M. Visser, Duiven
20 oktober 10.00 uur ds. F. v.d. Hoek uit Arnhem
27 oktober 10.00 uur ds. W, van Wakeren uit Veenendaal
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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. 

4 okt. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
4 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Maandopening Puzzeltocht (alleen voor leden), 
 14:00, Grotenhuys
7 okt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
8 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Fietsen 13:30 Meipoort
9 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub 14:30, Grotenhuys
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 
15 okt. ‘19 Vrouwen van Nu Angerlo, 14.00 uur  
 Workshop Mandela tekenen. in de Meent in Angerlo
16 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Bowlen 14:00, Kulturhus Drempt
16 okt. ‘19 Christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 doeavond aanvang 20.00 uur
21 okt. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
22 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Fietsen 13:30, Meipoort
23 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
25 okt. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub 14:30, Grotenhuys
1 nov. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
2 nov. ‘19 PrinsenKeuzeAvond CV Knor- en Knalpot, 
 Het Hof van Giesbeek, 20.30 uur
4 nov. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
10 nov. ‘19 Markt Martinuskerk Giesbeek 10:00 uur tot 16:00 uur
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
20 nov. ‘19 Christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 Theater Sjapo. aanvang 20.00uur
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
29 nov. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
2 dec. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
11 dec ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 dec. ‘19 Christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 Kerstworkshop.aanvan 9.30 uur
13 dec. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
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”
16 dec. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
18 dec ‘19 Welfare van 11 tot 2 uur in de Meent
18 dec. ‘19 Christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 Kerstviering .aanvang 19.30 uur.
20 dec. ‘19 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kersttoernooi
5 jan. ‘20 Winterfair
6 jan. ‘20 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
10 jan. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
20 jan. ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” Bingo-avond. 
 Aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”
24 jan. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
7 feb. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
17 feb. ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 

Piet Cnossen en Het Enkelriet 
Trio openen het culturele 
seizoen in Lathum
De culturele avonden van de Vrienden Van de Lathumse Kerk gaan het  
vijftiende seizoen in! Een hele periode, maar nog steeds heel bescheiden in 
vergelijking met de leeftijd van het markante kerkje waarin de avonden altijd 
plaatsvinden, want die staat er al ruim vijfhonderd jaar.
De bezoekers die er vijftien jaar geleden al bij waren, zagen toen dat Piet Cnossen  
het eerste concert gaf. Vijftien jaar later opent Piet nog steeds het seizoen, 
deze keer samen met Het Enkelriet Trio. Op vrijdag 11 oktober kunt u ze samen 
zien optreden in de Lathumse kerk.
Piet Cnossen studeerde orgelmuziek aan het conservatorium en heeft  
verscheidene cd’s op zijn naam staan. Op 11 oktober bespeelt hij het orgel van 
de kerk, het oudste kabinetorgel van Nederland. Het Enkelriet Trio speelt op 
sopraansaxofoon, altsaxofoon en basklarinet.
Huib den Uyl, Erwin Hogeboom en Ton Rutjes vormen Het Enkelriet Trio. Zij 
spelen overwegend klassieke muziek, maar dan in de brede zin. Ook film- 
en theatermuziek staat op het repertoire, net als uitstapjes naar Jazz en  
Wereldmuziek.
De combinatie van sopraansaxofoon, altsaxofoon en basklarinet is een  
eigenzinnige waarvoor zelfs geen bestaand repertoire bestaat. Daarom  
bewerken de mannen van Het Enkelriet Trio zelf alle stukken die ze spelen. 
Piet Cnossen en het Enkelriet Trio zullen afwisselend stukken ten gehore  
brengen. U kunt dus een gevarieerde klassieke muziekavond verwachten!

11 oktober 2019 in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 10, - ; de entree is inclusief koffie vooraf 
en een drankje tijdens de pauze.
 
Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail (vvlk@chello.nl) of per telefoon 
0313-631915. Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor 
aanvang van het concert.
Betaling van de bestelde kaarten is mogelijk door overschrijving van € 10,- 
per kaart op IBANnummer NL04ABNA0464264022 t.n.v. VVLK, Kerkstraat 2 te 
Lathum. Uw betaling dient vóór 5 oktober 2019 ontvangen te zijn. Bestelde 
kaarten kunnen worden afgehaald voor aanvang van het concert.
Het bestuur van de VVLK
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Dag van de ouderen 23 november in de Meent
De dag van de ouderen wordt begin oktober  
internationaal en nationaal gevierd om aandacht 
te vragen voor het belang van ouderen in de  
samenleving. 
De Seniorenraad Angerlo/Giesbeek/Lathum viert 
deze dag van de ouderen op zaterdag 23 november  
met de theatervoorstelling Kiekoet van het 
revuegezelschap Gewoon aans. In deze  
voorstelling gaan ze op zoek naar erkenning,  
herkenning en liefde , hoe beleef jezelf met het 

ouder worden. Zullen in het verleden behaalde  
resultaten en/of beloftes nog garanties bieden 
voor het hier en nu.
In 2018 heeft dit revuegezelschap ook een  
voorstelling gegeven in de Meent en dat was een 
groot succes. 
De voorstelling begint om 14.00u, de eindtijd is 
17.00u, de zaal is open vanaf 13.30u
De toegangsprijs is 12 euro; inclusief koffie/
thee,cake, drankje, bittergarnituur. 

Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich  
aanmelden via mail raadsenioren@gmail.com of 
middels het onderstaand antwoordstrookje welke 
u in de brievenbus kunt doen in Lathum/ Gerdien 
Künne, Ds Visserstraat 39, in Giesbeek/ Harry  
Pelgrim, Ringoven 37 en in Angerlo /de brievenbus 
van de Meent.
Namens de Seniorenraad van harte welkom in de 
Meent.

Antwoordsprookje

Aanmelding voor de theatervoorstelling 23 november in de Meent

Aantal personen:

Naam:

Politieberichten uit eigen regio
Angerlo
Helaas na maanden geen woninginbraken te  
hebben gehad in Angerlo was het woensdag 14 
augustus 2019 toch raak. Waarschijnlijk in de 
nacht van 13 op 14 augustus is er in een woning 
aan de Dorpsstraat in Angerlo ingebroken. Hierbij  
hebben de daders veel schade aangericht om  
binnen te komen. 
Na goed speurwerk van meerdere partijen  
konden er een week later al twee verdachten, beide  
afkomstig uit Doesburg, worden aangehouden!  
Het onderzoek is nog in volle gang en meer-
dere aanhoudingen worden niet uitgesloten.  

Op 28 augustus was ik uitgenodigd om kennis te 
maken bij de Dorpsraad in Angerlo. Het was een 
gezellige avond en voor mij mooi om te zien hoe 
betrokken veel inwoners zijn in het dorp. De week 
erna was ik ook aanwezig op de opening van 
het Oranje feest. Voor mij een nieuwe en goede  
ervaring. Kennis kunnen maken met een hoop  
inwoners. We hebben van de kermis en het Oranje 
feest geen noemenswaardige meldingen gekregen 
dus dat is top!

Giesbeek
Op maandag 02 september 2019 was ik aanwezig  
in Giesbeek toen de schutter bij zijn woning werd 
opgehaald. Ook dit was voor mij een nieuwe  
ervaring en heb ik van diverse inwoners uitgelegd 
gekregen wat er allemaal stond te gebeuren en 
wie welke rol had in het geheel. Ook in Giesbeek is 
de schutterij goed verlopen!

Ik heb inmiddels meerdere meldingen ontvangen  
van een jongen welke op een crossmotor door 
Giesbeek scheurt en met grote regelmaat de dijk 
als schans gebruikt met alle risico’s van dien. 

Ik heb na diverse tips de bestuurder kunnen  
achterhalen en hem hierop aangesproken. Ook 
heb ik de belofte gekregen dat dit niet meer ging  
gebeuren. Blijft hij dit wel doen zal zijn crossmotor 
inbeslaggenomen worden. 

Helaas was er op 24 augustus 2019 ook een  
ernstig ongeval op het water in Giesbeek. Hierbij 
zijn diverse hulpverleners betrokken geweest. De 
man afkomstig uit Giesbeek is met ernstig letsel  
door de traumahelikopter vervoerd naar het  
ziekenhuis. De vermoedelijke oorzaak was in  
ondiep water duiken vanaf een boot. 

Lathum
Van zaterdag 28 september 2019 op zondag  
01 september 2019 heeft er in Lathum een inbraak  
plaatsgevonden in een woning waarin  
geklust werd. Hier werden diverse elektrische  
gereedschappen gestolen. Helaas is er nog geen 
zicht op daders dus: heeft u iets gezien laat het mij 
weten: florus.noppen@politie.nl

Op vrijdag 13 september rond de klok van 
04:00 uur werd er door de politie een voertuig  
gecontroleerd op de Muggenwaard te Lathum. 

Hierin zaten twee jongens uit de gemeente Duiven.  
Collega’s zagen al snel verpakkingen van  
harddrugs liggen en hebben de auto doorzocht. 
Hierin werd een behoorlijke hoeveelheid harddrugs 
aangetroffen. Beide jongens zijn aangehouden en 
het onderzoek is nog in volle gang. 

Mooie trainingsdag op het water!
Bijna elk beroep heeft zo zijn voordelen en zo ook 
de politie. Op dinsdag 10 september hebben wij 
samen met de brandweer uit Giesbeek getraind 
op de Rhederlaagse meren. De brandweer was  
aanwezig met hun boot en de politie was er met 
drie snelle motorboten. Buiten het feit dat het  
geweldig was op het water hebben we ook  
belangrijke dingen getraind: Drenkeling aan boord 
halen, aanhoudingen aan de waterkant, op en  
afstappen van grotere hoogte en hoe voelt z’n 
boot nu aan. 

Links op de foto Joop en rechts Florus. Joop  
organiseerde de dag. 
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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.

Gerard en Ria Soethof • Feestvereniging Lathum • Smirdex Nederland • 

Jan en Dinie Ubbink • Jurgen en Marisa Kramp • Christine Dameskleding • 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

 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 • Kathy 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  

Industrietechniek • 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 • Jos en Monique Worm 

• Irma en Felix van Bavel • Benny en Rianne Hendriks Malland • J.M.W.M.  

Pelgrim-Onstein • E.H.J.M. Thiel • Welfare Angerlo/Giesbeek

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

Gevangen in mantelzorg
Ben al een paar weken de gevangene van de situatie. Door omstandigheden 
gebonden aan huis en bijna full time bezig met zo ongeveer niks. Tripjes naar 
het ziekenhuis, wat huishoudelijks, koffie, steeds weer, voor almaar nieuwe 
binnenlopers en vooral luisteren, naar steeds hetzelfde, goedbedoeld en  
vriendelijk. Mijn gevangenis heet mantelzorg en ik ben veroordeeld tot een 
half jaar, maar hoop op aftrek, wegens goede zorg. 
Begrijp me goed, de zorg voor wie me lief is, is niet zwaar. De Hollies zongen 
het al: “He aint heavy, he’s my brother”. En voor mijn lief is er geen limiet. En 
de mensen die langs komen, steunend, aandachtig, liefdevol: het minste wat ik 
kan doen, is hen met hetzelfde gevoel begroeten en gastvrij onthalen. Koffie? 
Ziedaar de muren en de tralies, die ik niet kan of wil breken. Mijn  
gevangenschap is in die zin dus zoet en bitter, zelfgekozen en gevolg van  
zaken waar ik geen vat op heb, uiteindelijk helemaal prima, maar in de  
tussentijd knal ik zo ongeveer uit elkaar van pure frustratie. Gewoon, door het 
wachten, zoveel niksigheid, het onvermogen er wat aan te doen, dat daardoor 
mijn ik verschrompelt, mijn brein zelfstandig op vakantie is gegaan en deze 
lege huls van pure frustratie tegen de muren op knalt. 
Pas nu begin ik te begrijpen wat mantelzorg echt is. 



• pagina 16 • ANGERLO’S NIEUWS • 28 september 2019 •

Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel: 0313 - 631 319 | restaurant@veerstal.nl | www.veerstal.nl

WOENSDAG = SCHNITZELDAG
Schnitzel met een saus 

naar keuze

€ 10,-

DONDERDAG = SPARERIBSDAG
Spareribs met een marinade 

naar keuze

€ 14,95

VRIJDAG = KIPAVOND
Half haantje van de grill met 

frites en salade

€ 9,95

MAANDAG = SPIESDAG
Kip of gamba aan de spies 

voor 

€ 9,95

DINSDAG = STEAKDAG
Steak Veerstal (gemarineerde 

houthakkerssteak) voor

€ 9,95

RESTAURANT, BOWLING 
& INDOORSPEELTUIN

MAANDAG T/M ZONDAG 
GEOPEND VANAF 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,-


