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Schalks 
Langs de snelweg staat een auto stil. Op 
nog maar een paar meter daarvandaan komt 
een man aanlopen met de oorzaak en de  
oplossing van deze panne: benzine. Zijn 
tred is zwierig, bijna overdreven energiek, 
want naast de auto staat een aanbiddelijke  
jongedame die hem verwelkomt met een 
schalks lachje. 
Schalks: op vrolijke wijze plaaglustig, zegt 
Van Dale. En ik ken bijna geen expressie die 
een man (het vermogen dit op het gezicht 
te toveren lijkt voorbehouden aan vrouwen, 
vandaar) vrolijker stemt, want er is geen  
glimlach die de liefde beter omschrijft. Plagen  
is onderdeel van het spel; een beetje  
spanning gebouwd op heel veel vertrouwen 
en is dat niet de definitie van een gedroomde 
relatie?
Ik hou daarom van dit woord en ik heb er 
ook geen goed synoniem voor. Toch verdwijnt 
het uit onze taal, want ouderwets. Het is dan  
bijna alsof wij collectief zeggen dat deze 
vorm van liefdesuiting niet meer van deze tijd 
zou zijn. Dat mag niet gebeuren.
Er is een platform voor woorden die gered 
moeten worden van de ondergang. Je kunt 
er jouw woord adopteren in een symbolische 
poging dit te behouden. Het is nodig, want er 
zijn zoveel van die prachtige begrippen met 
elk een eigen betekenis en precies die extra 
diepgang die woorden mooier maken. 
Doe mee en vecht een beetje voor onze 
taal. Er zijn nog adoptieouders nodig. 
Meld uw bijna vergeten woord aan bij  
mail@vergeetwoordenlijst.nl. Of lees daar  
hoeveel prachtiger onze taal kan zijn  
wanneer we haar volledig benutten.

De traditionele discussie
Sinterklaas weer in het land

Twee van mijn liefste vrienden maken deel uit van 
een groep die in de regio de sinterklaasfeesten  
aankleedt. Zij doen dat in vol ornaat, met volle  
baard en zwarte toet. Dat was altijd zonder  
bijgedachte en discriminatie is een sentiment 
dat zij niet kennen en misschien daarom ook niet  
herkennen. Maar met alles wat er nu gebeurt, is het 
ook voor hen niet meer te ontkennen. 
Zwarte piet staat op heel veel tenen: zijn fans en 
tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Ik weet niet of er nog iemand in Nederland is die 
hier geen, uitgesproken, mening over heeft. Het zou 
mooi zijn wanneer we over en weer daarvoor begrip 
zouden kunnen opbrengen; het zou mijn kerstwens 

voor Sinterklaas zijn. 
Waar ik echter ook begrip voor heb, is dat deze 
twee enthousiaste vrijwilligers, die zoveel tijd 
en geld hebben besteed aan zoveel mooie  
kinderherinneringen, niet of nauwelijks afscheid 
kunnen nemen van het beeld dat zo sterk is  
verweven met hun sinterklaastraditie. Want ook hier 
geldt, er is geen midden, geen compromis en dus 
is er onvermijdelijk pijn in beide kampen. Het zou 
daarom dubbel jammer zijn dat we de ene traditie 
inruilen voor de andere en dat we vanaf nu jaarlijks 
de zwartepietendiscussie ‘vieren’. 
Een oplossing? Ik sta open voor suggesties, zet zelfs 
mijn schoen bij de kachel. Wie weet?

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

Prominente rol voor Penetrologger in onderzoek
Wageningen University & Research
Tijdens een grootschalig onderzoeksproject in de jaren ’90 onderzocht Wageningen University  
& Research (WUR) de aanwezigheid van organische stof in de Nederlandse bodem. Op maar 
liefst 1.400 locaties werden bodemmonsters genomen. Dit jaar kreeg dit onderzoek een  
vervolg en werden de 1.400 locaties wederom bezocht. Nu alleen niet alleen om organische 
stof te meten maar ook de indringingsweerstand. Het laatste kan na analyse inzicht geven 
in verdichting. Willy de Groot en Paul Gerritsen zijn allebei betrokken bij dit omvangrijke  
onderzoek waarin de Eijkelkamp Penetrologger een prominente rol speelt.
‘Het was een unieke kans om parallel aan het onderzoek naar de aanwezigheid van organische stof in de 
Nederlandse bodem ook gelijk indringingsweerstandsmetingen uit te voeren, want zoveel locaties afgaan 
vraagt om veel organisatie’, aldus Willy de Groot, Bodemkundig Onderzoeker bij de WUr. 
‘Inmiddels wordt er volop gemeten. Of we uiteindelijk op 1.400 metingen uitkomen is trouwens maar 
de vraag. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die geen toestemming geven om op hun terrein een meting uit 
te voeren en locaties die in de jaren ’90 nog bouwland waren en inmiddels bebouwd en waar het dus  
onmogelijk is om een meting uit te voeren. Ik verwacht dat we uiteindelijk rond de 1.200 metingen 
uitkomen.’
‘De Penetrologger is vaste keus bij onderzoek naar verdichting. collega en specialist op het gebied van 
verdichting Jan van den akker gebruikt voor EU-projecten op het gebied van bodemstrategie ook vaak de 
Penetrologger. Zo doen we in Odiliapeel een proef met sorghum, een tropisch graangewas dat mogelijk verdichting kan opheffen in de bodem omdat de wortels 
van sorghum zich wel een weg door verdichte bodem kunnen banen. Op een proefveld staan mais en sorghum naast elkaar en daar meten we dus ook met de 
Penetrologger om te kijken of we verschillen zien en zo ja, wat deze verschillen dan zijn. kortom, de Penetrologger wordt naast monitoring ook op maatregel- of 
proefniveau ingezet om nieuwe maatregelen tegen verdichting te bedenken.’
Data uit heel Nederland
‘als alle locaties zijn bezocht, gaan wij aan de slag met het verwerken van de data. Het is een enorme dataset, dus dat zal een flinke klus worden’, vertelt Paul 
Gerritsen, DLO HBO Onderzoeker bij de WUr. ‘Per meetlocatie willen we een paar kengetallen eruit filteren, zoals op welke diepte is de indringingsweerstand het 
hoogst, op welke diepte hebben ze überhaupt kunnen meten en wat is de maximale diepte. Uiteindelijk krijg je een gemiddelde curve per locatie die we weer 
gebruiken om te kijken hoe de relatie is ten opzichte van de dichtheid. En daar kunnen we natuurlijk een 
aardig verband uit analyseren. Waar in Nederland speelt de verdichting het meest? Waar zit de grootste 
zorg? Het is bekend dat bodemverdichting in de landbouw, door actieve grondbewerking, een rol speelt. 
Maar dit onderzoek gaat ons ook meer inzicht geven in wat er in de natuur gebeurt op dit gebied. Het is 
dus heel mooi dat we binnen deze dataset heel Nederland te pakken hebben.’

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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



PLAT GIES

In de lach geschøte!?
Un dag met un gaatje, zo kuj die moandag wel 
numen. We zouen um half zes met de auto nor 
Zeeland ri-jen en doar op de bus noar rome 
en florence goan, met Bolderman busreizen. 
Lekker eigus niet zo ver ri-jen en ze zuuken  
alles mooi veur ow uut. Excursies, hoef ie niet te 
regelen en zi-j weten de mooiste plekjes te vinden.  
Ik had de tomtom al ingesteld en mos int huus 
nog effen un tas pakken. Toenk weer in de auto 
zat en um wilde starten, deej da ding niks, 
niente, nada, nothing, niechts. Half zes wast en 
um half acht mosten we drie kwartier van ons 
huus af, ergens opstappen. Gelukkug zun we 
goed in de buurt dus werd de buurman uut bed 
gebeld. Hi-j heurde de tillefoon en was raprap 
um ons op tiet op de opstapplaats af te leveren.  
Zun reisgezelschap woar wi-j in belanden  
het zo zien eigen dynamiek. We waren met  
drieendertigmanvrouw in lèèftiet variërend 
van vieftien tot dreiuntachtug. In de tien da-
gen dawwe bi-j mekaar waren leer ie dan mooi 
un aantal minselukke trekjes kennen die zich 
in un grotere groep afspeulen. Zo begint ut al 
bi-jt ontbijt. Op un gegeven moment stond dur 
un gezette ouwere dame achter mien die zei, 
go ut is hier zo moeiluk kiezen dur ligt zoveul  
lekkers, ik neem van alles mor. Ut bord lag  
riekeluk vol veur un ontbijt. Ik wou eerst  
zeggen, dur kan nog van dat en van dat bi-j,  
dan buj lekker vlot on un ni-je jurk toe qua 
moatvoering. Mor smaes veur de koffie  
moj niet zeuren. In ons gezelschap zat ok 
un meneer van drieentachtug, die in zien  
beroepslèven tekenaar was gewes. Hi-j tekende  
bi-jveurbeeld die tekeningen in de Gelderlander  
woar je tussen twee op ut oog de eigeste  
tekeningen, tien verschillen mot zien te  
ontdekken. Hi-j was aan de ene kant hatstikke  
doof en aan de andere kant hat ie un  
apperaat um te heuren, dus un geheimpje 
met um uutwisselen of un pikante opmerking 
maken was onbegonnen werk want dan kon 
iedereen meegenieten. Terwijl die wel gevuul 
veur humor had bleek. Op ut gebied van kunst 
hadden we verschillende meningen want eigus 
was ik gesjarmeerd van un paar schilderijen 
van Salvador Dali, die in de Sixtijnse kapel in 
rome hingen. Toenk um da vertelde vond ie 
dat mor niks. Heb je die schilderijen van francis 
Bacon niet gezien vroeg tie. Ik zei Bacon? Nee, 
niet gezien. Hoewel vanmean bi-j ut  ontbijt 
hek wel bacon gegèten en da vonk erg lekker.  
Moet ik op deze wijze met u over kunst  
spreken zie die, dan houd ik op. Ut is toch weer 
goed gekommen tussen ons.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Kom wandelen in groepsverband 
bij GSV’38
Iedere maandagavond loopt er een gezellige groep 
mensen in en rond Giesbeek.  Een wandeltraining 
van 1 tot 1.5 uur waarop u geleidelijk aan uw  
conditie gaat verbeteren door middel van  
wandelprikkels. De groep start vanaf de kantine 
om 19.00 uur van GSV’38, u loopt uw eigen tempo 
in en rond ons dorp, waarna afloop een cooling-
down en eventueel afsluiten met een drankje. 
Sportief Wandelen is een activiteit die gedaan kan 

worden door mensen van verschillende leeftijden.  
Daarnaast is dit heel geschikt voor beginners en 
mensen met een lage belastbaarheid. Ook het feit 
dat men niet veel materiaal nodig heeft en het bijna 
overal kunt doen, draagt bij aan de laagdrempeligheid  
om weer of meer te gaan bewegen. Wandelhesjes 
krijgt u aangeboden. kom eens kijken en proef de 
leuke wandelsfeer iedere maandagavond vanaf 
19.00 uur. 

Oliebollenactie Afd. Jeugd GSV’38
Ook dit jaar organiseert de afdeling Jeugd van de 
voetbalvereniging G.S.V.’38 een oliebollenactie 
in Giesbeek. De opbrengst van deze actie wordt  
gebruikt voor diverse activiteiten voor de jeugd 
zoals o.a. zaaltoernooien en het Jeugdweekend in 
2020.  Maandag 9 december zullen weer een groot 
aantal jeugdspelers in Giesbeek langs de deuren 
gaan om de bestellingen op te nemen. De prijs van 
de oliebollen is 5 stuks voor  € 4,50 en 10 stuks 
voor € 7,00.

U kunt ook bestellen door voor 26 december een 
email te sturen naar eef.h@kpnmail.nl, vermeld 
dan wel duidelijk het aantal oliebollen en uw naam 
en adres. De oliebollen zullen op maandag 30  
december bij u thuis afgeleverd worden. U kunt 
de bestelling die dag ook zelf ophalen vanaf 12:00 
uur in de kantine van onze vereniging. U dient bij 
aflevering van de oliebollen te betalen. U kunt  
alleen oliebollen afhalen als deze ook daadwerkelijk 
besteld zijn, vrije verkoop is niet mogelijk !

Oudejaarsdrive Bridgeclub Angerlo
Op zaterdag 28 december organiseert de Bridgeclub  
angerlo weer een oudejaarsdrive met stamppot-
buffet in de Meent, Prinses Margrietlaan 3a in  
angerlo. aanvang 13.00 uur, prijsuitreiking 19.00 uur.  
De zaal is open vanaf 12.30 uur.
als u mee wilt doen, verzoeken wij u vriendelijk 
zich aan te melden per mail(bcangerlo@gmail.com)  
of telefonisch doorgeven aan tel.nr. 0313-473869.  
Ook is opgave via de website 
http://www.nbbclubsites.nl/club/7069 mogelijk.
We zien dan uw betaling van € 22,50 per persoon 

graag per omgaande tegemoet op rekeningnummer 
NL89raBO0321658795 t.n.v. bridgeclub angerlo 
onder vermelding van Oudejaarsdrive. Zoals elk 
jaar zijn er weer aantrekkelijke prijzen beschikbaar. 
Wilt u duidelijk uw naam en die van uw partner  
vermelden en indien aanwezig het NBB-nummer. 
als u voor meerdere paren betaalt, graag alle  
paarnamen doorgeven, dit om misverstanden 
te voorkomen. We spelen 8x 4 ronden totaal 32  
spellen.

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Succesvolle afvalopruimactie uiterwaarden 
Op zaterdag 26 oktober 2019 gingen in de gemeente  
Zevenaar meer dan honderd jutters op pad om de 
oevers en de uiterwaarden van de IJssel bij Giesbeek 
en de rijn en het Pannerdensch kanaal bij Lobith 
schoon te maken. Vrijwilligers van meer dan 10  
verenigingen uit de gemeente deden hieraan mee. 
Zij verzamelden maar liefst 150 vuilniszakken afval.

Schone rivieren, schone oceaan
Het was het  vierde jaar op rij dat de jutters de  
uiterwaarden van de rijn en Pannerdensch kanaal 
opruimen, maar het eerste jaar voor de IJssel. Het 
is op beide locaties duidelijk dat het werk van deze 
vrijwilligers nog steeds hard nodig is. In de periode  
2016-2019 zijn in Zevenaar ongeveer 1500  
vuilniszakken afval opgeruimd. Dit zou anders  
terecht zijn gekomen in de rivieren en uiteindelijk 
in de zee en de oceanen, waar de plastic afval veel 
schade toebrengt aan het zeeleven.
De opruimacties van de jutters zijn onderdeel van 
de landelijke Schone rivieren aanpak, een initiatief 

van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup  
foundation. Het doel: Er drijft geen plastic afval 
meer via de rivieren naar zee.
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Bericht namens Jeugdraad Giesbeek:
Het jaarlijkse Nieuwjaarsvuur gaat niet door in 2020!

Herdertjestocht GiesbeekVerkoopmiddag Welfare
Uitnodiging
Verkoopmiddag 27 november 2019
’s middags van 14:00 tot 16:00uur in 
de Meent, Prinses Margrietlaan 3a.
Wij verkopen onze zelf gemaakte 
spullen. Tafelkleden-kaarten-knuffels 
en nog veel meer leuke dingen. Ook 
sinterklaas,- en kerstartikelen.
kom allemaal kijken.
Een kopje koffie of thee staat voor u 
klaar

Mietvelder minicamping en B&B
Ganzepoelweg 12
6986cM angerlo
0313-422952
www.mietvelder.nl

Op 1 december aanstaande wordt de  
jaarlijkse Midwinterhoornwandeling Doesburg  
georganiseerd. Deze wandeling in en rondom  
Doesburg wordt jaarlijks door honderden  
wandelaars gelopen, waarbij onderweg de  
klanken van de midwinterhoorn te horen zijn. De 
wandelaars kunnen kiezen uit een wandeling van 
7 of 20 kilometer. De wandeling van 7 kilometer  
is leuke wandeling die ook prima te doen is 
met kinderen en gaat onder andere over de  
vestingwallen, de zogenaamde batterijen van 
Doesburg. De 20 kilometer is voor de meer  
geoefende lopers en komt zelfs tot in het  
buitengebied van angerlo waar op een historische 
plaats, het klooster, ook een rustpunt is ingericht.
Tijdens de wandeling klinken op verschillende 
plaatsen langs de route de mystieke warme tonen 
van de houten midwinterhoorns. 
De enthousiaste leden van de Midwinterhoorn-

groep Doesburg blazen niet alleen op de hoorns, 
ook het maken van de hoorn kunt u bewonderen.  
Midwinterhoornblazen behoort tot ons  
immaterieel cultureel erfgoed en Zondag 1  
december is de eerste dag in de adventsperiode 
waarop geblazen mag worden. De periode van 
blazen loopt door tot Driekoningen op 6 januari, 
daarna worden de hoorns weer opgeborgen. 
In deze adventsperiode treedt de midwinter-
hoorngroep ook op bij scholen, kerstmarkten,  
herdenkingen en kerstconcerten. Bijzonder is ook 
dat de Midwinterhoornblazers in de kerstvakantie 
dagelijks te horen zijn in het Openluchtmuseum te 
arnhem. 
De wandelaars kunnen kiezen uit twee afstanden: 7 
of 20 km. Beide tochten zijn voor rolstoelgebruikers  
geschikt, maar gaan dan niet over de  
vestingwallen. De route is bewegwijzerd en er 
is een routebeschrijving. Ook zijn er rustpunten  

opgenomen in de route. De kosten zijn € 3,00  
(€ 1,00 korting voor kNWB leden) per persoon en 
voor kinderen t/m 12 jaar € 1,00.
Start en finish zijn in het clubgebouw “de  
Harmonie”, Burgemeester Nahuyssingel 2a  
6981 aE Doesburg. Er kan gestart worden vanaf 
9.00 uur voor de 20 kilometer lopers en vanaf 
10.00 uur voor de wandelaars van de 7 kilometer. 
Er kan gestart worden tot uiterlijk 12.00 uur. De 
finish is uiterlijk 16.00 uur in de Harmonie. 
Gratis parkeren kan op het terrein “De Bleek”,  
“De Turfhaven” en de “Linie”.

Midwinterhoornwandeling in Doesburg
INGEZONDEN

Vermakelijkheidsretributie
Op zoek naar geld heeft de gemeente Zevenaar dit woord op tafel gelegd. 
Het is typisch zo’n woord uit de ambtelijke koker; te lang en volkomen  
onbegrijpelijk. Dat met als doel dat de burger het makkelijk terzijde schuift, 
want waarom zou dit ingewikkelde begrip u aangaan. 
Om dat te voorkomen de korte vertaling: de kaarten voor evenementen  
worden duurder. Nog concreter: weer een opslag op bijvoorbeeld een kaartje 
voor Dreamfields. Want de organisator krijgt deze extra gemeentelijke aanslag 
en u weet wie die dan uiteindelijk betaalt. Precies.
Zonder uitgesproken voor of tegen deze nieuwe geldverdienvinding van de  
gemeente te zijn, begin ik me wel af te vragen op hoeveel verschillende  
manieren ik geld afdraag aan dat wat vage gemeenschappelijk belang  
dat gemeente heet. En of al die verschillende manieren niet onnodig  
ingewikkeld en duur zijn. Voorbeeld: parkeergeld. Om kostendekkend te zijn 
moet dat minimaal 3 euro per uur bedragen (bron: kennisplatform crOW). In 
Zevenaar komen we daar niet aan. Dus we betalen om te parkeren en leiden 
daarop nog verlies bovendien, met name ook door de overheadkosten. En 
beide kostenposten worden door mij, en door u ook, voldaan. 
al die belastingen en belastinkjes brengen misschien iets op, maar kosten 
ook geld. Innen, administreren en organiseren, van ambtenaar tot en met  
parkeerautomaat: de kosten nemen toe en of dat gedoe nog in verhouding 
staat tot wat onder de streep rest, ik weet het niet. 
Vermakelijkheidsretributie. Mijn voorstel zou zijn om minder fantasie te  
investeren in fancy namen voor nog meer belastingen, die bovendien  
Zevenaar minder aantrekkelijk maken. En dan te kijken of een flinke  
snoeibeurt in de hoeveelheid belastingen de gemeentelijke organisatie en de 
burger weer wat lucht geven. Want begrijp me goed, de hoeveelheid belasting 
die ik moet betalen is het probleem niet. Dat die belasting besteed wordt aan 
dingen waar niemand iets aan heeft, is dat wel.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De teiltjes van de VGLO
Dit keer hebben we een prachtige foto uit de  
jaren ‘50 van de VGLO in Giesbeek. VGLO staat 
voor voortgezet lager onderwijs. In die tijd waren  
kinderen leerplichtig tot hun veertiende. De  
leerlingen die niet doorstroomden naar  
ambachtsschool, ulo of hbs moesten op de lagere  
school blijven totdat zij veertien werden. Om 
te voorkomen dat ze twee jaar extra moesten  
meedraaien in de zesde klas, werden aanvankelijk 
aan de lagere school een zevende en een achtste 
klas toegevoegd. Uit die klassen ontstonden later 
de VGLO-scholen.

Enkele VGLO-leerlingen op deze foto herkennen  
wij. Dit zijn 2. Nellie Witjes-kolder, 7. Gerda  

Polman-Wieggers, 11. ans Soethof. Wie kan ons 
helpen aan de ontbrekende namen en wie weet het 
jaartal van de foto?  Wat waren deze meisjes aan 
het leren? Zij hebben een teiltje voor zich. De foto 
is gemaakt door de redactie van de Gelderlander  
in Doetinchem.

De inzegening van het Wit-Gele kruisgebouw in de 
Meester Willemsenstraat heeft twee herkenningen 
opgeleverd. 1. Theo Gerritsen en 3. Past. aalbers 
Wie kan ons alsnog helpen aan nummer 2?

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. Indien  u nog oude foto’s heeft en niet 
weet wat ermee te doen, dan houden wij ons 
aanbevolen. We willen ze scannen en binnen  een 
week retour geven.

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9

Natuurlijk kun je het een familielid vragen, of een 
oude buurtgenoot. Maar als je een foto hebt uit 
een grijs verleden en je weet niet wie er allemaal 
op staan, dan kun je de hulp inroepen van de  
lezers van het angerlo’s Nieuws. 
De rubriek fotoherkenning die de werkgroep  
IJsseldorpen van de cultuurhistorische Vereniging  
Zevenaar publiceert in het angerlo’s Nieuws  
levert regelmatig het antwoord op wie er op de  
betreffende foto te zien is. Er zijn al diverse foto’s 
gepubliceerd. Voor Giesbeek en Lathum ligt er nog 

een redelijk aantal op de stapel om te publiceren. 
Voor angerlo is de voorraad nagenoeg op. 
Wil je weten welke personen er op jouw oude 
foto staan, dan is nu het moment om die aan te  
bieden. Grote kans dat die snel aan de beurt is. Op 
dit moment is clemens Lurvink de contactpersoon 
die angerlose afbeeldingen gaarne komt lenen om 
er een scan van te maken voor publicatie. Daarna 
komt de foto zo spoedig mogelijk terug.
Het telefoonnummer van clemens is 0313 47 4954. 

Wie staat erop die foto?
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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



• pagina 08 • ANGERLO’S NIEUWS • 23 november 2019 • • pagina 09 • ANGERLO’S NIEUWS • 23 november 2019 •

INGEZONDEN

(On?)bekende personen, discussies en levensbeëindiging 
CVZ-werkgroep onderzoekt naamgeving van straten
Wie als fietser over de opgebroken Giesbeekse 
straten hobbelt staat zelden stil naar wie deze weg 
is genoemd. 
Ouderen zullen Jan Teering wellicht nog gekend 
hebben, naamgever van de Teeringstraat. Maar 
wie is bijvoorbeeld Doctor ariëns, naar wie ook een 
Giesbeekse straat is genoemd? 

De werkgroep IJsseldorpen (angerlo-Giesbeek-
Lathum) van de cultuurhistorische vereniging Ze-
venaar is al geruime tijd bezig om wat gegevens 
van de straatnamen bij elkaar te sprokkelen. Bij 
zoeken naar die gegevens is Internet een dankbaar 
hulpmiddel en levert soms opmerkelijke vondsten 
op.
Over doctor ariëns zijn vele pagina’s tekst  
geschreven. alphons ariëns werd in 1860 in Utrecht 
geboren als zoon van een rooms-katholieke  
advocaat. Hij ging studeren in rome, raakte  
betrokken bij het leed van de Italiaanse arbeiders in 
de zwavelmijnen en heeft zich daarna ingezet voor 
het welzijn van de werkende klasse. Zodoende kan 
ariëns worden beschouwd als grondlegger van de 
katholieke arbeidersbeweging in Nederland.
Over sommige straten is veel minder terug te 
vinden. Van Het klooster in angerlo bijvoorbeeld 
is niet honderd procent zeker waar die naam  

vandaan komt. De werkgroepleden hebben  
hierover uitvoerig gediscussieerd. Had het  
Doesburgse klooster hier bezittingen? 
Ooit afgevraagd waar de naam van de Lathumse 
Galstraat vandaan is gekomen?
Tot de ruilverkaveling van 1930 blijkt die  
Galgstraat te hebben geheten. 
Een galg in Lathum? 
Een bekend gegeven is dat in het Huis te 
Lathum recht werd gesproken en dat er ook een 
plek was om gevangenen op te sluiten. Maar  
levensbeëindiging als straf door middel van  
ophanging?
Bij de zoektocht op Internet bleek het lastige feit 
dat van de huidige schrijfwijze van Lathum in het 
verleden vele varianten bestonden. Daarmee wat 
in de zoekopdracht te spelen, leverde al gauw  
resultaten op. In een akte van transport door  
Jenneken van Engelen uit 1695 van “de  
rijsweerden, kribben en zanden aan de IJsselkant” 
wordt bijvoorbeeld als locatie-aanduiding “bij de 
galg” genoemd.
Maar het juweeltje was de vondst van een  
beschrijving uit 1779 voor het ontwerp van een 
Lathumse galg, compleet met tekening: “bestek en 
begrootig van kosten voor een wipgalg te Latum”. 
De weergegeven afmetingen zijn in amsterdamse 

voeten.
Deze documenten zijn opgeslagen in het Gelders 
archief en via de website van deze organisatie op 
te zoeken. 
Het is leuk om dit soort gegevens te vinden.  
Minder leuk is dat bij een wandeling door de  
Galstraat wellicht de lugubere gedachte opkomt 
dat daar ooit mensen zijn opgehangen. 

cultuurhistorische Vereniging Zevenaar

afbeelding: Tekening uit 1779 voor de bouw van een galg 
in Lathum.

Giesbeek gaat grotendeels op de schop: nieuwe 
riolering, betere infiltratie en verdeling van het 
regenwater, een extra rioleringsgemaal er bij, 
nieuwe bestrating en meer kleur in het straatbeeld.  
kortom, gemeente Zevenaar gaat grondig door 
Giesbeek. Voor een Giesbeek dat niet alleen  
beter bestand is tegen klimaatveranderingen, maar 
ook weer mooier oogt. Waar zijn we bezig en waar 
gaan we de komende tijd aan de slag? Lees het 
hieronder de planning tot einde van het project.
 
Rioolwerkzaamheden
Week 48: ma 25/11 – vr 29/11 
rozenstraat (Leliestraat tot Dahliastraat) 
Past. Gribnaustraat
Barenbroeklaan (zijpoot) 
Week 49: ma 2/12 – vr 6/12
Dahliastraat
Burg. van rielstraat (rozenstraat tot Soethofstraat)
Tulpstraat
Week 50: ma 9/12 – vr 13/12

Tuinstraat
Week 2 t/m 4: ma 6/1 – vr 24/1
Weth. Teeringstraat 
(rozenstraat tot Meentsestraat)
 
Straatwerkzaamheden
Week 48: ma 25/11 – vr 29/11
Mr. Willemsenstraat
Pr. Beatrixplein (incl aansl. Pr. clauslaan en 
Dahliastraat)
Week 48 en 49: ma 25/11 – vr 6/12
Gemeint (Pr. clauslaan tot Barenbroeklaan)
Dr. ariënsstraat (Tulpstraat tot Meentsestraat) 
Week 48 t/m 51: ma 25/11 – vr 20/12
Burg. van rielstraat (Past. Slingerstraat tot 
rozenstraat)
Week 49 t/m 51:,ma 2/12 – vr 20/12
Narcissstraat, Barenbroeklaan (zijpoot) 
Week 2 en 3:,ma 6/1 – vr 17/1
Past. Gribnaustraat 
Tulpstraat (Pr. clauslaan tot Weth. Teeringstraat)
Week 2 t/m 4: ma 6/1 – vr 24/1 
Leliestraat
Week 3 t/m 5: ma 13/1 – vr 31/1
Tuinstraat  (Past. Slingerstraat tot kerkstraat) 

Week 3 t/m 6: ma 13/1 – vr 7/2 
rozenstraat (Dahliastraat tot Gemeint)
Week 4 t/m 6: ma 20/1 – vr 7/2
Dahliastraat
Week 5 t/m 7: ma 27/1 – vr 14/2
Weth. Teeringstraat (Dahliastraat tot 
Meentsestraat

In week 52 en 1 (ma 23/12 – vr 3/1) voert de  
aannemer geen werkzaamheden uit (feestdagen). 
Bovenstaande planning is onder voorbehoud van 
onvoorziene zaken zoals weeromstandigheden. 

Planning loopt uit
In de eerste planning zou het project eind 2019 
gereed zijn. De werkzaamheden duren langer dan 
gepland. Dit komt omdat de uitvoering later kon 
starten. Ook kwamen -en komen- wij tijdens de 
onderzoeken en het werk onvoorziene zaken tegen 
zoals het aantal kabels en leidingen in de grond. 
Het project loopt nu, naar verwachting, door tot 
week 7 in 2020. 
(na afronding van deze werkzaamheden wordt het 
dorpsplein opnieuw ingericht – redactie)

Project Grondig door en voor Giesbeek

Woning aan de Giese Pan met eigen tuin en 
prachtig uitzicht over het water.
Twee slaapkamers. Per december beschikbaar.
Informatie te verkrijgen op 06-23964664.

Te huurEditie gemist?
www.angerlosnieuws.nl
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Kerstmiddag 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) 
19 december is er een kerstmiddag met  
medewerking van ds. chris kors

Weet u van harte welkom!

CP Grafimedia ontzorgt: 
van idee tot eindproduct

Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

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

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

H o g e  A k k e r  6  |  6 9 4 2  R E  D i d a m
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Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl

Dorpendrive
De dorpendrive tussen Bc angerlo en Bc calluna uit 
Dieren gehouden maandag 11november in Dieren 
is dit jaar op het nippertje gewonnen door angerlo.
De uitslag was 50.4% voor angerlo en 49.7% voor 
Dieren. Van de 4-lijnen was angerlo in 3 lijnen de 
beste. alleen de c-lijn was wat minder. De toppers 
van angerlo waren Truus en ank met 60,76% en 
Marianne en Johan met 60,42, Verder was het door 
Dieren goed georganiseerd met wat hapjes en de 
nodige prijsjes. En niet onbelangrijk het was zoals 
altijd reuze gezellig.

INGEZONDEN

SCHUTTERIJ EMM Giesbeek. 
  
ZONDAG 5 Januari 2020  
zal de jaarlijkse 
ledenvergadering worden  
gehouden van Schutterij EMM Giesbeek. 
 

Aanvang 11.00 uur.  
De leden zijn van harte uitgenodigd op  
deze vergadering.  
De vergaderstukken zijn aanwezig ter inzage. 
 

AANSLUITEND deze vergadering is de 
nieuwjaarsbijeenkomst tot 14.30 uur. 
U bent welkom in het Clubgebouw. 
 
Voor allen fijne feestdagen en  
een gezond 2020 gewenst. 
 
Bestuur Schutterij EMM Giesbeek. 
 

Kerstviering in Lathum
Ook dit jaar weer een sfeervolle kerstviering in 
Lathum. Deze zal plaatsvinden op woensdag 19  
december 2019 in Het Gebouw, kerkstraat 16.
Tussen 19.30 en 20.00 uur wordt u ontvangen met 
een kopje koffie of thee met koek.
De viering begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 
21.30 uur: er is geen pauze.
aan de avond zal medewerking worden verleend 
door het koperensemble van harmonie Nieuw  
Leven, zangvereniging Zang en Vriendschap en 
Emmy künne.
Ook dit jaar veel aandacht voor zang en muziek, 
waarbij ook het publiek de gelegenheid krijgt om de 

bekende kerstliederen mee te zingen.
Muziek en zang zullen worden afgewisseld met 
het kerstevangelie, een kerstverhaal en enkele  
gedichten.
Om de avond te financieren zal de bezoekers op 
de avond zelf om een vrijwillige bijdrage worden  
gevraagd. alle bezoekers ontvangen na afloop van 
de avond een kleine toepasselijke attentie.
De avond is toegankelijk voor iedereen. U bent  
hierbij dan ook van harte uitgenodigd.
Het belooft een sfeervolle avond te worden. Een 
goede gelegenheid om alvast in kerststemming te 
komen.

ACE’19 fusie is een feit

Op woensdag 30 oktober hebben twee bestuurders  
van volleybal vereniging DES angerlo en twee  
bestuurders van volleybalvereniging The Phantoms  
de statuten van acE’19 ondertekend bij de notaris.  
Met deze ondertekening is volleybalvereniging  
acE’19 officieel opgericht. We nemen afscheid 
van een groot aantal jaren historie in de volleybal-
sport. DES (Door Eendracht Sterk) is opgericht in 
1946 en The Phantoms in 1968. Bij elkaar 124 jaar  
volleybalhistorie is hiermee verleden tijd. Voor 
de toekomst de enige juiste keuze volgens de  

bestuurders, om volleybal te kunnen blijven  
organiseren in de toekomst. 
De jeugd kiest steeds minder vaak voor een  
teamsport en neemt vroegtijdig afscheid van de 
sport doordat ze elders gaan studeren of werken. 
Een trend die menig sportvereniging kent.
Met deze oprichting is voorlopig gegarandeerd 
dat er competitie gespeeld kan blijven worden op  
verschillende niveaus. 
Is het werk al helemaal af? Nee zeker niet, er 
moet nog veel gebeuren. De leden moeten worden  
samengevoegd in één administratie en alle twee 
de verenigingen moeten worden opgeheven door 
de leden. De gezamenlijke oprichtingsvergadering 
vindt plaats op 18 december. De voorbereidingen 
hebben al veel tijd gevergd en er zal nog in de  
komende maanden hard gewerkt moeten worden 
aan deze fusie, echter met het officiële passeren van 
de akte is er weer een belangrijke stap gezet. Heeft 
u interesse in de volleybalsport, dan verwelkomt 
acE’19 u graag. aanwas in welke vorm dan ook is 
altijd goed. 

INGEZONDEN
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Linde’s lot
Er was eens een gravin die woonde in een groot 
huis in een pittoresk dorpje in het achterland. Haar 
hele huis zat vol met hele zachte wol. De gravin 
breide truien en sokken voor het ganse dorp en de  
bewoners waren dankbaar voor haar warme  
kleding. Ze had zóveel wol dat ze die nooit op zou 
kunnen breien. Toch vond ze het fijn om zoveel 
wol te hebben, het verzachtte de pijn nadat eerst 
haar man en daarna haar moeder waren overleden.  
Ze wilde haar wol wel graag delen met andere  
breisters en ze verkocht het voor een kleine prijs op 
markten in het dorp, maar al snel had het hele dorp 
ook genoeg wol. Ze wist niet goed hoe ze contact 
met breisters in het hele land kon krijgen, dus bleef 
ze met de wol in haar huis zitten.
Helaas was de wol niet genoeg om haar pijn te 
verzachten en de gravin stierf voordat ze alle wol 
op had kunnen breien. Vlak voor haar dood kwam 

er een goede fee die beloofde haar wol mee te  
nemen en te verspreiden onder vrouwen en mannen 
die van breien en haken hielden, net zoals zij. De 
goede fee verzamelde andere goede breifeeën en 
samen verzonnen ze een manier om de wol terecht 
te laten komen bij iedereen die van breien en haken 
hield. Door de kleine prijs kwam de wol beschikbaar 
voor iedereen, ook breisters met een klein budget. 
Het verdelen en praten over wol bracht breisters bij 
elkaar en overal in het land ontstonden breifeesten, 
die ervoor zorgden dat alle breisters nog lang en  
gelukkig door breiden.
Doelstellingen Linde’s lot:
1. Zorgen dat de wol terecht komt bij liefhebbers 
van wol (niet zijnde commerciële organisaties of 
personen)
2. Brei(st)ers bij elkaar brengen zodat ze hun  
passie met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen  

leren. Ook bestrijden we hiermee eenzaamheid. 
3. Mooie wol bereikbaar maken voor iedereen, ook 
mensen met een kleine beurs
We organiseren hiervoor breiparty’s/dagdelen die 
breisters bij elkaar brengen. Op een breidag kan 
de wol besteld worden voor 50 cent per bolletje.
De bestelling kan dan later opgehaald, gebracht 
of verstuurd worden (in overleg). Naast de verkoop  
is er de gelegenheid om samen te breien en  
ervaringen/patronen/ideeën uit te wisselen. De  
opbrengst wordt gebruikt om het initiatief in stand 
te houden, wat er over is gaat naar de caritas van 
de St. Willibrordus in Giesbeek.
Op 5 januari staan we met de wol op de winterfair 
in Giesbeek. De wol is de erfenis van Linde Sloot uit 
de Meentsestraat, die deze eerder ook verkocht op 
de winterfair en de pinkstermarkt.
contactpersoon: annelinde Gerritsen 0618553663 

INGEZONDEN

Tien samenwerkingspartners bereiken overeenstemming over 
conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort

De tien samenwerkingspartners hebben  
overeenstemming bereikt over het  
conceptplan op hoofdlijnen voor het  
Rivierklimaatpark IJsselpoort. De komende 
tien jaar verandert het riviergebied tussen 
Giesbeek en Arnhem in een aantrekkelijke en 
veilige leefomgeving met de goed bevaarbare 
IJssel als betrouwbaar middelpunt.
 
Samen met inwoners, agrariërs en andere  
ondernemers is tijdens onder andere werkateliers, 
inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken 
één evenwichtig plan gemaakt om tussen arnhem 
en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Een 
toekomstvisie waarmee ruimte wordt geboden 
aan de verschillende functies die het gebied zo  
bijzonder maken. Een visie waarin de  
projectopgaven op het gebied van waterveiligheid, 
economische ontwikkeling, natuur, waterkwaliteit 
en recreatie zoveel mogelijk worden gehaald en 
alle belangen zijn meegewogen. Het plan zorgt voor 
toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen  
kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor 
rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en  
bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. 
Zo bereiden we het rivierklimaatpark de komende 
tien jaar voor op de toekomst.

Laat weten wat u van de plannen vindt
De tien partners willen nu graag weten wat u van 
dit conceptplan op hoofdlijnen vindt, zodat ze 
uw reactie kunnen meenemen bij de afronding 

ervan in het voorjaar van 2020. De colleges van  
burgemeester en wethouders van de gemeenten 
arnhem, Duiven, rheden, Westervoort en Zevenaar  
hebben 5 november jl. daarom de zogeheten  
Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie rivier-
klimaatpark IJsselpoort vrijgegeven voor inspraak. 
Hierin staat een voorstel voor het gemeentelijke  
beleid tot 2035 voor de inrichting van het  
rivierklimaatpark met concrete doelen en  
maatregelen voor een toekomstbestendig  
riviergebied.
 
De Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende  
milieueffectrapport liggen van donderdag 14  
november tot en met vrijdag 27 december 2019 
ter inzage op de vijf gemeentehuizen met de  
mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vanaf 
14 november 2019 vindt u uitgebreide informatie 
over de terinzagelegging en een download van de  
plannen op www.rivierklimaatpark.nl. De plannen  
zijn vanaf 14 november ook in te zien op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Toelichting conceptplannen tijdens 
inloopbijeenkomsten
Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting 
op de conceptplannen of op het indienen van een 
zienswijze? kom dan van 16:00 uur tot 18:00 uur 
en van 19:00 uur tot 21:00 uur naar één van de  
inloopbijeenkomsten:
maandag 25 november 2019: Hotel De roskam, 
arnhemsestraatweg 62, 6991 JG rheden;
dinsdag 26 november 2019: Gasterij De  
kommensaal, koestraat 1, 6988 aa Lathum;
woensdag 27 november 2019: Zalencentrum  
Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 Ba Westervoort.
 
Samenwerkende partijen
rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking  
van gemeenten arnhem, Duiven, rheden,  
Westervoort en Zevenaar, ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, 
Waterschap rijn en IJssel, rijkswaterstaat Oost-
Nederland en Natuurmonumenten. Samen staan zij 
voor integraal riviermanagement en werken vanuit 
één visie aan de opgaven in het rivierklimaatpark.

INGEZONDEN
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Giesbeek gaat op 21 december 2019 terug naar 
de jaren 80!
Op zaterdag 21 december 2019 zullen vanaf 21.00 
uur de goede oude tijden van de jaren 80 worden 
herbeleefd in ‘Het Hof van Giesbeek’.
Op deze avond zullen 3 diskjockeys van de  
toenmalige discotheek ‘flashback’ muziek uit de 
jaren 80 ten gehore brengen. De diskjockeys Peter 
Spronk, Paul Berends en andré Gores zullen dan 
nog één keer hun kunsten achter de draaitafel  
vertonen in de zaal van ‘Het Hof van Giesbeek’.
“Tijdens de vrijdagmiddagborrel ontstond het idee 
om nog 1 keer terug te gaan naar deze gezellige en 
soms rumoerige tijd”, zo geeft andre Gores aan. 
“Natuurlijk hopen we dat er op deze avond veel 
‘oudere jongeren’ aanwezig zullen zijn om hun 
danskunsten nog een keer te vertonen. Want wie 
kent de klassiekers niet: Barry White, chic, Sister 
Sledge en natuurlijk vele anderen.”
Uiteraard gaan de 3 diskjockeys er vanuit dat de 
Giesbeekse jeugd ook bij dit evenement aanwezig 
is: “We hopen dat naast andere oud bestuursleden 
van de toenmalige jeugdsoos ook de huidige jeugd 
de muziek van toen wil gaan beleven” aldus Paul 
Berends. “Hoe kun je beter je vakantie inluiden 
dan met de muziek uit de jaren 80!” Peter Spronk 
voegt hieraan toe: “De toegang tot deze avond 
is gratis. Martin kruk (mede organisator) stelt 
de zaal kosteloos beschikbaar. We draaien onze  
plaatjes pro Deo en hopen veel mensen een  
gezellige avond te bezorgen. De uitbater van de 
zaal is zelfs bereid gevonden om een gedeelte van 
de omzet beschikbaar te stellen aan een later te 

kiezen goed doel.”
En kom je oude bekenden tegen? Naast een  
geweldig feest in de zaal is er de mogelijkheid 
om lekker bij te kletsen met oude bekenden in het 
café. 

Het gaat dus een fantastische avond worden 
en dat samen met een gratis entree gaat de  
organisatie uit van een mooie opkomst!
Groeten en tot dan! Van de voltallige organisatie 
‘Back to flashback’.

Back to Flashback!
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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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Granola

Veel ontbijtgranen zitten vol met suikers of honing. 
Muesli is de gezondste keuze, dit zijn losse vlokken 
zonder toegevoegde suikers.
Wil je eens wat anders dan muesli, dan kan je deze 
granola zelf maken. Maak een voorraadje aan, 
dan heb je iedere ochtend een vezelrijk en vullend  
ontbijt!

Wat heb je nodig voor 12-15 porties?
- 75 gram Gemengde noten (ongezouten)
- 250 gram havermout 
- 50 gram rozijnen
- 50 gram gedroogde abrikozen
- 25 gram chiazaad
- koekkruiden naar wens
- 1 eetlepel olie

Verwarm de oven voor op 180 graden, leg een  
bakpapier op de bakplaat. 
Meng alle ingrediënten (behalve rozijnen) door  
elkaar en verdeel over de bakplaat. 
Doe de bakplaat 15 minuten in de oven en schep 
het halverwege om.
Doe de granola in een goed afgesloten pot en voeg 
ook de rozijnen toe. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl

Een muzikale wereldreis in de 
Lathumse kerk
Het kwartet Lemon Squeeze belooft de bezoekers van 
hun concerten mee te nemen op een ‘Sentimental  
Journey’ langs verschillende landen, muziekstijlen 
en tradities. Een reis ook door de tijd, waarin muziek 
uit een recent en iets verder verleden weer in uw 
herinnering omhoog wordt gehaald. 
Wilt u dit muzikale avontuur meemaken? Dan bent 
u op 22 november in de Lathumse kerk op het  
goede adres.
Op hun muzikale trektocht doet ‘Lemon Squeeze’ 
bijna alle werelddelen aan. allerlei muzikale stijlen 
en genres komen langs: jidische muziek en Ierse 
ballades uit Europa, americana, bluegrass en cajun 
uit de USa, calypso uit het caraibisch gebied, een 
tango uit argentinië en folksongs uit Oost-afrika, en 
Zuidoost-azië. 
Lemon Squeeze speelt classics uit de jaren ’30 
en ’40 tot traditionals uit de jaren ’60 en ’70 en  
recenter werk van singer-songwriters en eigen  

composities.
De muzikanten van Lemon Squeeze hebben  
uiteenlopende muzikale achtergronden en spelen 
meerdere instrumenten waardoor ze uitstekend de 
sfeer van genre en tijdperk weten op te roepen. 
Het kwartet bestaat uit Henk ankoné (zang, gitaar  
en ukelele), Theo Worm (klarinet, banjo en  
mandoline), Nico Hoogland (accordeon) en Gérard 
Baldeo (gitaar en basgitaar).
U bent van harte welkom op de Sentimental Journey 
van Lemon Squeeze.
22 november 2019 in de Lathumse kerk
aanvang 20.00 uur. Entree: € 10, - ; inclusief koffie 
vooraf en een pauzedrankje.
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 

S&W Drukkerij stopt 31 december
Ook kleine ondernemers bereiken ooit de  
pensioengerechtigde leeftijd. Voor mij is dat 
al een tijdje geleden en die tussentijd heb ik  
benut om mijn zaken goed over te dragen aan de  
cp Grafimedia Groep uit Didam.
al met al heb ik 44 jaar ons huis gevuld met deze 
uit de hand gelopen liefhebberij, die uiteindelijk 
mijn beroep werd. Het is mooi werk om mooi werk 
te maken en daarom stop je niet zomaar. Vooral  
omdat dit werk je betrekt bij zo ongeveer alles wat 
er gebeurt tussen geboortekaartje en bidprentje.  

al die contacten en gesprekken maken dit werk  
extra leuk.
Het is nu tijd voor een zoals dat nieuwe fase voor 
Thea en mij. Met meer tijd om natuurlijk ook al 
deze contacten te onderhouden, zonder drukwerk, 
maar met koffie, want dat was altijd zo en dat blijft  
natuurlijk een goede gewoonte.
Nogmaals dank voor het werk dat wij voor u  
mochten maken en de vele goede gesprekken hier 
aan de Meentestraat.
Thea en Gerard Schaars
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Zaterdag 9 november jl. vierde WSV Giesbeek 
haar 50-jarig jubileum en dat werd gevierd met 
ruim 300 aanwezige leden en genodigden. Het 
bestuur kijkt terug op een geslaagde receptie met 
toespraken van onder meer burgemeester Luciën 
van riswijk van Gemeente Zevenaar, bestuurslid  
Peter de Jong van het Watersportverbond en  
Hans-Jurgen ageling, eerste voorzitter van  
Wassersportclub kleef. Peter de Jong feliciteerde 
namens het bestuur de vereniging met het 50-jarig 
jubileum en overhandigde de jubileumtegel aan 
voorzitter andré de Graaf. Jan Wieggers en Leo van 
den Boom, oprichters van de vereniging, ontvingen 
van andré de Graaf een gouden speld voor hun 
50-jarig lidmaatschap.

Vele enthousiaste leden
Startend als kleine watersportvereniging op 5  
november 1969 kende WSV Giesbeek vanaf de 
start een gestage groei tot het huidige aantal 
van ruim 1.200 leden. Was de vereniging in het 
begin vooral gericht op de zeilsport, vrij snel na 
de oprichting stond de vereniging ook open voor 
mensen met motorboten. Door de enorme inzet 
van vele enthousiaste leden ontwikkelde zich 
een zeer actieve vereniging op een prachtige plek 
vlak bij arnhem. Lees alles over de ontwikkeling 
van WSV Giesbeek in de jubileumuitgave van het  
verenigingsblad ‘het Blauwe Boekje’ op onze  
website (www.wsvgiesbeek.nl).

Groot scala aan activiteiten
WSV Giesbeek heeft zich in de afgelopen 50 jaar 
ontwikkeld tot een vereniging met een groot scala 

aan activiteiten en cursussen voor (jeugd)zeilers 
en motorbootliefhebbers. Denk aan zeillessen en  
watersportkampen voor de jeugd, zeilen voor 
mensen met een beperking, zeillessen voor  
volwassenen, zeilwedstrijden en diverse activiteiten  
voor bezitters van platbodems en motorboten.  
recent werd Team Giesbeek zelfs kampioen bij het 
landelijke Eredivisie Zeilen. Ook passanten weten 
de haven steeds vaker te vinden en waarderen de 
gastvrijheid en voorzieningen van de haven.

De jeugd is belangrijk
Helaas kende ook WSV Giesbeek, net als veel  
andere watersportverenigingen, een afname 
van het aantal leden. Maar de afgelopen twee 
jaar neemt het ledental weer toe. WSV Giesbeek  
omarmt de oudere generatie, maar zet zich nog 
meer in voor de jeugd. De jeugd is belangrijk op 
het water.

Met de komst van bestuurslid Xander van Bree 
wil de gezellige verenigingshaven de jeugd in  
aanraking brengen met alle facetten van de  
watersport. Enthousiast steekt hij van wal:  
“rennen over het water in een bal, suppen over 
het rhederlaag, wind- of wingsurfen, zeilen in 
zwaardboten, kanoën, flyboarden tot meegaan 
met een tocht van de platbodems”. Bovendien 
gaat in 2020 een door hem langgekoesterde wens 
in vervulling. “In 2020 start het botenbouwproject. 
kinderen van de basisschool uit Giesbeek gaan 
in de loods van de vereniging hun eigen boot  
bouwen. Hoe mooi is dat als zij straks in hun eigen 
gebouwde boot op het water zeilen?!”.

Activiteiten in het jubileumjaar
In het jubileumjaar organiseert WSV Giesbeek  
vanaf voorjaar 2020 diverse watersport-
activiteiten met als hoogtepunt het tweede  
weekend van september (11 t/m 13 september 
2020). Houd onze website in de gaten om op de 
hoogte te blijven.

WSV Giesbeek 50 jaar op koers
INGEZONDEN

INGEZONDEN

Mogelijkheden inkomensondersteuning en tegemoetkoming in de 
zorgkosten in Zevenaar
als u een minimuminkomen heeft, kunt u voor  
bepaalde kosten een vergoeding of een  
tegemoetkoming in de kosten krijgen.
Misschien komt u vaker in aanmerking voor  
inkomensondersteuning dan u denkt. De gemeente 
Zevenaar heeft verschillende regelingen waar u 
gebruik van kunt maken als u veel (zorg)kosten 
maakt.
Vanaf 2020 kunnen inwoners met veel zorgkosten  
en met een inkomen tot 140% van het  

bijstandsniveau gebruik maken de uitgebreide  
collectieve aanvullende zorgverzekering van de 
gemeente. De grens lag tot nu toe bij inkomens tot 
120 % van de bijstand.

Voorlichting inkomensondersteuning
De Seniorenraad behartigt de belangen van  
senioren in angerlo, Giesbeek en Lathum. 
Op hun verzoek verzorgt een medewerker van de 
gemeente Zevenaar een voorlichting op dinsdag  

3 december van 14:00 tot 16:00 in  kulturhus 
De Brede Blik, kerkstraat 72, 697aD Giesbeek. 
Hier hoort u welke mogelijkheden er zijn op het  
gebied van inkomensondersteuning en de  
collectieve zorgverzekering. 

Meer informatie
De voorlichting is gratis en aanmelden is niet  
nodig. Heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Bart van der Eijk via 06 402 488 93.

Vanaf maandag 28 oktober tot 11 november 
2019 heeft de gemeente Zevenaar de parkeer- 
automaten in het centrum van Zevenaar  
vervangen. De nieuwe parkeerautomaten zijn  
moderner en gebruiksvriendelijker. centrum- 
bezoekers voeren hun kenteken in. De nieuwe  
parkeerautomaten zijn gemakkelijker in gebruik 
• Bezoekers geven het kenteken van hun auto in 
bij de parkeerautomaat. Zij hoeven daarom niet 

terug te lopen naar de auto om een kaartje achter 
de voorruit te leggen.  
• Betalen kan met de pin en met contant geld. 
• Bij elke parkeerautomaat staat een zonebord 
voor belparkeren.
Niet alle parkeerautomaten komen terug
Een aantal parkeerautomaten rondom het centrum 
werd nauwelijks gebruikt. Daarom plaatste de  
gemeente op deze locaties geen automaten terug. 

Hier parkeren kan nog steeds. centrumbezoekers 
kunnen bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat  
betalen. Deze staat op maximaal 250 meter  
loopafstand. Doordat zij hun kenteken invoeren, 
hoeven ze niet terug te lopen naar hun auto. Nog 
gemakkelijker is het om gebruik te maken van een 
parkeerapp. Op deze parkeerplaats staat namelijk 
ook een zonebord. 

Nieuwe parkeerautomaten centrum Zevenaar

INGEZONDEN
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

01 december 10:00 uur H. Oecumenische Viering Lathum, 
  Dhr. J. Ubbink,
03 december 10:00 uur H. Eucharistie, pater G. remmers,
  met samenzang
07 december 19:00 uur H. Eucharistie, pater G. remmers,
  met caeciliakoor
21 december 19:00 uur Woord en communieviering 
  met Dhr. J. Ubbink en caeciliakoor
22 december 15:00 uur kerstconcert kDM

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
24 november  Galluskerk  10.00 uur ds. chris Gedachteniszondag
01 december Martinikerk  10.00 uur ds. chris
08 december  Galluskerk  10.00 uur ds. chris
15 december  Galluskerk  10.00 uur ds. chris
22 december  Galluskerk  10..00 uur ds. chris
24 december  Galluskerk  19.00 uur kinderkerstfeest
 Martinikerk  22.00 uur ds. chris kors 
 kerstnachtdienst
25 december Galluskerk  10.00 uur ds. chris kors, kerstmorgen 
 met medewerking van het koperblazersensemble  
 van ‘Nieuw Leven’
25 december  Martinikerk  10.00 uur ds. roel van Oosten

PKN kerk Lathum-Giesbeek
24 november 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek, Eeuwigheidszondag
1 december 10.00 uur 1e advent Oecumenische viering 
 in de Lathumse kerk
8 december 10.00 uur ds. Mw. Verschure uit Duiven
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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. 

27 nov ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
28 nov. ‘19 Vrouwen van Nu angerlo: 
 Sinterklaaslezing: aanvang 19.45 uur in de Meent.
29 nov. ‘19 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: kaartavond
30 nov. ‘19 kerstbomen verkoop Dorpsstraat 72 angerlo
1 dec .‘19 kerstbomen verkoop Dorpsstraat 72 angerlo 2 dec. ‘19
 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
3 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Wandelen 13:30; de Bleek
4 Dec. t/m kerstbomen verkoop Dorpsstraat 72 angerlo
15 dec.‘19
6 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Sinterklaasbingo (alleen voor leden); 14:30, Grotenhuys
11 dec ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 dec. ‘19 christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 kerstworkshop.aanvang 9.30 uur
12 dec. ‘19 Vrouwen van Nu angerlo:
 kerstworkshop: aanvang 14.00 uur in de Meent
13 dec. ‘19 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: kaartavond
13 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 kerststukjes maken (alleen voor leden); 14:30, Grotenhuys
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
17 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken Wandelen 13:30; de Bleek
17 Dec. t/m kerstbomen verkoop Dorpsstraat 72 angerlo
24 dec.‘19 
18 dec .‘19 Welfare van 11 tot 2 uur in de Meent
18 dec. ‘19 christelijke Vrouwenvereniging Lathum: 
 kerstviering .aanvang 19.30 uur.
18 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Bowlen (alleen voor leden); 14:00, kulturhus Drempt
19 dec. ‘19 Vrouwen van Nu angerlo:
 kerstviering: aanvang  17.30 uur in de Meent
20 dec. ‘19 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: kersttoernooi
20 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub; 14:30, Grotenhuys
22 dec.‘19 Gezamenlijke kerstzangdienst in de Meent te angerlo 
 aanvang 19.00 uu
22 dec. ‘19 kerstconcert in de Sint Martinuskerk te Giesbeek aanvang 15.00 uur
24 dec. ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken 
 Wandelen 13:30; de Bleek
5 jan. ‘20 Winterfair
6 jan. ‘20 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
5 jan. ‘20 Ledenvergadering Schutterij EMM Giesbeek – aanvang 11.00 uur.
 Met aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst tot 14.30 uur.
10 jan. ‘20 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
18 jan. ‘20 Jaarfeest Schutterij EMM voor genodigden.
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
24 jan. ‘20 Trio Odessa, Oost-Europese muziek
26 jan. ‘20 Darts wedstrijden in het clubgebouw – Schutterij EMM.
7 feb. ‘20 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: kaartavond
17 feb. ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Ontspanningsavond. Terug naar Grootmoeders tijd. 
 aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”
21 feb. ‘20 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: kaartavond
6 mrt. ‘20 klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
14 mrt. ‘20 Halfvastenfeest
 feesttent te angerlo m.m.v. orkest cabrio. aanvang 19.00 uur.
15 mrt. ‘20 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, angerlo)  
 m.m.v. orkest cabrio, feest tent angerlo.

Kerstmiddag in het 
ontmoetingscentrum van 
Grotenhuys
De PcOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op  
dinsdag) - in de maanden augustus tot en met mei - een middag voor haar 
leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
17 december is er een kerstmiddag met een liturgie en kerstverhaal. aansluitend 
een hapje en een drankje
De kerstmiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de diaconieën van 
de Ooipoortkerk en de PkN- gemeente te angerlo-Doesburg. 
De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. 
En wordt gehouden in het restaurant /ontmoetingscentrum van Grotenhuys.
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het 
restaurant.)

PCOB- middag in het 
ontmoetingscentrum van 
Grotenhuys
De PcOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op  
dinsdag) - in de maanden augustus tot en met mei - een middag voor haar 
leden. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

26 november is er een ledenvergadering, met na de pauze een presentatie  
‘Wetenswaardigheden over Doesburg’ met veel oude foto’s en herkenning. 
Tijd:  14.30 – 16.30 uur
adres:  van Brakellaan 54 in Doesburg 
(ingang aan de achterkant bij het restaurant.)
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INGEZONDEN

Kerstdemonstratie Groei en Bloei
dinsdag 10 december
Dit jaar organiseert Groei&Bloei - Liemers weer 
een kerstdemonstratie voor iedereen: leden en 
niet-leden. Wij hebben meesterbinder, Lily Beelen, 
gevraagd deze avond voor ons te verzorgen. 

Wat kunt u zoal verwachten? Lily zal deze avond 
aan ons demonstreren hoe zij haar bloemstukken 
opbouwt, wat voor materiaal zij gebruikt, hoe zij 
schikt. Haar bloemstukken staan 10 december  
allemaal in het teken van de komende kerst.  
Vervolgens worden alle arrangementen die zij 
deze avond voor ons maakt, verloot onder de  
aanwezigen. 

Lily Beelen heeft meer dan 28 jaar ervaring 
met bloemschikken en mag zich sinds 1990  
meesterbinder noemen. Zij werkte bij diverse  
bloemisterijen, geeft workshops, houdt florale  
demonstraties en maakt versieringen voor speciale 
gelegenheden. In 2015 won zijn de flowercup.

De avond wordt zoals gebruikelijk gehouden in  
zalencentrum Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open. De entreeprijs 
voor deze avond is €4 voor leden en €7 voor 
niet leden. Dit is inclusief entree, koffie/thee en 1 
lootje voor de verloten van de tijdens deze avond  
gemaakte kerststukken. 
Het belooft een gezellige avond te worden; kom en 
laat u verrassen!

De regiegroep angerlo  
aardgasvrij heeft een 
enquête gehouden  
om informatie bij  
inwoners van an-
gerlo op te halen. De  
regiegroep organiseert  

op 16 december een informatieavond voor  
inwoners van angerlo om de resultaten hiervan te 
presenteren. 
Ook wethouder carla koers is deze avond  
aanwezig om toelichting te geven over de rol 
van de overheid. Woont u in angerlo? komt u 
ook? Maandagavond 16 december De Meent te  
angerlo. Inloop vanaf 19:00 uur. 

Regiegroep Angerlo 
Aardgasvrij

Opbrengst collecte 
Stichting Alzheimer 
2019
De collecte voor de Stichting alzheimer in angerlo 
en Lathum heeft dit jaar € 632.03 opgebracht.
alle gulle gevers en collectanten heel hartelijk  
bedankt.
Voor de collecte volgend jaar zijn we op zoek naar 
collectanten m.n. in Giesbeek en Lathum. Heeft u 
in de tweede week van november een paar uurtjes 
over, kom ons dat helpen en neemt contact op met: 
caroline Braamburg, tel: 0313-474289

INGEZONDEN

Sint en Piet op 
bezoek?
Voor een bezoek met humor en warmte, Piet, pret 
en pepernoten, bel het Pieterbaas-centrum!
06 - 1295 6404 of mail naar:  
etien_wieggers@hotmail.com
Nou, dag hoor!

INGEZONDEN

Zaterdag zaalteam in het nieuw
Vorige week werden tijdens een gezellige avond 
de nieuwe tenues al gepresenteerd maar vandaag 
was het dan zover dat de teams daadwerkelijke 
deze mochten dragen. De 16 basisspelers, met af en 
toe een vervanger, komen ieder zaterdagmiddag in  
actie in de sporthal De Panoven waar dan onderling 
gestreden wordt om de eer. Sinds acht seizoenen 
wordt ieder doelpunt omgezet in 10 cent waarmee 
ze weer een goed doel mee blij kunnen maken. De 
sponsors rOVc Technische opleidingen uit Ede en 
Pacific Sport Nederland zijn de sponsors van deze 
nieuwe tenues en het team is daar bijzonder blij 
mee. Vandaag speelde Mas Pieterman als sponsor  
van Pacific op zijn 74 jarige leeftijd nog een  

welverdiend partijtje zaalvoetbal mee. Op de foto 
ontbreken de spelers roel, sponsor van rOVc, en 
Martin Ubbink, maar ook zij zijn normaal van de 
partij.    

INGEZONDEN

Onder andere via Marktplaats heeft één van de 
kosters van de St. Martinuskerk in Giesbeek bijna 
35 kerststallen kunnen bemachtigen. Het is een 
beetje zijn hobby geworden om kerststallen te 
verzamelen. Omdat hij ook een aantal jaren in 
Doesburg kosterde en ze daar kerststallen rond de 
adventstijd showden, besloot hij om dat ook eens 
in Giesbeek uit te proberen. Je weet niet wat je ziet 
als je in de Martinuszaal van de kerk naar boven  
loopt. Een vijfendertigtal variaties op hetzelfde  
thema, kunt u bekijken vanaf 10 november  
tot 9 januari 2020. rond de vieringen is de kerk 
geopend en kunt u even naar boven gaan om ze 
te bekijken. Ook kunt u een van de kosters vragen 
om de stalletjes even te bekijken. als er een auto 
bij de kerk staat is er altijd wel iemand aanwezig 
die u even naar binnen kan laten. Het bekende  
knikengeltje dat dankbaar gaat knikken als u 

er een euro in gooit ontbreekt. Er staat wel een  
collectebus bij die u kunt vullen met een bijdrage 
om het aantal stalletjes nog verder te kunnen  
uitbreiden.

Kerststallen in de St. Martinuskerk
INGEZONDEN
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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.

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 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• Danny en kristianne Wolf • H.M. Berends • corrie en frans Worm • Joop Baars 
• H. abbing • Mevr. M. rispens-Visser • ans en Michel Szoltek • G.S.V. ’38 •Joost 
Thiel • Jan en Mieken Deen • Wim en Marietje Lourens • W Vels • Vrienden v.d. 
Lathumse kerk • Diny van Bommel • Ontsanningver. V. Ouderen angerlo • G. Bolck 
en J. Bolck –Winterink • Vrouwen van nu angerlo • annie en Leo van den Boom 
• fotoherkenning IJsseldorpen • J.H.G. Weijers-Vels • P.L. Wieggers-Vermeulen • 
Jos en corien Baars • rosl en Willie Ipskamp • G. koers • cV knor en knalpot 
• Dik en Nargy Bril • Hans en Tanja Verhoef • Mej. r.c.M. Beusekom• Harry en 
Jeanette de Wild • Tonin Stucadoors en Terrazzo • Mw. H. aanstoot • rie en Di-
nie 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 • a.J.G. Wieggers •  
J.G. Geurds • Jan en Dinie Ubbink-Huibregtse • G.J. regelink • feestvereniging 
Lathum • Gerard en ria Soethof • Studiekeuze op maat • H.L. Dolman-v. Zadelhoff 
• christine Damesmode arnhem • H. Heeroma • Esther en Geert-Jan reijmer- van 
Westerlaak • J. Otten en H. Otten-Verhoef • Smirdex Nederland • E vd kamp van 
rooyen • Geert en Til Witjes • chritelijke Vrouwenvereiging angerlo • H.  Heeroma 

• St. Behoud Galluskerk angerlo

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

IJsselpoort

Rivierklimaatpark

De Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie 
Rivierklimaatpark IJsselpoort ligt met het milieueffectrapport 
ter inzage van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 
december 2019.

In de Ontwerpstructuurvisie staat een voorstel voor het 
gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het 
Rivierklimaatpark tussen Arnhem en Giesbeek. Met concrete doelen 
en maatregelen voor het gebied. Plannen die tot stand zijn gekomen 
met inbreng van onze tien samenwerkingspartners, 
belangenvertegenwoordigers, inwoners en ondernemers uit het 
gebied.

We geven een toelichting op de Ontwerpstructuurvisie en de 
inspraakmogelijkheid tijdens drie inloopbijeenkomsten. Elke dag 
van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur:
•  maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, 

Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
•  dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, 

Koestraat 1, 6988 AA Lathum;
•  woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, 

Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

Rivierklimaatpark IJsselpoort: voorbereid op de toekomst.
www.rivierklimaatpark.nl

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de 
gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en 
Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.

Inloopbijeenkomsten 
Rivierklimaatpark:
25, 26 en 27 november 2019
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Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel: 0313 - 631 319 | restaurant@veerstal.nl | www.veerstal.nl

WOENSDAG = SCHNITZELDAG
Schnitzel met een saus 

naar keuze

€ 10,-

DONDERDAG = SPARERIBSDAG
Spareribs met een marinade 

naar keuze

€ 14,95

VRIJDAG = KIPAVOND
Half haantje van de grill met 

frites en salade

€ 9,95

MAANDAG = SPIESDAG
Kip of gamba aan de spies 

voor 

€ 9,95

DINSDAG = STEAKDAG
Steak Veerstal (gemarineerde 

houthakkerssteak) voor

€ 9,95

RESTAURANT, BOWLING 
& INDOORSPEELTUIN

MAANDAG T/M ZONDAG 
GEOPEND VANAF 12.00 UUR

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

NIEUW OP DE VEERSTAL!
Rifter VR Simulator

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


