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Dipperdidoedha
Het probleem van in de put zitten is p 
recies dat gegeven; je zit in de put en daar 
heb je geen uitzicht. Het is een toestand die  
oplossingen blokkeert, omdat oplossingen 
buiten je bereik lijken, want je ziet daar niets 
dan hoge muren. Ondertussen weet ik dat het 
antwoord zich uiteindelijk toch wel aandient; 
dan staat waarschijnlijk het water je al tot 
aan de lippen, maar watertrappelend komt 
ook de rand van de put in zicht. Absolute 
noodzaak is in mijn ervaring het houvast dat 
je nodig hebt om jezelf aan je haren uit deze 
situatie te slepen. 
Ben wel lekker bezig met het aanschouwelijk  
te maken hoe ik me soms voel; voeger  
vaker, nu gelukkig slechts zelden. Depressieve 
beeldspraken zijn vaak erg fysiek van aard, 
wanneer je down & out bent, voelt dat ook 
heel laag en ongezien. En dat baal-gevoel is 
dan weer zowel oorzaak als gevolg; je voelt je 
waardeloos, wilt liefst ongezien verdwijnen, 
maar die verdwijntruc gaat niet op voor je 
problemen, die groeien alleen maar wanneer 
je de moed niet vindt de confrontatie aan te 
gaan. 
Ik ben niet de enige met ervaring in deze  
toestand en ik herken put-bewoners  
evengoed als iedereen. En wat is dan normaler  
dan, wanneer je buiten de put staat, de  
watertrappelende medemens een handje toe 
te steken. Voorwaarde is wel dat je jezelf goed 
zekert, zodat je niet mee de put ingaat. Dan 
heb je een dubbel-dip en alleen bij ijsjes is dat  
lekker en cool. 

Onderdompelen in de kerstsfeer

Achter alle ramen verschijnen de lichtjes, buiten 
worden bomen en huizen versierd, Mariah Carey 
klinkt door de winkelstraat en mensen zijn op 
pad om deze kerst de mooiste ooit te maken. Het 
zijn allemaal stapjes op weg naar het hoogte- en  
eindpunt van dit stokoude jaar 2019. 
Iedereen ziet direct, de feestdagen doen wat met 
ons. Ze verzachten de wereld en wanneer we  
elkaar wat wensen is dat vrede op aarde en een 
witte kerst: de mooiste en meest onschuldige  
ambities denkbaar. Het zou mooi zijn om die lijn 
vast te houden, heel het nieuwe jaar lang. Lukt 
nooit helemaal: het is niet voor niets dat we het 
jaar afsluiten met een knal, om de geesten te 
verjagen, en het volgende beginnen met nieuwe 
voornemens.

Het is dus nooit verstandig om je voornemens 
zwart op wit te zetten, men zou je eraan kunnen 
houden. Toch willen wij als Angerlo’s Nieuws er 
een paar met u delen. Voor 2020 mag ons blad wat 
korter op het nieuws zitten, daarom gaan we onze 
digitale editie meer aandacht geven. Wij willen 
ook dichter bij onze lezers staan, daarom zoeken 
we nog correspondenten en b(v)loggers. En het 
mag allemaal nog directer en eigenwijzer worden,  
dus volop ruimte voor ingezonden stukken en  
eigen nieuwsgaring. 
Maar voor nu: eerst onderdompelen in de  
kerstsfeer en genieten van de mooiste tijd van 
het jaar. Wij wensen ook u, natuurlijk, de mooiste 
kerstdagen ooit. 
Team Angerlo’s Nieuws

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
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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

ADVERTORIAL

Alles draait om betrouwbare data bij Henk van Tongeren Water & Techniek

Henk van Tongeren Water & Techniek is actief in de watertechniek 
en dan vooral binnen de grondwatertechniek zoals bronbemalingen 
en grondboringen. Je ziet het Nederlandse familiebedrijf veel bij  
projecten in de civiele betonbouw en aanleg van ondergrondse  
infrastructuur. Bij deze projecten zet Henk van Tongeren Water &  
Techniek steeds vaker sensoren, modems en de WebPortal in van  
Eijkelkamp Soil & Water. Algemeen Directeur Guido van Tongeren  
vertelt waarom.

‘Wij gebruiken apparatuur van Eijkelkamp Soil & Water voor bijvoorbeeld  
grotere bronbemalingsprojecten, waarbij omgevingsmanagement erg  
belangrijk is. Dit houdt in dat we data verzamelen van de omgeving en 
kijken hoe de grondwaterstanden zich verhouden. We controleren of de  
grondwaterstanden niet te hoog of te laag zijn en rapporteren dit vervolgens 
aan onze klanten en andere belanghebbenden rondom een project.’

‘Vroeger werd dit veelal handmatig gedaan. Als je dan ergens peilbuizen had 
geplaatst, mat je de grondwaterstanden, registreerde je deze met behulp van 
een peillood en moest je deze vervolgens administreren en communiceren. 
Tegenwoordig is het een must dat je de beschikking hebt over realtime data, 
mooie en duidelijke overzichten en verschillende login mogelijkheden.’

‘Wij zijn voor onze klanten een zeer betrouwbare partner op het gebied 
van de techniek. Je kunt je voorstellen dat er flink wordt geïnvesteerd om  
bijvoorbeeld een bouwkuip droog te houden. Je hebt dan natuurlijk partners 
nodig die daar net zo instaan. Als een klant van mij op aan kan, moeten ze ook 
op mijn partners kunnen bouwen. En dan ben je bij Eijkelkamp Soil & Water 
aan het goede adres.‘

Bekijk ook de video op youtube.com/royaleijkelkamp



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Afgelopen joar wak zon bietje getuuge van alle 
mogelijke oorzaken van ernstige ongelukken  
met vrachtwages int verkeer. Un paar keer zun 
we met de toeristenbusbus deur un deel van 
Europa gekrost en op un gegeven moment  
kriej dan un bietje zicht op wat tur in de  
cabines van die vrachtknotsen kan gebeuren.  
Ik mot zeggen de meesten chauffeurs  
hadden beije handen aant stuur en letten 
goed op zo te zien. Mor dur waren dur ok zat 
bi-j die zaten te eppen, te tillefoneren, tv te  
kieken en un aantal  had ut linkerbeen noast ut 
stuur liggen.  Op zich al un goeie gymoefening. 
Ut kump mien dus niet vremd veur ak in de 
krant weer us øver un ernstug ongeval met zon 
vrachtknots lèès. Mor eiges hak disse wèèk ok 
bijna un anstoos met mien kleine auto. Op un 
driebaanstukkie weg wou ik dur een inhalen  
die net toen ik noas um zat mien de weg  
afsneej um ok in te halen. Ik kon op tiet remmen  
en nam effen afstand  en gaf un lichtsignaal 
ter informatie. O jee, de poppen aant dansen. 
Hi-j ging langzamer ri-jen, un bietje slingeren 
en zo. Ik denk goa ow gang moar en nam un 
bietje afstand. Un kilometer verderop kwamen 
we weer noast mekaar te ri-jen, hi-j dreajde ut 
raam umleag en stak de middelvinger op en 
spoj nor onze auto. Jeetje wat had die goser 
un rotkop, zeker veul corrigerende tikken van 
de groepsleider gehad. Deurum had tie zich 
veurgenommen um zich deur niemand meer 
te loaten corrigeren. Noa da veurval wak aan 
un positieve ervaring toe en die kreeg ik ok  
onmiddellijk bi-j IKEA. Wat wil ut geval. Ik had 
al un keer de electrischeauto bi-j IKEA op willen 
lajen. Mor da lukte niet. Ik hield mien laadpas 
veur un oog waarvan ik dacht, hier mok um 
houen. Mor dur gebeurde niks. Ik keek nog um 
mien hen zo van: woar steet hier die camera 
die het veur lul stoan bi-j da laadstation steet 
te filmen. Mor niks. Mor goed ik probeerde ut 
vandaag nog un keer en toenk weer gin reactie 
kreeg liep ik effen noar un andere poal en toen 
viel me op dat op de bøvenkant un reliëf was  
afgebeeld. Toenk de pas  doar veur hield ging die 
meteen aant oplajen. Das tocht fijn dat dingen  
werken zoas in de folder beschreven steet.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Een avondje DAKAR rally 2020 in Kulturhus 
De Brede Blik
Op 5 januari 2020 gaat de DAKAR rally 2020 vanuit  
Jeddah, Saudi-Arabië, van start. Bij de Rally trucks 
gaat met startnummer 530,  Joël Ebbers uit  
Giesbeek deelnemen als teamlid van het Riwald  
Dakar rally team.
Als onderdeel van dit team gaat ook een Hybride 
Rally Truck met nummer 507 van start. 
Deze Hybride uitvoering mag een wereldprimeur 
worden genoemd en men is zeer benieuwd naar de 

prestaties van dit voertuig gedurende de rally.
Voor de liefhebber en voor alle overige  
geïnteresseerden wordt er op een nog te bepalen 
datum, in het Kulturhus De Brede Blik, een avond 
georganiseerd waarbij u deze rally, samen met  
Joël Ebbers nogmaals kunt beleven.
Wij informeren u over datum en tijd van deze 
avond via het Angerlo’s Nieuws en onze website:  
www.kulturhusgiesbeek.nl 

Pronkzitting De Deurdouwers
Carnavalsverenging De Deurdouwers uit Angerlo 
presenteert op zaterdag 11 januari 2020 haar  
jaarlijkse pronkzitting. Tijdens deze avond zullen wij 
afscheid gaan nemen van onze Prins Dirk - Willem 
en Jeugdprins Tim, maar daarnaast ook de nieuwe 
prins en jeugdprins onthullen. Wie oh wie zal dit 
jaar gaan regeren over het Rijk der Deurdouwers? 
De elf kandidaten voor dit jaar zijn, Frank Gijsberts, 
Mark Vlemingh, Patrick Bolk, Robert Jansen, Jurgen  
Teunissen, Jan Willem Schel, Bas Kelderman, 
Mark Roelofs, Timon Staring, Chiel Scheers en 
Ceylan Schel. Er zijn weer tal van optredens. Onze  
Dansgarde zullen u verrassen met fantastische 
show, - en gardedansen. De oorkonde “Grootste 
Deurdouwer” wordt uitgereikt. Onze jubilarissen 

zullen in het zonnetje worden gezet. En dweilorkest 
‘t Goeie Leven blaast er weer als vanouds op los. 
Kortom genoeg amusement dat u niet mag missen. 
De avond begint om 19.41 uur. De zaal opent haar 
deuren vanaf 18.45 uur. De entree is € 5,00 kinderen 
tot 12 jaar € 2,50.
Tevens willen wij u er alvast op attenderen dat op 
zaterdag 15 februari de jaarlijkse varkensrondgang  
zal plaatsvinden. Wij komen dan in Angerlo langs 
de deuren. Hierbij kunt u het gewicht van ons  
virtueel varken raden. En maakt u kans op het  
varken uitgekeerd in tegoedbonnen van de  
keurslager De Worstepinne uit Doesburg. Met deze 
actie steunt u ons om de kindermiddag en 55+ 
(voorheen senioren) avond te bekostigen.

We gaan naar de film in Kulturhus 
De Brede Blik!!
Een aantal enthousiaste vrijwilligers van het  
Kulturhus De Brede Blik wil proberen om dit te  
realiseren. Als alle voorbereidingen zijn afgerond 
hopen we u in het voorjaar uit te kunnen nodigen 
voor een eerste filmvertoning.
U komt dan weliswaar niet in een “echte” bioscoop, 
maar in de zaal van het Kulturhus waar we de 
films willen gaan vertonen. Hoe vaak, welk tijdstip  
en welke films we gaan vertonen, staat nog niet 
vast maar is nog één van de onderwerpen in de  
voorbereiding.
Hierbij wordt ook gedacht aan een filmmiddag voor 
kinderen.

Belangstelling / bezoekersaantallen zijn uiteraard  
ook mede bepalend voor het slagen van dit  
initiatief maar we denken dat dit in Giesbeek zou 
kunnen lukken.
We houden u op de hoogte van de stand van 
zaken via het Angerlo’s nieuws, onze website 
www.kulturhusgiesbeek.nl en social media.
Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden 
voor een Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van onze vorderingen en als eerste te worden  
geïnformeerd over de films die vertoond gaan  
worden.
Stuur dan mailtje naar: beheerder.sgcz@gmail.com

INGEZONDEN

Oliebollen bakken in Angerlo

Op maandag 30 december bakt Muziekvereniging  
Nieuw Leven weer haar jaarlijkse oliebollen. 

Heel veel enthousiaste vrijwilligers zetten zich in 
om de actie goed te laten verlopen en u te laten 
smullen van onze overheerlijke bollen. Een zakje 
oliebollen, 10 stuks, kost €6,00. De leden van de  
muziekvereniging komen in Angerlo aan de deur 
om uw bestelling op te nemen. Maar mocht u 
dat niet willen afwachten kunt u ook altijd een  
bestelling plaatsen via onze website:  
www.nieuwleven-angerlo.nl/oliebollen of via  
oliebollen@nieuwleven-angerlo.nl
Op de 30e kunt u ook tot 17:00 oliebollen kopen 
bij Garage Schel, te vinden aan De Koppeling 1 te 
Angerlo.
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Zondag 5 januari 2020 Winterfair Giesbeek
Zondag 5 januari 2020 wordt voor de 7e keer de 
inmiddels bekende Winterfair gehouden van 10.30 
uur tot 17.00 uur in de Martinuskerk in Giesbeek.
De fair waarvan de opbrengst bestemd is voor 
de Giese Toren staat weer bol van uiteenlopende 
activiteiten. Men zal zich deze dag wederom  
verbazen in het aanbod van goederen en de  
podiumoptredens.
--Streekproducten zoals jam, chutney, kaas en  
producten zoals thee, kruiden en hakhoning zullen 
er te koop en te proeven zijn.
--Standjes met curiosa, brocante, boeken,  
cadeauartikelen, kaarten, brei- en wolartikelen,  
glaswerk, speelgoed, lederen lappen in vele  
kleuren en maten en vele andere rariteiten zullen 
op de fair aanwezig zijn.
--In de hobbyhoek kan men zich vergapen aan 
schilderkunst, hout- en beeldencreaties, maar 
ook het vervaardigen van sieraden in zilver en  
aluminium is het bezichtigen waard en uiteraard 

te koop.
--De Midwinterhoornblazers uit Doesburg zullen 
de tonen rijkelijk van de toren blazen.
--De kerststal in de kerk zal ook deze keer niet 
ontbreken; in de Martinuszaal is tevens een  
kerstgroepententoonstelling waar een 40tal  
groepen worden tentoongesteld, ook dit jaar weer 
door vele vrijwilligers geplaatst.
--Net als voorgaande jaren zal zang, dans en  
muziek dit jaar niet ontbreken. De Vrienden van 
de Giese Toren staan garant voor spetterende  
optredens en demo’s van DJF Dance Centre uit 
Duiven, accordeonist Gijs, het leerlingenorkest van 
Gregorius Giesbeek en Nieuw Leven Angerlo tgv 
het 100 jarig jubileum van beide verenigingen, het 
trio Carmelita uit Varsseveld en de Doesburgse 
Smartlappers.
Op een groot scherm zal de plaatselijke fotograaf 
Ronald Lubbers van IJsselMedia zijn unieke foto’s 
en video’s “nog nooit in Giesbeek vertoond” de 

revue laten passeren.
Schapen, pony’s en een ezel zullen u buiten de kerk 
ontvangen en om u in winterse sferen te brengen 
branden de vuurkorven.
Verder speelt bij de entree van de kerk de bekende 
saxofonist Ben Wissink. De opbrengst in de hoed 
gaat naar KIKA.
Het zal niet ontbreken aan een welkomstdrankje, 
chocomel, koffie/thee, maar ook de winterse  
lekkernijen zoals wafels, erwtensoep en worst  
zullen de bezoeker zeker smaken.
De Winterfair is dus open van 10.30 uur t/m 17.00 
uur en is vrij toegankelijk, maar een collectebus zal 
niet ontbreken.
Een bezoek aan de fair is zeker aan te bevelen, het 
adres is Kerkstraat 39 in Giesbeek. 
Voor meer informatie: 06-10252829 en  
www.giesbeektorenhoog.nl
Tot ziens op 5 januari in Giesbeek.
De Vrienden Van De Giese Toren.

Caritas inpakken 
kerstpaketten
Op vrijdag 13 december hebben vrijwilligers zoals 
voorgaande jaren weer kerstpakketten ingepakt 
van de Caritas in de Kerk in Giesbeek.

Vrijdag 29 november zijn leden van de  
buurtpreventie Angerlo en drie politieagenten 
onaangekondigd langs woningen gegaan en  
hebben gekeken of er makkelijk zou kunnen  
worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren  
of ramen van woningen of bergingen  
openstonden of niet afgesloten waren. In dat geval 
lieten ze een ‘wit voetje’ achter: een papieren flyer 
in de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer staat 
de tekst: “Deze schoenafdruk had van een inbreker 
kunnen zijn”. Het doel van de actie is om mensen  
bewust te maken van het risico op insluiping.  
De flyer bevat naast een waarschuwing ook  
preventietips, contactgegevens voor meer  

informatie en een verwijzing naar een PKVW- 
bedrijf. Een advies om de woning beter te  
beveiligen door hang- en sluitwerk volgens de  
eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te 
schaffen.

Er zijn een aantal witte voetjes achtergelaten in 
woningen/schuurtjes te Angerlo.

Witte-voetjes-actie te Angerlo
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Aanleveradres kopij en 

advertenties Angerlo’s Nieuws

Gerard Schaars

Meentsestraat 78. 

Tel: 0313-631174

info@angerlosnieuws.nl

Redaktie:  

Willem Riesmeijer, eindredaktie

Rudie Gores

Toine van de Lisdonk

Shannon Kersten

Vormgeving:  

EXAQT R.O.B. Didam

www.exaqtrob.nl

Oplage: 2500

KRANT NIET ONTVANGEN: 0313-631174

TERUGKIJKEN: www.angerlosnieuws.nl

Angerlo’s Nieuws is verkrijgbaar bij:

S&W Drukkerij - Giesbeek

Spar De Molen - Giesbeek

Bakkerij Ten Veen - Angerlo

Kapsalon Judith - Lathum

Inlevering kopij en advertenties 

voor de volgende editie tot uiterlijk 

zaterdag 18 januari 2020

Verschijningsdatum: 

zaterdag 25 januari 2020

COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Tijdens de oorlogsjaren
Van de Lathumse afbeelding, die deze maand in 
het Angerlo’s Nieuws staat, is het jaartal bekend:  
1943. Dat staat althans achter op deze foto  
geschreven. Waar de dames zijn gekiekt is niet  
bekend. Op de achtergrond is een gebouw  
zichtbaar met drie smalle ramen, die aan de  
bovenkant een boog hebben. Daarboven een rond 
raam. Wie herkent dit gebouw? 
En natuurlijk willen we ook graag de namen van 
de dames weten. 

De meeste namen van de personen die op de  
vorige Lathumse foto stonden, in het Angerlo’s 
Nieuws van 26 oktober, bleken gemakkelijk te  
achterhalen. Deze afbeelding was ook  
gepubliceerd in het boekje Lathum in oude  
ansichten, met daarbij de namen. Voor de  
volledigheid noemen we ze. 1. ?, 2. Cor Matser, 
3. Gerrit Wolsink, 4. Gradus Siebelink, 5. meester 
Fitérus, 6. ?, 7. Cornelis Pennekamp, 8. Derk van 
Milligen en 9. Henk Wielheesen. 
De foto is in 1954 gemaakt op de veerpont 
bij Huissen. Deze jongens waren lid van de  

knapenvereniging. Ze maakten een uitstapje 
naar de geboorteplek van meester Fitérus, die in 
Lathum schoolhoofd was. De knapen sliepen in een  
noodwoning op stro.

Reageren over de foto’s? Via de mail naar : 
gerritje.van.den.berg@hetnet.nl of 
henk.janny.derksen@gmail.com
Bellen kan ook: 
Frits van den Berg, tel. 0313 63 1751
Henk Derksen, tel 0313 63 1218.

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

Namens het gehele team van Angerlo’s Nieuws 

wensen wij u en uw dierbaren fijne kerstdagen en 

een goed 2020!
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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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RS-MachineBouw b.v.

Steenoven 15
6987GS Giesbeek

06 12797751

De Gemeint 6
6987AV Giesbeek

0313-631297

Pastoor Slingerstraat 12
6987AR Giesbeek

06-22345268

Meentsestraat 1
6987CH Giesbeek

0313-632762

Jan Bosstraat 4
6987CV Giesbeek

0313-631914

gregorius2020@stgregoriusgiesbeek.nl

Uitmaat 9
6987ER Giesbeek

0313-632242

Uitmaat 10 
6987EC Giesbeek

06-27373060

Kerkstraat 80 
6987AD Giesbeek

0313-633444

Kerkstraat 50 
6987AD Giesbeek

0313-631663

CallFresh
Nijverheidsstraat 9a
6987EN Giesbeek

0313-696100

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020 namens:
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Meentsestraat 68
6987CP Giesbeek

0313-633132

Meentsestraat 52
6987CP Giesbeek

0313-631269

Kerkstraat 55
6987AB Giesbeek

0313-632928

 
Bandijk 45

6988BK Lathum
0313-633875

Bandijk 67
6988BP Lathum

0613108424

Uitmaat 19
6987ER Giesbeek

0313 632444

Kievitstraat 2a
6921RD Duiven
026-3118297

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

0620603063

Uitmaat 14
6987ER Giesbeek

0313763596

Lankhorsterstraat 25a
7234ST Wichmond

0575 463507
06 55 860430

U van Raesfeltlaan 72
6994BD De Steeg 

0313-632211
06 25357342

Ds. J.A. Visserstraat 7
6988AJ Lathum
0313-632032

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020 namens:
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Fijne feestdagen en een succesvol 2020!

Koestraat 5 A
6988AA Lathum

0313-631476

Uitmaat 5-7
6978ER Giesbeek

0313-631390

Marsweg 12
6988BM Lathum

0313 631319

Koestraat 1
6988AA Lathum

0313-632566

Marsweg 6
6988BM Lathum

0313-631131

Blauwe Reiger 21
6988CE Lathum
0313-841842

Uitmaat 4
6987ER Giesbeek

0313-631217

De Brink 6
6988AP Lathum

0313-631965
06 53393875

Kerkstraat 54
6987AD Giesbeek

0313-631756

Huis te Lathumweg 7
6988BS Lathum
0313-632246
06 13689352

Rozenstraat 18
6987BL Giesbeek 

0313-632923

Autorijschool 
Wim Künne

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020 namens:
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Landaansestraat 4
6987EK Giesbeek

0313-632368 

Nijverheidsstraat 21b
6987EN Giesbeek

0313-844588

Pr Margrietlaan 7
6986AP Angerlo

0313 632985
06-51333603

Het Kruisveld 5
6986BC Angerlo

0313-476366
0621886610

Walbekerveld 19
6986AW Angerlo

0651055017

De Koppeling 1
6986CS Angerlo

0313-490760

Kosterstraat 11
6921RM Duiven 

0316-281062
0655598136

Bingerdensedijk 2
6987EA Giesbeek
06 53 94 32 19

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

06-22484538

De Muggenwaard 7
6988BX Lathum

0313-632963
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Hof van Eden
Sportcafé Aktief

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020 namens:

Brood en Banketbakkerij Ten Veen & Zn.
Dorpsstraat 9

6986AJ Angerlo
0313-472553

Didam/Ede
www.juffrouwtok.nl
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Het Klooster 16
6986BN Angerlo

0313-472694
0653378289

Pr Margrietlaan 3A
6986AP Angerlo

0313-474006

Meentsestraat 3
6987CH Giesbeek

0313-631389

Nijverheidsstraat 8
6987EM Giesbeek

0313-631576

Sluis 5
6987BZ Giesbeek

0313-632977

Doesburgseweg 4/A
6986AN Angerlo

0313-657061
0610202611

Hoge Akker 6
6942RE Didam

www.exaqtrob.nl

06244436896

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020 namens:

Pittelderstraat 8
6942GJ Didam
0316-294426

Kruisstraat 4
6986CL Angerlo
0313-472702
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INGEZONDEN

‘The Best of 100 jaar Gregorius’ tijdens het Jaarconcert
Op 2e Kerstdag verzorgt fanfare St. Gregorius haar 
traditionele Jaarconcert. Inmiddels een begrip  
en drukbezocht concert in deze regio. Jong en 
oud spelen voor en met elkaar en de diverse  
disciplines van de vereniging wisselen elkaar af 
waardoor het voor het publiek aangenaam is 
om naar de muzikanten te kijken en te luisteren.  
Het Jeugdorkest ‘Nieuw Grego Kids’ en de  
Slagwerkgroep staan onder leiding van Edwin 
Rosmulder en het orkest wordt gedirigeerd door 
Dineke Griek.
Het concert vindt plaats in de ‘St. Martinuskerk’ en 
staat in het teken van de CD ‘The Best of 100 jaar 
Gregorius’ die tijdens deze avond, op de drempel 
naar het jaar 2020 waarin Gregorius haar 100 jarig 
jubileum viert, wordt gelanceerd. De muzikanten  
hebben d.m.v. stemming een selectie van  
stukken uit eigen muziekbibliotheek gemaakt. 
Daarbij werd gekeken en geluisterd naar  
muziekstukken waaraan de muzikant een speciale 
herinnering heeft of waarvan hij of zij vond dat 
het specifiek bij Gregorius past. Uiteindelijk is er 
een leuke mix samengesteld van concertwerken,  
lichte muziek, solowerk en marsen. Tijdens 2  
opnameweekenden in juni en november van dit 
jaar werden de geluidsopnames van de gekozen 
stukken gemaakt. Naast enkele stukken die op 
de CD staan, speelt het orkest die avond ook voor 
de eerste keer een speciaal voor de 100-jarige  
fanfare gecomponeerd stuk van componist  
Jeroen van Dijk. In het stuk staat de vereniging  
centraal maar kun je ook de Giese omgeving en het 

dorpsgevoel met haar tradities herkennen. Ronald 
Lubbers van IJsselMedia heeft op verzoek van de 
fanfare het muziekstuk voorzien van een videoclip  
die het muziekstuk ondersteunt in prachtige  
beelden. Edwin Rosmulder heeft ook een  
Jubileumstuk gecomponeerd voor zijn eigen 
Slagwerkgroep en ook dit stuk gaat tijdens 
het Jaarconcert in première. Dus heeft u zin 
om er tijdens de kerstdagen even uit te gaan?  
Iedereen is van harte uitgenodigd op 2e  
Kerstdag in de ‘St. Martinuskerk’. De kerk is open 
om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur 

en de toegang is gratis. Om het Jubileumjaar  
in te luiden is er een Jubileummis in de St.  
Martinuskerk’ op 25 januari 2020. De mis begint 
om 19.00 uur en wordt voorgegaan door Pater 
Remmers. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij 
het 100-jarig jubileum van Gregorius. De muzikale 
invulling wordt verzorgd door de fanfare zelf en 
iedereen is van harte welkom om deze dienst bij 
te wonen. 
Tot slot wensen bestuur, leden en dirigenten van 
Gregorius u allen gezellige feestdagen toe en  
bovenal een gezond en muzikaal 2020!

INGEZONDEN

Kerstviering Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
Dit jaar bestaat Vrouwen van Nu Angerlo 80 jaar. In 
april hadden we al onze feestelijke jubileumavond.
Heel bijzonder, dat we dit met elkaar hebben  
kunnen vieren. In al die jaren is de vereniging met 
haar tijd meegegaan. Hoog stond, en staat nog 
steeds, in het vaandel:
-zorg voor de lokale leefomgeving.
-zorg voor de vrouwen om ons heen.

-nieuwsgierigheid, betrokkenheid en interesse in 
de wereld, om ons heen.
De groei van het aantal leden laat zien, dat de  
vereniging veel vrouwen aanspreekt.
We sloten dit jubileumjaar af met een speciaal 
Kerstbuffet. De dames werden verwelkomd door 
de Midwinterhoorngroep Doesburg. Het buffet 
werd afgewisseld met sfeervolle verhalen en een 

muzikaal optreden van het mannenkoor Spontaan.
Vrijdagmorgen 3 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
Na de nieuwjaarswensen en een kopje koffie  
starten we het nieuwe jaar creatief. Irma  
Theunissen leert ons de techniek van “het stippen”
Een leuke manier om je servies “op te pimpen” of 
originele cadeautjes te maken.
We beginnen om 10.00 uur in de Meent in Angerlo.

Najaarsconcert Muziekvereniging Nieuw Leven Angerlo
Met een zaal vol publiek in dorpshuis De 
Meent hebben we zaterdagavond 16 november  
mogen genieten van het najaarsconcert van  
Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo. Na de 
eerste filmmuziek, ondersteund met beelden van 
Job Jacobs, was het tijd voor een bijdrage van het 
jeugdorkest. Zij deden een eerste aftrap door de 
nieuwe naam bekend te maken: De Nieuw Grego 
Kids met verwijzen naar de moederverenigin-
gen Nieuw Leven uit Angerlo en St. Gregorius uit  
Giesbeek. Dit werd gevierd, onder meer met het 
ten gehore brengen van een paar mooie nummers. 
Het grote orkest van Nieuw Leven mocht de avond 
muzikaal afsluiten en kijkt tevreden terug op een 
zeer geslaagde avond.

INGEZONDEN
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Muziekkoepel in Angerlo
In augustus is er in Angerlo een opname geweest 
van Zomer in Gelderland.
Het was een fantastische dag, mogelijk gemaakt 
door de organisatiecommissie en vele vrijwilligers.
De commissie bestond uit 13 personen uit Angerlo 
die dit moesten klaren. doel de evt. geldprijs zou 
gaan.
Na wat ideeën kwam al snel de optie om een 
spaarpot te maken voor een muziekkoepel en met 
13 stemmen voor was het goede doel geboren.
De commissie die druk was met het organiseren 
van zomer in Gelderland. heeft zich ook weer  
aangemeld voor het tot stand brengen van een 
muziekkoepel in het dorp Angerlo, die gebruikt kan 

worden voor diverse activiteiten.
o.a muziekoptredens van Nieuw-leven, zanggroep 
Spontaan, een mooie zomeravond met BPM ,div 
openpodium, b.v. intocht Sint Nicolaas, en nog veel 
meer.
Een kleine bodem hebben we verdiend in de  
spaarpot met zomer in Gelderland, voor het restant  
zullen we nog ons best moeten doen.
De commissie heeft al wat ideeën die ze kunnen 
uitwerken.
We hopen op een mooie koepel en vele gezellige 
uurtjes.
Met een muzikale groet, 
de commissie muziekkoepel Angerlo

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

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

www.exaqtrob .n l

Tussen kerst en oud & nieuw worden er in 
Lathum weer volop ambachtelijke oliebollen en  
appelflappen gebakken. Veel enthousiaste  
vrijwilligers zetten zich drie dagen in om de actie 
goed te laten verlopen zodat u kunt smullen van 
onze overheerlijke bollen en flappen. 

De bakdagen zijn dit jaar op zaterdag 28, zondag 
29 en maandag 30 december. De oliebollen en  
appelflappen zijn nu al te bestellen. Kijk op  
www.lathumseoliebollen.nl of bel 06-22542177. 
Tijdens de drie bakdagen staat de koffie klaar en 
is het genieten van de gezellige sfeer. Proef dan 
meteen zo’n lekkere oliebol of appelflap.

De bestelde oliebollen en appelflappen kunt u  

zaterdag afhalen tussen 12.00 en 17.00 uur.  
Zondag afhalen tussen 10.00 en 17.00 uur.  
Maandag kunt u van 09.00 tot 14.00 uur  
afhalen in Het Gebouw, Kerkstraat 16 Lathum.  
Bezorgen kan ook; maandagochtend  vanaf 10.00 
uur bezorgen wij uw oliebollen en appelflappen. 
Dit kunt u aangeven bij uw bestelling.

Een zak oliebollen, 5 stuks, kost € 2,50,  
sneeuwbollen (zonder rozijnen) € 2,30 per 5 stuks 
en een zak appelflappen van 5 stuks € 2,80. 

De opbrengst van de oliebollenactie is voor de  
restauratiewerkzaamheden in en om het mooie 
monumentale Lathumse kerkgebouw.

Lathumse oliebollen en appelflappen 
INGEZONDEN

Leren of nog beter leren zeilen?
Wil je goed en zelfstandig leren varen in een 
open toerzeilboot? Geef je dan op voor de CWO- 
kielbootopleiding. De instructeurs  van watersport-
vereniging Giesbeek geven les op het niveau dat 
bij je past, zowel de basis als de fijne kneepjes.
Waar?
Er wordt met Valken gevaren in het recreatiegebied  
De Rhederlaag. Deze fraaie en schone plassen  
bevinden zich tussen de Veluwe en de dorpen Gies-
beek en Lathum.
Wanneer?
We starten vroeg in het seizoen, eind maart/begin 
april en gaan door tot de zomervakantie. Op alle 
doordeweekse dagen  wordt er in de avonden les 
gegeven (van 18.30 – 21.00 uur) en bij voldoende 
aanmeldingen ook op de woensdagmiddag en  
zaterdagmorgen.
Informatie en inschrijven
Heb je belangstelling? 
Kijk op https://www.wsvgiesbeek.nl/valk-zeilles en 
geef je vandaag nog op.

Leren zeilen in 
Giesbeek

INGEZONDEN

		

		2e	BUURTCAFÉ			
	DORPSHUIS	HET	GEBOUW	LATHUM		

																									3	JANUARI	VANAF	21.00	UUR.			 	

   Cheers 
         to a  

                                     

New year 
     

                
               De eerste consumptie wordt u aangeboden door  
                              Dorpshuis Het Gebouw en Cateringbedrijf Hof van Eden  
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Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen in Giesbeek
Welke avonden herinnert een mens zich later 
nog. Niet in de laatste plaats de avonden waarop 
het gezellig was en er in een goede sfeer wat te 
eten en te drinken was. Belangrijk is ook dat je  
bekenden en oude bekenden kunt ontmoeten 
en samen herinneringen kunt ophalen. Al die  
ingrediënten waren op zaterdag 30 november in 
het Olde Schop in Giesbeek rijkelijk aanwezig. 
In een presentatie, die zo nu en dan cabareteske  
vormen aannam, werd aan Hedde Jan Wiltjer, André 
Sanders, Arnold Jansen, Evert den Hartog en Hans 
van Gelderen medegedeeld dat het zijne Koninklijke 
Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd had 
hen te eren met het lidmaatschap in de orde van 
Oranje Nassau. Vier personen kregen de versierselen 
opgespeld door burgemeester Luciën van Riswijk. 
Hans van Gelderen kreeg de versierselen opgespeld  
door de burgemeester van Doesburg Loes van der 
Meijs, omdat hij in Doesburg woont. Daarvoor 
diende eerst even een symbolisch stukje Doesburg, 
laten we zeggen een viertal vierkante meters, in de 
gemeente Zevenaar gecreëerd te worden. Dat werd 
vakkundig met linten gedaan en zorgde voor de  
nodige hilariteit. Na het officiële gedeelte konden 
de gedecoreerden gefeliciteerd worden door hun  

familieleden en oud brandweerlieden met hun  
partners die een wezenlijk deel vormen van de 
“brandweerfamilie”. Ook werd een dankwoord 
gericht aan de huidige ploegcommandant Hans 
Verhoef. Hij zal per 1 januari 2020, na 15 jaar  

ploegcommandant te zijn geweest, een stapje terug 
doen binnen de post en het stokje overdragen aan 
zijn opvolger. Na het officiële gedeelte, dat uiteraard 
nogal wat tijd vergde, bleef er voldoende tijd over 
om nog gezellig samen te zijn.

Met de Isseltaler Musikanten muzikaal op weg in 2020
Muzikanten openen het jaar met twee ‘Nieuwjaarsconcerten’ zondag 12 januari in Angerlo 

In januari 2020 gaan de Isseltaler Musikanten 
op twee plaatsen in de regio hun traditionele  
Nieuwjaarsconcerten met Egerländerblaasmuziek  
geven. Samen met hun dirigent Cyrille van  
Poucke staan de muzikanten borg voor een stemmig 
Nieuwjaarsfeest.
Het eerste nieuwjaarsconcert wordt gegeven in 
Angerlo; daar concerteren de muzikanten op  
zondag 12 januari 2020 om 11.30 uur in Dorpshuis 
de Meent, Prinses Margrietlaan 3a. De zaal gaat 
open om 10.30 uur.
De toegangskaarten à € 8,50 voor dit concert zijn 
(voor aanvang) aan de zaal verkrijgbaar maar kun-
nen ook gereserveerd worden via: 026-3820245/ 
info@isseltalermusikanten.nl of via de website 
www.isseltalermusikanten.nl. Middels een bestel-
ling in de e-Ticketshop kunnen de bezoekers het 
kaartje veilig betalen.
Op zondag 19 januari 2020 staan de muzikanten 
in Laag-Soeren op de planken. Het orkest is dan te  

beluisteren met het feestelijke nieuwjaars- 
programma in Hotel Café Restaurant De Harmonie 
te Laag-Soeren, aanvang 11.30 uur. De Harmonie is 
gevestigd aan de Harderwijkerweg 35.

Isseltaler Musikanten
De ‘Isseltaler Musikanten’ hebben hun standplaats  
in Rheden. Het orkest is uitgegroeid tot een  
toonaangevende kapel die gespecialiseerd is in 
de Böhmische Egerländermuziek. Onder de titel  
‘Zweimal Blasmusik’ organiseren de muzikanten 
in Babberich concerten met topkapellen en onder  
de naam ‘Isseltalerfest’ wordt een muzikaal 
feestje gebouwd in cultuurcentrum de OG-tent in 
Duiven waar op 29 februari 2020 de vermaarde  
Innsbrucker Böhmische zullen optreden. Op 1 mei 
treden de muzikanten op in Hamminkeln (Duitsland) 
bij het feest van de destilleerderij van de befaamde  
Isseltaler Kruidenlikeur. Op 23 mei staan de  
Isseltaler Musikanten op het Open-Air  

blaasmuziekfestival Blechlawine in Mayrhofen  
Oostenrijk. Tijdens het nieuwjaarconcert worden de 
komende optredens nader toegelicht.

Cyrille van Poucke 
Cyrille van Poucke (1962) studeerde trompet aan 
het Conservatorium van Amsterdam in Nederland 
bij Klaas Kos van 1981 tot 1988. Tijdens zijn studie 
onderscheidde hij zich door op te treden met zowel 
het Nederlandse Nationaal Jeugdorkest, als het 
Schlesswig Holstein Musik Festival Orchestra met 
de dirigenten Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache 
en Georg Solti. 
Vanaf 1987 is Cyrille eerste trompettist geweest in 
de Nederlandse radio-orkesten, eerst in het Radio 
Symfonieorkest en sinds 2005 in de Radio Kamer 
Filharmonie. Van Poucke trad ook op met belangrijke 
orkesten in Duitsland (Münchner Philharmoniker en 
het Berliner Symfonie-Orchester).

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor geeft 
op 22 december 2019 een kerstconcert in de St.  
Martinuskerk te Giesbeek. Samen met  
Jongerenkoor Vox uit Brummen verzorgen beide 
koren onder leiding van dirigent Floris Dirkse van 
den Heuvel deze zondagmiddag een prachtig  
concert. Beide koren hebben een eigen programma.  
Ook worden enkele nummers gezamenlijk  
gezongen. (8 stemmig) De dirigent heeft er voor 
gezorgd dat deze stemverhouding heel bijzonder 
klinkt. Het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor 

gaat tijdens dit concert met de tijd mee. Enkele 
Nederlandstalige en samenzangliederen zijn in het 
programma opgenomen.
Samen met u willen we er dan ook een prachtig 
concert van maken. Het geheel wordt begeleid 
door pianiste Ingrid de Vries – van Ingen. Komt  
allen luisteren naar dit bijzondere gebeuren.
Wij zien u graag op zondagmiddag 22 december 
a.s. om 15.00 uur.
Toegangskaarten € 10,00 Donateurs € 7,50  
(alleen in de voorverkoop)  

Kaarten verkrijgbaar bij Warenhuis Staarink,  
Doesburg. of via: secretariaat@kdmdoesburg.nl 
*Web: www.kdmdoesburg.nl 
Ook zijn er kaarten verkrijgbaar bij de kerk.

Kerstconcert van het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor
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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

Kerstboom van 
wraps

Wat heb je nodig?
- 2 volkoren wraps
- Light zuivelspread
- 100 gram verse gewassen spinazie
- 1 zoete puntpaprika
- Plakjes kipfilet
- Stuk jonge 30+ kaas
- Steekvorm van een ster
- Aluminiumfolie

Aan de slag
Besmeer de wrap met zuivelspread. Was de  
paprika en snijd in kleine blokjes. Beleg de wraps 
met kipfilet, spinazie en paprika en rol strak op. Rol 
de wrap in aluminium folie en leg in de koelkast. 
Volg dezelfde stappen met de tweede wrap. Steek 
nu uit een stuk kaas, een ster en leg deze op het 
bord. Haal na een uur de wraps uit de koelkast,  
zodat ze al iets beter in de ronde vorm blijven  
zitten. Snijd nu plakken van 1 cm uit de wrap’rol’ 
en maak een kerstboomvorm op een bord.

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl

Project Grondig door en voor Giesbeek

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? 

Geen werkzaamheden tussen kerst en nieuwjaar
In de weken 52 en 1 (laatste week 2019 en eerste 
week 2020) ligt het werk tijdelijk stil. De aannemer 
zorgt ervoor dat alle straten in het projectgebied  
dan begaanbaar zijn. De Burg. v. Rielstraat,  

Melaniastraat en de kruisingen waar gewerkt 
wordt, krijgen daarom een tijdelijke puinverharding. 

In januari weer van start
In januari 2020 starten de rioolwerkzaamheden  
in de Tuinstraat, Dahliastraat, Wethouder  
Teeringstraat,  Dr. Ariensstraat en een gedeelte van 
de Tulpstraat. Als deze werkzaamheden klaar zijn, 
starten we met het opnieuw bestraten van deze 
wegen. 

In de Meent wordt zondag 22 december om 19.00 
uur de gezamenlijke kerstzangdienst gehouden.
Het is dit jaar de 59e keer dat deze sfeervolle en 
gezellige dienst als voorbereiding op het kerstfeest 
plaatsvindt.
Op weg naar de Meent wordt de bezoeker al  
begroet door de warme geluiden van de  
midwinterhoorn en de kerkklokken.
Diverse verenigingen dragen bij om onder de 
kerstboom een goed kerstgevoel te krijgen.
Dit jaar zijn dat de jeugd en senioren van  
muziekvereniging Nieuw Leven, zanggroep  

Spontaan, het schoolkoor en koor EASEA uit  
Doesburg.
Lectrice Toos Looman helpt ons deze avond  
namens de kerken de kerstgedachte te  
overdenken.
Onder de kerstboom, die door de familie Van 
Weede van Huis Bingerden beschikbaar is gesteld, 
zullen ook gezamenlijk kerstliederen gezongen 
worden.
Iedereen van jong tot oud is op deze avond van 
harte welkom.
Het Kerstcomité Angerlo

Kerstzangdienst in Angerlo
INGEZONDEN
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Jubilarisbijeenkomst voor zes 
vrijwilligers van de CBB!
Enkele dagen voor de Dag van de Vrijwilliger zijn zes vrijwilligers gehuldigd bij 
de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst op woensdag 4 december werden deze inlezers in het 
zonnetje gezet voor hun jarenlange vrijwilligerswerk. Opgeteld zijn zij samen  
maar liefst 100 jaar vrijwilliger voor het inlezen van lectuur voor blinden,  
slechtzienden en anderen met een leesbeperking.
De vrijwilligers vierden samen met een introducé en de CBB prachtige jubilea. Ze 
werden allen toegesproken en ontvingen uit handen van medewerkers van de 
CBB een cadeau en een boeket bloemen. Directeur Gerard Cornet bedankte de 
jubilarissen voor hun belangeloze en professionele inzet. 
Dhr. A. Bachmohr uit Ede, dhr. P.S.M. Diender uit Lunteren, mw. M. Kruithof uit 
Zutphen en dhr. G.A. Mulder uit Giesbeek vierden hun 12,5-jarig jubileum. Mw. 
M. van den Top-de Bruin uit Ermelo en mw. L. ten Brinke-Verheul uit Nunspeet 
mochten een prachtig jubileum vieren van maar liefst 25 jaar.
Deze gehuldigde inlezers lezen veelal wekelijks in de professionele 
 opnamestudio’s bij de CBB lectuur en informatie in. Dankzij de vele jaren die 
deze inlezers zich hebben ingezet, is er een groot aantal boeken, kranten en 
tijdschriften in gesproken vorm beschikbaar gekomen voor iedereen met een 
leesbeperking. Geïnteresseerden in dit mooie vrijwilligerswerk kunnen via www.
testjestem.nl meer informatie vinden en een afspraak voor een stemtest maken.

Foto-bijschrift: v.l.n.r.: Gert Mulder, Paul Diender, Lettie ten Brinke, Gerard Cornet, Marga 
van den Top, Mirjam Kruithof, André Bachmohr. Foto gemaakt door: CBB



AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
21 december 19.00 uur Woord- en Communie, 
 Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
22 december 15.00 uur Concert Koninklijk Doesborgh’s 
 Mannenkoor
23 december 19.00 uur Herdertjestocht, Karin de Man
24 december 20.30 uur Diaken A. van Zundert, Caeciliakoor en  
 Gregorius 1e Kerstdag
26 december 10.00 uur Woord- en Communie, Dhr. J. Ubbink,  
 Caeciliakoor, 2e Kerstdag
26 december 20.00 uur Concert St. Gregorius, dirigent 
 Dieneke Griek, 2e Kerstdag
05 januari 10.30 uur Winterfair
07 januari 10.00 uur H. Eucharistie, Pater G. Remmers en  
 samenzang
11 januari 19.00 uur Woord- en Communie, Dhr. J. Heemink en  
 Caeciliakoor, tevens Na de viering Nieuwjaarsreceptie 
19 januari 10.00 uur Oecumenische dienst te Lathum,  
 Dhr, J, Ubbink en Caeciliakoor
25 januari 19.00 uur H. Eucharistieviering, Jubileum St.  
 Gregorius 100 jr., Pater G. Remmers en Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
22 december  Galluskerk  10..00 uur ds. Chris
24 december  Galluskerk  19.00 uur KinderKerstfeest
 Martinikerk  22.00 uur ds. Chris Kors 
 Kerstnachtdienst mmv cantorij
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
29 december  Galluskerk  10.00 uur ds. Bram Grandia
31 december Galluskerk  19.30 uur  ds. Chris Kors, Oudejaarsavond
01 januari Galluskerk  10.30 uur ds. Chris Kors
 Nieuwjaarsmorgen vanaf 10.00 uur is er koffie/thee 
 met oliebollen en ‘kniepertjes’
05 januari Martinikerk 10.00 uur ds. Bert Bomer
12 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
19 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek
22 december 10.00 uur ds. H. van Loon-Kuiper, Vierde Advent
24 december 22.00 uur ds. G. Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek, Kerstavond
25 december 10.00 uur ds. C. van Wingerden, Eerste Kerstdag
29 december 10.30 uur Geen kerkdienst. Mogelijkheid om  
 koffie te drinken bij de oliebollenbakkers!!
31 december 19.30 uur ds. L. den Besten, Oudejaarsviering
05 januari 10.00 uur ds. Engelage uit Vorden
12 januari 10.00 uur ds. W. van Wakeren uit Veenendaal
19 januari 10.00 uur Oecumenische Viering 
 Hr. J. Ubbink uit Lathum
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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. 

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 15.00 uur Kerstconcert van het Koninklijk Doesborgh’s 
 Mannenkoor
22 dec. ‘19 Kerstconcert in de Sint Martinuskerk te Giesbeek aanvang 15.00 uur
26 dec. ‘19 13.00 – 16.30 uur Kerstexpositie R.K. Martinuskerk Juliana van  
 Stolberglaan, Doesburg
28 dec. ‘19 13.00 – 16.30uur Kerstexpositie R.K. Martinuskerk Juliana van 
  Stolberglaan, Doesburg
3 jan. ‘20 Nieuwjaarsinstuif (alleen voor leden), 14:30 Grotenhuys
5 jan. ‘20 Winterfair
5 jan. ‘20 Ledenvergadering Schutterij EMM Giesbeek – aanvang 11.00 uur.
 Met aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst tot 14.30 uur.
6 jan. ‘20 Welfare Giesbeek 14.00-16.00 uur in het Binnenrijk
7 jan. ‘20 wandelen (alleen voor leden), 13:30 de Bleek
10 jan. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
11 jan. ‘20 18.45 uur. Pronkzitting De Deurdouwers
12 jan. ‘20 Isseltaler Musikanten11.30 uur in Dorpshuis de Meent
14 jan. ‘20 O.V.O. Angerlo 11.00 uur jaarvergadering, De Meent, Angerlo
15 jan. ‘20 bowlen (alleen voor leden), 14:00 Kulturhus Drempt
17 jan. ‘20 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub (alleen voor leden),  
 14:30 Grotenhuys
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”
21 jan. ‘20 wandelen (alleen voor leden), 13:30 de Bleek
22 jan. ‘20 Christelijke vrouwenvereniging Lathum: jaarvergadering
24 jan. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
24 jan. ‘20 Trio Odessa, Oost-Europese muziek
25 jan. ‘20 19.30 uur The Best of 100 jaar Gregorius
26 jan. ‘20 Giesbeek Masters, besloten darttoernooi. 
 Schuttersgebouw E.M.M.
31 jan. ‘20 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub (alleen voor leden), 
 14:30 Grotenhuys
1 feb. ‘20 Classic Rock m.m.v. de Classic Rockband JJETT, Café d’n Uutkiek,  
 Angerlo. Aanvang: 16.30 – 20.30 uur. Toegang gratis
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”
18 febr. ‘20 O.V.O. Angerlo 14.00 uur Modeshow vanaf 1900 dames Aalten,  
 De Meent, Angerlo
19 febr. ‘20 Christelijke vrouwenvereniging Lathum: De Winkel van Sinkel
21 feb. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
6 mrt. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode

IVN Veluwezoom 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) 
16 januari vertelt de heer J. Vette van IVN Veluwezoom over het landschap van 
de Oost Veluwezoom. Daarnaast zal een deel van de presentatie gaan over de 
terugkeer van de wolf.
Weet u van harte welkom!
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Reserveren Kerstnacht 
St. Martinuskerk Giesbeek
Wilt u een plaats reserveren in de kerk voor de Kerstnacht , neemt u dan  
tussen 17:00 uur en 19:00 uur contact op met H. Wieggers, Bingerdensedijk 13 
te Giesbeek Tel. 0313-631893

Editie gemist?

www.angerlosnieuws.nl
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Voor oude metalen, 
kunt u bellen naar 

06-10252829 of 
06-12604822.
Wij halen het 

graag bij u op. 
Supp. Ver. Gregorius.

INGEZONDEN

Meisjes A van Givo’92 in het nieuw
De Meisjes A van Givo’92 hebben vorig seizoen 
afgesloten met een verdiend kampioenschap. Dit 
jaar spelen ze in de 2e klasse en draaien ze goed 
mee. Reden te meer voor Johnny te Dorsthorst  
van JTD Afbouw om de nieuwe tenues voor deze 
enthousiaste groep meiden te sponsoren. JTD  
Afbouw, namens de Meisjes A en het bestuur van 
Givo’92 ontzettend bedankt!

De trainer van Meisjes C van Givo’92 bereikte in 
november de mooie leeftijd van 50. Dit konden de 
meiden natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 
Tijdens de wedstrijd op 30 november kwamen de 
meiden uit de kleedkamer met zelfgemaakte shirts 
voorzien van foto en tekst en hadden ze in de 
sporthal een mooi spandoek opgehangen. Een blij 
verrastte trainer als resultaat.
Als kers op de taart werd de wedstrijd gewonnen 
met 4 – 0. 

Meisjes C van Givo’92 feliciteren trainer 
Wilco Berends

INGEZONDEN
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Vanaf januari 2020 heb ik gelukkig weer spreekuur 
van de politie in Giesbeek en Angerlo. 

In Angerlo is het spreekuur in de oneven weken op 
de donderdag van 19:00 uur t/m 21:00 uur in het 
dorpshuis! 02 en 16 januari 2020 zijn de eerste twee 
spreekuren.
In Giesbeek de even weken op de donderdag van 
19:00 uur t/m 21:00 uur bij de brandweerkazerne 
aan het dorpsplein! Hier zijn de eerste twee data 09 
en 23 januari 2020.

Ben je in Lathum woonachtig en ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen bij een van de 
spreekuren laat het me dan weten dan maken we 
een afspraak en kom ik een keer langs.
Iedereen is hier welkom om kennis te maken, om 
ergens een melding van te doen, voor advies, etc!

Social media
Ik zit nu een aantal weken voor de politie op  
Instagram! Ik ben te vinden onder de naam:  
wijkagent_florus Via deze weg probeer ik jullie 
te informeren wat er zich in ons gebied afspeelt 
en wat ik tijdens de dienst zoal meemaak. Via  
Instagram kun je mij ook een privébericht sturen. 
Hier kunnen kleine meldingen gedaan worden die 
geen haast hebben. Voor meldingen die niet lang 
kunnen wachten 0900-8844 en 112. Aangezien het 
gebruik van Facebook terugloopt, is besloten dat ik 
als wijkagent geen Facebookaccount meer neem. 

Verdachte situaties
De afgelopen maand is er in ons gebied 9 keer  
melding gedaan van verdachte situaties. Hier zijn 
wij als politie heel blij mee. Zonder meldingen  
kunnen wij veel minder criminelen controleren en 

oppakken. Zo had een melder eind november op de 
Prinses Margrietstraat in Angerlo een voertuig met 
4 jongens erin gezien die zich verdacht ophielden. 
De melder had direct 112 gebeld en wij hebben 
het voertuig kunnen controleren. In het voertuig 
4 jongens uit Gouda die een zeer slecht verhaal  
hadden wat ze in Angerlo aan het doen waren. Alle 
vier de mannen hadden een eigen website in het  
politiesysteem. Het is wel bijna zeker dat er door 
deze melding het een en ander is voorkomen!  
Verdachte situaties dus blijven melden!! Bel 112!

Sinterklaas
Op 05 december ben ik door de Paulusschool in 
Giesbeek gevraagd om Sinterklaas met zijn zwarte 
Pieten te begeleiden naar school. Uiteraard maak ik 
daar graag tijd voor vrij! Altijd mooi om te zien hoe 
enthousiast de kinderen zijn!

Donkere dagen
Tijdens de donkere maanden proberen wij wat meer 
zichtpaar te zijn op straat. Hoewel dit door de krapte 
met het personeel steeds lastiger wordt, doen we 
toch altijd een poging. Zo ben ik met nog twee  

collega’s met de buurtpreventie op stap geweest en 
hebben wij “witte” voetjes neergelegd op plekken  
in en om de woningen van mensen waarvan de  
deuren niet goed op slot zaten. Daarna nog een 
alcoholcontrole in Lathum en in de ochtend op  
verzoek van buurtbewoners een lasercontrole  
gehouden in Giesbeek. 

Graffiti in Giesbeek en Lathum
Op 02 december 2019 werd door de beheerder van 
Leisurelands geconstateerd dat er in Lathum op 
het Bahrsestrand personen de gebouwen hadden  
begespoten met graffiti. Vanaf Lathum liep er een 
spoor van graffiti naar Giesbeek. Hier is ook een 
gebouw van Leisurelands ondergekalkt. Bebording 
van de gemeente is ondergespoten en ook een dixi 
is het slachtoffer geworden. 

Heeft u informatie wie er verantwoordelijk is voor 
de graffiti dan verneem ik dit graag. Wilt u dit  
anoniem doen, dan kan dit uiteraard ook.  
www.meldmisdaadanoniem.nl Ook kunt u  
bijvoorbeeld een briefje in de brievenbus doen met 
de informatie. U kunt dit bij de brandweer in de 
bus gooien of bij het politiebureau in Zevenaar. Zo 
blijft u anoniem en weten wij in welke richting we  
moeten zoeken. Uiteraard even vermelden dat het 
ter attentie van Florus Noppen is. 

Voor een ieder vast fijne veilige feestdagen gewenst 
en een goed uiteinde van 2019! Denk eraan om 
een lichtje aan te doen als u van huis bent, doe de  
deuren goed op slot en waarschuw de buren. Bel 
112 als u een verdachte situatie ziet!! Wij komen 
liever 10 keer voor niets dan 1 keer te laat!
Groetjes
Florus

Spreekuur in Angerlo en Giesbeek
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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.

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 • Ontspanningver. V. Ouderen Angerlo • G. Bolck en J. Bolck 

–Winterink • Vrouwen van nu Angerlo •
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

Annie en Leo van den Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • J.H.G. Weijers-Vels 
• P.L. Wieggers-Vermeulen • Jos en Corien Baars • Rosl en Willie Ipskamp • G. 
Koers • CV Knor en Knalpot • Dik en Nargy Bril • Hans en Tanja Verhoef • Mej. 
R.C.M. Beusekom• Harry en Jeanette de Wild • Tonin Stucadoors en Terrazzo  
• Mw. H. Aanstoot • Rie en Dinie Wieggers • H.J. Thiel • Harry en Liesbeth  
Knuman • M.B. Siebelink- van Dijk • 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. Elf-
frink • 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 • Stich-
ting Halvasten Angerlo • Johan en Marina Gores • Hanneke en Nanne Kampstra • 
Mw. A.J.S. Maatman-Hennekeij • J.H.H. Wieggers • Seniorenraad Angerlo • Henk 
v. Arem en Dinie Giesen • Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor • Henny en Otto 
Bonte • Anneke Nijman en Adri Breure • Fam. Klein Herenbrink • Wim Roelofs 
en Marianne Smits • Ghonda van den Broek • Henk en Janny Derksen • H.W. Pe-
ters • J.G. Kelderman • Hengelsportver. Ons Genoegen • Uit de Verf Communicatie 
• 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 • 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. Zadel-
hoff • Christine Damesmode Arnhem • H. Heeroma • Esther en Geert-Jan Re-
ijmer- van Westerlaak • J. Otten en H. Otten-Verhoef • Smirdex Nederland • E vd 
Kamp van Rooyen • Geert en Til Witjes • Christelijke Vrouwenvereiging Angerlo 
• St. Behoud Galluskerk Angerlo • Caritas • Loonbedrijf Kriesels • V.V Angerlo  
Vooruit • Mw. Rispen-Visser • J.W. Dekker-Beekman • Familie Cunningham •  

C.v. De Deurdouwers • Ontspanningsvereniging v. Ouderen 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

Kerstexpositie 2019
Al jarenlang is er een enthousiaste groep vrijwilligers actief om voor Kerstmis  
de Mariakapel van de R.K. Martinuskerk in Doesburg om te bouwen tot  
expositieruimte voor vele kerststallen.  Ze zijn er in verschillende varianten: 
zo klein als een luciferdoosje met hele kleine figuurtjes, als stallen met hele  
imposante beelden van wel een halve meter.

Het merendeel van deze kerststallen is particulier eigendom.
Ook is er o.a. een grote kerstgroep die in 1965 door vrijwilligers van de locatie  
werd gemaakt van papier-maché en vele jaren in de kerk heeft gestaan.  
Inmiddels is er enkele jaren geleden een nieuwe moderne stal aangeschaft.  
Beiden zijn het zeker de moeite waard ze te bekijken. 

Er zijn ook vele kerststallen uit verschillende landen te bewonderen.  
Bovendien is er informatie over de herkomst van de kerststal en de betekenis 
van de beelden. 
We maken er weer een sfeervolle en gezellige kerstexpositie van.
Dus wilt u tijdens de kerst even wat anders? 
Kom naar de R.K. Martinuskerk Juliana van Stolberglaan 3 in Doesburg. 

Wij zijn geopend op 
2de Kerstdag van 13.00 
– 16.30 uur en op  
zaterdag 28 december  
van 13.00 – 16.30 
uur. Wij ontmoeten u 
graag, het is echt de 
moeite waard. De koffie 
staat klaar en voor de  
kinderen is er limonade! 

INGEZONDEN
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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

Kom gezellig borrelen bij de 

openhaard met familie, vrienden 

of met collega’s voor een Kerst, 

nieuwjaars- of bedrijfsborrel en 

vraag naar onze heerlijke 
borrelplanken. 

Ook tijdens het bowlen zijn deze aan te bevelen.


