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Januari
Aan deze kant van de wereld is dit niet de 
meest inspirerende maand. Donker, koud en, 
na de uitbundige feestdagen, karig en kaal. 
Terwijl…
Januari is de maand dat de dagen weer  
lengen, nog nauwelijks merkbaar, maar toch. 
Het is de maand die ons er financieel weer 
een beetje bovenop helpt, zo zeer zelfs dat 
we het aandurven om, met vroegboekkorting,  
de zomervakantie in te plannen. En 
een paar centen apart houden om wat  
wintersale-voordeel binnen te harken. Waarin 
we op ijs en sneeuw ‘hals-und-beinbruch’ 
wagen in ruil voor de exclusieve sensatie die 
voorbehouden is aan deze wintersporten. 
Bovendien, en vooral, is het nu dat we thuis 
komen. Thuis, na het werk, in de warmte, bij 
elkaar, ouderwets gezellig, om van binnen 
naar buiten te kijken en blij te zijn dat je in 
je eigen stoel zit. “Oost, west”, dat is nu, dat 
is januari.
Deze maand legt zo het fundament onder het 
jaar waarin we hoop en verwachting waar 
gaan maken. En wanneer we aan het eind 
daarvan, voldaan en gelukkig, terugkijken 
op de maanden die achter ons liggen, dan  
herinneren wij ons de Alpen in maart, Kreta in 
juli, de feestdagen in December en al die lieve 
mensen waarmee we dit mochten beleven. 
Maar nooit januari, de maand die al dat geluk 
mogelijk gemaakt heeft. Dat is het onterechte  
en daarom extra droeve lot van deze  
bescheiden maand. 
Januari, misschien toch de mooiste. 

Jurgen Teunissen nieuwe Prinscarnaval 
cv De Deurdouwers

Op zaterdag 11 januari werden Prins Jurgen  
Teunissen en Prinses Annabel van der Most tijdens 
de pronkzitting gepresenteerd als het prinsenpaar 
van cv De Deurdouwers. Samen met hun twee  
adjudanten Frank Gijsberts en Werner Wiggers, 
Hofdames Bianca Hesselink en Lisette Looman 
gaan ze voorop in het festijn. 
Bij de jeugd zullen Jeugdprinses Lizzy Teunissen en 
jeugdhofdames Saar Teunissen en Silke Gijsberts 
samen met hun Jeugdadjudant Sil Teunissen gaan 
regeren over het rijk der Deurdouwers. 
De  leus van Prins Jurgen luidt niet voor niets “Als 
gezin knallen wij de carnaval in!!”.  
Ook was de buut van hoofdredacteur DARK [De 
Angerlose roddel krant] ijzersterk. Prominente 
dorpelingen werden op de hak genomen. Maar 
ook het gemeentebestuur moest het met hun 
subsidiebeleid ontgelden. De Dansgarde verraste 
de bezoekers met fantastische show,- en garde 

dansen. 
Ook werd deze avond de jubilarissen van cv De 
Deurdouwers in het zonnetje gezet. Harm Basten 
en Dennis Gores 22 jaar lid, Nico Klomp, Esther 
Baart en Kirsten Jansen 11 jaar lid kregen uit  
handen van voorzitter Timo Jansen het fel  
begeerde jubileum speldje uitgereikt. 
Voor Dennis Gores was de verrassing nog groter 
toen hij benoemd werd tot Lid van Verdienste. 
Muziekvereniging Nieuw Leven werd in het jaar 
dat zij honderd jaar bestaan verkozen tot de 
grootste Deurdouwer. Een mooie en verdiende 
waardering voor alle leden die betrokken zijn 
bij de muziekverening. Zij kregen namens de  
Deurdouwers een oorkonde van aftredend Prins 
Dirk-Willem Tiecken. Na afloop van de druk- 
bezochte pronkzitting waren de bezoekers in  
gelegenheid om het nieuwe prinsenpaar en hun 
hofhouding te feliciteren.

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORPSHuIS HET GEBOuW LATHuM
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
Tel: 06-53943219
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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

Meten is weten bij het Noorderbrug project in Maastricht

Het Noorderbrug project in Maastricht heeft ervoor gezorgd dat het 
verkeer dat aan de noordkant van de stad de Maas moet oversteken, 
beter doorstroomt. Voor dit infraproject in het zuiden van Nederland 
werd apparatuur ingezet van Eijkelkamp Soil & Water.

Onderdeel van het Noorderbrug project bestond uit de aanleg van een nieuwe 
weg. Daarbij werd er voor de fundering zogenaamd immobilisaat gebruikt 
(een mengsel van een of meerdere (afval)stoffen met toevoeging van een 
bindmiddel). Eenmaal aangebracht moest dat immobilisaat gemonitord  
worden. Men wilde namelijk weten hoe het materiaal zich in de bodem  
gedroeg. Daarvoor werd de hulp van Eijkelkamp Soil & Water ingeschakeld.

Bovendien werd er monitoringsapparatuur ingezet om de grondwaterstanden 
en waterpeilen in de kanalen te monitoren. Hierdoor kreeg de opdrachtgever 
meer inzicht in hoe deze zich tot elkaar verhouden. De Maas gaat bijvoorbeeld 
op en neer en bij een hoogwatergolf doet de ondergrond in de hele omgeving 
mee.

In totaal zijn er 8 grondwatermeetpunten ingericht en 3 drains. Deze drains 
waren er om te kijken of hier water in komt. Als het bijvoorbeeld regent en er 
komt water in, dan wist de opdrachtgever dat het immobilisaat op die plek 
doorlatend is en dat wilden ze liever niet. Door alle verkregen data, snapt de 
opdrachtgever nu heel goed hoe de bodem in het gebied werkt.

Bekijk ook de video op youtube.com/royaleijkelkamp



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Vanaf hier, mag je op het hele terrein van het 

ziekenhuis niet meer roken. ut was een van 

de waarschuwingen die ik zag bi-j Rijnstate 

ziekenhuus in zowel Zender as Aernhem. Met 

ut roken en dat gedogen geet ut de verkeerde 

kant op, of de goeie kant, ut is mar hoei da 

bekiek. Ei vrogger aes op visite kwam, dan 

stonden de sigaretten op toafel en koj ow  

eiegen merk uutkiezen. Mor opt ogenblik is 

dur un andere gedoogsfeer ten opzichte van de  

rokers dan vrogger. Ei now nog rook dan 

woj un bietje aangekeken, zo van go ist ow 

nog niet gelukt um van die verslaving af te  

kommen? En ze houwen un bietje afstand 

van de rokers, umdat die stinken. Misschien 

geet dat ok veur de auto,s gelden woarin we 

ri-jen. Sinds kort hek zun elektrische, die mooi  

opgelajen wut deur de zonnepanelen op ut 

huus. En ik betrapte mien dur van de wèèk op 

dak un meter of drie achter mien veurligger 

bleef stilstoan veur ut verkeerslicht. De afstand 

tussen zien en mien auto was zo groot umdat 

tie mien toch un potje stond te kwalmen in 

de mist. En ei doar achter stoa dan ruuk ie da  

meteen.  Ei ut vergeliek met de tolerantie van 

niet rokers, nor rokers dan geet doar misschien 

ok un bepoalde ontwikkeling in ontstoan. 

Mede begeleid deur wetgeving. Now mag  

ie al met bepaalde wagens de centrums van  

grote steden niet meer in umdat ze stinken. 

Over un paar joar trekken ze de elektrische 

wagens meer veur dan de brandstofauto’s die 

de lug vervuilen. En zo kriej dan utzelfde effect  

as met roken. Eerst wast normaal en now 

majt bijna naes meer. Van de wèèk kreeg ik  

trouwens un mooi epke op de aifoon. 

Dur stond de volgende boodschap op: De  

overeenkomst tussen een elektrische auto en 

diarree: dat is toch wel de angst of je het wel 

haalt tot aan je huis. Now hek da beie wel 

us metgemaakt en ik verzeker ow, beie is gin  

pretje dus da geet mien nooit meer  

gebeuren….høøp ik. 
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

HSV Ons Genoegen Giesbeek sluit het jaar 
af met een gezellige feestavond.
Zaterdagavond veertien december j.l. hield HSV 
“Ons Genoegen” haar jaarlijkse feestavond als  
afsluiting van het seizoen.
Wedstrijd- en recreatievissers met partner zorgden 
er voor dat het clubgebouw gezellig bezet was.
Er werden diverse ronden bingo gespeeld welke af 
en toe werden onderbroken voor een hapje en een 
drankje.
Aan het eind van de avond werd de uitslag bekend  
gemaakt van de afgelopen competitie. Deze  
jaarlijkse competitie werd gevist over 8 wedstrijden.
Hier kwamen tevens de verhalen naar boven van 
ludieke gebeurtenissen die tijdens de competitie 
hadden plaatsgevonden.
De uitslag van de competitie 2019 is:1e Bart  
Vesterink; 2e Gerard Hilferink en 3e René Schutte.

Voor de competitie van 2020 kan men zich nog  
opgeven, zie website HSV Ons Genoegen Giesbeek.

Ton Bos
Donderdag 16 januari overleed Ton Bos, een  
markant man, altijd betrokken, actief en creatief.  
Kwaliteiten die hij ook inzette voor zijn dorp. 
Zo was hij een van de drie oprichters van het  
Angerlo’s Nieuws. In de beginjaren verzorgde 
Ton de opmaak, was de huisfotograaf en als  
advertentieverkoper legde hij ook de  
financiele basis voor het voortbestaan van zijn 
blad. In Angerlo’s Nieuws verband was hij dus  
zeker een manusje van alles, die na enige tijd wel een   
aantal taken heeft neergelegd, maar altijd met 
een opbouwend kritische blik zijn blad bleef  
volgen. Het Angerlo’s Nieuws is hem voor zijn  
inzet en betrokkenheid grote dank verschuldigd en 
hij zal ook hier gemist worden. 
Wij wensen Diny, kinderen, kleinkinderen en verdere  
nabestaande sterkte met het verwerken van dit  
verlies. 

Namens het Angerlo’s Nieuws
Gerard Schaars

IN MEMORIAM

Giesbeek Masters 2020
Zondag 26 januari wordt, in het clubgebouw van 
schutterij EMM in Giesbeek, de 17e editie van het 
besloten darts-toernooi de “Giesbeek Masters“  
gespeeld. Het meedoen gebeurt op basis van 
uitnodiging! Dit jaar doen er weer ca. 40 darters  
mee. Bezoekers zijn van harte welkom want de 
entree is gratis. De loting gebeurt om 11:30h 
en het toernooi begint rond 12:00h. Eerst in  
poulewedstrijden, daarna gaat het verder in de 
knock-out wedstrijden in een winnaarronde en 
verliezerronde. In het begin van de avond hopen 
wij dat de finales gespeeld zijn. In beide rondes 
zijn er prijzen voor de nummer 1 t/m 3 en er is een 
prijs voor de hoogste finish.
Voor meer informatie over dit toernooi mail dan 
naar giesbeekmasters@outlook.com

INGEZONDEN
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Sportcafé met veiling op vrijdag 31 januari
Op vrijdag 31 januari vanaf 19.30 organiseert  
Angerlo Vooruit in Stadsbierhuys de Waag in  
Doesburg een geweldige avond om geld in te  
zamelen voor de inrichting van de nieuwe kantine.  
De bouwwerkzaamheden naderen het  
eindstadium en om de prachtige nieuwe  
accommodatie ook gezellig in te kunnen richten  
organiseert de vereniging een avondvullend  
programma met een sportcafe en een  
spectaculaire veiling.
Gastheer in het sportcafe is Peter van Zadelhoff 
(eindredacteur en nieuwslezer bij RTL) Hij zal  
onder andere praten met Klaas Jan Huntelaar 
en nog enkele interessante gasten. Aansluitend  
zal Peter van Zadelhof zich ontpoppen tot  
veilingmeester.
De kaarten voor deze avond zijn al bijna  
uitverkocht. Mocht u toch willen kijken wat er 
zoal te koop wordt aangeboden kijk dan eens op: 
www.angerlovooruit.nl/veiling. Via de website 

kunt u zelfs meebieden op prachtige kavels.
Een enkel voorbeeld: Een barbecue voor 25  
personen inclusief drankjes en bediening door 
onze charmante kantinedames en de onvolprezen 
grillmeister Geurt van de Kuit. Alsof dat nog niet 
genoeg is zullen tijdens de avond ook de Angerlose 
Toppers optreden en de Angerlose Peter Maffay. 
Kortom een succesvolle avond verzekerd. 
Stadsbierhuys de Waag werkt belangeloos 
mee aan deze avond. Speciaal voor de vroege  
bezoekers is er die avond een Angerlo Vooruit 3 
gangen dagmenu waarvoor u kunt reserveren bij 
De Waag.

In de maanden november en december van 
2019 werd het jaarlijkse 10 over Rood toernooi  
gehouden bij Café de Kruk in Giesbeek. Ook dit 
jaar was de belangstelling groot en deden er maar 
liefst 70 spelers mee.  Negen avonden waren er 
nodig om uiteindelijk op vrijdag 27 december tot 
twintig halve finalisten te komen. Onder deze  
spelers gerenommeerde biljarters maar ook een 
flink aantal verrassende namen. Deze finaleavond 
was zeer druk bezocht waardoor het af en toe wat  
krap aan het biljart werd, maar de organisatie wist 
alles toch in goede banen te leiden. uiteindelijk  
bleven er tien spelers over die op deze avond  
zouden strijden om de geldprijzen,  maar vooral 
om de titel ‘Kampioen 10 over Rood 2019’. Tijdens  
de finale bleek dat het een lange avond was  
geweest en dat gecombineerd met wat veel  

alcohol niet altijd tot topprestaties leidt. Dat gold 
niet voor winnaar Siebe Witjes die er geen gras 
over liet groeien en zijn tweede titel opeiste op 
gepaste afstand gevolgd door Frans Weijers en 
Tijmen Bokstart. Op de laatste drie avonden werd 
er weer een verloting gehouden en de opbrengst 
werd zoals altijd geschonken aan de biljart- en 
dartvereniging. De organisatie kijkt met trots  
terug op een geslaagd en vooral gezellig toernooi 
en dankt iedereen voor zijn inbreng en hoopt 
dat er ook in 2020 weer velen aan dit toernooi  
zullen deelnemen. De volledige uitslag van de  
finale:  1.Siebe Witjes, 2. Frans Weijers,  3. Tijmen 
Bokstart, 4. Peter Ribbers, 5. Willem Kruk, 6. Geert 
Bolck, 7. Enrique Klomp, 8. Pieter van Haren,  
9. Roel Greutink, 10. Dickie Jansen

Siebe Witjes wint voor tweede maal 10 over Rood toernooi

(op de foto de top 3 van links naar rechts: Frans Weijers, 
Siebe Witjes, Tijmen Bokstart)

In december en dan vooral rond kerstmis is het  
altijd een drukte van belang in de St. Martinuskerk 
in Giesbeek. Er wordt door de kosters Henk en Willy 
en Jan ubbink druk gebouwd aan de versiering 
van de kerk, waarvan Jan het leeuwendeel van de 
kerststal in de kerk voor zijn rekening neemt. Alles 
wordt klaar gemaakt om de geboorte van Jezus, op 
25 december in het jaar 0000, te kunnen herdenken  
en vieren. Allereerst komen de kinderen van de  
Paulusschool naar de kerk om naar het  
kerstverhaal te luisteren. Meer dan 200 gezonde  
versnaperingen mochten de kinderen, na de  
opvoering van het kerstverhaal door docenten, 
uit handen van de voorzitter van de locatieraad  
ontvangen en verorberen. Het DMK zorgde op  
zondag 22 december voor een mooi concert. Samen  
met het Jongerenkoor Vox uit Brummen werd 
een erg mooi concert over het voetlicht gebracht. 
Beide koren staan onder leiding van dirigent Floris 
Dirkse van den Heuvel. Onder zijn leiding werd er 
door de bezoekers ook een aantal kerstliederen  
meegezongen om alvast in kerststemming te  
komen. Op maandag 23 december hadden de  
Activiteitenvereniging en de kerk de herdertjestocht 

georganiseerd. Vanaf een uur of zes in de middag, 
liepen een honderdtal kinderen met hun begeleiders  
door het dorp om het kerstverhaal te zien en te  
horen. Op verschillende locaties in het dorp hoorden 
ze dan dat er een volkstelling was, dat er soldaten 
waren, dat er koningen waren die de nieuwgeboren 
Koning der Joden wilden zien, dat Maria en Jozef in 
een stal bivakkeerden omdat alle hotels volgeboekt  
waren. Na die frisse wandeling was het in de  
warme kerk goed toeven met iets lekkers. Tijdens de  
kerstnacht werd de viering opgeluisterd door 
een ensemble van St. Gregorius. Samen met het  
Caeciliakoor werd voor een goede viering gezorgd.  
Op tweede kerstdag was er ook een viering.  
Natuurlijk trokken de uitgestalde kerststallen  
boven in de Martinuszaal heel veel belangstelling. 
Op tweede kerstdag om 20.00 uur was St. Gregorius  
verantwoordelijk voor het muzikale hoogtepunt  
tijdens deze kerstdagen. Een prachtig concert  
waarin vele nummers gespeeld werden die ook 
op de CD 100 jaar St. Gregorius staan. Een van de  
concertstukken was Mother Earth. Dit werd op zo 
een gevoelige wijze gespeeld, dat duidelijk werd dat 
deze Mother Aerth er problemen mee heeft hoe wij 

met haar omgaan en dat daar een kentering in moet 
komen. Waarvan akte. De eerste zondag in januari 
organiseerden de Vrienden van de Giese Toren de 
Winterfair. Met meer dan duizend belangstellenden 
is duidelijk dat de activiteiten die op het programma  
staan aanslaan en voor herhaling vatbaar zijn. 
Op zaterdag elf januari sloot de locatie Lathum  
Giesbeek de kerstperiode af met een  
nieuwjaarsreceptie. Zij zien al weer uit naar de 
volgende activiteiten zoals: op zaterdag 25 januari 
om 19.00 uur is er een eucharistieviering i.v.m. het 
100 jarig bestaan van fanfarecorps St. Gregorius, 
op zondag 9 februari stellen de communicantjes 
van de parochie zich voor in een viering om 11.00 
uur, op zondag 1 maart om 10.00 uur is er een  
gospelviering met het koor A Sign of Friendship, 
op dinsdag 3 maart is er een hoorzitting om 19.30 
uur waarop ingegaan wordt op de voorgenomen  
onttrekking van het gebouw aan de eredienst in 
2021, op zaterdag 14 maart komt komt het P(T)
opkoor in Control uit Doesburg om 20.00 uur een 
concert verzorgen. 

Activiteiten in de St. Martinuskerk
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 

Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum
De bestuursleden
De Giesbeekse foto waarover we graag informatie 
ontvangen lijkt op een bestuur. Maar waarvan? 
De foto waarschijnlijk is gemaakt in de jaren ‘60. Er 
staan meerdere bekenden op, maar van een aantal 
personen weten we de namen niet. 
De lijst: 1. Jan Witjes, 2. Hr. Theet Wieggers, 3. Hr. 
Langenhof (welke), 4. ?, 5. Hr. Van Haren (welke, 
Henk?), 6. Willem Berends, 7. ?, 8. Hr. Jansen  
(voornaam?), 9. ?, 10. Herman Ebbers, 11. Hr. 
Worm (welke?), 12. Arnold van Swaemen,  
13. Pastoor Middelweerd, 14. Jan Leenders, 15 .? , 
16. Theet Derksen, 17. Jan Gieling. 
Vragen waarop we graag een antwoord willen: 
waar en waarom is deze foto gemaakt? En wie zijn 
de nog niet bekende personen?

De foto van de meisjes met de teiltjes publiceerden  
wij in het Angerlo’s Nieuws van 23-11-2019.  
Hierop zijn nog geen reacties op gekomen. Het 
is een foto van de jaren ‘50, van de VGLO in  
Giesbeek. Enkele personen 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 de dames aan het leren? Zij  
hebben een teiltje voor zich. De foto is gemaakt  
door de redactie van de Gelderlander in  

Doetinchem.
Wie over de foto’s informatie kan  
verschaffen kan 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 retour geven binnen 1 week.

Oudejaarsdrive Bridgeclub “Angerlo
De oudejaarsdrive van afgelopen zaterdag 28  
december was zoals eik jaar weer een groot succes.
Dit keer met een maximum aan deelnemers 64  
paren verdeeld over 3 lijnen.
Ina had weer een goed gevulde prijzentafel  
samengesteld en de wisseltrofee werd dit jaar  
gewonnen door Francis en Tonnie.
Ook het stamppotbuffet viel bij een ieder in de 
smaak
Alle 30 prijswinnaars poseerden even voor de foto.

Stichting Slachtofferhulp bij 
Het Ouderencontact in Angerlo
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 
jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats op 
donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 
uur. 
Het adres: ‘Wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in Angerlo 
(dit is het gebouw achter de Galluskerk) 

13 februari
De heer J. Kwast uit Doetinchem werkt bij Slachtof-
ferhulp. 
Deze instantie helpt o.a. na een calamiteit, misdrijf, 
verkeersongeval of een vermissing.
Hij geeft voorlichting  over zijn werk en wat er al-
lemaal gebeurt.

CULTUURHISTORISCH
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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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INGEZONDEN

GSV’38 huldigt trouwe leden
Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in de  
traditionele goed gevulde kantine zijn er vijf leden  
gehuldigd door voorzitter Roel. Michel van Es 
is als trouwe buitenspeler actief in het 3e elftal  
en kreeg een speld voor nog 25 jarige bijdrage op 
en rond het speelveld van GSV’38. Als 40 jarige  
jubilarissen kregen Martin ubbink, Rick Meurkes 
en Jerzy Zwartkruis een speld uitgereikt. Martin,  
voorheen veldvoetballer maar nu nog iedere  
zaterdagmiddag actief in de zaal, heeft zijn  
sporen voor een groot deel verdiend als leider van 
het 4e elftal. Rick heeft diverse elftallen doorlopen 
en is trouw aan de vereniging. Nu eveneens nog  
actief in de zaal iedere zaterdag. Jerzy als  
voormalig speler van hoofdzakelijk het eerst elftal 

stond altijd zijn mannetje. Hij  nam het vaak op 
voor verzorgers zoals de verhalen er nog zijn tegen  
Kilder en SJN. Later is hij het trainingsvak in  
gegaan en speelt nu nog bij VVG in Gaanderen.  
Hans Soethof werd voor 50 jaar trouw  
lidmaatschap gehuldigd en was in het verleden  
een belangrijke middenvelder en verdediger  
voor zowel 1 als 2e elftal. Hans is nu iedere  
zondag langs de velden te vinden als supporter 
en werkt iedere maandag in de maandaggroep 
om het sportpark op niveau te houden. Na deze  
uitreikingen bleven de bloemen achterwege en 
kregen de jubilarissen een unieke geschenkdoos 
met diverse toiletartikelen, voorzien van GSV logo.

INGEZONDEN

Helemaal InCTRL het voorjaar in!
Op 14 maart 2020 neemt Popkoor InCTRL u mee de 
lente in met een groots voorjaarsconcert in de Sint 
Martinuskerk te Giesbeek. Tijdens het concert zullen  
zij een deel van hun gevarieerde repertoire laten  
horen met zowel Engels- als Nederlandstalige 
 muziek. Nummers van artiesten als Tina Turner, 
Racoon, Queen en Bløf zullen gezongen worden. 
Popkoor InCTRL is een gemengd koor op alle  
vlakken, mannen en vrouwen, jong of ietsje ouder 
en vijf stemgroepen. Het koor staat onder leiding 
van dirigent Esther ter Steeg. Het voorjaarsconcert 

in de Sint Martinuskerk zal tevens een voorproefje 
zijn van hun jubileumconcert op 16 en 17 april 
2021 in het Musiater te Zevenaar!
Op 14 maart 2020 gaan om 19:30 uur de deuren 
open om u van harte te ontvangen. Het concert 
start om 20:00 uur met tussendoor een korte  
pauze zodat u even op adem kunt komen.  
Kaarten voor het voorjaarsconcert kosten €7,50 
per stuk en zijn verkrijgbaar via info@inctrl.eu. Ter 
Steeg Lederwaren te Doesburg, via de koorleden of 
via de website www.inctrl.eu. 

Hans Verhoef draagt stokje over
Na vijftien jaar als ploegcommandant van  
Brandweer Giesbeek, heeft Hans Verhoef op 1  
januari het stokje doorgegeven. Hoewel hij nog 
een jaar werkzaam zal zijn als bevelvoerder, draagt 
hij het postcommandantschap over aan Maarten  
Soethof. Hans, die naast zijn dagelijkse werk als 
preventist bij Veiligheidsregio Gelderland-Midden  
al bijna veertig jaar actief is bij de vrijwillige  
brandweer, vond het tijd om een stapje terug 
te doen. “Ik wil de veertig jaar bij Brandweer  
Giesbeek graag volmaken. Op deze manier kan ik 
niet alleen actief blijven, maar ook zorgen voor een 
goede warme overdracht.” aldus Verhoef. Na een 
sollicitatieprocedure is Maarten Soethof aangesteld  
als nieuwe ploegcommandant. Soethof, die  
geboren en getogen is in Giesbeek, is vrijwillig 
brandweerman sinds 2005. Hij heeft zich opgewerkt 
tot bevelvoerder, oefenleider, FRB-er, en is lid van 
het team oppervlakteredding. In het dagelijks leven  
is hij werkzaam als Process Project Engineer bij  
Eijkelkamp SonicSampDrill in Giesbeek. Omdat hij 
dus niet alleen in het dorp woont, maar ook werkt, 
heeft hij de mogelijkheid om als de pieper gaat snel 
bij de brandweerkazerne te zijn. Daarnaast kent hij 
het verzorgingsgebied en de brandweercollega’s 
goed.
Soethof: “Ik ben trots dat ik leiding mag gaan geven  
aan Post Giesbeek. Het is een actieve jonge groep 
waarin er net drie nieuwe brandweermensen 
hun diploma hebben ontvangen, en er nog drie in  
opleiding zijn. In deze tijden waarin een groot tekort 

is aan brandweermensen is dit erg bijzonder. Verder 
ben ik blij dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan 
de veiligheid van ons mooie dorp.”
Brandweer Giesbeek kijkt terug op een jaar 
met een recordaantal uitrukken. Waar de pieper  
normaal gesproken ongeveer 30 keer per jaar gaat, 
waren er in 2019 53 uitrukken. Zowel in 2018 als 
2019 is een aantal brandweermannen na vele jaren 

trouwe dienst gestopt. Daarom wil Maarten nog wel  
benadrukken dat nieuwe mensen altijd welkom 
zijn. “Kom eens kijken op een oefenavond of vraag 
eens aan een van de andere brandweermensen 
wat hun ervaringen zijn.” Meer informatie op  
www.brandweer.nl/gelderland-midden of mail naar: 
maarten.soethof@vggm.nl .

INGEZONDEN
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ZIN IN KUNST ‘Druksels van hemel en aarde’
Dinsdag 4 februari is alweer de derde bijeenkomst 
in de serie Zin in Kunst: een avond rond de vraag: 
Maakt kunst ons leven meer de moeite waard? 
In het kader van de aanstaande viering van 75 
jaar bevrijding verkennen we deze vraag aan de  
hand van het werk van Hendrik Werkman. Deze 
kunstenaar is beroemd geworden door zijn  
volstrekt originele drukwerken, die hij ‘druksels’ 
noemde. In de donkere periode voor en in de  
tweede wereldoorlog was zijn werk een bron van 
hoop en bemoediging. Vlak voor de bevrijding is hij 

door de bezetter gefusilleerd.
Tijdens deze avond wordt kort zijn levensverhaal 
verteld en kijken we naar zijn werk. 
Wat is er te zien als we aandachtig kijken? Hoe 
maakt Werkman met schijnbaar eenvoudige  
vormen en kleuren zichtbaar en voelbaar wat in 
ons alledaagse leven vaak verborgen blijft, over 
het hoofd wordt gezien? Kan zulke kunst ons  
misschien in contact brengen met wat er werkelijk  
toe doet? Met het wezenlijke? En schept kunst 
dan verbinding als alleen onze woorden te kort  

schieten? Als deze vragen je nieuwsgierig maken, 
kom dan meekijken en misschien mee spreken.
Datum: 4 februari 2020. Tijd: 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.45 uur). 
Plaats: Huiskamer van ‘Komdersuut’, voormalige 
pastorie bij de Galluskerk, Dorpsstraat 31 Angerlo. 
Kosten: €5,- (incl. koffie/thee) 
Info: Wim Gilsing, w.gilsing@telfort.nl 
tel. 06 52341957.
Chris Kors, chris.kors@gmail.com tel.0313-844539.

Bachcantatedienst in de Martinikerk
Op zondag 26 januari zal in een gezamenlijke 
viering van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Arnhem en de Protestantse Gemeente te Angerlo-
Doesburg de Bachcantate ‘Herr, wie du willst, so 
schicks mit mir’ (BWV 73) worden gezongen. Deze 
viering vindt plaats in de Grote of Martinikerk in 
Doesburg. Het Bachensemble Arnhem staat onder  

leiding van Pieter Endedijk. Voorganger in de  
viering is ds.Chris Kors. Het orgel wordt bespeeld 
door Wilbert Berendsen.
Bach schreef deze cantate speciaal voor deze 
zondag in het liturgisch jaar, de derde zondag na 
Epifanie. Op deze zondag staat Mattheüs’ verhaal 
centraal over een melaatse die genezen wordt  

nadat hij heeft uitgeroepen ‘Heer, als u het wilt, 
kunt u mij reinigen.’ Bachs onbekende tekstdichter 
gaat echter niet in op die genezing, maar focust  
op het je toevertrouwen aan Gods wil. Bach  
toonzet die onverwachte invalshoek met  
verrassende muziek! De cantatedienst begint om 
10.00 uur. Weet u van harte welkom!

Dorpsplatform Giesbeek in 2020
Ook in 2020 willen we als Dorpsplatform Giesbeek 
de belangen van ons dorp vertegenwoordigen en 
aanjager zijn voor de inwoners van Giesbeek. We 
pakken signalen op, zoeken naar gelijkgestemden 
en verbinden inwoners om samen zaken op te  
pakken. Dit doen we vanuit vier thema’s;  
voorzieningen, leefbaarheid, omgeving en  
toekomst. 
Voor de leefbaarheid in het dorp is bijvoorbeeld 
de app ‘Fixi’ handig. Hiermee kunt u eenvoudig  
melding maken van zaken in de openbare 
ruimte, zoals kapotte lantaarnpalen, overvolle  
prullenbakken of losliggende stoeptegels. De  
gemeente kan zaken snel oppakken en de melder 
op de hoogte houden. Het dorpsplatform monitort 

de app en zal tips en verbeterpunten aankaarten  
bij de gemeente. En wist u dat een groepje  
Giesbekers bezig is een klompenpad te  
ontwikkelen? Het dorpsplatform ondersteunt 
deze werkgroep. Er is een plan ontwikkeld en 
gesprekken met gemeente en Stichting Gelders 
Landschapsbeheer lopen voorspoedig. Wanneer  
de aangevraagde subsidie wordt toegekend is 
het zelfs mogelijk om uit te breiden met een  
kinderklompenpad.
Ook zijn er ontwikkelingen die we kritisch volgen,  
zoals de harmonisatie van subsidies en de  
energietransitie. Giesbeekse verenigingen krijgen 
te maken met het herzien van de subsidieregeling.  
De verwachting is dat het huidige plan in de  

gemeenteraad geen akkoord krijgt, omdat veel 
partijen kritisch zijn over de conceptregeling. 
Als dorpsplatform vinden we de diversiteit aan  
verenigingen belangrijk voor de leefbaarheid nu en 
in de toekomst. Daarom kijken we kritisch mee met 
deze ontwikkelingen. De energietransitie blijven  
we ook volgen. Met name de ontwikkelingen  
rond aardgasvrije wijken en de regionale 
energie strategie (RES). Voor een werkgroep  
duurzaamheid lijkt nu nog te weinig animo te zijn. 
Meer info vind u op: 
www.zevenaar.nl/100-aardgasvrij
www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie 
www.aardgasvrijewijken.nl
www.regionale-energiestrategie.nl

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

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
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Kom
 langs in onze winkel!

Uitmaat 25 in Giesbeek

Specialist in:

bak-, kinder-, stads-, mtb- & race�etsen

e-bikes

speed-pedelecs

maatwerkoplossingen

rolstoelen & scootmobielen

lease & verhuur

Altijd welkom voor

een kop ko�e!
T : 0313 633 110
W: doornbikes.nl



AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
25 januari 19 uur Eucharistieviering Pater G Remmers 
 Caeciliakoor Viering 100 jr St. Gregorius
4 februari 10.00 uur Pater G Remmers Eucharistieviering 
 met samenzang
9 februari 11.00 uur Pastoor Thanh Ta Eucharistieviering 
 communicantjes voorstellen Caeciliakoor
15 februari  19.00 uur Woord en Communiedienst J. ubbink 
 Caeciliakoor
1 maart 10.00 uur Gospelviering Ds. G. Jansen 
 A Sign Of Friendship
3 maart  10.00 uur Eucharistieviering pater G. Remmers 
 met samenzang
3 maart  19.30 uur Hoorzitting in de kerk. 
 Iedere parochiaan is welkom
14 maart  20.00 uur concert in de kerk van P(T)opkoor 
 In Control uit Doesburg 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
26 januari Martinikerk 10.00 uur  ds. Chris Kors 
 Bach-cantate viering, aansluitend de uitslag 
 gedichtenwedstrijd met poëzie en muziek
02 februari Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
 Martinikerk 16.00 uur Preek van de Leek
09 februari Galluskerk  10.00 uur ds. Henk Teeuwen
16 februari Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
23 februari Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
01 maart Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
PKN kerk Lathum-Giesbeek
26 januari 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
2 februari 10.00 uur ds. B. Bomer uit Doesburg
9 februari 10.00 uur ds. W. van Wakeren uit Veenendaal 
 Viering van Heilig Avondmaal
16 februari 10.00 uur ds. A. Oude Kotte uit Wehl.
23 februari  10.00 uur ds. A. Hiemstra uit Westervoort
1 maart 10.00 uur ds. G. Jansen predikant 
 Lathum/Giesbeek
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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. 

25 jan. ‘20 19.30 uur The Best of 100 jaar Gregorius
26 jan. ‘20 Giesbeek Masters, besloten darttoernooi. 
 Schuttersgebouw E.M.M.
27 jan. ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
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
4 feb. ‘20 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: wandelen 
 (alleen voor leden), 13:30, de Bleek
7 feb. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
7 feb. ‘20 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken Maandopening  
 Beter Horen (alleen voor leden), 14:30, Grotenhuys
10 feb. ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
14 feb. ‘20 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: klaverjassen,  
 jokeren, bridge, rummicub (alleen voor leden), 14:30, Grotenhuys 
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
18 feb. ‘20 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: wandelen  
 (alleen voor leden), 13:30, de Bleek
19 febr. ‘20 Christelijke vrouwenvereniging Lathum: De Winkel van Sinkel
19 feb. ‘20 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: bowlen                                                   
 (alleen voor leden), 14:00, Kulturhus Drempt
21 feb. ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Kaartavond
24 feb. ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk

Project Revitalisering 
‘Grondig voor en door 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. Het project is bijna klaar, in 
deze uitgave leest u de planning van de laatste fase van het project. 
Rioolwerkzaamheden
De komende weken werken we aan het riool in de: Weth. J. Teeringstraat,  
Dr. Ariënsstraat, Tulpstraat en de Tuinstraat. 
Straatwerkzaamheden
In deze laatste fase gaan we aan de slag met de bestrating in de volgende 
straten: 
Dorpsplein en Melaniastraat, Burgemeester van Rielstraat, Rozenstraat  
(Leliestraat tot Dahliastraat), Dahliastraat, Beatrixplein vanaf het hofje tot  
aansluiting Weth. J.Teeringstraat, Dr. Ariënsstraat, Tulpstraat, Weth. J.  
Teeringstraat en de Tuinstraat. Hoe lang we bezig zijn, is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
Dorpsplein
Het Dorpsplein pakken we als laatste aan. Op 18 februari presenteren wij het 
plan daarvoor graag aan u tijdens een bewonersavond. Inwoners van Giesbeek 
krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Het is duidelijk dat het kunstwerk niet op 
het nieuwe dorpsplein blijft. Wat er met het kunstwerk gaat gebeuren, is op 18 
februari ook bekend.  
Groen
De eerste bomen en beplanting staan al in de plantvakken. De komende tijd 
planten we het overige groen in fases aan. Zo heeft Giesbeek in het voorjaar 
weer een frisse en groene uitstraling. 

Eind van deze maand begint de Poëzieweek weer. Deze start op donderdag 
30 januari en duurt tot en met 5 februari. De week is bedoeld om propaganda  
te maken voor Het Gedicht.
De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg heeft in het kader van die 
Poëzieweek nu al voor de achtste keer een gedichtenwedstrijd georganiseerd. 
Het thema is dit jaar: “De toekomst is nu” en hierop is weer een behoorlijk  
aantal inzendingen binnengekomen. uit al die gedichten de mooiste en 
meest aansprekende te kiezen, kostte ons als jury (bestaande uit Chris Kors,  
Petra Spaan, Marian Grandia, Jan Ravensteijn en Tineke Beishuizen) heel wat 
hoofdbrekens, maar we zijn eruit gekomen. Als u benieuwd bent naar het  
winnende gedicht en naar wat er verder is ingezonden, moet u zeker op  
zondag 26 januari naar de Martinikerk komen.
Vanaf 11.30 bent u van harte welkom om met de kerkgangers koffie en/of 
thee te drinken, waarna u om 12.00 een kort, maar onderhoudend programma 
wordt aangeboden. 
Het juryrapport wordt doorgenomen door Tineke Beishuizen, die op haar zo 
enthousiaste en liefdevolle wijze een aantal van de, niet winnende maar  
evengoed mooie, inzendingen zal laten horen.
Chris Kors zal de uitslag bekend maken, stadsorganist Wilbert  
Berendsen zal een en ander muzikaal omlijsten en als apotheose zal  
burgemeester Loes van der Meijs het winnende  gedicht onthullen aan een 
muur van de kerk. Omdat het daarna dan zo’n beetje lunchtijd is, zijn alle  
belangstellenden wederom van harte welkom in de Koffie-, Thee- en  
Aandachtschenkerij van de Martinikerk voor een gratis hapje en een drankje.

Feestelijke ontknoping 
gedichtenwedstrijd
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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.

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 • 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
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. 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. Peters • 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.  
Zadelhoff • Christine Damesmode Arnhem • H. Heeroma • Esther en Geert-Jan  
Reijmer- van Westerlaak • J. Otten en H. Otten-Verhoef • Smirdex Nederland •  
 vd Kamp van Rooyen • Geert en Til Witjes • Christelijke Vrouwenvereiging Lathum 
• 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 • M. Szoltek  
• Danny en Kristianne Wolf • Harry en Ida Oostland • H.W. Witjes en M.H.  
Witjes Derksen • M.J. Fohr en P.R. Fohr-Borger • J.M. Baars en E.J. Baars-Worm • B. 
Klein Herenbrink • G.S.V. ’38 • Joost Thiel • Gerdi en Ad Epskamp • Acupunctuur 
De Liemers • Bridgeclub “Angerlo” • Wim en Marietje Lourens • Henk en Klaske 
Groenewoud • Annie en Leo van den Boom • Fotoherkening IJsseldorpen • Corrie 
en Frans Worm • Ron en Judith Ribbers • Oranjevereniging Angerlo • Vrouwen van 

Nu Angerlo •

NB: Sponsorovereenkomsten worden niet automatisch verlengd. 
Wij vinden het fijn als u het Angerlo’s Nieuws blijft sponsoren! 

Maak s.v.p. 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

Ben jij onze nieuwe Zelfstandig 
Werkend 2e Beheerder en heb 
jij geen 9 tot 5 mentaliteit? Dan 
zoeken wij jou!
Zalencentrum de Meent Angerlo bestaat ruim 35 jaar. Wij zijn een bedrijf 
met een lange gastvrije traditie en wij hechten veel waarde aan de wens 
van de gast. Dit verwachten wij dus ook van jou. Wij verwachten van jou een  
zelfstandige houding. Dat je je eigen bestellingen doet en samen met de 1e 
Beheerder ons enthousiaste team kunt aansturen en het Zalencentrum kunt 
beheren.
Wat zoeken wij:
o Aantoonbare werkervaring; zowel in de keuken als achter de bar
o Een vakgerichte zelfstandig werkend kok
o Een passie voor het bereiden van gerechten; eigen creatieve inbreng.
Functie eisen:
o Wisselende werktijden, ook weekend en feestdagen
o Goede beheersing van de Nederlandse taal
o Flexibele instelling en doorzettingsvermogen
o Representatief, stressbestendig en teamplayer
o Creatief zijn in het oplossen van voorkomende uitdagingen, zelfstandig
Wij bieden:
o Een marktconform salaris gebaseerd op opleiding en werkervaring
o Een gemotiveerd team
o Werken in een te gekke en dynamische zaak met doorgroeimogelijkheden
o Soort dienstverband: Parttime
Naast een 2e Beheerder zijn wij ook op zoek naar een ervaren en enthousiaste 
medewerker voor in de keuken en achter de bar. Deze functie betreft een ook 
parttime functie.
Meer informatie over Zalencentrum de Meent? Check onze website www.
demeent-angerlo.nl 
Zie je jezelf in deze functie? Mail (info@demeent-angerlo.nl ) ons dan je cv.
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13.00 - 15.30 UUR
IN HET RESTAURANT

GRATIS ENTREE


