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Februari
Dinsdag, halfvijf. De wereld slaapt onder een 
klamme grijze deken. Geen geluid, ja, ver 
weg, een gakkende gans en heel vaag ergens 
een auto. Verder absolute stilte. Terwijl, het is 
halfvijf in de middag en normaal is de weg vol 
met forensen die terugkomen van hun werk. 
Vandaag niet. 
Tien minuten later, ben met de hond het 
pad afgelopen, sta nu achter de zomerdijk,  
onzichtbaar, geniet van het hier zijn, de wind 
en van de voortdurende stilte. Alleen op de 
wereld.
In februari zit de lente nog niet in de lucht, 
maar wel in de hoofden van de mensen. En 
de voorbereidingen zijn al begonnen. Op 
het werk, achterstanden inhalen en uren  
bufferen; alvast tijd sparen die straks als het 
voorjaar wordt zoveel kostbaarder is. In de 
tuin, het hek repareren voordat het groen 
er weer overheen groeit. En in huis, plannen  
maken hoe we de voorjaarsschoonmaak  
gaan combineren met schilderwerk en  
herinrichting. Daar hebben we nu tijd voor, 
want buiten is het saai en kleurloos.
Ondertussen, alles is onveranderd. In een 
ooghoek zie ik een mug. Vreemd, in februari, 
hier in de uiterwaarden. Is de natuur van slag 
of bestaan er wintermuggen? Achter het riet 
een plons: bever, rat of vis? De hond is aan 
de voet gaan zitten en vraagt zich af waarom 
we stilstaan. Heel even hou ik de adem in, 
in harmonie met de hele wereld, stil en in  
afwachting. 
Februari is als de zwart-wit foto waar geen 
kleur aan kan tippen.

Nieuw ontwerp voor het dorpsplein Giesbeek

Nu de bestrating, het groen en de riolering in  
Giesbeek aangepakt zijn, gaat het dorpsplein op 
de schop. Tijdens eerdere bijeenkomsten konden 
inwoners hun ideeën en wensen voor het plein 
aangeven. De gemeente Zevenaar heeft een 
schetsontwerp gemaakt waarin deze wensen daar 
waar het kan meegenomen zijn. 
Op dinsdag 18 februari konden inwoners van  
Giesbeek dit ontwerp bekijken en hun mening  
geven. Er is nog ruimte voor kleine aanpassingen.  
Nu gaat de gemeente aan de slag met het  
definitieve ontwerp en de planning voor de  
uitvoering.
Een groen plein met ruimte voor spelen en  
evenementen 
Het plein krijgt een groene uitstraling met  

bloeiende planten en een gazon. Ook voor spelen  
is er aandacht. Zo komt er op het plein een  
watergoot met spuitelementen waar kinderen in 
de zomermaanden kunnen spelen. Er is voldoende 
ruimte voor parkeren en voor de weekmarkt. 
Het gras legt de gemeente aan met een  
verstevigde ondergrond, zo kan het hele plein 
gebruikt worden voor evenementen zoals  
bijvoorbeeld de kermis en koningsdag. 
Bankjes rond het plein, om even uit te rusten 
of om te genieten van het uitzicht, maken het  
dorpsplein compleet.
Zie ook: 
www.angerlosnieuws.nl giesbeek.vdlisdonk.eu  
en http://dorpsplatformgiesbeek.nl 

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

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

www.spOrTcAFEAkTIEF.Nl
BINGErDENsEDIJk 2  6987 EA GIEsBEEk
Tel: 06-53943219
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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

Betrouwbare debietdata van Veluwse beek de Grift 

De Grift is een beek die iets buiten Apeldoorn ontspringt. Via allerlei  
vertakkingen verzamelt de Grift het water en laat het door de  
omgeving stromen. Omdat in het stedelijk gebied van Apeldoorn 
veel veranderingen plaatsvinden, heeft Waterschap Vallei en Veluwe, 
in samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water, een debietmeetpunt 
geïnstalleerd. Hydroloog Harmen van de Werfhorst, werkzaam bij het 
waterschap, vertelt er meer over.

‘Als waterschap hebben we de opgave om dagelijks aan de norm te voldoen 
en een van de onderdelen daarvan is dat we moeten zorgen voor droge  
voeten. In het stedelijk gebied betekent dat huizen niet mogen onderlopen  
met water. Om dat te controleren, gebruiken we allerlei rekenkundige  
modellen. In die modellen zitten allerlei formules om te berekenen wat de 
afvoer van water moet zijn. Maar die afvoer willen we wel graag controleren 
met daadwerkelijke metingen zodat we daarmee onze modellen weer kunnen 
ijken.’
‘Het project bij de Grift is hier een mooi voorbeeld van. Via allerlei  
vertakkingen in Apeldoorn verzamelt de Grift het water en laat het hier langs 
stromen. Maar in het stedelijk gebied van Apeldoorn gebeurt er momenteel  
veel. Zo worden er beken bovengronds gebracht en allerlei verharde  
oppervlaktes zoals daken, parkeerplaatsen en wegen afgekoppeld zoals we 
dat noemen. Voorheen stroomde het water daarvan via het riool naar de  
zuiveringsinstallatie. Maar de neerslag die valt is relatief schoon, dus we  
hebben de wens uitgesproken om dat zoveel mogelijk te scheiden. Het  
regenwater mag best in het oppervlaktewater terecht komen, maar we willen 
dus wel een vinger aan de pols te houden om te kijken of dat allemaal goed 
gaat.’

‘In het renkums Beekdal hebben we een soortgelijk systeem staan van  
Eijkelkamp soil & water en daar zijn we heel tevreden over. In de Grift  
hebben we in het verleden ook al een debietmeetpunt gehad, die zat iets  
verder bovenstrooms, maar daar hadden we eigenlijk best veel last van  
aanwas van zand en slib. Hierdoor waren de metingen onbetrouwbaar.  
Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte locatie waar 
we  betrouwbare data krijgen. Het project is voor langere duur en we hebben 
nog geen einddatum vastgesteld. Als de reeks lang genoeg wordt kun je er 
allerlei interessante informatie uit halen. Na verloop van tijd zou je er wellicht 
invloeden van klimaatveranderingen uit kunnen halen.’



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Nederlanders heuren bi-j de vijf gelukkigste  
landen van de wereld. Eit hun vroag, dan  
zeggen negen van de tien volwassen  
Hollanders, dat ze ut nor hun zin hebben. Dur 
zit wel un bepoalde nuance in. Bi-jveurbeeld 
hoger opgeleiden geven dukker aan dat ze ut 
nor de zin hebben dan lèger opgeleiden. Toch 
wut dur ok nog deur un groot aantal minsen 
behoorluk geklaagd. Eigeluk zoj dat um motten  
dreaien. Ei bi-jveurbeeld van ow werk kom, 
dan moj thuus nie meteen beginnen te klagen 
øver de dingen die mis liepen die dag, mor 
moj de dingen die goed gingen eerst mor es 
benoemen en dan de dingen die mis gingen 
un bietje relativerend benaderen. Un bietje  
positiever de dingen benaderen schèèlt vaak al 
un hoop. Zo zat ik laats un bietje te luusteren 
nor un conversatie in un wachtkamer, bi-j de 
dokter. Doar werd dur nog us flink uutgemèten  
wat tur allemoal niet deugde in ut land. Ut was 
duuddeluk dat tur minsen zaten die ut ok altiet  
niet meezat. want: je mocht de houtkachel 
nie meer støken, je moch nie meer roken, je 
moch nie meer met røtjes gooien me oud en 
nieuw, je moch nie meer honderddertug ri-jen 
in maart, je mos de hondepoep opruumen ei de 
hond uutloat terwijl je doar hondenbelasting  
veur betaal, je betaalde ow schèèl aan  
parkeergeld ei in de stad un uur parkeerde,  
alles werd mor duurder en de loonsverhoging  
diej kreeg maakte ut zo dei dur eigeluk un 
bietje op achteruutging, de rieken gingen dur 
veul meer op veuruut dan de earmen want 
die hadden allerlei belastingexperts in dienst 
um die belasting te ontduuken, de zørgpremie  
was ok weer hoger geworden en ze dejen 
mor niks aan degenen die de pgb oplichten,  
de buutenlanders kregen alles mor op un  
presenteerblaadje aangereikt zonder dur wat 
veur te hoeven doen, huurwoningen waren 
bijna onbetaalbaar geworden veur de gewone 
man en al hellemoal in de grote steden. Un  
bietje onder de indruk van disse klaagzang 
ging ik later in de sportschool noa mien  
oefeningen effe in de sauna. Dur stond op un 
bepoalde cabine dei doar ut een en ander wel 
of niet mocht en je mocht zeker nie intiem 
worden, want dan wer je geroyeerd. Jeetje, wa 
mag ie tegenswoordug nog wel hier? 
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

75 jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen 
van de Tweede wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
we staan stil bij de vrijheid die is bevochten door  
mensen die daarvoor grote offers hebben  
gebracht. we vieren dat we sinds 1945 weer 
in vrijheid leven, in het besef dat we samen  
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven 
aan vogende generaties. In het kader van 75 jaar 
vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en 
lokale partijen door het hele land herdenkingen, 
vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.
Op 5 mei worden er naast de veertien  
Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert in  
Amsterdam door heel het land Vrijheidsmaaltijden 
georganiseerd, waar alle Nederlanders samen een 
toost uit kunnen brengen op de vrijheid.
wAT Is EEN VrIJHEIDsMAAlTIJD? De kern van de 
Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting 
aan de eettafel, waarbij de gasten over historische  
en maatschappelijke thema’s als vrijheid en  
onvrijheid met elkaar in gesprek kunnen, thema’s 

waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij  
uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. 
Alle Vrijheidsmaaltijden hebben hetzelfde doel: 
een bijzondere ontmoeting creëren aan de  
eettafel. Het brengt mensen samen die niet elke 
dag met elkaar aan tafel zitten.
De Vrijheidsmaaltijd is voor iedereen, alle  
variëteiten in leeftijden, culturen en religie zijn er 
welkom!
In Giesbeek-lathum wordt ook een vrijheids- 
maaltijd georganiseerd. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. De maaltijd voor alle inwoners van 
Giesbeek en lathum wordt gehouden op een  
locatie in Giesbeek. Vanaf 11.30 is de ontvangst, 
na het uitbrengen van een toost op de vrijheid,  zal 
rond half één de lunch beginnen.
Houd het Angelo’s Nieuws in de gaten voor verder 
informatie. 

INGEZONDEN

Koningsdag Giesbeek niet op het 
Dorpsplein dit jaar….
De stichting Oranje Evenementen Giesbeek laat op 
facebook weten dat koningsdag 2020 niet op het 
Dorpsplein in Giesbeek kan plaatsvinden.
Zij schrijven: Zoals jullie vast wel gezien en  
gemerkt hebben ligt het hele plein al een tijd 
overhoop. Nu heeft de gemeente tot onze schrik, 
kortgeleden aangegeven dat het plein niet voor 
koningsdag klaar zal zijn.
Gelukkig hebben we inmiddels een andere plek 
gevonden:
koningsdag 2020 zal eenmalig plaatsvinden in het 
sportpark van GsV!

Geen bazaar in de Martinikerk in Doesburg?
In de maand april wordt sinds vele jaren een  
bazaar gehouden in de Martinikerk in Doesburg.  
Een uniek evenement voor alle mensen uit  
Doesburg en wijde omgeving. Heerlijk snuffelen 
tussen boeken, curiosa, kleding en huisraad.
Ook dit jaar is de organisatie al weer bezig met 
de voorbereidingen. Dat kost tijd en menskracht. 
En dat laatste is op dit moment een probleem. 
Door diverse omstandigheden krimpt onze trou-
we groep vrijwilligers. we zijn dan ook dringend 
op zoek naar mensen die ook dit jaar met ons de  
bazaar tot een mooie belevenis willen maken. 
we kunnen mensen gebruiken in de organisatie, 
bij de op- en afbouw van de kraampjes, bij het  
opruimen na de bazaar, in de catering. Er is van 
alles te doen. we werken met een gezellige groep 
mensen en de werkzaamheden worden in goed 

overleg verdeeld. 
wij hebben zeker 10 extra krachten nodig om de 
bazaar goed neer te zetten. Gaat dit niet lukken  
dan is de bazaar verleden tijd. En dat is een  
enorme aderlating voor Doesburg en omgeving.
De opbrengst van de bazaar wordt altijd gebruikt  
voor het onderhoud van de prachtige  
monumentale Martinikerk Dus mensen, meld 
je aan! Iedereen is welkom, zeker ook mensen 
van buiten Doesburg die de bazaar graag willen  
steunen. Voor info en opgave:
Ernst Boesveld ersntboesveld@hotmail.com  
of aan Gerard Boon gerardboon54@gmail.com
Opbouwen en inrichten: vanaf maandag 20 april
Verkopen: 24 en 25 april
Twijfel niet en meld je aan, alleen samen kunnen 
we de bazaar in Doesburg laten voortbestaan. 
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V.l.n.r. : piet seeger, Marco knuman,Danny Gratz, Giesbeek Master 2020 Guido Boskeljon, Marc Vleghert 
en Melvin looten.

Zondag 26 januari werd, in het clubgebouw 
van schutterij EMM in Giesbeek, het besloten  
dartstoernooi de “Giesbeek Masters “ gespeeld. 
38 deelnemers in de poulewedstrijden en daarna  
met knockout wedstrijden in een winnaars - 
en verliezersronde. In de halve finale van de  
verliezersronde won Marco knuman van piet  
seeger met 2-0, de 2e halve finale werd  
gewonnen door Danny Gratz, hij won van Arjan 
Jansen ook met 2-0. De 3e plaats ging daarna naar 
piet, hij won van Arjan met 2-1. De finale ging dus 
tussen Marco en Danny. Na een 0-2 voorsprong  
van Danny deed Marco nog iets terug om een 
leg te pakken. Maar Danny begon de 4e leg 
goed en maakte de partij af. Danny wint dus de  
verliezersronde. In de winnaarsronde werden de 
halve finales gespeeld door Marc Vleghert en Guido 
Boskeljon. Ondanks die 151 finish van Marc moest 
hij het afleggen tegen Guido 1-3. De 2e wedstrijd 
werd gespeeld tegen titelverdiger Melvin looten 
en Glenn witjes. Glenn had al een hele lange tijd 
niet meer gedart. Maar het talent is in ieder geval 
gebleven. Beide waren ooit teammaatjes bij Break 
A leg. Melvin won wel deze partij, maar moest in 
deze partij wel de eerste leg van de dag toestaan 
3-1. De 3e plaats ging naar Marc, die won met 3-0 
van Glenn bij wie het kruit verschoten was. Een 
mooi affiche in deze finale. Het leek een eenzijdige 
partij te worden, Guido nam een 3-0 voorsprong, 
waar Melvin veel pijlen op een dubbel miste. Maar 
Melvin kwam in deze battle terug op een 3-3. waar 
iedereen dacht dat Guido gebroken was, verraste 
hij iedereen door een goede 7e en beslissende 
leg te spelen en Melvin onttroonde 4-3. Het was 
dus een mooie spannende finale geworden. De  
felicitaties aan Guido Boskeljon die een goede en 
terechte winnaar is geworden en zich Giesbeek 
Master mag noemen. Het was weer een geslaagde  
en zeer gezellige middag. Er is een nieuwe  
Giesbeek Master. Er zijn TIEN 100+ finishes  
gegooid, Marc Vleghert gooide de hoogste, een 

Giesbeek Masters 2020

Veiling V.V. Angerlo Vooruit brengt meer dan € 23.000 euro op
Afgelopen vrijdag stond de veiling t.b.v. de  
inrichting van de nieuwe kantine voor V.V. Angerlo  
Vooruit centraal in stadsbierhuys de waag in  
Doesburg.
Begin november werd het idee geboren om geld 
in te zamelen voor de inrichting van de nieuwe  
kantine die momenteel door inzet van vele  
vrijwilligers wordt gebouwd. Hiervoor is een  
commissie van 11 leden opgericht die ieder hun  
eigen taak hadden en deze avond tot een 
groot succes konden maken. Er werden kavels  
beschikbaar gesteld, en de veilingsite kon  
gelanceerd worden.
“Het mooie was dat we peter van Zadelhoff  
(rTl- nieuwsman en lid van Angerlo Vooruit) en 
klaas Jan Huntelaar (Ajax-spits en jeugdtrainer 
bij Angerlo Vooruit), maar ook Jan Hoornstra  
(Hoornstra bouw en Infrabouw) bereid vonden 
deze avond extra cachet te geven. Zij deden dit 
ook belangeloos.” Aldus voorzitter Dirk willem 
Tiecken.
In het voetbalcafé werden zij door peter van  
Zadelhoff straf aan de tand gevoeld. Mooie  

statements zijn er deze avond gemaakt. 
Vervolgens nam peter van Zadelhoff de hamer 
in handen en toverde hij zichzelf om in een zeer  
ervaren veilingmeester. Dit leverde alleen voor het 
ingebrachte en door de selectie gesigneerde shirt 
van klaas Jan Huntelaar al € 2000 euro op. Naast 
de andere prachtige kavels die gratis en voor niets 
beschikbaar zijn gesteld door mensen en bedrijven 
die de vereniging een warm hart toe dragen is 
er een totaalbedrag van meer dan € 23.000 euro  
binnen gehaald. Het bijzondere van deze veiling 
was dat de kosten van deze veiling € 0,00 euro 
waren en zelfs de drank werd 100% gesponsord. 
De vereniging bedankt alle mensen en bedrijven  
die aan deze fantastische prestatie hebben  
meegewerkt.
Het streven is om de kantine medio maart  
ingericht en wel in gebruik te kunnen nemen. 
Angerlo Vooruit heeft naast de nieuwbouw van 
de kantine ook haar kleedkamers vernieuwd. Ook 
deze zijn door veel inzet van haar vrijwilligers  
gerealiseerd en vorig jaar opgeleverd. 

151 finish, in zijn helaas verloren halve finale. Er 
zijn 17 maximale scores van 180 gegooid. Ook 
hier was Marc de topscoorder met 3 keer een 
180er. wij danken speciaal leon Jansen en Melvin  
looten voor hun inzet bij het op en afbouwen van 
de banen en assistentie aan de wedstrijdtafel. Ook 
de andere leden van schutterij EMM Giesbeek 
die mee geholpen hebben met opbouwen en de 
bardienst hebben gedraaid heel veel dank. Het is 
toch geweldig dat deze mensen mee helpen aan 
dit succes. cafetaria ‘Joosje’ Dennis, bedankt dat 
je weer met jouw snackwagen ons voorzien hebt 

van een warme snack. schutterij EMM Giesbeek  
bedankt voor het gebruik van de locatie. Dit was 
ook de laatste keer dat het toernooi op deze  
locatie gespeeld is. Volgend jaar hopen wij gebruik 
te kunnen maken van de nieuwe locatie in een 
nieuw schuttersgebouw aan de Meentsestraat.  
let’s play Darts en tot volgend jaar. Deelnemers 
bedankt voor deze gezellige middag en wat ons 
betreft tot volgend jaar.
Voor meer informatie over dit toernooi mail dan 
naar giesbeekmasters@outlook.com
Organisatie Giesbeek Masters

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Rondvaart
De meisjes- en jongensvereniging lathum maakte 
in 1948 een uitstapje. Enkele van de leden werden  
tijdens een boottocht op de gevoelige plaat  
vastgelegd. Maar waar? Het jaartal is achter op 
de foto geschreven, maar verdere informatie  
ontbreekt.
Op de voorgrond is een stoel te zien en boven de 
hoofden zitten planken waar een zeil overheen 
is te leggen. Dat sterkt het vermoeden dat het  
eerder gaat om een rondvaartboot dan een  
veerpont. Gaarne roepen we de hulp in van de  
lezers van het Angerlo’s Nieuws voor meer  
informatie over de foto. wie staan er op? waar is 
de foto gemaakt? waar ging het reisje naar toe?
Als altijd kan informatie worden doorgegeven aan 
Frits van den Berg of Henk Derksen:  gerritje.van.
den.berg@hetnet.nl of  tel. 0313 63 1751, henk.
janny.derksen@gmail.com of tel. 0313 63 1218.

Dankzij de hulp van een lathumse dorpsgenoot zijn 
alle namen bekend van de vorige foto, geplaatst in 
het Angerlo’s Nieuws van december 2019. De foto 

zou gemaakt kunnen zijn in de tuin van de pastorie 
aan de kerkstraat. Het jaartal wisten we al: 1943.
Hartelijk dank voor de hulp!
De namen: 1. Mieneke van Zadelhof, 2. Dien  
rutgers, 3. Dineke katgert, 4. Mien wolters, 5.  
Jantje van Dijk, 6. Dina van den Berg, 7. cornelia  
Hoegen, 8. Jantje Uenk, 8. Dien koenhen,  
10. mevrouw Baart (echtgenote van de predikant), 
11. Titie Hoegen, 12. Jo Brouwer, 13. Dirkje Gidding  
(Giesbeek), 14. corrie Brouwer, 15. koosje  
Harmsen, 16. corry Dorrestein.

Super(markt) actie
In samenwerking met een Zevenaarse supermakrt 
heeft de cultuurhistorische Vereniging Zevenaar  
het boek Zevenaar in beeld uitgegeven. Een 
boek is de traditie van de legendarische  
Jac. p. Thysse boeken van nu zo’n honderd 
jaar geleden. Ook hier verzamele de lezers de  
beelden en plakken die op de aangegeven 
plaatsen. De plaatjes verzakel je bij de super en 
ook dat past in de traditie, want deze boeken  
waren vroeger ook al ‘marketinginstrumenten’  
om extra koffie of chocola te verkopen.  
Een prachtig boek van de hand van leen den  
Besten. 
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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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Dorpsplatform organiseerde informatiemiddag Starterswoningen

Afgelopen zaterdag 15 februari hield het  
Dorpsplatform Giesbeek een informatiemiddag  
over mogelijkheden voor starterswoningen, 
het huidige aanbod en bouwplannen en een  
behoeftepeiling daaraan. 
De middag werd geleid door willy van Haren van 
het Dorpsplatform. Hij gaf een korte introductie  
met daarin aandacht voor onder andere de  
leefbaarheid, de vergrijzing, belanghebbenden als 
de paulusschool, verenigingen, winkels en andere  
ondernemers en het beleid van de gemeente  
Zevenaar in het coalitieakkoord. 
In het coalitieakkoord staat dat de gemeente 
“bouwt afgestemd op vraag en aanbod, zowel 
huur als koop. passend bij de vraag naar het soort 
woningen en voor bepaalde doelgroepen (zoals  
starters, jongeren, alleenstaanden, gezinnen,  
senioren en statushouders) en betaalbaar voor 
de betreffende doelgroepen.” Deze middag staat 
dus de woningbehoefte van de starters in het dorp 
Giesbeek centraal. 
Voor wie mocht twijfelen aan (de omvang van) de 
woningbehoefte van starters, de grote zaal van 
kulturhus de Brede Blik zat vol met voornamelijk  
jongeren, maar ook ouders en andere  
belangstellenden. Meer dan 70 aanwezigen  
luisterden naar een uitgebreide uitleg over 
ideeën, plannen, (on)mogelijkheden en  
financieringsmogelijkheden.
Het huidige woningaanbod is heel beperkt,  
meestal vrijstaande woningen of ‘twee-onder-één-
kappers’ en voor starters financieel niet bereikbaar.  
Bovendien moet aan bestaande woningen vaak 
nog veel worden opgeknapt. De gemiddelde 
prijs voor nieuwbouwhuizen in Gelderland is nu 
€233.000.
Joel Ebbers (Aannemersbedrijf Ebbers Giesbeek)  
ging uitgebreid in op (vaak tijdrovende en  
kostbare) hobbels bij de realisatie van woningen.  
Overleggen, procedures, onderzoeken en  
vergunningen. 
Hij benadrukte de unieke ligging van Giesbeek,  
met het rhederlaag; nabij de posbank,  
Veluwezoom, het Montferland, de A12 en straks 
de A15; met voorzieningen als een school,  
supermarkt, horeca, jachthavens; cultuur, sport 
en evenementen; (internationale) bedrijvigheid,  

werkgelegenheid en economische ontwikkeling; en 
grote bedrijven als IkEA, loods5, MediaMarkt en 
winkelsteden in de nabijheid inclusief binnenkort 
een Outletshoppingcenter; en de mogelijkheden  
die dat biedt en in de toekomst zou kunnen  
bieden. Hij noemt Giesbeek ‘de parel van de  
liemers’.

Verder kwamen ook de verschillende reeds  
bestaande ideeën en plannen aan de orde. Eén- en 
tweepersoonshuishoudens, appartementen en Tiny 
Houses passeerden de revue.
Daarnaast ging hij in op de bouwmogelijkheden 
in Giesbeek. Daarbij werd duidelijk dat er niet 
veel vierkante meters beschikbaar zijn binnen de  
huidige structuurvisie. 
Er zijn beperkte mogelijkheden voor  
projectontwikkelaars, maar ook voor  
woningbouwvereniging plavei. want naast  
behoefte aan koopmogelijkheden voor starters is 
er duidelijk ook behoefte aan mogelijkheden om 
te huren. 
Op enkele percelen zit een andere bestemming 
en zou de gemeente het bestemmingplan moeten 
wijzigen om woningbouw daar mogelijk te maken. 

Na de pauze ging Moninca soumokil van  
sFin-Myburgh regiobank uit Zevenaar, samen 
met collega’s Juliën Baakman en Daan van Onna 
in op de voorwaarden; de mogelijkheden voor  
financiering; instanties, termen en begrippen; en 
hypothecaire voorwaarden bij de aankoop van een 
huis.
Aan bod kwamen de financieringsopzet van een 
bestaande woning en van een nieuwbouwwoning;  
de kosten van een hypotheek en andere  
woonlasten.
Natuurlijk kon alleen uitgegaan worden van  
‘gemiddelden’ en ‘richtprijzen’. Voor individuele 
situaties is maatwerkadvies nodig.
Voor starters is het niet mogelijk op basis van 
één inkomen een hypotheek te krijgen en een  
starterswoning te kopen. woningbouwvereniging  
plavei zou een actieve rol bij huren kunnen  
(moeten?!) spelen.
Ook afgaande op de beleidsafspraken van de  
coalitiepartners in B&w en gemeenteraad moet 
de woningbehoefte van starters heel actief bij de  
gemeente onder de aandacht gebracht en  
gehouden worden. Zonder ‘vraag’ zal de  
gemeente zelf geen initiatieven nemen!
De middag is dus afgesloten met een oproep om 
samen met de jongeren dit signaal indringend af 
te geven aan de gemeente dat er serieuze wensen 
zijn om in Giesbeek starterswoningen te realiseren.
wil je meedoen om dit geluid over te  
brengen naar het gemeentehuis in Zevenaar? 
Meld je dan -liefst zo snel mogelijk- aan bij  
starterswoningen@dorpsplatformgiesbeek.nl

Joël Ebbers (foto Bert Amorij)

Alleen de donkerbruin gekleurde perselen kunnen evt

Een deel van de aanwezigen voor aanvang

Op zondag 14 juni worden de rhederlaag Games 
georganiseerd. Het is een buddywedstrijd op twee 
niveaus: Moderate en Hard. Moderate voor de  

recreatieve sporters en Hard voor de ervaren atleten. 
rhederlaag Games worden op een unieke aantrek-
kelijke locatie uitgevoerd. Naast inschrijven om aan 

de games mee te doen, kunt u zich ook aanmelden 
als vrijwilliger om de games goed te laten verlopen.  
Voor informatie: raadpleeg rhederlaag-games.nl. 

Rhederlaag Games zondag 14 juni
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CP Grafimedia ontzorgt: 
van idee tot eindproduct

Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

lankhorsterstraat 25a, 7234 sT wichmond
Tel. (0575) 463507 • 06 55 860430

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

H o g e  A k k e r  6   6 9 4 2  R E  D i d a m
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www.exaqtrob .n l

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang bij 
het team van Oranje Boven. 
we willen er weer een gezellige koningsdag van 
maken voor jong en oud. De festiviteiten vinden 
plaats op het veld naast de school met als thema 
‘lekker Hollands’.
Dit jaar hebben we een leuke fair en staan er  
verschillende kraampjes waar zowel mooie als  
lekkere dingen verkocht worden. we starten de 
ochtend om 9.30 uur met een optocht door het 
dorp, waar iedereen aan deel kan nemen, al dan 
niet verkleed. Diegene die het origineelst (en 
meest passend bij het thema) verschijnt, wordt  
beloond met een prijsje. 
Na de officiële opening kunnen de kinderen  

deelnemen aan verschillende ‘hollandse’  
activiteiten. Ook staat er een hindernisbaan, de 
wipe out cannonbal run. wie komt het snelst over 
deze baan? En wie durft er een sprong tegen de 
kleefmuur te maken en komt het hoogst of lukt het 
zelfs om op de kop tegen de wand te belanden? De 
kleefwand is niet alleen leuk voor kinderen maar 
ook zeker voor volwassenen èn hilarisch om naar 
te kijken.
Zoals elk jaar is er een trekking van de loterij waar 
vele leuke prijzen te winnen zijn. koningsdag 
lathum is van 09:30 – 13:00 uur. Ons volledige  
programma volgt nog in een andere editie van 
Angerlo’s Nieuws. U kunt ons ook volgen via  
Facebook, Oranje Boven lathum.

Koningsdag zaterdag 27 april in Lathum!
INGEZONDEN

Het Bestuur van Hengelsport Vereniging Ons  
Genoegen Giesbeek nodigt haar leden uit voor de 
Algemene ledenvergadering 2020. 
De vergadering zal worden gehouden op maandag 
2 maart a.s. in het clubgebouw landaansestraat 
76b Giesbeek, aanvang 20.00 uur.  
De agenda voor deze vergadering en de notulen 
van 2019 staan op de website van de vereniging.
https://hsvoggiesbeek.mijnhengelsportvereniging.
nl/actueel/nieuws.html

Ledenvergadering 
HSV Ons Genoegen

INGEZONDEN

STRO NGER 
TOG  ETHER

START & FINISH:

GSV GIESBEEK

14.06.2020

POWERED BY: THE NATIONALS & DUTCH THROWDOWN

Rhederlaag Games wordt mede mogelijk gemaakt door:

Facebook: Rhederlaag Games Stronger Togetherwww.rhederlaag-games.nl

19060 H2H A2 Poster Rhederlaag Games v2.indd   1 10-02-20   14:14
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Fietsaccu
defect?

Gasthuisstraat 20 DOESBURG
Tel. 085-2012182

ACCUZORG.NL

Giesbeek Triathlon wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je in voor de tweede recreatieve triathlon in Giesbeek en 
steun hiermee de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.

Meer info & aanmelden via
www.facebook.com/giesbeektriathlon

giesbeektriathlon.nl
HOOFDSPONSOR

19077 H2H A2 Poster Triathlon v1.indd   1 16-01-20   11:31

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen 
en bezoekjes die wij mochten ontvangen na het  
overlijden van

Henk Knuman

Het heeft ons goed gedaan.

Familie knuman
Angerlo, februari 2020

Bedankt

De storm van zondag van 9 februari heeft ook zijn 
leuke kanten.

Storm
INGEZONDEN
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wat als een spontaan idee begon op een  
vrijdagmiddagborrel, is 21 december 2019  
daadwerkelijk tot uitvoering gebracht. Drie  
diskjockeys van de toenmalige jeugdsoos  
Flashback hebben op die avond de plaatjes van 
toen gedraaid. paul Berends, André Gores en  
peter spronk kijken samen met Martin kruk van 
Het Hof van Giesbeek, dan ook terug op een  
geslaagde avond. 
“Natuurlijk hebben we vooraf gehoopt op een 
goede opkomst” geeft paul Berends aan. “Maar 
de opkomst op 21 december heeft onze stoutste  
verwachtingen overtroffen. Het was meer dan 
‘gezellig druk’ en de reacties aan het eind van 
de avond, maar ook de dagen erna, waren enkel  
positief”. 
Ook André Gores kijkt terug op een geslaagde 
avond: “Natuurlijk was het voor ons even wennen.  
Vroeger werkten we met singeltjes en maxi- 
singeltjes, nu ging alles via de computer.”
peter spronk mocht de avond aftrappen rond de 

klok van 21.00 uur. “Bewust ben ik die avond  
begonnen met wat rustige muziek uit de begin 
jaren ’80. Maar het toegestroomde publiek liet al 
snel merken dat ze graag van de dansvloer gebruik  
wilden maken om zich te vermaken op de  
soulmuziek van toen”. 
Martin kruk kijkt ook terug op een geslaagd event: 
“Natuurlijk is het altijd even afwachten of een  
dergelijk evenement aanslaat en hoeveel publiek 
erop afkomt, maar de drie diskjockeys van toen 
hebben het publiek een gezellige avond bezorgd 
en het lijkt dan ook zeker voor herhaling vatbaar”.
Zoals besproken hebben paul, André en peter de 
plaatjes pro Deo gedraaid en mochten ze een 
goed doel aandragen waar een gedeelte van de 
opbrengt naar toe zou gaan. Op maandag 17  
februari jl. zijn de waardecheques door Martin 
kruk namens ‘Het Hof van Giesbeek’ en ‘Back To  
Flashback’ persoonlijk overhandigd aan  
vertegenwoordigers van wel twee goede doelen.  
De vrijwilligers die het kerkhof in Giesbeek  

onderhouden, kregen een waardecheque van 
€100,00. Daarnaast is er een waardecheque van 
€500,00 geschonken aan de seniorenvereniging 
‘Met elkaar, voor elkaar’. En precies door de  
insteek ‘Met elkaar, Voor elkaar’ heeft dat nog 
meer mensen blij kunnen maken met dit geslaagde 
feest.

Goede doelen in het zonnetje gezet door organisatie van feest 
‘Back to Flashback’ en Het Hof van Giesbeek

Zaterdagavond 14 maart aanstaande wordt in de 
grote feesttent door onze band cabrio de start  
gemaakt van een grandioos halfvastenweekend. 
we beginnen dit jaar om 19.30 uur met ons orkest 
cabrio en zij gaan u meenemen in een feest om 
nooit meer te vergeten!
Een veelzijdig repertoire, 5 energieke rasmuzikanten  
verpakt in een wervelende show. Dan hebben we 
het zeker over cabrio, de coverband die zeker past 
bij ons evenement. Als cabrio uitpakt en dat gaan 
ze ook dit jaar weer doen, dan krijg je fantastisch 
podiumplaatje met, indien het toelaat, vlammen,  
confetti en een te gekke lichtshow. Je wordt  
meegezogen in het enthousiastme van de band. 
Met de combinatie van recente top 40 nummers, 
Hollandse dijenkletsers, opzwepende medleys, 
jouw favoriete rocksong of de echte feesttent  
kneiters… Ze spelen het allemaal in rap tempo 
achter elkaar, met maar één doel… Het dak moet 
eraf! Ze spelen écht in op het publiek, ze vermaken  
het publiek en ze genieten zelf zichtbaar mee.  
Ontdek het zelf……
let op: Nieuwe aanvangstijd: 19.30 uur
locatie: Feesttent hoek Dorpsstraat / 
Ds. De Grootstraat te Angerlo
Entree: vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht)
Entree tent: € 16,00
Voorverkoop: € 13,00
Garderobe: tegen betaling.
Voorverkoopadressen: 
zie www.halfvasten-angerlo.nl

Zondag 15 maart gaat het dan eindelijk weer  
gebeuren. Alle mooie carnavalswagens,  
loopgroepen, duo’s, individuen, show- en  
dweilorkesten je kunt het allemaal niet bedenken 
of voorstellen komt allemaal naar Angerlo om nog 
één keer hun creatie te laten zien en/of te laten 
horen in de ”Moeder aller optochten”!
De optocht zal zondag voor de 21e keer starten 
om 13.00 uur waarbij duizenden bezoekers zullen 
gaan genieten van deze schitterende praalwagens, 
kleurrijke loopgroepen begeleid door de mooie 
show-en dweilorkesten.
ruim 1000 deelnemers zullen gaan strijden voor 
de hoogste eer, ingedeeld in 9 categorieën en  
zullen beoordeeld worden door een deskundige  
jury op algemene indruk, originaliteit en  
carnavaleske uitstraling.
Uiteraard zijn er in alle categorieën geldprijzen te 
verdienen.
De prijsuitreiking zal zoals ieder jaar rond 16.30 
uur zijn in de feesttent op het wim Velsplein in  
Angerlo, onder de muzikale klanken van ons orkest 
cabrio.
De organisatie heeft er van alles aangedaan om 
de bezoekers een grandioos weekend te bezorgen.
Het is zeker de moeite waard om deze twee dagen 
naar Angerlo te komen.
Tevens heeft de organisatie ook gedacht aan de 
bezoekers die slecht ter been zijn en natuurlijk de 
65 plussers, zij kunnen plaatsnemen op de tribune 
die speciaal voor deze doelgroep wordt geplaatst 

tegenover de grote kerk.
Ook dit jaar verwachten wij net als voorgaande 
jaren een groot aantal bezoekers. Daarom worden 
belangstellenden en liefhebbers uit de omgeving/
regio verzocht per fiets of te voet te komen om 
parkeerproblemen en opstoppingen te voorkomen.
Daarnaast wordt een ieder verzocht tijdig  
aanwezig te zijn om een goede start en  
doorstroming van het spektakel mogelijk te maken.
Voor meer informatie en/of aanmeldingen voor de 
Halfvastenoptocht van zondag 15 maart 2020 zie 
onze website www.halfvasten-angerlo.nl.
Feesttent: geopend vanaf 14.00 uur
locatie: wim Velsplein (Dorpsstraat / Ds. De  
Grootstraat)
Entree Halfvastenoptocht: € 2,50 per persoon  
(inclusief programmaboekje)
kinderen basisschool hebben uiteraard gratis  
toegang.

Halfvastenweekend 14 en 15 maart 2020 in Angerlo
INGEZONDEN

Voorjaarsconcert InCTRL
Zoals u misschien weet ligt er een voorgenomen 
besluit om de st. Martinuskerk in Giesbeek aan 
de eredienst te onttrekken. In dat kader streeft 
de locatieraad ernaar om de multifunctionaliteit 
van het gebouw te laten blijken door er ook niet  
kerkelijke activiteiten te organiseren. Over een van 

die activiteiten gaat de volgende annonce. Het  
populaire popkoor In control uit Doesburg verzorgt 
op zaterdag 14 maart een voorjaarsconcert in de st. 
Martinuskerk te Giesbeek. Het concert begint om 
20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur geopend. In 
cTrl is een gemengd koor op alle vlakken: jong, 

ietsje ouder, mannen, vrouwen, met of zonder  
zangervaring maar met veel passie voor zingen. Het 
popkoor staat onder leiding van Esther ter steeg. De 
entree is 7,50 euro en extra kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en via kaarten@inctrl.eu.  
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

COLLEGA M/V GEZOCHT!
Zie jij jezelf in de volgende beschrijving:
Niet bang voor een regenbui en een harde werker
Zelfstandig kunnen werken en goed met mensen kunnen omgaan
Technisch onderlegd en netjes kunnen werken
Goede beheersing van het Nederlands en basis Duits
In het bezit van rijbewijs BE is een must, VCA is een pre
Woonachtig op maximaal 15km van Giesbeek

Zoja, dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega. 
ITW Boomverzorging te Giesbeek is een jong bedrijf met een  
winnaarsmetaliteit, ons doel is onze klanten de beste service  
te geven op het gebied van boomverzorging en complexe  
groenvoorziening.
De nieuwe collega zal zich met name bezig houden met complexe  
groenvoorziening, hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het 
werken met grotere speciale machines op steile dijken langs  
kanalen en bij bruggen.
Ben jij degene die zich hierin ziet, en tussen de 21 en 68 jaar oud 
is, met een goede fysieke gezondheid, twijfel dan niet een cv te 
emailen met een kort bericht waarom jij onze nieuwe collega 
moet worden naar email: info@itwboom.nl.
Of doe je CV even in de brievenbus aan de meentsestraat 4
Voor vragen bel +31-6-20103018

Dit jaar, wordt op zondag 16 augustus de triatlon gehouden. Er zijn meerdere  
mogelijkheden om je voor in te schrijven: de mini triathlon, de kwart  
triathlon en de 1/8ste triathlon. Maar u kunt ook in estafettevorm de onderdelen,  
zwemmen, fietsen en hardlopen, afwerken. De inschrijving voor de onderdelen  
kan vanaf nu via de website: giesbeektriathlon.nl Met uw inschrijving 
steunt u de Nederlandse cystic Fibrosis stichting (sf=taaislijmziekte). Voor  
tijden, voor andere informatie en voor de inschrijving kunt u dus terecht op  
giesbeektriathlon.nl. Tot ziens bij de start. Mocht u er wat voor voelen om 
te assisteren bij de organisatie dan bent u van harte welkom. U kunt op de  
website zien bij wie u zich aan kunt melden.

Zondag 16 augustus 2020: 
2de Giesbeek Triathlon  



• pagina 10 • ANGERLO’S NIEUWS • 22 februari 2020 • • pagina 11 • ANGERLO’S NIEUWS • 22 februari 2020 •

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

Perentaartje

Wat heb je nodig? Voor 2 ontbijtjes
- 1 peer
- 50 gram blauwe bessen
- 40 gram havermout
- 200 ml (soja) melk
- 1 handje ongezouten noten
- kaneel of koekkruiden naar wens

Aan de slag
Verwarm de oven voor op 180 graden. snijd de 
peer in kleine blokjes en verder over 2 kleine  
ovenschaaltjes. Meng in een kom de havermout,  
melk, blauwe bessen en kaneel. Verder het  
mengsel over de peer. Bestrooi met de nootjes en 
bak je ontbijtje 20 minuten in de oven. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl

In gesprek met de burgemeester 
en wethouder Carla Koers? 
Op 2 maart in Angerlo!
Vanaf 2020 gaan de burgemeester en wethouders 
eens per 4 weken op bezoek bij een van dorpen/
kernen/wijken binnen de gemeente Zevenaar. Op 
die manier kunt u op een makkelijke manier in  
gesprek komen over zaken die in uw buurt  
spelen. Op maandag 2 maart komen burgemeester 
lucien van riswijk en wethouder carla koers naar 
Angerlo. Zij zijn van 16.30-18.00 uur aanwezig in 

dorpshuis De Meent.
Vooraf maken zij eerst per fiets een rondje door 
het gebied. Dit (fiets)programma is samen met de 
dorpsraad samengesteld. Daarna kunnen inwoners  
in het dorpshuis persoonlijk vragen stellen aan 
of informatie uitwisselen met de aanwezige  
bestuurders. De koffie staat klaar met wat lekkers 
erbij.
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INGEZONDEN

HC’03, GSV’38 en Angerlo Vooruit starten meidenvoetbalschool
Ook niet-leden mogen deelnemen en trainingen 
zijn gratis en zonder verplichtingen.
Na een geslaagde pilot in het najaar van 2019, 
gaat de meidenvoetbalschool van Hc’03, GsV’38 
en Angerlo Vooruit officieel van start in 2020. 
startdatum is 22 maart en iedereen – ook  
niet-leden – mag meedoen.
De meidenvoetbalschool is een gezamenlijk  
initiatief van de voetbalverenigingen Hc’03 
uit Drempt, GsV’38 uit Giesbeek en Angerlo  
Vooruit uit Angerlo. Het doel van de voetbalschool 
is drieledig. Als eerst kunnen de deelneemsters 
met gerichte trainingen hun niveau verbeteren. 
Daarnaast is het doel om uitstroom in met name 
de bovenbouw tegen te gaan. En als derde doel: 
de instroom van nieuwe leden bevorderen door het 
enthousiasme voor voetbal zelf te laten ervaren.
Op zondag 22 maart gaat de meidenvoetbalschool 
officieel van start met een training bij Hc’03 op 
het sportcomplex in Achter-Drempt. De inloop van 
de speelsters is om 10.00 uur, waarna om 10.15 
uur met een gezamenlijke warming-up wordt  
gestart. Vervolgens begint de training om 10.30 
uur en duurt tot 12.00 uur.
Het schema in het voorjaar ziet er als volgt uit:
Zondag 22 maart bij Hc’03
Zondag 29 maart bij Angerlo Vooruit
Zondag 5 april bij GsV’38
Zondag 19 april bij GsV’38
Zondag 10 mei bij Angerlo Vooruit

Zondag 17 mei bij Hc’03
Nieuw ten opzichte van de proefperiode van  
vorig jaar is dat de meidenvoetbalschool voor alle 
meiden is in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. Naast 
leden van de deelnemende verenigingen mogen 
ook niet-leden meedoen. Op deze manier kunnen 
vriendinnen en sportliefhebbers zelf ervaren hoe 
leuk is het is om te voetballen. Enige voorwaarde 
is om je vooraf aan te melden, zodat de organisatie 
een goed beeld krijgt van het aantal deelnemers. 
Deelname aan de trainingen is gratis en zonder 
verplichtingen. De trainingen worden geleid door 

ervaren en enthousiaste trainers.
Tijdens de proeftrainingen in september, oktober  
en november vorig jaar namen gemiddeld 30  
meiden deel per training. De reacties van de  
speelsters, ouders en trainers waren  
dermate positief dat het een formaliteit was om  
officieel te gaan starten. Naast trainingen in het 
voorjaar is het voornemen om ook trainingen 
in het najaar te houden. De deelnemers aan de  
meidenvoetbalschool blijven doordeweeks bij hun 
eigen vereniging trainen en spelen op zaterdag 
met hun eigen team hun competitiewedstrijd. 

Foto: Epco schierboom
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
1 maart 10.00 uur Gospelviering Voorganger Ds. G Jansen 
 Zang 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
7 maart 19.00 uur H. Eucharistie, pater G. remmers 
 en caeciliakoor
14 maart  20.00 uur voorjaarsconcert in cTrl kerk open  
 om 19.30 uur
21 maart  woord en communiedienst Jan Ubbink 
 st. caeciliakoor 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
23 februari Galluskerk 10.00 uur ds. chris kors
01 maart Martinikerk 10.00 uur ds. chris kors
08 maart Galluskerk 10.00 uur ds. chris kors
15 maart Galluskerk 10.00 uur ds. H.M. De Bruijn
22 maart Galluskerk 10.00 uur ds. chris kors
29 maart Galluskerk 10.00 uur ds. chris kors
PKN kerk Lathum-Giesbeek
23 februari 10.00 uur ds. Hiemstra uit Arnhem
1 maart 10.00 uur oecumenische viering in Giesbeek, 
 voorganger ds. Gert Jansen, met medewerking van  
 het koor sign of Friendship
8 maart 10.00 uur ds. w. van wakeren uit Veenendaal
15 maart 10.00 uur ds. A. Jonkman uit Zevenaar,  
 biddag voor Gewas en Arbeid
22 maart 10.00 uur ds. k. Dijk uit Duiven
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Open Tafel. kosten € 8,00.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij caleidoz tel. 0316-526994. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo
Donderdag: 17.00 uur samen Eten in het kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. 

24 feb. ‘20 welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
26 Feb. ‘20 welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
27 feb. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: lezing met “moordverhaal”, 
 in de Meent, aanvang 19.45 uur
28 feb. ‘20 seniorenvereniging Doesburg en omstreken: sjoelen 
 (alleen voor leden), 14:30, Grotenhuys
3 mrt. ‘20 Fietsen alleen voor leden, 13:30, Meipoort
5 mrt. ‘20 lezing John letsoin in grote zaal kulturhus Giesbeek, 19:00 uu
6 mrt. ‘20 klaverjas en jokerclub G.s.V. ‘38: periode
9 mrt. ‘20 welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
11 mrt. ‘20 welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
13 mrt. ‘20 Algemene ledenvergadering+Bingo alleen voor leden,  
 14:30, Grotenhuys
14 mrt. ‘20 In cTrl Martinuskerk open vanaf 19:30 uur
14 mrt. ‘20 Halfvastenfeest
 Feesttent te Angerlo m.m.v. orkest cabrio. Aanvang 19.00 uur.
15 mrt. ‘20 Halfvastenoptocht. start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)  
 m.m.v. orkest cabrio, feest tent Angerlo.
16 mrt. ‘20 seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Ontspanningsavond m.m.v. De Thee tantes op de koffie. 
 Aanvang 19.30 uur. “Het Hof van Giesbeek”
17 mrt. ‘20 Fietsen alleen voor leden, 13:30, Meipoort
17 mrt. ‘20 O.V.O. Angerlo 14.00 uur Toneelvereniging Oppeppers wehl,  
 De Meent, Angerlo
17 mrt. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: Excursie Vistrap Doesburg, 
 aanvang 14.00 uur bij de Vistrap in Doesburg
18 mrt. ‘20 Bowlen alleen voor leden, 14:00, kulturhus Drempt
18 apr. ‘20 café d’n Uutkiek Angerlo: Back to the 60’s, 70’s en 80’s 
 m.m.v. de topband FlashBack, Aanvang 17.00-21.00m uur
18 mrt. ‘20 christelijke vrouwenvereniging lathum: 
 lezing Artsen zonder grenzen
20 mrt. ‘20 klaverjas en jokerclub G.s.V. ‘38: kaartavond
21 mrt. ‘20 Het Giese podium: grote zaal kulturhus, zaal open 19:30 uur
23 mrt. ‘20 welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
25 mrt. ‘20 welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
26 mrt. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: lezing Ooievaars, 
 in de Meent, aanvang 19.45 uur
27 mrt. ‘20 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub alleen voor leden,  
 14:30, Grotenhuys
27 mrt. ‘20 Mart de kruif (luit. Generaal b.d.)
 lezing i.s.m. 4 mei comite
29 mrt. ‘20 klaverjas en jokerclub G.s.V. ‘38: paastoernooi
29 mrt. ‘20 Gelderse kampioenschappen Indoor Vendelen,
 mmv Vendeliers schutterij EMM Giesbeek
31 mrt. ‘20 Fietsen alleen voor leden, 13:30, Meipoort
31 mrt. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: Excursie ooievaarsgebied nabij Gorsel
 vertrek 13.30 uur vanaf de Meent
2 apr. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: paasworkshop, 
 in de Meent, aanvang  14.00 uur
3 apr. ‘20 klaverjas en jokerclub G.s.V. ‘38: kaartavond
4 apr. ‘20 seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 paas- lentefeest m.m.v. het koor Feeling. 
 Aanvang 14.00 uur. “Het Hof van Giesbeek”
6 apr. ‘20 welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
8 apr. ‘20 welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
14 apr. ‘20 O.V.O. Angerlo 14.00 uur cabaret sjapoo, De Meent, Angerlo
15 apr. ‘20 christelijke vrouwenvereniging lathum: demonstratie over het  
 maken van chocolade
17 apr. ‘20 klaverjas en jokerclub G.s.V. ‘38: kaartavond
19 apr. ‘20 Voorjaarsconcert in de gasthuiskerk te Doesburg 
 aanvang 15.00 uur
20 apr. ‘20 welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
22 apr. ‘20 welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
30 apr. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: lezing Natuurmonumenten, 

‘In de winkel van Sinkel’ 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 ca. 16.30 uur. 
Het adres: ‘wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouw achter de 
Galluskerk) 
12 maart komt de heer J. Bark uit Apeldoorn, hij neemt ons mee naar de vorige 
eeuw. 
‘In de winkel van sinkel’ heet zijn lezing. Veel ‘oude’ spulletjes zijn te  
bewonderen.

Editie gemist?

www.angerlosnieuws.nl

Poëzie bij de PCOB- afdeling 
Doesburg op 25 februari a.s.
De pcOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand  
(op dinsdag) - in de maanden augustus tot en met mei - een middag voor haar 
leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
25 februari is er een ledenvergadering. Na de pauze dragen Ed krabbenbos en 
Mardian van raaij prachtige gedichten voor van onder andere clara Eggink, 
willem wilmink, remco campert, Jules Deelder, koos schuur en rudger kopland.
De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden in het restaurant / 
ontmoetingscentrum van Grotenhuys (voorheen IJsselzicht)
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het 
restaurant.)
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Eind januari presenteerde het bestuur het nieuwe 
jaarprogramma. Het is echt een programma “voor 
elk wat wils”. Alle afdelingsavonden zijn op de  
laatste donderdagavond van de maand.
In februari mogen we met schrijfster Nicolet steemer 
meedenken over de oplossing van een moord.
In maart is er een lezing over ooievaars, waarna 
we een paar dagen later op excursie gaan naar een  
ooievaarsgebied in Gorsel.
Ook in april staat de natuur weer centraal met een 
lezing over het ontstaan van de posbank en het  
hedendaagse natuurbeheer.
In mei staan we stil bij “75 jaar leven in vrijheid”, 
wat weten we nog van de oorlogstijd in Doesburg 
en Angerlo.

In september verzorgt kaasboerderij “de 
Brömmels”een lezing over het maken van kaas met 
de daarbij behorende proeverij.
In oktober komt Toneelgroep plOT uit Doesburg 
naar de Vrouwen van Nu.
lieneke van der kwaak vertelt in november over 
haar zoektocht naar haar moeder.
Tijdens de kerstviering nemen verhalenvertellers ons 
mee op een reis rond de wereld aan de hand van 
kerstverhalen uit verschillende landen.
 
Naast onze vaste avonden gaan we ook diverse  
keren op stap. Er is een excursie naar de vistrap 
in Doesburg en de leden kunnen mee naar een  
rondleiding op kasteel Ter Horst in loenen. we gaan 

een middag kegelen in het kegelhuis in Doesburg.
Voor pasen en kerst kun je weer een mooi  
bloemstuk maken.
Ook krijgen we een rondleiding in theater Amphion, 
mogen we achter de schermen kijken en kunnen we 
zelf zien, waarom dit theater in de prijzen valt.
De afdelingsavonden voor de leden worden  
gehouden in de Meent in Angerlo en beginnen om 
19.45 uur.
wil je een keer komen kijken alvorens te besluiten 
lid te worden, je bent van harte welkom.
Eind januari, tijdens de jaarvergadering werden nog 
3 leden gehuldigd. Everdien knuman is 40 jaar lid, 
Hanneke roes en lidy richters zijn 25 jaar lid.

Het jaarprogramma 2020 van Vrouwen van Nu Angerlo
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INGEZONDEN

INGEZONDEN

Het Giese Podium komt er weer aan

Zaterdag 21 maart kunt u in het kulturhus in  
Giesbeek alweer de 3e editie van het succesvolle 
en oergezellige ‘Giese podium’ beleven. Zoals bij 
de eerdere edities treedt er weer een keur aan  
artiesten uit Giesbeek en omgeving op.
Zo kunt u o.a. genieten van een Blazersectie 
van Gregorius, doedelzakspel, the cargies, Abel,  
Antoon wieland, de Brede Blik Band, Ben Beekman 

en vele anderen in verrassende samenstellingen. 
De zaal zal weer gezellig worden ingericht en u 
zult merken dat de techniek op en rond het podium  
nog professioneler is geworden. Ook wat dat  
betreft kan het kulturhus zich inmiddels meten 
met gerenommeerde podia.
U kunt kaarten reserveren tot 4 maart (ben op tijd, 
want vol is vol):  
- kaarten kosten € 5,00 p.p
- Mail sturen naar: kulturhusgiesbeek@gmail.com
- Aantal kaarten aangeven (max. 8)
- Vervolgens ontvangt u de info met 
  betaalgegevens
- Na betaling ontvangt u de kaarten.

Zaterdag 21 maart 2020
kulturhus De Brede Blik
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang programma: 20.00 uur 

een evenement voor en door giesbekers

Revitaliseringswerkzaamheden Giesbeek liggen stil
Afgelopen week was op de kws-app te lezen (zie 
inzet) dat de werkzaamheden aan het riool in de 
weth. J. Teeringstraat tussen de rozenstraat en de 
Tulpstraat en een deel van de Tulpstraat zelf zijn 
stilgelegd in verband met de hoge waterstand in 
de IJssel.
Hierdoor zijn de aanliggende woningen niet of 
heel beperkt bereikbaar. 
Door de hoge waterstand in de IJssel is ook een hoge 
grondwaterstand ontstaan waardoor het technisch  

niet mogelijk is om met de werkzaamheden  
verder te gaan.
Zodra het grondwater voldoende gezakt is, zal het 
werk weer worden opgepakt. De direct aanwonen-
den worden per brief op de hoogte gehouden en 
de planning zal moeten worden aangepast.
In afwachting van voltooiing van de rioolwerk-
zaamheden wacht het dorpsplein op herinrichting  
en wordt zolang gebruikt als ‘opslag en  
werkplaats’

De hoge waterstand in de IJssel heeft gevolgen 
voor het grondwater

‘Opslag en werkplaats’ Dorpsplein 
(nu nog met kunstwerk)
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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.

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 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 • Fotoherkenning IJsseldorpen •  
corrie en Frans worm • ron en Judith ribbers • Oranjevereniging Angerlo • Vrouwen  
van Nu Angerlo • H.M. Berends • Jan en Mieken Deen • w.F. Besselink • Dik en 
Margy Bril • H. Abbing • J. stuart en Mevr. B. stuart v. Dick • Jos en corien Baars 
• r.c. V. Beusekom • ruud en Joke cornelissen • G. weijers en J. weijers-Vels  
• w. Vels • Mw J. Zuydam-rozendal • Diny v. Bommel • koozand B.V. • rene 
lukens • Otto en sabine salomons • willem en connie Mulde • stucadoors- en 
terrazzobedrijf Toni • Gerdy v.d. Bogaard • .l en N. wiegger Vermeulen • J.J.w. 
kelderman-leenders • G. Hendriksen en k. De Man • H.J. Thiel • J.c. kelderman 
worm • st. Oranje Boven lathum • Drum- en showfanfare red en Black Giesbeek •  

Mevr. M. senhorst-vd Boom

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

Donderdag 5 maart
Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar presenteert:

Aanvang 19.30 uur
Grote zaal Kulturhus Giesbeek

Toegang niet-leden € 4,=

John Letsoin:  ‘De Molukse 
gemeenschap in Zevenaar’

@bel

Zaal open 19.00 uur

Waar het allemaal
     gebeurt!   

Een lezing van John Letsoin, belangenbehartiger 
van de Molukse gemeenschap. 
Hij schetst met zijn lezing de geschiedenis van de 
Molukse gemeenschap in 
Zevenaar. Hij was raadslid 
in Zevenaar en statenlid in 
onze provincie.

Kerkstraat 72  Giesbeek

Kijk ook op:
www.kulturhusgiesbeek.nl

Molukse kerk in Zevenaar
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Ja zaBella

26
J A N
2020

23
F E B
2020

29
MRT
2020

13.00 - 15.30 UUR
IN HET RESTAURANT

GRATIS ENTREE


