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Maart
1 Maart: februari stormt de nieuwe maand 
binnen om het laatste dode hout uit de  
bomen te schudden. De winter die nooit 
begon is voorbij en de krokussen zijn al  
uitgebloeid. Hoge temperaturen, onrustige 
winden: je hoeft geen klimaatwetenschapper  
te zijn om toch een vermoeden te krijgen dat 
het niet de goede kant opgaat. Er is meer 
storm op til. Een virus van ver weg komt 
dichterbij. Twee weken later barst het echt 
los. Gisteren al een eerste besmetting in mijn 
dorp. En de vooruitzichten zijn bar en boos.
Behalve buiten. Daar is het lente. Mijn lief 
heeft de hele niet-winter voer gestrooid en 
bij de vogeltelling scoren wij bovennormale  
aantallen. Vandaag eist een dikke duif het 
voer-monopoly op; tussen het zaad pronkt hij 
met zijn brede borst. Daar komen de dames 
wel op af. Voer of borst, dat weet ik dan weer 
niet. Zodra ze landen paradeert hij opdringerig  
op ze af, zo intimiderend dat de dames  
wegvliegen. Het lijkt hem niet te deren: geen 
hand vol, maar een land vol, zeker zolang hij 
deze strategische voerpositie kan handhaven. 
De buurpoes, Jaap, maakt een eind aan zijn 
heerschappij. De duif zal nog even moeten 
wachten op een geschikte partner, maar 
het zal allemaal best wel goed komen.  
Uiteindelijk zijn wij het daarover eens, 
de niet-vliegers ook. Met de verfkwast in 
de aanslag maken we er het beste van:  
zelfquarantaine is geen verspilde tijd. En het 
wordt zeker weer mei, dan legt de duif zijn ei 
en zijn wij hopelijk weer virusvrij. 

Kick Corona out

Het zijn spannende en moeilijke weken. Maar, bij 
alles wat er niet goed is, toch even dit: Corona 
maakt ook veel positiefs in ons wakker. Daar willen 
wij ons in deze editie vooral op richten, want het is 
een bekend feit: ziek zijn ben je in lijf en geest. Wat 
we kunnen doen om ons lijf virusvrij te houden 
dat horen we overal en daar hebben wij weinig 
aan toe te voegen. Maar hopeloos en hulpeloos 
in een hoekje gaan zitten, bang voor de wereld en 
bang voor de buurman? Mooi niet. Daarom komt  
Nederland in actie en daar doen we graag aan 
mee.
In deze editie onze eerste stappen om corona de 
deur uit te werken:
1. In ons blad en op onze site geven wij  
ondernemers gratis de ruimte om hun  
corona-aanpak bekend te maken. Gewijzigde  

openingstijden, bezorg- en afhaalmogelijkheden, 
bel- en mail bestellingen: u vindt ze hier en op 
www.angerlosnieuws.nl
2. Opgesloten in eigen huis leven en werken is 
niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Om gezond 
van lichaam en geest te blijven introduceren wij 
de Corona-fitness aanpak. Lekker eten, op een 
gezonde manier werken, tussendoor voldoende 
bewegen en ook tussen je oren de stress verslaan: 
Lees meer op pagina 4.
3. Opeens hebben we tijd en dat geldt voor  
iedereen, jong en oud. Tijd die we misschien ook 
kunnen besteden aan vrijwilligerswerk. Of anders, 
aan klussen om het zakgeld aan te vullen. 
Heeft u nog ideeën hoe wij samen sterker kunnen 
staan? Mail ons uw input:info@angerlosnieuws.nl

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

ADVERTORIAL

Nieuwe CNC draai- en freescombinatie officieel in gebruik genomen 

Lucien van Riswijk, Burgemeester van gemeente Zevenaar, heeft  
onlangs de nieuwe CNC draai- en freescombinatie met automatische 
robot op feestelijke wijze in gebruik genomen. Met de aanschaf van 
deze combinatie zet Royal Eijkelkamp opnieuw een stap naar een 
duurzame toekomst.

Royal Eijkelkamp wil wereldwijd uitgroeien tot voorkeursleverancier in  
totaaloplossingen voor bodem- en wateronderzoek. Om deze ambitie waar te 
maken, is Royal Eijkelkamp voortdurend op zoek naar toepasbare innovaties,  
efficiëntie in de productie en interessante partnerschappen. De eigen  
maakindustrie wordt daarbij gekoesterd. Dit schept echter wel verplichtingen 
en vraagt bovendien om investeringen. Een goed voorbeeld daarvan is de  
aanschaf van de nieuwe CNC draai- en freescombinatie met automatische 
robot besturing.

Naast het creëren van werkgelegenheid in de regio, wordt er met deze nieuwe 
machine ook een belangrijke stap richting duurzaam ondernemen gezet. Want 
waar medewerkers eerder zelf de machines regelmatig met zwaar materiaal 
moesten beladen, neemt de robot dit werk nu over.

Naast de nieuwe CNC draai- en freescombinatie is de complete Machining  
afdeling uitgebreid om in de toekomst een optimale productieflow te  
realiseren. Er is bijvoorbeeld een nieuwe geconditioneerde meetkamer  
gerealiseerd waarmee de kwaliteit van de producten nóg beter gemeten 
wordt en de afleverbetrouwbaarheid verhoogd. De afdeling is nu in staat om 
een groot aantal onderdelen voor Royal Eijkelkamp eindproducten compleet 
zelf te produceren. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een aantal  
betrouwbare én gespecialiseerde regionale partners.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Ei in het onderwijs ow brood wil verdienen, 
dan moj aan allerlei standaards voldoen. In 
de eerste plaats geldt nutuurluk dei  de stof 
diej øver mot brengen, eiges goed beheers. 
Dus diploma’s halen. In de tweede plaats moj 
un bietje met dat spul wat veur ow zit, um 
kunnen goan. Ut mik ok nogal wat uut of dei  
basusschoolkinderen veur ow het zitten , of dei 
int veurtgezet onderwies zit. Sommugen doen 
hun werk zo uut ut losse handje en anderen 
motten dur wat meer moeite veur doen, mor 
op un gegeven moment kuj ow dan ok redeluk 
of goed redden…of niet. Ok ist zo dei bi-j de 
ene groep niks verkeerd kunt doen en dat ut 
bi-j un andere groep niet nor wens lup. Noa 
de opleiding moj nog un verkloaring omtrent 
gedrag zien te kriegen en dan kuj aan de 
slag. Die verkloaring omtrent gedrag noemen  
sommugen:  ut bewijs van goed gedrag, mor zo 
hiet tie niet. Ei wat op ow kerfstok het dan kriej 
de verkloaring omtrent gedrag niet en dan kuj 
de baan vergeten. Noa de opleiding duurt ut 
meestal un paar joar veurdei de fijne kneepjes 
vant vak ken. De uutdaging zit dur dan meestal  
in dei eiges um de de paar joar of um ut joar 
ow bi-jschool. Met de ouwelui umgoan is  
tegeswoordug ok un uutdaging want de  
prinsjes of prinsesjes van hun, die zun toch 
altiet zo lief, doar kant niet aan liggen ast un 
keer goed verkeerd lup in de groep of op ut 
gebied van de prestaties. Mor gelukkug kom ie 
dur meestal samen wel uut en lup alles weer 
verder in goeje harmonie. Een van mien lessen 
had un keer betrekking op sexuale veurlichting 
aan jongeren van un joar of 16. Ut was un 
onderdeel van de biologie les en as zodanug  
hak dat ok geïntroduceerd bij de jongelui.  
Mor meteen kreeg ik van de meiden al de  
opmerking: meneer zeg mor wa wi-j weten op 
ut gebied van sexualiteit. Met andere woorden, 
je hoef ons niks te vertellen want wi-j weten 
alles al. Zo verbaasde ik mien dur laats øver 
dat un pornoster op un HBO int Noorden vant 
land sexuele veurlichting ging geven.  Porno: 
vrouwonvriendeluk, soms smerug goor , qua 
umgang tussen man en vrouw int normale 
leven meestal niet gebruukeluk. En zoiets  
mot ut onderwies verrijken? Ik kan mien  
veurstellen dat sommugen zeggen: ja ze kan 
misschien de stof wel goed beheersen mor zun 
dur dan gin goeie leraren en juffen  die de stof 
ok beheersen.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

25 jaar Hobbit-vrijwilligers 
Marian Wanders (r) en Anja Pelgrim (l) zijn al 25 
jaar vrijwilliger bij de Hobbit, een knutselclub  
voor Angerlose basisschoolleerlingen. Elke  
donderdagmiddag zijn deze dames present om de  
knutselaars te ondersteunen.
Op donderdag 12 maart zijn beiden daarvoor 
in het zonnetje gezet. Uit handen van Arend  
Minkman, voorzitter van Stichting Jeugd- en  
Jongerenwerk Angerlo ontvingen zij een bloemetje  
en een presentje als dank voor hun jarenlange  
inzet. Het zou fijn zijn als ze hier nog jaren mee 
door kunnen gaan.
Marian en Anja bedankt namens alle kinderen met 
wie jullie door de jaren heen geknutseld hebben.

INGEZONDEN

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd!

Nu we door tijdelijke regels en door ons gezond 
verstand beknot worden in ons doen en laten,  
voelen we dat als een beperking in onze Vrijheid.
Een ieder voelt nu persoonlijk wat het is om  
“minder” Vrij te zijn!
Zelfs de angst die 75 jaar geleden nog in ons in 
land heerste wordt nu herkenbaar. 
We zien nu ook hele mooie dingen ontstaan, er 
ontstaat een saamhorigheid die er 75 jaar geleden 
ook moet zijn geweest. Mensen kijken om naar  
elkaar, geven zich op om zich in te zetten voor de 
zorg, doen boodschappen voor elkaar. Overal in 
het land ontstaan mooie initiatieven.  
U begrijpt dat het 4 mei comité Angerlo, Lathum 

en Giesbeek vol op in beweging was om rondom  
75 jaar vrijheid activiteiten te organiseren. 
En bijzonder is dat het dit jaar ook in  
samenwerking gaat met de VVLK (Vrienden voor 
de Lathumse Kerk) en de Jeugdraden uit Angerlo 
en Giesbeek. 
En dan plots ligt alles stil. Afspraken staan  
ineens op “losse schroeven”, organisatoren kunnen  
zaken niet verder regelen. Koren komen niet 
meer bij elkaar. Het Jeugdorkest kan niet meer  
repeteren. Maar uitstel is zeker geen afstel! 
We gaan kijken hoe en wanneer we wel e.e.a. door 
kunnen laten gaan. Wellicht in een andere vorm, 
misschien gaan we wat samenvoegen. Dat gaan 
we de komende tijd onderzoeken en bespreken.
We hopen in het volgende Angerlo’s Nieuws al wat 
meer te kunnen vertellen over activiteiten rondom 
75 jaar Vrijheid, zoals; “de lezing van Luitenant 
Gen. (bd) Mart de Kruif, de herdenking, activiteiten 
op de scholen en de Vrijheidsmaaltijden in Angerlo 
en Giesbeek”.

INGEZONDEN

Festiviteiten Koningsdag in Giesbeek 
gaan niet door!
Na overleg hebben de Stichting Oranje  
Evenementen Giesbeek en de Jeugdraad  
Giesbeek besloten om de geplande festiviteiten  
tijdens Koningsdag in Giesbeek niet door te  
laten gaan, dit i.v.m. de onzekerheden die 
er op dit moment zijn m.b.t. de coronacrisis  
en mede op advies van de Koninklijke Bond 
van Oranjeverenigingen om geen grote  
publieksevenementen te houden. In Giesbeek zou 

Koningsdag dit jaar, i.v.m. de werkzaamheden op 
het dorpsplein,  eenmalig gehouden worden op 
het terrein van GSV’38. Als organisatie betreuren 
we het niet doorgaan van dit evenement, maar  
hopen op uw begrip in deze. We gaan er vanuit 
dat we volgend jaar weer voor een onvergetelijke  
Koningsdag op het dan inmiddels vernieuwde 
dorpsplein kunnen zorgen.

INGEZONDEN

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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Het Coronavirus is nu zo’n beetje overal. Wij van het Angerlo’s Nieuws willen graag de lokale ondernemer 
steunen in deze zware tijden. De meeste horecabedrijven zitten dicht of zijn tijdelijk geopend. Hieronder 
een overzicht van de o.a. horeca in Angerlo, Giesbeek en Lathum.

0313- 472548 of 06 84626180
Prinses Margrietlaan 3c

6986 AP Angerlo

de Muggenwaard 16 
6988 BX Lathum 

0313 630 434 / 0634187097
info@brasserievin.nl
www.brasserievin.nl 

Wij openen zo snel als 
de regering het toelaat

Brasserie Vin is een knusse en sfeervolle  
ingerichte brasserie, op de mooiste plek aan de 

rand van de Rhederlaagse meren.
Op jachthaven  ‘t Eiland in Lathum

Met een geweldig uitzicht, 
zodat u zich nooit verveelt.

Wij streven er naar, om Brasserie Vin een 
huiselijk imago te kunnen geven.

Zodat een ieder zich bij ons op het gemak voelt.
Geen moeilijke kaart, en geen lastige prijzen.

onze openingstijden zijn als volgt
Maandag gesloten
Dinsdag 15:00 tot 21:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 21:00)
Woensdag 14:00 tot 22:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 21:00)
Donderdag 14:00 tot 22:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 21:00)
Vrijdag 14:00 tot 24:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 22:00)
Zaterdag 14:00 tot 24:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 22:00)
Zondag 14:00 tot 21:00 
 (Bezorging van 16:00 tot 21:00)

Laatste bezorg bestelling aanname 
20 min voor de tijd.

Wij bezorgen in de volgende plaatsen :
Vanaf 10 euro: Angerlo, gratis bezorging

Vanaf 15 euro: Giesbeek 1.50 bezorgkosten
Vanaf 25 euro: Lathum, Rivier Parc

2.50 bezorgkosten

Wilt u AUB tijdens het bestellen aan ons  
doorgeven als uw huis niet bereikbaar is  

vanwege wegwerkzaamheden en als uw huis 
ver buiten de bewoonde gebied is ... en  op 

welke manier uw huis makkelijker te bereiken is

Bandijk 45
Lathum,

www.ijs-en-zo.nl
info@ijs-en-zo.nl

tel.: 0313 633 875

Wij zijn ZATERDAG/ZONDAG: 
OPEN VOOR AFHAAL

Wij dachten dat u wel een lichtpuntje kunt 
gebruiken in deze vervelende tijd. 

Daarom zijn wij op zaterdag en zondag van 
12.00 uur tot zonsondergang geopend.

Veiligheid staat voorop, daarom vragen wij 
u om door de overheid opgelegde regels te 

respecteren:

- Ons terras en onze zitplaatsen zijn 
gesloten

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Wij pakken het ijs voor u in zodat u dit 

thuis kunt opeten!
- Gelieve alleen met de pin betalen

- Komt u met de hele familie? Wij laten 
maar max 2 gasten tegelijk naar binnen.

Om het keuzeproces iets sneller te laten 
verlopen, kunt u alvast uit de volgende 

smaken kiezen:
Aardbei, Citroen, Stracciatella, Snikker, 

Vanille, Yoghurt, Maracuja, Stroopwafel, 
Chocolade, Strawberry, Cheesecake,  
Malaga, Witte chocolade en Mango,

U kunt het ijs ook in literbakken bestellen.   

Volgt u onze facebook pagina voor de 
laatste info

@ijsenzolathum

Steun de lokale ondernemer!

Marsweg 12
6988BM Lathum

0313 631319
info@veerstal.nl

www.deveerstal.nl

Via de website houden wij u op de hoogte 
wat onze mogelijkheden zijn. Vooralsnog is 
ons Recreatiepark gewoon geopend voor 
onze vaste gasten en de gasten die een 

charlet hebben gehuurd.

Onze winkel is voor verse broodjes  
geopend van 08.00 tot 10.00 uur.

Corona-hulpactie in Giesbeek 
Beste Giesbekers,
‘Let een beetje op elkaar’ was de oproep van  
premier Rutte.
We gaan ervan uit dat iedereen dat  
vanzelfsprekend doet. In zijn familie- en  
vriendenkring, in zijn buurt en in de vereniging.
Desondanks vallen er misschien mensen tussen 
wal en schip. Ook weten we niet hoe lang deze 
periode zal duren en of er nog meer beperkingen 
komen.

Het Dorpsplatform is twee jaar geleden opgericht  
om initiatieven in Giesbeek bij elkaar te bren-
gen en op elkaar af te stemmen. Ook in deze  
Coronacrisis willen we dat graag doen.
Ben jij al een initiatief in de buurt gestart? Weet 
jij van mensen die hulp nodig hebben? Wil je zelf 
helpen? Heb je een ander goed idee?
Laat het weten via onze Facebookpagina:  
Dorpsplatform Giesbeek of via 
info@dorpsplatformgiesbeek.nl.

Meentsestraat 52
6987CP Giesbeek

0313-631269

Wij mogen van het RIVM openblijven voor 
uitsluitend afhalen.

Wij passen tijdelijk onze openingstijden aan:

Maandag  15.00 - 20.00 uur
Dinsdag  15.00 - 20.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag: 15.00 - 20.00 uur
Vrijdag:   12.00 - 20.00 uur
Zaterdag:   12.00 - 20.00 uur
Zondag:   12.00 - 20.00 uur

Wij willen u vragen om de bestellingen zoveel 
mogelijk telefonisch aan ons door te geven en 

zoveel mogelijk te betalen met de pin.
Wij zijn bereikbaar op: 0313-631269

Wij hopen op uw begrip.
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Tolweg 9 Didam
0316-221312

www.juffrouwtok.nl

Gewijzigde openingstijden
18 mrt t/m 6 apr. GESLOTEN

Kerkstraat 55
6987AB Giesbeek

0313 632 928
info@kleinzakopane.nl
www.kleinzakopane.nl

Meentsestraat 51
Giesbeek,

0313 410 707
info@marina-eethuis.nl 

De Muggenwaard 7
6988BX Lathum

0313-632963
info@grandcaferutgers.nl

www.grandcaferutgers.com

Eethuis Marina is open 
wij werken als volgt.

Afhaal:
Graag online bestellen en ideal betalen. 
Als dat niet kan graag pinnen in de zaak.
Bellen na online bestellen om de tijd af te 
spreken. (Kom op de gewenste tijd zodat u 

niet hoef te wachtten). 
Kom het liefst per klant langs voor 1 

bestelling tenzij het een grote bestelling is. 
(max 2 personen) 

Bezorgen:
Bestellen via online en betalen via ideal.

Graag een volwassen persoon aan de deur
We komen geen flat of gebouwen binnen. 
(Woon je in een flat of etc kom dan naar 

beneden).
Bij het overdragen van de bestelling leggen 

wij het eerst op de grond directe contact 
verboden.

Dit zijn maatregelen die voor jullie  
gezondheid een rol spelen en voor onze 

gezondheid een rol spelen.

Voor meer info kunt u gerust bellen met de 
vaste lijn van eethuis marina.

Groetjes #teammarina

Dag Bezorging
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 16:00 tot 21:45
Vandaag 16:00 tot 21:45
Vrijdag 16:00 tot 21:45
Zaterdag 16:00 tot 21:45
Zondag 16:00 tot 21:45

Vanaf nu kunt u bij ons diverse gerechten 
ophalen of laten bezorgen 
(Giesbeek, Lathum, Duiven)

zoals sate, spareribs, zalm , varkenshaas, 
€15,00 , gambas €17,50

Geserveerd met warme groente en frites
Carpaccio €7,50

Bestel tussen 12 en 17 en bezorgen is 
tussen 17 en 20 uur

Reserveer op 0655106955
het Rutgersteam

In verband met het heersende coronavirus 
hebben wij in onze winkel maatregelen 

genomen om de risico’s voor uzelf en onze 
medewerkers zoveel mogelijk te beperken. 
Deze zijn vanzelfsprekend van invloed op 

de service en dienstverlening die u normaal 
van ons gewend bent.

Om u goed van dienst te zijn en toch de 
risico’s te minimaliseren, hebben wij een 

bezorgservice opgezet. Uw bestelling 
wordt de komende periode via PostNL 
of door onze eigen medewerkers bij u 

thuisbezorgd.

Brillen leveren wij - op verzoek - thuis 
af, maar kunnen wij helaas niet afstellen 
vanwege de aanbevolen afstand van 1,5 

meter.

De situatie en de richtlijnen van het RIVM 
volgen wij dagelijks. Via onze website  
houden wij u op de hoogte van onze  

actuele openingstijden en stand van zaken 
rond onze dienstverlening.

Wij blijven bereikbaar voor spoed oogzorg 
en spoed dienstverlening bij calamiteiten. 
Belt u vooraf even, zodat wij u zo goed 

mogelijk kunnen assisteren.
Wij hanteren momenteel een maximum 

van 8 personen (inclusief personeel) 
tegelijkertijd in de winkel. Wij verzoeken 

u zoveel mogelijk alleen te komen en niet 
met meerdere personen tegelijk.

Onze dienstverlening in het afstellen van 
monturen is momenteel beperkt.

Vooralsnog lijken er geen  
leveringsproblemen te ontstaan in  

contactlenzen en/of lensvloeistoffen.

Met deze aanpassing door ons allen is het 
voor ons team mogelijk om de dienstver-

lening en oogzorg – onder deze uitzonder-
lijke omstandigheden – zo goed mogelijk 

te verlenen.

Het is voor iedereen een onzekere tijd, we 
wensen u dan ook veel sterkte toe.

Tot slot hartelijk dank voor uw begrip en 
medewerking.

Pastoriestraat 7, Duiven
info@vdwoptiek.nl 

0316 26 89 09
www.vandeweteringoptiek.nl
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Afhalen en Bezorgen
Haal nu de Poolse keuken in huis en 

ontvang 20% korting (korting is reeds in de 
prijs verwerkt).

 
Naast de mogelijkheid om af te halen 

bezorgen we onze Poolse gerechten ook 
graag op een door u gewenste locatie  

binnen een straal van +/-5 kilometer van:
Kerkstraat 55, Giesbeek

 
U kunt uw bestelling van donderdag t/m 
zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur 

telefonisch doorgeven via telefoonnummer:  
0313-632928. Kijk op de website voor onze 

uitgebreide menu’s. Bestellingen worden  
donderdag t/m zondag tussen 17.00 en 

20.00 uur bezorgd of door u bij ons  
afgehaald in de serre van het café.

 
Bezorgkosten € 2,50

Bestellingen boven €20,-  
worden gratis bezorgd

‘AN helpt: Uit eten thuis en boodschappen’  
www.angerlosnieuws.nl
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Kerkstraat 80 
6987AD Giesbeek

0313-633444
info@oldeschop.nl 

www.oldeschop.com

Meentsestraat 1
6987CH Giesbeek

0313-632762
info@muldershuus.nl
www.muldershuus.nl

Koestraat 3
6988 AA Lathum
T: 06-30161150

info@allimoncello.nl
www.allimoncello.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

Wij bieden geen gelegenheid tot directe con-
sumpties. Neem de door u gekochte producten 

mee naar huis.
Betaal indien mogelijk contactloos. Betaalt u 

cash? Leg het geld dan op de toonbank.
Houd 1,5m afstand
Eet voldoende vis!

Dinsdag: Giesbeek 13:00 - 17:30
Woensdag: Angerlo 11:00 - 14:00

Donderdag: Giesbeek 09:00 - 15:00

06-22306666 Koestraat 1
6988 AA Lathum

0313-632566 - 06-10578709
info@dekommensaal.nl
www.dekommensaal.nl

U kunt bestellen van woensdag tm zondag 
tot 14.00 uur voor dezelfde dag

4 gangen proeverij 
€ 39,50 voor 2 personen en dinerkaart
afhaal en gratis bezorging vanaf € 25,00

Dorpsstraat 9 
6986AJ Angerlo
0313 - 472553

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
8.00 uur to 12.30 uur
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Wij zijn gesloten t/m 31 maart met de cafetaria. 
Daarna willen we opengaan voor afhalen met 

beperkte openingstijden.

Uitmaat25 
Giesbeek

0313 633 150
www.doornbikes.nl

We blijven open,
zolang het kan!

Meentsestraat 3
6987CH Giesbeek

0313-631389
wasser@despar.info

www.spar.nl

Liever de deur niet uit op dit moment? 
Wij zijn er voor jou, om je online bestelde 

boodschappen tot aan de voordeur te 
bezorgen!  

Wegens de drukte kunnen we ‘same day 
delivery’, voor 10 uur besteld vandaag in 

huis, niet altijd garanderen.
Bestel op:

www.spar.nl/boodschappen
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In de zorg doen we er samen alles aan om er voor 
te zorgen dat onze bewoners alle zorg en aandacht 
krijgen, maar omdat zij in deze tijd geen bezoek 
meer kunnen ontvangen zijn veel bewoners toch 
een beetje eenzaam. Vandaar deze oproep: 
Weet je na een week binnen zonder school geen 
activiteit meer voor je kinderen? 
Laat ze een mooie kaart voor de bewoners van  
Binnenrijk maken! Zij zullen daar heel blij mee zijn. 
Tekeningen, foto’s, gedichtjes, verhaaltjes, alles is 

welkom zolang het maar vrolijk is. 
Tip: Vind je het leuk om een berichtje terug te  
krijgen? Stuur dan je adres mee. (we kunnen alleen 
niet beloven dat je wat post terug krijgt maar we 
doen ons best)
Stuur het kaartje naar onderstaand adres en 
wij zorgen er op de locatie voor dat de kaarten  
verdeeld worden onder alle bewoners. 
Binnenrijk 
t.a.v. kaartje voor de bewoners  

Burgemeester van Rielstraat 36  
6987AZ Giesbeek
Handig om te weten: Als je in de buurt woont 
dan kun je je kaart natuurlijk ook in de  
brievenbus achterlaten (die zit aan de buiten-
zijde van het gebouw), de locatie is gesloten voor  
bezoekers. 
Namens onze bewoners en de medewerkers:  
dankjewel! 

Maak een kaartje voor de bewoners van het Binnenrijk

Vitaminebommetje 
Spinazie
Bladgroente zoals: spinazie, staat erom bekend 
dat zij veel vitamines en mineralen bevatten die je  
lichaam ten goede komen. Popey liet al het goede 
voorbeeld zien door zijn dagelijkse portie krachtvoer  
uit spinazie te laten bestaan. Slim, want in  
spinazie zit veel vitamine K (voor goede  
bloedstolling en botaanmaak) en A (gezonde  
nagels, haar en is ook goed voor je afweersysteem). 
Daarnaast heeft spinazie, in vergelijking met andere 
groente, verassend hoge waarden van vitamine 
B2, B6, C en E. Zeker in tijden als deze kun je zo’n  
vitaminebommetje wel gebruiken. Boost daarom je 
maaltijd met wat meer bladgroente zoals: spinazie, 
maar ook boerenkool, snijbiet of verse kruiden.

Een recept met (diepvries) spinazie
Dahl met spinazie. Een recept met linzen en  
kruiden dat goed vult en niet teveel kilocalorieën 
bevat. Dit recept kan grotendeels gekookt worden 
met langhoudbare producten uit je voorraadkast 
en je kruidenrek. Wees niet bang om kruiden te  
variëren met wat je in huis hebt. 
Ingrediënten:
150 gr gedroogde rode linzen
1 tl kurkuma
1 tl gemberpoeder of 1 vingerkootje verse gember 
geraspt
1tl mosterdzaad (optioneel)
1tl korianderpoeder (optioneel)
2tl currypoeder of garam masala 
1 blik gepelde tomaten
1 ui gesnipperd
2 teentjes knoflook fijngesneden
1 wortel in kleine blokjes
150 á 200 gram verse of diepvriesspinazie
Olie om in te bakken
Zout naar smaak
Scheutje kokosmelk (optioneel)

Bak de ui, knoflook en wortel totdat ze zacht zijn. 
Voeg dan de kruiden toe en bak deze 1 minuut mee. 
Roer de linzen door het ui-kruidenmengsel. Voeg 
het blik tomaten toe en roer. De linzen nemen veel 
vocht op. Voeg water of kokosmelk (blikje of klein 
pakje) toe wanneer het te droog kookt. Proef of het  
gerecht zout nodig heeft en of de linzen gaar zijn. 
Als laatste voeg je de spinazie toe en laat je het  
slinken of warm worden. 
Je kunt dit gerecht op verschillende manieren eten 
Als een soep (voeg dan meer water toe), bij rijst of 
met een naanbroodje. Ook bloemkool, doperwten 
en broccoli smaken goed in de dahl.

Gezond koken uit je voorraadkast
Heb jij, naast wc-papier, ook lang houdbare  
producten ingeslagen? Ook als je dat niet hebt  
gedaan geven wij hier een paar tips om te koken 
met producten die je al lang in de kast hebt staan.

Bonen
• In salades kun je bonen uit blik of de zelf  
gekookte bonen koud toevoegen. Het geeft je  
salade een extra boost vezels en eiwitten. Lekker 
met een klassieke olie/azijn dressing!
• Bonen, zeker kikkererwten, zijn heerlijk als  
krokante snack. Dep de kikkererwten droog, leg 
ze op een bakplaat, besprenkel met een klein 
scheutje (olijf)olie, zout en kruiden naar smaak. 
Bak ze op 200 graden 30 minuten met tussendoor  
doorroeren. Je kunt de kikkererwten langer of korter 
bakken naar smaak. Je kunt losgaan met de kruiden  
die jij lekker vindt. Bijvoorbeeld chilivlokken,  
komijn poeder, currypoeder, garam masala of andere  
kruidenmixen
• Bonen vormen een goede basis voor curry’s en 
chili’s. Door het hoge eiwitgehalte in bonen kun je 
makkelijk vlees achterwege laten. Bonen houden 
van specerijen en passen in heel veel keukens thuis.
• In de vegetarische lasagne (ja echt!). Gebruik 
voor deze toepassing (hele) linzen uit blik (dus 
geen splitlinzen) en laat gehakt achterwege. Dep de  
linzen droog in een schone theedoek of  
keukenpapier. Maak je lasagnesaus zoals je dit  
gewend bent. Bak de linzen droog in een koekenpan 
en voeg ze op het laatst toe aan je saus.

• Weetje: Heb jij gedroogde bonen in je voorraad-
kast? Deze moet je vooraf altijd weken, soms wel 
12 uur lang. Deze weektijd kun je verkorten door 
de bonen met ruim gekookt water te overgieten. Zo 
zijn ze in de helft of soms 1/3 van de tijd geweekt. 
(hierbij geldt: hoe ouder je bonen hoe langer ze 
moeten weken)

Blik gepelde tomaten
• Een simpele tomatensoep is snel gemaakt 
met 1 blik gepelde tomaten. Fruit 1 ui en 1 teentje  
knoflook in olie. Voeg de tomaten en gedroogde 
kruiden zoals basilicum of oregano toe. Vul het blik, 
waar de tomaten inzaten, met water en voeg toe. 
Deksel op de pan en laat het 10minuten koken. 
Pureer de soep met een staafmixer en voeg extra 
kokend water toe als je de soep dunner wilt. 
Je kunt variëren door wortel, paprika, pompoen 
of zoete aardappel mee te laten koken. Ook 
met kruiden kun je varieren. Mijn favoriet: potje  
zongedroogde tomaten op olie. Fruit de ui en  
knoflook in de olie uit het potje en voeg 5 á 6  
zongedroogde tomaten toe.

Rijst en pasta
• Veel mensen koken teveel rijst en pasta. Geen 
probleem want hiermee kun je jouw salade of soep 
de volgende dag vullen. In een aantal Oost-Europese  
landen is het eten van rijst in soep heel normaal. 
Hiermee maak je jouw soep een maaltijdsoep en 
kun je brood achterwege laten.

Heel wijs besluit, verpleeghuizen op slot

Dinsdagavond was ik nog bij mijn dementerende 
moeder op de gesloten afdeling van huiskamer 
drie. 
En als ik keek naar de zeer kwetsbare bewoners 
van deze huiskamer, besefte ik dat het niet goed 
was daar nu onder deze omstandigheden te zijn.
Voordat ik er erg in had, had ik ook een  
verpleegkundige nog een hand gegeven, voor de 
extra zorg en aandacht voor mijn moeder. Ook niet 
verstandig. 
We wasten onze handen, gebruikten de  
desinfecterende gel en hadden het over de bizarre 
tijd. 
Ik kon en kan de keuze niet maken om niet te gaan, 
ook al was dat inmiddels onverantwoord.
Heel fijn dat van hogerhand deze beslissing nu is 
genomen, heel erg dankjewel. 
Het geeft rust, ook al is het verdrietig. 

Alle lof voor de verzorgenden, die onze dierbaren 
met liefde verzorgen.
Ik heb de deur achter me dichtgedaan, mijn  
moeder nog even extra vastgehouden, zij weet het 
niet meer, maar ik weet dat zij in goede handen is 
achter de gesloten deuren van Het Binnenrijk in 
Giesbeek.

Door: Anneke Nijman
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Keukentafel thuiswork-out van Lisa
Miljoenen Nederlanders werken noodgedwongen 
thuis vanwege het coronavirus. Een noodzakelijke 
maatregel om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan, maar er loert wel een ander gevaar: gebrek 

aan lichaamsbeweging. En dat terwijl het juist heel 
belangrijk is voor je immuunsysteem om actief te 
blijven. Grote kans dat ook jij minder beweegt als 
je thuiswerkt. 

Daarom delen een aantal collega’s deze weken een 
paar simpele thuiswork-out om je spieren actief te 
houden tijdens je thuiswerkdag. Lisa Riesmeijer laat 
haar keukentafel work-out zien.

Squat tot je met je billen de stoel raakt. Herhaal dit 15 keer

Single leg deadlift, 15 herhalingen links en 15 herhalingen rechts

Tafel push up breed en smal. Herhaal beide push ups 15 x

Tricep tafeldips, herhaal 15 x.

Stoel buikspieren, houdt deze houding 15 seconde vast en herhaal 3x.
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G H S R E T R O P P U S D E T I

E N S W U E I N S O L R E G N A

W E I T C A P L U H A G N D N S

R V M G I E E U O A A E E B B R

E O U W E J S U W A G L D I U E

I O H I T W D N L R A G N N R G

V R T R T E E R E C I N O G A I

I R A D R P E B H E E C R E A L

R A L E P D L G S N E H G R B L

K A N O E E E B R M E I R D S I

I D K H I S E I D L A N E E T W

T K R W C E J R P I E A T N E J

A A D H K K L E S S J I H O W I

L S Ø S P O N S O R E N C C K R

I T H U I S W E R K E N A R I V

E P E N S K J I L E D N A A M L

ACHTERGRONDEN
ANGERLOSNIEUWS
BINGERDEN
BINNENRIJK
CHINA
GIESBEEK
HELPEN
HULPACTIE
IJSSEL
INDELACHGESCHØTE
ITALIE
KAARTJE
KOPPENWAARD
KWETSBAAR
LATHUM
LICHAAMSBEWEGING
MAANDELIJKS
OUDEREN
RHEDERLAAG
RIVIERWEG
SPONSOREN
SUPPORTERS
THUISWERKEN
VOORRAADKAST
VRIJWILLIGERS
WIELBERGEN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

Woordzoeker
Streep de woorden weg en vindt de oplossing.

Voor de thuisblijvers
Doordat er veel mensen thuis zijn i.v.m. het coronavirus hebben wij een puzzel gemaakt om in deze tijd ook nog even te ontspannen.

Zoek de kameel. Welke dieren zie je nog meer?Welke Nederlandse liedjes worden hier uitgebeeld in emoticons?
Raad het nummer Zoek de dieren



• pagina 10 • ANGERLO’S NIEUWS • 28 maart 2020 •

Voetbalvereniging Angerlo Vooruit heeft de  
stimuleringsprijs ‘Beste Initiatief Duurzaamheid’ 
in de wacht gesleept voor de nieuwbouw van de 
kleedkamers en kantine. Voorzitter Dirk Willem  
Tiecken mocht de bijbehorende cheque van 1.000 
euro donderdagmiddag in ontvangst nemen  
tijdens het Green Tie Event, de afsluiting van de 
Vakbeurs Sportaccommodaties in de Expo in  
Houten.  
De jury was onder de indruk van de manier waarop 
Angerlo Vooruit was omgegaan met duurzaam-
heid. Daarnaast prees de jury de inzet van zo veel 
vrijwilligers bij het project. “Erg bijzonder dat een 
klein dorp er zo massaal zijn schouders onder heeft 
gezet”
Het resultaat is er naar. Zo zijn zowel het  
kleedkamergebouw als de kantine duurzaam  
ontworpen. Bij sloop is ervoor gekozen om ook 
wat te laten staan. Dat heeft bijgedragen tot  
vermindering van CO2 tijdens de bouw. 
FSC-keurmerk
Vervolgens zijn beide gebouwen uitgerust met 
duurzame materialen, zoals betonblokken die  
gemaakt zijn van gerecyclede producten. Het  
houtwerk is uitgerust met het FSC-keurmerk. Dat 
keurmerk geeft aan dat er voor iedere gekapte 
boom ook weer een boom wordt teruggeplant.
Warmtepompen
De panden zijn uitgerust met warmtepompen in 
combinatie met vloerverwarming. Het geheel is 
toegespitst op een laagtemperatuursrendement. 
Dat betekent dat de toevoertemperatuur niet meer 
70 tot 80 graden Celsius is, maar 25 tot 40 graden. 
Een forse energiebesparing.
De warmtepompen zijn gekoppeld aan maar liefst 
156 zonnepanelen en hebben een opbrengst van 
325 wp per stuk. Het zijn ‘slimme’ Solar Edge  
panelen die afzonderlijk gemonitord kunnen  
worden. Je kunt dus per paneel zien wat het  
oplevert en onderzoeken wat de oorzaak is als ze 
even wat minder energie opleveren.  

Luchtverversing en LED-verlichting
Om de luchtverversing te kunnen beheersen 
is een unit geïnstalleerd om warmte terug te  
winnen (wtw unit). Het principe achter deze  
installatie is simpel: de warmte van afgevoerde 
lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet  
opgewarmde lucht.
De verlichting is allemaal uitgevoerd in LED, welke  
aangestuurd wordt door bewegingssensoren.  
Hierdoor branden de lampen niet overbodig.
Riolering
Tot slot heeft de accommodatie een compleet  
gescheiden rioleringssysteem en het beregenen 
van de velden gebeurt met grondwater dat zelf 
opgepompt wordt. Voordeel hiervan is dat na  
beregening het water weer terugzakt in de bodem 
en hergebruikt kan worden.
Reactie
Voorzitter Dirk Willem Tiecken laat weten erg blij 
te zijn met de prijs. „Het is erkenning voor de  
inspanning die we hebben geleverd om een 
zo duurzaam mogelijk complex neer te zetten. 
En waardering voor het harde werk van al onze  
vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen 
aan dit project.”
Het is de bedoeling dat de nieuwbouw dit  

voorjaar wordt opgeleverd. Voetbalvereniging  
Angerlo Vooruit kan dan weer jaren vooruit met 
een sportaccommodatie die helemaal up to date is.
“Ons nieuwbouwproject sluit mooi aan bij de 
plannen van de gemeente Zevenaar, die Angerlo 
heeft aangewezen als proefproject aardgasvrij. Wij 
willen een voorbeeld zijn voor de samenleving.”
Over de prijs
De verkiezing een samenwerking tussen Vakbeurs 
Sportaccommodaties, NOC*NSF, Kenniscentrum  
Sport & Bewegen, Mulier Instituut en  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Iedere sporter is gebaat bij een krachtige  
sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid 
een sleutelrol. Een duurzame sportaccommodatie  
is immers toekomstbestendig, is effectief en  
efficiënt ingericht en creëert optimale  
sportomstandigheden voor iedereen.
Tijdens het Green Tie Event werd een drietal prijzen 
uitgereikt. Een voor de Sportaccommodatie van 
het Jaar 2020, de Fieldmanager of the Year 2020 en 
dus de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2020. 
De prijs werd toegekend door een deskundige  
vakjury. Die bestaat uit afgevaardigden van 
NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen,  
Mulier Instituut en RVO. 

Nieuwbouw Angerlo Vooruit sleept award 
‘Beste Initiatief Duurzaamheid’ in de wacht

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Zeillessen voor kinderen vanaf 7 jaar
Voor kinderen vanaf 7 jaar organiseert  
Watersportvereniging Giesbeek een reeks van 
12 zeillessen. WSV Giesbeek beschikt over drie 
soorten boten om in te zeilen. Afhankelijk van de 
leeftijd en al eerder opgedane zeilervaring kunnen 
kinderen les krijgen in de Optimist (8-12 jaar oud), 
de Laser Pico (ouder dan 9 jaar) en de Cadet (8-15 
jaar).
De Optimist is een stabiele onzinkbare boot waar 
kinderen zelfstandig in leren zeilen. De Laser Pico 
is een snelle wendbare boot waarin het bijna  
onmogelijk is om droog te blijven. De Cadet is 
een sportieve jeugdzeilboot om gezellig met z’n  
tweeën in te zeilen.
Als voorbereiding op en/of ter kennismaking 
met het zeilen start WSV Giesbeek de zeillessen 
met een kick off zeiltraining op zondag 5 april in 
Zwembad De Dumpel (Velp). Daarna start de reeks 
van 12 zeillessen bij WSV Giesbeek. De kosten 

bedragen € 165,- maar dat bedrag is exclusief de 
kosten voor het lidmaatschap.
Kijk voor meer informatie op de website van WSV 

Giesbeek (www.wsvgiesbeek.nl). 
Of neem contact op met Martijn van Straaten via 
martijn.vanstraaten@wsvgiesbeek.nl.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Het Bestuur van RKGVV
Deze foto publiceerden wij in het Angerlo’s Nieuws 
van 25-1-2020. Hierop is een reacties op gekomen. 
We hebben inmiddels alle namen. 1 = Jan Witjes,  
2 = Hendrik Wieggers – 3 = Ben Langenhof,  
4 = Herman Frieling, 5 = Henk van Haren,  
6 = Willem Berends, 7 = Toon Wieggers, 8 = Hent 
Jansen, 9 = Trainer Kuier, 10 = Herman Ebbers,  
11 = Willem Senhorst, 12 = Arnold van Swaemen, 
13 = Pastoor A. Middelweerd, 14 = Jan Leenders,  
15 = Wim Keklderman, 16 = Theet Derksen,  
17 = Jan Gieling.

Melaniaschool
Deze foto is genomen in de jaren 30. waarschijnlijk.  
Wie kent hier namen van? Ter welke gelegenheid is 
deze foto genomen? Opening gebouw?

Allemaal, hartelijk dank voor uw informatie.
Indien u gegevens heeft over deze of andere 
foto’s, dan kunt u contact opnemen met: Riet 

Senhorst, tel. 631304, Henk Huuskes tel. 631894, 
of Hanny Bolck tel. 06-14522804 en via email:  
h.bolck@telfortglasvezel.nl, of gewoon in de 
bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ  
Giesbeek. Indien  u nog oude foto’s heeft en niet 
weet wat ermee te doen, dan houden wij ons  
aanbevolen. We willen ze scannen en retour geven 
binnen 1 week.

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl

Kleding Inzameling
Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie 

van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel  

kunnen wij in Ethiopië ca. 5000 mensen voorzien 

van schoon drinkwater en sanitair.

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken  

inleveren op zaterdag 4 april 2020 bij mevr. Wolf  

Meentsestraat 72 te Giesbeek.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!
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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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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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Je bent er vast al heel vaak langs gefietst of  
gelopen, de 9 meter hoge muurschildering op de 
gevel van de oude GTW-loods aan de Turfhaven 
in Doesburg. Daar waar de campers staan. Op de 
schildering staat een kind dat aan het spelen is met 
treintjes. Waarom treintjes en wat is het verband 
met de loods? Op deze plek stond vroeger namelijk 
de loods van de Gelderse Tramwegen. Het gebouw 
was ooit een transportknooppunt waar trams  
reden. De muurschildering is gemaakt door Rosalie 
de Graaf uit Doesburg van het bedrijfje RoosArt. 
Met dit soort kleurrijke schilderingen wordt een 
saaie muur toch veel vrolijker!

Muurschildering
INGEZONDEN

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

Paul Ubbink

Het heeft ons goed gedaan.

Familie Ubbink
Giesbeek, maart 2020

Bedankt

Hallo! Ik ben Liz Koenhen. Op zaterdag 22 februari 
heb ik afval opgeruimd met een paar kinderen uit 
mijn klas van de Ds Jonkersschool. We zijn langs 
de dijk en IJssel gelopen en we hebben 2 zakken 
vol met afval opgeruimd. Het waaide wel heel erg 
hard die dag. We konden zelfs leunen op de wind. 
Dat vond iedereen wel leuk zelfs ik. Ik denk dat we 
dit wel vaker gaan doen. Zo komt er minder afval in 
de natuur en gaan er minder dieren dood.

afval opgeruimd

Uitslag Grote verloting 2020
1STE Prijs Spectaculaire privé Valkerij workshop 
  Voor 4 personen t.w.v. €400,-  nr.   _1763_  
2de Prijs € 125,- contant nr.   _0893_  
3de Prijs Intern. Wellness Resort Sauna pakket nr.   _1404_ 
4de Prijs Bon “Olde Schop” t.w.v. €70 nr.   _1593_ 
5de Prijs Airfraier nr.   _0456_ 
6de Prijs Cadeaubon Flyboard Gelderland, Veerstal nr.   _0129_ 
7de Prijs Bon “Marina’s” nr.   _1756_ 
8ste Prijs Compact Gourmet Stel nr.   _1874_ 
9de Prijs Bloemenbon “De Orchidee” nr.   _1560_ 
10de Prijs Draadloze smartphone oplader nr.   _0296_ 
11de Prijs Oplaadbare zaklamp nr.   _0033_ 

Prijzen zijn af te halen van 9 maart tot en met 14 Juni 2020 bij:
 Fred Kelderman
 Meentsestraat 58
 Giesbeek

Deze verloting werd mede mogelijk gemaakt door:
De Roofvogelhoeve, Flyboard Gelderland Partycentrum De Veerstal, Restaurant ’t Olde Schop, Eethuis 
Marina’s en Bloembinderij De Orchidee.

Trekkingslijst onder voorbehoud van typefouten.
Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de carnavalsvereniging.

Meer bewegen voor ouderen (MBvO)
Iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 
doen een groep 60plussers op muziek diverse  
oefeningen om actief te zijn en fit te blijven.
Tijdens de lessen worden oefeningen gedaan om 
de spieren soepel te houden en te versterken.
Naast conditie en geheugen, komen ook  
spelvormen aan bod.

De laatste dinsdag van de maand is er samen  
koffie drinken. Kosten van de lessen zijn 15 euro 
per maand.
U kunt om kennis te maken een proefles nemen, de 
lessen worden gegeven in het Kulturhus de Brede 
Blik Kerkstaat Giesbeek. Voor meer informatie do-
cente Nicolette Bouman 06 42142717

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl
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Back To The 60’s, 70’s, en 80’s bij Café d’n Uutkiek in Angerlo
Het begon allemaal op een grootst opgezet  
familiefeest op 14 juni 1982. De band, die daar  
uitgenodigd was om te spelen, had een zeer  
gemoedelijke sfeer geschapen. Het was dermate  
gezellig, dat de gasten vonden dat de band  
non-stop moest doorspelen. Op het moment dat 
de band zich toch een korte pauze veroorloofde 
namen enkele muziekfanaten hun kans waar 
en brachten een geïmproviseerd stukje muziek 
ten gehore. De aanwezige gasten reageerden  
dusdanig enthousiast, dat de band van het feest 
nauwelijks meer aan bod kwam. 
Met drie Spaanse gitaren, keyboard, wat  
drumstelrestanten en zang begaf de geboren band 
zich op weg van de popmuziek van de sixties.

In eerste instantie ging het om het oefenen in 
de garage, maar die drijfveer alleen vond de  
groeiende achterban te weinig. De doorbraak van 
de geboren band volgde in 1983. Niet minder dan 
450 mensen smulden in de Buitenpoort-Huissen 
van de onvergetelijke nummers uit de jaren zestig.  
De band ging door onder de naam FlashBack 
en staan borg voor muzikale meerstemmigheid,  
stevige rocksolo’s, prachtige ballads en dansmuziek  
uit de jaren zestig, zeventig en tachtig gespeeld 
door een stel enthousiaste muziekfanaten.  
Zaterdag 18 april a.s. om 17.00 uur is het zover 
en zullen herkenbare nummers van o.a. Status  
Quo, Beatles, Rolling Stones, Searchers, Jimi  
Hendrix, Eagles, Chuck Berry, Everly Brothers en 

vele anderen door de geluidsboxen galmen. Dus 
wilt u zaterdagmiddag iets gezelligs doen met 
uw partner, vrienden of kennissen, dan bent u van 
harte welkom, toegang is gratis.

Herstart (graaf-)werkzaamheden Revitalisering 
Dorpskern Giesbeek
o.a. info van de website van het Dorpsplatform 
Giesbeek, de KWS-app, gemeente Zevenaar en de 
klankbordgroep

Ondanks alle regen van de afgelopen tijd is KWS 
op een aantal plaatsen wel weer gestart met 
graafwerkzaamheden. Pas kortgeleden is het  
water in de IJssel weer gezakt maar door de hoge 
waterstand van de IJssel en van het grondwater  
was het een aantal weken niet mogelijk om  
werkzaamheden aan het riool uit te voeren. Zo 
ligt het werk in de Weth. Teeringstraat al een paar 
weken stil. 
De straat en de parallelweg zij wel voorzien van 
puinverharding, maar een gedeelte ligt nog open 
waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. 
Wanneer hier verder gewerkt kan worden is nog 
onbekend. 

De stratenmakers gaan ondertussen wel verder 
met het leggen van stoepen en straatwerk. De 
werkzaamheden zijn ook beperkt in omvang. Ook 
zij kunnen niet verder dan daar waar de riolering 
reeds is vernieuwd. 
Bij zo’n omvangrijk werk gaat niet alles meteen  
goed of er ontstaat schade tijdens verdere  
werkzaamheden. Zo liggen er bijvoorbeeld een 
aantal putten te diep in het straatwerk. Ook is 
soms het straatwerk stukgereden of verzakt. In 
het hele werkgebied worden dit soort herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd. De Sluis is aangepakt. 
De kans bestaat dus dat andere wegen of delen  
binnenkort opnieuw worden afgesloten voor  
verkeer.
Binnenkort wordt gestart met de aanleg van het 

wandelpad langs de Zwalm.
Inmiddels is de riolering in de Tuinstraat wel  
voltooid. De weg loopt schuin omhoog wat  
gunstig is voor wat betreft het grondwater.  
Gelukkig viel de overlast onderaan bij de kruising 
met de Pastoor Slingerstraat mee. Er is overleg  
met aanwonenden met betrekking tot de  
bereikbaarheid. Ook hier zal zo snel mogelijk de 
bestrating worden opgepakt.
Gelijktijdig wordt het trottoir langs de  
Barenbroeklaan naast het kerkhof hersteld. Dit 
is beschadigd bij het inplanten van bomen en  
struiken en de bewerking van de grond.
De straten worden weer steeds groener door de 
nieuwe aanplant. Helaas is de Boomfeestdag, 
die samen met de Paulusschool georganiseerd 
was op 18 maart, vanwege de coronacrisis niet  
doorgegaan.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden 
op het Dorpsplein zijn in volle gang en liggen  
vooralsnog op schema. De bomen aan de zijkanten 
zijn verwijderd en opgeslagen.
De gemeente verwacht medio april te starten met 
de uitvoering van het werk. 
In verband met de coronamaatregelen gaat de  
vergadering van de klankbordgroep met de  
gemeente eind maart niet door. Indien mogelijk  
overleggen zij via email. Zodra er nieuws te  
melden is kunt u daarover lezen in onderstaan-
de media of de volgende papieren editie van  
Angerlo’s Nieuws.
Blijf op de hoogte via de KWSapp, de website van 
het Dorpsplatform Giesbeek en de website van  
Angerlo’s Nieuws.

Dit plaatje geeft een overzicht van de afsluitingen
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

In verband met de Covid-19 pandemie, is besloten, dat alle vieringen in 
alle locaties t/m 13 april 2020 niet doorgaan.
Mocht de situatie zich daarna ten goede keren dan is er zaterdag  
25 april 2020 om 19.00 uur Woord- en Communie – Mw. B. Hakvoort met  
Caeciliakoor. Dit is dus onder voorbehoud.
Wel is er op de zondag om 9.30 uur een viering op Youtube en op de radio: 
om 9.30 uur RTV Favoriet van Emmerich 94.0 fm tot Arnhem 104.9.
Pastoor Thanh gaat dan voor in deze vieringen.
Verdere informatie t.z.t. kunt u vinden op de website van de parochie:
www.rkliemers.nl 

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

De viering op 29 maart is vanwege het Corona virus gecanceld. 
Ook is de kans is groot dat we de vieringen in de Stille Week niet in de kerk 
kunnen houden met gemeenteleden erbij. 
Er wordt geprobeerd de diensten aan te bieden, met beeld en geluid, via 
kerkomroep.nl 
Actuele berichten kunt u lezen op: www.pkn-angerlodoesburg.nl
De diensten onder voorbehoud :
05 april Martinikerk, 10.00 uur, ds. Chris Kors, Palmzondag
09 april Martinikerk, 19.30 uur, ds. Chris Kors  
 Witte Donderdag
10 april Martinikerk, 19.30 uur, ds. Chris Kors, 
 Goede Vrijdag  
11 april Martinikerk, 22.00 uur, ds. Chris Kors, Stille Zaterdag
12 april  Martinikerk, 10.00 uur, ds. Roel van Oosten, Pasen 
12 april Galluskerk, 10.00 uur, ds. Chris Kors 
19 april  Martinikerk, 10.00 uur, ds. Joop Jansen Schoonhoven 

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Vanwege het Corona virus mogen er geen grote groepen bij elkaar komen.
De PKN-gemeente Angerlo-Doesburg  verwacht de komende weken enkel 
online op de zondagmorgen viermomenten aan te kunnen bieden.
Dat zullen we live doen via kerkomroep.nl  dan wel via het YouTube-kanaal 
van onze kerk.
 
Meer info kunt u lezen op de website van onze kerk: 
www.pkn-angerlodoesburg.nl
Wij wensen u en jou heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
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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. 

Het kan zijn dat door het Coronavirus er activiteiten in deze agenda 
staan die bij het uitbrengen van deze editie van het Angerlo’s Nieuws 

zijn geannuleerd of verschoven. 

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 Meent, aanvang 19.45 uur
1 mei ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
4 mei ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
9 mei ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Middagprogramma m.m.v. het duo “Een en ander”. 
 Tevens seizoenafsluiting met diner. 
 Aanvang 14.00 uur. “Het Hof van Giesbeek”
12 mei ‘20 O.V.O. Angerlo Reisje
13 mei ‘20 Welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
15 mei ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Feestavond
17 mei ‘20 Kringconcours te Groessen, mmv Schutterij EMM Giesbeek,  
 Koningspaar, Kringkoningspaar en muzikale ondersteuning 
 St.Gregorius.
18 mei ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
27 mei ‘20 Welfare Angerlo, In de Meent: 11:00 uur
5 juni ‘20 Thijs van Leer, concert
14 juni ‘20 Braderie/korendag de Meent Angerlo
5 t/m 8 sept. ‘20 Schuttersfeest - Schutterij EMM Giesbeek..

Paasviering op 2 april bij 
Het Ouderencontact wegens 
Coronavirus afgelast
De Paasviering van het Ouderencontact, in de Wehmerhof in Angerlo, kan  
vanwege het Corona virus helaas geen doorgang vinden.

Editie gemist?

www.angerlosnieuws.nl

Wegens Corona virus geen 
PCOB- middagen in Doesburg
Vanwege het Corona virus heeft de PCOB- afdeling Doesburg en omgeving 
helaas moeten besluiten de bijeenkomsten op 31 maart en 7 april (Paasviering) 
af te gelasten.

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
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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Plattelandseconomie
Of het nu gaat over de 2 voor 1 bij de supermarkt 
of de ‘gratis’ extra opties bij je nieuwe leasebak: 
wij houden van voordeel. Dat je voor gratis ook 
betaalt weten we allemaal best wel, maar het 
voordeel is toch zowel bonus als rechtvaardiging 
(wanneer het weer eens net wat meer is dan je 
echt nodig hebt). 
Voordeel is dus nooit gratis, maar het maakt 
wat je hiervoor betaalt onzichtbaar. Terug bij de  
supermarkt: afdeling aardappels, groente, fruit en 
vlees. Buitenkansje, drie bakjes voor 5 euro, keurig  
voorverpakt en klaar om mee te nemen. En  
wanneer je daar staat, weet je best wel dat de boer 
hier niet van kan bestaan, dat de teler in Spanje 
meer gif gebruikt dan verantwoord is, dat het  
product of onrijp of smakeloos is, want groen  
geplukt in Chili en voor een habbekrats vervoerd 

naar Rotterdam, kortom: dat de verpakking niet 
de enige rotzooi is die je hiermee in huis haalt. Je 
weet het allemaal en toch ben je blind voor het 
nadeel van het voordeel. Hup, in de kar en naar 
de kassa.
Nu heeft het geen zin om een preek af te steken,  
want we zijn allemaal economische mensen:  
vooral geld bepaalt onze keus. We willen allemaal  
de beste kwaliteit voor de laagste prijs.  
Onverenigbaar, zou je zeggen. Of is er ook een  
oplossing?
In de Zevenaarse dorpen zie je overal langs 
de weg lokale boeren, telers (professioneel en  
amateur) hun producten aanbieden. En dat plaatst 
ons in de luxepositie dat wij kunnen kiezen voor 
(aard)appels van eigen grond, voor het vlees van 
natuurkoeien die grazen in onze uiterwaarden  

en voor eieren van kippen die scharrelen op  
honderden meters grond. En dat voor een prijs die 
echt voordelig is. 
Bovendien kan lokaal inkopen onze buren net 
dat zetje in de rug geven dat nodig is. In mijn 
dorpje is nog maar een fruitteler, die zich met 
kunst en vliegwerk (en een standje aan de weg)  
teweerstelt tegen de buitenlandse overmacht. En 
een ruim tachtigjarige buur die zijn energie inzet 
om vanaf zijn ‘landje’ een constante stroom echt 
verse kolen, aardbeien, boerenkool enzovoorts op 
gang te houden. En nog zoveel anderen die, op 
kleine schaal, strijden tegen de in plastic verpakte 
overmacht. Conclusie: gewoon langs de kant van 
de weg kan de economische plattelandsmens (u en 
ik dus) schaamteloos profiteren van herkenbaar en 
oprecht voordeel. 

Waardering
Er is onderzocht of wij tevreden zijn over onze ge-
meente. Met wat goede wil mag je daar als be-
stuur uit concluderen dat je het redelijk goed voor 
elkaar hebt; je scoort in ieder geval voldoendes. 
Nou mocht ik een aantal jaren de halfvastenop-
tocht jureren en daarin maakte ik jaar op jaar de-
zelfde fout. Want hoe slecht ook de wagen was, en 
daarvan was er gelukkig bijna nooit een, er was 
altijd wel een vijf voor de moeite. Nu ben ik vaak 
genoeg met de hakken over de sloot overgegaan 
om een vijf te lezen als bijna voldoende en meestal 
genoeg om over te gaan. Wat ik daarmee wil zeg-
gen: de cijfers onder de vijf worden niet gegeven 
en om daarboven een ‘echte’ voldoende te halen 

zou je dus minimaal een acht als waardering moe-
ten krijgen, want dat staat gelijk aan een zesje. Zo 
bekeken is er minder reden voor tevredenheid.
Dat mindere cijfer komt ook beter over-
een met wat je hoort op straat en  
verjaardagen. Veel gemeentelijk beleid blijft 
daar meestal onbesproken, maar waar het gaat 
over de zichtbare zaken, variërend van groen-
voorziening tot en met woningbouw, zijn de 
meningen luid en duidelijk. Hier stapelen de  
onvoldoendes zich op: onderhoud aan bomen en 
bermen, geschikte woningen voor starters, eenper-
soonshuishoudens, 50-plussers, senioren en men-
sen met een zorgvraag, het commentaar is niet van 

de lucht. 
Net zoals ik mijn fouten als jurylid bleef herhalen, 
lijkt ons bestuur op deze gebieden ook in herhaling 
te vallen. Want in essentie zijn de klachten al jaren 
dezelfde. Concreet: in de bijna 40 jaar van mijn be-
staan hier hoor ik in mijn straat letterlijk dezelfde 
klachten, jaar op jaar. 
Ik ben opgestapt als jurylid, dat mag 
je van de gemeentelijk organisatie  
natuurlijk niet verwachten. Maar wat meer lerend 
vermogen toch wel, hoop ik. Ik zou het in ieder 
geval waarderen.

Creativiteit op het Dorpsplein
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De inschrijving voor de dertiende editie van de 
Keppelrun op zondag 14 juni is geopend. De  
Keppelrun is een professionele hardloopwedstrijd 
die je dwars door het fraaie decor van een typisch 
Achterhoeks coulissenlandschap en door twee 
dorpskernen leidt. Onderweg ervaar je de rust en 
de schoonheid van de natuur en komt de historie 
tot leven. De afstanden om te lopen zijn 1, 5 of 
10 kilometer, met start en finish in het dorp Hoog-
Keppel. Het startschot van de Keppelrun klinkt om 
10.30 uur voor de 5 km-loop, om 11.20 uur voor de 
10 km-loop en 12.40 uur voor de jeugdloop.
De Keppelrun is een evenement met tijdregistratie 
waarbij sportiviteit, gezondheid en gezelligheid 
voorop staan. De route geeft spannende doorkijkjes,  
waar boerderijen, bos, weilanden en akkers elkaar 
afwisselen. Het parcours heeft bewezen dat snelle 
tijden mogelijk zijn. De Keppelrun staat bekend 
om de gemoedelijke sfeer en is voor jong en oud. 
Betrokken sponsors, enthousiaste vrijwilligers en 
plaatselijke muzikanten zorgen samen met de  
organisatie onder auspiciën van voetbalvereniging  
HC’03 voor een perfect hardloopevenement. Het 
parcours van de 5 km is gaat net als in 2019  
gedeeltelijk over en langs de banen van de  
Keppelse Golfclub. Kortom, met de Keppelrun  
geniet je van een afwisselend en uitdagend  
hardloopparcours!
Inschrijving
Wil je meedoen aan de Keppelrun dan kun je je 
tot en met zaterdag 13 juni 18.00 uur inschrijven. 
Er is een na-inschrijving (tegen hoger tarief). De  

Hardloopwedstrijd Keppelrun op 14 juni – inschrijving is gestart!
kosten voor deelname aan deze wedstrijd  
bedragen € 3,- voor de jeugdloop, € 9,- voor 
de 5 km-loop en € 10,- voor de 10 km-loop. 
Alle deelnemers ontvangen dit jaar een  
unieke herinneringsmedaille en o.a. ook een  
cadeauvoucher voor een gratis ontspannen dagje 
wellness, kortingsbon voor hardloopschoenen en 
gratis entree tot openluchtzwembad Hessenbad. 
Alle overige informatie en praktische zaken zijn te 
vinden op www.keppelrun.nl.
Teams: samen strijden voor een snelle tijd

Altijd al eens met familie, vrienden, collega’s,  
buren of sportteam de strijd aan willen gaan? Dit 
is je kans! Ook dit jaar kun je deelnemen als team. 
Naast een individuele tijd strijd je dan ook mee 
voor de snelste teamtijd. Een team bestaat uit 3 of 
4 lopers, waarbij de snelste drie tijden meetellen.  
Jullie gaan dan samen met elkaar de strijd aan 
op de 5 of de 10 kilometer. Wil jouw werkgever 
jouw team sponsoren,geef je dan op voor het  
bedrijfspakket bij de teamrun.

INGEZONDEN

Muziek voor de passietijd
Door de overweldigende aanwezigheid van de 
Matthäus-Passion van Bach in de passietijd zou je 
haast vergeten hoeveel prachtige koormuziek er 
nog meer is gecomponeerd over het lijdensverhaal 
van Jezus. In dit concert brengt het Lelikoor een 
selectie uit die muziek onder de aandacht, met 
componisten uit de renaissance tot en met de 20e 
eeuw. Zo zingen we een aantal stukken van Carlo 
Gesualdo, die als geen ander de dreiging van en 
de angst voor de ophanden zijnde kruisiging kon 
weergeven, het dubbelkorige Lamentationes van 
Dominique Phinot, die op een prachtige manier 
een milde weemoed weet op te roepen, en twee 
kleine gebeden van Francis Poulenc, die met zijn 
autodidactische muziektaal uiterst expressief is op 
de vierkante millimeter. Met hun muziek hopen we 
de emoties rond de laatste dagen van het leven 
van Jezus voelbaar te maken.
Het Lelikoor is een Amsterdams kamerkoor dat 
zich heeft gespecialiseerd in oude muziek. De circa 
22 zangers hebben allen een brede ervaring in  
koormuziek. Het koor staat sinds de oprichting in 

Lamentationes
1987 onder leiding van JanJoost van Elburg.
Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg –  
Passieconcert met werken uit diverse perioden 
van o.a. Gesualdo, Phinot, Michael Haydn, Duruflé, 
Poulenc en Gjeilo

Zaterdag 4 april 20.15 uur, Gasthuiskerk, 
Gasthuisstraat 41, Doesburg
Zondag 5 april 15.00 uur, Sloterkerk, 
Osdorperweg 28, Amsterdam
Meer informatie en voorverkoop: www.lelikoor.nl

INGEZONDEN

Antwoorden:
woordzoeker: Het nieuws uit de drie dorpen
Raad het nummer: 1 bloed zweet en tranen, 2 zing, vecht huil dan en bewonder, 3 Na regen komt zonneschijn, 4 Vogeltjesdans, 5 België, 6 Lang zal ze leven,  
7 Volkslied, 8 Drank & Drugs, 9 15 miljoen mensen, 10 Zoutelande, 11 De Vlieger, 12 Zwart Wit, 13 1 kopje koffie, 14 alles is liefde, 15 2 violen en een trommel 
en een fluit
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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.

• 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 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 • Hans enTanja Verhoef • Fam. G. Bolck • CV Knor en 
Knalpot • M.B. Siebelink-van Dijk • SGCZ Brede Blik • Hans en Jannie Wieggers • 
Th Schulpen en Mw Y Moor • Harry en Jeanette de Wild • F.J.H. Postma • A.J en A.H. 
Elffrink-Meij • Ben en Ine Beekman • Rie en Dinnie Wieggers • Henny en Jan v.d. 
Brink • Fam. Looten • Geurt en Anita Smids • Schutterij EMM • Lies en Wim Tieben 

• W.J. van Haren • Nico en Ilma Veenendaal

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

Als het coronavirus voorbij is, doe 
dan een goede daad voor de rest 

van 2020.

Hou je vakantie in Nederland, eet bij 
restaurants in Nederland, overnacht in hotels 

en bed & breakfast in Nederland. Ga op 
vakantie in Nederlandse vakantieparken. Koop 

Nederlandse items.

Steun de firma’s die het 
moeilijk hebben gehad 
door gebrek aan omzet.

Handig
Niet alleen contant geld pinnen, maar nu ook een ‘oplaad- en ophaalpunt voor 
de OV-chipkaart’ bij Spar de Molen in Giesbeek.

Sinds kort links naast Groenten en Fruit en rechts naast de glasconserven



Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Op onze website kunt u lezen of we 
daadwerkelijk open zijn, gezien de omstandigheden kan dit dagelijks wijzigen. 

De gezondheid van u en onze medewerkers heeft de  hoogste prioriteit. 

Wij wensen iedereen de komende tijd heel veel sterkte.
Recreatiepark De Veerstal 

Volg de laatste ontwikkeligen en actuele openingstijden op onze website www.veerstal.nl.

Re
cre

atiepark De Veerstal

Restaurant  ·  Jachthaven  ·  B owl ing  ·  Indoor-Speel tu
in  ·  

Ve
er

po
nt50 JAAR

SUPERMARKT DE VEERSTAL

De supermarkt is dagelijks 
geopend van 08.00 tot 10.00 
uur voor o.a. verse broodjes, 

ijsjes, blikje frisdrank etc...

VEERPONT DE VEERSTAL

Indien de mogelijkheden 
het toelaten zullen wij 
vanaf april gaan varen 

tussen Giesbeek en Lathum

Als het corona-
virus voorbij 

is, doe dan een 
goede daad 
voor de rest 

van 2020.

Hou je vakantie in 
Nederland, eet bij 

restaurants in 
Nederland, 

overnacht in hotels 
en bed & breakfast 

in Nederland. 
Ga op vakantie in 

Nederlandse 
vakantieparken. 

Koop Nederlandse 
items. 

Steun de firma’s die 
het moeilijk hebben 
gehad door gebrek 

aan omzet.
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