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Juni
‘Hoor, een koekoek’. En om het nog eens te 
onderstrepen hoor je een slechte imitatie 
van de roep. Helemaal trots, omdat hij de  
natuurkenner is die deze vogel zomaar  
herkent. Deze moordenaar (want zo begint 
iedere koekoek zijn leven) identificeren is niet 
echt moeilijk, hij schreeuwt zijn bekentenis de 
wijde wereld in. Phu, lekker makkelijk.
Het is zo’n dag, begin juni, en iedereen heeft 
wat te melden over de natuur: ‘Wat zijn de 
dagen lang’ of ‘Het lijkt wel of het steeds 
warmer wordt’ en ‘Zou het deze week nog 
gaan regenen’. Het zijn open deuren bij  
windstil weer; je neemt geen risico en mag 
hopen dat het wat bijdraagt. En vandaag 
draagt het bij aan mijn ergernis. Want ik ben 
een roodhuid, met zonneallergie en een kruin 
die steeds zongevoeliger wordt. 
De overgang van lente naar zomer valt niet 
mee, vandaag zeker niet. Gisteren in de 
avondkoelte een wijntje, teveel, gedronken 
op het terras. Heerlijk, gezellig en laat. Dan 
is het vroege ochtendlicht gewoon wat het 
is: te vroeg dus. Ik sukkel naar de overkant, 
waar onze shetlander pony’s in de schaduw 
staan te dromen, misschien terugverlangend  
naar de koelte van hun noordelijke  
geboortegrond. (Trouwens, op die Shetland 
Eilanden hoor je ze ook al over stijgende 
temperaturen.) Over het hek, in diezelfde 
schaduw, vind ik zelf mijn open deur: voor 
vanavond beloof ik beterschap en dus slappe 
ranja met veel ijs. 
Voornemens in juni zijn in het algemeen 
niet bijster duurzaam, maar ook dat is geen 
nieuws. Vanavond? Waarschijnlijk weer  
terrasweer.

Busje komt zo…

Hoera! Het is gelukt! De aangepaste rolstoelbus 
voor Sep komt er! Nu weten we zeker dat het gaat 
lukken. Wat een opluchting en wat valt er een last 
van onze schouders. Het was een enorme strijd 
tegen het systeem, de gemeente en met onszelf. 
Maar zonder alle donateurs, groot of klein en 
alle andere mensen die ons, maar met name Sep 
een hart onder de riem hebben gestoken was dit 
nooit gelukt. Wij zullen dit nooit vergeten en jullie  
krijgen voor altijd een plekje in ons hart. 
Gisteren 19 juni stond de teller op het ongelofe-
lijke waanzinnige bedrag van: 
€ 26.725,00 en hebben we besloten om de  
crowdfundactie van Sep offline te halen. Voor een 
paar weken terug leek het nog erg lang te duren 
om het totaalbedrag voor de bus bij elkaar te  
krijgen. Omdat bovenstaand bedrag onze bijdrage  

was voor het totaalplaatje, was het nog even  
spannend. Gemeente en aangeschreven fondsen  
lieten op zich wachten. We hebben er dan  
kortgeleden nog voor gekozen om de  
crowdfundactie nog even door te laten lopen 
via ‘Doneeractie’, omdat we bang waren dat we 
het niet zouden gaan redden. Totdat we gisteren  
werden verrast met het verlossende bericht van de 
gemeente. De gemeente komt over de brug. Op de 
fondsen is het nog even wachten, maar we weten 
dat het nu haalbaar is. Het is geen droom meer 
maar het zal nu heel binnenkort echt werkelijkheid 
gaan worden. Een klein euforiemomentje ontstond 
in huize Oostendorp. Tranen zijn er in dit huis  
rijkelijk gevloeid de afgelopen jaren, maar nu  
waren het tranen van geluk en dankbaarheid. Daar 
mocht wel een taartje op gegeten worden. 

SPECTACULAIRE ZOMER BBQ

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

Inclusief: partytent 3x3 en terrasverwarming

 PRIJS P.P. € 15,-

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK

DORPSHuIS HET GEBOuW LATHuM
Tel: 06-53943219

Door: Esmi Oostendorp

Vervolg op pagina 3
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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

Kom werken bij Royal Eijkelkamp

Persoonlijke aandacht en een uniek aanbod aan oplossingen. Dat is waar  
Royal Eijkelkamp voor staat. Wij bedenken, ontwikkelen, produceren en  
leveren slimme oplossingen voor bodem- en waterprojecten over de hele  
wereld. En met succes, we zijn uitgegroeid tot een wereldwijd  
toonaangevende groep bedrijven met het hoofdkantoor in Giesbeek en  
vestigingen in Sassenheim en Raleigh (uS).

Bij Royal Eijkelkamp zijn we flink aan het groeien. Daarom zijn wij op zoek 
naar gedreven en ambitieuze collega’s. Help jij ons verder groeien? 
Op dit moment hebben wij een zestal vacatures, te weten:
• Allround Monteur bij Eijkelkamp SonicSampDrill
• Werkvoorbereider/Technisch Tekenaar bij Eijkelkamp SonicSampDrill
• Software Engineer bij Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions
• Meetnetbeheerder bij Eijkelkamp Soil & Water
• Technisch Medewerker Projectbureau bij Eijkelkamp Soil & Water
• (Junior) Mechanical Engineer bij Eijkelkamp SonicSampDrill

Kijk voor meer informatie over de diverse vacatures op careers.eijkelkamp.com.  
Via deze website solliciteer je ook eenvoudig en snel online.

Maatschappelijk betrokken werkgever
Door onze betrokkenheid bij talloze water gerelateerde projecten beseffen  
wij maar al te goed dat veilig (drink)water niet overal op de wereld  
vanzelfsprekend is. Daarom hebben we in 2011 de Eijkelkamp Foundation  
opgericht en zijn we momenteel in het Afrikaanse land Benin bezig om 
100.000 inwoners te voorzien van veilig drinkwater. Kijk voor meer informatie 
en donatiemogelijkheden op eijkelkampfoundation.com



PLAT GIES

In de lach geschøte!?
Zo we kunnen weer nor Frankriek met  
vakantie. Wat ut weer van de laatste drie joar 
betreft hoeft dat nutuurluk niet direct, mor 
ut is zon mooi land. Blief in Nederland ow 
vakantie vieren is ut advies van verschillende 
minsen die ut eigen land willen promoten.  
ut is ok goed um de horeca in eigen land te  
bezuuken want die hebben ut de laatste tiet ok 
niet best gehad deur de corona moatregelen. 
Mor ut reizen zit sommugen zo int bloed dat ze 
toch veur un vakantie int buutenland kiezen. 
De minsen rond Schiphol hebben ut de laatste 
tiet zo geweldug nor de zin gehad umdat deur 
Covid-19 dur bijna gin vliegtuug meer de lug 
in ging. Dat mag now weer. Niemand begriept 
ut dat de vliegtuugen weer vol meugen en  
niemand is ut dur mee eens dat dat gevlieg 
weer op de ouwe voet verder geet., mor toch 
zitten de vliegtuugen zo weer vol want de 
werkgelegenheid is heilug ent milieu… now 
ja dat zien we later wel weer. Wie stopt die 
onzin? Wi-j dan mor, wi-j vliegen niet meer en 
goan met de electrieke auto nor de Provence. 
Op zich al un avontuur want um de 300 km 
mot die aan de oplader. Volgens de laatste  
informatie mot da gin probleem zun want dur 
zun øveral laadpalen genog in France. Wat 
dur zo mooi is aan Frankriek? ut landschap  
woar je deurri-j, links en rechts allemoal  
korenvelden: stokbroodjes en biertjes in  
ontwikkeling. In de grazuge weien in  
Bourgondie lopen van die prachtuge Blon-
de d’aquitaines: lekkere entrecotes in  
ontwikkeling. De vergezichten noar mooie 
durpkes. ut heuvelachtuge mor ok de bergen  
in de Provence woar die prachtuge Mont  
Ventoux leit. un gebied um verliefd op te  
worden ei tussen de lavendelvelden fiets  
richting Chalet Reynard of Le mont Serein, ei 
van de nadere kant kom  en dan nor de top op 
un dikke 1900 meter hoog.  Alleen die taal hè. 
Je mot dur echt effe veur goan zitten um dur 
wat van te kunnen  maken. Zo stonk un keer in 
de ri-j bi-j un bakker. Veur mien stond dur, zo te 
heuren, un goser uut de Achterhoek. Toen die 
aan de beurt was schreeuwde hi-j un paar keer 
nor de bakker dat tie un volkorenbrood mos 
hebben. De bakker snapte dur niks van dus ik 
zei tegen um: il veut un pain complet. A oui, zei 
de bakker. Ik vroeg aan die goser woarum die 
zo hard nor de bakker schreeuwde dat tie un 
brood mos hebben, hi-j versteat dat toch niet. 
Toen zeit tie: och dur steat hier altiet wel een 
of andere betweterugge Hollander in de ri-j die 
dat tan veur mien vertaalt.       
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Het seizoen nadert zijn einde en het was niet alleen  
geen goed seizoen voor de boeren, maar ook de 
weidevogels hadden het erg moeilijk. Er is een  
periode geweest dat zelfs de oudervogels geen 
snavel in de grond konden krijgen door de droogte, 
waardoor de vrouwtjes geen energie hadden om 
eieren te leggen. Hoe zouden de jongen dan nog 
kunnen overleven met hun broze snaveltjes.
Veel boeren zijn echter gaan sproeien, toen er 
maar geen regen wilde komen en dat heeft de  
weidevogels zichtbaar goed gedaan. De eileg is 
weer op gang gekomen of de vogels zijn door  
predatie (predatie is het vangen, doden en opeten 
van een prooidier) opnieuw begonnen.
We hebben dit jaar weer een wulpennest gevonden,  
maar vlak voor het uitkomen zijn de eieren  
gepredeerd door vogel of viervoeter, erg jammer. 
Over de scholekster valt niet te klagen. Er zijn  
weliswaar slechts tien nesten in het veld getraceerd, 
maar de meerderheid van deze soort zit toch op  
gebouwen, waar nauwelijks predatie is te vrezen en 
de vogels geen last hebben van werkzaamheden.
Wat grutto en tureluur betreft, daarvoor moeten we 
toch hoofdzakelijk zijn in het “plasdrasgebied “. Dat 
houdt zijn aantrekkingskracht en ieder jaar komen 
daar vele soorten vogels op af.
De omstandigheden in aanmerking genomen, zijn 
er toch nog meer dan 250 nesten van de kievit  
gevonden, maar de meeste “pullen” (jongen)  
hebben het niet gered. Het is te hopen dat de  

volgende leg betere resultaten oplevert.
De tweede telling (waar we kijken of er jongen zijn) 
van grutto en tureluur was enigszins teleurstellend. 
Tureluurs in overvloed, maar slechts vier koppels 
grutto waargenomen.
Hiervoor kunnen we moeilijk een verklaring geven. 
Er is een mogelijkheid dat het eerste legsel, om 
welke reden dan ook, niet is uitgekomen en deze 
grutto’s niet aan een tweede legsel zijn begonnen 
en vertrokken zijn.
Na de eerste week van juni moeten er nog zeker 
zestig tot zeventig nesten van de kievit uitkomen 
en er zijn nu nog steeds kieviten die weer opnieuw 
beginnen.
Deze jongen hebben meer kans volwassen te  
worden, nu de mais opkomt.
Al met al een jaar met mindere resultaten van  
kieviet en grutto!

Weidevogelseizoen 2020
INGEZONDEN Jan Willem Bakker

Een turbulente aantal weken waren het tijdens 
deze crowdfundactie. Hartverwarmend en erg  
bijzonder om de betrokkenheid van zoveel mensen 
te voelen. We hadden nooit en te nimmer verwacht  
dat er zo’n enorme positieve respons op de  
crowdfunding van Sep kwam. Mensen doneerden 
volop, kinderen kwamen zelf met het initiatief en 
gingen het dorp in Angerlo door om ‘’heitje voor 
karweitje’’ te doen. Spaarpotjes werden geleegd, 
anonieme donaties werden er gedaan, diverse  
lokale en regionale stichtingen toonden hun  
medeleven en doneerden. Garage Schel, te An-
gerlo ging aan de slag om een juiste bus te vinden.  
Iedere dag waren er wel meerdere momenten 
waarbij je compleet verrast was of van je stuk 
raakte. Niet alleen online maar met regelmaat 
werden we bij thuiskomst verrast met een  
bloemetje bij de voordeur, een envelopje op de 
deurmat of stond er weer een verrassing voor de 
deur. Om dit als gezin te mogen voelen is goud 
waard. Toch zijn we stiekem ook wel opgelucht dat 
de actie gelukt is en we weer verder kunnen en 
ons weer kunnen focussen op andere dingen. De 
crowdfunding heeft er ook wel ingehakt. Je staat 
enorm in de belangstelling bij iedereen. Kranten 
wilden van alles van je weten en je staat plots met 
je kop op de voorpagina van De Gelderlander. Een 
onwennige periode, maar ook zo speciaal. 
Nu de crowdfundactie offline is voelen we  
letterlijk de spanning van onze schouders glijden  
en onstaat er weer ruimte in ons hoofd.  
Kopzorgen, slapeloze nachten en een enorm  
verantwoordingsgevoel dat we deze actie wilden 
en moesten laten slagen gaf ons veel extra stress. 
Nu het gelukt is zijn we trots. Beretrots op ons 

als gezin, maar vooral ook op alle inwoners van  
Angerlo en onze buurtdorpen Lathum en Giesbeek.  
Bijzonder dat het verhaal van Sep en van ons 
als gezin zoveel teweeg heeft gebracht. De  
crowdfunding heeft ons enorm verbaasd en  
geraakt. We hebben veel twijfels gehad of we het 
wel zouden moeten doen, maar nu kunnen we 
met absolute zekerheid zeggen ‘’We zijn zo blij 
dat we dit hebben gedaan en raden het andere  
gezinnen ook aan! Soms kun je niet anders en 
moet je voorbij je ego.’’ Je krijgt er zoveel moois 
voor terug. Jullie hebben het ons zoveel gemak-
kelijker gemaakt. Maar zijn we ook blij dat we 
dit weer van ons lijstje kunnen afstrepen. Er staat 
namelijk nog veel meer op het programma van 
Sep waar aan gewerkt moet worden. Buiten de 
dagelijkse 24/7 zorg moet het hele huis aangepast 
worden en er zal een benedenslaapkamer moeten 
komen voor Sep. Weer een nieuwe strijd met frisse 
moed. Want deze afgelopen actie kunnen we al-
vast met een goed eindresultaat in onze zak ste-
ken. Dat gevoel pakt niemand ons meer af.
Lastig vinden we het wel om een gepaste manier 
te vinden om iedereen te bedanken die ons gezin  
verder heeft geholpen. Ook hopen we dat we  
niemand vergeten om te bedanken. Dus hopen we 
dan ook dat veel mensen dit lezen, zodat ze weten 
wat zij allemaal voor onze Sep hebben betekend 
en daarmee voor ons. Over maximaal 8 weken zal 
de bus voor Sep klaar zijn, dus zullen we we nog 
even moeten wachten. In de tussentijd zingen we  
vrolijk samen met Sep en zijn tweelingzus Ava 
‘’Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo,  
busje komt zo, eventjes geduld nog, want het busje 
komt zo!’’
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De Laatste Week van mijn Moeder
Het is 26 mei en ik bezoek ik mijn moeder in het 
Binnenrijk. Dat is voor het eerst sinds lange tijd 
en dat mag na gisteren, in een speciaal daarvoor  
ingerichte kamer.
Ze is boos, heel boos en ondanks dat we  
anderhalve meter afstand van elkaar moeten  
houden wil ik haar, zoals we altijd deden voor  
corona in beeld kwam, een knuffel geven. Op zo’n 
moment waren we dan helemaal één. Maar nu kan 
ze dat niet meer. Ze weet niet meer hoe het moet en 
is alleen maar boos, heel boos.
Ik wenk een verzorgster en die brengt op mijn  
verzoek mijn moeders (robot)poes. Die ‘poes’ 
is sinds de corona-beperkingen haar steun en  
toeverlaat en nu nog. We praten even wat over die 
poes. Hoe lief hij is en er altijd voor haar is. 
Nu ga ik maar weer…..

Dat was toen.
Mijn moeder was al dementerend en ik was haar als 
het ware al kwijt. Maar hoe moeilijk het contact ook 
was, die knuffel was er wel altijd, toen…..

Al snel, donderdag 28 mei, kregen we het bericht 
dat mijn moeder terminaal was.
En dan word je op een pijnlijke wijze geconfronteerd 
met de -landelijke- coronaregels.
Formeel mocht er één persoon met een begeleider 
bij mijn moeder komen en dat één keer per dag. 
Je moest op de kamer blijven, toiletgang was een 
probleem, koffie en thee uit een bekertje, om er iets 
te eten was ook een probleem. Tussen 23.00 en 
07.00 uur geen bezoek. Er werd wel zo goed en zo 
kwaad als het ging een mouw aan gepast, maar het 
bleef moeilijk en dat niet in de laatste plaats voor 
de verzorgenden zelf. Zij willen niets liever dan een 
stervende zo goed en liefdevol mogelijk verzorgen, 
evenals de familie.
Vrijdag moest ik om 23.00 uur naar huis en toen ik 
thuis kwam kreeg ik het telefoontje dat mijn moeder 
was overleden.
Ma moest zo snel mogelijk weg uit Binnenrijk en is 
overgebracht naar de aula van de RK Martinuskerk 
in Giesbeek. De opvang aldaar kon niet beter!
Binnenrijk werd voor ons wederom een gesloten 
fort en de spulletjes van mijn moeder werden door 

een ‘coronaproof’ verhuisbedrijf bij mij op de stoep 
gezet.  
Dit alles is natuurlijk niet wat verzorgenden willen, 
maar hun baan is een andere baan geworden. 
Alle lof voor hoe zij er ondanks al deze regels toch 
proberen er het beste van te maken, proberen er te 
zijn, ook voor ons aan mijn moeders bed.
Inmiddels vraag ik me af of mijn moeder is  
overleden aan dementie, eenzaamheid of  
ouderdom. Wellicht van alles een beetje.
Maar hoe dan ook; 
Toppers van Binnenrijk Giesbeek, dank voor al jullie 
zorg voor de bewoners en hun dierbaren!

INGEZONDEN Anneke Nijman

Revitalisering Dorpskern Project Grondig door en voor Giesbeek

Op dit moment zijn we aan de slag met de laatste 
zaken, lees hieronder waar we nu mee aan de slag 
zijn. 
Vervanging riool en bestrating 
De rioolwerkzaamheden in de Wethouder  
Teeringstraat en in een gedeelte van het Prinses 
Beatrixplein zijn zo goed als afgerond. We zijn 
al gestart met de bestrating. Op korte termijn  
brengen we een plateau aan op de kruising  
Pastoor Slingerstraat – Binnenweg.
Dorpsplein 
De nieuwe inrichting van het dorpsplein is al goed 
zichtbaar. We zijn nu bezig met de bestrating. 
De waterpartij is bijna klaar. Op het plein staan  
nieuwe lichtmasten. De aannemer is op dit  
moment bezig met de aanleg van het gefundeerde 

gras. In het najaar brengen we de beplanting aan, 
dan hebben de planten meer kans om goed te 
groeien. Daarom planten we de nog ontbrekende 
beplanting in de rest van het project ook komend 
najaar. 

Overige werkzaamheden
De komende tijd voeren we herstelwerkzaamheden  
uit vooruitlopend op de oplevering.  Het plantsoen 
voor de begraafplaats krijgt ook een opfrisbeurt.  
Peter Soethof heeft hiervoor een ontwerp  
gemaakt. De lichtmasten in het projectgebied 
krijgen nieuwe duurzame armaturen. Daar is de 
uitvoerder al mee gestart en de komende weken 
worden alle armaturen vervangen.  
Al met al schiet het project nu goed op, het einde 
is in zicht en daarmee is Giesbeek straks klaar voor 
de toekomst. 

Pietendiscussie
Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf, besef ik 
mij dat dit diverse, positieve of negatieve, reacties  
oproept. Het is niet mijn bedoeling iemand te  
choqueren maar een statement te maken richting 
de Sinterklaascomités, en dan vooral in de kleine  
dorpskernen. Toen ik aan mijn dochter kenbaar  
maakte mij steeds meer bewust te worden 
wat er allemaal is gebeurd met onze gekleurde  
medemensen, waaronder discriminatie, zei ze dat ik 
misschien wel iets kon schrijven. De kleine kernen  
houden vaak vast aan een Sinterklaasintocht 
met zwarte pieten. De reden hiervan is dat het  

dorpsgenoten zijn, die niet herkend willen worden 
door de kleine kinderen van hun eigen dorp. 
Wat is ons feest ten koste van iemand anders, als 
mensen zich gekwetst, verdrietig voelen tijdens 
het sinterklaasfeest omdat de bruine huidskleur en  
kenmerken van de geschiedenis gebruikt worden die 
een pijnlijk verleden met zich meedragen. Zij worden  
voor gek gezet en dat doet pijn. Willen wij dit! 
Zijn het niet de kinderen die het om de cadeautjes  
gaat en wij als ouderen die vasthouden aan  
tradities. Tradities die er juist zijn voor iedereen: groot 
– klein – dik – dun – wit of zwart en vooral  alles wat  

daartussen zit.
Het is lastig om dit in bijvoorbeeld je eigen dorp 
kenbaar te maken vanwege het: ‘ons kent ons’. Toch 
kunnen wij er niet meer omheen dit bespreekbaar 
te maken in ons eigen wereldje. Het is best mogelijk  
om op een andere manier de pieten te kleuren  
zonder dat dit ergernis oproept. Daarom zou ik aan 
de Sinterklaascomités willen vragen dit eens samen 
bespreekbaar te maken. Maar ons allemaal bewust 
te laten worden dat het, misschien niet meer van 
deze tijd is, een intocht met alleen maar zwarte  
pieten.

INGEZONDEN Henk van der Horst
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Familie onbekend 
Deze prachtige foto is uit de serie van mevrouw  
A. Meurkes uit de St. Martinus serie. Vader, moeder  
en negen kinderen. Wie kent deze familie? Ter  
welke gelegenheid is deze foto genomen?  
Wanneer is deze foto genomen en welke namen 
horen hierbij? Allemaal vragen waarop wij graag 
antwoorden vernemen. Wij hopen op reacties van 
lezers.

De foto van de Melaniaschool uit 1938  
publiceerden wij in het Angerlo’s Nieuws van  
22 maart van dit jaar. Hierop zijn geen reacties 
gekomen. We hebben geen enkele naam van de 
meisjes en nonnen op deze foto. Mocht iemand 
zich toch nog iets herinneren, dan vinden wij dat 
heel fijn te horen. 

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

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

H o g e  A k k e r  6   6 9 4 2  R E  D i d a m

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

www.exaqtrob .n l

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

Giesbeek is nu een dorp met ongeveer 3.000  
inwoners dat sedert 2005 deel uitmaakt van de 
gemeente Zevenaar. Het gebied rond Giesbeek 
en Lathum is al sinds lange tijd bewoond. De  
Nederlands Hervormde kerk in Lathum stamt uit 
1608 waaruit je kunt afleiden dat er wat meer  
huizen stonden dan alleen maar hier en daar een 
enkele boerderij. In het Huis te Lathum ontving  
Lodewijk XIV in 1672 de Arnhemse Gedeputeerden  
die over de overgave van hun stad kwamen  
onderhandelen. Omstreeks 1592 wordt een wet van 
kracht voor de provincie Gelderland die bepaalt dat 
alleen in de Hervormde kerk godsdienstoefeningen 
worden toegelaten. In 1596 werd het openbaar  
katholieke leven geheel verboden. De  
schuilkeldertijd begint dan: trouw gebleven  
katholieken “kerken” in het geheim op boerderijen.  
In 1672 wordt de parochie Lathum-Giesbeek  
gesticht met als eerste pastoor Petrus Boom. In 
de loop van de 18e eeuw groeit de buurtschap  

Giesbeek uit tot een dorp met een vrijwel geheel  
katholieke bevolking waardoor de behoefte 
aan een grotere kerk groeit. Het gezicht van 
Giesbeek en Lathum is jarenlang bepaald door  
beroepsscheepvaart, boerderijen en steenfabrieken.  
Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw zorgt de 
ligging aan de IJssel voor een nieuwe bron van  
inkomsten: grootschalige recreatie in het  
Rhederlaag. Door afgraving van zand en grind zijn 
plassen met oevers ontstaan die geschikt zijn voor 
watersport. Tegen het einde van de 18e eeuw telden  
Giesbeek en Lathum 656 inwoners. Nu wonen 
er in Giesbeek bijna 3.000 mensen en in Lathum  
ongeveer 750. Tot 2005 maakten Angerlo, Lathum 
en Giesbeek deel uit van de gemeente Angerlo. Zo 
kan het zijn dat het gebied en de bewoners van de 
Camping de Mars drie keer zonder te verhuizen  
in drie verschillende gemeentes woonden. De  
gemeente Rheden, Angerlo en Zevenaar. Een  
volgende keer meer over dit gebied. 

Giesbeek en Lathum: een stukje door de tijd Oneens
Net als jij ben ik ook: A- een onafhankelijk denker 
of B- eigenwijs. Oké, iedereen A dus. Dat betekent 
wel dat wij het onderling behoorlijk oneens kunnen 
zijn. En omdat we allemaal ook verstandige mensen 
zijn, is dat niet erg, maar juist leuk en interessant. 
Want in een goed gesprek komen wij misschien 
niet tot overeenstemming, maar is er toch sprake 
van een wederzijds begrip. (Voor de goede orde: 
ik heb het hier over jou en mij en niet over al die  
schreeuwlelijken die niet onderbouwde meningen  
roeptoeteren en doof zijn voor redelijke  
argumenten.) Goed, wij praten dus als verstandige 
mensen en zijn dus zo rationeel mogelijk, natuurlijk 
zonder onze emotionele betrokkenheid uit te sluiten 
uit de discussie. Wij wel.
Maar nu gaan we in gesprek met onze partner, die 
ene waarmee we een liefdesrelatie hebben bedoel 
ik (al deel ik met de mijne ook een vof, maar dat lijkt 
er ook in dit verband absoluut niet toe te doen). Wij 
kunnen het ontzettend oneens zijn. Dat is de enige 
overeenkomst met de manier waarop jij en ik het 
oneens zijn. Want wanneer levenspartners zaken 
anders zien, zien zij opeens ook elkaar anders. ‘Wat 
is er aan de hand, ben je boos’: een onuitgesproken  
vraag dat altijd opkomt, net als een hoop  
vergelijkbare. Want in partnergesprekken staat de 
emotionele betrokkenheid per definitie centraal 
en is de ratio iets dat je parkeert, soms zelfs tot de  
emoties weer wat bekoeld zijn. 
Waar dat aan ligt? Dat komt omdat onze partners: 
A- ons niet begrijpen of B- nooit luisteren. Zijn we 
het daar over eens? Dacht ik al!

Stomme vraag
Sta in de wachtstand. Het moment voor stomme 
vragen. Op het nieuws komt iets voorbij over  
aardappeloverschot; in Amsterdam kunnen  
mensen gratis aardappels scheppen die niet  
verkocht zijn omdat de horeca ze niet afneemt. 
De vraag, die wat mij betreft logisch is, maar 
zo te horen niemand stelt: eten we zoveel meer  
aardappels via de horeca c.q. bereiden we zelf 
zoveel minder aardappels? Voor zover ik dat 
bij mezelf kan nagaan is mijn consumptie niet  
afgenomen. Ja, frietje minder, die vind ik minder 
lekker uit de AirFryer, maar verder? Dus, waarom 
dat aardappeloverschot.
Een dag en een heleboel toestanden later zit 
die vraag nog steeds in mijn hoofd. Niet eens  
onprettig, het is een soort pauzemomentje, want 
zo onbelangrijk, dat zelfs ik niet echt op een  
antwoord zit te wachten. Vraag of gedachte:  
ergens tussen zen en screensaver. 
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Nieuwe bestemming kerkgebouw Kerkstraat 39 Giesbeek
In de Gelderlander van woensdag 22 mei heeft u 
misschien gelezen dat er plannen zijn om de kerk 
in Giesbeek te gaan gebruiken als museum. Het 
is dan de bedoeling dat er allerlei voorwerpen 
en afbeeldingen tentoongesteld worden die met 
het Rooms Katholieke geloof in onze omgeving 
te maken hebben. Ruim honderd jaar heeft de 
kerk gediend als gebedshuis voor de wekelijkse  
vieringen. Een groot gedeelte van die jaren was 
het de St. Martinusparochie die met een eigen be-
stuur, pastoor en heel vroeger enkele kapelaans,  
de vieringen organiseerden en voorgingen. 
Het was een levende parochie die vooral met  
hoogtijdagen veel kerkgangers trok. In de tweede 
helft van de vorige eeuw is de binding tussen de 
inwoners van Giesbeek en het geloof in de leer van 

de kerk, dermate veranderd dat het voortbestaan 
van een zelfstandige parochie niet meer haalbaar  
bleek. Er volgden daardoor enkele fusies. De  
laatste fusie is die met de parochie St. Willibrordus uit 
Zevenaar. Het bestuur van die laatste fusieparochie  
heeft moeten besluiten tot het onttrekken van 
een aantal kerkgebouwen aan de eredienst. Dit  
omdat het aantal kerkgangers terug bleef lopen en 
het onverantwoord leek om zoveel gebouwen te 
blijven exploiteren. In Giesbeek kwam dit besluit 
hard aan. Na het bekend worden is er diverse keren 
gesproken over: wat nu?
Een van de mogelijkheden is om het gebouw voor 
Giesbeek te behouden door er een museum van 
te maken. Naast de vaste inkomsten die de kerk  
jaarlijks heeft door haar antennefunctie en uw 

jaarlijkse bijdrage, zouden op die wijze inkomsten  
gegenereerd kunnen worden. Verder zijn er  
mogelijkheden tot het houden van concerten.  
Omdat na januari 2021 een nieuwe situatie  
ontstaat die voorbereid en georganiseerd dient 
te worden, vragen we aan de mensen in dit  
verspreidingsgebied, of zij interesse hebben in het 
mede oprichten van een dergelijke organisatie. 
Door middel van deze enquête vragen we u om 
aan te geven of u ideeën hebt voor de nieuwe  
invulling van activiteiten in het kerkgebouw en of 
u een rol wilt spelen in de organisatie van de in de 
toekomst te ondernemen activiteiten.
Vult u daarom a.u.b. de strook hieronder in en  
deponeert u die in de brievenbus Kerkstraat 39 
Giesbeek, bij voorbaat dank: 

1. Naam:

2. Adres:                                                                                      Postcode:                                                Woonplaats:

3. Tel.nr.:                                                                  E-mail:

4. Ideeën voor activiteiten in het gebouw:

5. Ik wil activiteiten mede helpen voorbereiden en uitvoeren                            ja / nee

6. Wilt u het parochieblad blijven ontvangen                                                           ja / nee

Subsidie voor onderzoek duurzaam Riverparc
In 2018 is de werkgroep Riverparc Energie  
opgericht. Deze heeft tot doel de wijk te  
verduurzamen. De werkgroep wil energie- 
besparende adviezen geven én oplossingen voor 
de opwekking van fossielvrije stroom en warmte 
toetsen op financiële haalbaarheid. Zij wordt  
daarin nu gesteund door de Provincie Gelderland.
Volgens de gepresenteerde Warmtevisie van  
gemeente Zevenaar (2019) komt Riverparc pas 
in 2029 aan bod voor het energietransitietraject. 
De werkgroep wil daar niet op wachten en startte 
daarom zelf onderzoeken om aan de bewoners  
financieel aantrekkelijke voorstellen te presen-
teren aangaande de energietransitie. Dit kunnen 
zowel collectieve als individuele oplossingen zijn.
Financiering
Voorjaar 2020 gaf de provincie Gelderland aan 
bereid te zijn een ‘NOM-scan-onderzoek’ te  
financieren. NOM staat voor Nul-op-de-Meter en is 
de standaard waaraan alle woningen in Nederland 
in 2050 moeten voldoen.
Onderzoeksbureau Energiegarant gaat dit  
uitvoeren en start met een enquête.

Advies
Per type woning worden adviezen uitgewerkt. 
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden 
om Riverparc collectief te verduurzamen. Het doel 
is om niet alleen fossielvrije oplossingen aan te  
bieden maar ook economisch aantrekkelijke  
alternatieven te schetsen.
Enquete
Onderdeel van de NOM scan is een enquête. De 
huidige bewoners wordt gevraagd hieraan mee 
te werken. Hun wensen kenbaar te maken. Het  
energieverbruik met Energiegarant te delen.  
Vanwege de huidige Coronatijden is gekozen voor 
digitaal enquêteren. De huiseigenaren ontvangen 
een schriftelijke uitnodiging voor deelname met 
daarin een link naar de digitale enquête plus een 
QR-code daarvoor.
Het invullen duurt slechts 10 minuten. Er wordt 
wel gevraagd van te voren de jaarnota van het 
energiebedrijf bij de hand te hebben voor de  
opgave van het jaarlijkse verbruik.
De werkgroep hoopt dat alle bewoners meedoen 
om later optimaal te kunnen profiteren van de  
adviezen.

INGEZONDEN WG Riverparc Energie

Binnenrijk
Het valt allemaal niet mee voor de bewoners in 
het Binnenrijk. Terwijl in het hele land de draad al 
een beetje opgepakt wordt, mogen de bewoners 
nog niet naar buiten. Gelukkig komt daar snel  
verandering in.
Hoe leuk is het dan dat er ineens een dikke  
envelop wordt bezorgt met een stapel  
woordzoekers speciaal voor onze bewoners  
gemaakt. Een aantal begon er al gelijk aan.
Sander en Tineke bedankt!!!

INGEZONDEN Kathy de Man
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

Er is op 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 

I.v.m. het coronavirus zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Martinikerk 
en de Galluskerk.

De oecumenische online-vieringen kunt u volgen op www.kerkomroep.nl, 
vervolgens zoeken op plaatsnaam ‘Doesburg’, dan ‘Grote of Martinikerk’ 
aanklikken en dan ziet u vanzelf het viermoment van de dag!

PKN kerk Lathum-Giesbeek

In verband met maatregelen rond het coronavirus zullen er voorlopig geen 
kerkdiensten gehouden worden in de kerk.
 
Elke zondag is er een online-viering vanuit de samenwerkende kerken in de 
Liemers. De dienst is te bekijken via www.pkn-deliemers.nl
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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. 

Vrienden van de Lathumse Kerk
Het coronavirus en de overheidsmaatregelen treffen ook onze lokale  
activiteiten. Een daarvan zijn de activiteiten welke door de Vrienden van de 
Lathumse Kerk worden georganiseerd.
De afgelopen maanden zijn de lezing door Mart de Kruif en het concert van 
Thijs van Leer, door de overheidsmaatregelen, niet doorgegaan.
Het bestuur van de VVLK heeft besloten om het programma 2020 - 2021 te  
laten starten wanneer zeker is dat dit verantwoord mag en kan. Zij zijn  
derhalve in afwachting van de richtlijnen welke de regering zal afkondigen.
Indien hier duidelijkheid over is zal geprobeerd worden om ook de avonden 
die geannuleerd zijn (Mart de Kruif en Thijs van Leer) alsnog te organiseren. 
Het hangt er sterk af van wat er weer mogelijk en veilig is.
De VVLK hoopt u begin september over het nieuwe programma en de  
voortgang te informeren.
Het bestuur van de VVLK wenst u allen een goede en gezonde zomer toe.

INGEZONDEN VVLK

Zonsondergang
INGEZONDEN Sandra Waller Diemont

Het Klimaatakkoord, wat  
merken we daarvan?
De leefbaarheid en toekomst van het dorp zijn twee thema’s waar het Dorps-
platform Giesbeek zich voor inzet. De gevolgen van klimaatverandering horen 
daar zeker bij; hittegolven, droogte of overstromingen gaan vaker voorkomen. 
Daarom volgen we wat wij als inwoners gaan merken van de maatregelen die 
zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. 
Duurzame energie
We merken steeds meer dat de opwarming van de aarde door C02-uitstoot grote 
gevolgen heeft voor ons allemaal. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Om de 
uitstoot van C02 terug te dringen zijn in Nederland afspraken gemaakt in het 
klimaatakkoord. De afspraak is om in 2030 49% minder C02 uit te stoten dan 
in 1990 en in 2050 minimaal 90% minder. Daarvoor moet er veel gebeuren 
zoals energie besparen, aardgasvrij wonen, verduurzamen van vervoer en grote 
industrie. De energie die we dan nog steeds nodig hebben (84 Terrawattuur), 
zullen we duurzaam moeten opwekken. Ruim de helft daarvan gaan we op de 
Noordzee opwekken, maar daarmee zijn we er niet. Een deel zal ook op land 
opgewekt moet worden. De aanpak hiervoor wordt momenteel uitgewerkt in 
een zogenaamde regionale energie strategie, ofwel RES.
Waarom een Regionale Energie Strategie?
Alle betrokken partijen in het klimaatakkoord waren het erover eens dat de  
plannen het best regionaal kunnen worden gemaakt. Daarom is Nederland 
verdeeld in 30 energieregio’s die ieder hun steentje bijdragen aan de totale 
hoeveelheid duurzame energie. De gemeente Zevenaar en daarmee ook de  
IJsseldorpen, vallen onder de regio Arnhem Nijmegen. De regio’s komen op hun 
eigen manier tot een aanpak en tot uitvoerbare plannen voor energie opwekking  
uit zon en wind; zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windmolens. Dit 
zijn bewezen technieken die vóór 2030 gerealiseerd kunnen worden. Dit gebeurt 
in een aantal stappen, van een verkenning tot concreet uitgevoerde plannen in 
2030. Het afgelopen anderhalf jaar is de verkenning gedaan met gemeenten, 
provincie, waterschappen, netbeheerders en verschillende organisaties uit de 
samenleving. 
Wat staat er in een concept RES?
Een concept RES is een allereerste verkenning, deze moet op 1 oktober dit jaar 
klaar zijn. Daarna zullen alle betrokken organisaties én inwoners de komende 
jaren samen optrekken om te komen tot een uitvoerbaar plan voor duurzame 
energie opwek. In de concept RES staat bijvoorbeeld:
• Een inventarisatie hoe en waar een regio mogelijk wind- en zonne-energie 
kan opwekken
• Of op die plekken ook kan worden aangesloten op het energienetwerk
• Welke andere randvoorwaarden er zijn om de opwek van wind- en zonne- 
energie ook echt te kunnen uitvoeren, zoals maatschappelijke belangen en  
kosten
• Hoe de opgewekte duurzame energie zonodig kan worden opgeslagen
• Met welke regionale warmtebronnen we wijken en gebouwen kunnen  
verwarmen
• Hoeveel duurzame energie een regio wil opwekken in 2030
De dorpsbelangenorganisaties van de IJsseldorpen willen samen optrekken 
in zowel het aardgasvrij wonen als de regionale energie strategie; ervaringen  
delen, van elkaar leren én onze belangen vertegenwoordigen. We houden u via 
Angerlo’s Nieuws en de website dorpsplatformgiesbeek.nl op de hoogte. De 
voorlopige versie van het concept voor regio Arnhem Nijmegen is in te zien via 
www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/voorlopigconceptbod/.  

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Senhorst B.V. Grond en Sloopwerken
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

E.H.J.M. Thiel • Jos en Monique Worm • Irma en Felix van Ba-
vel • 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 Vrouwenvereniging 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 • Wim en Connie Mulder • Stucadoors- en  
terrazzobedrijf Tonin V.O.F. • 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 en Tanja 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 Mooren • 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 • Jan en Willie Wiegers • 
H.T. Huuskes • St Halfvasten Angerlo • K.A. Roekens Beekman • A. Breure Mw. L.J.  
Nijman • Riette te Loo en Geert Kaper • Koersbalver. De juiste koers • Anne en Kees 
Dikkers • Hr. Gronloh en Hr. R. v. Dijk • Henny en Otto Bonte • Henk en Ineke Kock •  
Fam. Klein Herenbrink • Henk en Miriam Wieggers • Jan en Willie den Hartog-
van Beek • Jan en Maria Giesen • Govert en Carla Koers • W.M. Ipskamp en  
R. Ipskamp-Knuman • Hans en Susan Driessen • Maarten en Nicolien Soethof 
• Paul en Marleen Albers • M. en F. Mosterman • Anton en Marjan Rabeling •  
Dietmar en Wencke Huber • St. Dorpshuis Angerlo • J. Groen en J. Groen-Seegers • 
Wilbert en Trea v. Haren • J.G. Kelderman • Jan en Gerda Polman • Hengelsportver.  
Ons Genoegen • Ries Wieggers Transport B.V. • H. Wolters • Ghonda van den Broek 
• Ww. A. Maatman-Hennekij • Jeanne Brommer en Gerard Kaper • uit de Verf  
Communicatie • H.W. Peters • Wilco en Tracy van Haren • J. Niels en G. Niels-larsen 

• G.M. Teering

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.

INGEZONDEN  Jeugdraad Giesbeek

Avond4daagse 2020
Deze 2 fanatieke avond4daagselopers misten de afgelaste avond4daagse zo 
erg dat ze besloten om toch 4 avonden te gaan lopen en wel de 10 km.
Nou ja, ’t waren er ook weleens 8 maar dat maakten ze goed door de  
volgende avond 12 km te lopen. Ze gingen over land en over water, mooi weer 
en  regen niks hield ze tegen.
Het lopen ging ze goed af. Als commentaar hadden ze ”de controleposten 
waren ver te zoeken ha ha“.
De laatste avond hadden ze pech, ze begonnen met een stevige regenbui.
Maar de finish maakte alles goed.’ Ze werden met bloemen en chocola  
ingehaald door hun lieftallige echtgenotes.
Top jongens en tot volgend jaar, dan hopen we dat we weer voor heel Gies de 
avond4daagse kunnen organiseren.

Ronnie Hammink en Jurgen kramp
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Re
cre

atiepark De Veerstal

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

Ve
er

po
nt50 JAAR

Restaurant en terras 

dagelijks geopend 

vanaf 10.00 uur. 

U kunt telefonisch, per e-mail of op 

www.veerstal.nl een tafel reserveren. 

VEERPONT DE VEERSTAL

Het pontje tussen Giesbeek en 
Lathum vaart weer dagelijks 

van 10.00 tot 20.00 uur.

FOODTRUCK DE VEERSTAL

Donderdag t/m zondag geopend van 
12.00 tot 16.00 uur voor o.a. heerlijke 

frietjes, snacks of een drankje.

Te Huur
SUP Boards of 
Waterfietsen

€ 12,50 per uur
€ 20,00 per 2 uur

Marsweg 12, 6988 BM LATHUM  -  0313631319  -  reserveringen@veerstal.nl  -  www.veerstal.nl


