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Oktober
Stiekem verheug ik me op de herfst. Verheug 

me op stamppot en snert, op lange avonden  

bij de kachel, op dikke truien en hoog  

getrokken kragen. We zijn nog maar een paar 

dagen onderweg en het verheugen is weer 

gedaan. Op pad met de hond. Water dringt 

door m’n jas en schoenen, lang voordat ik 

weer thuis ben. En thuis ben ik alleen, want 

mijn lief heeft mantelzorgdienst bij haar  

moeder. De najaardepressies zijn alom en 

net als mijn jas raakt ook mijn gemoed al  

doorweekt. 

We waren gisteren uit, samen wat gegeten, 

een beetje ‘troostvoer’, want het zit niet  

altijd mee. Gepraat over wat goed is, over wat 

niet zo goed is en over wat je kunt doen om 

het beter te maken. Er kwam een half idee 

op tafel: iedere week een keer echt feestelijk 

eten. Want wij koken lekker, eten gezond, 

maar eten is toch te veel een doe-ding en niet 

een hoogtepunt om bij stil te staan. Daarom, 

een keer per week, all-out, met z’n tweetjes,  

kaarsjes op tafel, muziekje erbij. Niet  

tussendoor, maar avondvullend. 

Hoe verander je een half idee in een hele 

werkelijkheid. Ik heb natuurlijk vandaag om 

een soort programma te maken: 26 gerechten 

om samen de winter te overleven. Of beter, 

ieder dertien. Op mijn lijstje in ieder geval een 

ouderwetse kaasfondue; een vooruitzicht dat 

me al een warm gevoel geeft. 

Nu nog de kachel aan en oktober is weer 

waar je op hoopt. 

Kledingsponsoring 
Stichting Halfvasten-Angerlo

Stichting Halfvasten Angerlo krijgt  
kleding gesponsord van Gebra Infra en  
Retail Bouw Nederland tijdens het afscheid van  
Wim Hermans. 
Voorzitter Jan Hendriks heet iedereen van 
harte welkom in De Meent in Angerlo in een – 
voor Halfvasten – klein gezelschap vanwege 
corona met eenieder op gepaste afstand van 
elkaar. 
Eerst wordt de nieuwe kleding gepresenteerd  
en geshowd, die gesponsord is door  
Gebra Infra en Retail Bouw Nederland voor  
vrijwilligers. In 2022 zal hier extra aandacht 
aan worden besteed, want waar ben je  
zonder sponsoren. 
Vervolgens wordt afscheid genomen van Wim 
Hermans, een man van het eerste uur van 

de Halfvasten. Iedereen kent hem. Hij is het  
visitekaartje van een goed georganiseerd  
evenement dat sinds 1998 jaarlijks  
plaatsvindt.
In dat jaar ontstond het idee voor een  
eerste Halfvastenoptocht. Er werden 300  
brieven naar carnavalsverenigingen gestuurd 
en bij de eerste optocht deden 25 wagens 
mee. Inmiddels wordt het evenement elk jaar 
overtroffen en zijn 80 à 90 carnavalscreaties  
van de partij met duizenden bezoekers.  
Weddenschappen worden verloren, doordat 
elk jaar meer toeschouwers aanwezig zijn 
dan wordt verwacht. 
Dit jaar en volgend jaar helaas geen  
Halfvasten, maar hopelijk 2022 grootser dan 
ooit!!

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORpSHuIS HET GEBOuW LATHuM
SpORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
Tel: 06-53943219

via onze correspondent: Anneke Nijman
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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

Royal Eijkelkamp is een ‘Parel van de regio’

Royal Eijkelkamp heeft onlangs de parel van de regio mogen  
ontvangen. Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, was  
samen met voordragers Belinda Elfrink (Wethouder gemeente  
Zevenaar) en Harry Ankoné (De Liemerse Ambassade) aanwezig om 
de prachtige, 3D geprinte parel, te overhandigen aan Fons en Huug 
Eijkelkamp.
The Economic Board reikt parel-awards uit aan organisaties die op 
een manier impact maken op de speersectoren van de regio. Het is 
een erkenning aan een bijzonder, innovatief of duurzaam bedrijf op 
het gebied van Food, Health en Energy. Royal Eijkelkamp is er dan ook 
ontzettend trots op dat het zich vanaf nu een parel van de regio mag 
noemen.
De gemeente Zevenaar was een van de voordragers. Wethouder  
Belinda Elfrink vertelt waarom: ‘Ik ben er trots op om een  
familiebedrijf als Royal Eijkelkamp in onze gemeente te hebben. Al 
meer dan 100 jaar hier gevestigd. Het is een bedrijf met een hart 
voor een gezonde leefomgeving en een hart voor de mensen. Denk  
bijvoorbeeld aan het belangeloos inzetten voor projecten zoals De  
Water Ondenemer in Benin.’
The Economic Board is een samenwerking tussen overheid,  
kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem, Nijmegen en 

Wageningen. Als innovatiemotor stimuleert en verbindt The Economic 
Board bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en 
Energy en de cross-overs daartussen. Kijk voor meer informatie op  
theeconomicboard.com.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?
Rust, reinheid en regelmaat vormde de basis 
van onze opvoeding. Veural die regelmaat 
herken ik in mien handelen. Niet dat die  
andere twee kenmerken niet ingepast  
worden, mor regelmaat doar houk wel van. 
Zo hebben we met un groep al un dikke 
dertug joar de gewoonte um in de bergen 
van europa te goan fietsen. Mor tis met de 
bergen net asof ze steeds hoger en steiler 
worden. un aantal moatregelen kuj doar bi-j 
nemmen. Ge kunt kiezen veur un fiets met 
un nog kleiner verzet. Of un e-mountainbike.  
Doar zalt wel van kommen in de toekomst. 
ut was nameluk zo dawwe met onze groep, 
un moand gelejen int Limburgse heuvelland  
nog net met un hoop moeite de  
Eyserbosweg,  de Gulpenerberg, de Cauberg 
en nog un hoop andere bulten opkwamen. 
En bi-j ut nor bøven fietsen werden we deur 
lachende “oudjes” (ongeveer net zo oud 
as da wi-j zun) met ebikes veurbi-j gerejen. 
oft niks was. In den afzink ging ut  bi-j een 
van hun niet zo goed, mor verder koj zien 
dat ieder der veul plezier aan belèèfde dat 
ze die reesfietsers mor mooi veurbi-j gingen 
in de klim. Wi-j waren dan wel weer sneller  
in den afzink, mor dat is niet ut zwoarste 
vant fietsen doar.  Trouwens wat un mooi  
gebied doar ei de mergelheuvellandroute  
ri-j. Mooie dørpkes, mooie glooiende  
landerijen en mooie huus. Onze  
bedenbrekfest zat in Mechelen: Het Geuldal.  
Goeie service, mooie prijs en un goed  
ontbijt woar je wel un 80 km mee wegkwam 
op weg nor de volgende ravitaillering:  
koffie met un Limburgse vlaai. Ok niet slecht. 
Op un oavund zaten we bi-j un restaurant in 
Mechelen in de tuin lekker te kletsen en te 
eten, alles coronaproof, toen de buurman  
van de restaurateur ut nodig vond um zien 
heg te goan knippen met un elektrieke  
heggeschaar. Da mik behoorluk wat herrie. 
Mor doar kuj wel un vijf minuten tegen. 
Doarnø geet dat irriteren. Now wisten wi-j 
nutuurluk niet hoe de relatie tussen de  
buurman en de uutbater van ut restaurant 
is, mor wij namen ons toch veur um attie 
nog effe zou deurgoan, wi-j met zun achten  
op zouen goan stoan, øver de heg hen die 
man aan zouen sprèken met de volgend  
ewoorden; meneer heeft u veel last van 
ons? Nee? Nou wij wel van u! Mor net opt 
moment dawwe da zouen doen stopte hi-j 
bliekboar want ut geluud bleef weg. Doar 
hewwe dur nog mor un paar op genomme, 
want de andere dag was de etappe un stuk 
korter.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

In de editie van september is helaas een  
verkeerd bedrag genoemd. Het totaal dat is 
opgehaald moet zijn: 2111,52 euro. Een heel 
mooi resultaat.

Prinses Beatrix 
Spierfonds

INGEZONDEN Clari Broere

Ook in 2020 is er tijdens de week van  
Dierendag weer gecollecteerd voor de  
Dierenbescherming.
In Giesbeek, Angerlo en Lathum bracht dit  
(samen met de donaties via de QR code)  
€ 936,82 op. Deze keer konden 6 collectanten 
helaas niet meewerken, maar gelukkig waren 
de overige 10 bereid hier en daar een extra 
straatje te lopen. Hierdoor is het toch een mooi 
resultaat geworden,
Hartelijk dank namens de Dierenbescherming  
aan de gevers en natuurlijk ook voor de  
collectanten, waaronder 1 nieuwe!

Collecte 
Dierenbescherming

INGEZONDEN Martijn Fohr

Jarenlang ging Herman Vermeer voorop 
in de Halfvastenoptocht in Angerlo. In z’n  
opvallende clownmobiel reed deze 
eenpersoons carnavalsvereniging uit  
Doetinchem voor de stoet uit. Een vrolijke 
einzelgänger met veel grote liefdes, voorop 
natuurlijk zijn vrouw Mies, maar ook het  
verzamelen (zijn verzamelingen zijn nog te  
vinden in diverse musea in de regio),  
voetbal (speciaal De Graafschap), het carnaval 
en daarin vooral de optochten. 
Op 1 oktober is deze bijzondere man  
overleden. Een mens om met een glimlach aan 
terug te denken. 

Afscheid van een 
clown

Foto: Theo Kock/ ‘Achterhoekse kearls’

Op zondagmiddag 18 oktober liepen er 30 
kleine kaboutertjes door Giesbeek. Op gepaste 
coronaproof afstand met rode appelwangetjes  
en een puntmutsje op. Ze zochten het  
kabouterpad wat voor de gelegenheid  
gebouwd was. De tocht werd proefgedraaid 
door kinderen uit 2 vriendengroepen en 
was vervolgens openbaar voor iedereen 
die maar wilde. Op het kabouterpad waren 
prachtige paddestoelen, kleine kabouters en  
opdrachten te vinden. Dit alles door het bos 
achter de Riesweerd en via het beverpaadje. 
Een uniek stukje giesbeek wat perfect geschikt 
was voor deze tocht. In deze tijd is een frisse 
neus halen, kleine eenvoud en lachen van 
groot belang!!

Kabouterpad

INGEZONDEN Ellen en Denise
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via onze correspondent Anneke Nijman

Voor wie durft…. Halloween op het Riverparc 31 oktober 2020
Op 31 oktober is het weer hoogste tijd voor 
Halloween. Als je durft ben je welkom van 
18.30 uur tot 20.30 uur voor ‘trick or treat’!! 
Er zijn een aantal huizen leuk versierd, zeker  
op de Zilvermeeuw. Je mag natuurlijk  
verkleed bij ons aan de deur komen, dan kun 
je ons ook laten schrikken!
En je kunt (op gepaste afstand natuurlijk) een 
snoepje afhalen.
Dus, kinderen uit Lathum, Giesbeek en het  
Riverparc: “Durven jullie??”
De foto’s zijn van vorig jaar. Dan kun je alvast 
in de goede Haloweensfeer te komen. 

Collectanten gezocht in Angerlo!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de  
landelijke huis-aan-huiscollecte van het  
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op 
zoek naar collectanten in Angerlo. Help jij ons 
in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet 
er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de 
overheid, maar het is niet vanzelfsprekend 
dat onze collectanten allemaal langs de deur 
gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds 
andere manieren van collecteren aan haar  
collectanten. Collectanten kunnen een  
donatieflyer met QR-code door brievenbussen 
in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk  
om online te collecteren met een digitale  
collectebus. Meer informatie hierover vindt 
u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen re-
den om zich in te zetten in de strijd tegen 
MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar  
collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar 
man kreeg in 2002, na een aantal jaar van 
vage klachten, de diagnose MS. De impact op 
het gezin was groot. ‘Hij was 52 en een sterke 
en ondernemende man. Na de diagnose stortte  
zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij 
ziek was. Door concentratieproblemen en  
vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk 

als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich 
afgeschreven. Die periode heeft een wissel  
op het gezin getrokken. En nog. Mijn man 
heeft veel last van vermoeidheid en kan nog 
maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat 
ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te  
vinden, is een proces. Als partner kun je je 
machteloos voelen. Door te gaan collecteren, 
had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’ 
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm  
belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met 
de opbrengst van de collecte wordt onder  
andere onderzoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet 
stil komen te liggen, MS staat immers ook niet 
stil. Helpt u mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek (16-21 november 2020
INGEZONDEN Tamara Blom

Cultureel programma Lathumse Kerk onderbroken
De stichting Vrienden van de Lathumse Kerk 
(VVLK) bestaat vijftien jaar. De Vrienden  
hadden het culturele programma van dit 
bijzondere jaar daarom juni jongstleden  
af willen sluiten met de Nederlandse  
muzieklegende Thijs van Leer. 
Dat optreden kon door de coronacrisis niet 
doorgaan en helaas heeft het bestuur van  
de VvLK nu ook moeten besluiten dat 

het nieuwe culturele seizoen 2020-2021  
voorlopig niet doorgaat. 
Dit besluit is natuurlijk op de eerste plaats  
ingegeven door veiligheidsoverwegingen, 
maar door de 1,5 meterregel konden de  
evenementen ook financieel niet meer 
uit. Een batig saldo is belangrijk voor de  
Vrienden, omdat dat bestemd is voor de  
instandhouding van het historische,  

gezichtsbepalende kerkje in Lathum.
Door de jaren heen heeft het culturele  
programma in Lathum een zeer toegewijd  
publiek opgebouwd. De Vrienden van de 
Lathumse Kerk hopen daarom dat hun  
publiek hen ondanks deze onderbreking 
trouw blijft.

INGEZONDEN VvLK
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De brug
Afgelopen jaar Nijmegen bezocht? En daarbij 
over de oude Waalbrug gereden? Dikke kans 
dat dat gepaard ging met drukte en files door 
de verkeersbeperkende maatregelen. Aan 
de brug is gedurende vele maanden groot  
onderhoud gepleegd en het verkeer had  
daarvan flink last. Inmiddels zijn de  
werkzaamheden afgerond en kan het verkeer 
zonder hinder van de brug gebruik maken.
Zo druk als nu was het gelukkig nog niet 
toen de Lathumse dames poseerden voor de  
brugboog. En dat was maar goed ook, want 
dit zou tot gevaarlijke situaties hebben geleid. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen dit 
kiekje werd gemaakt, reed er echter maar zo 
nu en dan een auto en was er alle tijd om de 
foto te maken.
Graag willen we weten wie de dames op deze 
foto zijn. Zij die personen op de foto herkennen 
kunnen contact opnemen per mail met Henk 
Derksen henk.janny.derksen@gmail.com  
of via telefoonnummer 0313  63 1218 
of met Frits van den Berg via de mail  
gerritje.van.den.berg@hetnet.nl of per  
telefoon 0313 63 1751

De foto van het bezoek in 1962 van  
Sinterklaas aan de Lathumse Jonkersschool 
moeten we koesteren. Dit jaar zal het feest 
van de goedheiligman veel last ondervinden 
van de pandemie, waarmee we allemaal te 
maken hebben. Niet alleen valt Sinterklaas 

door zijn leeftijd in de risicogroep, maar ook 
het innige contact van de pieten – van welke 
kleur dan ook – met de kinderen kan dit jaar 
niet. En na dit jaar is de school gesloten.
Als we de foto van toen bestuderen valt op 
hoe netjes de kinderen met de armen over 
elkaar zitten. De meeste namen van die  
brave kinderen hebben we inmiddels op een 
rij staan, maar de lijst is helaas niet helemaal 
compleet. Het zijn:
1. Johan van Es, 2. Johanna Hupkes, 3. pinie  
Matser, 4. Bert te Grotenhuis, 5. Wim  
Harmsen, 6. Willemien Katgert, 7. Zwarte piet, 
8. Herman Wolters, 9. Margriet Nusselder,  
10. Wim van Beek, 11. Gerrit Jolink, 12.  
Willemien Harmsen,  13. ?, 14. ?, 15. Jan van 
Dijk.
Hartelijk dank voor de hulp bij het vaststellen 
van de namen.
Correcties en/of aanvullingen gaarne naar de  
contactpersonen hierboven vermeld.
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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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Veel Giesbekenaren herinneren zich de film 
‘Giesbeek 1963’ waarin het dagelijks leven 
werd geportretteerd. Ronald Lubbers van 
multimedia productiehuis IJsselMedia uit 
Giesbeek heeft nu een film gemaakt met  
uitsluitend luchtbeelden van ons dorp. 
De muziek bij deze film is gecomponeerd 
door Antoon Wieland. Alle partijen zijn ook 
door hem ingespeeld. Verder zijn nog vijf  
muzikanten uit Giesbeek te horen in de muziek. 
Falko Vieth op saxofoon, Michel Leenders op  
trompet, Wim Lourens op elektrische gitaar,  
Ben Beekman op akoestische gitaar en  
mandoline en Jarno Wieland als DJ van een 
deel van de muziek.
Het idee van de film gaat terug tot  
halverwege 2019 toen Ronald samen met 
Johan Kock van Gregorius plannen maakten 
voor de jubileumvideo van het korps. Vanaf 
juli 2019 begon Ronald namelijk met de  
drone te vliegen om foto’s en video’s te  
maken van ons dorp. Een deel daarvan kwam 
in de video van het fanfarekorps. 
In aanloop naar de Winterfair in de kerk van 
Giesbeek vroeg oa Jan Wieggers of Ronald 
niet een video kon maken met luchtbeelden 
van het dorp. In een paar avonden werd snel 
iets in elkaar gesleuteld. Tijdens de Winterfair 
in januari bleken veel mensen dit erg mooi te 
vinden. Maar deze film had geen geluid of 
muziek. Daarom heeft Ronald in het voorjaar 
een oproep gedaan of er mensen waren die 
muziek wilden aanleveren voor zo’n film. 
Via Wim Lourens kwam Ronald in februari dit 
jaar in contact met Antoon Wieland die een 
muziekstuk componeerde dat als basis zou 
dienen voor de film van 12 minuten. Om de 
verschillende kanten van het dorp te laten 
zien was het plan om circa zes thema’s te  
maken met verschillende stijlen.
Vanaf eind maart raakte ook Giesbeek in 
de ban van corona en werd het lastig om  
muzikanten bij elkaar te krijgen. Antoon 
stuurde de muzikanten een bepaald stuk 
waarmee ze aan de gang moesten. Eén 

voor één kwamen de muzikanten bij Antoon 
langs om in zijn Tone Studio individueel hun  
partijen in te spelen en op te nemen. Antoon 
heeft de stukken samengesmolten tot een  
geheel.
Ondertussen vloog Ronald met door de drone 
want de zomer van Giesbeek stond er nog 
niet voldoende op. In totaal heeft Ronald zo’n 
70 vluchten gemaakt en meer dan 30 uur 
materiaal verzameld. Tussendoor werden ook 
nog opnames gemaakt van Jarno Wieland  
en Falko Vieth die een online-optreden  
verzorgden op de Veerstal. Nederland 
was nog steeds een lockdown dus de  
bewegingsvrijheid was minimaal. 
Vanaf juli was de muziek in de basis gereed 
en ging Ronald de film bewerken. De muziek 
is door Antoon nog een paar keer aangepast 
om nog meer afwisseling te krijgen. Op mooie 
dagen ging de drone nog weer de lucht in om 
beelden te schieten. 
Ronald Lubbers over het monteren van de 
film: “Na vele avonden puzzelen en het  
selecteren van echt alleen de mooiste  
beelden, en soms met pijn in het hart  
opnames dan toch maar weggooien, was 

de film eind september gereed”. Begin  
oktober heeft Antoon alle betrokkenen in het 
Kulturhus (corona-veilig) bij elkaar geroepen 
en hebben zij de film voor het eerst gezien 
en de muziek gehoord. Dit was ook pas de 
eerste keer dat de hele groep bij elkaar was. 
Zo werd het maken van ‘Giesbeek van boven’ 
een echt quarantaineproject.  Antoon Wieland 
hierover: Het is heel mooi en bijzonder als het 
lukt om, binnen beperkte bewegingsvrijheid, 
een project te realiseren, waar positiviteit 
vanaf straalt.
De makers zijn trots op het resultaat! Een film 
over Giesbeek, door, van en voor Giesbekers. 
Iedereen kan de film ‘Giesbeek van Boven 
2020’ bekijken op Youtube: https://youtu.be/
g857CpcVEh4 

Giesbeek van Boven 2020

Onze omgeving door de eeuwen heen
Deze keer gaan we in op het gebied Bahr. 
Bahr is een gehucht en van oorsprong een 
bannerij, in de gemeente Zevenaar. Het is 
eeuwenlamg de residentie geweest van de 
heren Van Baer, ook wel Baar, Bare of Bahr 
gespeld. Tot 1 januari 2005 hoorde Bahr bij 
de voormalige gemeente Angerlo. Mogelijke  
oorsprong: De bannerij van Baer ligt ten 
oosten van de IJssel in de Liemers. De eerste  
adellijke heren van Baer noemen zich  
oorspronkelijk Van Rheden. Ook de heren van 
Haarde en van Lathum (Latem, Lathem) zijn 
nauw verwant aan deze familie. In het aloude  

rijmpje over de bannerheren figureren de 
heren van Baer als oudste geslacht. De  
namen Frederik en Gerard die veelvuldig 
in de familie voorkomen doen denken aan  
afstamming van Gerhard (III) “Mosellanus” 
en zijn Luxemburgse vrouw. Misschien dat 
daarom de meeste heren van Baer “Frederik” 
heten. Het verklaart hun oude afkomst, maar 
zeker is dit allerminst en bewijzen voor deze 
theorie zijn er niet.
Het geslacht Van Baer stamt af van het  
geslacht Van Rheden. Het Bahrse gebied viel  
in de 12e en 13e eeuw onder het gezag van 

de kerk van Rheden en omvatte een groot 
deel van de oostrand van de Veluwe, inclusief 
Velp, Westervoort, Driel en Oosterbeek. Akten 
uit 1342 vertellen dat de heerschappij over 
Velp, Oosterbeek en Driel zijn verkocht aan 
hertog Reinoud II van Gelre, waardoor van 
de heerschappij van het geslacht Van Baar 
niets anders is overgebleven dan het gebied 
van Bahr en Lathum. Ten noorden van het  
gehucht lag het Kasteel Baer. Dit kasteel is in 
1495 verwoest. Volgende keer verder
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Een volle agenda bij het Dorpsplatform Giesbeek
Het Dorpsplatform Giesbeek blijft zich ook in 
coronatijd actief inzetten voor het dorp. Het 
is ons inmiddels goed gelukt om ‘hybride’ te 
vergaderen. Dat wil zeggen, een combinatie  
van fysiek aanwezig zijn en online met een 
videoverbinding. We geven u graag een  
overzicht van wat er zoal op de agenda staat. 
Heeft u een onderwerp? Neem dan gerust 
contact op.
Overleg Dorpsplatform met 
dorpswethouder Nanne van Dellen
Eind september was er een regulier overleg  
van de leden van het Dorpsplatform.  
Daarbij is ook wethouder Nanne van Dellen  
aangesloten. Hij heeft ons bijgepraat over de 
ontwikkelingen in de gemeente Zevenaar. En 
dan met name de zaken die ons dorp raken.
Daarbij is er onder andere gesproken over 
lopende en toekomstige bouwplannen in en 
rond ons dorp. Dit in relatie tot mogelijkheden 
voor starterswoningen. Ook de voortgang op 
het subsidiebeleid heeft de aandacht. Dit  
omdat veel verenigingen en stichtingen 
in Giesbeek hiermee te maken hebben. 
Een belangrijk gesprekonderwerp was de  
revitalisering van Giesbeek. Tot slot hebben 
we een goede afronding van de revitalisering 
van Giesbeek als aandachtspunt meegegeven 
aan de wethouder.
Uitdeelpost medicijnen 
Apotheek de Linie
Heel veel inwoners in Giesbeek hebben 
een brief ontvangen van Apotheek de Linie.  
Daarin werd aangegeven dat de uitdeelpost 
van de apotheek definitief gaat verdwijnen. 
Bij het Dorpsplatform heeft dit geleid tot  
vragen en klachten van inwoners. Daarom 
zijn we in gesprek gegaan met de apotheek  
en de huisartsen. De sluiting van de  
uitdeelpost is het gevolg van de opgelegde  
coronamaatregelen en bedrijfseconomische 
aspecten. De apotheek heeft aangegeven 
dat zolang de coronacrisis voortduurt de  
uitdeelpost in elk geval niet meer wordt  
geopend. Voor de inwoners van Giesbeek 
blijft wel de mogelijkheid bestaan om de  
medicijnen aan huis te laten bezorgen.  
Daarnaast kunt u de medicijnen ook gewoon 
ophalen in Doesburg. Wij blijven met de  
apotheek en de huisartsenpraktijk in gesprek 
om de uitdeelpost voor Giesbeek alsnog te 
behouden.
Geldautomaat bij de SPAR
Zoals velen van u mogelijk hebben gemerkt 
is de geldautomaat bij de SpAR verdwenen. 
De reden hiervoor is, dat de risico’s van de 
plaatsing van de geldautomaat te groot  
waren geworden. Zowel voor de Regiobank  
als voor de eigenaar en medewerkers 
van de SpAR. We zijn in gesprek gegaan  
met de eigenaar van de SpAR, Taco  

Wasser. Leefbaarheid is een van onze  
aandachtsgebieden. Wij zijn dan ook blij 
dat Taco deze aandacht met ons deelt en 
zich hiervoor inzet. Vandaar dat er op dit 
moment gesprekken lopen over mogelijke  
oplossingen. Het doel is te komen tot  
plaatsing van een Geldmaat bij SpAR “De 
Molen”. Wij hopen op een positieve uitkomst, 
zodat er op termijn weer een geldautomaat in 
ons dorp verschijnt.
Japanse Duizendknoop
In de vorige uitgave van het Angerlo’s Nieuws 
vroegen wij aandacht voor de Japanse  
Duizendknoop. We hebben een aantal  
reacties ontvangen over locaties waar de 
plant in Giesbeek staat. Daar zijn we erg blij 
mee. Omdat het verwijderen van de plant 
een risicovolle actie is, is het van belang dat 
dit op professionele wijze gebeurt. Gaat u 
dus vooral niet zelf aan de slag! We zijn in 
overleg met de gemeente om professionele  
verwijdering van de plant te realiseren.

Revitalisering Dorpskern Giesbeek
De afgelopen weken zijn medewerkers  
van KWS druk bezig geweest om  
herstelwerkzaamheden en narooiwerk uit 
te voeren. Volgende maand zal De Ward 
en de entree van de begraafplaats onder 
handen worden genomen. Samen met de  
klankbordgroep is er in de herfstvakantie 
een tussentijdse evaluatie geweest over de  
voortgang en de afronding van het project. 
Dit deden we samen met de projectleider 
Arjan Blij en de betrokken wethouder Carla 
Koers. In Angerlo’s Nieuws van november  
zullen we hierover verslag doen.
Regionale Energiestrategie
Het Dorpsplatform blijft de ontwikkelingen 
rond de Regionale Energiestrategie volgen.  
In deze strategie worden de plannen  
ontwikkeld voor grootschalige opwek van 
duurzame energie met zonnevelden en  
windmolens. We hebben de betrokken  
wethouder, Carla Koers, gevraagd om ons 
bij te praten. We zullen aandacht vragen 
voor hoe de plannen ons dorp gaan raken,  
wanneer en hoe inwoners betrokken worden 
en over de verdeling van lusten en lasten. Ook 
zijn we benieuwd welke kansen duurzame 

energie-opwek ons dorp kan bieden.
Nestkastjes
Tijdens de lockdown in het voorjaar  
organiseerde het Dorpsplatform een actie  
om nestkastjes op te hangen tegen de  
verspreiding van de eikenprocessierups.  
Diverse dorpsgenoten hebben met veel  
enthousiasme in totaal 20 nestkastjes  
opgehangen. De jongste deelnemers waren 
8 en 13 jaar! Het is nu tijd voor een eerste 
controle en schoonmaakronde. We benaderen  
de mensen die hebben geholpen om de  
nestkastjes even na te lopen en zo nodig  
schoon te maken. Mezen gebruiken  
nestkastjes in de winter als schuilplek en  
hopelijk komend voorjaar ook als nestkastje!

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek

FAMILIEBERICHTEN

Bedankt lieve mensen
Voor alle lieve kaarten, bloemen en een  
luisterend oor na het overlijden van

Sjef Broere

het was hart verwarmend.

Clari, Kim, Laurie, Lisa en kleinkinderen
Giesbeek, oktober 2020

Bedankt

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Pompoenspread voor op brood
Wil je wel eens wat anders op brood? probeer 
dan eens deze heerlijke spread van pompoen 
en kikkererwten! 

Ingrediënten 
Kikkererwten
Halve oranje pompoen
Olijfolie
Optioneel: (cayenne)peper, zout, gedroogde  
kruiden of specerijen (bijvoorbeeld  
paprikapoeder).

Instructies
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Zorg dat je gekookte kikkererwten hebt, 
uit een glazen pot of zelf bereid. Zie de 
tips voor meer informatie over gedroogde  
kikkererwten koken. Als ze uit een pot komen, 
spoel ze dan af en laat uitlekken. Dep droog.
Spoel je pompoen af en halveer hem. Je hebt 
slechts één helft nodig. Snijd eventuele lelijke 
plekjes weg. De schil kun je laten zitten, voor 
wat extra bite in de spread. 
Verwijder de zaden van de pompoen en hak 
in blokjes. Stort op een bakblik en besprenkel 
met een beetje olijfolie. Schud om en schuif in 
de oven. Bak 20 tot 30 minuten tot de stukjes 
gaar zijn. Schep tussendoor een paar keer om.

Laat de pompoen afkoelen. Doe de  
kikkererwten en de pompoen samen 
in een schaal en prak met een vork of  
aardappelstamper tot een spread. Voeg 
eventueel een scheutje olijfolie toe om het 
wat smeuïger te maken. Wil je de spread 
op smaak brengen met kruiden, dan kun je  
toevoegen wat je zelf lekker vindt. Maak 
eventueel af met wat (cayenne)peper en 
zout. Bewaar in een afgesloten bakje in de  
koelkast, maximaal 3 dagen.

Tip
• Kikkererwten zelf bereiden: week ze  
minimaal 12, maar liever 24 uur in water. 
Zorg voor een ruime hoeveelheid water, want 
ze nemen veel vocht op. Giet af en spoel om 
in een zeef. Doe ze in een pan met kokend  
water en laat ongeveer een uur koken.  
Wanneer ze gaar zijn giet je ze af. Wil je een 
romige spread, verwijder dan de velletjes van 
de kikkererwten. Dit is wel een klusje waar 
je even tijd voor moet nemen, bijvoorbeeld in 
een vrij half uurtje op zondag. 

GEZOND & FIT met Lisa

Tip van de week: 
benut je bioritme!
De klok wordt dit weekend van zaterdag op 
zondag een uur teruggezet en dat betekent  
wat voor sommige een paar dagen een  
verstoring in het bioritme. Maar wat is  
bioritme en hoe kan ik het benutten voor 
meer energie? Het bioritme is op z’n simpelst  
gezegd je natuurlijke energie die zich  
verdeelt over de dag en nacht: overdag ben je 
energiek en alert en ’s nachts rust je uit. 
1. Start de ochtend met denkwerk, dan is je  
 concentratie het beste.
2. Bevind je overdag in lichte ruimtes, deze 
 geven energie. Donkere ruimtes zorgen  
 voor de aanmaak van melatonine  
 (het slaaphormoon). 
3. Eet een lichte lunch. Te veel koolhydraten,  
 vetten of suikers zorgen voor een  
 energiedip.
4. Ga bewegen na de lunch om de vier- 
 uurs-dip te voorkomen – het liefst buiten  
 voor extra daglicht en frisse lucht. 
5. Eet je avondeten niet te laat op. Dan heb  
 je te veel energie om in slaap te komen. 
6. Ga op vaste tijden naar bed en houd  
 +/- 8 uur slaap aan. Moet je om 07.00 uur  
 opstaan? Ga dan om 23.00 uur naar bed.

Tip van de week: 
Beweeg je wakker!
De klok wordt dit weekend van zaterdag op 
zondag een uur teruggezet en dat kan wat 
betekenen voor je slaapritme. Daarom is  
voldoende beweging júist nu belangrijk om 
je slaapkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren. 
De meeste mensen zijn tijdens hun werk veel 
bezig met hun hoofd en doen bijna niets met 
hun lijf. Na een lange dag is ons koppie wel 
moe, maar ons lichaam niet. Moeheid in je 
hoofd helpt niet om goed in slaap te vallen. 
Lichamelijke moeheid doet dat wel. Daarom 
is het goed om genoeg aan beweging te doen 
gedurende de dag.
Om je extra motivatie te geven om genoeg 
stappen te zetten, de fiets te pakken en aan je 
sporturen te komen. Hierbij de voordelen die 
genoeg bewegen opleveren: 
• Je raakt er lichamelijk moe van waardoor  
 je als een blok in slaap valt;
• Het vermindert stress waardoor je  
 ‘s avonds minder aan het piekeren bent;
• Wanneer je buiten sport reset je met  
 behulp van het daglicht je biologische  
 klok: mensen die gemiddeld twee uur per  
 dag buiten zijn, gaan een uur eerder naar  
 bed;
• Sporten zorgt voor de aanmaak van  
 serotonine: deze stof heb je nodig om het  
 slaaphormoon melatonine aan te maken.

Thuiswerktip van 
de dag: Regen? 
Naar buiten!
Misschien is dit een herkenbare situatie: je zit 
lekker warm in je droge thuiskantoor, koekjes  
binnen handbereik, de geur van koffie hangt 
in de ruimte en buiten komt de regen met 
bakken uit de hemel. Je lunchpauze komt  
eraan en je weet dat een wandeling goed 
voor je zou zijn maar: welke gek gaat er nou 
wandelen wanneer het regent? En je nestelt 
je dus nog eens diep in je bureaustoel. 
Of wellicht is de volgende situatie meer op 
jou van toepassing: ondanks dat er een paar 
spatjes regen vallen, ga je toch naar buiten 
tijdens je lunchpauze, voor een wandeling. Je 
maakt een kort rondje van 10 minuten en je 
komt verfrist, energiek en vol inspiratie weer 
terug. De kop koffie die daarna drinkt smaakt 
je nóg beter!
Eigenlijk is de enige ‘gek’ in deze situatie  
degene die nog steeds binnen zit! Want  
wandelen is goed voor je en het is zonde 
om je door zoiets futiels als regen te laten  
tegenhouden. (Wist je dat het in Nederland  
trouwens bijna nooit regent? Check  
hetregentbijnanooit.nl voor het bewijs.)
Drie redenen om tóch naar buiten te gaan:
1 Bewegen zorgt voor een goed humeur en 
vermindert stress;
2 Daglicht herstelt je bioritme en laat je beter 
slapen, zelfs wanneer de zon niet schijnt;
3 Minder zitten zorgt voor een betere  
gezondheid;

4 Je productiviteit krijgt een boost!
probeer het eens! Neem een paraplu mee 
of draag een goede regenjas. Tien minuten  
wandelen is al voldoende. Je zult merken dat 
je frisser, energieker en geïnspireerd weer aan 
het werk gaat.

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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van onze correspondent Anneke Nijman

Fietsen voor iedereen bij Doornbikes in Giesbeek!
De inclusieve samenleving, iedereen doet 
mee!!! Het motto van 2019. 
Vorig jaar heeft de regering aangegeven hoe 
belangrijk het is dat iedereen meedoet en dat 
niemand aan de kant staat. Zelfs onze koning 
Willem Alexander heeft in de troonrede van 
2019 het belang aangegeven dat iedereen 
meedoet.
Als iemand het hoog in het vaandel heeft 
staan dat iedereen mee kan doen als het om 
fietsen en mobiliteit gaat, is het Henk van 
Doorn. Hij is de eigenaar van Doornbikes en 
heeft een laagdrempelig bedrijf in Giesbeek.
Ik ga natuurlijk op de fiets naar Doornbikes, 
uitmaat 25. Aan het eind van de doodlopende 
weg aan de linkerkant word ik verwelkomd 
door een hele rij prachtige fietsen. Fietsen van 
bijzondere fabrikanten uit Spanje, Oostenrijk 
en Duitsland die innovatie en design hoog op 
de agenda hebben staan.
Het gebouw oogt even gastvrij als Henk, 
zijn vrouw en het team, waar de koffie altijd 
klaarstaat. We zitten aan de grote ronde tafel 
in het midden van het gebouw. Henk vertelt 
wat er allemaal mogelijk is en dat is veel. 
Welke fiets past het best bij jou; Wat is ook 
verantwoord voor jou? Doornbikes levert  
zonodig maatwerk als dit nodig is voor de 

klant. Zo maakten ze vorig jaar een bakfiets 
voor een hondenuitlaatservice in Didam.
Het gaat niet alleen om snelheid, maar 
vooral om het plezier op de fiets. Welke  
fietsaccessoires zijn wenselijk, wat kun je  
besteden? Er is zelfs een 3D  
bodyscanapparaat, dat je zo goed mogelijk 
helpt te bepalen wat jouw beste houding is 
op de fiets, wat het beste zadel en de beste 
handvatten zijn voor jou! Bij Doornbikes  
nemen ze de tijd om je te helpen om de beste 
keuze te maken. En heb je uiteindelijk een keuze 
gemaakt dan mag je uitgebreid gaan testen! 

Naast fietsen is Henk ook gespecialiseerd 
in sporthorloges. Het lijkt een vreemde  
combinatie, maar Henk is een mensenmens 
en hier maak je toch ook weer kennis met een 
heel ander publiek. “Dit is zo boeiend, ook 
weer hele andere gesprekken”, aldus Henk. 
Op mijn vraag of er een moment komt dat hij 
hoopt of zijn kinderen het bedrijf overnemen,  
antwoordt hij dat zij moeten doen waar 
ze gelukkig van worden, want dat heeft hij  
samen met Ria ook gedaan. 
Voor meer info zie www.doornbikes.nl 
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van onze correspondent Anneke Nijman

Drie bewoners die corona hebben gehad. Hun verhaal…
Sinds maart kunnen we er niet meer omheen,  
maatregelen, kansen, examen doen in  
coronatijd, feesten die niet doorgaan enz. 
Maar hoe is het nu om corona te hebben  
gehad? Drie bewoners uit onze dorpen aan 
het woord.
Gelukkig gaat het nu naar omstandigheden 
goed met hen, maar onze gedachten zijn ook 
bij diegenen met wie het niet zo is gegaan.

Hans en Silvia de Wild uit Giesbeek

Hans -65 jaar- aan het woord: “10 April 
ging ik nog gewoon naar het werk, maar  
vervolgens doodziek naar huis, zo koud, kon 
nauwelijks de trap nog op en met kleren aan 
naar bed. Drie dagen eerder had ik dit ook 
in lichte mate, maar dat ging weer voorbij.  
Er kwam een apart droog hoestje bij en hoge 
koorts. Een klein weekje aan geklungeld 
en toen belde mijn dochter de huisarts, het 
ging niet meer. Ik ben toen naar de huisarts  
gegaan en moest in de auto blijven zitten 
tot de speciale corona-arts van het speciale  
corona artsen team, die helemaal ingepakt 
was, bij mij kwam en ik mee mocht naar  
binnen. Er werden testen gedaan en toen 
kon ik weer naar huis. Ik kreeg een meter 
mee om ieder uur de hoeveelheid zuurstof in 
mijn bloed te meten. Ook moest ik ieder uur 
de koorts opnemen. Als de zuurstof onder de 
92 kwam moest ik direct bellen. Dit gebeurde  
en vervolgens duurde het drie kwartier aan 
de telefoon, voordat ik contact had. De  
ambulance kwam, ik moest een mondkapje 
om en werd naar Rijnstate gebracht. Dat was 
heel zwaar, want ik was al zo benauwd. 
Mijn vrouw en dochter in de auto er  
achteraan naar het ziekenhuis.
Na 10 heftige dagen in het ziekenhuis mocht 
ik naar huis, maar een dag later heeft mijn 

dochter me weer teruggebracht. Het ging 
gewoon niet. In het ziekenhuis kreeg ik weer 
zuurstof, daar kon ik niet buiten, ik douchte 
er zelfs mee. Na 4 dagen heeft mijn dochter 
mij wederom opgehaald met de auto, allebei 
mondkapje om. Ik was totaal uitgeput, al die 
tijd heel slecht geslapen in het ziekenhuis en 
ook heel angstig.
Mijn vrouw had inmiddels ook corona, geen 
smaak, geen geur en ook dat hoestje, maar 
geen koorts. Milde klachten dus.
Eenmaal thuis alles langzaam weer  
opbouwen, rondje om de tafel lopen,  
traplopen enz.
Al met al ben ik 2 maanden uit de running 
geweest. Ben ook weer aan het werk, eerst 
voor halve dagen.”
Alle betrokkenheid, kaartjes en bloemen  
waren voor Hans en Silvia hartverwarmend. 
Dat heeft hen heel goed gedaan. 
Gelukkig gaat het met beiden weer goed en 
zie ik Hans en Silvia ook weer in de straat 
lopen met de hond. Hans heeft wel een jas 
uitgedaan, hij is 9 kilo afgevallen.

Tineke Rispens, 72 jaar uit Lathum

Ik zoek Tineke op in Lathum en stap een  
gezellige kamer binnen, waar een stralende 
Tineke in een heerlijke stoel zit.
Ze steekt meteen val wal en vertelt dat ze  
13 maart nog naar haar moeder van 98 wilde  
gaan in het verzorgingshuis in Heelsum, 
maar dat het tehuis al gesloten was en hoe  
dankbaar ze daar nog steeds voor is, omdat 
ze toen nog niet ziek was, maar al wel besmet 
was.

Eerst thee. Tineke schuifelt heel voorzichtig 
met de rollator naar de keuken om thee voor 
ons te zetten. Ik zit op het puntje van de stoel 
om haar te helpen, maar dat wil ze niet.
Tineke gaat verder: “Ik weet achteraf  
wanneer ik besmet ben, maar het duurde nog 
10 dagen voordat ik echt ziek werd.
Het begon met een hoestje en benauwdheid  
en ik dacht in eerste instantie aan een  
voorjaarsgriepje.
De huisarts kwam helemaal ingepakt, belde 
het ziekenhuis en ik ging vervolgens met  
ambulance naar het ziekenhuis naar de IC. Ik 
zag een man op zijn buik liggen met allemaal 
apparaten en daarnaast een leeg bed met  
allerlei apparatuur en toen ging voor mij het 
licht uit.....
Ik ben vijf weken op de IC aan de beademing  
geweest, daarna naar de MC, daar nog  
2 dagen zuurstof, vervolgens nog 2 weken 
op de longafdeling. Al met al ben ik drie  
maanden in Rijnstate geweest. Ik kon door 
die lange tijd in het ziekenhuis niets meer; 
al mijn spieren waren verzwakt en daarom 
moest ik revalideren. Een vriendin heeft er 
samen met mijn broer voor gezorgd dat ik in  
revalidatiecentrum Antonia in Terborg terecht 
kwam. 
Er heerst daar een heel goede en  
gemoedelijke sfeer en iedereen is erg  
betrokken bij elkaar.
Dankzij de dagelijkse update vanaf mijn  
opname in het ziekenhuis door mijn broer in 
de app groep bleef het hele dorp en de familie 
op de hoogte. 
Vervolgens ben ik nog 3 weken in zorghotel 
De Gouden Leeuw in Laag Keppel geweest, 
omdat de aanpassingen thuis nog niet gereed 
waren. Toen ik thuis kwam, was het hele huis 
versierd door de buurt en vriendinnen voor 
een welkom thuis. Het was meteen heerlijk.
Ik heb ontzettend veel bloemen,  
chocolaatjes, kaartjes en lieve berichten  
gehad, waar ik enorm dankbaar voor ben. De 
buren zijn fantastisch en ook de mensen in 
de straat.”
Op grote afstand maak ik een hele diepe  
buiging voor Tineke en de dikke knuffel, die ze 
verdient, houdt ze tegoed.....

Boekenverkoop in de Martinuskerk
Nu de activiteiten van de Vrienden van de 
Giese Toren in de coronatijd op een heel 
laag pitje staan, is besloten de alom bekende  
boekenmarkt in november en de  
winterfair van januari 2021 ook niet door 
te laten gaan. Om niet helemaal stil te  
blijven zitten is er door een groep  
enthousiaste mensen een boekenverkoop-

hoek ingericht. Duizenden boeken staan 
overzichtelijk opgesteld in prachtige kas-
ten. Omdat er geen streekmarkten zijn, is er  
tijdens de openingen van de boekenverkoop 
een speciale hoek ingericht voor de verkoop 
van jams, chutneys en zoetzure producten. De 
producten zijn puur en onbespoten, zonder 
toevoegingen en handgemaakt.

De openingstijden zijn elke woensdag van 
14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 
19.00 uur. Extra openingen zijn op donderdag 
22 oktober, op 23 oktober, op zaterdag 24 
oktober en op de zondag 25 oktober. Telkens  
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is  
Kerkstraat 39 in Giesbeek.
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Giesbeek is grotendeels op de schop gegaan:  
nieuwe riolering, betere infiltratie en  
verdeling van het regenwater, een extra  
rioleringsgemaal er bij, nieuwe bestrating 
en meer kleur in het straatbeeld. Kortom, 
gemeente Zevenaar gaat grondig door  
Giesbeek. Voor een Giesbeek dat niet alleen 
beter bestand is tegen klimaatveranderingen, 
maar ook weer mooier oogt. We zitten in de 
laatste fase van het project. Het streven is om 

de werkzaamheden eind 2020 af te ronden. 
Hieronder een overzicht van waar nu aan  
gewerkt wordt.   
Laatste werkzaamheden
Aannemer KWS voert op dit moment  
herstelwerkzaamheden uit. De Ward krijgt 
nog nieuwe bestrating. Op verschillende 
plekken wordt het groen nog aangebracht. 
We vervangen gelijk ook de beplanting die de 
zomer niet heeft overleefd. Op het Dorpsplein  
plaatsen we bankjes en ook hier planten  
we het groen. Ook het plantsoen voor de  
begraafplaats wordt aangepakt. peter  
Soethof van bureau Buiten Ruimte uit  
Giesbeek heeft hiervoor een ontwerp  
gemaakt. De grond op het gronddepot aan de 

Rivierweg verdelen we over de aanliggende 
percelen (egaliseren). 
Weekmarkt
De afgelopen periode kwam het voor dat 
we de weekmarkt op het gazon bij het plein 
moesten opbouwen omdat er auto’s op de 
parkeerplaats stonden. Daarom sluiten wij de 
parkeerplaats op dinsdagen tussen 10.00 tot 
18.00 uur. We plaatsen verkeersborden zodat 
dit duidelijk zichtbaar is. 
Éénrichting Theodorus Soethofstraat
De Theodorus Soethofstraat is erg smal  
waardoor het passeren van voertuigen lastig 
is. Daarom is deze straat een éénrichtingsweg 
geworden. De rijrichting is vanaf de Brug. van 
Rielstraat richting de Gemeint.

Revitalisering Dorpskern Giesbeek: 
Grondig door en voor Giesbeek

Tweede golf: we duiken weer onder
Thuis, in afwachting van wat voor nieuws er 
is aan het eind van de teststraat. Covid heeft 
een Schwarzenegger-moment: “I’ll be back” 
en het komt nu toch echt wel dichtbij. Op 
de televisie babbelt iedereen er op los, over 
hoe dit te overleven zonder in een depressie 
te geraken. Of het ergens op slaat, weet ik 
niet, maar ze zeggen dat zo’n 25% van de  
bevolking klachten van depressieve aard kan/
zal krijgen. 
Mijn dochter komt met tig tips en ik lees en 
luister. De eerste keer, bij die eerste golf, niet 
bijzonder goed, blijkt. Maar toen kwam de 

lente er ook aan en was er buiten genoeg 
te doen om lichaam en geest te activeren. 
Met de winter in het verschiet is dat toch 
weer anders en dus blader ik terug in eerdere  
artikelen in dit blad. Alles is nog onverkort 
waar in deze tweede golf en nu zijn ze voor 
mij belangrijker, dus doe ik er wat mee. Alleen 
het idee al dat je daar actief mee aan de slag 
gaat, helpt overigens ook al. Dus doen.
Wat minder helpt is dat je afspraken moet 
afzeggen, gewoon werken soms onmogelijk  
is, omzetten kelderen en dus stress gaat  
pieken. Daar helpt geen Netflix-afleiding 

aan. De tv-babbelaars praten over het actief 
op zoek gaan naar alternatieven, allemaal  
positief denken enzo. Gelukkig is er een dame 
die de zwevende natie weer met beide benen 
op de grond zet: alternatieven zijn er soms 
gewoon niet, juist niet voor de mensen die 
extra kwetsbaar zijn. 
Op steeds grotere afstand hebben we elkaar 
juist meer nodig: dat is de conclusie die ze  
allemaal delen. Covid is daarom niet alleen  
een plaag, maar ook een test. Met als  
opdracht: mens, wees medemens.

Wij hadden ons er vooraf al mee verzoend: 
vriendjes, ze komen en ze gaan. Na die  
allereerste heeft zelfs mijn vrouw er geen 
traan meer om gelaten, het was gewoon de 
fase en daar moeten ze ‘even’ doorheen. In 
ons geval duurt dat even vijf meiden lang 
en dat is best wel lang. Waar bij de jongsten  
ondertussen de speeltijd ogenschijnlijk op 
z’n eind loopt, gaat de oudste de verlenging 
in. En, gek genoeg, net als bij die eerste gaat 
het afscheid nemen van deze (dus nog niet) 
laatste ons minder makkelijk af. Niet de enige 
overeenkomst overigens, die eerste was een 

schatje, respectvol en attent, die laatste ook. 
En in beide gevallen was dat ook de reden 
om er een punt achter te zetten, lief is niet 
wat ze wil. 
Onze dochter is niet de enige dame die  
allergisch voor lief lijkt. Betrouwbaar,  
respectvol, attent en aardig zijn geen  
aanbevelingen voor een man. De  
egocentrische, ongevoelige, op zijn  
spiegelbeeld verliefde macho scoort  
daarentegen wel hoge ogen en verliefde  
blikken. De ‘foute mannen’ doen het goed in 
de relatiemarkt, ik denk omdat zij zowel een 

uitdaging als een afrodisiacum voor de da-
mes zijn. Het zijn de ‘varkentjes’ die zij wel 
even zullen wassen. Wat per definitie nooit 
kan lukken, omdat fout een onvervreemdbare  
karaktereigenschap is. En stel, het ongelooflijke  
gebeurt, het varkentje is blinkend, schoon en 
gehoorzaam, wat dan? Snel inruilen voor een 
nieuwe uitdaging dus. 
Graag zou ik de lieve mannen een  
bemoedigend woord meegeven, iets in de 
trant van het komt wel goed. Helaas, ik heb 
het niet. Of … verzoen je er maar mee. Maar 
daar heb je dan ook helemaal niks aan. 

Voor alle lieve mannen

Donateursactie Red & Black
Zoals bekend gaan er door corona allerlei  
evenementen niet door. Ook voor onze  
drumfanfare valt er een hoop weg. De  
afgelopen periode hebben wij onze  
belangrijkste inkomstenbronnen moeten  
missen: het Molenweekend en optredens 

zoals de Airborne Wandeltocht en het  
schuttersfeest van EMM. Ook komende  
optredens, zoals de Sinterklaasintochten in 
Giesbeek en Arnhem, de Bokbieroptocht in 
Zutphen en het aanstaande carnavalsseizoen 
gaan niet door. Om toch een donateursactie 

te houden zonder met veel mensen in contact 
te komen, kiest onze vereniging er dit jaar 
voor om alle donateurs een brief te sturen,  
met de vraag om hun donatie middels  
internet te doen. We hopen op ieders  
medewerking, alvast onze dank!
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KERKDIENSTEN

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

31 okt. 2020 19.00 uur;  Allerzielenviering 
  alleen voor genodigden

3 nov. 2020 10.30 uur;  pastoor Thanh, H. Eucharistie
7 nov. 2020 19.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
21 nov. 2020 19.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
29 nov. 2020 10.00 uur;  Dhr. J. ubbink, 
  Oecumenische dienst te Giesbeek
Het dragen van een mondkapje is verplicht in binnenruimten.

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

In verband met CORONA is er in de Galluskerk in Angerlo in de maand 
september nog geen eredienst. Wel proberen we op 27 sept een  
beeldverbinding met de MK tot stand te brengen, zodat ook in de  
Galluskerk de dienst gevolgd kan worden met een maximum van 30  
personen. Als dit goed bevalt, doen we dat 25 okt opnieuw.
In de maanden september, oktober en november wordt er wel in de  
Martinikerk gekerkt en bent u allen van harte welkom in Doesburg.  
Coronaregels blijven van toepassing.
Aanvang diensten: 10.00 uur
Thuis de uitzending van de viering in beeld en geluid kijken kan zoals  
gebruikelijk vanaf 10.00 uur via kerkomroep.nl. (handleiding is te vinden 
op pkn-angerlodoesburg.nl) of via Youtube.nl 20 sept Ds. Bert Bomer.

25 okt. 2020 10.00 uur ; Ds. Henk Teeuwen
25 okt. 2020 10.00 uur ; Beeldverbinding Galluskerk 11.00 uur.  
  (Als 27 sept lukt)

  1 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
  8 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
15 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Met inachtneming van de regels van de RIVM worden er in de Lathumse  
kerk de wekelijkse zondagsdiensten gehouden. Er is wel muziek en 
er wordt door maximaal drie personen gezongen. De indeling van de  
kerkzaal is zo opgesteld dat  aan de 1,5 meter maatregel ruimschoots 
wordt voldaan.  
Wilt u wel een kerkdienst volgen maar vindt u een bezoek aan de 
kerk voor u niet haalbaar dan kunt u ons live volgen via de website  
www.kerklathum.nl onder de tab geluids of video opnamen ziet u de link 
staan. Ook de dienst terugkijken is mogelijk. 
Mocht u de verbinding niet tot stand kunnen brengen wilt u dan contact 
opnemen met telefoonnummer 0630228011.
Ons mailadres is scriba@kerklathum.nl
 
25 okt. 10.00 uur; ds. R. van der Hucht uit Didam

 1 nov. 10.00 uur; ds. L. den Besten uit Zevenaar
 8 nov.  10.00 uur; ds. B. Bomer uit Doesburg.
 Dankdag voor Gewas en Arbeid.
15 nov. 10.00 uur; ds. T. Hoekstra uit Arnhem. 
 Doopdienst!
22 nov. 10.00 uur; ds. G. Jansen, predikant Lathum/Giesbeek
  Eeuwigheidszondag
29 nov. 10.00 uur; oecumenische viering in Lathum.
 1e Advent
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Herdenkingsbijeenkomst dit 
jaar online
De voorbije jaren nam de protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
het initiatief om begin november een herdenkingsbijeenkomst te  
organiseren voor de inwoners Angerlo en, in samenwerking met  
uitvaartverzorging patrimonium, voor de inwoners van Doesburg. Op 
tal van plekken in het land is het inmiddels een goede gewoonte om 
zo’n bijeenkomst te organiseren. Vaak is het daarbij mogelijk om ook 
nog even naar de begraafplaats te gaan, die op die avond is verlicht  
met kaarsen. Dit herdenkingsmoment is voor velen een dierbaar  
moment. Omdat het zo belangrijk is om nog weer eens stil te kunnen 
staan bij wie je in het voorbije jaar of al langer geleden verloren hebt. 
Een bijeenkomst met troostrijke teksten en hartverwarmende liederen.
Dit jaar echter is alles anders vanwege corona. De ruimte om afscheid 
te nemen was vaak heel beperkt en de uitvaart kon meestal ook 
slechts in zeer kleine kring plaatsvinden. Nog altijd is het niet mogelijk 
om in wat grotere groepen mensen samen te komen. ‘En dus gaan 
we de herdenkingsbijeenkomst online aanbieden,’ zei de protestantse 
Gemeente. ‘Omdat we het belangrijk vinden dat er een plek is voor 
iedereen waar je met je verdriet terecht kan, waar de naam van jouw 
geliefde nog een keer hardop genoemd wordt en een kaars voor hem 
of haar wordt aangestoken. Een herdenkingsbijeenkomst met teksten 
en muziek die voor iedereen hartverwarmend zijn.’
De opname voor deze online herdenkingsbijeenkomst voor zowel 
Angerlo als Doesburg vindt plaats op zaterdag 31 oktober. Tot en 
met 30 oktober kunt u de naam van een geliefde doormailen aan 
s.sniederjurg@icloud.com of telefonisch 06-20651929. Tijdens de  
bijeenkomst zal dan de naam (van één of meer mensen die u wilt  
gedenken) genoemd worden bij het aansteken van een kaars. De 
opname komt online vanaf zondag 1 november en is te zien via het 
YouTube-kanaal ‘Kerk Angerlo Doesburg’ en via www.kerkomroep.nl 
(op deze website in het zoekkader de Grote of Martinikerk Doesburg  
invullen, en dan op de pagina van de Grote of Martinikerk de  
‘Herdenkingsbijeenkomst’ aanklikken).
Van deze herdenkingsbijeenkomst wordt een boekje gemaakt  
dat u van het internet kunt downloaden (o.a. vanaf  
www.kerkomroep.nl waar het naast de opname vermeld staat of van  
www.pkn-angerlodoesburg.nl). Daarin staan alle teksten die  
voorgedragen worden, alsook de liedteksten die door Free Voices  
gezongen worden. Dit jaar zijn dat liedjes van onder andere Guus 
Meeuwis en Simon & Garfunkel. Hopelijk kunnen we u volgend 
jaar iedereen weer uitnodigen om de herdenkingsbijeenkomst in de  
Angerlose Galluskerk of Doesburgse Martinikerk fysiek mee te maken.
Info: s.sniederjurg@icloud.com

INGEZONDEN Chris Kors

INGEZONDEN Kerstcomité Angerlo

Gezamenlijke Kerstzangdienst 
in de Meent
In verband met de Coronavirus we hebben helaas moeten besluiten 
om de jaarlijkse kerstzangdienst in de Meent op 20 december a.s. te 
cancelen.
Het is jammer voor die mensen / verenigingen die al met de  
voorbereidingen bezig zijn om onze 60-jarige jubileum tot een succes 
te maken. Helaas het is niet anders nu, maar hopen dat alles volgend 
jaar wel door kan gaan.
Blijf gezond, dat is op dit moment het belangrijkste.
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Spontane repetitie op zondag 20 september
De zon scheen, het weer was heerlijk en de  
zanggroep Spontaan had er zin in .
Op het gazon bij komderisuut in Angerlo had  
Spontaan sinds maart weer een van hun eerste  
repetitie’s netjes op afstand van 1.5 meter  
opstelling aangegeven door de  
toneelmeesters met vlaggetjes.
Zelfs werden wij verrast door wat publiek dat 
zich ook keurig aan de regels heeft gehouden.
De zanggroep Spontaan was het zingen nog 
niet verleerd. Het klonk volgens het publiek 
erg goed. Na een uur gezang keerden de  
zangers weer naar huis. Vreemd voor de familie  
thuis, normaal wordt er na de repetitie nog 
een uurtje de keel gesmeerd, maar dat was 
i.v.m. corona niet mogelijk.
Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de 

mensen van Komderisuut, ook onze dirigent 
Bennie Scheers, die ook het geluid verzorgde,  
bedankt. Vanaf maandag repeteren we weer 
in de grote zaal van de Meent. Daar zullen 
de vlaggetjes weer geplaatst worden op 1.5 

meter afstand. In oktober beginnen we de 
repetities met de kerstnummers, maar helaas  
zullen er geen optredens voor en tijdens de 
kerst zijn. Erg jammer, maar het moet nu  
eenmaal even zo.

INGEZONDEN Zanggroep Spontaan

Herfst

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Moederliefde
INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

Er is onderzocht of wij tevreden zijn over onze  
gemeente. Met wat goede wil mag je daar als  
bestuur uit concluderen dat je het redelijk 
goed voor elkaar hebt; je scoort in ieder geval  
voldoendes. Nou mocht ik een aantal jaren de  
halfvastenoptocht jureren en daarin maakte 
ik jaar op jaar dezelfde 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 zeggen: de cijfers onder de vijf 
worden niet gegeven en om daarboven een ‘echte’  
voldoende te halen zou je dus minimaal een acht 
als waardering moeten krijgen, want dat staat  
gelijk aan een zesje. Zo bekeken is er minder reden 
voor tevredenheid.
Dat mindere cijfer komt ook beter overeen met wat 
je hoort op straat en verjaardagen. Veel gemeen-
telijk beleid blijft daar meestal onbesproken, maar 
waar het gaat over de zichtbare zaken, variërend 
van groenvoorziening 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,  
eenpersoonshuishoudens, 50-plussers, senioren en 
mensen 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 bestaan hier hoor ik in mijn straat letterlijk  
dezelfde klachten, jaar 

Waardering
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Menu kaart  
Voorgerechten  

Carpaccio                                                       
met pesto of truffel  

Caesar salade                                                                                   
kip, spek en ei   

Pasta salade                                                                                      
hollandse garnalen en tonijn  

Salade gerookte zalm                                                                     
rode ui, kappertjes en kruidenmayonaise 

Bij de voorgerechten wordt brood         
geserveerd  

Mandje brood  

Hoofdgerechten  

Gamba’s 20stuks  

Spareribs gemarineerd 

Zalm kruidensaus  

Varkenshaas champignonsaus  

Schnitzel stroganoffsaus  

Kipspies chilisaus  

Vegetarische tortellini  

Gepekelde porkchop 300gr 

Saté kophaas satésaus  

Hamburger spek en ui  

 

Kindermenu  
sparerib, kroket of kipnuggets  

 

alle hoofdgerechten geserveerd 
met friet ,groente  en  rauwkost 

 
 

 

€7,50 XXL €19,50 
 

€7,50 
 

€7,50 
 

€9,50 
 

 
 
€3,50 
 

€17,50  

€15,00 

€15,00 

€15,00 

€15,00 

€15,00 

€15,00 

€17,50 

€15,00 

€15,00 
 
 

€6,50

Desserts  

Cheescake  

Tiramisu  

Trifle  

 

  

€3,50 

€3,50 

€3,50 

 

Bezorgen  
Minimale bestelling €30, - gratis         
bezorging  in 

 Giesbeek 

 Lathum  

 Riverparc 

Daarbuiten toeslag van €4,50 

Zoals duiven,westervoort 

Bezorgen/afhalen tussen 17:00 en 20:00 

Bestellen tussen                12:00 en 18:00 

Van woensdag t/m zondag 

De  muggenwaard 7    6988 BX  Lathum 

Stuur uw bestelling via WhatsApp naar 06-55106955 
 

GRAND CAFÉ RUTGERS 

Wijnen  €12,50 

Droge witte wijn sauvignon blanc 

Zoete witte wijn  riesling  

Rosé malbec  

Rode wijn merlot  
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Idee voor Zonnepark Bijvanck
Duurzaam energiebedrijf pure Energie heeft 
een idee voor een zonnepark aan de voet van 
Windpark Bijvanck: Zonnepark Bijvanck. De 
locatie van Zonnepark Bijvanck is het gebied  
onder en direct ten noorden van de twee  
oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck  
in de gemeente Zevenaar. De Didamse  
Wetering begrenst het plangebied aan 
de zuidkant. Aan de noord- en westkant 
loopt het plangebied in de richting van de  
Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand 
tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.
Veel duurzame elektriciteit Het totale  
plangebied is 23 hectare groot. Conform de  
gedragscode Zon op Land van  
branchevereniging Holland Solar blijft  
minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt.  
Dat wordt dus niet bebouwd met  
zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 
17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer 
waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark 
van deze omvang wekt naar verwachting  
circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar 
op. In de gehele gemeente Zevenaar werd 
in 2018 iets minder dan 221 miljoen kWh 
verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus 
naar verwachting bijna 8 procent van het 
huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente  
duurzaam opwekken.
Landschappelijk inpassen en goed voor de  
natuur Op minimaal 25 procent van het  
plangebied komen dus geen zonnepanelen. 
De ruimte van meerdere hectares die hierdoor  
beschikbaar is, kan worden gebruikt om het 
zonnepark landschappelijk in te passen. Zo kan 
er een haag of struweel rondom het zonnepark 
komen waardoor het voor omwonenden niet is 
te zien. Ook kan het gebied zo worden ingericht 
dat het aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld  
vogels, door onder andere struiken, planten  
en kruiden te planten en te zaaien die  
beschutting en voedsel geven. Graag bespreekt  
pure Energie met omwonenden de  
mogelijkheden en welke wensen zij hiervoor 
hebben.

De ontwikkeling van het zonnepark verkeert 
nog in een pril stadium. Een formele procedure 
om een vergunning te verkrijgen zodat pure 
Energie dit zonnepark kan realiseren, is nog niet 
begonnen. pure Energie betrekt graag eerst de 
omgeving hierbij. Wel heeft het bedrijf dit idee 
kenbaar gemaakt aan de gemeente Zevenaar.  
Het lijkt op het eerste gezicht te voldoen  
aan de eisen die de gemeente stelt aan  
zonneparken als het gaat om onder andere  
locatiekeuze, mogelijkheden voor  
landschappelijke inpassing en mogelijkheid 
voor betrokkenheid van de omgeving.
Deelname van de omgeving in het zonnepark 
pure Energie wil dit zonnepark graag samen 
met de omgeving realiseren. Daarom heeft 
het bedrijf een voorstel hoe de omgeving  
betrokken kan zijn bij de planvorming en hoe 
de omgeving mede-eigenaar kan worden van 
het zonnepark.
1. pure Energie stelt voor een werkgroep in te  
richten waaraan omwonenden binnen 1200 
meter uit de omgeving van het zonnepark 
deelnemen. Samen met deze omwonenden  
bespreekt pure Energie het plan en  
bijvoorbeeld de wensen voor de inrichting.
2. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar 
worden van het zonnepark. Inwoners kunnen 
lid worden van deze coöperatie, kunnen zo 
mee-investeren in het zonnepark en worden 
daardoor samen eigenaar van een deel van het 
zonnepark. De coöperatie kan tot 50 procent 

van het zonnepark in eigendom krijgen. Via 
de coöperatie exploiteren inwoners daarmee 
een deel van het zonnepark en krijgen hier dus  
inkomsten uit. Wat pure Energie betreft krijgen 
omwonenden binnen 1200 meter voorrang  
op inwoners op grotere afstand van het  
zonnepark bij de mogelijkheid om te  
investeren. Dit kan samen met de  
omwonenden nader worden uitgewerkt.
Meer informatie over pure Energie 
en dit initiatief staat op de website:  
www.zonneparkbijvanck.nl. Via deze  
website kan iedereen die wil zich ook  
aanmelden voor de nieuwsbrief. pure Energie 
is bereikbaar op info@zonneparkbijvanck.nl of  
telefonisch via Matthijs Oppenhuizen op  
06-57870755.
Over pure Energie pure Energie is een duurzaam  
energiebedrijf. Al 25 jaar werken we aan de  
verduurzaming van Nederland door eigen  
windmolens en zonneparken te realiseren. 
Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan 
de groene stroom uit deze windmolens en  
zonneparken afnemen door klant te worden 
van pure Energie. We leveren niet meer stroom 
dan we zelf opwekken. Zo heeft pure Energie 
kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, 
planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van de windmolens en 
zonneparken en het leveren van de groene 
stroom (www.pure-energie.nl).

INGEZONDEN persbericht

Wij hebben afscheid genomen van Egbert na 
42 dienstjaren en wensen hem veel plezier met 
alle vrije tijd.
Ook Wilma gaat van haar pensioen genieten 
na 28 jaar bij ons te hebben gewerkt. En ook 
haar wensen we alle geluk toe.

Allebei heel erg bedankt en we zullen jullie 
missen.

Team Spar de Molen

Wilma en Egbert met pensioen INGEZONDEN Taco Wasser
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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.

• Esther en Geert-Jan Reijmer- van Westerlaak • J. Otten en H. Otten-Verhoef • 
Smirdex Nederland •  vd Kamp van Rooyen • Geert en Til Witjes • Christelijke Vrou-

wenvereniging Lathum • St. Behoud Galluskerk Angerlo
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 Kristi-
anne 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 Groe-
newoud • 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 • Jos en Monique Worm • Wendy en Gerwin Zwaan • Hennie en 
Marissa Huting • Irma en Felix van Bavel • A. Witjes en W. witjes-Soethof • Arnold 
en Gerry Bax • Kees en Mia Goes • Mevr. J.S. Wieggers Worm • G.J. Tomassen • 
Mej. D.J. van Koolwijk • Leo en Truus Engelsman • De pC-arts • Mariska pelgrim en 
Ivo de Wild • G. Regelink en C. Regelink-Vrieze • pelo Industrietechniek B.V. • Jen 
en Dies te Kortschot • Ir. C. L. Van Velzen • J.M.W. pelgrim-Onstein • R.I.M. Witten 
• Rudie en Ingrid Verheij-van Middelkoop • Benny en Rianne Hendriks Malland • 
St. Vrienden van de Giese Toren • Gerard en Ria Soethof • Jan en Dinie ubbink-
Huibregtse • Gerard en Ria Soethof • H. Dolman • Christine Dameskleding Arnhem 

• H. Heeroma • Hr. A.J.G. Wieggers • H. Heeroma C.J.

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
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Koeiedag

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Marsweg 12, 6988 BM LATHUM  -  0313631319  -  reserveringen@veerstal.nl  -  www.veerstal.nl

SUPERMARKT & SNACKBAR IN 
OKTOBER DAGELIJKS GEOPEND!

De supermarkt is geopend van 08.00 tot 10.00 uur en van  
16.00 tot 19.00 uur voor o.a. verse broodjes en boodschappen.

De snackbar is geopend van 16.00 tot 19.00 uur voor  
o.a. ijsjes heerlijks snacks en pizza’s.  

In verband met corona zullen wij ook in november langer open zijn. 
Zie onze website voor de actuele openingstijden.

Wij houdens ons aan de richtlijnen van de overheid en RIVM, zodat u veilig uw bestelling kunt afhalen. 


