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Voordeeltjes
Opgesloten in eigen huis schrijf ik 
een pissig stuk over overheid en  
ambtenarenwillekeur. Lucht voor even 
op. En het is inderdaad ook van de  
ratten besnuffeld wat er uit jouw en 
mijn naam gebeurt. Toch, dat duurt maar 
even en wat rest is de bittere smaak van  
boosheid, teleurstelling en vooral  
frustratie. Dus dwing ik mezelf tot wat 
positiefs, om de vieze smaak weer kwijt 
te raken. Oké, wat is er positief aan Covid 
bijvoorbeeld. Niet alleen voor mij, maar 
voor iedereen, want waarom zou je het 
anders delen. 
Alles wat we willen, kunnen we  
bestellen. Toch kopen we minder. Dat is 
misschien niet best voor de economie, 
maar heeft ook wel wat. In ons isolement  
hebben we minder behoefte aan nieuw 
en meer. Dat heeft zeker te maken  
met dat alleen en thuis zijn. Geen  
collega’s die je op leuke ideeën brengen 
voor handige keukenapparatuur. Geen 
buren die je vragen mee te denken over 
een nieuwe auto, waardoor die van jou 
weer oud lijkt. Thuis zitten kan best wel  
inspiratieloos maken, maar minder  
inspiratie om te kopen heeft ook wel wat. 
Bespaart geld, natuurlijk, maar belangrijker  
misschien is de vraag waarom we nu 
niet, en anders wel, almaar op jacht zijn 
naar nieuwe aankopen. Worden we van 
dat kopen werkelijk rijker?
Die vraag is veel vaker gesteld, in allerlei  
bespiegelingen en vanaf de kansel. 
Het gleed altijd een beetje van me af; 
het antwoord was wel duidelijk maar 
dat werd daarmee nog niet deel van je  
denken. Dat voelt nu anders, omdat we 
het ‘minder’ nu ervaren en er weinig tot 
niets aan missen. Kopen is niet per se 
zaligmakend: dat besef zou een voordeel 
van Covid kunnen zijn. 
Voor zolang het duurt is dit een illusie die 
ik koester. 

Zo dichtbij

Rellen en Nederland. Er broeide al langer iets 
en nu is het geëxplodeerd. Het nieuws staat 
bol, over hen die we eerder de “klontjes  
lontjes” noemden en die nu tuig van de richel 
heten. Het is allemaal ver weg, Eindhoven,  
Amsterdam, maar toch ook dichtbij, Arnhem. 
De politie pakt wat hooligans op en wat blijkt: 
het zijn forensen. Zo komen van heinde en  
verre, maar ook, en soms vooral, uit  
omliggende dorpen, om een avondje te  
ravotten, beetje lachen, wat ongein uithalen 
en dan moe en voldaan weer naar huis. Naar 
hun eigen, rustige dorpje, waar nooit wat  
gebeurt, waar er nog sociale controle is en de 
mensen ’s morgens vroeg weer op moeten om 
naar hun werk te gaan. 
Ik vraag hier, aan mijn vertegenwoordigers  
van de ontevreden jeugd, hoe het staat met 

hun bereidheid om te gaan rellen. Geen  
belangstelling, al is er een die wat corona- 
kilo’s kwijt moet en wat wegrennen voor politie 
te paard zou daarbij zeker van nut zijn. Gerust-
gesteld en in slaap gesust zakt het probleem  
wat weg, het gaat mij immers niet aan.  
En dan blijkt, ik ken een exploderend  
exemplaar, een tuig van de richel, die in mijn 
ogen gewoon een grote bek, klein hartje was. 
En dat is hij ook. Geschrokken vertelt hij over 
de roes, het met z’n allen, ver over de lijn die 
hij voor zichzelf gesteld had. Ik ken hem, zo  
dichtbij. En ik hoorde al langer zijn onvrede,  
noemde dat gewoon een grote bek. Ik  
luisterde niet, ging geen discussie aan, want 
hopeloos geval en hij groeit er wel weer  
overheen. Dat is niet voor vandaag, vandaag is 
hij tuig, met een geschrokken klein hartje. 

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORpsHuIs HET GEBOuW LATHum
spORTCAFE AKTIEF GIEsBEEK
Tel: 06-53943219
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

ADVERTORIAL

Toppunt van kwaliteit

Iedere dag krijgt onze service afdeling apparatuur binnen voor  
reparaties, onderhoud en kalibraties. soms zitten daar bijzondere  
producten tussen. Zo ook vorige week, toen wij een  
handsondeerapparaat (wordt voornamelijk gebruikt om de  
dichtheid van de grond te meten bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen  
en sportvelden) ontvingen van een trouwe klant. Op zich niets  
bijzonders, maar dit handsondeerapparaat kwam uit 1979. Een  
apparaat van maar liefst 42 jaar oud en nog altijd in gebruik. Het  
apparaat was na 4 decennia nog altijd in een prima staat en zat in de 
originele houten kist. 
Dit was overigens niet het oudste apparaat dat wij ooit binnen kregen, 
vorig jaar kwam er eveneens een handsondeerapparaat binnen. Deze 
kwam uit 1974 en was dus nog 5 jaar ouder. 
Bovenstaande voorbeelden geven goed aan waar Royal Eijkelkamp 
voor staat: Kwaliteit. En deze kwaliteit komt uit Giesbeek. Want 
om te kunnen garanderen dat de klant alleen het beste van het 
beste krijgt, wordt alle Royal Eijkelkamp apparatuur in Giesbeek  
vervaardigd. Royal Eijkelkamp beschikt over diverse productie  

afdelingen waar vakmensen dagelijks werken aan  
kwaliteitsproducten die het verschil gaan maken in bodem- en  
waterprojecten wereldwijd. En daar zijn wij bijzonder trots op.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

We lèven al un poosje onder ut intelligente  
lockdown regiem. Ik weet niet wat da 
veur ow allemoal betekent. misschien gin  
inkomsten meer umdat ow bedrijf dicht 
is. Wat die minsen metmaken doar kuj je  
moeiluk in verplaatsen want ieder lèèft  
vanuut zien eige portemenee of  
bankrèkening. De contacten diej normaal 
had zun misschien weggevallen. In de  
winkel moj ok un bietje uutkieken want niet 
ieder die hoest en proest blif netjes thuus 
in lockdown. Dat dur hier en doar grote  
problemen zun dat is wel duuddeluk, je hoeft 
tur de krant mor op nao te sloan. De horeca 
wil hier en doar zonder toestemming øpen, 
althans door dreigen ze met. At ut water  
ow aan de lippen steet,  kuj doar ok wel un 
bietje begrip veur hebben. mor op zich is 
ut wel ut peerd achter de wagen spannen.  
Gi-j schiet dur niks mee op. Zo ok de  
viruswappis. Ze zeggen dat ut allemoal 
niks veurstelt, un griepje, effe deurdouwe 
en dan hei ut gehad. Wat jongeren die un 
feesje bouwen en zo ut virusje de kans  
geven zich te nestelen en umdat we now 
eenmoal sociale wezens zun, geef ie dat dan 
weer netjes deur an de ander. At tie ander 
un ouwere is met nog wat onderliggende 
probleempjes, hei de poppen aan ut dansen, 
now ja de laatste dan. um de onzekerheid 
øver verspreiding van ut virus tegen te goan 
en umda we nog niet precies weten hoe 
ut zich verspreidt, hebben de geleerden un 
aantal regels bedacht. Ent zal Nederland 
niet zun of dur zun wel un aantal betweters  
die denken dat ut anders mot. Wat die  
onzekerheid betreft zei een van de kinderen 
die øver covid-19 un opstel mochten maken 
wel un bietje de woarheid. Die kwam hier 
op neer. Ze vergeleek ut covid gedoe met ut 
øverstèken van un stroat. Veurdei øverstèèk 
kiek ie eerst nor links, dan nor rechts en dan 
nog un keer nor links. Dur kump niks aan. Je 
stèèkt de stroat øver en je wordt midden op 
stroat aangevaren deur un duikboot…. Jaja 
ik weet ut wel elke vergelieking geet mank, 
mor op zich mooi gevonden toch.

• pagina 03 • ANGERLO’S NIEUWS • 30 januari 2021 •• pagina 02 • ANGERLO’S NIEUWS • 30 januari 2021 •

Namens het personeel, de vrijwilligers en 
het bestuur van stichting Dorpshuis Angerlo  
wensen wij u allen een voorspoedig en vooral 
gezond 2021.
Dat wij vooral Covid-19 achter ons kunnen  
laten en wij weer samen mogen komen om te 
vieren en ons met elkaar te verbinden..
Ondanks de situatie nu, zien wij weer uit naar 
onder andere de braderie, koren-dag en in  
september het Oranjefeest.
Carnaval en de halfvasten moeten wij in 2021 
helaas laten lopen, maar in 2022 willen we dat 
uitbundig met elkaar vieren.
Het succes van de erwtensoep en de  
stamppotten willen wij graag met u  
voortzetten.
samen met René hebben wij besloten om  
opnieuw de erwtensoep en stamppotten in  

januari en februari aan u aan te bieden.
De erwtensoep met worst kost per liter € 5.95.
Zuurkool en boerenkool inclusief verse worst 
of rookworst en jus kost € 5.95 per 500 gram.
Bestellingen kunnen worden opgehaald op  
vrijdag 29 januari 2021, respectievelijk op  
vrijdag 26 februari 2021 tussen 15.00 en 16.30 
uur.
Bij uitzondering kan het ook op verzoek  
worden thuisgebracht.
Bestellen kan via onze mailadressen: 
rene.meulenbeek@demeent-angerlo.nl of
info@demeent-angerlo.nl 
Bestellen kan ook telefonisch op nummer  
06-53448033
Laten wij ook in 2021 met elkaar verbonden 
blijven.

“Sociale Cohesie” met 
“De Meent” in 2021

INGEZONDEN Gerard Raben

Ook voor onze vereniging is het dit jaar anders 
dan de voorgaande jaren. Februari is normaal 
de maand dat wij met de donateurskaarten bij 
u aan de deur komen. Om geen risico te lopen  

in verband met het coronavirus heeft het  
bestuur besloten om dit te verschuiven naar 
een later tijdstip van dit jaar.
Hartelijke groeten en blijf gezond.

Donateurs, Seniorenvereniging,
“Met elkaar, voor elkaar”

INGEZONDEN Diny Bronkhorst

Ook zo aan het eind van het jaar 2020 is het 
bestuur van de O.V.O. Ontspannings Vereniging 
Voor Ouderen te Angerlo= haar 55+ leden niet 
vergeten.
Voor de kerst werden ze namelijk verblijd 

met een heerlijke kerststol voor het eerste lid 
en het tweede lid uit één gezin ontving een  
overheerlijke banketstaaf.
Dit alles gebakken door de warme bakker uit 
het dorp Christ ten Veen.

Kerstattentie voor de O.V.O. leden
INGEZONDEN O.V.O.

BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!



van onze correspondent Anneke Nijman

Het leven lachte hen toe tot corona toesloeg…
Berry soethof wordt in 1950 geboren en 
groeit op met 2 zussen en 5 broers in  
Giesbeek. 
Op 18 jarige leeftijd trouwt ze met Jan Gores,  
die dan 21 is en net uitgezwaaid uit zijn  
militaire dienst. Ze krijgen een dochter en een 
zoon, maureen en Kevin. maureen krijgt later 
op haar beurt ook een dochter en een zoon. 
Berry heeft 12 jaar lang elke week 3 dagen 
met liefde op haar 2 kleinkinderen gepast. 
Ze heeft ook in de kaashandel en op het  
postkantoor gewerkt. Daarnaast was ze de 
organisator van reünies en familie-uitjes.
Jan is bij de vendeliers en Berry was een  
goede schutter bij schutterij Emm. Vorig 
jaar hebben ze hun 50-jarig huwelijksfeest  
gevierd. Ze waren echte levensgenieters en 
het leven lachte hen toe.  
28 september sloeg echter het noodlot toe. 
Berry werd ziek, ze was een beetje verkouden. 
Drie dagen later nam de GGD thuis een test 
af. Dokter schmidt van de huisartsenpraktijk 
Giesbeek kwam langs en constateerde dat 
ze heel weinig zuurstof in haar bloed had en  
regelde een ambulance. 
Vrijdagavond 2 oktober kreeg Jan telefoon 
dat het niet goed ging en zaterdag stroomde 
Berry door naar de IC, waar ze in coma werd 
gebracht en in buikligging gelegd. Hierdoor 
had ze een betere zuurstofopname.
Door de corona van Berry moest Jan zelf 
10 dagen in quarantaine. Hierdoor ging 

maureen elke avond naar haar moeder in het  
ziekenhuis uiteraard met inachtneming 
van de RIVm-richtlijnen. Achteraf bleek Jan  
gelukkig geen corona te hebben gehad. 
Er is nog geprobeerd te achterhalen waar 
Berry besmet zou zijn geraakt, maar waar 
zij ook geweest was, daar was geen corona  
vastgesteld. Dat is dus niet duidelijk  
geworden. 
Na drie weken was Berry vrij van corona. Er 
werd voorzichtig geprobeerd de zuurstof  
af te bouwen, maar dat lukte niet. De  
zuurstofopname in het bloed liep dan  
onmiddellijk terug. 
3 november werd Jan door de specialist  
gebeld. Er werd met man en macht van  
alles geprobeerd, maar het ging niet goed. 
Drie dagen later had Jan weer een gesprek 
met de specialisten. Zaterdag ging het  
redelijk goed, afgezien dat Berry nog steeds 
in slaap gehouden werd, maar maandag  
9 november werd echter de hartslag  
onregelmatig en nadat de zuurstoftoevoer 
was stilgezet is ze overleden. Berry had geen 
onderliggende aandoening. uit obductie  
d.w.z. een onderzoek van haar longen  
bleek dat deze door de corona helemaal  
waren aangetast. Zij kon dus niet meer  
zelfstandig ademhalen.
Donderdag 12 november is ze thuisgekomen  
in een wade. Omdat Berry een angst had 
voor kleine ruimtes is niet voor een kist 

gekozen. 16 november heeft de crematie  
plaatsgevonden.
Jan heeft zeker 300 kaarten, berichtjes en  
appjes ontvangen. Dat heeft hem en de  
familie heel erg goed gedaan. 
We hebben een hele ochtend samen gepraat 
met een traan en met een lach. Jan en ik  
kenden elkaar vooraf niet, maar nu het leek 
of we elkaar al jaren kenden. Ook dat typeert 
Jan.
Gelukkig heeft Jan schapen, bijen en  
konijnen, die hem afleiding zullen geven. 
Op verzoek van Jan en maureen heb ik het 
leven, de ziekte en overlijden van Berry heel 
persoonlijk en gedetailleerd beschreven.
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Op zaterdag 16 januari is Riet Witjes-Leenders 
90 jaar geworden. Riet is op vrijdag 16 januari  
1931 in Doesburg geboren en is in haar  
kindertijd verhuisd naar Giesbeek, waar ze nu 
nog steeds woont. 

Op zaterdag 16 januari  heeft Riet haar  
verjaardag gevierd, indachtig de coronaregels.  
samen met haar kinderen siebe, Coen, marco, 
Corinne, José en Helénè. uiteraard waren de 
kleinkinderen(8 stuks er ook bij) en niet te 
vergeten de schoonzoons en -dochters. Riet 
is naast oma en moeder ook de favoriete  

schoonmoeder van de zwagers en  
schoonzussen. In de morgen is er een mooi 
spandoek geplaatst met een mooie foto van 
Oma Riet. Dit was een mooie actie van de van 
origine poolse schoondochter. 
Ook is er een lekkere taart geregeld, waar  
heerlijk van gegeten is. In de loop van de 
dag heeft Riet boeketten bloemen gekregen 
o.a. van de seniorenvereniging, het Cecilia- 
zangkoor, de buren en diverse bekenden. 
Ook staan er door de hele kamer vele mooie  
felicitatie-kaarten.
In de middag is Riet door de familie buiten 
in gezinsgroepen op gepaste afstand toe  
gezongen met onder andere lang zal ze leven. 
Riet wilde geen mondkapjes, want playbacken  
staat Riet niet toe. Het werd een hele  
happening en na toezwaaien door Riet  
vanachter het raam vertrok eenieder weer 
huiswaarts.
In de loop van de avond kon Oma Riet genieten 
van de sneeuwval vanachter het kamerraam 
en tegen twaalven werd de verjaardag met het 
kijken naar het NOs-journaal afgesloten.

Marietje van Lien; 90 jaar, hiep hiep hoera
INGEZONDEN Hans Kemper



Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Het jonge gezinnetje van 
Hendrik Wolsink
Voor het oude huis aan de Lathumse Bandijk  
werd net vóór of net in de Tweede 
Wereldoorlog de foto gemaakt van het jonge 
gezinnetje van Hendrik Wolsink sr. Enkele  
jaren daarvoor was Wolsink (nummer 2)  
samen met zijn vrouw Betje (4) verhuisd 
van waar nu Bandijk 78 is, naar nummer 
85, de boerderij van de foto. Dit pand werd 
in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog 
als wraakactie in brand gestoken door de  
Duitsers. Overigens gebeurde dat ook met het 
pand waar Wolsink eerder woonde. Toen deze 
foto werd gemaakt wisten de Wolsinks niet 
wat hen allemaal boven het hoofd hing. 
Helemaal links op de foto staat Hendrik jr. 
(1), naast zijn vader. De kleine Hendrik was  
geboren in 1933. Tussen de beide echtelieden 
staat zijn twee jaar jongere broertje Berend 
(3), die nu in Westervoort woont. Onbekend 
is, wie de vrouw in de deuropening is (met 
nummer 5). Naar haar naam zijn wij op zoek.

De vorige foto in het Angerlo’s Nieuws van 

24 oktober vorig jaar, van de dames op de 
Nijmeegse Waalbrug, heeft vijf van de acht 
namen opgeleverd. Die zijn: 1. mieneke  
Wolters, 2. Antje Bulten, 3. sjaan Nusselder,  
4. ?, 5. Gerrie Dolman, 6. ?, 7. ?, 8. Dien  
Rutgers.
Wie de ontbrekende namen kan melden kan 
contact opnemen met Frits van den Berg 
of Henk Derksen. Dat kan via de mail of  
telefonisch: frits.van.den.berg@kpnmail.nl  
of telefoon 0313 63 1751 of  
henk.janny.derksen@gmail.com danwel via 
telefoonnummer 0313  63 1218. 
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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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Beginnen met sporten: doelen stellen
De start van een nieuw jaar betekent  
traditiegetrouw dat we weer goede voornemens 
gaan opstellen. meestal maakt meer bewegen en 
sporten daar deel van uit. Heb jij een sportdoel?  
probeer dan onderstaande drie fouten te  
vermijden zodat jij ook na Blue monday (de dag 
dat de meeste mensen stoppen met hun goede 
voornemens) jouw doelen kan verwerkelijken. 
Fout 1: je stelt geen subdoelen
stel je voor, je bent nog geen hardloper, maar je 
wil wel de marathon uitrennen. Dat is een mooi 
doel. Houd in gedachten dat een groot project  
(marathon, Vierdaagse, veel afvallen, moeilijke 
yogahoudingen, of een ander ambitieus doel) 
veel tijd kost. Het kan lang duren voordat je grote  
resultaten ziet. Dat vraagt om geduld en  
doorzettingsvermogen. Op moeilijke momenten 

raak je gedemotiveerd en lijkt je doel mijlenver 
weg.
Het is dus belangrijk om niet alleen grote  
dromen te hebben, maar ook een concrete  
planning te maken. Bepaal een datum voor je 
‘einddoel’. Kies daarna subdoelen (bijvoorbeeld:  
een hardloopwedstrijd van 10km lopen, een  
wandeltocht van twee dagen doen, 3 kg afslanken, 
eerst de zonnegroet goed uitvoeren) en bedenk 
welke acties je moet uitvoeren om je tussendoelen 
te bereiken. Het kunnen bereiken van subdoelen 
zorgt voor succeservaringen, waardoor je meer 
motivatie houdt om door te gaan voor je grote 
doel.
Fout 2: je verwacht resultaten op de korte 
termijn
Resultaten bereik je door tijd te investeren. Je moet 

tenslotte wat dóen om je doel te behalen. Het is 
dus zaak om geduld op te brengen en consistent te 
blijven in je handelen. Loop niet te hard van stapel 
– met de kans direct je motivatie kwijt te raken 
omdat je uitgeput, overtraind of verveeld raakt: er 
bestaat geen shortcut. Je kunt niet in één keer een 
marathon uitlopen, daar moet je voor trainen.
Fout 3: je focust op het resultaat in plaats van 
de handeling
Resultaten bereik je dus door inspanning. Verleg 
je focus dan ook van het (eind)resultaat naar de 
handelingen die je moet verrichten om je doel te 
bereiken. Geef jezelf geen resultaatsverplichting, 
maar een inspanningsverplichting. Leer jezelf  
nieuwe gewoonten aan en steek daar je energie 
in. Dan gaat je grote droom uiteindelijk ook in  
vervulling.

GEZOND & FIT met Lisa

De spitvrije start
Het komende jaar houd ik een dagboek 
bij, in de vorm van deze column, over mijn  
ecologische moestuinproject. De start is  
gemaakt. samen met mijn familie hebben 
we onze handen uit de mouwen gestoken en 
het grasveldje omgetoverd tot een prachtig  
(al zeg ik het zelf) moestuintje. Het grote 
voordeel van de moestuin bij mijn ouders 
is de mest-/composthoop die zij in de wei  
hebben. Een berg die, naar schatting van 
mijn vader, 20 jaar de tijd heeft gehad om te  
composteren en maandelijks groeit dankzij  
onze pony’s. Vette zwarte grond, die is  
gevoed met paardenmest en tuinafval. De 
aarde onder het grasveld waar we werken, 
is in het verleden weinig tot niet bewerkt.  

Zoals in de eerdere collums geschreven, is de 
reden dat ik start met de spitvrije methode, 
dat het bodemleven niet verstoord wordt. 
Gras en ander onkruid wil ik liever niet in je 
moestuin dus daarom werk ik met een (dikke)  
laag kranten, daarop een laag compost, 
een laag dor blad en daarna nog een laag  
compost. Om dat gras de gewoonte heeft 
om zich snel op te trekken in je mooie stukje 
grond hebben we een laag houtsnippers  
eromheen gelegd. In totaal ligt er nu een laag 
van 20 cm compost en houtsnippers zodat 
het gras onder de kranten verstikt en vergaat.
Tegen de tijd dat de kranten vergaan zijn zal 
ook het gras en onkruid weg zijn. Dat zou in 
theorie zo moeten werken, of we gras- en  

onkruidvrij de zomer doorkomen is nog maar 
de vraag. Het wachten totdat ik kan gaan 
voorzaaien is begonnen!

DE MOESTUIN door Lisa

GSV’38 oliebollen voor het Binnenrijk
Afgelopen oudjaar heeft het GsV’38  
oliebollen-bakteam voor de 37e keer weer 
een prima prestatie in de kar, en daar  
buiten, geleverd. Na 37 keer kan deze  
oliebollenactie bijna als Gies Cultureel  
Erfgoed worden aangemerkt. Door de  
aangescherpte coronaregels waren een  
aantal aanpassingen noodzakelijk. Een 
prima logistiek systeem en inzet van vele  
vrijwilligers zorgden ervoor dat iedereen de 
oliebollen thuis kreeg of zelf op kwam halen.  
Dit jaar werden de bewoners van het  
Binnenrijk niet overgeslagen en ook de  
inwoners van dit centrum kregen een oliebol 
aangeboden namens GsV’38. De positieve  
digitale reacties van het zorgpersoneel  
werden door het bakteam bijzonder  
gewaardeerd. 

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

INGEZONDEN GsV’38
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van onze correspondent Anneke NijmanBye bye 2020
Inmiddels ligt 2020 achter ons. Er is veel  
gebeurd, maar onze aandacht gaat vooral  
naar Corona en alles wat daarmee  
samenhangt. In een persoonlijke terugblik kijk 
ik terug op mijn eerste jaar voor het Angerlo’s 
Nieuws en de artikelen die ik geschreven heb 
over onze dorpen en hun inwoners. 
met de intelligente lockdown gingen in 
maart de verpleeghuizen op slot. Wellicht 
een goed besluit, maar het schuurde ook. We  
misten onze dierbaren.  De horeca ging dicht. 
Heerlijke maaltijden van onze plaatselijke 
restaurants konden worden afgehaald en/
of thuisgebracht. Wat is er snel geschakeld.  
sportscholen en kappers moesten de  
deuren sluiten. We gingen allemaal op de 
fiets of wandelen. Er werd zelfs yoga en 
groepsfitness aan het strand gedaan toen dat 
nog wel kon. 

Basis-, voortgezet- en hoger onderwijs ging 
online verder. Nog nooit hebben zoveel  
leerlingen aangegeven dat ze weer naar 
school wilden. Heel bijzonder!
En niet te vergeten alle RIVm-maatregelen 
van de anderhalve meter afstand houden, 
handen wassen.... en thuiswerken.
Ondanks dat alles ontstonden er mooie  
initiatieven, lichtpuntjes, pareltjes in  
coronatijd. Bewoners keken naar elkaar om, 
er werd boodschappen voor elkaar gedaan, 
we zochten op andere manieren contact met 
elkaar. Geen paasontbijt? Dan brengen we 
een ontbijtje naar onze senioren. Er werd  
opgetreden buiten voor het Binnenrijk en  
Vogelvlucht. 

Ook ontstonden er creatieve oplossingen  
voor bijvoorbeeld het afsluiten van de  
basisschoolperiode begin juli. De musical kon 
niet doorgaan, maar leerkrachten en ouders 
trokken alles uit de kast. Het moest een mooi 
afscheid zijn voor de komende brugpiepers. 
Een diploma halen in coronatijd, wat een 
stress, maar wat een bikkels. Vier leerlingen  
uit onze dorpen deden hun geweldige  
verhaal. Ze staan symbool voor veel jongeren 
in onze dorpen.
schuttersfeesten, Carnaval, Oranjefeesten, 
Volksfeesten, Halfvasten, het werd allemaal 
afgelast. De benadering bleef echter positief: 
‘t was niet anders, we keken wat wel kon en 
deden vooral ons best om gezond te blijven. 
Dat was het motto!

Bewoners die corona hebben gehad,  
vertelden hoe dat was. Hoe ze opgekrabbeld 
zijn.
Helaas is het met enkele inwoners niet goed 
afgelopen. We kunnen er niet omheen. Zie 
ook elders in AN.
Ook de huisartsen van onze  
huisartsenpraktijk deden hun verhaal. Wat 
is er ongelooflijk veel werk verzet. In deze  

crisistijd was onze huisartsenpost ook tijdelijk  
(nu niet meer) door de huisartsengroep  
Doesburg e.o. aangewezen als coronapost 
voor Angerlo, Lathum, Giesbeek en Doesburg. 
Alle lof! We wisten het niet eens. 

Tot slot vertelden vijf van onze helden uit 
de zorg over hun werk het afgelopen jaar.  
Indrukwekkende verhalen. Ook zij staan  
symbool voor al die helden in onze dorpen, 
die werken in de zorg. 
Zelf heb ik in 2020 afscheid genomen van een 
generatie met het overlijden van mijn moeder.  
Ik heb echter ook een nieuwe generatie  
mogen verwelkomen met de geboorte van 
mijn (corona)kleindochter in deze maand. 
2020, een jaar om niet te vergeten, met de 
nodige problemen maar ook met genoeg 
hoop voor een mooi nieuw jaar!

Introductie workshop cognitieve fitness
Houd ook je hersenen fit

Vrijwel iedereen die ouder wordt merkt het 
je geheugen gaat er met de jaren niet op  
vooruit. maar hoe houd je het geheugen dan 
op peil? Wat kun je doen om je hersenen  
te trainen? Nou: met cognitieve fitness.  
Gewichtsconsulent, leefstijlcoach en  
cognitieve fitnesstrainer Tony Ashek geeft een 
introductie workshop cognitieve fitness. use 
it or lose it. 

De cognitieve fitness combineert fysieke 
inspanning met intellectuele uitdaging en 
maakt gebruik van bewuste ontspanning. 
Cognitieve fitness wordt o.a. ingezet als 
een preventieve aanpak in de strijd tegen  
dementie en bij psychische klachten.  
Cognitieve fitness richt zich op het behoud 
en verbetering van zowel de fysieke als de  
cognitieve vitaliteit. Het is effectief voor  

ouderen, mensen met cognitieve problemen  
en natuurlijk ieder ander die haar/zijn  
hersenen gezond wil houden.
Wanneer: Op zondag 14 maart 2021 van 
10.00 uur tot 12.00 uur 
Waar: sporthal De panoven Bingerdensedijk 2 
6987EA Giesbeek
Kosten: 25 euro
Contact info@hart2hart.nl 06 41532609

INGEZONDEN Tony Ashek
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KERKDIENSTEN

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

2 feb. 2021 10.00 uur seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  Jeroen Heemink * 
2 mrt. 2021 10.00 uur seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  maarten smits *
6 apr. 2021 10.00 uur seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  Jeroen Heemink *
Voor de maandelijks seniorenviering zijn bewoners van Binnenrijk 
e.a. van harte welkom. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Elke zondag om 10.00 uur is er een dienst. In verband met de  
huidige regelgeving omtrent Corona is het niet mogelijk de dienst 
bij te wonen.   Door middel van een livestream wordt de dienst 
uitgezonden.
Voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de website 
kerklathum.nl, met daarin een actueel overzicht van de diensten en 
een link om de dienst te kunnen volgen.

Kerkdiensten via de livestream te volgen 
(kijk op de website www.kerklathum.nl)
Zondag 24 januari ds. I. Veldhuizen uit Doetinchem
Zondag 31 januari ds. W. van Wakeren uit Veenendaal
Zondag 7 februari ds. W. van Wakeren uit Veenendaal
Zondag 14 februari ds. L. van Buuren uit Wierden
Zondag 21 februari ds. D. Engelage uit Vorden
Zondag 28 februari ds. G. Jansen, predikant Lathum/Giesbeek
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De vogel is gevlogen..
INGEZONDEN sandra Waller Diemont 

Tijdens de bijeenkomst over starterwoningen in Giesbeek waren er 
geen concrete plannen voor het perceel achter de kerk. Nu ligt er bij de  
gemeente een plan ter inzage voor de bouw van 7 woningen op dat 
perceel. 

In de raadsvergadering van 27 januari staan andere bouwplannen 
op de agenda. Het gaat dan om de goedkeuring van de bouw van  
13 woningen aan de meentsestraat. Als de plannen in de gemeenteraad 
worden goedgekeurd zullen ze te zijner tijd ter inzage worden gelegd in 
het gemeentehuis. 

Daarnaast zijn er plannen van woningbouwvereniging plavei om 
de 12 ouderenwoningen aan de prins Clauslaan te vervangen voor  
14 levensloopbestendige woningen. Er is overleg met de bewoners  
geweest en de gemeente Zevenaar is ook accoord. De  
woningbouwvereniging is samen met de bewoners bezig met  
vervangende huisvesting. De eerste bewoners zijn al verhuisd. In 2022 
zal worden begonnen met de sloop en de bouw. meer informatie, 
nieuwsbrieven en brochures hierover zijn te vinden op de website van 
plavei.
Aan de uitmeentsestraat zijn er plannen voor de bouw van  
recreatiewoningen. Hier zijn de plannen nog niet concreet genoeg. Wel 
zijn er gesprekken met de gemeente om te komen tot een eventuele 
realisatie. 

Bouwplannen in Giesbeek
INGEZONDEN Bert Amorij

Figuur 3 plannen voor mogelijke recreatiewoningen

Figuur 2 13 kavels in de meentsestraat

Figuur 1 plannen voor starterswoningen in de pastoor slingerstraat
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CP Grafimedia ontzorgt: 
van idee tot eindproduct

Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

Lankhorsterstraat 25a, 7234 sT Wichmond
Tel. (0575) 463507 • 06 55 860430

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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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
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In de vorige uitgave van december 2010 
zijn een paar fouten geslopen. Onze excuses  
daarvoor. Hier volgt wat er had moeten staan.
1. Bij het stukje over “steun de locals”, stond 
Limoncello vermeld dat moet natuurlijk zijn: 
steun La Viestana bellen vanaf 15.00 uur 
voor afhaalmenu 0655604385 afhalen tussen  
17.00 en 20.30 uur.
2. In de kerstgroet naar de inwoners stond een 
kerstbal van het bedrijf Hout4all. Dit is een 
vergissing. Het moet zijn: Team van den Boom 
machinale houtbewerking tel. 0630789370. 
uitmaat 10 6987ER Giesbeek.
Nogmaals onze excuses voor deze omissie. 
Team Angerlo’s Nieuws.

Foutje

Vanaf donderdag 21 januari 2021 kunt 
u in Giesbeek weer bij sHO terecht voor  
bloedafname (aangevraagd door huisarts of 
verloskundige).
Locatie: st. martinuskerk, Kerkstraat 39 in 
Giesbeek.
I.v.m. de coronamaatregelen is bloedafname 
alleen op afspraak!  u maakt eenvoudig zelf 
online een afspraak op www.sho.nl of via  
088 – 999 7777.

Bloedafname

Bezorger gezocht
Wij zijn op zoek naar een nieuwe bezorger 

van het Angerlo’s Nieuws in LATHum

Wil jij wat bijverdienen en 1 x per maand 
225 stuks AN rond brengen, neem dan voor 

meer informatie contact op met  
Gerard schaars telefoon: 06-40783821

Via deze weg willen wij de fam. Tikken 
bedanken voor de jaren lange  

verspreiding van het AN

Bestuur Angelerlo’s Nieuws

In het kader van duurzaamheid, verbinding 
en een nieuw initiatief in de regio hebben 
Jantien en mitzy een leuk idee, overgewaaid 
uit de randstad. Het gaat om het ruilen van  
dameskleding. 
Hoe werkt de Ketting Kledingruil? In Giesbeek 
en Lathum vormen een tiental adressen een  
logische route. Dit is de ketting waar jij 
een schakel van kunt worden. Op die route  
rouleren er een aantal tassen met kleding. 
Als er een tas bij je wordt gebracht heb je  
maximaal 3 dagen om te shoppen, voor je de 
tas weer naar het volgende adres op de route 
brengt.

Je mag uit de tas nemen wat je wilt en je mag 
mooie kleding terugstoppen die je zelf niet 
meer draagt. Dit hoeft niet 1 op 1, soms neem 
je meer, soms geef je meer.
Wees kritisch op wat je in de tas stopt:  
verwassen, gepild, gevlekt of kapot hoort er 
niet in thuis. Geef weg wat je zelf graag krijgt. 
Wil je meedoen, geef je dan op…. We  
hanteren geen leeftijdsgrens. We zijn op 
zoek naar dameskleding in de maten Xs tm 
XXl. Opgeven kan per mail. Graag je naam, 
adres èn mobiele nummer verzenden naar  
kleding.ketting@gmail.com
Wanneer dit initiatief enthousiast wordt  
opgepakt kunnen we eventueel ook een route 
opzetten voor een tienertas of jongens/meisjes 
of een tas met goede leesboeken.

Ketting kledingruil
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Toen premier Rutte eind december 2020 weer 
een lockdown afgekondigde betekende dat 
voor de muzikanten van Gregorius dat er per 
direct niet meer gerepeteerd mocht worden.  
De individuele lessen gaan online door maar 
het is in dit nieuwe jaar nog afwachten  
wanneer de muzikanten weer samen en  
fysiek in groepsverband mogen repeteren. 
Vanaf augustus 2020 werd er na een stop van 
ruim 4 maanden weer gestart met repeteren  
in de st. martinuskerk. Natuurlijk met  
inachtneming van alle regels. Doordat  
deze ruimte groot genoeg is konden  
slagwerkgroep, jeugdorkest en orkest op een 
veilige manier hun hobby uitoefenen. Volgens  
een routing en een tijdschema kwamen  
muzikanten binnen en werden zij op 1,5  
meter afstand geplaceerd op stoelen voorzien 
van een naambordje. Toen eind september in 
een persconferentie bekend werd gemaakt 
dat de groepsgrootte maar uit maximaal  
30 personen mocht bestaan betekende  
dat voor het orkest, bestaande uit 40  
muzikanten en een dirigent, dat ieder  
orkestlid zich vanaf toen wekelijks moest 
aanmelden voor een repetitiebezoek. Vanaf 
die tijd kwam het dikwijls voor dat er enkele  
muzikanten moesten rouleren zodat  
jeugdleden voor de pauze konden mee  
repeteren en de wat oudere leden na de  
pauze konden aansluiten. Doordat  
muzikanten zich flexibel opstelden kon iedere 
muzikant die wilde toch wekelijks meespelen.  
Aangezien de horecagelegenheden moesten  
sluiten ging de gezellige ‘nazit’ met een 
drankje er vanaf dat moment af. Dat was erg 
jammer aangezien het na muziek maken ook 
altijd fijn is om nog even met elkaar na te 
praten. 
medio oktober bleek dat het coronavirus zich 
steeds verder verspreidde. De maatregelen 
werden behoorlijk aangescherpt en vanuit de 
muziekbond KNmO werd geadviseerd dat er 
nog steeds mocht worden door gerepeteerd 
met maximaal 30 mensen maar dat er door 
de muziekvereniging zelf een zorgvuldige  
afweging gemaakt moest worden om fysiek 
door te blijven repeteren. Om het onderlinge  
bewegingsverkeer te beperken en om te  
zorgen voor extra veiligheid voor iedereen  
werden de korte pauzes op eigen stoel  
doorgebracht en werd het dragen van  
mondkapjes verplicht bij binnenkomst en 
het verlaten van de kerk. Ondanks alle  
maatregelen die het steeds lastiger en minder 
leuk maakten om een repetitie te bezoeken  
bleef de opkomst geweldig en was er 
geen gemopper onder de leden. Iedereen 
zag de repetitie als een uitje en de enige  
mogelijkheid om één keer per week hun 
hobby, het samen muziek maken, uit te  
oefenen. Orkestmuzikanten mochten zelf  
input aanleveren qua repertoire en op die  
manier zijn er veel leuke muziekstukken in 

de digitale ‘coronamap’ beland die iedere 
repetitie op 1,5 meter afstand doorgespeeld  
konden worden. Een digitale manier van 
muziekuitgifte stond al op de planning 
maar werd versneld toegepast door deze  
coronacrisis. Het digitaal verspreiden van 
muziek bleek een succes. Een mix van genres 
klonk donderdagavond door de kerk en het 
ging van pop naar Rock en van Blues naar 
Filmmuziek. 
Begin november werden alle openbare  
locaties voor 2 weken gesloten en mocht 
een groep uit maximaal 2 personen bestaan. 
Dat betekende voor Gregorius dat er niet 
meer gerepeteerd kon worden maar ook dat 
de alternatieve speculaasverkoop die was  
bedacht met daarbij een kort buitenoptreden 
in sinterklaastijd niet door kon gaan. Ook het 
buitenconcert dat rond de kerst die Gregorius 
o.a. bij de bewoners van Binnenrijk wilde  
geven werd geannuleerd. 
Vanaf 19 november mocht er weer  
gerepeteerd worden met maximaal 30  
personen en dat kwam goed uit omdat er  
inmiddels een idee was ontstaan om toch 
nog een Livestream Concert te geven op  
donderdag 17 december. Het leek de  
muzikanten van Gregorius mooi om toch  
samen het jaar uit te gaan met hun fans, hun 
publiek en iedereen die de vereniging had  
gesteund in 2020. Kerstmuziek was  
ingestudeerd en de galakleding was al uit 
de kast gehaald maar net voor de datum 
van het Livestream Concert kondigde Rutte 
de lockdown af waar we nu nog inzitten en 
moest ook dit concert gecanceld worden. 
Om de mensen toch te bereiken werd een  
muzikale boodschap in de vorm van een 
kerstwens gemaakt. Een filmpje met muziek, 
foto’s en tekst werd op Facebook geplaatst en 
naar sponsoren gestuurd. 
Het jaar 2020: een spannend en bewogen 
jaar dat voor Gregorius in het teken stond van 
stoppen en weer doorgaan i.p.v. het vieren  

van ons 100-jarig jubileum. Iets bedenken 
en plannen en het toch weer uitstellen of  
cancelen omdat het iedere keer weer  
schakelen was. Het was ook een jaar waarin 
initiatieven ontstonden die ervoor zorgden  
dat muzikanten samen kkonden zijn, ook 
al was het online zoals een leuke Grego  
Kerstballenbingo voor leden aan het einde 
van het jaar. Het was het jaar dat Gregorius  
al haar jubileumactiviteiten in het kader 
van haar 100-jarig bestaan moest uitstellen  
inclusief een groots Jubileumconcert aan het 
einde van het jaar. 
Ondanks alles hebben bestuur en  
muzikanten vertrouwen in 2021 en dat komt 
mede door de steun en betrokkenheid die 
voelbaar is binnen de Giese gemeenschap 
maar ook daarbuiten. In het najaar van 
2020 kon de vereniging gewoon rekenen op 
de giften van donateurs en rustende leden. 
Veel stemmen op Gregorius tijdens de Rabo 
Clubsupport-campagne zorgden voor een 
mooi bedrag in de clubkas. Af en toe wordt 
de fanfare ook nog verrast met een gift uit 
onverwachte hoek waar zij heel blij mee is. 
En natuurlijk is er de supportersvereniging 
die ondersteunt en hun opbrengst van het 
ophalen van ijzer aan Gregorius doneert. 
Ook in 2021 geldt: heeft u oud ijzer of oude  
meubelen en wilt u die kwijt? Bel dan even 
met 06-10252829. 
Binnenkort wordt er door het bestuur  
gekeken naar de invulling van de uitgestelde 
jubileumactiviteiten. Of het feestweekend 
dat verzet is naar 5 en 6 juni 2021 door kan 
gaan is in deze tijden onzeker. muzikanten en  
dirigenten van Gregorius hopen in ieder geval 
dat zij weer snel fysiek mogen repeteren en 
kijken heel erg uit om in dit nieuwe jaar weer 
live voor jullie te mogen spelen of elkaar te 
zien in het dorp wanneer zij al marcherend 
buiten muziek maken. Tot die tijd: let goed op 
jezelf en elkaar en blijf gezond!

Stoppen en weer doorgaan en weer stoppen… 
Hoe gaat Gregorius hier mee om?

INGEZONDEN Gregorius

Orkestmuzikanten en dirigent Dineke Griek aan het repeteren op 1,5 meter afstand in  
september 2020 na de eerste herstart



Wie heeft er met carnaval de mooist versierde voortuin?

INGEZONDEN C.V. Knor- en Knalpot

Wat was Giesbeek mooi versierd tijdens 
de afgelopen kerstperiode. Vele inwoners  
hadden met hun kerstverlichting en  
versieringen zowel binnen als buiten een  
extra tandje bijgezet t.o.v. vorige jaren. Dat 
allemaal om de huidige coronatijd een stukje 
dragelijker te maken voor iedereen. Nu de 
kerstdagen voorbij zijn en een nieuw jaar 
begonnen is, is ook die feestelijke versiering  
weer uit het straatbeeld verdwenen.  
En dat is jammer natuurlijk. maar alle  
carnavalisten onder ons weten dat bij de start 
van een nieuw jaar, de carnavalskriebels ook 
weer toenemen en de kerstversiering plaats 
maakt voor carnavaleske straatversiering, 
vrolijk aangeklede mensen en verzorgde  
optochten in het dorp. 
Ondanks dat carnaval dit jaar anders is dan 
anders, willen wij graag iedereen in Giesbeek 
oproepen om tijdens het carnavalsweekend 
van 12, 13 en 14 februari extra aandacht 
te besteden aan het versieren van de Giese 
huizen en straten. Wij verzoeken iedereen in 
Giesbeek om tijdens het carnavalsweekend  
de vlag uit te hangen en de voortuinen/ 
gevels zo mooi en feestelijk mogelijk 
te versieren. Wie de carnavalsvlag van  

CV Knor- en Knalpot nog niet in het bezit 
heeft, kan deze tegen betaling van €17,50 
afhalen bij onze penningmeester op de  
Tuinstraat 2C.  Daarnaast willen wij alle  
moeite die men neemt om tijdens de  
carnaval de voortuinen/gevels mooi te  
versieren niet onbeloond laten. Op  
zondagochtend 14 februari zal een jury 
door Giesbeek gaan en zal het huis met de 
mooist versierde voortuin/gevel van Giesbeek  
beloond worden met een dinerbon van €111,-!  
te besteden bij restaurant Zakopane bij Het 
Hof van Giesbeek. Wilt u er zeker van zijn dat 
uw voortuin of gevel kans maakt op deze 

mooie prijs, laat dan even een bericht achter 
op onze facebookpagina of stuur een mailtje 
naar alaaf@knorenknalpot.nl, dan wordt uw 
huis zeker in overweging genomen door de 
jury. 
met dank aan de Gelderse Vlaggenhandel zal 
tijdens het carnavalsweekend ook de grote 
verenigingsvlag van CV Knor- en Knalpot 
gewoon zoals gebruikelijk hoog in de mast 
gehesen worden. Ditmaal midden op ons  
vernieuwde dorpsplein. 
Laten we ondanks dat de carnavals  
festiviteiten dit jaar niet door kunnen gaan, 
er gezamenlijk toch gepaste aandacht aan 
schenken. Voor alle carnavalisten in Giesbeek, 
wees gerust, carnaval kump altied weer. Het 
is momenteel alleen een kwestie van: EVEN 
GEDuLD AuB.
Alaaf
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Onze omgeving door de eeuwen heen: 17de eeuw
In de geschiedenis ligt de nadruk vaak op 
machtige mensen. In www.liemershistorie.nl  
wordt veelal aandacht besteed aan de  
historie van de gewone mensen. Het zwoegen  
voor een menswaardig bestaan eiste een  
dagelijkse strijd. De overgrote bevolking 
van dit gebied heeft tot halverwege de 
20ste eeuw doorgaans op de rand van een  
bestaansminimum geleefd. misoogsten,  
ziektes, oorlogen, natuurrampen kwelden de 
bevolking bij tijd en wijle. Indrukwekkend 
is hoe velen ondanks tegenslagen toch het 
hoofd boven water hebben kunnen houden.  
In bepaalde gevallen zelfs letterlijk. In 
de plaatsen Angerlo, Beek, Didam, Etten,  
Gendringen ’s-Herenberg, Lathum,  
Westervoort en Zeddam zijn pastoors 
van de Katholieke kerken vervangen door  

dominees. In de Kleefse gebieden hebben  
Duiven, Groessen, ’t Loo, Zevenaar en 
Wehl niet dat lot ondergaan. Zij hadden  
godsdienstvrijheid.
In het begin van de 17de eeuw is er allerminst  
sprake van een gouden eeuw in deze  
contreien. Oorlogen, misoogsten, epidemieën,  
dijkdoorbraken, zeer droge- en dan weer  
natte zomers, maar ook regelmatig bizar  
strenge winters brengen de inwoners  
regelmatig in zeer grote problemen. In 1611 
proberen Zevenaarse protestanten een  
bijeenkomst te beleggen, wat door een ander 
deel van de bevolking weer wordt verhinderd.  
Toch komen in die tijd de belangrijkste  
bestuurlijke functies voorlopig in protestantse 
handen. De eerste dominee van Zevenaar  
Leonardus Artopaeus, preekt ook enkele  

keren in de kapel van Loo. Hij wil zo een  
samenwerking zien te bewerkstelligen tussen  
Loo en Zevenaar om voldoende inkomen  
te krijgen, maar de bevolking van Loo 
blijft bij zijn oude vertrouwde geloof. De  
Dertigjarige Oorlog oorlog van 1618-1648 
brengt veel armoede. Daardoor kan Zevenaar  
zijn financiële verplichtingen niet meer 
nakomen en lenen zij honderd knaken  
bij de burgers. Die krijgen daarvoor De 
Doelen als onderpand. Door oorlogen,  
oorlogscontributies en bandeloosheid  
ontvolkt het platte land. Hierdoor is het  
voorkomen van wolven in de Liemerse bossen 
geen zeldzaamheid.. Nog tot het einde van 
de 17de eeuw worden in Didam nog premies 
gegeven als je een wolvenhuid inleverde.  
Volgende keer weer verder. Bronnen: Internet.

Zondagochtend, 10.00 uur, mantelzorgdienst  
bij schoonmoeder, op de tv een  
eucharistieviering. Ben zelf opgevoed in 
de traditie, maar in de jaren het geloof  
‘kwijtgeraakt’, al verzet ik me tegen dat 
woord, want het geloof is hardnekkiger dan 
het ongeloof. De rituelen zijn me bekend en 
in een oud ingeprent automatisme prevel ik 

mee met het vertrouwde vraag en antwoord,  
afgesloten met een ‘amen’.
mijn schoonmoeder is al voorbij de  
schemering, maar ook voor haar is de dienst 
nog vertrouwd. Het bevestigt en troost 
haar te weten dat God was, is en blijft. En 
dat er een later is waarin het nu een boze  
herinnering blijkt. “papa, papa, was jij nog 

maar hier”, is de verbinding tussen pijn en 
hoop, tussen dit wereldse tranendal en de 
eeuwige zegening. 
mijn ongeloof wankelt, niet door geloof, maar 
door een verlangen naar dat wat de viering 
teweegbracht: hoop en troost. Heimwee naar 
dat geloof; ik denk dat dit het lot is van mijn  
generatie, die opgroeide in, maar ergens verloor.  

Eucharistie
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van onze correspondent Anneke Nijman

Online Onderwijs in onze dorpen tijdens Coronatijd
Wat betekent het ‘thuisonderwijs’ voor kids, 
leerlingen en studenten in het basis- en  
voortgezet onderwijs?
Ik schuif aan tafel bij sven, Ferre, en Raoul 
Wagemakers, 3, 6 en 9 jaar oud uit Giesbeek.
sven van 3 vindt het wel heel leuk, dat zijn 
broertjes Ferre en Raoul thuis zijn en niet naar 
de paulusschool in Giesbeek gaan. 
Ferre zit in groep 3 met 22 kinderen. Bij de 
eerste lockdown, was het nog groep 2 en 
moest hij thuis vooral veel kleuren en dansen. 
maar nu in groep 3 veel (leren) lezen. Hij heeft 
een schrijfschriftje kern 5 en 6 genaamd, dat 
is een lesmethode en moet veel sommetjes 
maken. Hij vindt het heel saai om niet naar 
school te gaan en geen vriendjes te zien. 

Raoul zit in groep 5 met 22 kinderen. Hij 
maakt opdrachtjes met een tablet en heeft  
allemaal stencils om thuis uit te werken. Hij 
kan zich thuis beter concentreren, is sneller 
klaar, maar vindt het niet leuk en mist zijn 
vriendjes. “mijn juffen geven echt beter les 
dan pappa en mamma!” aldus Raoul.
Ik ga aan tafel bij sarah en sam van  
stempvoort, 12 en 18 jaar oud, wonend op 
het Riverparc.
sarah zit in de burgklas van het Olympus  
College, sam zit in het examenjaar van het 
stedelijk Gymnasium.
sarah vindt het helemaal niet gezellig om 
niet naar school te gaan. Ook ziet ze van alles 
thuis op haar kamer, waardoor ze dan heel 
snel afgeleid is. Iedereen heeft een laptop van 
school, een online werkboek en online-uitleg. 
Ze heeft nu meer huiswerk, ook meer tijd om 
het te maken, maar begrijpt het soms minder 
goed. “We bellen elkaar na de les, maar ook 
in de les of alles goed gaat. Ik ben ook wel 
handiger geworden met de pC”, aldus sarah.
sam miste in het vorig schooljaar zijn  
vrienden en het naar school fietsen. Door het 
fietsen ben je ook helemaal wakker. “Ik heb 
nu een apart rooster en wel les op school  
gelukkig, omdat ik in het examenjaar zit.  
Alleen de examenklassen mogen naar school. 
De lessen duren nu 25 minuten in plaats 
van 50 minuten, dus ik ben van 8.00 uur tot  
12.00 uur op school, maar wel met pauze 
tussendoor. Voorheen had ik van 8.00 uur 
tot 15.45 uur school, wat betekent dat ik nu  

minder uitleg krijg. Bij sommige vakken lopen 
we ook wat achter”, aldus sam.

In Angerlo schuif ik aan bij Fenne en Rinke 
Wallerbos, 11 en 13 jaar oud.
Fenne zit in groep 8 van basisschool de 
Trompetter. Fenne vertelt: “Op school krijg 
je makkelijker hulp als je vragen hebt. maar 
op school ben je ook sneller afgeleid. Thuis 
heb je verder niks te doen en ga je eerder  
piekeren. maar ik spreek nog wel af met 
vriendinnen. Thuis ga je langer door, omdat de 
school niet uitgaat, daarom ga ik liever naar 
school.” Fenne heeft van 8.30 uur tot 12.00 
uur online les op de laptop. Indien nodig kun 
je van school een chromebook lenen. 
Binnenkort komen de open dagen voor het 
vervolgonderwijs, ook online.....
Rinke zit in het tweede jaar van het  
Rietveldlyceum in Doetinchem. Zij volgt  
online lessen van 8.25 uur tot 14.30 uur.  
Rinke kan de lessen goed volgen en is niet 
snel afgeleid. Ze heeft wel meer moeite om op 
tijd op te staan voor de lessen. Rinke vertelt: 
“De lessen lopen nu beter dan in de eerste 
lockdown. maar in de pauze zit iedereen op 
de mobiel, dat is anders dan samen kletsen 
als je fysiek les hebt. Als je in Angerlo woont, 
spreek je ook niet snel met vriendinnen af, 
die in Doetinchem wonen. Hooguit met een 
vriendin, die in Drempt woont. De motivatie 
om naar buiten te gaan voor een frisse neus, 
is niet groot. We bellen wel met vriendinnen, 

maar we willen graag met z’n allen weer naar 
school!”
mijn laatste interview is met Gwenn Elshof, 
16 jaar in Lathum. 
Gwenn zit in het eerste jaar van de opleiding 
manager Ondernemer Horeca op het Astrum  
College van het ROC A12. Hier is ze in  
september begonnen. Deze opleiding heeft ze 
altijd willen doen. 
Twee dagen naar school en drie dagen online 
onderwijs. Omdat het praktijkonderwijs is, 
ging iedereen twee dagen naar school en drie 
dagen online, verdeeld over de week, zodat 
niet iedereen tegelijk op school was. 
maar sinds 4 januari krijgt Gwenn alleen nog 
online lessen. Ook moet ze thuis opdrachten/
oefeningen doen, bijvoorbeeld een brownie 
bakken, daar foto’s van maken en naar school 
sturen. Gwenn loopt stage bij Café Arnhem 
op de Korenmarkt in de keuken, wat ze  
ontzettend leuk vindt. Daarnaast werkt ze nu 
ook als bijverdienste in de keuken voor de  
afhaal.  Gwenn vertelt: “Ik heb een leuke 
klas en het is nu ontzettend jammer dat je  
niemand ziet. Ik heb online les van 8.30 uur tot 
13.30 uur en de lessen duren een half uur. We 
sturen elkaar berichtjes via de groepsapp.”

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl
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van onze correspondent Anneke Nijman

Online lesgeven, wat betekent dit voor de basisscholen
Het heeft voor iedereen meer impact dan 
je zo denkt, voor de docenten en niet in de  
laatste plaats voor de ouders.
Hiervoor ga ik in gesprek met Cees van  
Helvoirt, directeur van de paulusschool. 
Cees vertelt: “Voor ons is de school niet het 
gebouw, maar is het de gemeenschap, met de 
kinderen. 
Zonder kinderen op school, haal je de ziel uit 
de school. 
Er is zeker één contactmogelijkheid van de 
docent met de kinderen per dag. Ieder kind 
kan in eigen tempo het huiswerk per week 
maken. 
40 à 50 kinderen zijn wel op school in de 
noodopvang. Hiervoor is slechts beperkte  
capaciteit, want er moet thuis gewerkt  
worden en daar gaat met name de aandacht 
naar uit. 
Kinderen kunnen snel schakelen en zijn erg 
flexibel. Ook kunnen kinderen veel meer dan 
ouders soms denken. 
Het online lesgeven is voor leerkrachten  
ongewoon en intensiever. De leerkrachten  
hebben versneld digitale vaardigheden  
bijgeleerd. Er zijn 10 laptops in bruikleen en 
dit lukt nu, maar ik heb nog meer laptops 
aangevraagd.”

Vervolgens ga ik in gesprek met Armanda 
Waters-peters, directeur van Kindcentrum de 
Trompetter.
Armanda vertelt: “Voor ons was het snel 
schakelen. De kinderen vanaf groep 4 werken  
op tablets en Chromebooks. Voor alle  
basisvakken wordt er op die manier geoefend.  
Het scheelt enorm in de werkdruk. Voor 
de kinderen die de oefeningen goed doen,  

schakelt de pc vanzelf over op een  
moeilijker oefening/programma. Als blijkt dat 
veel kinderen met een bepaalde oefening  
moeite hebben, wordt het nog een keer  
klassikaal uitgelegd. 
Kinderen die thuis geen laptop hebben,  
hebben er één van school in bruikleen  
gekregen. 
De docent heeft elke dag online een  
contactmoment met de kinderen en houdt zo 
zicht op de kinderen. 
Bij de eerste lockdown kwamen er gemiddeld  
5 kinderen per dag naar school, waarvan 
de ouders een vitaal beroep hebben. In de  
tweede lockdown zijn er inmiddels gemiddeld  
25 kinderen per dag op school. We  
krijgen daardoor nu een probleem met de  
bemensing. Het is de bedoeling dat  
kwetsbare kinderen toch les op school krijgen.  
De kinderen van ouders met een vitaal beroep  
komen voor de noodopvang op school.  
studenten en medewerkers van de  
administratie springen nu bij.”
Op de Trompetter zitten 147 kinderen,  
waarvan 46 procent uit Doesburg komt. 
Op mijn vraag hoe het nu verder moet, geeft 
Armanda aan dat het heel dubbel is. Wat is 
wijsheid?

Als laatste ga ik in gesprek met Anne van 
Hoevelaak, onderwijzeres van groep 1, 2 en 
3 van de ds. Jonkersschool in Lathum. Anne 
heeft een aanstelling van 4 dagen per week 
en werkt vanuit huis. De ds. Jonkersschool  
is onderdeel van de stichting Liemers  
Novum. Kinderen kunnen indien nodig naar 
de noodopvang in Duiven en gisteren was zij 
voor het eerst bij deze noodopvang, welke 

bij toerbeurt gedaan wordt. Risicogroepen/
kinderen krijgen online extra les en soms ook 
nog fysiek. Anne vindt het heel leuk om op 
een kleine dorpsschool te werken. 
Anne vertelt: “Ik heb alle kinderen in beeld 
en heb elke week een aantal keer contact met 
iedereen. Kleuters leren veelal spelenderwijs, 
dus dat vergt soms wat meer creativiteit nu 
we allemaal achter een scherm zitten. Ik doe 
wel spelletjes met groep 1 en 2 achter de 
computer. Als we het over een letter hebben,  
vraag ik de kinderen bijvoorbeeld om die  
letter in huis te zoeken.
In groep 3 werken we met werkboekjes.  
Instructies voor deze groep geef ik online 
en duren 20 à 30 minuten, daarna gaan de  
kinderen zelf met hun werk aan de slag. 
Ik spreek de kinderen van groep 3 dagelijks 
om 9.00 en 11.00 uur in een videogesprek. 
Ouders zijn blij met deze structuur. Ook geef 
ik aan dat de kinderen tussendoor even naar 
buiten moeten gaan. 
Groep 3 maakte zich voor deze lockdown 
even zorgen dat ze nu geen nieuwe letters 
meer zouden kunnen leren, maar gelukkig  
kon dat gewoon doorgaan op afstand.  
Afgelopen week hebben we de laatste  
letters online geleerd. Normaal gesproken 
houden we dan een ‘letterfeestje’ om dit te 
vieren, maar die bewaren we tot we weer 
naar school gaan!
Deze week heb ik ook een afspraak met de 
ouders ingepland, want zij zijn toch degenen 
die moeten meekijken en begeleiden.” 
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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.

• 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
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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-me-
ij • 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. • J.Otten en H. Otten Verhoef 
• Theo en Hermien pelgrim • Geert en Til Witjes • Fanfarekorps st. Gregorius • 
J.G. Geurds • E. v.d. Kamp van Rooyen • Ontspanningsver. V. Ouderen Angerlo •  
Christelijke vrouwenvereniging Lathum • Ans en michal szoltek • Voetbalver.  
Angerlo Vooruit • piet en Annie Dekkers • Fam. Cunningham • u. v. Beek – 
Vleeming • H. Janssen-Evers • C.V. De Deurdouwers • B.H.H. Klein Herenbrink • 
smIRDEX Nederland • W. Lourens en m. vd Berg • m. Rispen-Visser • A. soethof 
en J. soethof-Kuijf • Dinie en Joop Baars • Feestvereniging Lathum • R. Ribbers 
en J. Ribbers-van den Boom • Corrie en Frans Worm • A.m. senhorst • G.s.V. ’38 
• J.L.W.m. Thiel • E.H.J.m. Thiel • Brigitte en Geert Wieggers • Dik en margy Bril 
• Vrouwen van nu Angerlo • CDA Zevenaar • J. Zuydam-Rozendal • W.F. Besselink  

• Fotoherkenning IJsseldorpen • Annie en Leo van den Boom

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

Maak s.v.p. 24 euro over op IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 
onder vermelding van Angerlo’s Nieuws-supporter

Veel geluk in 2021!
INGEZONDEN sandra Waller Diemont 
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OP ONS WINTERTERRAS 
VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

WARME CHOCOLADEMELK EN GLÜHWEIN 
EN IETS LEKKERS VAN DE GRILL 

Vrijdag t/m zondag vanaf 14.00 uur. Graag van te voren bestellen op=op

Bestelling doorgeven?  Bel 0313-631319 of stuur een bericht met Whatsapp naar 06-17445907

Schnitzel met champignon-, peper- of satésaus   € 12,50
Portie gebakken ui, spek en champignons  + € 3,50

2 beenhammetjes met saus naar keuze  € 11,25

Kipspies met satésaus     € 10,75

Spareribs met 2 koude sausjes € 14,50

Alle schotels worden geserveerd met salade, groenten en friet

Nagerecht van roodfruit compote met  € 2,00
vanillevla, hangop of chocolademousse

Vrijdag
Kip 

Take 
Away
€ 7,50

14.00 tot 19.00 uur

Re
cre

atiepark De Veerstal

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

·  V
ee

rp
on

t50 JAAR
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