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Dyspraxie 
Gelukkig, er is weer een nieuw defect 
waarachter wij ons kunnen verschuilen. 
Mijn nageslacht is behept met dyslexie 
(4) en dyscalculie (2, die doen het dus 
dubbelop). Ze slaan zich er meer dan  
redelijk doorheen, mag ik met  
onverdiende trots wel vermelden. Want 
ik ben, op z’n minst, medeoorzaak van 
hun mankementjes. Maar goed, ook als 
dyslect sla ik me toch wel weer redelijk 
door deze tekst heen. Je leert leven met 
je mankementen en daarvan heb ik er 
vele.
Daar had ik me mee verzoend, tot een 
van mijn dochters belt met: ‘Ik weet wat 
wij hebben. Dyspraxie. Kijk maar wat  
erbij staat.’ En Google geeft haar  
volkomen gelijk. Tot en met de  
onhandigheid en het trage hardlopen  
aan toe. Je kunt er verder weinig mee, 
maar er kan een sticker opgeplakt  
worden. 
Nu weet ik ook waarom zoveel gewoons 
voor mij niet te doen is. Typen, namen 
onthouden, structureren en plannen. 
Allemaal onmogelijk. Mijn handen zijn 
onwillig en mijn hoofd zit vol met een 
grote hoop kapot gevallen tegels; een 
bonte verzameling zonder samenhang. 
Dyspraxie: je kunt er weinig mee.
Al heb ik wel geleerd dat je met kapotte 
tegels leuke mozaïekjes kunt leggen. Dat 
talent kreeg ik bij het mankement. Ik 
ben er niet ontevreden mee, want soms 
komt er wat leuks uit. Helaas lukt het me 
dan weer niet om dat mozaïekje heel te  
houden, dus de gedachte verdwijnt in 
losse delen weer op de grote hoop.
Ik noem dat de dyspaxie-cirkel: zou  
onderwerp moeten zijn van een studie. 

IJspret alweer bijna vergeten

Het was een echte Hollandse winter. Witte 
sneeuw, zwart ijs: het perfecte plaatje. Dat 
plaatje schieten leek wel, naast sleetje rijden 
en schaatsen, een derde wintersport. Zoveel 
foto’s van kinderen als sneeuwengeltjes, van 
pony’s met een sneeuwdek op de rug, van in 
carnavalskostuum uitgedoste ijsfeestvierders: 
prachtige plaatjes om ons te herinneren dat 
het nog bestaat; de echte winter.
Een weekje later is er weer ijspret, nu op het 
terras met een dame blanche op kindercoupe. 
Een temperatuursprong van 25 graden heeft 
de wereld veranderd. En hoezeer we ook  
allemaal genoten hebben van de koudegolf uit 
het noorden, de zuidenwind brengt, behalve 
wat Sahara-zand, vooral blije gezichten. Het 
wordt lente. Onder de sneeuw stonden de 
krokussen al in volle bloei en ze hebben gelijk 
gekregen: spring is in the air. 
Het weer is misschien niet voorspelbaar, je 
kunt er sowieso helemaal niets aan willen, 

maar wat wel kan is genieten. Twee weken, 
zo verschillend, maar ook zo mooi. Het zal  
misschien volgende week weer anders zijn, 
maar dan hebben we in ieder geval de plaatjes 
nog.

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

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

WWW.SpOrTcAfEAKTIEf.Nl
BINGErDENSEDIJK 2  6987 EA GIESBEEK
Tel: 06-53943219
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

ADVERTORIAL

Royal Eijkelkamp - 110 jaar jong

10 jaar geleden vierden we ons 100-jarig jubileum. Inmiddels is het 
2021 en zijn we alweer 110 jaar. En dan bedoelen we 110 jaar jong, 
want voor ons gevoel beginnen we pas. Om de hele wereld te laten 
weten hoe jong we zijn, hebben we een beeldmerk laten ontwerpen 
wat we overal op terug laten komen. Want voor onze leeftijd zien we 
er nog bijzonder goed uit, en daar mogen we trots op zijn.

Begonnen als dorpssmederij in lathum zijn we met succes uitgegroeid  
tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van  
bodem- en wateronderzoek met het hoofdkantoor in Giesbeek en  
vestigingen in Sassenheim en raleigh (Verenigde Staten). We  
bedenken, ontwikkelen, produceren en leveren slimme oplossingen 
voor bodem- en waterprojecten.

Bovendien zijn we volop bezig met een nieuw initiatief: Innofields. 
Voor dit concept hebben we recentelijk het terrein van de voormalige 
manege aan de Uitmeentsestraat aangekocht. Op deze locatie willen 
we vanuit Innofields innovatieve ideeën ontwikkelen op het gebied 
van grond-, water-, plant-, klimaat & agri-onderzoek. We gaan dat 
niet alleen doen, maar samen met Onderwijs, Openbaar Bestuur en  

Ondernemers. Daarnaast zoeken we samenwerking met boeren,  
burgers en buitenlui. 
Meer hierover staat elders in deze editie van Angerlo’s Nieuws in het 
artikel van het Dorpsplatform.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Op een van de bladzijden in het  
Angerlosni-js kuj zien dat dur in Gies sprake  
was van iespret. Ik kon doar dit joar nie 
aan met doen want ik was geblesseerd 
an de rug. Nog van veurug joar. op ut ies  
gevallen op de kunstiesbaan in Dèènter. Ik 
dacht dak um brak, zo heart is da ies. Dus 
dit joar mor kalm aan gedoan op advies van 
mien umgeving. Gelukkug hewwe de fotoos 
nog en de herinneringen aan de iespret  
van vrogger toent elk joar vroor dat ut 
kraakte, of nie kraakte. Een van de mooie 
is toch de herinnering aan de alternatieve  
Elfstedentocht in Assen. Elk joar huurde 
doar, in de joaren negentug, de iesclaub 
de kunstiesbaan af. Dur werd dan un  
Elfstedentocht gehouwen. Da ging zo. Je 
had twee veurri-jers die precies in vieftug 
seconden un rondje rejen in twee lange  
ri-jen. Ge mocht dur niet veurbi-j. Na  
honderd rondjes werden de groepen dan 
nor de kant gehaald en werd de baan effe 
gevèègd en mog ie weer aan de volgende 
honderd rondjes beginnen. Noast de iesbaan 
bi-j de start stond ut bord leeuwarden en na 
un aantal rondjes stond dur ut bordje Sneek 
en un poosje later ut bordje IJlst, Sloten,  
Stavoren en zo verder toj weer bi-j  
leeuwarden aan kwam, un uur of zeu-
ven later. Now zuj zeggen jeetje wa saai,  
vijfhonderd van die rondjes. Mor ei ut peutje 
øver letterluk en figuurluk, goed onder de 
knie heb dan vilt dat wel met. As ze ant 
dweilen waren noa honderd rondjes koj 
fff gouw un boterham en un bakkie koffie 
nor binnen werken en dan weer ut ies op. 
De hele dag stond dur un dreaj orgel zien  
opzwepende deuntjes te speulen en de 
laatste honderd rondjes stond dur un  
jazzbandje ut feest compleet te maken.  
Toch un ander vertaal dan de echte  
Elfstedentocht. Doar stonden gin bordjes 
langs ut ies met de naam van de stad. En 
in dat desolate noorden tussen franeker en 
Bartenmien bi-j da bekende bruggetje: sleg 
ies, berekoud en de gedachte jeetje woar 
bunk mee bezug nogal vaak tussen de oren. 
Nee Assen ik denk dor now met heimwee  
nor terug. Veural die Yaegermeister na 
de tiet. En …..nog nooit zo lekker in un 
auto gesløpen as die oavend. lang lève ut 
 carpolen.
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Angerlo krijgt een grote opknapbeurt met 
nieuwe bestrating, een gescheiden riool, 
nieuwe beplanting en meer sfeer. Met de 
wensen en behoeften van de Angerlo’ers in 
gedachten maken we Angerlo nog mooier, 
veiliger en houden we rekening met het  
veranderende klimaat. Kortom een  
‘Vernieuwd Angerlo’ waar het fijn wonen is.
Eerder afgelopen week viel bij alle inwoners 
van Angerlo de tweede nieuwsbrief over het 
project ‘Vernieuwd Angerlo’ op de deurmat.  
Daarin valt onder andere de stand van  
zaken van het project en een eerste planning 
te lezen. Voor het project hebben wij twee 
ontwerpen gemaakt? Een ontwerp met onder 
andere de verkeersinrichting en bestrating en 

een ontwerp van het openbare groen dat we 
gaan planten. 
Wat vinden inwoners van Angerlo van 
deze ontwerpen?
Daar zijn wij benieuwd naar. In deze  
coronatijd kunnen we de inwoners niet  
uitnodigen om het ontwerp te bekijken en 
hun mening te geven. Daar hebben wij iets 
op bedacht. Een interactieve website waar 
zij meer over het ontwerp kunnen lezen en 
de tekeningen kunnen bekijken. Inwoners 
van Angerlo kunnen vanuit huis hun mening  
geven op het ontwerp. In de nieuwsbrief le-
zen zij hoe dit werkt. Tevreden over de ont-
werpen of mist u iets? Inwoners van Angerlo 
kunnen tot 22 maart 2021  opmerkingen of 
ideeën op kaarten op de website aangeven. 
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen of 
heeft u vragen? 
Stuur een mail naar angerlo@zevenaar.nl.
Of bel naar Arjan Blij, (0316) 595 111.

Vernieuwd Angerlo

Henk Huuskes wordt 90 jaar
Op 26 februari werd Henk Huuskes 90 jaar. 
Henk is geboren op 26 februari 1931 op de 
Gemeint waar hij bijna zijn hele leven heeft 
gewoond. Na 79 jaar heeft hij zijn huis daar 
verkocht en is hij samen met zijn vrouw riet 
in de Tuinstraat gaan wonen. Helaas is riet 
in 2009 overleden, maar Henk heeft het nog 
altijd uitstekend naar zijn zin op nummer 6. 
Een fijn huisje en een leuke buurt!
Omdat hij Giesbeek amper heeft verlaten,  
weet hij heel veel van het dorp en zijn  
bewoners. Hij is daarom een soort lopend 
archief geworden. Iedereen die iets wil  
weten van vroeger klopt bij Henk aan. 
Zo is hij bijvoorbeeld actief voor de  
cultuurhistorisch Vereniging Zevenaar en is 
hij op dit moment bezig met het uitzoeken 
van het ontstaan van de Giese straatnamen. 
Hij verleent zijn medewerking aan de rubriek 
‘fotoherkenning Angerlo, Giesbeek, lathum’ 
en weet veel van de ontwikkeling van  
Giesbeek door de jaren heen. Een paar jaar 

geleden heeft hij hier ook over geschreven 
in zijn levensboek. Henk vindt het namelijk 
belangrijk dat de geschiedenis van Giesbeek 
wordt bewaard en gedocumenteerd. 
Henk heeft eerder deze maand zijn eerste  
corona vaccinatie gehad en hij kijkt uit 
naar de 2e prik. Net als iedereen heeft Henk  
beperkingen door het virus, maar gelukkig  
kan Henk nog stukjes fietsen en op die  
manier onder de mensen komen. Ook pakt hij 
soms de scootmobiel voor een ritje langs de 
IJssel of rijdt hij naar Duiven en naar zijn zoon 
in loo.
Verder vermaakt Henk zich met tv kijken  
(geschiedenis en actualiteiten), herinneringen  
ophalen aan vroeger en het samenzijn 
met zijn familie. Als er iets te doen is in het 
dorp gaat Henk ook altijd even kijken. Hij is  
namelijk graag onder de mensen.
Als je Henk nog wilt verrassen met een  
kaartje: hij woont op Tuinstraat 6,  
6987 AJ Giesbeek. 
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De gemeente Zevenaar heeft als reactie op de 
twee jaarlijkse controles opdracht gegeven 
om de wieken van de molen te vervangen.  
De windkorenmolen De Hoop is namelijk  
eigendom van de gemeente Zevenaar. Koos 
van Hal en Wim Tieben zijn nu de molenaars 
op deze molen. Koos is als het ware in de  
schaduw van de molen geboren en speelde 
daar als kind al. Nu in deze tijd, laat hij de 
molen draaien zodra er wind is want de molen  
laten draaien is als het ware de molen  
onderhouden.  Meel voor de broodbakkers 
wordt er niet meer gemalen, het draait nu 
meer om veevoeders.  Wat dat betreft is er  
een goede samenwerking met de buitenmolen 
in Zevenaar. In de molenwinkel in Giesbeek  
kun je op de zaterdagen van 9 tot 13.00 uur 
bij patty, die door Truus wordt bijgestaan, 
bloem, rozijnen, eieren en pannenkoekmix 
kopen vanuit de molenwinkel. Voor andere  
bakkerijbenodigdheden kun je bij de  
Grutterijmolen de Hoop in Oud-Zevenaar  
terecht. De roeden van de molen De Hoop in 
Giesbeek, bleken na inspectie niet meer aan 
de veiligheidseisen te voldoen en worden nu  

vervangen. De gemeente Zevenaar zorgt  
ervoor, omdat de molen een gemeentelijk  
monument is, dat deze goed onderhouden 
wordt. Het andere onderhoud plegen de  
molenaars zoals het schoonhouden en kleine 

reparaties. Bij het laten draaien van de molen, 
voer je als het ware meer dan de helft van het 
onderhoud uit. Op zich was het plaatsen van 
de twee nieuwe roeden een heel schouwspel 
waar menig passant even naar bleef kijken.  

Windkorenmolen “De Hoop” op nieuwe wieken

Hammink Fietsplezier, 
fietsenwinkel in Groessen met Giese roots
Mijn naam is roy Hammink (32), bijna 8 
jaar actief in de tweewielerbranche, geboren  
en getogen in Giesbeek, maar ik woon  
inmiddels 4 jaar in Duiven. Op 16 maart 2020 
heeft Hammink fietsplezier haar deuren  
geopend op de locatie aan de Dorpstraat 
64A in Groessen, waar voorheen Witjes  
Tweewielers gevestigd was. 
Nog altijd heb ik een sterke band met  
Giesbeek, het gezellige dorp waar veel familie 
en vrienden van mij wonen en waar ik nog 
regelmatig kom als er evenementen zijn. Ook 
met Hammink fietsplezier proberen we die 
band te versterken. Zo sponsoren we GSV ’38, 
de voetbalclub waar ik altijd heb gespeeld en 

“doneren” we ons oud-ijzer afval aan zowel 
GSV ’38 als het “lathumsfeest”, waarmee zij 
een extra centje kunnen verdienen. Verder  
hebben we nog wat activiteiten op de  
planning staan die we helaas door corona  
nog even moeten uitstellen: een gratis  
fietscheck voor de jeugd, zodat zij veilig de 
weg op kunnen naar school of de sportclub.  
Ook het idee ‘happen en trappen’, een  
georganiseerde fietstocht in samenwerking 
met (horeca)bedrijven uit de regio staat nog 
op de wensenlijst.
Veel mensen uit de voormalige Gemeente  
Angerlo weten ons al te vinden. We hebben 
een samenwerking met het in Giesbeek/ 
Doesburg gevestigde repro-fietsaccu. Zij  
voeren de revisies uit van onze e-bike accu’s. 
En sinds oktober 2020 doet Joost roelofs zijn 
BBl-opleiding voor fietstechnicus bij ons, ook 
een geboren en getogen ‘Giesbeekenaar’.
Verder willen we vooral dat iedereen in  
Giesbeek, lathum en Angerlo weet dat we 
kosteloos jullie fiets komen ophalen en weer 
thuis brengen. Dat we reparatie en onderhoud  
uitvoeren aan alle merken fietsen. Elders  
gekochte fietsen zijn ook van harte welkom 
en eigenaren kunnen gebruiken maken van 
deze gratis service! Daarnaast staan we altijd 
open voor bedrijven die willen samenwerken.
In de modern ingerichte winkel van  
Hammink fietsplezier kunt u terecht voor  

zowel nieuwe als gebruikte fietsen,  
onderdelen & accessoires en onderhoud. 
E-bikes, stadsfietsen, hybridefietsen en  
kinderfietsen van topkwaliteit bepalen ons 
overzichtelijke assortiment. De klant staat bij 
ons centraal, service wordt met hoofdletters 
geschreven en we zeggen niet alleen wat we 
doen, maar doen ook wat we zeggen. Een  
bezoek aan Hammink fietsplezier moet een 
fijne beleving zijn, eerlijk en gedegen advies, 
een uitgebreide proefrit en een lekker bakje 
koffie in een aangename sfeer.
Bel, mail of app ons gerust voor een afspraak  
dan komen wij naar u toe. We zien u na 
de huidige lockdown ook graag in onze 
winkel, de koffie staat altijd voor u klaar!  
Blijf gezond!

Hammink Fietsplezier
Dorpstraat 64a, 6923AH, Groessen

0316-332818
info@hamminkfietsplezier.nl 
www.hamminkfietsplezier.nl 

ADVERTORIAL



Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Op de smalle stoep
Een vrouw met fiets en vier kinderen poseren  
hier op de smalle stoep voor het huis in  
Angerlo. Deze foto is een momentopname 
uit de film uit 1954, die we in het Angerlo’s 
Nieuws publiceren in de hoop dat we wat  
namen te weten komen van de personen die 
er op te zien zijn. De opname is waarschijnlijk  
gemaakt in de Dorpsstraat, want daar  
stonden de huizen dicht op de straat.
Wie een of meerdere namen weet kan 
een briefje sturen naar H. Bolck, Burg. van  
rielstraat 14, 6987 AZ Giesbeek. Bellen  
of mailen kan ook: telefoonnummer  
06-14522804 of h.bolck@telfortglasvezel.nl.
Op twee eerder geplaatste Angerlose foto’s 
zijn bijna alle personen herkend. Helaas is 
van sommigen niet met volledige zekerheid 
de naam vastgesteld: de meningen waren 
verdeeld.
In augustus van 2020 publiceerden we een 
foto van meisjes op het schoolplein van 
de Bernard ruysschool. De namen die hier  
worden genoemd:
1. ?, 2. Gerrie of Herma Oosterink, 3. Tonnie 

Tiecken, 4. Jootje rooyakker, 5. Olive Heyting, 
6. Nana of Wendela Ingenhoes.
De kinderen op de foto in het Angerlo’s 
Nieuws van 21 november 2020 zijn:
1. Henk Harbers, 2. Bennie roth. 3. Tin-
eke Nieuwenhuis-roth of Doortje Valburg?  
4. Alie Worm-de laak, 5. Willie Heezen-de laak 
of Dora de laak, 6. Henk de laak, 7. Annie  
Gal-de laak
De personen die ons hiermee hebben  
geholpen zijn Jan Bruinderink, Wim Kuster,  
Hennie Janssen-Evers en Henk Derksen.  
Hartelijke dank hiervoor.
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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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DE MOESTUIN door lisaHanden in de aarde, groente in mijn buik
Het komende jaar houd ik een dagboek 
bij, in de vorm van deze column, over mijn  
ecologische moestuinproject. Tuinieren en  
koken zijn de meest ontspannen activiteiten 
die ik mij kan bedenken. Misschien omdat  
ik beide activiteiten al jong heb geleerd.  
Tuinieren heb ik geleerd van mijn moeder.  
Zolang ik mij kan herinneren staat mijn  
moeder, op z’n kop, met haar kont in de lucht 
te spitten en wroeten in de tuin. Een hevige 
strijd tussen haar en het onkruid: zevenblad.  
Voor mij is niks fijner dan op een frisse,  
zonnige dag in de tuin werken. Nog fijner 
als je er een eetbare opbrengst uit plukt 
waar je je buik mee vult. Het plezier om die 
groente te verwerken en eten heb ik dan 
weer van mijn vader. Als kind kreeg ik bij elke  
maaltijd groente voorgeschoteld die ik  
standaard niet wilde eten. Een hevige  

strijd tussen mij en de spruiten. Die  
vastberadenheid van mijn vader om mij 
groente te laten eten heeft zijn vruchten  
afgeworpen. Ik eet nu met veel plezier  
ongeveer elk soort groenvoer. Tijdens het 
bestellen van de moestuinzaden waren mijn 
ogen groter dan mijn moestuin. Gevolg is 
dat ik nu heel veel verschillende zaden heb. 
Gelukkig heb ik daar een oplossing voor 
gevonden door te werken met rotatie- en 
combinatieteelt. rotatieteelt betekent dat je 
vroeg begint met voorzaaien (half februari) of 
iets plant in oktober wat kan overwinteren. 
Je oogst dan je eerste groente al half juni en 
hebt de grond vrij voor een volgende groente 
die je klaar hebt staan. combinatieteelt is 
dat je groente bij elkaar groeit die elkaar 
versterken en de ruimte optimaal gebruiken. 
Bijvoorbeeld mais groeit de lucht in, pompoen  

bedenkt de bodem en bonen groeien 
via de maisstengels omhoog. Dat vergt  
voorbereiding en een planning maar 
dan heb je wel het jaar door een grote  
verscheidenheid aan groente. laten we  
hopen dat moedernatuur zich ook aan mijn 
planning houdt. 

En toen…. werd het koud, viel er sneeuw en… 
werd het afval niet opgehaald
‘Het kan verkeren’ is wel een hele erge  
opendeur als je naar afgelopen weken kijkt. 
Van -15 het ene weekend +17 graden het  
volgende. Van 25 cm sneeuw naar  
ontluikende lente met krokussen in het gras 
en in de perken.
Toen het zo koud, besneeuwd en glad was 
werd ook het afval niet opgehaald. Er was 
geen doorkomen aan. Wij kregen hier vragen 
over, maar omdat Angerlo’s Nieuws slechts 
één keer per maand uitkomt, kunnen wij deze 
vragen niet actueel beantwoorden. Wel in het 
algemeen. 
Het ophalen van afval is lokaal geregeld en 
overal anders. Ook in onze dorpen. Op de 
website https://mijnafvalwijzer.nl kun je je 
eigen postcode en huisnummer invullen en 
verschijnt een overzicht per maand. Daar valt 

ook een pdf-bestand te downloaden van een 
‘persoonlijk’ jaaroverzicht. Door dit overzicht 
uit te printen kun je medebewoners helpen 
die geen gebruik maken van internet.

Als je de app ‘afvalwijzer’ installeert krijg je 
direct te zien op welke dagen het afval op 
je eigen adres wordt afgehaald. Je kunt ook 
herinneringen instellen, zodat je voor elke 
‘leging’ een melding op je telefoon krijgt. 
Ook attendeert de app je op onverwachte 
wijzigingen in de ophaaldagen zoals met 
de afgelopen barre dagen. Op bijzondere 
dagen zoals feestdagen of als je vragen  
hebt over het scheiden van afval, geeft  
www.zevenaar.nl/afval-aanbieden antwoord.  
Geen internet en wel vragen over  
container, ophaaldagen, of onverwachte  
omstandigheden, dan kun je altijd contact 
met de gemeente Zevenaar opnemen via  
telefoonnummer (0316) 595 111.
Even iets anders… Alles wat buiten de  
erfgrenzen ligt heet openbare ruimte.  
Als je iets tegenkomt wat kapot of  
beschadigd is, kun je dat melden op  
www.fixi.nl/#/issue/new+map of gebruik  

maken van de fixi-app. De app pakt meteen  
de locatie op en met een beetje extra  
informatie en eventueel een foto, gaat de  
melding rechtstreeks naar de gemeente. 
De app houdt je ook op de hoogte van de  
afhandeling van je melding. Dit werkt binnen  
heel Nederland. Storingen aan de  
openbare verlichting en schade of  
kapotte lantaarnpalen kunnen gemeld  
worden in het lichtmastensysteem op  
https://lms.nederlandslicht.nl/. 
Wanneer je geen internet of smartphone 
hebt, kun je een (spoed)melding binnen de 
gemeentegrenzen telefonisch doorgeven via 
(0316) 595 111. 
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van onze correspondent Anneke Nijman

Hoe gaat het met boeren in onze dorpen?
Het afgelopen jaar ging het niet alleen 
over corona, maar ook de boeren hebben  
nadrukkelijk van zich laten horen. Met  
tractoren de snelweg op richting Den Haag en 
protesteren op het Malieveld.

Wilbert en Astrid van der cruijsen hebben een 
biologische boerderij sinds 1999 en wonen in 
Angerlo sinds 2007. Ik ga met hen in gesprek. 
Zij kwamen samen met 2 dochters en een 
zoon uit het Noord-Brabantse Stevensbeek. 
Hun nieuwe woning in Angerlo was antikraak 
geweest, dus die moest opgeknapt worden.  
De grond hebben zij gepacht van Huis  
Bingerden, waar hun boerderij tegenover 
staat.
Ze boeren op een manier, die bij 
hen past, geen kunstmest en geen  
bestrijdingsmiddelen, wat betekent dat je 
voor het boeren meer grond nodig hebt. 
Want doordat je geen kunstmest gebruikt, 
heb je meer grasland nodig. Ook gebruiken ze  
minder krachtvoer.
Wilbert en Astrid aan het woord: “Bij koeien  
is net als bij mensen, ze zijn 9 maanden  
zwanger. Daarna duurt het nog twee jaar 
voordat een kalf ook een jong kan krijgen. 
Je bent dan dus bijna 3 jaar verder voordat 
deze koe ook tot de melkkoeien behoort. We  
hebben geïnvesteerd voor 100 melkkoeien,  
maar door de steeds veranderende  
regelgeving, mogen we slechts 70  

melkkoeien hebben. Daarnaast hebben 
we nog jongvee. Ondanks dat we genoeg  
weiland hebben, moesten we terug in aantal. 
Dit geldt voor alle boeren. Als ik bijvoorbeeld 
vanwege het biologisch boeren niet terug zou 
hoeven, zou dit voor een andere boer dubbel  
teruggaan betekenen en zo werkt het 
niet. Dat kan ook niet. Er zijn veel regeltjes  
opgesteld om de fosfaat en stikstof te  
verminderen en die regels veranderen ook 
steeds weer. De stikstof van vliegtuigen en 
verkeer bijvoorbeeld wordt op één hoop  
gegooid met die van de koeien, terwijl dat 
toch heel wat anders is. Met biologisch  
boeren zitten we allang onder de norm 
van de mest. Duidelijk is wel dat we wat 
moeten maar als de minister praat over  
kringlooplandbouw dan zijn wij toch wel op 
de goede weg.
In het begin van de stakingen hebben we ook 
meegedaan aan een stil protest en hebben 
we de trekker aan de weg gezet. Als er te veel 
regels zijn, hebben we de neiging om naar  
andere wegen te zoeken. De regering zou  
duidelijk moeten maken, waar we over 20 
jaar moeten zijn.
Bijzonder is dat familie Van Weede van Huis 
Bingerden nu al verder kijkt. Zij planten  
bomen voor een volgende generatie. Dat is 
pas vooruitkijken. Het vlees van onze koeien 
gaat naar de biologische slager in Tilburg 
en het vlees gaat vandaar als biologisch 
vlees door heel Nederland. Ook wordt er 
af en toe een koe geslacht in Zelhem voor  
vleespakketten. Deze pakketten kunnen bij 
ons besteld worden via www.deklaver.com. 
Maar de marges over alles worden steeds 
kleiner. Daardoor moet je eigenlijk wel 
steeds groter worden. 65% van de reguliere  
melkproductie gaat naar het buitenland, 
maar onze biologische melk blijft wel in  
Nederland. Overigens is 4% van de boeren 
nog maar biologisch”.
“We hebben erg last (gehad) van een  
muizenplaag en hebben daarom ook katten, 
die de muizen vangen. Daarnaast hebben we 
al een aantal zeer droge jaren gehad waar 
het grasland veel onder te lijden heeft gehad. 
Naast de boerderij hebben we ook een Bed 
en Breakfast. Dat is ook heel leuk, de gasten 
hebben altijd allerlei verschillende verhalen. 
Naast het boeren houden we ook heel erg van 
gezelligheid, van de kermis en het carnaval. 
We zijn een keer prins en prinses geweest, 
zitten bij een zangkoor en drinken graag een 
biertje in de Meent.” Ze komen natuurlijk wel 
uit Brabant! Voor een foto lopen we naar 
de koeien, want die moeten ook op de foto.  
Wilbert vertelt nog dat er twee leiders zijn 
onder de koeien, naast werkers en meelopers. 
“Heel bijzonder, het zijn net mensen...”

Gerjo en Karin Seesink runnen samen een 
melkveebedrijf in Angerlo. 

Karin is de vierde generatie Giesen op dit  
bedrijf. Gerjo komt van een melkveebedrijf 
van zijn ouders in Breedenbroek. Karin en 
Gerjo hebben allebei een opleiding aan de 
Hogere landbouwschool gedaan. Karin in Den 
Bosch en Gerjo in Dronten. Ze leerden elkaar  
kennen op de landbouw Universiteit in  
Wageningen tijdens een afstudeerfeestje.  
Na hun opleiding heeft Gerjo als  
veevoervoorlichter gewerkt en Karin als  
assistent-accountant. In 2002 zijn ze  
getrouwd en is Gerjo volledig op de boerderij  
gaan werken. Ze kregen drie zoons, die  
inmiddels 11, 14 en 16 jaar oud zijn. Karin  
is na de geboorte van hun jongste zoon  
gestopt met werken buitenshuis. Nu verzorgt  
ze dagelijks de kalveren en springt ze  
achter (op de boerderij) bij als het nodig  
is. Een gemakkelijke verdeling van het 
werk is, dat Karin het voorhuis (gezin en  
administratie) runt en Gerjo het achterhuis 
(melkveebedrijf). Ze hebben een medewerker  
voor 2 dagen in de week. De kinderen weten  
ook al veel van het bedrijf en helpen  
regelmatig een handje mee. Ze hebben een 
melkveebedrijf met 125 koeien. Een deel van 
het jongvee gaat na 5 à 6 maanden naar  
Breedenbroek en wordt daar verzorgd door 
de ouders van Gerjo. Voordat de dieren zelf 
een kalf krijgen (ze heten dan vaarzen en zijn  
ongeveer 2 jaar oud) komen ze weer terug 
naar Angerlo. Als een vaars een kalf krijgt 
wordt ze een melkkoe. De laatste maand van 
de dracht mogen de koeien niet vervoerd 
worden.
Karin is 1 oktober 2019 ook met een bus naar 
Den Haag gegaan om te protesteren op het 
Malieveld. “Er zijn zo ontzettend veel regels, 
die steeds weer veranderen”. De boeren, die 
niet naar Den Haag konden gaan, hadden 
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KERKDIENSTEN

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

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 28 februari ds. G. Jansen, predikant lathum/Giesbeek
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van onze correspondent Anneke Nijman

“Licht (aan) voordat het uitgaat”
18 februari was de landelijke kappers- 
campagne. Het was een ludieke actie,  
duizenden kappers hebben hier aan  
meegedaan, zo ook in onze dorpen. 
Van 18.00 uur tot 20.00 uur deden zoveel 
mogelijk kapsalons de lampen aan, “voordat  
het licht definitief uitgaat.” En dat was  
precies op het goede moment, omdat de  
zondag daaropvolgend het overleg  
plaatsvond of er versoepelingen zouden 
plaats vinden of niet. 
“Kapsalons werken op afspraak en  
veroorzaken geen extra drukte op straat. 
Een kappersbezoek is daardoor maximaal  
gereguleerd en gecontroleerd, afstand is 
gewaarborgd, waardoor een bezoek aan de 
kapper verantwoord en veilig is. Daarnaast 
draagt een goed kapsel bij aan ons welzijn.“
De financiële nood van de branche is groot en 
het is zaak dat ook zij niet worden vergeten 
tijdens de besprekingen over versoepelingen.
Aan het woord Gerdien Besselink van  
Haarmode Gewi. 
“Ik heb mijn kapsalon aan de Meentsestraat 

in Giesbeek. Het water staat ons aan de  
lippen, maar ik mis ook het contact met de 
klanten, de gezelligheid in de zaak en de  
tevreden klanten. Daar doen we het voor. 
Daarnaast is mijn salon een erkend leerbedrijf. 
Mijn leerlingen zitten op de kappersschool 
rijnIJssel of Graafschapcollege.  De leerlingen  
komen normaliter 1 dag in de week, maar 
in september ben ik hier niet meer mee  
gestart vanwege de onzekere tijden. Ik kan ze 

daardoor niet bieden wat ze nodig hebben. 
De kosten lopen gewoon door, maar er staan 
geen inkomsten tegenover.”
Ook bij kapsalon Suus aan de Kerkstraat in 
Giesbeek zijn de lampen aan. 
Naast Gerdien Besselink van Haarmode Gewi, 
staan Susan van ree van kapsalon Suus en 
Judith Elshof, van kapsalon Judith in lathum 
te popelen om hun klanten weer te kunnen 
ontvangen in hun salon. 

hun trekker als stil protest aan de weg gezet en dat heeft Gerjo ook  
gedaan.
Gerjo en Karin vertellen: “Je kunt niet zomaar weggaan van een  
boerenbedrijf en het bedrijf alleen laten. Er is altijd werk te doen. 
Het was echter wel een hele belevenis om naar Den Haag te gaan, 
de saamhorigheid was heel groot. Mensen onderweg en uit de stad 
zwaaiden naar ons in de bus, dat was voor ons een steun in de rug.” 
In Den Haag had Karin één belangrijke boodschap en dat was: “lieve 
burger steun ons, koop Nl-producten”.  De boodschap spreekt voor 
zichzelf.
Vol trots vertellen ze dat die middag koe Hilco 150 gehuldigd wordt. 
Ze heeft 10.000 kg vet en eiwit geproduceerd in de melk. “Dat is echt 
een topprestatie. De koe is 5 december 2007 geboren, heeft 10 kalfjes 
gehad en heeft op dit moment 129.000 liter melk gegeven. Vergelijk 
dat maar met 129.000 pakken melk”
“Voor onszelf zien we de toekomst niet somber in, als er maar niet meer 
regels bij komen. Vandaag kun je denken dat je alles goed op orde hebt, 
maar morgen met nieuwe regels kan het weer helemaal anders zijn. 
Je moet zoveel bijhouden met al die regelgeving en de consequenties  
zijn groot als je een 
fout maakt.
Deze boerderij  
runnen wij nu als 
de vierde generatie, 
maar of één van onze 
kinderen de boerderij  
over zal nemen, dat 
weten we nog niet, 
dat zullen we wel 
zien. De jongens  
moeten hun eigen  
keuzes maken en 
het is sowieso goed 
als ze eerst ergens  
anders gaan werken.” 
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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

D i j k s e s t r a a t  3 8 B   6 9 4 2  G D  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
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Samen met ons hele hofje een iglo gebouwd. 
Jong en oud hebben er aan meegewerkt. Je 
kon er echt inzitten. 

Sven Greutink greep zijn kans en het bordje 
verkocht stond al snel op ons mooi gebouwde 
iglo.

Sneeuwpret Riesweerd
INGEZONDEN Vanessa van den Boom

Lieve zus, schoonzus, tante en vriendin 
alles wordt anders zonder jou. 

 

27 juli 1946       9 februari 2021 
 

Het leven gedeeld met Piet en George 
 

Jouw gastvrijheid en behulpzaamheid, 
plezier en humor, je liefde voor de tuin 
en natuur gaan wij ontzettend missen. 

 

 De uitvaart heeft plaatsgevonden in  
 besloten kring. Na de dienst hebben  
 we Ans bijgezet in het graf van Piet. 
 

 Graag willen wij iedereen die Ans  
 in de afgelopen jaren heeft bijgestaan,  
 heel erg bedanken voor de gegeven 
 liefde, steun, zorg en gezelligheid. 
 Jullie waren fantastisch.  
                   De familie  

 

Correspondentieadres: 
Familie Ans de Reuver - van Deelen 

p/a Mireille Mom uitvaartzorg 
Dorpstraat 12B, 6691 AX Gendt 

FAMILIEBERICHTEN

Na het overlijden van 

Mevr. J.C. Kelderman-Worm

Willen wij graag iedereen bedanken voor 
de goede zorg die u allen aan onze moeder, 
schoonmoeder en oma hebt gegeven (met 
name het Binnenrijk).

Wij danken u voor al uw medeleven.

Namens de familie Kelderman
  fred en petra
 Bjorn en Mikita
  Marjo en rob
 cynthia en Jumarno
 Michelle
  Jacqueline en Gerry
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Aardgasvrij en duurzaam
INGEZONDEN Angerlo Aardgasvrij

Hallo Angerlo,  
Eind december hebben we een krant vanuit 
de regiegroep Aardgasvrij en Duurzaam huis 
aan huis verspreid. Hierin hebben we een 
oproep gedaan om een enquête in te vullen.  
Deze was achter op de krant gedrukt en 
kon ook online ingevuld worden. We nemen  
jullie graag mee wat deze enquête heeft  
opgeleverd.
De response is met 60 voldoende, maar hier 
zijn we niet tevreden over. Vanwege corona  
was een wat lagere response wel de  
verwachting en was het niet mogelijk om huis 
aan huis enquêtes op te halen.  
Uit de enquêtes die we ontvangen hebben, 
volgt dat het dorp goed op de hoogte is wat de 

regiegroep Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam 
doet voor Angerlo en is het algemene beeld 
dat het belang van de inwoners goed wordt 
meegenomen. Overtuigend is de behoefte bij 
de inwoners dat Angerlo’ers de regie blijven 
houden over een aardgasvrij Angerlo. 
In de krant was ook een toelichting  
opgenomen dat de regiegroep  
vervolgonderzoek wil richten op een  
collectieve warmteoplossing voor Angerlo. 
Een grote meerderheid staat hier neutraal of 
positief tegenover. En veel mensen hebben 
vertrouwen dat de regiegroep een goede  
afweging kan maken welke vervolgstap nodig 
is voor de inwoners van Angerlo.

Ook hebben veel inwoners de  
mogelijkheid gebruikt om tips mee te geven 
aan de regiegroep. Hieronder hebben we er 
enkele uitgehaald. De regiegroep neemt ze 
uiteraard allemaal ter harte.
• Blijf waterstof als oplossing in het vizier  

 houden; 
• Een collectieve oplossing mag echt niet  
 meer kosten dan het gebruik van aardgas; 
• Zodra het kan, ga weer persoonlijk het  
 gesprek aan met de inwoners; 
• Eén technisch onderzoek is erg mager om  
 besluiten te nemen. Er zijn nog veel  
 onzekerheden; 
• let op dat we niet te snel gaan en hou ook  
 rekening met mogelijke negatieve effecten  
 van bijvoorbeeld isolatie; 
• Blijf het buitengebied in beeld houden; 
• Ga door met stappen zetten, liefst zo  
 concreet mogelijk.
Bij de volgende nieuwsbrief zullen  
we ingaan op de vervolgstappen 
die de regiegroep in 2021 zet, welk  
vervolgonderzoek plaatsvindt en hoe we  
Angerlo daarin betrekken. Mocht u vragen 
of opmerkingen hebben, laat het ons dan  
weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com 
In het volgende nummer van het Angerlo’s 
nieuws presenteren wij het eerste gedeelte  
van het concept-transitieplan.Wordt vervolgd. 
Kijk ook vooral voor meer informatie op 
de facebookpagina van Aardgasvrij en  
Duurzaam Angerlo, op de website van de 
Dorpsraad en de website van de coöperatie 
Angerlo Duurzaam.

InnoFields
Enige tijd geleden hebben we als  
Dorpsplatform gesproken met directieleden 
van royal Eijkelkamp. Het ging onder andere 
over de ideeën en mogelijkheden die royal 
Eijkelkamp ziet voor hun  initiatief namelijk, 
Innofields. royal Eijkelkamp heeft recentelijk  
de gronden van de voormalige manege 
aan de Uitmeentsestraat aangekocht.  

Het idee daarbij is om op dit terrein  
innovatieve ideeën te ontwikkelen op het 
gebied van Grond-, Water-, plant-, Klimaat 
‘& Agri-onderzoek. Zij gaat dat doen samen 
met en voor Onderwijs, Openbaar Bestuur en  
Ondernemers, maar ook Boeren Burgers en 
Buitenlui, waarbij vooral ook mogelijkheden 
worden geschapen voor lokale bedrijven en 

of startups, die met boven vermeld onderzoek 
een bijdrage willen leveren.  
Op het deel van het terrein Bodemliefde  
genaamd,  zijn er ideeën voor het creëren 
van zowel productie- als onderzoeksvelden.  
Bomen, landbouw, strokenteelt, toepassen 
van specifieke compostthee ipv kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen zullen gekoppeld 
aan wetenschappelijk onderzoek de nodige  
uitdagingen maar ook mogelijkheden bieden.  
Dat kan ook voor de lokale bevolking  
interessant zijn, denk aan abonnementen 
op voedselpakketten, zelf oogsten, super  
compost bereiden etc. Dit is allemaal nog 

in onderzoek en wordt financiering voor  
gezocht. feit is dat het gaat gebeuren, maar 

het tempo is nog niet bekend. Dat hangt ook 
af van het in kunnen zetten van enerzijds een 
professionele boer / tuinder anderzijds van 
het inzetten van serieuze vrijwilligers.  We 
hebben afgesproken om bewoners van de  
3 dorpen hierover op de hoogte te brengen. 
En met enige regelmaat hierover te berichten.  
Daarnaast willen we mensen in de  
gelegenheid brengen om een steentje bij te 
dragen aan de projecten van Innofields en 
dan met name Bodemliefde.
Wilt u meer informatie hierover kijk dan 
op onze website. Heeft u een idee of 
wilt u een bijdrage leveren neem dan 
contact met ons op via ons mailadres  
info@dorpsplatformgiesbeek.nl
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Onderzoek van o.a. TNO Nederland toont aan
dat vervuiling door vogelpoep, groene
aanslag, insecten, bladresten en
ammoniakdampen voor een
rendementsverlies tot wel 25% kunnen leiden.
Alleen atmosferische vervuiling levert jaarlijks
een lichtdoorlatende beperking op van zo'n
4%. Voor het onderhoud en het rendement
van uw panelen is een jaarlijkse reiniging
zeker aan te raden. U verlengt hiermee de
levensduur van uw zonnepanelen en het is
dus goed nieuws voor uw portemonnee!

WAAROM REINIGEN?

L A A T  U W  Z O N N E P A N E L E N  N U  R E I N I G E N  D O O R  E E N
S P E C I A L I S T  E N  V E R H O O G  U W  R E N D E M E N T !

Uw zonnepanelen zelf reinigen met kraanwater of
een sopje is zeker niet verstandig! Kalkresten (en
andere mineralen) uit kraanwater en resten van
schoonmaakmiddelen, in combinatie met de zon,
kunnen uw zonnepanelen beschadigen. Daarnaast
liggen zonnepanelen vaak op daken en zijn
daardoor moeilijk bereikbaar wat weer kan leiden
tot gevaarlijke situaties voor uzelf. Onze
medewerkers hebben de juiste materialen voor
werken op hoogte. Kies daarom voor een
professional; Veiligheid voorop! 

ZELF REINIGEN?

Voor een offerte op maat voor bijvoorbeeld
(agrarische) bedrijven, VvE’s, woningbouw-
verenigingen of particulieren met 50 panelen of
meer kunt u contact met ons opnemen. Wij werken
door heel Nederland met onze innovatieve
reinigingsrobot. Deze robot is speciaal ontwikkeld
om de grotere installatie’s professioneel te reinigen
tegen zeer scherpe tarieven. Voor meer informatie
zie onze website.

ZAKELIJK EN/OF MEER
DAN 50 PANELEN?

Professioneel reinigen van zonnepanelen
gebeurt met speciaal daarvoor ontwikkelde
zachte borstels, carbon telescoopstelen en
gedemineraliseerd water, ook wel osmose water
genoemd. Gedemineraliseerd water is water vrij
van kalk en andere mineralen en heeft een hoge
reinigende werking. Hierdoor spoelt alle
vervuiling eenvoudig van uw zonnepanelen met
een vlek- en streeploos resultaat!

ONZE WERKWIJZE

W W W . S O L A R C L E A N I N G S O L U T I O N S . N L
 

I N F O @ S O L A R C L E A N I N G S O L U T I O N S . N L
 

+ 3 1  ( 0 ) 6  1 3 8  0 6 8  6 4

Voor de reiniging van zonnepanelen
betalen lezers van het Angerlo's Nieuws dit

voorjaar maar €3,50 per paneel inclusief
21% btw. Plan nu uw afspraak via e-mail,

telefonisch of via onze website!* 
 

LEZERSAANBIEDING

*Voorwaarden lezersaanbieding: geldig op standaard formaat zonnepanelen (165x100 cm of 150x100 cm). - aanbieding voor iedereen woonachtig in Giesbeek, Angerlo en Lathum. -
Inbegrepen zijn de voorrijkosten en gebruik materiaal/water. Niet inbegrepen zijn de kosten voor het gebruik van een hoogwerker; in de meeste gevallen zijn de zonnepanelen vanaf
de grond (plus ladder) bereikbaar en is een hoogwerker niet nodig. 
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van onze correspondent Anneke Nijman

De deur gaat verder open van de Sint Martinuskerk in Giesbeek!

In het decembernummer van Angerlo’s 
Nieuws is aangegeven dat op 9 januari 
2021 de kerk onttrokken zou worden aan de  
erediensten, zoals dat in eerdere instantie  
door het Bisdom is bepaald. Dit zou  
betekenen dat er vanaf die datum geen  
viering, doop, huwelijk, eerste communie 
enzovoort meer zou kunnen plaatsvinden 
in de kerk in Giesbeek. Gezien de strenge  

lockdownmaatregelen is deze onttrekking 
aan de erediensten voorlopig echter niet 
doorgegaan. Er is de voorkeur aan gege-
ven om deze afsluiting uit te stellen tot het  
moment dat er wel weer bezoekers bij  
aanwezig kunnen zijn. 
Ik schuif op gepaste afstand wederom 
aan bij Sina de Bouter, voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de Giese Toren en  
Harry Wieggers, voorzitter van de locatieraad. 
Sina en Harry aan het woord: “We waren  
enthousiast om het beheer van de kerk over 
te nemen en allerlei activiteiten in de stijgers 
te zetten, nu is het echter de kunst om dit  
enthousiasme vast te houden tot er meer  
duidelijk is. Het is anderzijds ook een extra 
kans om ons nog eens echt te beraden wat 
we willen en wat we kunnen. Ideeën zijn nog 
steeds van harte welkom. 
Ondertussen is de kapel wel open om een 
kaarsje op te steken, kan de aula voor  
sterfgevallen gebruikt worden, is voor  
noodgevallen ook de toilet beschikbaar en 
proberen we het gebruik van het gebouw uit 
te breiden. Door de coronamaatregelen kan 
bloedprikken op indicatie van de huisarts 
door SHO niet meer in het Binnenrijk en door 
de strenge voorwaarden waarop basisscholen  

open kunnen, ook niet meer in de Brede 
Blik. Sinds kort kan bloedprikken wèl in de  
Martinuskerk en wel op afspraak en via de 
website www.sho.nl op donderdagochtenden 
tussen 8 uur en 10.30 uur. Ook hier zijn de 
coronamaatregelen van kracht en moet een 
identiteitsbewijs worden getoond. “Het is  
bijzonder fijn dat deze mogelijkheid in  
Giesbeek behouden blijft en dit nu in de kerk 
gebeuren kan.”

“Wanneer er weer meer mogelijk is en er een 
datum bekend is over de slotviering, zullen 
wij dit via Angerlo’s Nieuws laten weten en 
hopen wij hier met z’n allen bij aanwezig te 
kunnen zijn.”
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van onze correspondent Anneke Nijman

Thuiswerken in tijden van corona. 
Hoe gaat dat in onze dorpen?

Mijn dochter solliciteerde vorig jaar  
september voor een nieuwe baan. Alle  
gesprekken vonden online plaats. 1 november 
mocht ze aan de slag. Dat gebeurde ook op 
afstand. Ze zat thuis aan haar tafel met links 
een welkomstbloemetje, rechts haar mobiel 
en voor zich haar laptop. Volledig werken  
vanuit huis... Thuiswerken met kinderen mag 
dan niet meevallen, maar dag in dag uit  
‘alleen’ thuis werken, is weer het andere  
uiterste. Op 1 februari heeft ze nog steeds 
geen collega’s in real life gezien... En dan ben 
je 29 jaar oud.
Bas Vijfschaft woont op het riverparc en 
werkt bij Vattenfal voor 32 uur per week. 
Zijn vrouw heeft een fulltime aanstelling bij 
het hoger onderwijs Saxion in Enschede en 
Deventer. Samen hebben zij 2 zoons. Op een 
donderdagmiddag ging ik op bezoek, Mick, 
13 jaar oud zit op bijzonder onderwijs in  
Didam, is thuis en Dylan, 11 jaar oud, is op de 
paulusschool in Giesbeek. 
Bas vertelt: “Ik heb wel eens een  
zoommeeting gehad om 9.00 uur, terwijl 
mijn beide zoons ook om 9.00 uur een online  
afspraak hadden met school. Mijn ene zoon 
Dylan ‘zoomde’ dan op zijn kamer achter de 
laptop en mijn andere zoon Mick naast mij 
in de woonkamer. Naderhand hoorde ik dat 

Dylan heel snel offline was, zijn verbinding  
met internet was verbroken. Ook in de  
woonkamer ging het niet goed. Dat werkt dus 
echt niet met 2 kinderen tegelijk. 
Daarnaast vindt Dylan dat je thuis vrij moet 
zijn. Thuis is de plek waar je vrijheid beleeft 
en leuke dingen moet kunnen doen, terwijl  
je op school moet leren. Gelukkig kan Dylan 
sinds eind januari weer naar school en 
gaat alleen Mick niet naar school en is dus 
thuis. Dat werkt beter. Ik kan thuis prima 
mijn werk doen, daarvoor hoef ik niet persé 
naar het werk. Afgezien dat ik behoorlijk op  
mezelf ben, mis ik toch de prietpraat bij het  
koffiezetapparaat op het werk. Voor  
prietpraat bel je niet iemand. De kinderen  
lopen wel wat achter op school, maar  
eigenlijk doen we dat allemaal, ook ik krijg 
nu geen cursussen enz. Ik geloof wel dat er  
sociaal emotioneel van alles misgaat. Deze 
tijd is niet gemakkelijk voor ons als gezin,  
maar is ook niet het zwaarst wat ons  
overkomt. Er zijn mensen die veel zwaarder 
getroffen worden.” 

Sylvia van Orden woont samen met haar 
man Aad in lathum en werken beiden vanuit  
huis. Sylvia is fulltime managerformule 
van DA-drogisten. Hoe zien de winkels van  
DA-drogisten eruit en hoe kun je e.e.a.  
verbeteren?
Naast de 300 fysieke winkels heeft DA ook 
een webshop. Voor corona werkte ze ook 
al vaak één dag in de week vanuit huis.  
Normaliter bezoekt ze de winkels dwars door 
Nederland en het hoofdkantoor in lelystad.
Sylvia vertelt: “We houden met het  
thuiswerken hetzelfde ritme, ik sta om  
6.30 uur op. lunchen doen we samen en  
‘s avonds werken we in principe niet. Ik mis 
het onderweg zijn, veel dingen van Nederland 
zien en het ontmoeten van mensen. Maar ik 
merk in deze corona-tijd nu ook hoeveel tijd 
het reizen en onderweg zijn kost. Toch zal 
ik blij zijn als ik niet meer hoef te denken 

hoe ik de dingen nu moet doen, gezien de  
beperkingen. Soms ben ik nu namelijk 
meer bezig om dingen te annuleren dan te  
organiseren. Denk bijv. aan de opening van 
een nieuwe winkel. Mijn man en ik hebben 
allebei geen moeite om thuis te werken, maar 
we zijn ook van alle faciliteiten voorzien: 
goed internet, een bureau, een printer enz. Ik 
denk dat werken, ook na corona, anders blijft. 
Ik hoef niet meer voor de file overal te zijn, ik 
kan de dag ook online beginnen. Het blijft een 
bijzondere periode.”

Belinda van der Ham woont in Giesbeek, 
samen met haar man, zoon Mees van 19 
en dochter Josie van 15. Beide kinderen  
zitten in het examenjaar en gaan daardoor 
wel naar school, wat heel dubbel is. Er zijn 
toch verschillende keren besmettingen op 
school geweest en dan maak je je toch  
zorgen. Belinda heeft een eigen onderneming 
als interieurontwerper en werkt voornamelijk  
voor de horeca en de hotelbranche  
(kamerinrichting). 
Belinda vertelt: “Bij de eerste lockdown kon 
ik nog projecten afronden. Nu is er heel  
weinig werk, afgezien dat sommige hotels 
en restaurants toch over de crisis heen kijken  
en plannen maken. Ondanks alles heeft  
iedereen toch de verwachting dat het goed 
komt. Het is moeilijk om op locatie te kijken 
naar de inrichting en mensen te ontmoeten. 
Zodra je een afspraak maakt, neem je risico. 
Anderzijds krijg ik nu ook vragen over de  
inrichting van interieurs van particulieren en 
is dat een nieuwe uitdaging. Veel kan ook 
online. Tekeningen presenteren gaat zelfs veel 
beter dan voorheen via de optie ‘beeldscherm  
delen’ bij Teams of Zoom, het scheelt  
autoritjes en veel printpapier. Opdrachten  
krijg ik voornamelijk van mond op  
mondreclame. We hebben geleerd in 
deze coronatijd dat we onder hele 
grote druk ons gedrag kunnen ver-
anderen. Je moet alleen de noodzaak  
daarvoor voelen. Ook merk ik dat mensen de 
stad uit trekken, omdat ze online werken (en 
dus op afstand) kunnen werken.”
faska Nieuwenhuis woont in Angerlo met 
haar man en twee zoons, Tom van 10 jaar oud 



• pagina 14 • ANGERLO’S NIEUWS • 27 februari 2021 • • pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 27 februari 2021 •

AN- SUPPORTER

Gezocht: AN-Supporter
Het Angerlo’s Nieuws: Eigen nieuws, op papier gezet door mensen uit onze 
dorpen. Allemaal vrijwilligers die zo op hun manier een steentje bijdragen  
aan onze dorpen. Wij kunnen echter niet verder zonder een extra  
financieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de 
AN-supporters; een harde kern lezers die ons financieel ondersteunen. U  
betaalt als AN-supporter € 24,00 per jaar voor 12 edities en krijgt  
daarvoor een ereplaats in ons supporterscolofon, dat vast onderdeel is 
geworden van het Angerlo’s Nieuws.

Doe mee, wordt AN-supporter 
U kunt het bedrag overmaken naar: ‘Stichting Angerlo’s Nieuws’ IBAN-
nummer Nl 50 rABO 0321 6455 29 onder vermelding van ‘Angerlo’s 
Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.

• Hans en 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 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 • Otto en Sabine 
Salomons • Danny en Kristianne Wolf • Wim roelofs en Marianne Smits • Henne 
en Nicole peters • co en Diny Stuart • Diny van Bommel • G. Hendriksen en K. De 
Man • Harold en Jacqueline van den Boom • Stucadoors- en terrazzobedrijf Tonin 
• ruud en Joke cornelissen • Drum en Showfanfare red & Black • Mej. r.c.M. van 
Beusekom • H. Groenewoud en K. Groenewoud-Idema • Albert Heijn rene lukens 
• Mevr. J.c. Kelderman-Worm • f. Weijers en G. Weijers-Verhoef • Gerdy van den 
Bogaard • H.l. Thiel • lokaal Belang Zevenaar • V.H.c. Heunen • Wim en connie  
Mulder • Jos en corien Baars • J.W. Kelderman-leenders • M.J. fohr em p.r.  

fohr-Borger • V.O.f. Bakkerij ten Veen

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

Tip van de dag: 
zoek je dagelijkse lichtpuntjes
Dagelijkse lichtpuntjes hebben een groter effect op onze gezondheid 
en welzijn dan ooit gedacht. 
Wat zijn die geluksmomentjes voor jou? Misschien een roodborstje in 
je tuin zien, je kind dat iets grappigs zegt, je kopje koffie in de ochtend 
of de wandeling in de sneeuw met de zon op je gezicht. Die kleine  
geluksmomentjes hebben effect op je mentale en fysieke gezondheid.  
Je lichaam maakt het gelukshormoon endorfine aan als jij met  
aandacht ergens van geniet. probeer de komende periode wat vaker 
die geluksmomentjes bewust te ervaren en geniet!

en Bram van 8 jaar oud. Tom zit 
in groep 7 en Bram in groep 5 
van basisschool De Trompetter. 
Op school is alles goed gere-
geld. De online lessen doen ze 
prima. 
faska vertelt: “Ik vond het ei-
genlijk wel heel gezellig, die on-
line lessen van de kinderen. Ik 
kon goed zien wat de kinderen 
deden. De kinderen wilden wel 
graag weer naar school. Zelf 
doe ik één à twee dagen per 
week administratief werk. Dat 
deed ik standaard op de zaak, maar als het moet, kan ik dat ook thuis 
doen. Dus dat doe ik nu. Als corona voorbij is, zal ik wel weer naar de 
zaak gaan, maar misschien ook wel eens vanuit huis werken. Ik vind 
dat toch ook heel fijn.”



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

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
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t50 JAAR
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