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Windhandel
Iemand betaalt meer dan 2 miljoen  
dollar voor de broncode van een  
tekstberichtje. Ik heb werkelijk geen 
idee van wat ik hier schrijf, maar dat 
maakt het niet minder waar. Je haalt een  
miljoenen kostende tekening door 
de shredder en het restant is het  
tienvoudige waard. Ook waar. Je kunt je 
daarvan afmaken met de verzuchting: 
“Wat de gek ervoor geeft” of “Het zijn 
nu eenmaal andere tijden” maar ik maak 
me grote zorgen over deze gekte. Er  
ontspoort iets fundamenteels en dat 
wordt zo zichtbaar. Net zoals je betonrot 
ontdekt in een bruin verkleurd scheurtje;  
er lijkt nog niks aan de hand maar 
een onomkeerbaar proces is op gang  
gebracht. 
De overduidelijk rotte plek is makkelijk te 
benoemen: we geven miljoenen uit voor 
een gebbetje en laten miljoenen mensen  
creperen door armoe en honger. Dat  
gebbetje promoveren tot kunst is geen 
excuus; een shredder maakt geen kunst 
en een broncode is … Weet iemand  
werkelijk wat een broncode is zonder een 
lullig technisch verhaal op te hangen? 
Net zo duidelijk herkenbaar is de  
verwende verveling die het denken in 
de ‘bovenlaag’ van onze samenleving  
kenmerkt. Al het meer: vakanties, huizen, 
boten en noem maar op, zijn te weinig 
en saai. En wil je werkelijk opvallen, dan 
koop je geen kunst, maar vernietig je die. 
In die laag komt het laagste in de mens 
bovendrijven en die laag zet de toon 
voor veel laagjes daaronder.  Betonrot.
Ik kijk op tv naar een exorbitant rijk stel 
dat voor miljoenen een vervalst schilderij 
heeft gekocht. Zij huilt valse tranen.

St. Gregorius ruimt op!

Het is een prachtig voorjaar. Strakke wind uit 
het noorden houdt de temperatuur wat laag, 
maar de hemel heeft een fantastisch heldere 
kleur blauw en de zon is krachtig genoeg 
om de gevoelstemperatuur aangenaam te  
houden. En, net als ieder voorjaar, groeien niet 
alleen de bloemen, maar ook de lijstjes met  
te-doen zaken. Van het repareren van  
tuinhekjes tot en met het opstrakken van de 
perken: we wonen mooi en hebben vaak een 
mooie tuin, maar om dat voor elkaar te krijgen, 
moet je wel wat doen.
St. Gregorius heeft een lijstje om de wereld 
mooier te maken. Johan Kock schrijft dit verslag 
van een mooie en schone dag een de IJssel: 
“Met maar liefst meer dan 20 leden, aanhang 
en kinderen heeft St. Gregorius op zaterdag  
17 april meegedaan aan de actie ‘Schone  

Rivieren Zevenaar.’ Verdeeld in drie groepen 
werd er gejut langs de uiterwaarden van de 
IJssel vanaf het stoomgemaal in Giesbeek 
tot aan de fietsdijk bij Wielbergen in Angerlo. 
Op die manier wordt voorkomen dat er afval 
via de rivieren naar zee drijft. Het opruimen  
resulteerde in 15 volle zakken afval, wat 
oud ijzer en er werd zelfs een fles met post  
gevonden. In de fles een briefje waarop stond: 
‘Ik hoop dat je een mooie dag hebt’. Het was 
afkomstig van studenten uit Arnhem met de 
naam Het Vette Nijlpaard. Met die mooie dag 
kwam het goed want het was schitterend weer 
om te jutten. Maar het mooiste van alles was, 
was dat leden van St. Gregorius het fijn vonden 
om als fanfare op deze manier een bijdrage  
te kunnen leveren aan schone rivieren, een 
schone leefomgeving en een schone aarde.”

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

Twents Waternet - Een integrale aanpak van waterproblematiek

Het Twents Waternet is een samenwerkingsverband op het gebied 
van water- en klimaatvraagstukken tussen 14 Twentse gemeenten en 
het Waterschap Vechtstromen. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk 
grondwatermeetnet dat bestaat uit ruim 600 grondwatermeetpunten.  
Royal Eijkelkamp heeft dit meetnet geïnstalleerd en beheert het.  
patrick Spijker, projectleider bij gemeente Enschede, legt uit waarom er 
voor Royal Eijkelkamp is gekozen.
‘Iedere gemeente heeft vanuit de Waterwet een grondwaterzorgplicht. 
Wij hebben vanuit het Twents Waternet Royal Eijkelkamp in de arm 

genomen om de grondwaterstanden voor ons te monitoren. In een 
aanbesteding hebben we een heel programma van eisen opgesteld  
waarbij het meten van de grondwaterstanden natuurlijk het  
belangrijkste was. Maar daarnaast hebben we ook eisen gesteld  
rondom de validatie van de data. We willen immers wel de beschikking 
hebben over betrouwbare grondwatergegevens. Beheer en onderhoud  
van het meetnet was eveneens een eis. De inschrijvers moesten  
bovendien een gedetailleerd plan indienen waarin stond hoe ze dit 
allemaal gingen realiseren. uiteindelijk is er beoordeeld en uitgebreid  
gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhoudingen. Royal Eijkelkamp 
kwam als meest gunstige aanbieder naar voren. Ik ben er trots op dat 
het binnen het Twens Waternet gelukt is om, ondanks de complexe  
aanbesteding gezien de verschillende wensen die iedere gemeente  
toch heeft, een goede partij te vinden die ons ontzorgt met het  
grondwatermeetnet.’
‘Bovendien ben ik er trots op dat wij nu real time inzicht hebben in 
de data. En dat is niet alleen fijn voor ons als gemeente, maar vooral 
voor onze burgers. In Enschede hebben we namelijk een geschiedenis 
rondom grondwateroverlast. Daarom is het prettig dat de burger zelf 
de beschikking heeft over actuele en betrouwbare grondwaterdata.’
Lees meer over het Twents Waternet op www.eijkelkamp.com. 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

poasen, werd vrogger in Gies, Loathum en 

Angerlo uutbundig kerkeluk gevierd. Eerst 

de goeie wèèk en doarnoa ut hoogfeest van 

poasen. De kerk netjes versierd, ut koor in un 

mooi klofje ent feest kon beginnen. un paar 

joar gelejen waren we in de gelegenheid um 

dat hoogfeest van poasen, in de Stefansdom 

in Wenen te vieren. We waren vrog genoeg 

nor de dom gegoan umdat ut allejekes  

druk zou worden…toen nog wel. We werden  

getrakteerd op un geweldug koor, 4  

topsolisten, un toporkest en un toporganist. 

ut neusje van de zalm. Ik zou bijna zeggen 

loat dat mor aan de kattelieken øver, die 

kunnen wel un kerkeluk feesje bouwen. At 

tur un muzikale hemel besteet, dan was 

dat zeker un evenaring doarvan. ut weer 

speulde die dag ok nog met, dus die dag kon 

niet meer stuk. Wanneer ut verstoppen van 

eieren dur bi-j ons, as gebruuk bi-j poasen,  

in is gesløpen  kank eigenluk niet zeggen. 

Ik heb dur gin agenda van bi-j gehouwen. 

Mor de laatste joaren doen we dat wel 

veur de kids en de kleinkids bi-j ons op ut  

“landgoed”.  De pret veuraf is nutuurluk 

groot, eieren kleuren en verstoppen. Ge 

mot de eieren zo verstoppen dat dur nog un 

glimp van te zien is, anders zuuken ze tot 

ze un ons wegen mor vinden niks. Wat da  

betreft het Mark Rutten ut makkeluk, hi-j 

kan ze eiges verstoppen en ze ok nog us 

eiges met zien bruurs en zussen opzuuken, 

want woar die eieren liggen doar het ie toch 

gin herinnering an. 
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Nieuwe vaccinatielocatie in Zevenaar 
geopend

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

Sinds dinsdag 6 april is de nieuwe  
vaccinatielocatie in sporthal Lentemorgen  
(Lentemorgen 3) in Zevenaar in bedrijf. 
Deze sporthal biedt vanwege de omvang en  
faciliteiten de mogelijkheid om bij grotere 
leveringen vaccins grote groepen mensen te 
vaccineren.  
Burgemeester Lucien van Riswijk en  
wethouder Belinda Elfrink bezochten samen  
met directeur Henk Bril van de GGD  
Gelderland-Midden de locatie voor een  
werkbezoek en een gesprek met  
vaccinatiemedewerkers en vrijwilligers.
Henk Bril, directeur van de GGD Gelderland-
Midden, is blij met de nieuwe locatie in  
Zevenaar. “Het is hier nu nog relatief rustig,  
maar dat is de stilte voor de storm. De  
komende tijd komen er aanzienlijk meer  
vaccins beschikbaar en als GGD zijn we daar 
nu al klaar voor. Lentemorgen is de vierde 
vaccinatielocatie in onze regio, waarbij  
rekening is gehouden met spreiding over de 

regio. We hebben hier de mogelijkheid om 
tot wel 3200 mensen per dag te vaccineren,  
afhankelijk van de levering van vaccins.”
Burgemeester Van Riswijk van Zevenaar:  
“Zevenaar is er klaar voor. Ik hoop dat we 
nu snel ‘meters kunnen maken’. De GGD- 
medewerkers op deze locatie wens ik heel 
veel succes toe!”
In het kader van de landelijke  
vaccinatiestrategie ontvangt de GGD  
Gelderland-Midden de komende tijd meer 
vaccins. Hierdoor wordt het mogelijk om  
vanuit steeds meer locaties in de regio te 
vaccineren. Tot half mei worden daarom in  
totaal zes vaccinatielocaties geopend,  
verspreid over Gelderland-Midden. Na  
ontvangst van een uitnodiging kunnen  
mensen bellen met een landelijk callcenter 
(telefoonnummer staat in de brief) voor het 
maken van een afspraak bij een locatie bij 
hen in de buurt. 

Eikenprocessierups
Maart 2020 zijn wij als  Dorsraad Angerlo een 
project gestart om samen met de inwoners  
van Angerlo de eikenprocessierups op een 
natuurlijke manier te bestrijden. Om de  
eikenprocessierupsenpopulatie op lange  
termijn in toom te houden is het van belang 
om in de directe omgeving van eikenbomen 
biodiversiteit aan te brengen. Kort gemaaide  
bermen zijn een waar paradijs voor de  
eikenprocessierups, hun voedsel, het  
eikenblad, is binnen bereik terwijl natuurlijke  
vijanden nergens te bekennen zijn. Het  
ophangen van nestkastje voor de vogels 
hebben we in maart 2020 samen gedaan.  
Zaterdag 10 april j.l. hebben we een  
passende wild bloemenmengsel  
(samengesteld door Cruydt-Hoeck), die  
aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden  
van de eikenprocessierups zoals de  

sluipwespen, sluipvliegen, kevers, roofwanten  
en gaasvlieglarven gezaaid in de berm 
naast de parallelweg. We hopen door het  
plaatsen van vogelkastjes en het zaaien van 
wilde bloemen in de berm de overlast van 
de eikenprocessierups op een natuurlijke  
manier kunnen bestrijden. De Tuynderie  
bedankt voor het zaaiklaar maken van de 
berm en NTp bedankt voor het beschikbaar 
stellen van het afzetlint en de paaltjes.

INGEZONDEN Dorpsraad Angerlo
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Net of je meevliegt met astronaut André  
Kuipers door de ruimte. Het virtual reality  
lesprogramma SpaceBuzz leert kinderen 
over de aarde en de ruimtevaart en stond  
maandag 23 maart op het Dorpsplein in  
Giesbeek. 
Die middag mochten de leerlingen van 
groep 7 en 8 beurtelings in deze raketbus  
plaatsnemen. Dit vijftienmeter lange  
voertuig rijdt op inschrijving langs  
Nederlandse scholen en stond vandaag op 
het dorpsplein voor de bovenbouwleerlingen 
van de paulusschool.
Groep 1 en 2 hebben ook een kijkje genomen 
bij deze indrukwekkende wagen aangezien zij 
ook werken aan het thema ‘Ruimtevaart’.
De kinderen kunnen met deze ruimtereis 
virtueel de aarde en de maan zien vanuit de 
ruimte.
De “VR” of virtual reality-ervaring is bijna 
eng, zo echt. In speciale meebewegende  
stoelen en met een speciale bril met  

koptelefoon op, is het net of de leerlingen 
zelf in een ruimteschip zitten. De omgeving 
wordt direct vergeten. De brillen reageren op  
beweging, dus wie omhoog kijkt, ziet 
ook daadwerkelijk het plafond van het  
ruimteschip. Tijdens de reis van zo’n vijftien 
minuten vliegen leerlingen met André Kuipers 
mee de ruimte in en ze zien de aarde vanuit 
het perspectief van de astronaut. De bekende  

Nederlandse astronaut hielp mee met de  
ontwikkeling van het programma.
Kuipers vertelt tijdens de VR-reis wat er 
zoal te zien en deelt “weetjes” over de  
ruimtevaart ,,De grens tussen dag en nacht 
wordt Terminator genoemd.’’ Hij neemt de 
kinderen mee over Nederland: ,,Als je goed 
kijkt, zie je zelfs de Afsluitdijk’’ en de rest 
van Europa. Ook zijn de oceanen te zien, de  
kleiner wordende ijskappen en de ontbossing 
in het regenwoud van Borneo. Verschillende 
satellieten vliegen voorbij, het Noorderlicht is 
te zien en ook bliksem is een bijzonder gezicht 
vanuit de ruimte. ,,Zie je de vele lichtjes, dat 
zijn allemaal mensen’’, vertelt Kuipers tijdens  
de ruimtetocht. Ook maken de leerlingen 
nog een klein uitstapje naar de maan, waar  
Kuipers zelf nog niet is geweest.
Eenmaal terug in de klas waren de reacties 
overweldigend. “Dit is het mooiste wat ik ooit 
heb meegemaakt!” was één van de reacties.
Afgelopen weken hebben de kinderen 
van groep 7 en 8 veel geleerd over de  
ruimtevaart. Alle leerlingen kennen namen en 
volgorde van de planeten. Ze weten ook hoe 
deze eruit zien. Het project wordt afgesloten 
met de bouw van het eigen zonnestelsel. De 
resultaten verfraaien inmiddels de school.
Kinderen sloten het project af onder het  
motto: “De toekomst is aan ons”.

Bezoek Paulusschool aan de SpaceBuzz

FAMILIEBERICHTEN

Los mogen laten
op de plek waar 

het leven ooit begon.

De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie 
woorden en uw belangstelling bij het afscheid 

van onze Ma, Oma en Omi, 

Mieneke Wieggers – Meurkes 
hebben op ons een diepe indruk gemaakt. 

Hartelijk dank daarvoor. 
Fam. Wieggers

Fam. Van Beersum

Overal puppy’s 
Het is een stuk gezelliger in onze dorpen. Overal 
praten mensen over hun nieuwe en liefste speeltje:  
de pup. De hoeveelheid jonge honden die ik  
tegenkom tijdens mijn wandeling met de eigen 
pup is waanzinnig. Nooit kozen zoveel inwoners 
tegelijkertijd voor een viervoetig gezinslid. Leuk, 
gezellig, speels en goed voor je gezondheid. 
Het leuke aan zoveel jonge honden tegelijkertijd  
is dat het leren kennen zoveel makkelijker is.  
Snuffelen, kwispelen, omhoogkijken naar de baas 
en weer verder. En wanneer het elkaar kent zijn het 
meestal vrienden voor het leven, want het geurtje 
is bekend en dus geruststellend. 
Een nadeel is wel dat ook de pup hun behoeftes 
hebben en doen. Hondenpoep is door de jaren heen 

altijd een veel genoemd ongenoegen, maar de 
stap van ongenoegen naar echte overlast is nu wel 
erg klein. “Niet de honden, maar de bazen moeten  
opgevoed worden”, vat een hondenbezitter  
het probleem en de oplossing samen. Er zijn 
links en rechts voldoende afvalbakken, de poep  
opruimen zou dus geen probleem moeten zijn, ook 
wanneer de wandeling nog verder gaat.
Het is al met al wel de vraag wat de  
hondentoevloed gaat betekenen. Versterkt het de 
‘sociale cohesie’, kenmerkend voor ons dorpen. 
Of wordt het hondenbezit een twistpunt: tussen  
voor- en tegenstanders, tussen hondenliefhebbers 
en hondenpoephaters. In principe hebben we het 
zelf in de hand, of beter, in het poepzakje. 

INGEZONDEN Wouter en Joop
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Een schoolfoto van een halve eeuw  
geleden
Een stram lijf en stramme benen omdat 
je gisteren net even te veel fysieke arbeid 
hebt verricht. Of ’s morgens even tijd nodig  
hebben om op gang te komen. En  
mankementen die te maken hebben met de 
voortschrijdende ouderdom. 
Deze dingen lijken geen betrekking te hebben 
op de jongens en meisjes op de afbeelding 
van deze maand. Maar de schijn bedriegt. 
Want de foto is zo’n halve eeuw geleden  
gemaakt en de jongeren van toen zijn nu 
zo oud dat ze misschien al eens aan de  
naderende pensioendatum beginnen te  
denken. En voor sommigen zijn de  
beschrijvingen hierboven wel degelijk van 
toepassing.
Wie herkent deze kinderen van de Lathumse 
Jonkersschool? En natuurlijk willen we ook 
graag het precieze jaartal van de foto weten.

De vrouw in de deuropening (5) bij de  
familie Wolsink blijft onbekend. Op de foto 
in het Angerlo’s Nieuws van januari is geen 
respons gekomen. Maar reacties kunnen  
alsnog worden doorgegeven aan de bekende  
adressen: Henk Derksen of Frits van den 
Berg: henk.janny.derksen@gmail.com of via 
diens telefoonnummer 0313  63 1218 en  
frits.van.den.berg@kpnmail.nl of telefoon-
nummer 0313 63 1751. 
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Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 3.650Wp
Verwachte jaaropwekking 3.285 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 365Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3600D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.995,-
BTW voordeel  €    613,-
Restantbedrag  € 3.382,-

Actiecode: #365WP

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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Drie hoeraatjes voor de worm
Het komende jaar houd ik een dagboek bij, in 
de vorm van deze column, over mijn ecologische 
moestuinproject. De plantjes gaan de grond in! 
Wat heerlijk om in mijn nieuw aangelegde moes-
tuin te werken. Terwijl ik voorzichtig een gaatje prik 
in de grond om een klein plantje erin te stoppen, 
komen de wormen en andere beestjes mij tege-
moet. Een gruwel voor de een, is een feestje voor 
mij. Want die wormen, die in mijn andere moestuin 
in Arnhem ontbreken, zijn in mijn nieuwe moestuin 
in overvloed. En dat is een goed teken! Wormen 
zorgen namelijk voor heel wat fijne eco-processen. 
Ze eten organisch materiaal en poepen dat in de 

vorm van voedingsstoffen voor mijn planten uit. 
Belangrijke mineralen worden door wormen als 
kant en klaar opneembare pakketjes aangeboden 
voor planten. Omdat ik werk met een spitvrije me-
thode en daarbij een nieuwe laag grond op het 
grasveld heb aangebracht, mengen de wormen 
nu de onderste laag met de bovenste laag grond. 
Die mix in grondsoorten zorgt voor meer en divers 
leven in mijn moestuin. Met hun gangen en gespit 
zorgen de wormen voor luchtigheid in de grond. 
Dat is goed voor de nieuwe fragiele wortels van 
plantjes en voor het afvoeren van water. Kortom: 
lang leve de worm!

DE MOESTUIN door Lisa

van onze correspondent Anneke Nijman

Een echte bakker!
Bestaat het nog? Een warme bakker, die het 
echte ambacht uitoefent in onze dorpen?
Daar kan ik volmondig ‘ja’ op zeggen. Dat 
is Crist ten Veen (62 jaar) van de brood- en  
banketbakkerij in Angerlo. De brood- en  
banketbakkerij, die inmiddels ruim 60 jaar 
bestaat. 
Crist ging naar de technische school en begon 
daarnaast op zijn twaalfde jaar al met venten.  
Hij startte op zijn 16e jaar parttime in de  
bakkerij van zijn vader.

Crist vertelt: “Ik sta ‘s ochtends om 3.30 uur 
op en werk dan tot 12.00 uur. Daarna ga ik 
2.00 uurtjes slapen en rond 15.00 uur weer 
aan de slag tot het werk af is. Dat kan om 
19.00 uur zijn, maar kan ook pas om 21.00 
uur zijn. ‘s Avonds zet ik ook alles klaar voor 
de volgende dag. 
‘s Nachts slaap ik ongeveer vier uur. Meer heb 
ik niet nodig. Ik kan ook niet vroeg naar bed 
gaan. 
Van vrijdag op zaterdag sla ik een nacht over. 
Ik begin dan om 16.30 uur en werk dan door 
tot de volgende dag tot 12.00 uur. Daarna ga 

ik eerst een uurtje slapen, omdat de pap dan 
op is. 
Zondag is mijn rustdag, dan kom ik de bank 
nauwelijks af.”
Toos, de vrouw van Crist, werkt ook in de  
winkel. Daarnaast doet zij de administratie 
en bestelt het meel enz. bij Koopmans in 
Leeuwarden. Ze zijn beide harde werkers en 
zichtbaar een goed team. En ondanks dat er 
heel veel werk verzet moet worden, zien ze er 
allebei goed en ontspannen uit.
Zoon Tom, die nu 35 jaar is, werkt in een  
garage en verkoopt auto’s. Hij zal zeker niet 
de opvolger in de bakkerij worden. 
Crist wil doorgaan tot zijn pensioen, maar of 
hij dat volhoudt, weet hij niet. 
Naast zijn vak is hij een fanatiek skiër, houdt 
van biljarten, alle sporten eigenlijk om naar te 
kijken en is ook gek op kaarten. 
Toos zegt: “Ik ben graag thuis en vind het leuk 
om met vriendinnen af te spreken. Daarnaast 
hebben we vier katten, waar ik erg gek mee 
ben. Als je de hele dag al samen werkt, is het 
ook heel fijn als je je eigen bezigheden hebt.”
Alles wordt door Crist zelf gebakken. Je kan 
het zo gek niet bedenken, allerlei soorten 
brood, caloriearm, spelt, koekjes, taarten, 
cake enz. De liefde voor het vak straalt er 

vanaf. 
Op internet staat dat hij een ouderwetse  
kwaliteitsbakker is, heerlijk brood heeft en 
goed smakelijk gebak (op bestelling naar 
wens gemaakt). Hij heeft goede service en 
een goede prijs/kwaliteitsverhouding. 
Op dinsdag, donderdag en zaterdag komt hij 
in Giesbeek. Op woensdag en vrijdag gaat hij 
buitenaf de boer op. Hij komt van Lathum tot 
Wehl en alles wat daartussen zit. Iedereen 
gaat in deze tijd bezorgen, zoals AH, maar 
ik doe dat altijd al. Venten zoals hij dat zelf 
noemt. 
Een schoonzusje en nog wat bekenden  
werken mee. Ze kunnen daar ook altijd een 
beroep op doen, als dat nodig is. Naast  
werken, moet het ook gezellig zijn en gezien 
de lange staat van dienst van de helpende 
handen zal dit ook zeker zo zijn. 
Tot slot maak ik nog een paar foto’s. Toos wil 
niet op de foto, dat is voor Crist. Maar wie 
toch graag kennis met haar wil maken, ze 
is van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 12.30 uur en zaterdag de hele dag te 
vinden in de brood- en banketbakkerij aan 
de Dorpstraat in Angerlo, waar iedereen van 
harte welkom is. 
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281 reacties op het ontwerp voor Angerlo

Wij hebben een ontwerp gemaakt voor de  
opknapbeurt van Angerlo. Omdat we geen 
bewonersbijeenkomsten kunnen houden, 
hebben we een digitaal platform ingericht. 
Van 22 februari tot 22 maart 2021 konden 
inwoners van Angerlo hun opmerkingen of 
ideeën aan ons laten weten op dit platform. 
Dit hebben 210 inwoners gedaan. Zij hebben 

281 reacties op de kaarten gegeven. 
Welke reacties?
De meeste reacties gaan over de inrichting 
van de Doesburgseweg, de éénrichtingsweg 
in de  wethouder Tieckenstraat-Walbekerveld, 
over parkeren aan het Walbekerveld, de  
inrichting van de Dorpsstraat, de  
parkeersituatie in de prinses Margrietstraat 
en over bomen. 
Hoe nu verder?
Wij inventariseren en bundelen alle reacties.  
Daar waar het mogelijk is passen wij de  

ontwerpen aan. Binnenkort informeren wij de 
inwoners van Angerlo over de reacties en het 
vervolg in een nieuwsbrief. 
Kan ik nog meedoen met afkoppelen van 
het regenwater?
Op de site konden inwoners ook laten weten 
of ze gebruik willen maken van ons aanbod  
om hun woning aan de voorkant af te  
koppelen van het regenwater. Hiervoor  
hebben 25 inwoners zich aangemeld. Wilt u 
ook meedoen? Dat kan, stuur een mail naar 
angerlo@zevenaar.nl.

Met natuurlijke ingrediënten
Brood bij de supermarkt: ‘Met natuurlijke 
ingrediënten’ staat op de zak. Iemand heeft 
bedacht dat dit de informatie is die de  
consument moet weten. Je hoeft geen bakker 
te zijn om te weten wat er in zit en wat er 
in zit is per se natuurlijk; meel, water, zout, 
beetje gist. Wat wil die sufferd zeggen met z’n 
dikgedrukte leus. 
Het valt niet mee je af te schermen voor de 
stupiditeit die de reclame kenmerkt. Het 
went, je stompt af, soms heb je het zelfs niet 
echt in de gaten, maar wanneer je je scherm 

laat zakken, overspoelt de gekte je met  
geweld. Vergeleken met de kinderen die me  
vertellen dat kopen bij Ikea of een  
mobieltje halen bij Vodafone (geloof ik) 
de wereld redt, is de dame die zegt dat het 
feit dat haar matras uit Didam komt, dit als 
belangrijkste kwaliteitskenmerk, al bijna een 
verademing. 
Het is vooral de minachting die me irriteert. Ze 
zetten me weg als een breingestoorde zombie 
die inderdaad niet snapt dat er meel zit in het 
brood dat ik eet. En ja, het gft-bakje is handig,  

maar zal de ecologische ramp die als een  
komeet op ons afkomt niet stoppen, dus val 
me niet lastig met dit opgeblazen geleuter. 
Ergens heb ik ook wel begrip voor die  
reclamemeisjes en -jongens. Wat kun je nog 
verzinnen om een mobieltje aantrekkelijker te 
laten lijken. Of een fabrieksbrood gebakken 
zonder karakter of vakmanschap. 
Misschien is dit een pakkende leus: “Nu: 
gegarandeerd zonder karakter en vakman-
schap”. Als ik inderdaad zo stom ben als zij 
denken, gaat dit de verkoop zeker stimuleren. 

RS-Pompen levert en onderhoud onder andere:

• Hydrofoorpompen
• Centrifugaalpompen
• Dompelpompen
• Vuilwaterpompen
• Bronpompen en -motoren
• Verticale in-line pompen
• Verticale en horizontale meertrapspompen
• Splitcasepompen
• Periferale (slangen) pompen
• Verdringerpompen
• Mixers
• Solar pompen en toebehoren.

Hydrofoor pompen uit 

voorraad leverbaar, 

al vanaf 

€ 225,- 

incl. BTW!!

RS-Pompen   www.rs-pompen.eu  NL85612255B01
Uitmaat 10B    Info@rs-pompen.eu  K.V.K nr. 65560418
6987 ER Giesbeek   +31 (0)85 06 08 250 

RS Pompen is onderdeel van RS-Machinebouw B.V.

De extreme warmte en droogte van de afgelopen zomers heeft grote gevolgen 
voor uw tuinen, weilanden en akkerbouw. Een beregeningspomp is dan onmisbaar. 
Bent u van plan om uw tuin te beregenen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij hebben meerdere geschikte pompen in ons pakket. Op aanvraag kunnen we ook groot 
volume vuilwater pompen, bouw pompen, industrie pompen en irrigatie pompen van o.a. 
Euromacchine  leveren. Deze is diesel of elektrisch aangedreven.

Ook het onderhoud van uw huidige pompinstallatie kunnen wij voor u verzorgen. 
Dus bent u op zoek naar een specifieke pomp of het onderhoud aan uw eigen pomp? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Neem voor vragen contact met ons op. 
Wij staan u graag te woord.

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar
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KERKDIENSTEN

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

4 mei 10.00 uur  Gebedsdienst past. team
8 mei 19.00 uur Gebedsdienst Jan ubbink
13 mei 10.00 uur Hemelvaart Oecumenische dienst te 
   Lathum pastor Jeroen Heemink
22 mei 19.00 uur Gebedsdienst Jan ubbink

Voor de maandelijkse seniorenviering zijn bewoners van Binnenrijk 
e.a. van harte welkom. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

In verband met de coronap-maatregelen zijn de diensten niet  
toegankelijk, maar zijn de diensten te beluisteren via een livestream.
Kijk op www.kerklathum.nl voor de verwijzingen.
 
25 april 10.00 uur ds. E. Wijnants Rijnwaarden
02 mei 10.00 uur mw. G. pols uit Zutphen
09 mei 10.00 uur ds. W. van Wakeren uit Veenendaal
13 mei 10.00 uur Oecumenische Hemelvaarsviering
16 mei 10.00 uur ds. R. van der Hucht uit Didam
23 mei 10.00 uur pinksteren ds. A. Hiemstra uit Arnhem
30 mei 10.00 uur ds. G. Jansen, predikant 
   Lathum/Giesbeek
06 juni 10.00 uur ds. W. ten Boom uit Didam
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Scheuren en verzakkingen in 
Giesbeek
In de vorige editie van het Angerlo’s Nieuws en via Facebook hebben  
we u gevraagd zich te melden als u last heeft van scheuren of  
verzakkingen in uw woning. Tot nu toe hebben we meer dan 20  
meldingen ontvangen. Het is tot 1 juni nog mogelijk om een melding 
door te geven. Daarna maken we de balans op en gaan in gesprek met 
de gemeente over de gedane meldingen. 
Opgeven kan door een bericht te sturen naar  
scheuren-verzakkingen@dorpsplatformgiesbeek.nl

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek

Deelnemers Dorpsplatform gezocht!
Heb je een goed idee om Giesbeek mooier te maken. Wil je een  
bijdrage leveren bij de onderwerpen die er nu al spelen. Of wil je  
bijvoorbeeld voor de periode van 1 jaar ons team versterken? Meld je 
dan aan via info@dorpsplatformgiesbeek.nl

De komende 4 mei-herdenking en 5 mei-
viering heeft dit jaar als thema: “Na 75 jaar 
vrijheid”. De balans wordt opgemaakt; waar 
staan we nu en hoe vrij zijn we in 2021? Door 
de moeilijke omstandigheden van nu hebben  
zelfs sommige mensen het gevoel dat de  
vrijheid hen ontnomen wordt. 
Het samen herdenken, hoe het was en hoe het 
is, is nog steeds een krachtige boodschap van 
verbondenheid. Op 4 mei herdenken we ook 
in onze dorpen de beëindiging van de Tweede  
Wereldoorlog en slachtoffers die daarbij  
gevallen zijn. 

Door de huidige beperkingen voor  
evenementen zal de herdenking, net als vorig 
jaar, een sobere invulling krijgen. B&W leggen  
samen met leden van het 4 mei comité  
Angerlo, Lathum en Giesbeek een krans bij 
de drie herdenkingsmonumenten, die zich 
op de begraafplaatsen bevinden. Op deze  
monumenten staan de namen van de  
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. We 
steken de kaarsen in de stormlantaarns aan 

om de slachtoffers van oorlog te herdenken.  
Vlak voor 20.00 uur wordt in ieder dorp 
het taptoesignaal live gespeeld door lokale  
trompettisten van Nieuw Leven uit Angerlo 
en St. Gregorius uit Giesbeek. Na 2 minuten 
stilte wordt het Wilhelmus gespeeld. 
Ook dit jaar zal de herdenking helaas zonder  
publiek zijn. Van de herdenking worden fo-
to’s gemaakt die terug te vinden zijn op de  
Facebookpagina van het 4 mei comité -  
Angerlo, Lathum en Giesbeek.
In alle drie onze dorpen staat een  
herdenkingsboom (een rode beuk) ter  
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 
Het Nationaal Comité geeft nog de suggestie 
om een digitale bloem te leggen bij een zelf 
te kiezen oorlogsmonument. Dit kan via de  
pagina van 4en5mei.nl

Dodenherdenking op 4 mei
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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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In het jaar 1744 komt pannerden geheel 
onder water te staan als gevolg van een  
dijkdoorbraak in de Kanaaldijk. Ook een 
groot deel van het Ambt Lijmers heeft dan 
te maken met wateroverlast. Alleen de stad 
Zevenaar blijft droog. Het lager gelegen  
Zevenaarse Grieth komt onder water te staan 
net als delen van Duiven, Groessen, Angerlo,  
Giesbeek, Lathum en Westervoort. Tot  
overmaat van ramp heerst  er in deze  
gebieden ook nog een zeer ernstige  
veeziekte. Op zaterdag 28 augustus 1745, 
wordt de predikanten opgedragen om  
wekelijkse bidstonden te houden om te  
bidden dat de gevreesde veepest snel voorbij  
mag gaan. Ook wordt er gebeden om de  
toenemende oorlogsgeruchten alleen  
geruchten te laten zijn. Die oorlogsgeruchten  
hadden te maken met de Oostenrijkse  
Successieoorlog (1740-1748). Veepest slaat in 

deze eeuw regelmatig genadeloos toe. Vooral 
in 1714, 1745 en 1768 raken in Giesbeek 
veel (keuter)boeren door deze gevreesde  
infectieziekte in een klap hun vee kwijt. 
Door deze ziekten, sterfte, plunderende  
soldaten, rondtrekkende bendes, slecht weer, 
extreme winters en natuurgeweld, leven  
velen toch al bij voortduring op de rand van 
het bestaan. Enerzijds ondergaan velen de 
runderpest met veel berusting en een enorm 
vertrouwen in God, anderzijds is het leed bij 
veel keuterboeren enorm groot. Opvallend is 
het verschil in de bestrijding van deze ziekte 
tussen verschillende plaatsen. In pruisische  
gebieden van de Lijmers, o.a. Zevenaar  
Duiven en Wehl, worden onder invloed van 
de verlichte koning Frederik 2 de Grote,  al 
de nieuwste inzichten rond inentingen  
toegepast, terwijl in de Gelderse  
gebieden, o.a. Angerlo, Giesbeek, Didam en  

Westervoort, de bestrijding zich beperkt tot 
bidden tot God. In de winters die soms zeer 
streng zijn ontstaat veel ongemak doordat het 
opstuwende water kruiend ijs gaat vormen.  
Daardoor breken op bepaalde zwakke  
plekken de dijken door. Het kruiende ijs  
vernielt deze dijken en een overstroming is 
daarna het gevolg. Vele inwoners van de  
Lijmers vertoeven dan dagenlang op hun  
zolders of daken van hun huis. Ook gaan 
veel huizen door de watermassa verloren. In 
1758 is de zomer uitzonderlijk nat en komen  
de landerijen onder water te staan. Er  
ontstaat daardoor een groot tekort aan 
hooi, het hoofdbestanddeel van het voedsel 
voor het vee. Volgende keer gaan we verder,  
hopelijk met iets positievere berichten.  
Bronnen: Internet.

Onze omgeving in vroeger tijden

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

Pimpelmees
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Geraniumverkoop St. Gregorius
Omdat er weer veel vraag naar is maken  
leden van St. Gregorius het dit jaar weer  
mogelijk om geraniums, vlijtige liesjes en 
potgrond te bestellen. Zij willen deze actie 
op een veilige manier organiseren, vandaar 
dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren  
enkele aanpassingen zijn. Zoals u bent  
gewend kunt u bestellen m.b.v. het  
bestelformulier dat u vorige week in uw 
bus heeft gekregen. In verband met de  
coronamaatregelen en de veiligheid worden 
de bestelformulieren dit jaar niet opgehaald. 
u kunt deze formulieren ingevuld inleveren  
bij Jan Kelderman (Meentsestraat 60), 
Henk Kock (Barenbroeklaan 17) of Odette  
Wardenier (Ringoven 9). De bestelling 
kan dit jaar ook gemaild worden naar  
geraniumverkoop@stgregoriusgiesbeek.

nl. Inleveren op de aangegeven adressen of  
bestellen via de mail kan tot uiterlijk 1 mei. 
uw bestelling wordt gratis aan huis bezorgd 
in Giesbeek en Lathum op zaterdag 8 mei, de 
dag voor Moederdag. Bij het inleveren van 
uw bestelformulier kunt u het totaalbedrag  
gepast in een envelop bijsluiten, maar  
betalen via een Tikkie is ook mogelijk  
wanneer u uw 06-nummer noteert op het  
bestelformulier. Bestellingen buiten Giesbeek  
en Lathum kunnen op 8 mei worden  
afgehaald. u wordt dan van tevoren gebeld 
om een afhaaltijd af te spreken.
Voor meer informatie over de actie, de kleuren 
van de bloemen en de prijzen kunt u terecht 
op www.stgregoriusgiesbeek.nl. u vindt daar 
ook een bestelformulier dat u kunt gebruiken. 

INGEZONDEN St. Gregorius

van onze correspondent Anneke Nijman

Koningsdag in onze dorpen, anders dan anders, 
wat kan er wel, wat kan er niet

Oranjevereniging Angerlo bezorgt  
traditiegetrouw een flyer op oranje papier  
huis aan huis met het programma van  
Koningsdag. Als aardigheidje zat er dit jaar 
een oranje ballon bij met het verzoek deze 
samen met de Nederlandse vlag aan de  
vlaggenstok te hangen of voor het raam te 
hangen.
Op deze manier wordt toch een beetje het 
Oranjegevoel op Koningsdag in Angerlo  
gecreëerd.
Helaas kan er niet een Oranjefeest  
georganiseerd worden zoals Angerlo dat  
gewend is, maar voor de kinderen van ons 
dorp zal er een online Oranje Kinderbingo  
georganiseerd worden van 11.00 uur tot 
12.30 uur, waarbij leuke prijzen te winnen 
zijn. Er is zelfs nog een prijs voor de mooiste 
of origineelste Oranje-outfit. 
Ook de volwassenen kunnen aan de slag 
met het oplossen van een woordzoeker, 
die op de flyer staat. Deze oplossing kan 
naar oranjeverenigingangerlo@gmail.com  
gemaild worden. Na loting zullen de winnaars 

thuis hun prijs ontvangen. 
Nog geen lid? Dit kan voor € 15,00 per jaar. 
u hebt dan toegang tot de feestavonden  
en/of kunt meedoen aan de diverse  
Oranjespelen tijdens de Oranjefeesten in  
Angerlo. Zie e-mailadres. 
Helaas ook dit jaar geen Koningsdag in 
Lathum. Er zijn eigen initiatieven zoals 
met jong en oud het Wilhelmus spelen,  
instrumentaal, en samen een drankje doen. 
Allemaal buiten en op afstand maar wel  
samen. Voor Lathum is het samen zijn erg  
belangrijk. Maar Stichting Oranje Boven 

Lathum zit niet helemaal stil. Stichting Oranje  
Boven Lathum heeft samen met de Ds  
Jonkersschool naar de Koningsspelen  
gekeken en hadden 2 leuke spelattracties: 
stok vangen en spijkerbroek hangen op het 
schoolplein. Op vrijdag 23 april vonden deze 
Koningsspelen plaats, waarbij actief bewe-
gen voorop stond maar ook zeker erg leuk is 
om dit met alle kinderen te doen. Ook hier 
staat het samen zijn en samen dingen on-
dernemen centraal. En ook al gaat de school 
eind van dit schooljaar dicht, het samen zijn 
en samen dingen ondernemen zal blijven in 
Lathum. Stichting Oranje Boven Lathum zal  

Koningsdag blijven organiseren.
Koningsdag start in Giesbeek altijd op het 
Dorpsplein met kinderen, ouders en andere 
dorpsgenoten. Daar gaan de activiteiten  
normaliter van start. 
Vorig jaar kon dat helaas niet plaatsvinden en 
ook dit jaar gaat het niet lukken. Veel mensen  
in Giesbeek kennen elkaar en het is dan  
moeilijk om afstand te houden. 
Stichting Oranje Evenementen Giesbeek heeft 
daarom wat anders bedacht. 
De kinderen van de paulusschool hebben 
een kleurplaat gekregen, waarop een vlag 
staat. Het was de bedoeling dat de kinderen 
de vlag aan twee kanten inkleuren en er een  
prachtige vlag van maakten. Het kunstwerk 
kon tot uiterlijk donderdag 22 april in de klas 
ingeleverd worden. 
De jury zal er vervolgens een mooie  
vlaggenlijn van maken, die op 27 april op het 
Dorpsplein zal wapperen, zodat we toch een 
beetje een Oranjegevoel hebben. Hoe leuk is 
het om dan je eigen vlag op het Dorpsplein te 
zien wapperen. 
Je kunt er ook nog een prijsje mee winnen, 
daarvoor zijn er drie groepen gemaakt, groep 
1 en 2, groep 3, 4 en 5 en tot slot groep 6, 7 
en 8.  
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van onze correspondent Anneke Nijman

Paasattenties – wij hebben je gemist!
Inmiddels is het meer dan een jaar geleden, 
dat ons leven veranderde, dat er niets meer 
kon, dat heel veel stil kwam te liggen. Nu  
beginnen we voorzichtig weer vooruit te  
kijken en laten veel verenigingen hun leden 
weten hoeveel zij hen, hoeveel wij elkaar,  
gemist hebben. Maar ook dat er misschien op 
niet al te lange termijn weer mogelijkheden 
zijn....

De koersbalvereniging De Juiste Koers  
verrast hun leden voor de paasdagen met een 
paasei gevuld met bonbons. “Zolang hebben 
wij elkaar niet gezien en we missen elkaar. 
Als alles meezit, hopen we in september weer 
te kunnen starten met een nieuw seizoen. 
Elke donderdagmiddag spelen we van 14.00 
uur tot 16.00 uur in de grote ruimte van het  
Kulturhuus de Brede Blik in Giesbeek. En 
er is tijd voor koffie, je hoeft geen ervaren  
koersballer te zijn, gezelligheid is het  
belangrijkste. De contributie bedraagt € 6,00 
per maand. Aan het eind van het seizoen 
gaan we, na aftrek van de kosten, hiervan 
uit eten. We hebben ruim 20 leden. Mocht 
je interesse hebben, neem dan contact met 
mij op, telefoon 0313-632336,” aldus de  
voorzitter Theo Eikelkamp. 
De seniorenvereniging Giesbeek telt meer 
dan 110 leden en verraste hun leden voor de 
pasen met een paasbloemetje, wat bijzonder  
gewaardeerd werd. Het bestuur telt 5  
leden en zo was het rondbrengen van  
paasbloemetjes goed te doen. Voorzitter  
Ineke Kok vertelt: “We hebben elkaar zo  
gemist en de contacten waren weer zo 
fijn, ook al was het op afstand. In de regel  
organiseren we leuke activiteiten het hele 
jaar door, van Kerstkoor van John Stinissen, 

een middagprogramma met bijvoorbeeld  
fascinerende beelden van een ballonvaart, 
gezellige avonden met oa Oud Hollands 
entertainment, paas/lentefeest enz. En dat 
allemaal in zaal “De Kruk van Het Hof van 
Giesbeek”. In mei sluiten we altijd af met een 
etentje. Nieuwe leden zijn zeker welkom en 
kunnen Ineke bellen voor informatie telefoon 
0313-631906. Contributie bedraagt € 17,50 
per seizoen. Voor sommige activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. 
De protestantse Kerk Lathum/Giesbeek  
organiseert al ruim 25 jaar in Het Gebouw in 
Lathum een paasontbijt op eerste paasdag 
voorafgaand aan de kerkdienst. Er zijn altijd 
tussen de 70 en 90 vroege gasten. Vorig jaar 
kon dit voor het eerst helaas niet doorgaan 
en werd bij de senioren een tasje aan de deur 
gehangen met een ontbijt zodat zij toch een 
paasontbijtje van de kerk hadden ontvangen  
en zij wisten dat de kerk hen niet zou  
vergeten. 

Dit jaar is er een tasje met lekkernijen en 
een bloemetje aan alle 165 leden van de  
protestantse kerk rondgebracht. Het  
rondbrengen van de tasjes was een hele 
klus, maar door vrijwilligers met veel plezier  
gedaan. Deze actie is ook heel erg  
gewaardeerd. Op dit moment zijn er 
geen diensten in de kerk te Lathum op  
zondagochtend, maar zijn de diensten om 
10.00 uur online te volgen via het YouTube 
kanaal pKN Lathum-Giesbeek. Zou u deze 
diensten willen zien en het lukt u niet, dan 
kunt u contact opnemen met Adri Breure,  
telefoon 06-30228011. Het kerkbestuur hoopt 
heel erg dat het niet lang meer zal duren 
voordat de deuren weer opengaan en mensen 
weer in de kerk ontvangen kunnen worden. 
Het bestuur van het T.O.p. Koor in Giesbeek 
heeft haar 26 leden voor pasen een chocolade 
paaskip met chocolade eieren gebracht. Vanaf 
maart vorig jaar wordt er al niet meer samen 
gezongen op twee woensdagochtenden van 
9.30 uur tot 11.30 uur in de maand en ook 
het optreden op de derde woensdagochtend 
in het Binnenrijk is er niet meer geweest. 
Voorzitter Thea Hulshorst aan het woord: “We 
missen elkaar en we missen het Binnenrijk. We 
zingen graag samen onder leiding van Marion  
Leenders en begeleiding van keyboard en  
accordeon, drinken koffie in de pauze en  

praten bij. Niet de zangkwaliteit, maar  
gezelligheid staat bij ons voorop. Voor  
interesse kan met mij contact opgenomen 
worden: telefoon 0313-631647. Natuurlijk 
kun je ook altijd een keer komen kijken als we 
weer kunnen zingen en hopelijk duurt dat nu 
niet meer heel lang.”
Vrouwen van Nu Angerlo verrast haar bijna 
80 leden met een attentie met pasen, waarin 
de paaseitjes niet mochten ontbreken. Acht 
keer per jaar wordt er een leuke avond in 
de Meent georganiseerd, waarbij cabaret,  
toneel, muziek en lezingen aan bod komen 
en een avond met Kerst. Daarnaast worden  
(creatieve) workshops, excursies en  
koffieochtenden georganiseerd. 
In de zomermaanden gaan zij met de fiets 
of auto naar verschillende tuinen in de  
omgeving. 

Iedere maand ontvangen leden een  
nieuwsbrief met daarin alle informatie over 
wat er te doen is binnen de vereniging en over 
andere onderwerpen. Het mag ook een lekker 
recept zijn of iets anders. En omdat zij elkaar 
nu even niet kunnen ontmoeten, verschijnt er 
zelfs twee keer per maand een nieuwsbrief. 
Heb je vragen of wil je meedoen, neem dan 
contact op met petra Keppel, secretaris,  
telefoon 06-53571644 of kijk op hun website 
www.vrouwenvannu.nl/angerlo.
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OPEN
  Maandag  

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag 

9.30 -16.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -16.00

Gesloten

Fiets 
Ergonomie
Specialist

(3D Bodyscan)

Pakketten
DPD, UPS
& Homerr

E-bike
Mountainbike

Race en 
kinderfietsen

specialist

Maatwerk in 
bakfietsen 

en 
zorgmiddelen

Vrijblijvend
testen altijd 

mogelijk

Doornbikes.nl     Uitmaat 25 Giesbeek     0313 - 633 110

Fiets- en
zorgmiddelen

verhuur

Maatwerk in
bedrijfsfietsen

Het koor Zang en Vriendschap mist ook hun 
ruim 25 leden. Met pasen ontvingen de leden 
een kaart, natuurlijk met paasei en paasgroet. 
Om toch maar weer iets van elkaar te horen, 
want ook zij missen elkaar. Normaliter wordt 
elke dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 
uur gezongen in het Gebouw te Lathum. 
Elk jaar werken zij met plezier mee aan de  

kerstnachtdienst in Lathum en ook met de 
jaarlijkse 4 mei viering. 
De hoop is dat er dat er snel weer gezongen 
kan worden als iedereen ingeënt is en dat het 
duidelijk wordt wat wel en niet kan. 

Een aantal jaren geleden werd er op het  
gebouw van de vuilverbrander in Duiven 
aangegeven dat er op een zaterdag gratis 
compost gehaald kon worden. Deze actie  
herhaalde zich elk jaar in het voorjaar. Altijd 
een geweldige actie. 
Met mijn dochter ging ik dan met de auto 
met schop en plastic in de kattenbak naar de 
vuilverbrander om compost te scheppen. Wij 
vonden dit altijd weer fantastisch om samen 
met vele anderen te doen, afgezien dat mijn 
wederhelft daar beslist minder enthousiast 
over was.
Vanwege corona is de landelijke compostdag 
dit jaar -net als vorig jaar- niet doorgegaan. 
Op zo’n dag wil de afvalsector de burgers 
laten zien hoe ingezameld groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) wordt omgezet in en kennis 
laten maken met het waardevolle product 
compost. 

Sinds drie jaar gebeurt het gratis  
compostscheppen echter niet meer in Duiven,  
maar wordt compost door de gemeente  
gratis uitgedeeld op drie plekken, namelijk in  
Zevenaar (gemeentewerf), de Markt in Lobith 
en het Dorpsplein in Giesbeek. 
Door gft gescheiden aan te bieden, levert  
iedere inwoner een positieve bijdrage aan 
het milieu en is dit goed voor het klimaat. 
De gemeente is hier heel blij mee en dankt 
de inwoners voor hun inzet met maximaal 2  
zakken gratis compost van 40 liter  
die zij - met inachtneming van de  
coronamaatregelen- op 27 maart konden  
halen tussen 9.00 uur en 15.00 uur, maar ‘op 
is op’. 
Er stond een grote gele container op 
het Dorpsplein en de gemeente had mij  
aangegeven dat er 600 zakken uitgedeeld 
zouden kunnen worden. De actie was vrij 

laat bekendgemaakt, maar desondanks was 
het zo’n groot succes dat rond 11.30 uur alle  
zakken op waren. 

De Gemeente Zevenaar bedankt de bewoners!
van onze correspondent Anneke Nijman



• pagina 14 • ANGERLO’S NIEUWS • 24 april 2021 • • pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 24 april 2021 •

Giesbeek nog mooier maken, help ook mee!
Giesbeek nog mooier maken, dat is één van 
de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek. 
Eén van onze acties is het verbeteren en  
verfraaien van de ontmoetingsplekken in 
en rond Giesbeek (bij het Stoomgemaal,  
Veerweg/Kerkstraat en bij de Havenweg/ 
IJsselpad). Samen met Bureau Buitenruimte 
hebben we hiervoor een ontwerp opgesteld, 
met daarin een aantal uitgewerkte locaties.  
Als eerste is de picknickplaats bij het  
stoomgemaal aan de beurt. We gaan 
deze plek omvormen tot een ware  
ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt 
voor meerdere mensen om te zitten, uit te 
rusten en te genieten van de natuur. Om die 
nieuwe prachtplek tot stand te laten komen, 
hebben we ook uw hulp nodig!
De ontmoetingsplek
De plek vormt straks één geheel met de  
omgeving en biedt meerdere zitgelegenheden,  
informatie over de omgeving, verharde  
ruimte om de fietsen te parkeren en een 

afvalbak. Het wordt een plek die ook voor 
mindervalide mensen goed bereikbaar is 
en waar je in de luwte kunt zitten om te  
genieten van het prachtige uitzicht op de 
IJssel. Er komt een houten picknicktafel en 
we maken bankjes op lage muurtjes van 
schanskorven. Die korven worden gevuld met 
kleiproducten zoals dakpannen en bakstenen.  
De muurtjes krijgen de vorm van een  
vloeiende golf, net als de stroom van de IJssel. 
De golfbeweging wordt ook doorgetrokken  
in de bestrating. Door de holtes in de  
schanskorven creëren we ruimte voor  
plantjes en overwinterende insecten.  
Daarnaast richten we de plek onderhoudsarm 
en vandalismebestendig in, zodat iedereen 
maximaal kan genieten, met zo min mogelijk 
ergernis en werk.
Hoe nu verder? 
We zijn nu bezig met de verdere  
voorbereiding en uitwerking van het plan. 
Voor de aanleg op een dijklichaam hebben 

we een vergunning gekregen. De gemeente  
stelt de klinkers voor de verharding ter  
beschikking, maar voor de picknicktafel,  
banken en schanskorven hebben we nog 
meer geld nodig. We hebben al een bijdrage 
van gemeente Zevenaar en een bijdrage van 
het Dorpsplatform. Daarnaast hebben we een 
aantal subsidies aangevraagd. Van de ANWB 
hebben we al een toezegging voor € 7000,-
. De andere aanvragen lopen nog. Hiermee  
zitten we op de helft van de begroting. We 
zijn er dus nog niet en daarom vragen we om 
uw hulp! 
Sponsoren gezocht!
Wilt u als persoon of uw bedrijf een deel 
van het meubilair financieren of sponsoren?  
Dan kunt u contact opnemen met  
ontmoetingsplekken@dorpsplatformgies-
beek.nl. Als dank komt uw (bedrijfs-)naam 
op het informatiebord. Iedere bijdrage is  
welkom! We hebben nog € 5500 nodig om  
alles te realiseren. Dat moeten we als dorp 
toch kunnen regelen! Helpt u ook mee aan 
het nog mooier maken van ons fijne dorp?
Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:
collectanten gezocht in Angerlo!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke  
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar  
collectanten in Angerlo. Help jij ons in de 
strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple 
sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten!  
Collectanten kunnen ervoor kiezen om  
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te  
collecteren. De opbrengst van de landelijke 
collecteweek is van essentieel belang  voor 
de 25.000 mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten leven die 
hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek  

naar MS en onze strijd tegen MS moet  
daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per 
jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale  
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het  
afweersysteem, wordt de laag om de  
zenuwen aangevallen en beschadigd.  
Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waardoor  
verlammings- en uitvalsverschijnselen  
optreden. In Nederland hebben 25.000  
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 
mensen bij. De eerste symptomen treden 

meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. 
Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. 
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS.  
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat 
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is 
daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek  
onder andere aan wetenschappelijk  
onderzoek naar betere behandelingen en een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met 
MS. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

INGEZONDEN Tamara Blom
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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.

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
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 • Lies en Wim Tieben • F.J.H. postma • St. Oran-
je Boven Lathum • A. Elffrink en A.H Elfrink-Meijer • Hans en Tanja Verhoef • Hans 
en Jannie Wieggers • peter Ribbers en Helga Willemsen • Ben en Ine Beekman • 
Gors en Ineke Weijer-Vels • Regien en Hans Becker • C.V. Knor en Knalpot • Herman  
en Ria Witjes-Derksen • Henk en Janny Derksen • Harry en Jeanette de Wild- 
Jansen • N.v.Veenendaal en W. Veenedaal-v.d. Brand • H. Wieggers en W. Wieggers  
Scheoerkamp • M.B. Siebelink-van Dijk • Mieken en Jan Deen • N. Kampstra en 
H. Kamstra-Jager • R. Looten en J. Looten-v. Haren • Ries en Dinie Wieggers • 
W.J. van Haren • Koersbalve. De Juiste koers • Geurt en Anita Smids • Govert en  
Carla Koers • Jelle de Rooij • Ans en Jebbo Haverkamp • Acupunctuur De Liemers  
• Henny en Jan v.d. Brink • Riette te Loo / Geert Kaper • W. Sanders en H. Sanders-
Overmars • Dietmar en Wencke Huber • Henny en Otto Bonte • St. Halfvasten 
Angerlo • Jan en Willie Wieggers • H.T. Huuskers • Schutterij E.M.M. Giesbeek 

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

Mijn naam is Femke van Arem (38),  
geboren en getogen in Giesbeek.  
Getrouwd met Willem van Arem en moeder 
van Bente(4), en Gijs(1) .
Op 1 december 2020 heeft mijn praktijk 
1op1dieetmetfemke haar deuren geopend 
op de locatie aan de Bahrestraat4 in  
Giesbeek . 
Mijn praktijk geeft 1op1 begeleiding voor 
afslanken en gewichtsbeheersing. 

Doormiddel van het stappenplan kunnen we een afslankplan maken op maat.
Elke week bespreken we hoe het gaat, en wegen we op afstand.
Voor vragen mag je mij altijd een berichtje sturen of bellen.
Op de moeilijke momenten ben Ik dan de stok achter de deur.
Van verantwoord afvallen naar bewust genieten.
Maar vooral ook lekker eten . Zo laten we zien dat gezond en lekker heel goed  
samengaan. Daar ligt de kracht en het succes van dit dieet. 
Het stappenplan is naast een dieet ook een bewustwordingsproces om te voorkomen 
dat je na het dieet terugvalt in oude gewoonten.

Gezonde voeding gecombineerd met 
uitgebalanceerde maaltijdvervangers.
De voordelen van de 1:1 Dieet maaltijden:
1). Eenvoudig te gebruiken
2). Geen calorieën tellen en porties afwegen
3). Beperking van koolhydraten
4). Verzadigd gevoel door eiwitten
5). Makkelijk mee te nemen
6). Ruime variatie in maaltijden en smaken

De 1op1 maaltijden bevatten alle  
essentiële vitamines mineralen, eiwitten,  
koolhydraten, vetten en vezels voor een 
evenwichtige voeding. 
Ben jij nieuwsgierig naar dit dieet en  
benieuwd of dit ook kan werken voor jou?
Stuur mij een bericht, en we maken een vrijblijvende afspraak  telefonisch of 
fysieke(Corona veilige locatie) beide is mogelijk.

Bel of stuur een bericht naar 06-48 155615
Of kijk op www.1op1dieetmetfemke.nl
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Op	de	moeilijke	momenten	ben	Ik	dan	de	stok	achter	de	deur.	
Van	verantwoord	afvallen	naar	bewust	genieten.	
Maar	vooral	ook	lekker	eten	.	Zo	laten	we	zien	dat	gezond	en	lekker	heel	
goed	samengaan.	Daar	ligt	de	kracht	en	het	succes	van	dit	dieet.		
Het	stappenplan	is	naast	een	dieet	ook	een	bewustwordingsproces	om	te	
voorkomen	dat	je	na	het	dieet	terugvalt	in	oude	gewoonten.	
	
Gezonde	voeding	gecombineerd	met	uitgebalanceerde	maaltijdvervangers.	
De	voordelen	van	de	1:1	Dieet	maaltijden:	
1).	Eenvoudig	te	gebruiken	
2).	Geen	calorieën	tellen	en	porties	afwegen	
3).	Beperking	van	koolhydraten	
4).	Verzadigd	gevoel	door	eiwitten	
5).	Makkelijk	mee	te	nemen	
6).	Ruime	variatie	in	maaltijden	en	smaken	
	
De	1op1	maaltijden	bevatten	alle	essentiële	vitamines	mineralen,	eiwitten,	koolhydraten,	vetten	en	vezels	
voor	een	evenwichtige	voeding.		
Ben	jij	nieuwsgierig	naar	dit	dieet	en	benieuwd	of	dit	ook	kan	werken	voor	jou?	
Stuur	mij	een	bericht,	en	we	maken	een	vrijblijvende	afspraak		telefonisch	of	fysieke(Corona	veilige	locatie)	
beide	is	mogelijk.	
Bel	of	stuur	een	bericht	naar	06-48	155615	
Of	kijk	op	www.1op1dieetmetfemke.nl	
	
	
	



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

Vrijdag t/m zondag vanaf 14.00 uur staan wij voor u klaar. 
Bestelling doorgeven?  Bel 0313-631319 of stuur een bericht met Whatsapp naar 06-17445907

Pizza diverse soorten pizza’s  vanaf  € 7,95

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

 
Alleen op  

reservering!

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 JAARHET VEERPONTJE VAART DAGELIJKS  
VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
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