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Anticyclisch 
investeren
Enig idee hoeveel we gespaard hebben? 
Weet ’t niet precies, maar heel veel in  
ieder geval. De spaarpotten stromen 
over en daar komt nu het vakantiegeld 
ook nog bij. Hoe het met jou persoonlijk  
gaat, weet ik natuurlijk niet, maar  
collectief zijn we stinkend rijk. En dat hoor 
je om je heen; mensen maken plannen  
alsof ze net een leuke prijs hebben  
gewonnen in de Staats. Campers zijn 
niet aan te slepen, een vakantiehuisje als 
investering lijkt opeens de gewoonste 
zaak van de wereld en die ene, absolute,  
droomvakantie mag opeens drie  
maanden langer duren. 
Stiekem heb ik natuurlijk ook wel  
gekeken wat nu kan. Die camper  
bijvoorbeeld. Zag een tweedehandsje in 
het dorp, die nu tig-duizend euro duurder 
is dan vijf jaar geleden (en wel vijf jaar en 
10 lange vakanties ouder). Maar relatief  
nog steeds goedkoop, want de markt 
is geëxplodeerd. Misschien dus toch? 
Ben geen econoom, maar als een golf 
geld de markt overspoeld, moet je voor 
mijn gevoel verkopen en niet kopen, 
want dan zijn de verkopers de baas. 
Omgekeerd, wanneer het geld krap is, 
je spaarcenten in omloop brengen, dan 
krijg je er tenminste wat voor terug. Slim 
en logisch, zou ik zeggen.
Maar, met een ‘nu hebben we het, wie 
weet wat morgen brengt’ loopt die  
slimmigheid de deur uit om lekker mee te 
surfen op de geldgolf. Een beetje stribbel 
ik nog wel tegen (vouwwagen, ook leuk 
en best wel handig), maar in de strijd 
tegen het nu genieten is mijn wijzere ik 
kansloos. 
Geld maakt misschien niet gelukkig, 
maar gelukkig wel dom. 

Schatgraven in Giesbeek

Voorjaar is grote schoonmaak, ook hier. En er 
is veel op te ruimen, ook de laatste zakelijke  
restanten kunnen, ben anderhalf jaar  
geleden immers gestopt, de deur uit.  Tussen 
alles wat je liever vergeet, zitten ook dingen 
die je je graag herinnert. Bijvoorbeeld een 
kalender die we pak ‘m beet 30 jaar geleden 
uit hebben gegeven. Daarvoor heeft Tonny 
Ros toentertijd tekeningen gemaakt van de 
mooiste plekjes in onze omgeving. Plaatjes die 
onvergankelijk zijn, onaangedaan door de tijd. 
Voor wie wil, je kunt er zo naartoe lopen en net 
zo genieten als  de kunstenaar toen.
Gek, wij waren toen onze zaak aan het  
opbouwen, een nieuwe stap, en deze kalender 
was ons visitekaartje, een bewijs van wat wij 

als drukkers konden maken. Zoveel jaar later 
ben ik met pensioen, is de zaak overgedaan en 
is die kalender een bijna vergeten herinnering. 
Zo gaat dat, mensen worden oud, sommige 
gebouwen lijken tijdloos en kunst is voor altijd. 
Een stukje ‘wijsheid’, opgediept uit een nu lege 
bureaula. 
Gerard Schaars
Al de pentekeningen die Tonny Ros voor 
ons gemaakt heeft staan op de site van het  
Angerlo’s Nieuws.

SPEKTACULAIRE ZOMER BBQ

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

Geheel compleet verzorgd bbq -pakket
inclusief: partytent 3x3 terrasverwarming
Prijs p.p. € 17.50 p.p.

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
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

Royal Eijkelkamp Stagebedrijf van het Jaar 2021

Royal Eijkelkamp is Stagebedrijf van het jaar 2021 geworden. Op 
woensdag 26 mei werd de prijs overhandigd op het hoofdkantoor 
van Royal Eijkelkamp in Giesbeek. Naast Royal Eijkelkamp waren  
Hunkemöller en Koninklijke BAM Groep genomineerd. 

De prijs werd uitgereikt op de Dag van de Stagiair. Deze dag is een 
initiatief van StudentenBureau en heeft als doel om stagiairs &  
stagebedrijven minstens één dag per jaar in het zonnetje te zetten. 
Jeffrey Oosterhoff van StudentenBureau legt uit waarom zij in 2014 
zijn gestart met deze dag. ‘Stagiairs dragen iedere dag enorm veel 
bij aan duizenden bedrijven door heel Nederland. Daarnaast zijn  
stagebedrijven en stagebegeleiders dagelijks bezig met het coachen  

en ontwikkelen van de stagiairs. Toch krijgen ze niet altijd de  
waardering die ze verdienen. Vandaar dat wij in 2014 hebben besloten 
om de Dag van de Stagiair in het leven te roepen.’

Tessa van Enckevort-Willemsen, HR Manager bij Royal Eijkelkamp, 
nam op 26 mei de prijs in ontvangst op het hoofdkantoor van Royal  
Eijkelkamp in Giesbeek. ‘Wij zijn ontzettend trots op deze prijs. Het 
is een bevestiging dat we binnen ons bedrijf goed bezig zijn qua  
stagebeleid. Stagiairs en leerlingen krijgen bij Royal Eijkelkamp dan 
ook een mooie werkervaringsplek waarbinnen ze de ruimte krijgen om 
te ontdekken hoe hun baan er in de toekomst uit kan zien. Initiatief 
nemen wordt bij ons gewaardeerd waardoor stagiairs zich vrij voelen 
en zichzelf zijn. Ze laten dan ook volop zien wat ze kunnen en zijn in 
staat het geleerde in de praktijk te brengen. Momenteel hebben we 
15 stagiairs en 2 leerlingen. Dat is bijna 1 stagiair op 10 medewerkers. 
Een prima verhouding, waar we de komende jaren naar willen blijven 
streven.’

Eerdere Stagebedrijf van het jaar winnaars waren: Strukton  
Worksphere, Landal Greenparks, PXL.Widgets, Mansystems en  
Driessen HRM.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Un bietje vremd ei un racefietser int bos  

tegenkom die keihard in de lach schut. Toch 

was dat un paar wèken trug ut geval toenk 

int bos op un vals platje nor bøven reej. 

Mien tegenliggers keken un bietje van, wat 

het den now an de fiets hangen, dat tie zo 

in de lach schut. Wa wilt geval, ik had de  

radio op mien koptillefoon anstoan en in un 

programma van Humberto Than werd dur 

over de film “De beentjes van St, Hildegard” 

geproat, met een van de speulsters Leonie 

Terbraak. Nutuurluk ging ut øver de humor 

in de film, die inmiddels op tv is gewes. Ut 

onderwerp was ut huweluk van de ouders 

van Leonie en dan veural øver de moeder 

die veul dingen veur heur partner invulde. 

Hi-j vuulde zich zo int nauw gedreven  

deur heur bemoeizucht, dat ie zich un  

dementie veur ging wenden, dan kon die  

opgenommen worden en dan had tie 

thuus in ieder geval gin last meer van die  

betutteling. Afijn, dur werd met Leonie  

uurgebreid øver ut werken met Herman 

Finkers geproat en dat de film helemoal 

int Twents was ingesprøke. Dur kwam int  

programma van Humberto ok aan de orde of 

Leonie heur Twentse taal nog machtug was, 

want as meiske was ze door opgegruuid. Wa 

wilt geval, Leonie was toen, en now nog, un 

mooi deerntje. Ze werd dan ok fotomodel 

en woonde al heel wa joartjes nie meer in 

Twente. Ze vond zelf dat ze ut Twents oarig 

verleerd was. Mor Humberto bleef toch wel 

aandringen op wat Twentse uutspraken van 

dur. In de film kwam un keer vremd goan 

an de orde en hoe ze dat doar nuumden:  

“hi-j geet mien te duk onder de droad 

deur”. Zo had Leoni ok ut mooie Twentse  

alternatief um te zeggen dei van iemand 

how. In Vlaanderen zeggen ze: ik zie u  

gaarne. In Twente zeggen ze: ie loop mien 

nog niks in de weg…….. Lache toch… 
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Koos van hal en Remco Wieggers, de molenaar 
en de leerlingmolenaar, waren zaterdag 29 mei,  
Giesbeek was nog in ruste, al om zeven uur  
‘s morgens uit de veren om de werkzaamheden 
van de overbuurman Remco van Hees voor te  
bereiden. Wat wil namelijk het geval, de 
mooie molen De Hoop, Giesbeeks trots, begon  
langzamerhand hier en daar aan de oppervlakte 
aangetast te worden door aanslag van schimmels 
en algen. Remco woont samen met zijn partner  
tegenover de molen en in overleg met Koos  
ontstond het idee om met een milieuvriendelijk 
middel deze aanslag te verwijderen. Maar, een 
molen is hoog en een ladder mag niet, safety first.  
Remco heeft echter een boomverzorgingsbedrijf 
(06-20103018) en dat werk doet hij met een 
hoogwerker die tot 28 meter hoogte kan reiken. 
Hij gebruikt bij zijn dagelijkse werk de hoogwerker  
om eikenprocessierups te verwijderen, bomen 
te snoeien, ziektes te ontdekken en herstellen,  
bomen te kappen en gevaarlijke bomen te  
verwijderen op het gebied van loofbomen en 
fruitbomen. Zijn werkzaamheden voeren hem  
tijdens de werkweken naar Duitsland en in de 
weekenden verricht hij vooral in de omgeving van 

Giesbeek de boomverzorgende acties. In dit geval 
bood hij zijn hoogwerker en zijn inzet aan om de 
molen De Hoop weer een beter aanzien te geven. 
Waar? Daar bij die molen die mooie molen. 

Daar bij die molen De Hoop

Opnieuw een bijzondere dodenherdenking dit jaar; 
75+1 jaar na de bevrijding.
Vorig jaar dachten we dat Covid19 wel over zou 
zijn dit jaar, maar dat liep anders. Weer hebben we 
een dodenherdenking gehad in kleine kring.
Dit keer met een film die we vlak na de herdenking 
konden posten op facebook.
De vlag ging al vroeg halfstok op deze dag vol 
wind en buien. In de middag is door de leden van 
het comité stilgestaan bij de beëindiging van de 
Tweede Wereldoorlog door samen met wethouder  
Nanne van Dellen kransen te leggen bij de  
monumenten in onze drie dorpen. Eerst op het 
kerkhof in Lathum, vervolgens in Giesbeek en na 
een flinke plensbui eindigend bij het monument 
in Angerlo. De kaarsen in de stormlantaarns zijn 
aangestoken om de gevallenen te herdenken. 
Vervolgens heeft Adri Breure namens het comité 
een aantal vragen beantwoord over het hoe en 
waarom van de dodenherdenking. Door de corona 
maatregelen voelen we een heel klein beetje wat 
’niet vrij zijn is, niet alles kunnen doen wat je zou 
willen doen’, wat dat voor jou betekent.
In de avond startte de herdenking met het luiden 
van de klokken van de kerken. Daarna volgde om 
19.58 uur het signaal Taptoe in Giesbeek, Angerlo 
en Lathum. Leden van Gregorius en Nieuw Leven 
zorgen hiervoor op verschillende plekken: Michel 
Leenders op de toren van de Sint Martinuskerk, 

David Dieperink bij de Galluskerk in Angerlo,  
Ellie Groenewoud bij Binnenrijk in Giesbeek, Rhavy 
Zwartkruis in Lathum. Hiervoor nogmaals dank. De 
verschillende opnames in onze dorpen, zijn door 
Ronald Lubbers samengevoegd in een video die 
op de facebookpagina van het comite te vinden is.
We hopen volgend jaar weer een programma te 
kunnen maken voor een brede herdenking waar 
iedereen aan mee kan doen.

Dodenherdenking 2021
INGEZONDEN 4 mei Comité

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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Op dinsdag 23 april heeft de klankbord-
groep revitalisering een wandeling gemaakt 
door de op te knappen straten van het dorp 
Angerlo. Arjan Blij en Edwin Jacobs die de  
revitalisering vanuit de gemeente Zevenaar 
begeleiden, gingen beiden met een klein 
groepje op pad. Onderweg werd er verteld 
over de binnengekomen reacties en de acties 
die de gemeente hierop onderneemt. 
Het is mooi om te zien dat er zoveel inwoners  
van Angerlo gereageerd hebben. 210  
inwoners hebben 281 reacties op de kaart 

afgegeven. De reacties zijn divers van  
parkeerplaatsen tot bomen en van klinkers en 
drempels tot trottoirbanden. 
De online tool, Maptionnaire, die de  
gemeente Zevenaar heeft ingezet is door 
veel inwoners als prettig en laagdrempelig  
ervaren en wellicht heeft dit bijgedragen tot 
de vele reacties. Daar waar het niet lukte om 
deze online tool in te zetten, stonden Arjan 
en Edwin klaar om bij inwoners thuis langs te 
gaan met een plattegrond en konden reacties 
mondeling gegeven worden. 

Tijdens de wandeling kwam nadrukkelijk 
naar voren dat er gedacht wordt in kansen. 
Er is binnen de ontwerpplannen ruimte voor 
gesprek met elkaar. Buren, straten maar ook 
individuele inwoners vinden een luisterend 
oor bij Arjan en Edwin en daar waar het kan 
wordt er rekening met wensen gehouden en 
zullen aanpassingen mogelijk zijn.  
Als straks het project ‘vernieuwd Angerlo’ 
klaar is, hebben we het toch een beetje  
samen gedaan!

De wandeling langs het project ‘vernieuwd Angerlo’

FAMILIEBERICHTEN

De vele bloemen en prachtige kaarten met de 
mooiste teksten die wij mochten ontvangen na 

het plotselinge overlijden van

Geert Witjes 
hebben ons veel troost geboden.

Hartelijk dank daarvoor.

Familie Witjes Wieggers

INGEZONDEN Martine Weijers

Wij hebben een technisch onderzoek laten  
uitvoeren waaruit bleek dat een col-
lectief warmtenet met warmte uit  
oppervlaktewater en warmteopslag voor 
Angerlo mogelijk is en een goed alternatief 
kan zijn voor het aardgas. Omdat er nog 
veel onzekerheden in dit technische rapport 
zitten en dit rapport vervolgvragen oproept, 
vindt er nu vervolgonderzoek plaats door 
het bureau Syntraal. Hierbij wordt tot in 
groter detail ingegaan op deze collectieve  
warmtevoorziening. Er wordt onder meer 
onderzocht op welke wijze een warmtenet 

het beste gerealiseerd kan worden, hoeveel 
dit gaat kosten en waar de warmte vandaan  
komt. Begin juni verwachten wij de  
uitkomsten te ontvangen en u hierover meer 
duidelijkheid te geven.
Transitieplan
Eerder dit jaar hebben we een Concept  
Transitieplan voor Angerlo opgesteld. Dit 
transitieplan is opgesteld als momentopname 
in een proces om het dorp Angerlo aardgasvrij 
en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee geeft 
het inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties inzicht in de afwegingen die  
gemaakt zijn en welke vervolgstappen  
worden voorgesteld. Dit plan vormt een basis  
voor vervolgstappen. En geeft houvast  
voor alle belanghebbende partijen. Het  
Transitieplan is aan het college van B&W  
aangeboden en zij hebben het positief  
omarmt. Naar aanleiding hiervan is het  
rapport in april doorgestuurd naar de  
Commissie Ruimte van de Gemeenteraad. 
Ook zij hebben complimenten gegeven voor 
de kennis en interesse in het onderwerp 
vanuit Angerlo. Tevens vragen zij aandacht 
voor het draagvlak en de betaalbaarheid en  
haalbaarheid voor iedereen in Angerlo.  
Belangrijke punten waar we ook verder aan 
gaan werken.

Inwonersbijeenkomst
Wij merken inmiddels dat het via  
nieuwsbrieven, huis-aan-huis kranten, etc. 
erg moeilijk is om andere inwoners van  
Angerlo goed bij te praten en mee te nemen  
in het proces. Helaas hebben we het  
afgelopen jaar vanwege Corona weinig  
persoonlijk contact gehad. Omdat we  
verwachten dat we langzaam meer  
versoepelingen kunnen verwachten, willen  
we u alvast vragen om 19 juli en/of 
22 juli in uw agenda te noteren. In het  
dorpshuis verwachten we dan twee keer  
dezelfde inwonersbijeenkomst te houden 
waarin we vertellen over de voortgang, maar 
ook uw vragen willen beantwoorden.
Mocht u vragen of opmerkingen  
hebben, laat het ons dan weten via  
aardgasvrij.angerlo@outlook.com

Van het aardgas af, technische oplossingen
INGEZONDEN Tonny Meijer

Van dinsdag 13 juli tot donderdag 22 juli 2021 
voert Schagen Infra voor de gemeente Zevenaar 
onderhoud uit aan het asfalt in de Grote Veldstraat 
in Angerlo. 

Werkzaamheden
Op dinsdag 13 juli 2021 start de aannemer met 
het frezen van de weg. Op 14 juli wordt de weg 
schoongemaakt zodat op donderdag 15 juli het  
asfalt aangebracht kan worden. In de week daarna 

tot donderdag 22 juli vult de aannemer de bermen 
aan en maakt het straatwerk. 
Daarna is het onderhoud aan het asfalt klaar en 
kunt u weer rijden over een goed en veilig wegdek. 
De werkzaamheden starten rond 7.00 uur en  
duren tot 17.00 uur. Het is nodig om de weg  
tijdelijk af te sluiten voor auto’s om het werk goed 
en veilig uit te kunnen voeren. Zodra het werk het 
toelaat, geven wij (een gedeelte) van de weg weer 
vrij voor het verkeer.

Asfaltonderhoud Grote Veldstraat Angerlo
INGEZONDEN Gemeente Zevenaar
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Bijeenkomst in het zonnetje
Het was een mooie voorjaarsdag. Zo eentje, 
waarnaar we dit jaar lang hebben uitgekeken. 
De dames van de B.V.Pl.L.Vr. hadden duidelijk  
geen zin hun bijeenkomst in een donker  
zaaltje te houden. Op de film, waaruit de  
Angerlose afbeelding van deze maand  
afkomstig is, is te zien dat met vereende 
krachten tafels en stoelen naar buiten  
worden gesjouwd zodat de dames deze  
ontmoeting in de buitenlucht kunnen  
houden. Waren de vlaggen speciaal voor 
de film mee naar buiten gedragen? Of was 
er wat te vieren en had de bijeenkomst een 
feestelijk tintje?
Allemaal vragen waarop wij hier geen  
antwoord weten. Wij nodigen iedereen uit 
ons van informatie te voorzien. Wie staan 
er op de foto? Waarvoor staat de afkorting  
B.V.Pl.L.Vr., waarvan deze dames lid zijn?

De vier kinderen en de jonge vrouw met de 
fiets op de vorige Angerlose foto zijn niet  
herkend. De afbeelding in het Angerlo’s 
Nieuws van eind februari van dit jaar heeft 
geen respons opgeleverd. 
Hanny Bolck verzamelt weer alle  
reacties. Per mail is zij te bereiken via  
h.bolck@telfortglasvezel.nl en telefonisch op 
06-14522804. Op papier kan ook: H. Bolck, 
Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ Giesbeek.
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Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9



van onze correspondent Anneke Nijman

Op 26 april 2021 was er weer een lintjesregen,
één dag voor Koningsdag

Negen inwoners werden in onze gemeente 
gedecoreerd, waarvan één inwoner uit onze 
drie dorpen en wel uit Lathum. Het is heel  
bijzonder om te worden verrast met een  
lintje, maar een onderscheiding als Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau is zo bijzonder 
dat het bijna ondenkbaar is. Maar Reinier van 
Twisk heeft deze bijzondere onderscheiding 
dit jaar in ontvangst mogen nemen. 
Reinier woont samen met Karin in Lathum. 
Vorig jaar in 2020 wilden ze trouwen, maar 
vanwege alle beperkingen wegens corona 
werd deze bruiloft uitgesteld. Nu trommelde 
Karin die maandagochtend, 26 april een jaar 
later, Reinier uit bed en vertelde dat hij het 
pak aan moest trekken. Even flitste het door 
zijn hoofd dat hij zou trouwen, maar toen hij 
het journaal aanzette en het nieuws zag over 
lintjesregen en Koningsdag, viel het kwartje... 
Reinier is ruim 30 jaar plastisch chirurg. In 
de jaren zestig brak er een hevige chemische 
brand uit in Bopal (midden India), waar een 
collega van hem werkzaam was. Er waren 
veel kinderen met brandwonden en schisis/
hazenlip. Deze collega vroeg hem in 1998 
namens een Indiase collega om te helpen in 
een klein ziekenhuis in Amarkantak (Midden 

India). Dit ziekenhuis werd door monniken  
gerund maar dat was veel te weinig. Samen 
met een team specialisten is Reinier toen 
meer dan tien jaar naar India geweest. Er 
werd een Stichting Intres opgericht. Deze 
stichting organiseerde tweemaal per jaar dat 
een ploeg van Nederlandse specialisten daar 
‘hazenlipkinderen’ en brandwondpatiënten  
behandelden. Reinier ging toen elk jaar 
twee weken geheel belangeloos naar India 
om kinderen te helpen en hield er geen dag  
vakantie. Na tien jaar stopte dit, omdat het 
niet meer nodig was. 
Vervolgens werd hij gebeld door het Rode 
Kruis of hij voor 3 weken naar Bihac (Bosnië  
Herzegovina) zou willen gaan om daar  
slachtoffers van de burgeroorlog te  
behandelen. Dit deed hij wederom geheel  
belangeloos en offerde daar zijn vakantie 
voor op. 
Toen werd hij gebeld door Paz Holandesa, 
dit is een Nederlandse stichting voor hulp 
aan kinderen, in de meest brede zin van het 
woord, in Arequipa in Peru. Ook hier ging 
hij twee keer twee weken per jaar kinderen 
met een hazenlip en andere aangeboren  
afwijkingen opereren. Dit heeft hij nu 15 jaar 
gedaan. 
In de eerste jaren stond er in Arequipa een 
groot billboard langs de kant van de weg, 
waarop stond dat specialist Reinier van Twisk 
uit Holland kwam en dat kinderen aangemeld 
konden worden voor een behandeling. Die 
kinderen kwamen vervolgens van heinde en 
verre. Sommigen moesten dagen reizen om in 
het ziekenhuis te komen. 
Reinier heeft zeker meer dan 1200 kinderen 
geholpen. Kinderen die na een behandeling 

de toekomst weer rooskleurig tegemoetzien 
en hen perspectief geeft. 
Reinier is inmiddels 70 jaar, maar hij werkt 
nog steeds, naast zijn werk in Arequipa (nu 
even niet vanwege corona), één dag in de 
week bij Huidverzorgingskliniek Cosmed in 
Zevenaar. Ook werkt hij nog één dag in de 
twee weken in Sint Michelsgestel in Noord-
Brabant. 
Een lintje had Reinier misschien verwacht, 
maar dat hij geridderd werd, ontroerde hem 
zeer. 
Hij was ook buitengewoon onder de indruk 
van de toespraak van burgemeester Lucien 
van Riswijk. Deze begon zijn toespraak met: 
“Wij hebben gemeen dat wij beiden een oude 
Engelse auto hebben gerestaureerd en dan 
moet je stressbestendig zijn, want dat valt 
niet mee.” 
Helaas konden alleen een dochter van Karin  
en een zoon van Reinier bij de uitreiking  
aanwezig zijn. 
Maar naast Karin, zijn de twee zonen en  
dochter van Reinier en de twee dochters van 
Karin apetrots op Reinier en vinden zij dat hij 
deze onderscheiding helemaal verdiend heeft. 
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Accepteer je dipdag
Er zijn van die dagen dat alles mis lijkt te 
gaan, je je lamlendig voelt en het liefst 
met je hoofd onder de dekens wilt liggen.  
Herkenbaar? De coronapandemie heeft  
invloed op onze mentale gezondheid. Een 
mindere dag kan vaker voorkomen dan 
dat je gewend bent. Hoe ga je om met die  
dipdagen?
Accepteren
Accepteer dat dit niet je meest productieve of 
energieke dag is. Het leven bestaat uit mooie 
en moeilijke momenten. Laat elke situatie  
zijn zoals die is en laat de gedachte los over 
hoe je dag had moeten zijn. Wanneer je  
accepteert dat mindere dagen bij het leven 
horen kun je er voor kiezen om in het moment 
er het beste van te maken. 

Leg de lat niet te hoog
Stel niet te hoge verwachtingen aan jezelf.  
Wanneer je een dipdag hebt kan het helpen om 
de verwachtingen naar jezelf bij te stellen. Is het 
realistisch om altijd 100% te willen presteren?  
Affirmaties
Hoe je tegen jezelf praat (je gedachtes) 
heeft invloed op hoe je je voelt. Positieve  
gedachtes, ook wel positieve affirmaties  
genoemd, helpen om een overtuiging sterker 
te maken. Het zijn als het ware complimenten  
aan jezelf om jezelf te motiveren,  
zelfvertrouwen te geven of aan te moedigen.  
Het werkt helaas ook met negatieve  
gedachtes. Als jij vaak denkt dat iets je niet 
lukt, je het niet kan of geen zin hebt zul je 
daar naar handelen of  blokkeren. Kies dus 

iets waar jouw energie van gaat stromen.  
Bijvoorbeeld: ik ben trots op wie ik ben. Ik ga 
ervoor. Ik geef het beste van mezelf. Go for it!
Niet blijven mokken
Blijf niet hangen in zelfmedelijden en  
negativiteit. Wat je meemaakt kun je niet  
veranderen, wel hoe je er mee om gaat. Jij hebt 
de regie over je eigen geluk en kiest zelf hoe 
je hiermee omgaat. Boekentip over dit onder-
werp: ‘De keuze’ en ‘Het geschenk’ van Edith 
Eger. Zij overleefde de holocaust en is daarna 
psycholoog geworden. Haar belangrijkste  
boodschappen in haar boeken zijn: leer hoe 
je jouw gedachten kan sturen en onthoud dat 
niemand je gedachten van je af kan pakken. 
Een mooie zin uit haar boek: “Als ik vandaag 
overleef, zal ik morgen vrij zijn”.

GEZOND & FIT met Lisa
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Koud, nat en naaktslak
Mei was een ontzettend natte en koude 
maand. Maar dat hoef ik u vast niet te  
vertellen. In de moestuin heb ik dat ook  
gemerkt. Die planning die ik had gemaakt, 
om het hele jaar door zoveel mogelijk te  
kunnen oogsten, kan ik door dit koude  
voorjaar wel opnieuw maken. Want de groei 
loopt ongeveer drie tot vier weken achter. 
Als je het vergelijkt met vorig jaar mei lopen  
we denk ik wel vijf weken achter. Dat  
betekent dat bijvoorbeeld de kolen, andijvie  
en sperziebonen, die ik braaf volgens  
planning had gezaaid, nog even op hun beurt 
moeten wachten want die lopen dus 4 weken 

voor op de rest. Gelukkig had ik afgelopen 
maand een nieuwe aanwinst die het koude 
en natte weer wat deed verzachten. Samen 
met mijn vader heb ik een moestuinkasje 
gebouwd. Een waar upcycling project. De  
ruiten uit een oud kippenhokje van de  
achterburen en de houten balken, die vrij 
kwamen bij een verbouwing van de andere 
buren. Die paar graden extra in het kasje 
zijn voor veel warmte minnende planten 
en mijn nieuw opgekweekte groen een  
levenslijn geweest. Die levenslijn werd alleen 
bruut doorgeknipt door een familie (naakt)
slakken die de moestuinkas als nieuwe  

optrekje/vakantiewoning zag. Klein voordeel, 
die kolen en andijvie die in de wachtkamer op 
hun beurt zaten te wachten, zijn opgegeten. 
Voordeel hoor ik u denken? Die vier weken 
die ik voorliep op planning zijn daarmee in 1 
klap verdwenen. Ik loop nu weer op schema, 
toch?  
Op de hoogte blijven van mijn moestuin-
avontuur? Instagram:@hetmoestuintje

Ps: Heeft u vragen over de woest woekerende  
achtergrond? Lees dan mijn column van  
volgende maand.

DE MOESTUIN door Lisa

GEZOND & FIT met Lisa

Rustig aan, weer even inkomen met sporten
De sportscholen/clubs zijn weer gedeeltelijk 
open en dat betekent vol gas in de gewichten 
gaan hangen! Of toch niet? Sommigen hebben 
het afgelopen jaar toch maar geinvesteerd in 
een home gym, wat gewichtjes en elastieken.  
Maar de  meesten hebben al maanden niet 
goed kunnen trainen of zelfs helemaal niet 
getraind. Hoe kun je nu weer het beste  
beginnen na zo’n lange periode van niet of 
weinig trainen? We delen 4 tips!
Begin zonder verwachtingen
Doe alsof je voor het eerst bij je sportclub  
binnenloopt (zo zal het misschien ook voelen  
na 4,5 maand). Je werkcapaciteit zal  
verminderd zijn, de aansturing van je  
spieren roestig en kracht is achteruit gegaan. 
Wees dus voorzichtig, ontdek de oefeningen  
opnieuw en doe het rustig aan. Zonder  
verwachting starten met je training, zoals je 
dat ook de eerste keer deed, helpt om rustig 
aan te starten.

Warming-up en cooling down
Een warming-up zorgt ervoor dat je spieren 
en pezen opwarmen en rekken. Je hart begint  
te pompen en spieren krijgen meer bloed  
toevoer. Wanneer je goed opgewarmd bent 
zal de “klap” voor je lichaam beter op te 
vangen zijn. De cooling down laat je hartslag  
rustig dalen en zorgt voor herstel. De  
stretchende bewegingen kunnen spierpijn  
verminderen en daar ben je jezelf de  
volgende dag dankbaar voor!
Niet te zwaar
De belangrijkste tip, die het meest voor de 
hand ligt maar wel het moeilijkst is, is niet 
te zwaar of  te hard willen gaan. Als je aan 
krachttraining doet, verminder dan sterk in 
volume/gewicht. Wanneer je denkt dat je licht 
genoeg hebt ingezet, doe er dan nog maar 
wat vanaf. Bij de eerste paar trainingen is 
het ontzettend belangrijk je lichaam weer te 
laten wennen aan de oefeningen, intensiteit 

en spierstrekkingen. Alleen zo voorkom je een 
blessures en ernstige spierpijn. 
Herstel
Nu het weer kan is het ook verleidelijk om 
gelijk volle bak, de hele week te willen gaan. 
Je lichaam en spieren hebben, zeker in deze 
opstartfase, voldoende tijd nodig om te  
herstellen. Tijdens een zware training  
ontstaan er scheurtjes in je spieren, die 
scheurtjes herstellen in rust en daardoor 
groeien je spieren. Die herstelfase moet lang 
genoeg zijn om je spieren de tijd te geven 
dat ook te kunnen doen. Het eten van een  
eiwitrijke maaltijd helpt bij spierherstel.  
Eiwitten zijn namelijk de belangrijkste 
bouwsteen voor spierenontwikkeling. Een 
sportshake of reep is niet perse nodig. Een 
eiwitrijke maaltijd is bijvoorbeeld een bakje 
kwark, een maaltijd met bonen en ook een 
boterham met (pinda)kaas bevat eiwitten.
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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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van onze correspondent Anneke Nijman

Jan en Co Schel uit Angerlo zestig jaar getrouwd op eerste 
Pinksterdag!

Op die prachtige zonnige eerste Pinksterdag, 
23 mei 2021 waren Jan en Co Schel 60 jaar 
getrouwd!
Rond het middaguur werden zij verrast door 
burgemeester Lucien van Riswijk met een heel 
mooi boeket bloemen en ook daarna was het 
één groot feest vol verrassingen voor Jan en 
Co. Samen met hun kinderen Han en Anja en 
hun partners Joke en Kees en kleinkinderen  
genoten ze van deze schitterende dag.  
Vanwege corona was er geen feest  
georganiseerd en kon er nauwelijks wat. 
Maar dankzij het mooie weer konden buiten 
toch nog wat mensen ontvangen worden,  
familie, vrienden, buren en collega’s van  
Garage Schel. Dit was door de kinderen  
stiekem georganiseerd.
Om 14.00 uur was er zelfs nog een aubade 
van Muziekvereniging Nieuw Leven Angerlo 
voor hun huis.

Op de tweede Pinksterdag zocht ik ze  
‘s avonds op om terug te blikken. Maar hoe 
verstandig zou dat zijn na zo’n fantastische, 
maar ook enerverende en drukke dag, na een 
jaar waar bijna niets kon. 
Ik trof echter een stralend echtpaar aan. Zij 
waren nog aan het nagenieten en vol met 
verhalen. 

We gaan terug in de tijd en Co vertelt dat 
ze uit Drempt kwam en Jan uit Angerlo van 
de boerderij de Bevermeer. Toen Co 18 was  
fietste ze terug van de zang naar de Tolstraat 
en dat was best eng, want het was heel  
donker. Er kwam een man naast haar fietsen 
en dat bleek een bekende te zijn, het was Jan. 
Dat was toch wel heel fijn. Ze hadden nog 
even gepraat en hij had zelfs nog bonbons bij 
zich.
Zes jaar later op 24-jarige leeftijd, nog net 
geen 25, zijn ze in 1961 getrouwd. Zoon Han 
werd geboren en vier jaar later werd Anja  
geboren. 
Jan werkte 10 jaar voor het huwelijk al  
overdag bij zijn oom en tante die geen  
kinderen hadden. 

‘s Avonds studeerde hij, Middenstand,  
vakdiploma’s enz. 
Ze pakten alles aan, er was een  
smederij, een taxibedrijf. Ze verkochten  
landbouwvoertuigen, platte wagens en  
tractoren. Daarnaast werd dag en nacht met 
de taxi gereden. 
In 1972 hadden ze gereageerd op een  
advertentie dat ook in Nederland de nieuwe 
Lada verkocht zou worden. Deze Ladafabriek  
was met behulp van de Fiatfabrieken in  
Rusland opgestart. In de zeventiger jaren is 
Jan zelfs met allemaal dealers op uitnodiging 
naar Rusland geweest. Er werden veel Lada’s 
verkocht, Jan trok dan het pak aan en ging bij 
de klant op bezoek. Dat gaat tegenwoordig 
heel anders. 
Co en Jan woonden op nummer 2, dat was 
een woonhuis met een winkel. Co verkocht 
er werkelijk van alles, speelgoed, fietsjes,  

centrifuges enz. Een echte dorpswinkel. Maar 
als Jan weer een auto verkocht had, dan wist 
Co dat de klanten niet meer in de winkel  
kwamen, want dan gingen ze met de auto 
naar de stad. Veertig jaar geleden waren ze 
echter verhuisd van nummer 2 naar nummer 
4 en woonden ze dus naast de winkel. In 2007 
is garage Schel verhuist naar buiten het dorp. 
Het is een echt familiebedrijf en ondanks dat 
Jan nu bijna 85 is, is hij nog altijd betrokken 
bij het bedrijf en probeert hij zoveel mogelijk 
alles te volgen.
Het geheim van hun zestig jarig huwelijk is 
‘geven en nemen’ en ‘elkaar vrij laten’. 
Op mijn vraag of er nog wensen zijn,  
vertellen ze beiden dat het mooiste plekje 
achter het huis is en een dagje uit al heel 

leuk is. Ze hebben beiden altijd hard gewerkt, 
maar ook mooie reizen gemaakt. 
Ze danken iedereen heel hartelijk voor de 
vele kaarten, mooie berichten, aubade en  
prachtige bloemen. Het was voor hen 
een heel onverwachte, prachtige en  
onvergetelijke dag. 
Wij wensen hen nog heel veel goeds en vele 
gezonde en mooie jaren. 



van onze correspondent Anneke Nijman

Hoofdmeester Eduard Smeets van de Paulusschool zou dit jaar 
in april 100 jaar zijn geworden!

Een maand geleden werd ik gebeld door  
Judith Smeets uit Berg en Dal. Bij het  
opruimen van een zolder kwam ze allemaal  
papieren van haar vader tegen en 
vroeg of ik er iets mee zou kunnen voor  
Angerlo’s Nieuws. Vooral nu haar vader, die  
hoofdmeester destijds was van de  
Paulusschool in Giesbeek, deze maand ook 
100 zou zijn geworden. 
We maakten een afspraak waarbij ook haar 
broer Peter aanschoof, die in Angerlo woont. 
Judith had een boodschappentas met foto’s, 
papieren, boekjes, schilderijtjes en andere 
dingen van haar vader meegenomen.
Het was heel bijzonder om de verhalen te  
horen over hun vader daterend van net na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Meester Smeets kwam uit Limburg, had korte 
tijd in Roermond gewoond en was verliefd  
op juffrouw Hanneke, die in Doesburg 
woonde. Toen er een baan in het onderwijs 
vacant werd op de Paulusschool was de 
keuze snel gemaakt. Hij solliciteerde en werd  
aangenomen. Een jaar later trouwde hij met 
juffrouw Hanneke. Ze kregen 6 kinderen, die 
(uiteindelijk) ook allemaal in het onderwijs 
terecht kwamen. 

Ik nam contact op met Cees van Helvoirt,  
directeur van de Paulusschool en ook hij 
kende hoofdmeester Smeets. Ooit hadden we 
een ‘hoofdleidster’ en een ‘hoofdmeester’,  
maar met de komst van de basisschool 
werd het ‘directeur’ van de school. Cees  
bevestigde dat de school dit jaar in september  
100 jaar bestaat en dat er nagedacht wordt 
hoe dit gevierd kan worden gezien de  
coronapandemie.
De eerste kennismaking met Eduard Smeets 
was in de vorm van een mooie brief, die hij 
van hem ontving, toen hij net benoemd was. 
Het was een felicitatie, enkele tips en wenste 
Cees succes. Latere fysieke ontmoetingen  
gaven hem een beeld van een aimabele,  
sympathieke man en samen met Hanneke een 
warm koppel.  
We gaan even terug in de tijd, naar de  
geschiedenis van de Paulusschool en de rol 
van Eduard Smeets hierin. En teruggaande 
in die tijd gaat het over meester Smeets en  
juffrouw Hanneke, dit heb ik maar zo  
overgenomen. Tegenwoordig zou het meester 
Eduard en juffrouw Hanneke zijn....

In september 1921 werd de St. Paulusschool 
feestelijk geopend. Aanvankelijk was het 
een ‘gemengde’ school, wat betekent dat er  
jongens en meisjes op zaten. In 1932 werd 
het echter omgezet in een jongensschool,  
nadat de geestelijke zusters een  
meisjesschool in Giesbeek hadden geopend. 
In het gebouw van het Melanieklooster, het 
tegenwoordige ‘Klooster’ aan de Kerkstraat, 
waren de Melania-meisjesschool voor lager 
onderwijs, de naaischool, een tehuis voor 
ouden van dagen en het klooster voor de 
Eerwaarde Zusters-Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart ondergebracht. 
Ook werd er door de zusters in twee lokalen 
kleuteronderwijs gegeven. In 1959 bezochten 
zoveel kinderen de kleuterschool, dat 
moest worden uitgeweken naar een  
dependance en werd later dat jaar de  
drieklassige Liduinakleuterschool geopend. 
Zuster Liduina had zich hier zo sterk voor 
gemaakt dat de kleuterschool naar haar was 
vernoemd. Deze school stond aan de Gemeint 
ter hoogte van het huidige Dorpsplein, maar 
is inmiddels al lang geleden gesloopt. Het 
leerlingenaantal in de Melania-zusterschool 

bedroeg gemiddeld ca 130. Pas in 1961 werd 
de school opgeheven. 
Eduard Smeets was vanaf 1945 onderwijzer  
in Nuth, Zuid-Limburg, en was verloofd 
met Hanneke, die in Doesburg woonde. Elk  
weekend ging hij met de trein naar Doesburg, 
wat barre reizen waren in die tijd direct na de 
oorlog. Hij was 24 jaar en Hanneke 18 jaar, 
onderwijzeres in Olburgen. 
Zoals gezegd, solliciteerde hij naar een  
vacature op de St. Paulusschool en kreeg als 
reactie:
“Wij verzoeken U, geachte Heer Smeets,  
zondagmorgen a.s. na de Hoogmis op  
sollicitatiebezoek te komen!” Die  
zondagmorgen ging hij vanuit Doesburg 
over de hobbeldijk richting Giesbeek. In het 
schoolhuis zaten Pastoor Aalders, Kapelaan  
van Roosmalen, Meester Willemsen en  
Mevrouw Willemsen-van Lent met koffie en 
koek klaar. Pastoor Aalders wilde hem bij het 
Kerkkoor en dat vond hij prima. Kapelaan van 
Roosmalen wilde hem bij de verkenners en de 
voortrekkers en dat wilde hij eigenlijk liever  
niet, maar alla. Meester Willemsen wilde 
hem in de school hebben voor klas 4 en 5,  
42 leerlingen en dat vond hij helemaal prima. 
Toen vroegen ze hem of hij per 1 december 
1947 kon beginnen en zo gebeurde. 
Meester Willemsen was naast hoofd van 
de school, ‘almachtig’ administrateur 
van het Kerkbestuur, Schoolbestuur en  
woningbouwvereniging en zo kon er ook een 
woning worden geregeld. Toen op de fiets 
terug naar Doesburg, waar iedereen heel blij 
was met zijn benoeming en in het bijzonder 
juffrouw Hanneke!
Meester Smeets werd in 1950 hoofdmeester 
van de Paulusschool tot 1980 en heeft daar 
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hele goede jaren gehad samen met zijn vrouw 
Hanneke. Samen met hun kinderen woonden 
ze in het huis rechts naast de Paulusschool. 
In die tijd was het nog de Sint Paulusschool. 
Zijn contacten met de Melania-zusterschool, 
het klooster waren altijd heel goed en toen 
de meisjes weer samengevoegd werden bij 
de Paulusschool was dit geen enkel probleem. 
Door de vele “nieuwkomers” in het dorp  
ontstond er in de jaren 70 (een nieuwe tijd) 
de vraag of er naast de Paulusschool niet 

ook een openbare school nodig was. Dit was 
een grote zorg voor meester Smeets. Dit zou 
je niet moeten willen. Het hele dorp kwam 
gelukkig op één lijn. Eén dorp, één school, 
eenheid in verscheidenheid, samenwerking 
en samen sterk. Zo moest het kunnen in deze 
nieuwe tijd. 
Meester Smeets is 86 jaar geworden, zijn 
vrouw Hanneke verblijft nog in een tehuis in 
Doesburg. 
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Op donderdag 29 april heeft kinder- 
burgemeester Jasmijn Braam de eerste 
vijf jeugdlintjes van gemeente Zevenaar  
uitgereikt in het bijzijn van burgemeester  
Lucien van Riswijk. Het jeugdlintje is een  
jaarlijkse onderscheiding voor jonge  
Zevenaarse inwoners tot en met 17 jaar. Het 
gaat om jonge ‘helden’ die zich belangeloos  
inzetten voor een anderof helpen de  
gemeente Zevenaar mooier te maken  
doordat zij iets bijzonders hebben gedaan. 
Dit kan van alles zijn zoals een ‘heldendaad’, 
een bijzondere prestatie, vrijwilligerswerk, 
een bijzonder initiatief, geldinzameling voor 
een goed doel, etc. De eerste vijf Zevenaarse 
jeugdlintjes zijn uitgereikt aan Julan van Irsel, 
Lisa Zoon, Tim van der Berg en de broers Dion 
en Dylan Durant. 
Julan van Irsel, 4 jaar
De jongste van het gezelschap is de vierjarige  
Julan. Als jongste deelnemer is hij op  
eigen initiatief aangesloten bij Zevenaar Go 
Clean. Regelmatig maakt hij met veel plezier  
de omgeving vrij van zwerfafval. Van  
bierblikjes rondom de vijver tot mondkapjes,  
verpakkingen en peuken. Alles wat niet op 
straat hoort grijpt hij met zijn grijper, om het 
in de vuilniszak te deponeren. Julan is niet 
alleen een voorbeeld voor andere kinderen, 
maar ook voor al die grote mensen die de 
prullenbak niet hebben kunnen vinden.

Lisa Zoon, 13 jaar
Lisa is medevoorzitter van de  
Kinderadviesraad van Rijnstate. Ze zet zich in 
voor het welzijn van alle kinderen, met name 
kinderen die het ziekenhuis bezoeken. Met 
een broertje met een zeldzame ziekte  weet 
Lisa van dichtbij wat ziek zijn binnen een  

familie betekent en hoe het er aan toegaat  
in ziekenhuizen. Ze denkt vanuit de  
Kinderadviesraad mee over de inrichting  
van de nieuwe kinderafdeling, het  
Rijnstate-dakterras met speeltoestellen, het 
inlooppunt voor kinderen bij scheidingen 
en de toepassing van muziek bij emotioneel 
moeilijke tijden. Ook werkte Lisa afgelopen 
zomer vrijwillig mee als ondersteuner bij de 
Zomerschool. 

Tim van der Berg, 16 jaar
Tim heeft vorig jaar, samen met een vriend, 
een meisje van het spoor getrokken en zo 
voorkomen dat zij in botsing kwam met de 
trein. Het meisje is daarna naar het ziekenhuis 
gebracht. Tim heeft met deze onverschrokken  
daad grote heldhaftigheid getoond wat  
terecht beloond wordt met een jeugdlintje. 

Dion en Dylan Durant, respectievelijk 
13 en 14 jaar
Beide broers verdienen het jeugdlintje omdat  
ze dag en nacht klaar staan voor hun zieke 
vader Joop. Zij staan altijd klaar voor hem. 
Helpen hem lichamelijk maar ook zeker  
geestelijk bij zijn ziekteproces. Zorgen  
dagelijks voor veel lol in huis, waardoor de 

situatie voor allen dragelijk gemaakt wordt. 
Jongens van deze leeftijd zouden zich niet 
druk hoeven maken om hun vader. Maar zij 
draaien hun hand er niet voor om en doen 
alles wat ze gevraagd wordt. Dat gedrag  
verdient zeker een jeugdlintje!

Jeugdversie van de Koninklijke 
versierselen
Het jeugdlintje is de jeugdige variant op de  
Nederlandse Koninklijke onderscheidingen,  
de zogeheten ‘lintjes’ die rond Koningsdag  
worden uitgereikt aan mensen die  
minimaal 15 jaar iets bijzonders hebben 
gedaan voor de samenleving. Kinderen 
kregen daarom nooit zo’n lintje, terwijl  
ze natuurlijk wel bijzondere dingen doen. 
Kinderburgemeester van gemeente Zevenaar, 
Jasmijn Braam, vond het dit jaar hoog tijd het 
jeugdlintje in het leven te roepen. Zodat ook 
jongeren die iets bijzonders hebben gedaan 
voortaan jaarlijks in het zonnetje worden  
gezet. 
Nominaties voor 2022
Vanaf dit jaar reikt de kinder- 
burgemeester samen met de burgemeester,  
afhankelijk van het aantal genomineerden  
en de bijzonderheid, maximaal vijf  
jeugdlintjes uit. De gemeente wil met deze  
onderscheiding de Zevenaarse jeugd  
stimuleren om zich belangeloos in te zetten 
voor een ander of voor de stad of een dorp. 
Wilt u voor volgend jaar een kind uit de  
gemeente Zevenaar nomineren? Kijk 
voor meer informatie en aanmelden op 
de website van gemeente Zevenaar:  
www.zevenaar.nl/jeugdlintje-zevenaar.

De eerste vijf Zevenaarse jeugdlintjes uitgereikt
INGEZONDEN Gemeente Zevenaar
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Op donderdag 22 april is het nieuwe Energieloket  
Zevenaar live gegaan. Het energieloket is het  
gemeentelijke informatie- en adviesloket 
over energiebesparing en verduurzaming van  
woningen. In het verleden konden inwoners  
terecht bij het Liemers Energieloket. Het  
Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het  
beantwoorden van vragen rondom energie-
zuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn  
energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de 
tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan 
ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen  
met behulp van het energieloket de beste  
duurzame keuze maken voor de eigen woning en 
situatie. 
Kijk voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl/zevenaar

Inwoners kunnen via het Energieloket  
Zevenaar gratis hun vragen stellen over 
energiezuinig wonen

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

Gezocht: 
energiecoaches
Wilt u een steentje bijdragen aan het milieu en 
vindt u het leuk om adviesgesprekken te voeren? 
Meld u dan aan als energiecoach! NME Liemers 
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor 
een nieuw op te richten team energiecoaches.  
U krijgt o.a. een digitale opleiding & een  
vrijwilligersvergoeding. 
Meer info: www.regionaalenergieloket.nl/zevenaar

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar start medio juni 2021 
in Angerlo met een proef om de Japanse  
duizendknoop te bestrijden. De proef voert de  
gemeente uit naast de sporthal/school. 
Wat houdt de proef in?
De gemeente graaft op de locaties van de Japanse 
duizendknoop om te kijken hoe diep de wortels 
zitten. De afgegraven grond met wortels voert 
de gemeente af naar een erkende inrichting. Het  
gegraven gat laat de gemeente een tijdje open om 
te zien of de duizendknoop niet meer opkomt en 
dus het diep weggraven resultaat heeft. Als er toch 
nog wortels uitlopen dan gebruikt de gemeente 
verschillende methodes om deze te bestrijden. 
Denk aan injecteren, stroom en stomen met heet 
water. De methode die het beste werkt, gebruikt 
de gemeente om op andere locaties in Angerlo de 
Japanse duizendknoop te bestrijden. 
Wat is de Japanse duizendknoop?
De Japanse duizendknoop is een plant die als hij 
eenmaal in de tuin is erg moeilijk weer weg te  
krijgen is. Door zijn sterke groeikracht worden  
andere plantensoorten verdrongen. De sterke  
wortelstokken en stengels van de Japanse  
duizendknoop zijn in staat om schade te  
veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. 
Wat kunt u zelf doen als u de Japanse  
duizendknoop in uw tuin heeft?
• Probeer de plant te verzwakken door de  
stengels meerdere keren per groeiseizoen af te 

knippen. Voer de stengels en plantenresten af in 
de grijze bak (restafval).
• Probeer de uitlopers heel secuur te  
verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.

• Eventueel kan een wettelijk toegestaan  
onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan 
het einde van het groeiseizoen (september).

Bestrijden Japanse duizendknoop in Angerlo
INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

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

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

1 juni  10.00 uur Woord communieviering 
   Maarten Smits
12 juni 19.00 uur Woord communieviering Jan Ubbink
26 juni  19.00 uur Woord communieviering Jan Ubbink
6 juli 10.00 uur Woord communieviering 
   Jeroen Heemink
10 juli  19.00 uur Woord communieviering Jan Ubbink
3 augustus 10.00 uur Woord communieviering 
   Maarten Smits

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 coronamaatregelen zijn de diensten niet  
toegankelijk, maar zijn de diensten te beluisteren via een livestream.
Kijk op www.kerklathum.nl voor de verwijzingen.
 
06 juni 10.00 uur ds. W. ten Boom uit Didam
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van onze correspondent Anneke Nijman

Na ruim honderd jaar stopt Slagerij Gebroeders Witjes

Toen onze kinderen klein waren, gingen 
we voor onze boodschappen samen naar  
Slagerij Gebroeders Witjes. Zij kregen een 
plakje worst en ik kreeg een extra bot voor de 
hond van mijn ouders. En toen onze kinderen 
groter werden, gingen ze zelf voor mij naar 
slagerij Witjes met een boodschappenbriefje 
en centjes in een portemonneetje in een 
tasje. Apetrots kwamen ze dan thuis met de  
boodschappen en vertelden ze enthousiast 
dat ze ook nog een plakje leverworst hadden 
gehad. Wat een nostalgie. 
Wie kent ze niet, de Slagerij aan de  
Meentsestraat schuin tegenover de doe het 
zelf zaak van Ebbers. Maar ineens stopte  

Slagerij Witjes in 2004 met de winkel en dat 
was op zijn zachtst gezegd wennen. 
De catering bleef echter wel, er werden 
nog barbecuebuffetten geleverd en ook  
voorzagen zij restaurants nog van hun  
kwaliteitsvlees en salades. 
Maar nu komt ook daar een einde aan. Voor 
de familie Witjes is het tijd voor andere  
dingen, nu ze DE leeftijd hebben en er meer is 
dan werken. Afgezien dat ze altijd met plezier 
gewerkt hebben.
Degene die het bedrijf overgenomen heeft, 
gaat op dezelfde voet verder met het leveren 
van producten, zoals verse worst, leverworst 
en salades volgens oud receptuur aan de Spar 
in Giesbeek. Maar niet meer in de Slagerij aan 
de Meentsestraat. 
Ik zit met Ellen en Hans Witjes aan de  
keukentafel achterin de winkel aan de  
Meentsestraat. 
Hans vertelt: “Mijn oma was in 1915  
begonnen als huisslager met het zouten 
van spek en van ham en mijn opa deed de  

veehandel. Zij woonden drie huizen verder 
aan de linkerkant van de winkel toen die werd 
gebouwd en nu 104 jaar oud is. 
Mijn vader heeft toen de zaak overgenomen 
samen met mijn moeder. Mijn moeder deed 
de winkel met wat hulp en ook mijn vader 
deed – evenals zijn vader – de veehandel. 
Toen ik 19 jaar was, hebben Ellen en ik de 
zaak overgenomen. Ellen en ik kennen elkaar 
van de Mulo in Doesburg toen we allebei  
15 jaar waren. 
Nadat wij de zaak overgenomen hadden, 
kwamen ook mijn broer Herman met zijn 
vrouw Ria in de zaak werken en werd het  
Slagerij Gebroeders Witjes. We hebben 40 
jaar samengewerkt. We hebben ook een zaak 
in Doesburg gehad en in de toptijd hadden 
we veel medewerkers in dienst. 
Een paar jaar geleden zijn Herman en Ria 
vanwege gezondheidsredenen gestopt en nu 
is het voor ons ook tijd om te stoppen. 
We wonen al 21 jaar op het Riverparc en  
willen nu eerst alles rustig afbouwen en  
afhandelen.”
Ellen past op haar kleinkinderen en is van 
plan te zijner tijd iets met senioren te gaan 
doen. Maar eerst alles even laten bezinken. 
“Wij bedanken alle mensen en bedrijven, die 
al die jaren vertrouwen in ons hebben gehad. 
“
Helaas is het in deze tijd geen tijd voor een 
feestje, maar wij wensen iedereen alle goeds 
en bovenal blijf gezond”, aldus Hans. 

De Bandijkberm in volle bloei
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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

Op 15 augustus 2021 organiseren we voor de tweede keer de triatlon  
in Giesbeek. Meer dan 300 deelnemers hebben in 2019 de regen  
getrotseerd en een mooie sportieve prestatie neergezet. Helaas lukte 
het in 2020 niet vanwege de coronamaatregelen, maar in 2021 gaan 
we op 15 augustus deze uitdaging weer aan! 
Met de tweede editie van de Giesbeek A&D Totaal Triathlon steunen 
we maar liefst twee mooie goede doelen: de NCFS en het Special 
Sports Event 2021.
NCFS
Een van de doelen is de NCFS. Cystic Fibrosis (CF), ook wel  
taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke en ongeneeslijke ziekte. 
Als je CF hebt dan is het slijm door het hele lichaam heen te taai. 
Hierdoor werken diverse organen zoals de longen, alvleesklier en  
voortplantingsorganen niet goed en wordt de functie van deze  
organen steeds slechter.
Special Sports Event 2021
Behalve de Stichting Cystic Fybrosis steunen we nog een mooi goed 
doel: het Special Sports Event 2021. Sporten en bewegen is voor  
mensen met een beperkingen vaak geen vanzelfsprekendheid. Terwijl 
dit juist voor deze doelgroep erg belangrijk is. Naast het lichamelijke 
aspect draagt het ook vooral bij aan onder andere de zelfredzaamheid 
en het verbreden van de sociale omgeving. 
Hulp nodig!
Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we de Giesbeek A&D Totaal 
Triathlon niet organiseren. Vind je het leuk om te organiseren, schuilt 
er een verkeersregelaar in jou of kan jij zorgvuldige hulp bieden als 
EHBO’er? Laat het ons dan weten via een privé bericht of stuur een 
e-mail naar info@hart2hart.nl. Wij kunnen alle hulp en inzet gebruiken 
en staan te popelen om met jou aan de slag te gaan voor of tijdens 
het evenement!

Tweede Giesbeek A&D Totaal Triatlon in augustus

Giesbeek Triathlon wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je in voor de tweede triathlon in Giesbeek en steun hiermee 
de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en Special Sports Event.

Meer info & aanmelden via
www.facebook.com/giesbeektriathlon

giesbeektriathlon.nl
HOOFDSPONSOR

19077 H2H A2 Poster Triathlon v5.indd   1 29-04-2021   16:07
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van onze correspondent Anneke Nijman

Taptoe-signaal in onze dorpen op 4 mei, 2 minuten voor 20.00 uur
Dit jaar was er evenals vorig jaar geen  
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, zoals dat 
normaal gesproken door het 4 mei comité 
Lathum Giesbeek Angerlo georganiseerd 
wordt. Wel waren er aangepaste activiteiten, 
zoals beschreven in het Angerlo’s Nieuws van 
april. 
Op 2 minuten voor 20.00 uur klonk in alle drie 
onze dorpen het Taptoe-signaal, hoe prachtig 
was dat, maar ook hoe spannend. Dan ook 
nog een opname van het optreden en een 
foto, zodat Ronald Lubbers van IJsselmedia 
van het totaal van de activiteiten op 4 mei 
een filmpje kon maken. 
Nog een weetje, de trompettisten spelen 
het Taptoe-signaal en niet de Last Post. Dit 
wordt vaak verward. Het Taptoe-signaal duurt 
1.13 minuut en de Last Post 1.40 minuut. 
Het wordt beiden gespeeld bij herdenkingen  
en begrafenissen, maar de Last Post is  
voorbehouden aan herdenkingen met een 
buitenlands karakter. 
Ik vroeg Johan Kock, van St. Gregorius naar 
de namen en telefoonnummers van de  
trompettisten. Hij aarzelde in eerste instantie, 
omdat St. Gregorius in de vorige editie ook 
met een paar artikelen aan bod was gekomen. 
Maar ik overtuigde hem dat het zo bijzonder 
was en zo speciaal. De muzikanten doen het 
toch maar mooi. En voordat ik thuis was, had 
ik de namen en adressen in mijn mailbox. 
David Dieperink speelde het Taptoe-signaal in 
Angerlo. 
Hij is al bijna 35 jaar muzikant bij het  
Harmonieorkest Nieuw Leven in Angerlo.  
Daarnaast heeft hij een aantal jaren  
bastrombone gespeeld bij de Fanfare  
St. Gregorius in Giesbeek. Ook het orkest – 
wat er helaas niet meer is – Harmonie Juliana 
in Lathum is bij hem bekend. En hij speelde 
ook nog mee in twee dweilorkesten..... 
“Er komt een moment dat je keuzes moet  

maken”, aldus David. 
Nieuw Leven telt ongeveer 35 actief spelende  
leden en een bijna even grote groep  
leerlingen. Dinsdagavond is de oefenavond 
van 19.30 uur tot 21.45 uur, wat maar zo 
22.00 uur kan worden in het Angerlose 
dorpshuis De Meent. Nieuwe leden zijn  
altijd welkom als alles weer kan na coro-
na.  Je kunt dan een keer komen kijken en/
of contact opnemen met de voorzitter via  
voorzitter@nieuwleven-angerlo.nl 
David vertelt: “Een beetje gezonde spanning 
bij het Taptoe-signaal, dat hoort erbij en het 
blijft bijzonder. Nu sta je vijf minuten voor 
20.00 uur klaar, maar als je het Taptoe-signaal  
in een herdenkingsbijeenkomst speelt, is 
het anders. Dan voel je ook de spanning of 
het uitkomt met de tijd. Of er nog een extra  
gedichtje voorgedragen wordt of zoiets. Het is 
ook een eer om te doen.” 
Rhavy Zwartkruis in Giesbeek is al 7 jaar lid 
van de Fanfare St. Gregorius en dat als je 
pas 14 jaar bent. Elke donderdagavond is  
normaliter de repetitieavond als het weer kan 
met corona. 

Rhavy speelt in het Jeugdorkest, in het grote 
orkest en doet ook nog Slagwerk. 
De oefenavond is de donderdag avond. Het 
Jeugdorkest begint om 16.30 uur tot 17.45 
uur, dan Slagwerk en om 19.30 uur begint 
dan het grote orkest tot ongeveer 22.00 uur. 
Rhavy vindt trompetspelen het mooiste wat 
er is. Als je hem ernaar vraagt, beginnen 
zijn ogen te stralen. Hij heeft ook meerdere  
trompetten.
Rhavy speelde het Taptoe-signaal in Lathum 
en vond het wel spannend om te doen. Hij 
deed het in het voorportaal van de Lathumse 
kerk en dat is dan ook weer anders dan dat je 
het buiten doet. 
Vorig jaar heeft hij het Taptoe-signaal in  
Giesbeek gespeeld en hij hoopt het volgend 

jaar weer te doen. 
Linus Leenders heeft het Taptoe-signaal 
in Giesbeek gespeeld. Hij had een beetje  
gezonde spanning en dat voelt ook goed. Hij 
is 13 jaar en zit al 4 jaar bij het Jeugdorkest en 
speelt ook bij het grote orkest, net als Rhavy. 
Als je muziekdiploma A gehaald hebt, dan 
mag je naar het grote orkest en dat diploma 
heeft hij glansrijk gehaald!

Het Jeugdorkest van St. Gregorius oefent  
samen met het Jeugdorkest van Nieuw Leven 
en komt de ene week in Giesbeek bij elkaar 
en de andere week in Angerlo. 
Linus legt mij nog het verschil uit tussen  
Harmonie en Fanfare.
“Harmonie heeft de ‘houten’ instrumen-
ten en de Fanfare de koperen instrumenten, 
met uitzondering van de saxofoon, dat ook 
een ‘houten’ instrument is. Met hout wordt  
bedoeld het houten riet wat op het mondstuk 
gezet wordt.”
Linus vindt het superleuk dat zijn vader,  
Michel Leenders, ook meespeelt in het grote 
orkest, afgezien van het feit dat hij niet naast 
zijn vader in het orkest zit. 
Michel Leenders heeft ook een lange staat 
van dienst als muzikant. Van zijn zesde tot 
zijn zeventiende speelde hij bij Drumfanfare 
EMM in Giesbeek waarvan de naam later  
veranderd werd in Red and Black. 
Op zijn zeventiende verkoos hij echter het 
voetballen boven de muziek. En als hij iets 
doet, dan gaat hij er helemaal voor en zo 
werd het voetballen en geen muziek meer. 
Door blessures moest hij het voetballen  
echter opgeven. De muziek bleef aan de  
andere kant ook kriebelen. Zo ging hij spelen 
in een dweilorkest en op projectbasis bij het 
Steengroeve orkest in Winterswijk. Toen zijn 
zoon, Linus, in het Jeugdorkest ging spelen 
heeft hij zich een tijdje later ook aangemeld 
als lid van St. Gregorius en speelt hij sinds 
2018 met veel plezier in het orkest. 
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Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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www.exaqtrob .n l

Marconistraat 33 | 6902 PC Zevenaar
T (0316) 34 10 12  |  F  (0316) 34 41 94
info@autovreman.nl  |  www.autovreman.nl

Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

Wij leveren nieuwe en jong gebruikte auto's. 
Door onze merkongebondenheid kunnen we 
de auto vinden die het best bij u past. 

• Aircoservice 
• Apk & onderhoud
• Bandenwissel 
• Diagnose 
• Eigen opslag in ons bandenhotel
• Pechhulp / mobiliteitsgarantie
• Uitlijnen 
• Wielwasmachine
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Lente aan de 
Rhedense veerweg

“Het Taptoe-signaal spelen op de kerktoren 
vind ik minder spannend dan een solo in het 
orkest. Dan heb je ook een verantwoording 
naar het orkest en zij zijn de kenners van de 
muziek. Dus als het misgaat, horen zij het  
direct.
Het Taptoe-signaal spelen alle trompettisten 
met oortjes in. Om precies 19.58 uur starten  
ze een filmpje en wordt er meegespeeld 
met het geluid op de film. Daardoor speelt  
iedereen gelijk en laten ze precies voor acht 
uur de laatste noot van het Taptoe-signaal 
uitsterven,” aldus Michel. 
Ellie Groenewoud is opgegroeid in Velp en 
zij is op haar achtste begonnen met trompet 
spelen bij Drum- en Showfanfare Mr. H.M. 
Van der Zandt uit Velp. 
Na 13 jaar moest zij kiezen tussen muziek 
en voetbal en toen koos ze voor voetballen,  
maar door blessures moest ook zij hier mee 
stoppen. De muziek is haar altijd blijven  

trekken. Ze heeft vaak getwijfeld om toch 
weer opnieuw te beginnen maar daar kwam 
het steeds niet van. Tot dat ze 5 jaar geleden 
in Giesbeek is komen wonen. Toen heeft ze 
de stoute schoenen toch maar aangetrokken  
en speelt ze nu dus alweer vijf jaar bij St.  
Gregorius. In het orkest speelt ze samen met 
o.a. Linus Leenders de derde partij. Ellie vindt 
het orkest een leuke club mensen. Door de 
muziek heeft ze in Giesbeek ook veel mensen 
leren kennen. 
Het Taptoe-signaal heeft ze op de  
parkeerplaats bij het Binnenrijk gespeeld. 
De bewoners van het Binnenrijk waren diep  
onder de indruk en hebben het enorm  
gewaardeerd. 
De leden van St. Gregorius hebben alle lof 
voor Johan Kock. Iedereen hoopt dat hij  
voorlopig blijft als voorzitter. St. Gregorius  
staat voor muzikaliteit, gezelligheid en  
saamhorigheid. Zou je het leuk vinden  

om mee te doen, mail dan naar:  
secretariaat@stgregoriusgiesbeek.nl. Dan 
wordt er contact met je opgenomen. 
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Jubileumweekend St. Gregorius op 14 en 15 mei 2022!
St. Gregorius 100 jaar in 2020! Een bijzonder 
jubileum, een hele mijlpaal en reden genoeg 
voor een groot jubileumfeest dat vorig jaar 
al gevierd had moeten worden. Maar het  
coronavirus gooide roet in het eten waardoor  
begin vorig jaar het jubileumweekend werd 
verzet naar rond deze tijd dit jaar. Zoals  
iedereen begrijpt moest ook nu weer dit  
uitgestelde jubileumweekend opnieuw verzet  
worden. De jubileumcommissie heeft 
al meer dan twee jaar een leuk en  
afwisselend draaiboek klaarliggen om het  
jubileumweekend in te vullen. Een  
programma voor jong en oud en dus ook 
voor elk wat wils. Bestuur en leden van  
St. Gregorius kijken er erg naar uit om het 
feest alsnog te vieren in 2022 maar doen 
dat het liefst met iedereen uit Giesbeek en  
omstreken die met de fanfare mee wil vieren. 
Zet dus nu alvast in je agenda bij 14 en 15 
mei 2022: Jubileumweekend St. Gregorius. 
Meer informatie volgt t.z.t. maar er kan nu al 
gemeld worden dat er op zaterdag 14 mei in 
de middag een receptie is. Coverband Cabrio  
is in de avond van de partij om er samen 
met iedereen die wil een groot feest van te  
maken. Op zondag 15 mei vindt er overdag  
een Muziekfestival plaats waarbij  
muziekvrienden van de fanfare samen muziek 
maken, spelen en zingen. Een gezellig festival  
waarbij ook iedereen van harte welkom is 
in de feesttent op het Dorpsplein waar het  
jubileumweekend gaat plaatsvinden. 
In de tussentijd hopen bestuur en leden 
dat de besmettingen nog meer afnemen 
en dat iedereen snel gevaccineerd is. De  
versoepelingen medio mei zorgden ervoor dat 
het werd toegestaan om weer met maximaal 

30 personen op 1,5 meter afstand van elkaar 
te repeteren. Dat betekende dat eind mei de 
allereerste repetitie van 2021 ingepland kon 
worden. Het was fijn dat er na dik 5 maanden 
van ‘stilte’ weer samen gemusiceerd mocht 
worden. Door samen te repeteren kunnen de 
muzikanten zich ook weer voorbereiden op 
concerten. De fanfare hoopt dan ook dat zij 
het jaar traditioneel en muzikaal kan afsluiten  
met het Jaarconcert op 2e Kerstdag. Het  
jubileumboek is in ieder geval zo goed als 
klaar om naar de drukker te gaan en het 
is de bedoeling dat het boek tijdens het  
Jaarconcert gepresenteerd wordt. Het 
boek is een bundeling van verhalen over  
St. Gregorius door al die jaren heen. De foto’s 
in het boek laten de fanfare en haar leden zien 

in de diverse decennia en geven een mooie 
indruk van het tijdsbeeld. Voor de komende 
tijd geldt: houd de moed er nog even in en 
blijf gezond zodat we volgend jaar samen kun 
proosten op het leven en op het uitgestelde 
100-jarige jubileum van St. Gregorius. 

INGEZONDEN St. Gregorius

De muzikanten van St. Gregorius (op de foto tijdens de Schuttersoptocht in 2018) hebben wel weer zin in een feestje!’

Deze maand vervolgen we de geschiedenis 
van onze omgeving vanaf het jaar des Heren  
1770. In het voorjaar van 1771 regent  
het vijf weken onophoudelijk waardoor 
Giesbeek weer met ernstige wateroverlast 
te maken krijgt en waardoor de oogsten erg  
tegenvallen. Een paar jaar later wordt  
Hermanus Deurvorst, na Johannus Muyters 
en Henricus van Alphen, de nieuwe R.K.  
pastoor van Giesbeek en Lathum. De heer 
Deurvorst is een nakomeling van een  
aanzienlijke Doesburgse familie. Onder veel 
protest van katholieke Lathumers, wordt in 
1780 tijdens zijn pastoraat het kerkhuis naar 
Giesbeek verplaatst. Daar heeft het kerkhuis 
het uiterlijk van een groot huis want het 
was de katholieken niet toegestaan om hun  
gebedsruimte op een kerk te laten lijken. 
In 1779 dient de Lathums-Giesbeekse  
pastoor Deurvorst met een groot aantal  
vooraanstaande inwoners een rekwest in 

bij de Staten om een schuurkerkje te mogen  
bouwen. Op 11 oktober 1780 wordt dit  
verzoek goedgekeurd en in dat jaar wordt het 
kerkje in gebruik genomen. Als kerk mocht 
het niet herkenbaar zijn maar 50 jaar later 
krijgt het dat kerkelijk aanzien wel als met 
een Rijksbijdrage een ingrijpende verbouwing 
wordt uitgevoerd. De overwegend katholieke 
inwoners van Giesbeek krijgen in 1780 de 
beschikking over een echte kerkschuur net 
naast het huidige Olde Schop in Giesbeek. 
Deze kerkschuur blijft vanaf 1780 tot 1909 
in gebruik als kerk voor de erediensten. De  
gebouwen voor katholieke erediensten  
mochten vanaf 1590 niet als kerk  
herkenbaar zijn omdat erediensten streng 
verboden waren. Maar rond 1800 krijgen 
katholieken wat meer vrijheden, waardoor  
schuilkerken veranderen in kerken die 
wat meer op kerken mochten lijken als ze 
maar geen aanstoot gaven. In maart 1784  

veroorzaakt wateroverlast weer een hoop leed 
en ellende. Vernielingen in huizen, voorraden 
gaan verloren in de kelders, omgekomen  
vee en bittere kou hebben weer een vervelen-
de tijd tot gevolg. In 1785 worden Zevenaar  
en zijn omgeving getroffen door een  
pokkenepidemie er vallen vele slachtoffers 
evenals in de jaren 1724, 1730, 1773, 1799, 
1801 en 1831. In 1787 stichten de weduwe  
van Everhardus Brandts en haar zoon  
Theodurus Brandts op de Vaalwaard in 
Lathum een steenoven. In 1802 wordt daar 
een pannenfabriek  aan toegevoegd. Het is 
een van de oudste steen/pannenovens in deze 
omgeving en ging in 1845 over in handen van 
de fam. Dibbits. De winter van 1788-1789 
verloopt extreem koud en mens en dier gaan 
daar weer erg gebukt onder. Volgende keer 
vervolgen we het relaas door de geschiedenis 
van de mooie Liemers. 
Bron: Internet

Onze omgeving door de eeuwen heen
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Jeugdraad Giesbeek organiseert de alternatieve avond 4 daagse
De avond 4 daagse in Giesbeek kan dit jaar 
gelopen worden in aangepaste vorm. De 
home edition: de routes loop je dmv een 
app die voor jou / jullie persoonlijk de routes 
maakt. Je mag zelf weten wanneer en hoever 
je loopt. Na 4 dagen lopen krijg je de medaille 
thuis bezorgd. Je kan de avond 4 daagse dit 
jaar lopen tot 31 juli, let wel op dat er tussen  

de 1e en de 4e dag maximaal 2 weken zit. Er 
mag ook overdag en in het weekend gelopen  
worden. Met deze link kun je aanmelden: 
www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/giesbeek.  
Via deze link kom je op het lokale  
inschrijfformulier. Bekijk ookfacebook van de 
jeugdraad, hier staat ook alles op. 

INGEZONDEN Jeugdraad Giesbeek

Als het aan de vrijetijdssector in de Liemers 
ligt, kent heel Nederland binnenkort deze regio  
als aantrekkelijke bestemming voor een  
vakantie of dagje uit. Gisteren heeft namens  
de gemeenten Duiven, Montferland,  
Westervoort en Zevenaar Gemma Tiedink - 
wethouder gemeente Duiven en bestuurslid  
Liemerse Ambassade - het nieuwe logo  
onthuld waarmee de Liemers zich als  
toeristische bestemming op de kaart gaat  
zetten.
Het beeldmerk prijkte levensgroot met krijt 
op diverse markante plekken op het wegdek  
in de Liemers. Dit was het startsein voor  
verschillende promotionele activiteiten die 
deze zomer op de planning staan. Ook op 
andere plaatsen in de regio is het logo vanaf 
vandaag zichtbaar. Het beeldmerk verwijst 
naar het water en de natuur, maar ook naar 
het bourgondische leven in de Liemers.
#kijkverder 
‘Kijk verder in de Liemers’ wil de diversiteit 
in de regio laten zien. ‘Verder kijken’ staat 
voor het gebied als verborgen parel, waar de 
bezoeker verrast wordt en op ontdekkingsreis 
gaat. Er is meer te zien dan je denkt, is de  
belofte. En niet alles is in een eerste  
oogopslag zichtbaar, soms moet je echt 
even verder kijken. ‘Verder’ staat ook voor in  
beweging zijn: wandelen, fietsen, varen,  
allerlei activiteiten waar de regio bekend 
om is. Daarnaast kun je in de Liemers, door 
de uitgestrekte vergezichten en rivieren, ook  
letterlijk verder kijken dan op andere plekken.
Platform
Aan de ontwikkeling van het merk de  
Liemers hebben veel organisaties, vrijwilligers 
en ondernemers meegedacht en hun bijdrage  
geleverd. De naamsbekendheid onder  
toeristen kan nog verbeterd worden, met 
deze campagne willen de partijen in de  
recreatieve sector daar verandering in  
brengen. Zo is er een promotievideo gemaakt  
en werken ondernemers samen om  
arrangementen samen te stellen, waarmee  
zij de bezoekers aan de regio ‘verder  

kunnen laten kijken’ en een totaalaanbod  
kunnen aanbieden. Er is een toolkit  
beschikbaar met het logo en de  
huisstijlelementen, die elke ondernemer 
voor zijn eigen promotie kan gebruiken. Ook 
wordt er gewerkt aan een online portaal als  
verzamelpunt voor alle toeristische  
informatie. “We hopen dat er een platform  
ontstaat, waar partijen elkaar kunnen  
vinden”, legt Gemma Tiedink uit. “En waar 
alle ondernemers aan willen meedoen. Zo 
werken we samen stap voor stap aan een 
grotere naamsbekendheid voor de Liemers.”
Liemerse Ambassade
Het merk ‘Kijk verder in de Liemers’ is  
ontwikkeld in opdracht van de Liemerse  

Ambassade. In deze in 2020 opgerichte  
organisatie werken onderwijs, ondernemers  
en de overheid in de regio samen. De  
Liemerse Ambassade voert projecten uit 
die de regionale economie versterken en de  
opgaven in de regio verbinden aan het 
beleid in provincie, rijk en Europa. De  
vrijetijdseconomie is een van de vier sterke 
pijlers van de Liemers waarop de Liemerse 
Ambassade zich richt. De andere pijlers  
zijn logistiek, agrarische economie en  
maakindustrie.
Bekijk de video over de onthulling 
van het logo en de promotievideo op  
www.kijkverderindeliemers.nl.

De Liemers laat bezoekers verder kijken
Wethouder geeft startsein voor toeristische campagne

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar
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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.

Wilco en Tracy van Haren • J. Niels en G. Niels-larsen • G.M. Teering • 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 •  
Fam. Klein Herenbrink • Rosi en Willie Ipskamp • Anneke Nijman en Adri Breure •  
Hengelsportver, Ons Genoegen • Marion en Frank v.d. Rijst • Fam Groenewoud • Wilbert 
en Tra v. Haren • M. Roekens en K. Roekens-Beekman • R.R.T. Wieggers • F. Mosterman 
en M. Mosterman-Chrisant • Henk en Ineke Kok • Maarten en Nicolien Soetho • Jan 
Kelderman • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Henk en Miriam Wieggers • Gerard 
Kaper en Jeanne Brommer • St. Dorpshuis Angerlo • Maurice en Ellie Groenewoud 

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

Melkklieren
Een van de pony’s heeft een probleem: gezwollen melkklieren. Ook 
zonder dat de dierenarts het vanmiddag zal bevestigen, weet ik wel 
wat de oorzaak en de remedie zijn: het beestje gaat van de te vette 
wei naar een droge zandbak. 
Zet me wel aan het denken. Waren mijn vriendinnen vroeger niet veel 
minder rondborstig dan wat ik nu om me heen zie? Ik weet het bijna  
zeker: B was al behoorlijk en D de uitzondering. Moet je daaruit  
eenzelfde conclusie trekken als bij de paardjes: allemaal op een  
drastisch rantsoen? 
De cup-maat als indicator van welvaart en een grote boezem een  
welvaartsziekte: niet eens zo’n onzinnige gedachte. Daarmee heb je de 
eerste ziekte die de lijders daaraan blij maakt. Is op zich al een feite 
om bij stil te staan. 
Maar goed: de D was in mijn herinnering dus zowel uitzondering als 
handicap. Dat ene meisje, net 15 pas, dat met de armen hoog voor 
de borst gevouwen haar overdaad probeerde te camoufleren en bij  
springoefeningen niet mee hoefde te doen, Rose-Mary heette ze  
geloof ik. Had ik best wel een beetje meelijden, want zo onhandig, 
die dingen. 
Dat was de tijd van Twiggy, dit is de tijd van Beyonce. Ook het uiterlijk 
is aan mode onderhevig. 
Al zal dit rondborstige tijdsbeeld de kijk van de dierenarts op onze 
pony niet beïnvloeden, vermoed ik.

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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Ons terras is

dagelijks geopend 

vanaf 12.00 uur. 

U kunt telefonisch, per e-mail of op 

www.veerstal.nl een tafel reserveren. 

VEERPONT DE VEERSTAL
Het pontje tussen Giesbeek en Lathum 
vaart dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.

FOODTRUCK DE VEERSTAL
Bij mooi weer van maandag t/m zondag 

geopend van 12.00 tot 16.00 uur voor o.a. 
heerlijke frietjes, snacks of een drankje.

Te Huur
SUP Boards of 
Waterfietsen

€ 12,50 per uur
€ 20,00 per 2 uur

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