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Het festivalgevoel
Zo lang gewacht, nu eindelijk gekregen,  
en dan … Het terras is bijna leeg deze 
donderdagochtend, de loop in de  
winkels is niet buitengewoon en,  
ondanks Oranje, Mathieu en 
Max, is de sfeer eerder mat dan  
uitgelaten. De ‘grote vrijheid’ is net 
iets minder groot dan gedacht, in  
ieder geval niet groot genoeg voor  
gezellig samen een wit wijntje om 11 uur; 
zeker wanneer de buitentemperatuur  
te dicht in de buurt is van de  
serveertemperatuur van dat drankje. 
Best wel teleurstellend eigenlijk. Dat 
festivalgevoel dat opstak toen ze de  
teugels lieten vieren en we weer  
mochten feesten, wordt zeker vandaag 
niet opgevolgd door het verwachtte feest 
zonder end. En dat hadden we naar ons 
gevoel, na al die ‘corona-ontberingen’, 
wel verdiend. Maar helaas, we werken, 
vaak nog steeds vanuit huis. Vakanties  
boeken is nog een risico, dus dat  
stellen we, net als de voorpret, nog even 
uit. En festivals? Ik ga toch niet naar 
velden volgepropt met mensen die, net 
terug uit Portugal en Spanje, massaal  
besmet zijn met dat virus uit India. 
Zo hebben we, zo lijkt het tenminste 
vandaag, ook zonder feest toch de kater. 
Het lukt kennelijk nog niet zo makkelijk 
anderhalf jaar thuis zitten van je af te 
schudden. Mijn voornemen bijvoorbeeld  
was om nooit meer over Covid te denken  
of te schrijven. En bij de eerste  
gelegenheid: jawel, daar gaan we weer. 
Ik ben bang dat er ook op een ander  
manier sprake kan zijn van lange- 
termijn-Covid. 
Een goed festival, dat lijkt me ook  
daarvoor het beste medicijn. 

Yven Wehman op weg naar de ECC

De ECC? Dat zegt je waarschijnlijk niets, maar 
het zijn de European Cadet Cups die op 3 en 
4 juli in Teplice Tsjechië gespeeld worden. 
Het doel van deze wedstrijden is om vast te  
stellen wie voor Nederland aan het EK 
mag meedoen. Het doel van Yven is om  
geselecteerd te worden voor dat EK. Dat 
vindt plaats op 17 en 18 Augustus in Riga 
(Letland). De 16-jarige Yven, die met zijn  
ouders en broer en zus in Lathum woont,  
judode op Bonaire al sinds zijn vierde jaar en 

judoot nu bij Bushi in Arnhem met als trainer 
Joyce. Bij judo kun je aan de kleur van de band, 
die de speler om zijn middel draagt, zien hoe 
ver hij in deze sport gevorderd is. Yven draagt 
de bruine band en is daardoor niet ver van 
de zwarte band verwijderd want …in judo 
geldt hoe donkerder de band hoe ervarener 
de sporter is. Yven doet aan wedstrijdjudo 
wat inhoudt dat hij tegen een tegenstander 
strijdt met als doel de ander te werpen, in een  
houdgreep te nemen, of de ander af te laten 

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 draagt steentje bij aan Giesbeekse triatlon

Op zondag 15 augustus wordt de tweede Giesbeek A&D Totaal  
Triathlon georganiseerd. Royal Eijkelkamp draagt een steentje bij aan 
dit evenement door de waterkwaliteit van de Rhederlaag te monitoren 
voorafgaand en tijdens het evenement. Een goede waterkwaliteit is 
namelijk van vitaal belang om gezondheidsproblemen bij deelnemers 
te voorkomen.
Wat ooit begon als een bootcamptraining bij de Giese Kop is in 2019 
uitgegroeid tot een recreatief triatlonevenement. Meer dan 300 
deelnemers trotseerden tijdens de 1e editie de regen om een mooie 
sportieve prestatie neer te zetten. Het doel van het evenement is 
om Giesbeek, de Rhederlaag en de sport te promoten en mensen in  
beweging brengen. Er zijn verschillende afstanden. Voor de beginners 
is er de minitriatlon met 250 meter zwemmen, 11,8 kilometer fietsen 
en 2,5 km hardlopen. Kies voor meer uitdaging voor de 1/8 Triatlon  
met 500 meter zwemmen, 23,6 kilometer fietsen en 5 kilometer 
hardlopen. Enthousiast geworden? Schrijf je vandaag nog in via  
www.giesbeektriathlon.nl
Royal Eijkelkamp monitort vaker de waterkwaliteit bij triatlons. 
Met een eigen meetinstallatie, gemonteerd aan een boei, heeft de  
organisatie 24 uur per dag inzicht in de waterkwaliteit en  

watertemperatuur. Bijvoorbeeld tijdens de finale van de ITU World 
Triathlon Series in 2017, welke in Rotterdam werden gehouden. Ook 
werd de meetinstallatie gebruikt bij triatlons in Woerden en Zutphen.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Hoe mooi ow eigen land is , wej pas ei dur 
uutgebreid deurhen ri-j met de fiets. Je hebt 
dan de tiet um alles us rustug te bekieken 
en op ow in te loaten werken. Wi-j waren  
deurum met z’n zeuvenen nor Zuid Limburg  
gerejen um door onder andere te goan  
fietsen. Un mooi gebied met mooie  
dørpkes en steile hellingen, zo hier en door. 
As “wielrenner” wi-j dan in ieder geval de 
Keutenberg, de Eysderbosweg, de Dodeman, 
de Camerig en de Gulpenerberg van twee 
kanten gefietst hebben. Op Hemelvaartsdag 
was ut stervesdruk met racefietsers, ut was 
mooi weer dus ieder had ut nor de zin. Wi-j 
hadden un huuske op de Waufsberg tussen 
Noorbeek en Slenaken, un prachtig wandel  
en fietsgebeid wat tur allebeij ook veul  
gedoan werd. Van ons zeuvenen hadden 
dur drie veul goesting um die bultjes us 
effen aan te vallen. Op un mooi klimmetje 
tussen Noorbeek en Mheer, kwam mien  
helverwège un al wat ouwere dame veurbi-j 
op un e-mountainbike. Ze zei enthousiast op 
zun Limburgs: meneer electrisch naar boven  
lekker makkeluk toch, zou ik ook doen 
as ik u was. Op zich un goed idee um te  
onthouwen, want ei door wil blieven fietsen 
kom ie dur misschien niet onderuut. Mien 
mede fietsgenoten, die elke helling lekker  
fanatiek aanvielen, wachten braaf op de top, 
um dan gezameluk weer verder te goan. 
Nogmoals op de fiets ziej de schoonheid  
vant landschap pas echt goed en we  
begonnen weer enthousiast aan un nieuwe 
helling. Op un gegeven moment noa un  
colletje of wat belanden we ongewild in  
België. Niet de bedoeling mor ut was un  
onwies mooie tocht met lekker steile  
hellingen. Terug nor de Waufsberg kregen  
we onderweg nog un paar mooie  
klimmetjes en toen bleek dat we toch un 
culinaire stop hadden motten maken veur 
un bakkie met Limburgse vlaai. Toenk dur 
noa un lange helling dan ok un klein bietje 
deurhen zat, want ut was goan regenen 
met zukke drøppels, keek ik op un kruispunt 
umhoog recht int gezicht van Jezus die op 
bijna elk kruuspunt in un kapelletje langs 
de weg ant kruus hink. Mien zelfmedelijen  
verdween as sneeuw veur de zon: kom op 
man hi-j het ut ok niet makkeluk gehad 
dacht ik, en schakelde weer un tandje bi-j.
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

In de vorige uitgave van Het Angerlos Nieuws 
stond dat Remco Wieggers als leerling  
molenaar bij het schoonmaken van molen  
De Hoop in Giesbeek de molenaar  
assisteerde. Dit moest zijn Ronald Wieggers  
uit Zevenaar. Ronald die jarenlang in  
Giesbeek heeft gewoond, volgt vanaf vorig  
jaar maart de opleiding tot vrijwillige  
molenaar. Ronald komt regelmatig in  
Giesbeek om van molenaar Koos van Hal, 
de fijne kneepjes van het vak te leren. Hij  is 
voor zijn werk regelmatig onderweg en als hij  
ergens een molen ziet staan welke geopend 
is, dan kan hij de verleiding niet weerstaan 
om even naar binnen te lopen voor een  
bezoekje. Op die manier leert hij allerlei  
soorten molens kennen. Een van de laatste  
molens die hij bezocht was in Farmsum  
dichtbij Delfzijl. De opleiding tot molenaar  
bestaat niet alleen uit het laten draaien 
van de wieken, maar ook de theorie en de  
techniek achter de verschillende typen  
molens. Al met al is dat een goede mix van 
theorie en praktijk. Het “lezen” van het weer 

en de weersverwachting uitleggen vormen 
een groot onderdeel van de opleiding. De  
beroepsachtergrond van Ronald ligt in de  
binnenvaart en met zeilen en surfen als  
hobby, levert dat de nodige praktische kennis 
op, je weet wat wind kan doen en hoe je daar 
veilig mee om kunt gaan. De opleiding van 
Ronald is zover gevorderd  dat hij dit jaar het 
regionaal examen kan afleggen en volgend  
jaar het landelijk examen. Hij spreekt de  
verwachting uit dat hij daarna nog regelma-
tig op de molen De Hoop in Giesbeek mee zal 
draaien. 

Molen de Hoop kreeg een schoonmaakbeurt

Scheuren en verzakkingen in Giesbeek
Er zijn in totaal 52 meldingen binnengekomen 
naar aanleiding van onze oproep. De oproep 
heeft ook de aandacht van de Gelderlander  
getrokken. Die hebben er in hun krant  
aandacht aan besteed. We zijn nog in gesprek 
met de gemeente over mogelijke stappen of 
acties. 
Logo Dorpsplatform
Om de herkenbaarheid van het dorpsplatform 
te vergroten, hebben we een eigen logo laten  

ontwerpen. Het logo bevat de herkenbare 
elementen van ons dorp, te weten de IJssel, 
de molen en de kerk. De kleuren staan voor 
het landelijke karakter van ons dorp. Het logo 
is tot stand gekomen met medewerking van 
Abel Brouwer en SRT-Vormgeving uit Dieren. 
Inloopspreekuur wijkagent Floris Noppen
Afgelopen week zijn we in gesprek geweest 
met onze wijkagent, Florus Noppen. Hij heeft 
ons bijgepraat over meldingen en acties van 
de politie. Ook hebben we van gedachte  
gewisseld over overlast en leefbaarheid in en 
rondom Giesbeek. De wijkagent heeft elke 
twee weken een inloopspreekuur. Dat is op de 
oneven weken op donderdagavond van 7 tot 
9 uur. U kunt hem ontmoeten op de locatie 
van de brandweer aan het dorpsplein. 

INGEZONDEN Dorpsplatform

kloppen door middel van een verwurging, 
armklem of een hele strakke houdgreep. Een 
van zijn sterke punten op de tatami zijn de seo- 
nage’s waar hij veel op scoort. Hij kan zichzelf 
tot het uiterste pushen en helemaal tot het 
gaatje gaan. Bij zo’n inzet en de lijfelijkheid  
van judo, dreigt soms het blessurespook. 
Het is dus zaak voor Yven om goed naar zijn  
lichaam te luisteren en op tijd even gas terug  
nemen. Toch heeft hij wel eens een  
revalidatietijd van tien maanden moeten  
doorstaan toen zijn voorste kruisband  
gescheurd bleek. Een juiste medische  
begeleiding is dan noodzaak om de blessure  

de optimale hersteltijd te gunnen: rusten  
koelen en bepaalde oefeningen brachten 
hem dan weer naar het gewenste niveau.  
Waarschijnlijk weet je dat in judo  
gewichtsklassen zijn, Yven judoot in de  
gewichtsklasse van -66 kilo en via dieet of 
anderszins probeert hij dat optimale gewicht 
voor de wedstrijd te hebben. Wij van de  
redactie hopen dat Yven op 3 en 4 juli positief  
scoort in Teplice en daarna in Riga een 
gooi (worp) mag doen naar het Europees  
Kampioenschap. Wij wensen hem daarbij heel 
veel succes.



• pagina 05 • ANGERLO’S NIEUWS • 3 juli 2021 •• pagina 04 • ANGERLO’S NIEUWS • 3 juli 2021 •

FAMILIEBERICHTEN

Wij willen u hartelijk bedanken voor de  
troostende woorden en kaarten die wij  

hebben mogen ontvangen na het overlijden 
van onze lieve moeder, oma, schoonmoeder  

en echtgenoot

Gonnie Witjes – Witjes
Uw warme reactie’s waren niet alleen voor  
ons een grote steun, maar laat ook zien dat 

Gonnie dat ook voor andere was.

Onderhoud brug 
Bevermeerseweg 
Angerlo
Van 24 juni tot 20 juli 2021 voert de  
gemeente Zevenaar onderhoud uit aan de 
brug op de Bevermeerseweg in Angerlo.  
Gedurende de werkzaamheden is de brug  
afgesloten voor het verkeer. Volgt u de 
aangegeven omleidingsroute.

Concreet plan voor Zonnepark Bijvanck
In samenspraak met een werkgroep van  
omwonenden is een concreet plan gemaakt 
voor Zonnepark Bijvanck, het beoogde  
zonnepark aan de voet van twee windmolens  
van Windpark Bijvanck in de gemeente  
Zevenaar. Dit volledige landschappelijk  
inpassingsplan staat op de website van het 
zonnepark: www.zonneparkbijvanck.nl.
In de stijl van het coulisselandschap
Omwonenden in de werkgroep gaven 
aan dat ze graag willen dat er iets wordt  
teruggebracht van het coulisselandschap  
zoals dat vroeger in dit gebied veel  
voorkwam. Ook vroegen zij aandacht voor de 
biodiversiteit. De gemeente Zevenaar heeft 
ook aandachtspunten meegegeven op het 
gebied van landschap en biodiversiteit. In 
het landschappelijk inpassingsplan is daar  
rekening mee gehouden. Er worden hagen,  
struweel, knotwilgen en kruiden- en  
bloemrijke zones aangelegd in en 
rond het zonnepark, in de stijl van het  
coulisselandschap. Meer informatie over de 
inhoud van het plan staat op de website van 
het zonnepark.
Stand van zaken en vervolgstappen 
Wie vragen of opmerkingen heeft over dit 
plan voor het zonnepark, kan de initiatiefne-
mers bereiken via info@zonneparkbijvanck.nl 
of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen,  
omgevingsmanager bij duurzaam  
energiebedrijf Pure Energie, via 06 – 
57870755. Dit landschappelijk inpassingsplan 
is de basis voor andere documenten die nodig 
zijn om een vergunning voor het zonnepark  
te kunnen aanvragen bij de gemeente  
Zevenaar. Deze andere documenten zijn ook 
klaar en onlangs hebben de initiatiefnemers 
formeel de vergunning voor het zonnepark  
aangevraagd. Zij zijn nu in afwachting van het 
besluit van de gemeente op deze aanvraag. 
Als er nieuws is, melden ze dat onder andere 
via de nieuwsbrief (aanmelden hiervoor kan 
via www.zonneparkbijvanck.nl).
Coöperatie ZieDeZonSchijnt en Pure 
Energie samen initiatiefnemer van het 
zonnepark
Zonnepark Bijvanck heeft twee  
initiatiefnemers: coöperatie ZieDeZonSchijnt 
(ZDZS) en duurzaam energiebedrijf Pure 
Energie. Via ZDZS kunnen omwonenden mee-

investeren in Zonnepark Bijvanck. Hierdoor 
kan 50 procent van het zonnepark eigendom  
worden van de omgeving. Zo kunnen zij  
voordeel hebben van het zonnepark. Hoe dit 
precies kan, wordt de komende tijd concreter  
vormgegeven door ZDZS. Zodra hier meer  
duidelijk over is, wordt dat gemeld via de 
nieuwsbrief van het zonnepark (aanmelden via  
www.zonneparkbijvanck.nl). Ook de  
coöperatie informeert omwonenden later 
over de mogelijkheden voor deelname en  
verdere opbouw van de coöperatie.  
Geïnteresseerden kunnen al wel contact  
opnemen met ZDZS via Dirk de Jong en 
Jan Jaap Tiemersma. Zij zijn te bereiken via  
info@ziedezonschijnt.nl.
Locatie en omvang Zonnepark Bijvanck
Zonnepark Bijvanck is beoogd aan de voet 
van de twee oostelijke windmolens van  
Windpark Bijvanck, in het gebied tussen 
de dorpen Angerlo en Loil en de gemeente  
Zevenaar. De Didamse wetering begrenst 
het plangebied aan de zuidkant. Aan de  
noordkant wordt het plangebied begrensd 
door de Angerlose wetering. Het totale  
plangebied is 23 hectare groot, maar  
minimaal 25 procent van deze oppervlakte 

wordt gebruikt voor landschappelijke en  
natuurlijke maatregelen.
Circa 8 procent van totale elektriciteits- 
verbruik in Zevenaar 
Een zonnepark van deze omvang wekt naar 
verwachting circa 17 miljoen kilowattuur 
(kWh) per jaar op. In de gehele gemeente 
Zevenaar werd in 2019 circa 217 miljoen 
kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan 
dus naar verwachting circa 8 procent van het 
huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente 
duurzaam opwekken.
Een van de grootste projecten voor cable  
pooling in Nederland 
Doordat het zonnepark kan worden aan-
gesloten op de netaansluiting van het 
windpark, kan op deze locatie meer duur-
zame elektriciteit worden opgewekt en te-
rug geleverd aan het net zonder veel extra 
elektriciteitskabels aan te leggen. Dit heet  
cable pooling en draagt eraan bij dat de  
kosten voor de energietransitie wordt  
beperkt. De combinatie van de vier  
windmolens en het zonnepark is voor zover 
bekend een van de grootste projecten op het 
gebied van cable pooling in Nederland.

Wij hebben een flinke ´wildetuin´ die niet 
(te) wild moet worden. Klusjes oa heggen  
knippen, bosmaaien, grasmaaien, klein  
schilderwerk. Buitengebied Angerlo,  
werktijden flexibel en io. Ervaring en 
een beetje tuinpassie is fijn. Mail naar:  
johan@hertsum.nl / 0612110906

Zelfstandige 
tuinhulp gezocht

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Paulusschool
“Meester” Eduard Smeets was van 1947 
tot 1980 verbonden aan de Paulusschool in  
Giesbeek. Aanvankelijk was hij onderwijzer, 
maar al na drie jaar werd hij de hoofdmeester.  
In het Angerlo’s Nieuws van 5 juni stond 
daarover al een verhaal te lezen. 
Van zijn dochter Judith kregen we deze foto 
uit 1966. Van een aantal kinderen weten we 
wie ze zijn, maar er ontbreken nog diverse  
namen. Wie helpt?
Dit zijn de reeds herkende kinderen:
3 = Theo Wieggers, 7 = Jan Verhoef,  
9 = Alfons Witjes, 13 = ? Berends, 14 = Aloys  
Witjes, 17 = Meester Smeets, 20 = Els  
Derksen-Albers, 23 = Corrie van Yren- 
Wieggers, 27 = Lidwien Ubbink, 31 = Mia 
Gores?, 33 = Dinie Stuart, 34 = Gerdie Baars
Indien u gegevens heeft over deze of  
andere foto’s, dan kunt u contact opnemen 
met: Henk Huuskes tel. 631894, of Hanny  
Bolck tel. 06-14522804 en via email: 
h.bolck@telfortglasvezel.nl, of gewoon in 
de bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14,  
6987 AZ Giesbeek. 
Indien u nog oude foto’s heeft en niet weet 
wat ermee te doen, dan houden wij ons  
aanbevolen. We willen ze scannen en retour 
geven binnen 1 week.
De Trekvogels
In het Angerlo’s Nieuws van 27 maart van 
dit jaar stond een foto van een groep dames.  
Deze foto bleek ook in het Angerlo’s 
Nieuws van 13-6-2015 te staan. Heel goed  
opgemerkt, door Mw. Engelsman. 
Inmiddels hebben we hiervan alle namen. 
Heel veel reacties kregen wij hierop. Allemaal 
hartelijk dank voor uw bijdrage. De groep 
was genaamd: De Trekvogels en de foto is  
genomen in 1984. De groep was opgericht in 
1946. Later werden ze de Gidsen genoemd.

De namen:
= Fietje Agelink, 2 = Mientje Beekman (L),  
3 = Mientje Worm (Loos), 4 = Leida Kelderman,  
5 = Marietje v.Londen-Kelderman, 6 = Gonnie  
Stuart, 7 = Riekie Roelofs-Witjes, 8 = Daat  
Roelofs-Goossens, 9 = Gerda Meurkes  
(Gemeint), 10 = Leida Sanders, 11 = Gerda 
Senhorst, 12 = Marietje v.Haren-Spronk, 13 = 
Wilhelmien Wieggers, 14 = Marietje Leenders,  
15 = Trees Bos, 16 = Gerda Agelink, 17 =  
Annie Worm- Leenders, 18 = Dinie Kelderman-
Worm, 19 = Toos Beekman, 20 = Trees Jansen 
-Kelderman, 21 = Greet Hammink, 22 = Thea 
Agelink-Kelderman, 23 = Dinie Berends-van 
Hal, 24 = Frieda Langenhof-Jansen, 25 =  
Fientje Jansen, 26 = Annie Jansen, 27 = Annie 
Beuting, 28 = Alie Rooding-van Beek, 29 = 
Grada Hendriksen, 30 = Gerda Senhorst, 32 
= Annie Wieggers, 33 = Riet Thiel-Berends, 
34 = Annie Leenders-Meurkes, 35 = Annie 
Senhorst, 36 = Cobie v.d.Boom-Weijers, 37 = 
Daatje Visser-Worm, 38 = Marie Kraaijvanger, 
39 = Corrie Wieland-van Straaten, 40 = Beppie  
Hammink, 41 = Dinie Meurkes-Rooding, 42 
= Gerda Hammink, 43 = Rikie Weijers, 44 = 
Toos Boerboom-Sanders, 45 = Ria Hammink,  
46 = Willie Witjes, 47 = Coba Hammink,  
48 = Annie Weijers, 49 = Dora Agelink. 
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In MEMORIAM. Jan Sanders 24 juli 1933 – 01 Juni 2021
Na een kort ziekbed is ons erelid Jan  
Sanders van Schutterij EMM Giesbeek op 1 juni  
overleden.

JAN, een markant persoon, familieman,  
mensenmens en een groot schuttersman.
Als jong broekie is Jan bij de Schutterij  
gekomen en heeft als lid van 1950 tot 1954 
met een houten geweer in de optochten  
gelopen, dit was in die tijd verplicht om mee te 
mogen schieten.

Daarna is Jan toegetreden tot de Vendeliers  
binnen de Schutterij, wat in die tijd het 
enige onderdeel vormde, ook is Jan nog  
verscheidene jaren commandant geweest. 
In de beginjaren van de Vendeliers werd op 
de zaterdagnamiddag in de gymzaal van de 
voormalige school geoefend, tot deze werd 
afgebroken, daarna is er verhuisd naar de 
werkplaats van Leo van de Boom, waar door 
Jan, iedere keer trouw de werkplaats werd ge-
veegd.

In de jaren 90 is Jan samen met Joop  
begonnen aan het opleiden van aspirant 
vendeliers, beiden hebben in twaalf jaar 
drie groepen vendeliers klaargestoomd om 
deel te kunnen nemen aan de Gelderse  
Kampioenschappen Indoor vendelwedstrijden  
en Federatieve Concoursen.
Jan genoot er van om deze jeugd te begeleiden  
en werd steevast “Papa Jan“ genoemd.

Vele uitjes en optredens met de Schutterij, sa-
men met Ria heeft Jan kunnen meemaken,
zoals naar Dusseldorf en Remscheid. De  
jaarlijkse kermisoptocht in Steenderen met de 
vendeliers dit was nog onder commando van 
Geert van Diek de route was zo kort dat er 
drie rondjes om de kerk werden gedraaid en 
dan……. heel snel naar De Engel.
Op Hemelvaart dauwtrappen met de  
vendeliersgroep en partners, de route werd 
bepaald door Jan en Joop en weken vooraf 
ter controle gefietst met beide echtgenotes. 
Bezemwagen, koffie en broodjes, ergens een 
lunch en diner, allemaal geregeld, het was 
volop genieten.
Deze traditie is jarenlang voortgezet.
Ook is Jan met de vendeliers naar Hilversum 
geweest voor een TV-optreden in “Wedden 
Dat”.
Om een landenvlag te tonen, twee avonden 
met veel opname en nog meer “rustige” uren.
EN… wie kwam er als enige in beeld op de 
TV? Juist… onze Jan de Vendelier.

Tijdens het 100- jarig bestaan van de  
Schutterij in 1993 werd aan Jan de zilve-
ren eremedaille van de Federatie opgespeld,  
tevens werden in dat jaar kanonnen  
ontwikkeld en Jan was zeer nauw betrokken 
met de procedure hiervan. In 1994 wisselde  

Jan zijn vendelierspet in om de functie van 
Kanonnier te gaan vervullen, inmiddels 
was het kanon gereed en samen met Joop  
werden de patronen gedraaid om  
saluutschoten te lossen. Beiden hebben vele 
optredens verzorgd, zelfs in aanwezigheid 
van Minister Erica Terpstra, dit, tijdens de  
opening van de watersportvereniging. Het 
kanon werd heel goed door Jan verzorgd, na 
gebruik de loop reinigen en poetsen, maar 
deze stond dan ook in de garage van Jan  
geparkeerd.

Jan was altijd paraat bij de jaarlijkse  
Concoursen en Vendeltoernooien, heeft 
zelfs gestreden tijdens het Gemeentelijke  
Vendeltoernooi van de voormalige gemeente 
Angerlo, een strijd tussen de Vendeliers van de 
dorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum.
In 1995 is aan Jan de Gouden Eremedaille 
van de Schutterij opgespeld en in het jaar 
2001 werd Jan benoemd tot ERELID van de  
Schutterij. Het 110- jarig bestaan van de 
Schutterij, werd een bijzonder jaar. Eerst is 
aan Jan door de Federatie de Zilveren kroon 
van verdienste toegekend en tijdens de  
koffietafel van het schuttersfeest werd door de 
burgemeester van Gemeente Zevenaar bij Jan 
de onderscheiding “Lid in de orde van Oranje 
Nassau“ opgespeld.
Jan was totaal verrast en heel erg onder de 
indruk en uiteindelijk supertrots.

Ook heeft Jan in zijn schuttersloopbaan  
diverse VIPS mogen ontmoeten tijdens de  
georganiseerde optredens door Schutterij 
EMM van o.a. de band Normaal, The Golden 
Earring, Arne Jansen, Jannes en zijn grootste  
idool Marianne Weber, Jan had het weer 
veur mekaar, met Marianne op de foto, hij  
glunderde van oor tot oor.

In het jaar 2004 vond Jan het welletjes en 
ruilde zijn rode kanonniers pluim in voor de 
rang van officier, kreeg iets meer gouden  
strepen en een gele pluim op zijn pet, maar 
bleef toch beschikbaar om indien nodig het 

kanon te bedienen. In dit jaar kreeg Jan een 
diamantje in zijn draagspeld gezet en de  
daarbij behorende medaille opgespeld voor 50 
jaar geüniformeerd lid.

Tijdens de jaarlijkse feestavond in 2007 stond 
een optreden gepland van de twee J’s.
De geruchtenstroom kwam op gang, want 
welke VIP Sterren zouden dit toch zijn?
Het “ licht uit en spot aan “ gevolgd door …. 
De twee J’s – Jan en Joop.
In aangepast tenue brachten zij hun  
ingestudeerd lied ten gehore.
Geweldig dit optreden – wat hebben beiden 
hiervan genoten en ook de aanwezigen.

Het officierschap, dat beviel Jan, begelei-
den van de Koning- en Keizerparen, vele  
kilometers marcheren tijdens concoursen en 
de Giese Schutters optochten. Toen, na vele 
jaren de concoursen te zwaar vielen, bleef Jan 
het Giese schuttersfeest trouw. Mocht daar 
tijdens de optocht de afstand te groot zijn, 
dan werd een 45km wagentje geregeld waar 
Jan samen met Joop in kon rijden. Ook de  
begeleiding op de dinsdag bij de volksspelen,  
vond Jan fantastisch met deelnemen aan 
de spelletjes en traditiegetrouw moest  
natuurlijk het harinkje gehapt worden.
In 2015, tijdens het jaarfeest, werd Jan voor 
zijn 60-jarig dienstbaarheid binnen Schutterij 
EMM gehuldigd. Zeer bijzonder, zo’n lange 
tijd.

In Juli 2019 is Ria overleden, echtgenote van 
Jan. Dit was een groot verlies, toch heeft Jan 
de moed niet opgegeven en zijn interesses be-
houden.

Er waren plannen om een nieuw  
schuttersgebouw aan de Meentsestraat te 
bouwen en dit kwam in 2019 van de grond. 
Jan was ook hier nauw bij betrokken, kwam 
regelmatig op de bouw kijken en vond het 
prachtig, had natuurlijk op-, en aanmerkingen,  
maar beschikte ook over een grote doses  
ervaring. Half april kwam Jan nog binnen 
wandelen in het schuttersgebouw, waarbij  
Johan aanwezig was en Jan vond het er  
geweldig uitzien. Het is heel erg jammer dat 
Jan de opening niet meer kan meemaken, 
heel triest. We verliezen in Jan een groot  
schuttersman en met hem 70- jaar  
schuttershistorie. Men vroeg iets en Jan kon 
het vertellen.

Jan, bedankt voor al je mooie jaren, wij  
hebben van jou genoten en jij hopelijk van de 
Schutterij.
We zullen jou, je fratsen en je humor vreselijk 
missen, het zal zeker nu en ook in de toekomst 
een ander schuttersfeest worden zonder jou. 
JAN, RUST in VREDE.
Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.
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De bloemetjes en de bijtjes
Toen ik startte met mijn moestuin wist ik  
meteen dat het een ecologische moestuin 
moest worden. Werken met de natuur in 
plaats van tegen. Een experiment kunt u 
wel zeggen. Want waar ik voorheen spitte,  
zoveel mogelijk onkruid wiedde en kunstmest  
gebruikte, doe ik dat nu niet. Het stukje 
tuin waar ik de moestuin ben gestart was 
eerst een grasveldje met boterbloemen,  
madeliefjes en ander (on)kruid. We  
besloten dat het overgebleven grasveld ook 
een experiment werd op het moment dat 
we de moestuin aanlegden. Het experiment 
zit hem in niet meer maaien, bloemenzaad 
strooien, bermbloemen erbij inzetten en  
kijken wat er dan gebeurt. En ik kan u  
vertellen, het is een lust voor het oog! 

Waar je ook kijkt, je ziet bloemen, mooie  
grassoorten en heel veel bijen en insecten. 
Niet voor niets heeft de bijenstichting de 
maand mei uitgeroepen tot “MaaiMeiNiet”. 
De bijen hebben in die maand extra nectar 
nodig om te kunnen overleven. Zet het maar 
vast in je agenda voor volgend jaar! Voor 
ons wordt het de “MaaiMeiJuniJuliAugustus 
SeptemberNiet” zodat de bijen (net als 
wij) de hele zomer kunnen genieten van de  
bloemen. Misschien heb ik in september een 
kapmes nodig om bij mijn moestuin te komen, 
maar dat is een zorg voor later. Nu geniet ik 
vooral van de bloemetjes en de bijtjes. 
Wil je op de hoogte blijven van mijn  
moestuinavontuur? Volg me dan via  
instagram @hetmoestuintje

DE MOESTUIN door Lisa

GEZOND & FIT met Lisa

Een verdiend compliment
Je waardering uitspreken naar een collega  
doet meer dan je denkt! Waardering  
uitspreken of een compliment geven doen 
we vaak te weinig en dat terwijl het de  
makkelijkste manier is om iemand (of jezelf) 
meer werkgeluk te laten ervaren. 
Als we een compliment krijgen wordt  
dopamine aangemaakt, wat het  
beloningscentrum in onze hersenen prikkelt. 
Het goede gevoel dat daardoor ontstaat zorgt 
over het algemeen voor meer motivatie en 
geluk dan een salarisverhoging, een cadeau 
of promotie. 
Focus op het goede
Door een compliment te geven aan je collega 
leg je de nadruk op iemands kwaliteiten. Dit 
zorgt voor vertrouwen en betrokkenheid. De 
focus komt te liggen op iets waar iemand  
goed in is in plaats van de punten die  
verbeterd moeten worden. Wanneer je werk 
doet waar je goed in bent ervaar je sneller 

werkgeluk. Benadruk dus bij het geven van 
een compliment wat goed gaat, wat energie 
geeft, het enthousiasme en betrokkenheid die 
je voelt. 
Hoe geef je een goed compliment?
Vind je het lastig om iemand een compliment  
te geven of wil je graag weten hoe je 
een compliment geeft waarmee je echt  
waardering toont? Hier een paar tips:
1. Geef een oprecht en eerlijk compliment.
2. Geef een inhoudelijk compliment over dat 
iemand heeft gedaan of bereikt. Met “wat zie 
je er leuk uit” maak je minder impact.
3. Vertel wat het gedrag met jou of iemand 
anders heeft gedaan. Een voorbeeld:
“Je hebt de vergadering zo goed geleid, met 
structuur en duidelijkheid. Daardoor konden 
we echt goede beslissingen nemen en ging 
iedereen met een goed gevoel de deur uit”.
4. Vind je het spannend om een  
compliment te geven? Schrijf het op een 

mooie kaart! Dan kan de ontvanger het ook 
nog eens teruglezen. 
Vergeet jezelf niet!
We zijn geneigd om vooral kritiek te  
onthouden die we hebben gekregen. 
Zonde, want vaak gaat er meer goed 
dan je denkt. Probeer maar eens een  
complimentendagboek bij de houden. Daarin 
schrijf je elke dag drie dingen die goed zijn 
gegaan. Je zult zien dat je na verloop van tijd 
gaat ervaren dat je een positieve blik krijgt 
en steeds beter beseft wat er goed gaat (en 
waar wellicht kwaliteiten en talenten van  
jezelf zichtbaar worden).
Geef het goede voorbeeld
Goed voorbeeld doet volgen, een verandering 
begint bij jezelf. Dus wil jij meer positiviteit  
om je heen, wil je meer betrokkenheid in 
je team of gun je jouw collega’s wat meer  
werkgeluk? Spreek je waardering dan nog 
wat vaker uit. 
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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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Na een stilte van ruim 5 maanden mocht 
er op donderdag 27 mei eindelijk weer  
gerepeteerd worden door de muzikanten van  
Gregorius. Wat was het fijn elkaar weer 
te zien, te spreken en samen te kunnen  
repeteren. Ook al is het nog op 1,5 meter 
van elkaar, het is weer een begin. We zijn 
blij en dankbaar dat, ondanks dat er ook  
muzikanten en familieleden getroffen wer-
den door het virus, niemand ons is ontvallen  
en we nog compleet zijn. Wat tijdens de 
eerste repetities bleek was dat muzikanten  
St. Gregorius trouw zijn gebleven in de tijd 
dat er geen muziek werd gemaakt. Door  
iedereen, jong en oud, werd de muzikale 
draad weer snel opgepakt alsof de tijd had 
stil gestaan. Het bestuur was daar erg blij om 
en is dan ook positief gestemd. Samen met de 
muzikanten gaan zij met veel vertrouwen de 
komende periode in.  
Met de zomervakantie nog in het vooruitzicht  
en door de versoepelingen kunnen we al 
wat verder kijken en worden er al weer wat  
optredens en concerten gepland. We  
verheugen ons ook op de start van de  
muzieklessen in september voor onze 
nieuwe (jeugd)leden die zich nu al hebben  
aangemeld. Zoals de meesten wel weten 
hebben wij in 2018 als muziekvereniging het 
MuziekAkkoord getekend om ‘Méér Muziek 
in de Klas’ in de Liemers te ondersteunen 
en daarmee dus ook het muziekonderwijs  
in de dorpen Giesbeek en Lathum.  
Wetenschappelijk is bewezen dat  
muziekonderwijs op de basisschool heel  
belangrijk is en muziek op een unieke manier 
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinde-
ren. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal- 
emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling  
van het brein. Als muziekvereniging zijn 
we blij dat we ook een steentje kunnen  
bijdragen aan muziekonderwijs. De  
ondertekening van het MuziekAkkoord  
zorgde ervoor dat we nog intensiever zijn 
gaan samenwerken met o.a. de Paulusschool 

en Muziekschool Liemers Kunstwerk. Hier-
mee laten we als Gregorius zien dat we als  
traditionele dorpsfanfare mee gaan met de 
tijd en ook zeker open staan voor nieuwe  
ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. 
Deze samenwerkingsverbanden resulteerden 
de laatste jaren ook echt voor meer muziek 
in de klaslokalen en meer aanmeldingen 
voor de jeugdopleiding bij Gregorius. Mooie  
ontwikkelingen waar we natuurlijk heel trots 
op zijn want de jeugd heeft de toekomst. 
Doordat we steeds weer jeugd kunnen  
opleiden als muzikant kan onze Giese fanfare  
blijven bestaan. En dat bestaan doen we  
inmiddels al meer dan 100 jaar!
Je bent van harte welkom!
Gregorius staat voor muzikaliteit,  
gezelligheid en saamhorigheid en na al 
die jaren is er nog steeds sprake van een  
bloeiende verenging. Lijkt het jou ook leuk 
om bij zo’n vereniging muziek te maken dan 
ben je van harte welkom. We bieden diverse  
betaalbare opleidingen aan om jezelf  
muzikaal te ontwikkelen, je ontvangt een  
instrument naar keuze in bruikleen en je krijgt 
les van een gediplomeerd muziekdocent.  
Voor kinderen geldt dat je al vrij snel 
met andere kinderen mag meespelen in  
jeugdorkest Nieuw Grego Kids. Je mag ook 
mee met het jaarlijkse Grego Kids-uitje zodat 
je, naast muziek maken, ook in een andere  
ontspannen sfeer samen met de andere  
kinderen kunt spelen. Fluit je nu al veel (op 

je vingers) en heb je veel lucht in je longen? 
Dan is spelen op een blaasinstrument vast 
iets voor jou. Of ben je ritmisch sterk en kun je 
goed de maat houden? Dan past het slagwerk 
misschien nog wel beter bij je. Kom een keer 
samen met je ouders langs om vrijblijvend  
een repetitie te bezoeken of kijk op  
www.stgregoriusgiesbeek.nl/kids voor 
meer informatie en mogelijkheden.  
Mailen kan ook. Doe dat naar  
gregokids@stgregoriusgiesbeek.nl  zodat wij 
contact met jullie op kunnen nemen voor een 
vrijblijvend gesprek.
Denk je nu als ouder(s) of oudere: ‘Was ik 
vroeger ook maar op muziekles gegaan’ of 
‘Had ik vroeger ook maar op een instrument  
gespeeld’ dan is het nog niet te laat want 
je bent nooit te oud om te leren. Het is  
namelijk echt heel leuk om zelf, en wellicht 
wel samen met je kind, muziek te maken.  
Misschien heeft de afgelopen corona-tijd 
je tot nieuwe of andere inzichten gebracht  
en durf je de ‘stoute schoenen’ nu wel 
aan te trekken. Informeer eens naar de  
mogelijkheden want muziek maken biedt 
ontspanning, je wordt er blij van en het geeft 
steun op mindere momenten. Neem contact 
op via secretariaat@stgregoriusgiesbeek.nl  
want ook jij bent van harte welkom bij  
Gregorius!
We wensen jullie alvast een mooie  
zomervakantie en hopelijk tot ziens èn tot 
horens.

Of je nu jong bent of al wat ouder? 
Kom ook muziek maken bij Gregorius!

INGEZONDEN St. Gregorius

Bestuurders van een stichting of vereniging  
krijgen per 1 juli 2021 te maken met  
strengere regels. De wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) heeft als doel om het 
besturen te professionaliseren.  De wetgever 
heeft deze nieuwe wet in het leven geroepen 
na incidenten bij Vestia (sociale huursector), 
Meavita (gezondheidszorg) en Amarantis  
(onderwijs). De nieuwe wet verplicht  
voorschriften in de statuten op te nemen in 
geval van zogeheten ‘ontstentenis of belet’ 

van alle bestuurders. Kleine verenigingen 
kunnen blijven werken met bijvoorbeeld 
een kascommissie en hoeven geen raad 
van toezicht in het leven te roepen. Toch 
heeft al het voorgaande en de hoofdelijke  
aansprakelijkheidsstelling die de wet  
impliceert, het bestuur van Zang en  
Vriendschap doen besluiten om haar  
leden voor te leggen haar activiteiten te 
stoppen. Dit is mede ingegeven door de  
leeftijdsopbouw van de leden van het koor. 

Ook is het zo dat door Covid-19 de vereni-
ging gedurende langere tijd heeft stilgelegen 
en door verloop in het koor vindt het bestuur 
het gerechtvaardigd om haar besluit aan de  
leden voor te leggen. Dat is inmiddels  
gebeurd. Het bestuur is nu bezig met het  
afronden van haar werkzaamheden en 
zal in een binnenkort te organiseren  
ledenvergadering een en ander toelichten.

Zang en Vriendschap stopt met haar activiteiten
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Wederom diploma halen in coronatijd 2021!
Het was weer een raar en spannend  
examenjaar. Ik ben evenals vorig jaar  
benieuwd hoe de examenkandidaten in onze 
dorpen het gedaan en beleefd hebben. Ik ga 
op zoek, maar hoe doe je dat? De ene student 
kwam op mijn pad, de ander via via, maar ook 
gewoon rondfietsen en dan zie je een tas aan 
een vlaggenstok met een wapperende vlag en 
dan weet je dat daar iemand geslaagd is en 
kun je ook gewoon aanbellen. En dan heb je 
zo maar een ontzettend leuk gesprek met een 
jongere, die net geslaagd is. 
Vorig jaar heb ik vier jongeren geïnterviewd 
en dit jaar heb ik dat weer gedaan. De  
beleving is toch weer anders. Vorig jaar was 
er meer stress: kan ik wel of niet examen 
doen. Dat heb ik dit jaar in de gesprekjes 
minder gehoord. Het is dit jaar toch al meer  
georganiseerd, ook al is het zwaar voor  
iedereen, docenten en leerlingen en vraagt 
het heel veel flexibiliteit en organisatie. 
Floor Dekkers woont in Giesbeek en is  
geslaagd voor het VWO aan het Candea 
in Duiven en is 17 jaar. Ze heeft natuur en  
techniek gedaan. 
In het vijfde jaar hadden we maanden online 
les gehad en klasgenoten niet gezien. Het zes-
de (examenjaar) hebben we wel op school les 
gehad en zagen we voor het eerst onze klas-
genoten weer. Alleen de examenklassen wa-
ren op school en dat was vreemd in zo’n grote 
lege school en zeker niet leuk. 15 februari  
werd besloten dat examens doorgingen en 
werd onmiddellijk met examentrainingen  
gestart. 

19 Juli is de diploma-uitreiking en  
waarschijnlijk zal dit met een drive-inn zijn. 
Floor vertelt: “We hebben wel ons eigen 
feestje georganiseerd, toen er weer iets meer 
mocht, een diner op het terras bij Welling in 
Duiven en daarna nog een klein feestje met 
de dames in een mooie (gala)jurk en de heren  

in pak. Dit deden we tussen het examen 
en de uitslag van het examen.” Floor gaat  
Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan 
de universiteit in Utrecht doen. 
Iris van den Berg woont in Lathum en is  
geslaagd voor de Havo aan de Titus  
Brandsma in Velp en is 17 jaar. Ze heeft  
cultuur en maatschappij gedaan. 
Iris vertelt: “Het vierde jaar was online en 
vanaf februari in het vijfde jaar kregen we op 
anderhalve meter afstand les. De opleiding  
had voor deze lessen voor de hele  
examenklas een gebouw gehuurd. Het was 
heel fijn om weer op school te zijn, om elkaar 
weer te zien, afgezien dat ik nog wel een paar 
klasgenoten regelmatig zag. 

We moesten volop aan de bak, want we  
hadden wel wat gemist. 31 Mei was het  
laatste examen en 10 juni hebben we de 
uitslag gekregen en dat was best heel  
spannend. Het was hartstikke leuk en gezellig  
om de anderen te zien op school met het  
ophalen van de cijferlijst. 14 juni hebben  
we nog een feestje met een groep, dat  
organiseren we zelf nu er weer iets meer 
kan.”
Iris gaat HBO-verpleegkunde doen aan de 
HAN in Nijmegen. 
Bas Wijtenberg woont in Giesbeek en is  
geslaagd voor het Vwo aan het Thomas a 
Kempiscollege in Arnhem en is 20 jaar. Hij 
is een bijzondere weg gegaan van de Mavo, 
de Havo naar het Vwo en heeft natuur en  

gezondheid en natuur en techniek gedaan. 
Het vijfde jaar had hij online les. Dit gaf hem 
de kans om ook andere dingen te doen en 
zo heeft hij naast school veel pianogespeeld. 
Alleen voor de toetsen ging je naar school. 
Vanaf februari dit jaar was er weer op school 
les. Door de opgelopen achterstand heeft 
hij minder examentrainingen kunnen doen.  
Examens waren vergelijkbaar met vorige  
jaren en zeker niet gemakkelijker. Je mocht 
wel twee herkansingen doen en één niet 
kernvak wegstrepen. 
Bas vertelt: “10 Juni heb ik mijn cijferlijst  
opgehaald en het was leuk om elkaar weer 
te zien. 25 juni krijgen we het diploma. Het 
zal in delen of via skype zijn. Een groot feest 
kan helaas niet, maar ik spreek wel met  
klasgenoten af. Online les is voor mij niet erg, 
maar wel dat je elkaar niet ziet. Samen leren 
is het leukst, alleen leren is niet leuk.”
Bas zou heel graag in het leger willen, maar 
alles wat hij zou willen is vol en is hij helaas 
uitgeloot. Nu zal hij zich beraden wat te doen, 
in ieder geval weer opnieuw solliciteren bij 
het leger zodra het kan. 
Elze Raben woont in Angerlo en is geslaagd 
voor de Havo aan het Rietveldcollege in  
Doetinchem en is 16 jaar. Ze heeft natuur en 
gezondheid en natuur en techniek gedaan.  
Het vorige studiejaar heeft ze bijna het 
hele jaar online les gehad en was er op een  
bepaald moment helemaal klaar mee. Elze 
vertelt: “We hadden helemaal geen toetsen 
en dan weet je ook totaal niet waar je aan 
toe bent. De online lessen waren wel goed  
geregeld. Het vijfde jaar, het examenjaar,  
gingen we wel naar school. Ik vond het  
heerlijk dat er zo weinig leerlingen op school 
waren. 
Ik vond het heel spannend om op de uitslag te 
wachten, maar ik ben in één keer geslaagd en 
hoefde ook geen vak te laten vallen. Ondanks 

Anneke Nijman



dat ik wel in één keer geslaagd ben, hoop ik 
dat er volgend jaar ook iets bedacht wordt 
voor degenen, die dan examen doen. Zij  
hebben het dit jaar ook niet gemakkelijk  
gehad met alle online lessen. 
Het was superleuk om de cijferlijst op te halen  
en andere klasgenoten te zien. 13 Juli is de 
diploma-uitreiking, hoe dat zal zijn, weet ik 
nog niet en of we daarna nog een feestje  

organiseren? We wachten eerst op de  
uitslagen van degenen die herkansingen 
doen.” Ook Elze gaat HBO-verpleegkunde 
doen op de HAN in Nijmegen. 
Daan Wolsink woont in Giesbeek en is  
geslaagd voor metaalbewerking aan  
Symbion, praktijkonderwijs in Didam en is 
17 jaar. Na de basisschool kun je naar het  
praktijkonderwijs en dit onderwijs duurt 6 
jaar, dus tot je 18e jaar. Ik zit gezellig met 
Daan en zijn moeder buiten en zijn moeder 
vertelt aangevuld door Daan. 
Er zijn leerlingen voor wie betaald werk niet is 
weggelegd, leerlingen die onder begeleiding 
werken en leerlingen die zelfstandig gaan 
werken en tot die laatste categorie hoort 
Daan zeker, aldus zijn moeder. De eerste  
2 jaar krijg je theorie-onderwijs, zoals  
rekenen, taal, lezen enz. In het derde jaar ga 
je één dag per week in een klein groepje van 
leerlingen bij verschillende bedrijven stage  
lopen en die stage wordt geleidelijk  
uitgebreid. Vanaf het vierde jaar volgen  
leerlingen een vakopleiding, op het gebied 
van groenonderhoud, logistiek, horeca,  
schilderen, techniek, schoonmaak/zorg of  
detailhandel. Daan zat in een heel leuk  
groepje van 4, zij hebben metaalbewerking 
gedaan en samen examen gedaan, maar elk 

met een eigen opdracht. 
Vorig jaar heeft hij het certificaat VCA, wat 
staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu, 
Checklist Aannemers en SVA 1 gehaald, wat 
betekent scholing voor arbeid. Dit jaar heeft 
hij ook SVA 2 en constructiebank 2 examen 
gedaan. 
De school is een half jaar dicht geweest 
en toen kregen de leerlingen boeken  
thuisgestuurd, maar begin dit jaar konden ze 
gelukkig weer naar school. Als het lukt zal 
hij volgend jaar nog met hetzelfde groepje  
examen doen in lastechniek. 
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Vanaf 11 juni kun je een online escape room 
spelen, die plaatsvindt in de Galluskerk van 
Angerlo. In dit spel voor het hele gezin los 
je raadsels op, en probeer je binnen een 
uur te ontsnappen. Je kunt spelen vanaf 
10 jaar, maar er is genoeg uitdaging voor  
doorgewinterde escape room spelers.
Online escape rooms zijn razend populair  
sinds de coranamaatregelen. Als de  
lockdown versoepeld wordt, zullen fysieke  
escape rooms ook weer tot de mogelijkheden  
behoren. Een markt voor online spellen 
zal er blijven. Je kunt, door ieder je eigen  
computer te gebruiken, een spel spelen ook 
als je niet bij elkaar kan komen. En online 
kun je op plekken komen waar je anders niet  
zomaar komt, zoals ook in deze escape room.
Het idee is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Stichting Behoud Galluskerk Angerlo, 
Komdersuut en Puzzle Mysteries. “Een escape  
room in één van de oudste kerken van  
Nederland is iets heel bijzonders” aldus  
Jeroen Dokter van Puzzle Mysteries. “Een  
gebouw dat al meer dan duizend jaar bestaat  
heeft iets magisch. De escape room  
verhaalt over één van de vele interessante 
periodes die de kerk heeft meegemaakt. 
Welke periode dat is? Daar kun je zelf achter  
komen door het te spelen.” De kosten zijn 
10 euro per team. Hiermee ondersteun  
je ook het behoud van de Galluskerk.  
Ga naar: www.puzzlemysteries.com 

Escape room in de 
Galluskerk

INGEZONDEN Jeroen Dokter

Een escape room in de Galluskerk. Hoe kwam dat idee zo?
Ik ben sinds kort in Angerlo komen wonen. De Galluskerk is een gebouw dat er gelijk uitspringt. 
Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld door oude gebouwen, en met de Galluskerk was dat 
niet anders. Dus heb ik aangebeld en gevraagd of ze open voor zouden staan voor een escape 
room. Komdersuut en Stichting Behoud Galluskerk waren ook direct enthousiast.
Hoe werkt een online escape room eigenlijk?
Je hebt een uur de tijd om te onsnappen met je team. Je speelt in een team van 3 tot 5  
personen, bijvoorbeeld met vrienden of familie. Ieder gebruikt zijn eigen computer om te  
spelen, maar je mag wel overleggen via een videocall. Sterker nog, je moet wel overleggen om 
er samen uit te komen! Er zijn allerlei raadsels die iemand voor jullie heeft uitgezet. Maar wie 
dat is en waarom diegene dat gedaan heeft kan ik helaas niet verklappen...
Waarom is de kerk een goede plek voor een escape room?
Allereerst ademt het gebouw een geweldige sfeer uit. In alle kamers zou je, tussen het  
puzzelen door, even goed naar de foto’s moeten kijken om te genieten van de bijzondere  
locatie. Daarnaast zit een gebouw met zo veel historie bordevol interessante verhalen, die je 
kunt gebruiken in een escape room. Uiteindelijk kom je ook op plekken waar je als gewone 
bezoeker niet kan komen, wat het extra speciaal maakt.
Wie bent u?
Ik ben Jeroen Dokter, 32 jaar. Half augustus zijn mijn vrouw en ik in Angerlo komen wonen. Als 
werk maak ik online escape rooms op bijzondere locaties.
Waarom bent u escape rooms gaan maken?
Ik ben dol op puzzelen en spellen, vooral coöperatieve spellen. Ik had een website met  
moeilijke puzzels en werd gevraagd om voor bedrijfsuitjes twee escape rooms te maken. Dat 
vond ik zo leuk dat ik ze ook wilde maken voor het algemene publiek. En dat dat kan op  
bijzondere plekken maakt het nog specialer voor mij.
Kunt u geen tipje van de sluier oplichten over het onderwerp?
Je stapt de kerk binnen en de deur valt in het slot. Het is duidelijk dat iemand raadsels voor je 
heeft uitgezet, maar ook in het spel is het niet duidelijk wie dat heeft gedaan en waarom. Aan 
jullie de taak de raadsels op te lossen, alleen zo kom je erachter wat er gaande is, en alleen zo 
kun je binnen een uur ontsnappen!
Zijn er kosten verbonden aan de escape room?
Het spel kost 10 euro. Hiermee ondersteun je de makers van de escape room en het behoud van 
de Galluskerk. Voor het spel en voor meer informatie, kijk op: https://www.puzzlemysteries.com

Interview
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Anneke Nijman

Harry Pelgrim stopt met zijn administratieve taken voor de 
begraafplaats in Giesbeek.
Er was een tijd dat Jan Otten alle taken deed 
voor het onderhoud van de begraafplaats in 
Giesbeek en daarbij ook de administratieve 
taken betreffende begrafenissen. 
En toen Jan daarmee in 2012 stopte werden  
de taken gesplitst en werd Jan Gores de 
man van de praktijk en Harry de man van de  
administratie. Het is bijzonder dat Harry dit 
was gaan doen, want hij was zijn loopbaan 
ooit in de bouw begonnen en eindigde zijn 
carrière als hoofd onderhoud. Daarbij waren 
tennissen en kruisboogschieten zijn hobby’s.

Harry vertelt: “Ik krijg de gegevens van een 
begrafenis van de kerk van Henk Wolf, zodat  
ik een rekening kan maken. Het kan  
bijvoorbeeld gaan over een enkel- of een  
dubbel graf, het bijzetten van een urn, het kan 
echter ook gaan over verlenging of ruiming 
van graven. De rekening kan dan naar de Dela 

of naar de Monutastichting, maar soms ook 
naar de mensen zelf. Ik bracht dan vaak de 
bevestiging van de betaling naar de mensen 
zelf en bleef dan vaak nog lang napraten 
over wat er gebeurd was. Woensdag 23 juni 
heb ik helaas vanwege gezondheidsredenen  
afscheid genomen en ben ik gestopt met mijn 
administratieve taken. Maar mijn jongste 
broer Jan gaat mijn taken overnemen en dat 
vind ik heel fijn. 
Ik heb twee enveloppen gekregen uit handen 
van de voorzitter van de Locatieraad Harry 
Wieggers, één voor mijn vrouw en mij samen 
en één voor mijzelf. Na de bijeenkomst  
hebben we samen nog een pilsje gedronken 
en daarna ook nog samen met de Vrienden 
van de Giese Toren. 
Op de dinsdag blijf ik nog wel meewerken  
met de ploeg op het kerkhof voor het  
onderhoud. We zorgen dat de begraafplaats 
er netjes bij ligt. Het is een hele fijne ploeg 
en het is dan ook altijd heel erg gezellig. Heb 
je interesse, kom dan een keertje langs op 
dinsdagmorgen. Er is altijd een kopje koffie! 
De begraafplaats is van origine een Rooms 
Katholieke begraafplaats, maar dat is nu niet 
meer zo strak.” 
De begraafplaats in Lathum hoort van origine 
bij de Protestantse Gemeente in Lathum en 

wordt ook door vrijwilligers onderhouden. 
De begraafplaats in Angerlo is een algemene 
begraafplaats, evenals in Zevenaar, en wordt 
door de gemeente onderhouden. 
Harry is blij dat hij op de dinsdag nog mee 
kan helpen voor het onderhoud van de  
begraafplaats in Giesbeek en daarnaast 
past hij samen met zijn vrouw op hun twee  
kleinkinderen, waar ze samen heel erg van 
kunnen genieten. 

Noteer alvast in je toeragenda: zondag  
12 september meerijden met de 23e Giese 
Motortoertocht, een prachtige tocht door 
de o.a. de cultuurlandschappen van de  
Achterhoek. 
We willen rond half tien de eerste groepen 
laten vertrekken vanaf het Hof van Giesbeek. 
In verband met de veiligheid willen we de 
groepen niet groter maken dan 8 à 10 rijders.
De tocht gaat zoals altijd over de meest  
rustige en mooie weggetjes van onze  
omgeving. We rijden langs boerenerven en 
landgoederen en coulissenlandschappen, 
al het moois wat dit deel van Gelderland te  
bieden heeft. Kortom het wordt weer een 
prachtige toertocht, die zal eindigen bij de 
thuishaven bij Het Hof van Giesbeek, waar 
we alles nog eens rustig kunnen nabespreken.
Opgeven gaat het eenvoudigste via de 
mail (giesemtt@gmail.com) of via onze  

facebookpagina.
Na de controle zullen de bestanden  
downloadbaar zijn van onze Facebookpagina 
of even aanvragen via een e-mailtje.

Bezoek regelmatig onze facebookpagina 
voor de updates. Hier kun je ook de foto’s en  
filmpjes van vorige toertochten bekijken: 
www.facebook.com/giese.motortoertocht

Zondag 12 september 23e Giese Motortoertocht
INGEZONDEN Leo van Swaemen

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

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

IWe mogen weer kerkdiensten organiseren waarbij mensen  
aanwezig zijn. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om de 
diensten via de livestream te volgen.
Na de diensten is er  de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op 
het terras achter de Wheme. Gemeenteleden zorgen bij toerbeurt 
voor koffie/thee. Weet u welkom!
 
4 juli 10 uur ds. Trinus Hoekstra, Arnhem
11 juli 10 uur mw. M. Verschure, Groessen
18 juli 10 uur ds. Ale Jonkman uit Zevenaar
25 juli 10 uur ds. Elise Wijnands
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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

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl

In de even weken is er op dinsdag in centrum De Meent in Angerlo 
een Open Tafel. Hier kun je gezellig samen met andere deelnemers  
genieten van een smakelijk 3-gangen menu. De maaltijd wordt bereid 
door een cateraar. Vrijwilligers zorgen voor een welkom gevoel. 
Door de corona was het een tijd niet mogelijk om de Open Tafel te 
organiseren. Daar komt nu gelukkig verandering in. Op dinsdag 13 juli 
start Caleidoz weer met de Open Tafel in centrum De Meent. Gezellig 
kletsen en heerlijk eten. Ben je er nog niet eerder geweest maar lijkt 
het je wel fijn om anderen aan tafel te ontmoeten? Laat je verrassen 
en meld je aan tot uiterlijk 9 juli bij Rikie Giesen tel. (0313) 472 888. 
De vrijwilligers dekken de tafel dan ook voor jou! De kosten bedragen 
€8,50.
We houden rekening met de op dat moment geldende  
coronamaatregelen. 
Open Tafel – dinsdag 13 juli aanvang 12.30 uur
Centrum De Meent
Pr. Margrietlaan 3A in Angerlo

Eet je ook mee?
INGEZONDEN Hanny Berendsen-Meurs
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Op een stralende zondag op 30 mei, de  
datum dat ze voor de kerk getrouwd waren, 
hebben Annie en Leo hun 60-jarig huwelijk 
gevierd samen met hun kinderen, partners, 
kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind in 
de tuin. Het was voor Annie en Leo een hele 
grote verrassing dat hun kinderen dit voor 
hen georganiseerd hadden. Zij wisten van 
niets. Helaas kon het niet met de hele familie 
gevierd worden vanwege corona. 
Annie komt uit Doetinchem uit een gezin  
van 10 kinderen en Leo is geboren in  
Giesbeek en komt uit een gezin van 8 kinderen. 
Annie kwam op haar veertiende levensjaar in  
Giesbeek wonen en toen ze 17 jaar was en 
Leo 18 jaar was, kregen ze verkering. Leo had 
al langer een oogje op Annie. 
Op 14 juni 1961 zijn ze voor de wet getrouwd. 
Ze kregen een zoon en vervolgens 4 dochters. 
De vader van Leo was aannemer en ook 
Leo werd aannemer in 1963. Dit deed hij in 
het begin samen met zijn broer. Leo bleef  
aannemer tot 1994. Hij had 17 jaar een  
kantoor aan huis gehad. Daarna verhuisde 
het kantoor naar de Pastoor Slingerstraat. Er 
waren gemiddeld 40 à 50 mensen in dienst en 
dat is best een hele organisatie. 
In 1994 heeft Leo zijn zaak overgedragen 
aan zijn zoon Harold en deed hij alleen 
nog de verkoop van de woningen. Hij had  
ondertussen een opleiding voor makelaardij 
gedaan. Harold werkt nu samen met Claus 
Aannemingsmaatschappij uit Doesburg. 
Leo zat 35 jaar bij de vrijwillige brandweer. 
De eerste 10 jaar als lid en de volgende 25 
jaar als commandant. Dat is voor Leo altijd 
een mooie tegenhanger van het werk als  
aannemer geweest. 

Zoals gezegd was ook zijn vader aannemer, 
die ook bij de brandweer zat, zoals ook Leo’s 
broer, zwager, zoon en kleinzoon lid van de 
brandweer zijn of zijn geweest. Met hele  
andere mensen, een paar keer in de maand 
hele andere dingen doen, samenwerken in 
een team. Hij had het werk bij de brandweer  
van zijn vader overgenomen, De  
brandweerkazerne is op het Dorpsplein. 

Naast het feit dat Leo zich jaren ingezet heeft 
voor de ondernemingsvereniging, was hij 
ook 4 jaar lid van het schoolbestuur. Leo zet 
zich daarnaast al ongeveer 15 jaar in voor de  
Cultuur Historische Vereniging. Hij vindt het 
belangrijk dat alle gegevens van vroeger 
vastgelegd worden en heeft ook een enorme  
schat aan kennis van Giesbeek. Op dit  
moment is hij nog bezig met het opzetten 
van twee klompenpaden rondom Giesbeek. 
De ontwikkelingen hebben vanwege co-
rona even stil gelegen, maar zullen nu weer  
opgepakt worden. Hier zal op een later  
moment nog op teruggekomen worden.
Annie was de drijvende kracht voor de  
opvoeding van de kinderen, maar Leo  
probeerde zoveel mogelijk bij het avondeten 
erbij te zijn. Dat lukte vaak wel. 
Annie hielp ook veel op de Paulusschool met 
rekenen en lezen en was 8 jaar lid van de  
Ouderraad. 
Toen in 1961 het Klooster leeg was, werd dit 
verbouwd voor kinderen met een geestelijke 
en lichamelijke beperking. Het Klooster werd 
toen de Meeuwenhorst genoemd. Op een  
bepaald moment werden de kinderen elders 
ondergebracht en kwam dit gebouw weer 
leeg te staan. 
De Gemeente nam contact op met Leo en 
vroeg of dit gebouw gereed gemaakt kon 
worden voor de huisvesting van Vietnamese 
vluchtelingen en zo geschiedde. Dit werd 
in één maand gerealiseerd. Veel mensen in  
Giesbeek hebben hier aan meegewerkt.  
Schilders, timmerlieden, stoffeerders enz. 
Er is toen 3 keer een groep van 60  

vluchtelingen in geweest. Als de 60  
vluchtelingen uitgestroomd waren en elders 
huisvesting hadden gekregen, kwam er weer 
een nieuwe groep. 
Ze verhuisden overal naar toe, Enkhuizen, 
Hoorn, Duiven, Westervoort enz. 
Het speelde zich af in 1979 en heeft al met 
al ongeveer twee en half jaar geduurd. De 
vluchtelingen dobberden in kleine bootjes 
op zee en als ze door een Nederlands schip 
opgepikt werden, dan moesten ze ook in 
Nederland ondergebracht worden. Mensen 
kwamen dan bijvoorbeeld aan in oktober, 
op slippers en met een korte broek. Er werd  
kleding ingezameld. Iedereen in het dorp 
deed vrijwilligerswerk en was erbij betrokken.
Zo ook Annie, ze ging met  de mensen naar 
de dokter en naar de tandarts en was actief 
in het Klooster. 
In het Klooster zijn toen 3 baby’s geboren. 
Er was een Vietnamese onderwijzeres, die 
goed Engels sprak. Annie had toen met haar  
bordjes gemaakt, waar aan de ene kant het 
woord in het Vietnamees stond en aan de  
andere kant in het Engels. Deze bordjes 
nam Annie mee naar het ziekenhuis voor de  
specialist en voor bij de bevalling. 
Hun jongste twee dochters gingen – als de 
school uit was – naar het Klooster, want daar 
was hun moeder en dan riepen ze: “Mamma,  
mamma!” Het duurde niet lang of alle  
mensen in het Klooster noemden Annie ook 

Annie en Leo van den Boom 60 jaar getrouwd!
Anneke Nijman
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mamma. Leo en Annie hebben nog steeds 
contacten met mensen die in het Klooster  
gezeten hebben en van 3 kinderen zijn ze 
peetoom en peettante. 
En ze blijft ‘de mamma’, want ook al was 
er een maatschappelijk werker en een  
conciërge, de mensen wisten ook de weg te 
vinden naar de familie van den Boom.
Vervolgens was Annie vanuit de Gemeente 
gevraagd om maaltijden voor tafeltje dekje  
rond te brengen. Hiervoor ging ze naar 
de keuken van het Elisabeth Gasthuis in  
Doesburg. Het begon met één koffertje warm 
eten, maar het werden er steeds meer. Toen 
het meer geprofessionaliseerd werd en je 
met je eigen auto naar Duiven moest om  
vervolgens met een auto van het bedrijf  
diepvriesmaaltijden rond moest brengen aan 
de hand van een lijst, was Annie er na 15 jaar 
mee gestopt. 
Eens in de 14 dagen op maandagavond  
hadden de mannen een oefening van de 
brandweer. De maandag erop organiseerde 
Annie een avond voor de vrouwen van de 
mannen van de brandweer. 
Dit kon van alles zijn, een fietstocht, iets  
bezichtigen, een activiteit, etc. Dit gebeurde 
dan in het kantoor bij de familie Van den 
Boom met aansluitend een borreltje bij Jan 
Kei (De Kruk) en dan kon het – evenals bij de 
mannen – zomaar heel laat worden. Dit heeft 
Annie ongeveer 10 jaar gedaan.  
De familie van den Boom heeft 30 jaar  
Sinterklaas in Giesbeek binnengehaald  
samen met de diverse muziekverenigingen. 
Dit was altijd één groot feest. Niet alleen 
de Sint werd met deze boot binnengehaald, 
er waren meer evenementen op deze boot  
zoals op de foto met ‘de Ruumsingers’. Op 
deze tjalk de ‘Nieuwe Zorg’ hebben zij ook 
vele mooie vakanties in Nederland beleefd. 
Annie heeft altijd met heel veel liefde en  
plezier op alle kleinkinderen gepast. Leo en 

Annie zijn blij met de goede familieband. 
Leo is toen de kinderen klein waren zondags 
gaan zwemmen in Zevenaar. Eerst met alle  
kinderen, nichtjes, neefjes en buurtkinderen  
en later ook met de kleinkinderen. Soms  
zaten er wel 12 kinderen in de auto. 
Het zwemmen gebeurt nu niet meer op  
zondagochtend, maar op zondagochtend 
is het nog steeds een zoete inval op de  
Kerkstraat. 
Op 14 juni, hun wettelijke trouwdag,  
werden zij verrast door burgemeester Lucien  
van Riswijk met een prachtig bloemstuk  
namens burgemeester en wethouders. Het 
was een heel fijn bezoek met een geanimeerd 
en persoonlijk gesprek. Doordat het zo’n  
geanimeerd gesprek was, werd het bijna 
vergeten om nog foto’s te maken. De oudste  
zoon Harold (zie foto) en dochter Leonie  
waren hierbij aanwezig, helaas konden de 

andere kinderen vanwege corona hier niet bij 
zijn.  
Op mijn vraag wat hun geheim is voor een 
goed huwelijk hoefden ze niet lang na te  
denken. 
Ze hebben elkaar altijd aangevuld en dat het 
belangrijk is er voor elkaar te zijn EN dat je er 

op het juiste moment moet zijn. 
Leo en Annie zijn heel blij en gelukkig samen 
met hun kinderen en kleinkinderen en hopen 
daar nog lang van te genieten. 
Het was een hele fijne avond om met elkaar 
terug te gaan in de tijd, waarbij we niet eens 
gesproken hebben over het feit, dat Leo het 
afgelopen jaar behoorlijk ziek is geweest van 
corona. Dat hij in het ziekenhuis gelegen had, 
iedereen heel veel zorg had, maar dat het  
gelukkig goed gegaan is. 
Leo en Annie willen iedereen heel hartelijk 
danken voor de vele aandacht in bloemen,  
kaartjes, emails en mooie berichten. 30 
Mei was voor hen een onverwachte,  
onvergetelijke en prachtige dag in kleine  
familiekring en heel bijzonder was het bezoek 
van de burgemeester op 14 juni.
Hele mooie en gezonde jaren zijn hen gegund 
samen met hun familie. 

Maurice Kummer uit Giesbeek, is van  
oorsprong schrijver geweest dus  
verhalenverteller. Sinds vijftien jaar is hij 
kunstschilder die met beelden verhalen  
vertelt over de  modellen waarmee hij werkt. 
Toen Covid-19 kwam vroeg hij zich af: wat nu, 
want hij wilde bezig blijven met het zich uiten 
in beeldende kunst. Op een gegeven moment 
bedacht hij zich dat er een verhaal zit in wat 
vele meisjes en  vrouwen delen en dat is de 
onzekerheid over hun uiterlijk. Hij is dat gaan 
thematiseren en aan de hand van het  werk 
dat uit zijn handen kwam kun je zien dat 
ieder anders is, dat ook mag zijn en dat dit 
ook gezien mag worden. Hij reageert hiermee 
op de verpreutsing die hij waarneemt en op 
de wens van jonge vrouwen die zich laten 
“ombouwen” omdat ze onzeker zijn over 

hun uiterlijk. In reclames wordt een bepaald 
beeld van meisjes en vrouwen neergezet en 
als je niet aan die beelden voldoet dan laat 
je dat toch veranderen is de opvatting die 
door velen gedeeld wordt. Maurice staat wat 
dat betreft juist aan de andere kant van het  
spectrum. Verschillen zijn er en die mogen  
gezien worden. Daartoe heeft hij 28  
modellen bereid gevonden model voor hem 
te staan die heeft hij gefotografeerd en het 
resultaat hangt nu in Velp een tentoonstelling  
die tot en met 7 juli te bekijken is in de  
Oranjestraat 36a. Als u gaat kijken is het  
misschien een leuke opdracht om de juiste  
combinatie te vinden van borsten en billen  
die met de foto’s als voorbeeld, geaquarelleerd  
zijn door Maurice. 

Er is verschil en zo hoort het ook 
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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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Onze omgeving nu

Onze omgeving door de eeuwen heen
Aan het begin van de 19de eeuw heerst 
er in de Liemers met o.a. Zevenaar een  
kinkhoestepidemie. In 1804 wordt in  
Zevenaar Otto Heldring geboren. Dat is de 
stichter van de Heldringhuizen. In Zetten  
en Hoenderlo richten zij zich op de  
jeugdhulpverlening vooral op de jeugd 
met flink wat gedragsproblemen. In 1804  
sterven tientallen mensen aan de gevolgen 
van een tyfusepidemie de doden vallen in de 
dorpen; s-Heerenberg, Westervoort en Wehl. 
Om de verdere verspreiding van tyfus tegen 
te gaan geeft de Kleefse overheid opdracht 
om de vastenavondfeesten, die van 24 tot 
26 februari plaatsvinden, te verbieden. De  
tyfusepidemie blijft in de Liemers echter 
slachtoffers maken alleen al in de parochie 
Zevenaar sterven 66 van de 139 lijders aan 
die ziekte. In Groessen overlijden 29 men-
sen aan de tyfus. In 1806 komen de Kleefse  

enclaves onder Frans bestuur en door het 
verblijf van de Franse troepen ontstaat er in 
Zevenaar een enorm voedsel en vleestekort.  
In 1806 wordt pastoor Gerardus Mulder 
uit Emmerich over een periode van 55 jaar  
pastoor van de St. Martinusparochie in Oud 
Zevenaar. Onder zijn bewind wordt een  
katholieke school gebouwd. In 1807 wordt 
Groessen getroffen door een pokkenepidemie 
wat ook weer doden tot gevolg heeft. In 1808 
arriveert via het Looveer koning Lodewijk 
Napoleon in Zevenaar. Het stadje ontvangt 
dan 2000 gulden voor het bouwen van een 
nieuw stadhuis. In de katholieke kerk in Oud 
Zevenaar worden soms ook protestanten  
begraven omdat de tegenstelling tussen  
katholiek en protestant in de Kleefse  
gebieden van de Liemers veel kleiner is dan 
in de rest van Nederland. In de vorige stukjes  
over de Liemers werd al vaker gesproken 

over wateroverlast in 1809 was het weer 
zover. Er is opnieuw sprake van een grote  
overstroming ten gevolge van dijkdoorbraken.  
Zeven mensen verdrinken in het buurtschap 
Leuven dat ligt in het dorp Groessen. Bij 
de St. Martinuskerk in oud Zevenaar is de  
hoogste stand van het water 15 meter boven 
NAP. Volgende keer verder. 
Bronnen: Internet



Op zaterdag 11 september a.s. opent het 
d’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival 
voor het eerst haar poorten en staat zij op de 
drempel van een jaarlijks terugkerend familie 
evenement.
Het gehele weekend bruist van dampige  
gezelligheid, entertainment en waarbij het 
muziek en het familiegevoel troef is.
De (vergeten) groep 50-plussers onder 
ons komen tijdens het festival muzikaal  
ruimschoots aan hun trekken, waarbij de  
jonge generatie beslist niet wordt vergeten.
Tijdens het weekend zullen de Populairste  
Feestband van Nederland “HIKE’’, de Classic  
Rockformatie ‘’JJETT’’ en Back to the 
60’s, 70’s en 80’s band ‘’FLASHBACK’’  

optreden met muziek van zeer hoog niveau.
Zoals men kan zien is het een muzikaal  
programma om je vingers bij af te likken.
Het programma voor de zaterdag (avond) ziet 
er als volg uit:
Aanvang:  15.30 – 19.30 uur 
De Classic Rockformatie ‘’JJETT’’ , deze band 
staat borg voor een swingende 
Classic Rock and Roll middag.
Aanvang  20.30 – 00.30 uur 
De Populairste Feestband van Nederland 
‘’HIKE’’, dit toporkest staat al jaren aan de 
top van het Nederlandse covercircuit en werd 
meerdere malen door Party Awards 
uitgeroepen tot de ‘’Populairste Feestband 
van Nederland’’.
Entree voor de zaterdag vanaf 16 jaar  
(legitimatie verplicht tevens onder  
voorbehoud)

In de voorverkoop: €15.00 p.p.
Entree op locatie:  €17.00 p.p.
Entreekaarten zijn vanaf 23 juli a.s. te koop bij 
de volgende voorverkoop adressen:
Café d’n Uutkiek, Dorpsstraat 65A, Angerlo
Cafetaria de Papegaai, Wehlseweg 22, Loil
Voetbalvereniging Angerlo Vooruit,  
Mariëndaalseweg 15A, Angerlo
Sportcenter BodyControl, Leigraafseweg 15B, 
Doesburg
Koop tijdig uw entreekaarten, want VOL=VOL
Op zondag 12 september is het ‘’Olde  
Trekkers Kieken’’ onder auspiciën van
De Oude Trekker Motorenvereniging  
Gelderland (www.otmv-gelderland.nl)
Bezoekers kunnen zich vergapen en hun 
hart ophalen in trekker-nostalgie, passie en  
techniek.
Aanvang: 11.00 – 17.00 uur
Tevens treedt op ‘’FLASHBACK’’ deze  
superband staat voor aanstekelijke  
meerstemmigheid, stevige rock solo’s,  
prachtige ballads en dansmuziek uit de  
jaren zestig, zeventig en tachtig die worden 
gespeeld door een stel super enthousiaste 
muzikanten.

Aanvang: 12.30 – 17.00 uur
Op het terrein is ook een gezellig terras  
aanwezig waar u met uw familie of partner 
rustig kan genieten van een hapje en een 
drankje en waar u eventueel ook een dansje 
kan wagen.
Aan de hele kleintjes heeft de organisatie  
natuurlijk ook gedacht, een heus  
springkussen staat voor de kleine dreumesen 
ter beschikking.
Dus de zondag is echt een familie dag om met 
het hele gezin het festival te gaan bezoeken, 
u bent in ieder geval van harte welkom.
I.v.m. de verkeersveiligheid adviseren we de 
bezoekers uit de omliggende buurtschappen 
met de fiets naar het festivalterrein te komen 
dit i.v.m. de verwachte drukte.
Entree Zondag: GRATIS GRATIS GRATIS
Het evenement gaat alleen door onder  
voorbehoud i.v.m. COVID-19 en de landelijke 
maatregelen vanaf regeringszijde.
LOCATIE:
CAMPING MIETVELDER
GANZEPOELWEG 12
6986 CM ANGERLO
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Programma d’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival

Deze zomer breidt Sportex Nederland haar 
activiteiten aan het Rhederlaag uit met het 
aanbieden van een actieve vakantie voor 
het hele gezin of vriend(inn)(en)groep. Op 
de unieke locatie Lathumse hoek kunt u van 
een heerlijke vakantie genieten. U kunt daar  
beschikken over een privéstrand en al  
uitkijkend over de meren met het reliëf van 
de Posbank op de achtergrond, kunt u o.a.  
genieten van een heerlijke BBQ. 
Een actieve vakantie bij Sportex betekent 
dat er outdooractiviteiten op het programma 
staan! 
U kunt kiezen uit: zeilen, kanoën, suppen, 
klimmen, handboogschieten, beachgolf,  
powerkiten en nog veel meer. Ook zeilles 
behoort tot de mogelijkheden. Mocht u een 
ervaren zeiler zijn en liever alleen op pad 
gaan dan kunt u bij Sportex een polyvalk  
huren. Wat is er fijner dan met een windje van 

3 a 4 Beaufort, al zeilend een eilandje aan te 
doen en daar heerlijk te picknicken. Een van 
de sportieve activiteiten die de laatste jaren 
in opkomst is, is het Standup paddleboarding  
beter bekend als SUPpen. Al staande  
balancerend op een supboard peddelt u  
lekker over het water. 
Vanaf heden kunt u uw actieve vakantie  
boeken bij Sportex. Let op: er is maar beperkt 
plek, dus boek op tijd. 
Wilt u meer informatie over de actieve  
vakantie bij Sportex of het huren van een 
polyvalk, supboard of kano neem dan  
telefonisch contact op 0313 361333 of mail 
naar info@sportex.nl.   
Voor een opsomming van alle mogelijke  
activiteiten op het gebied van familiedagen of 
teamuitjes bij Sportex Nederland kunt u ook 
de website raadplegen www.sportex.nl

Suppen en zeilen op De Rhederlaagse meren
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Zin in een sportief uitje of juist ontspannen dag met je bedrijf, waarbij gezelligheid en plezier zijn gegarandeerd?  

Dan is Sportex de perfecte organisatie hiervoor! Kies uit 50 (teambuildings)activiteiten voor jullie ideale uitje 
 en sluit de dag af met een heerlijke BBQ.  

 
 
 

Een actieve vakantie bij Sportex betekent dat er outdoor activiteiten op het programma staan!  
U kunt kiezen uit: zeilen, kanoën, suppen, klimmen, handboogschieten, beachgolf, powerkiten en nog veel meer. 

Verblijf op onze unieke Beach & Water locatie met een privéstrand en Nationaal Park Veluwezoom als decor. 
Let op er is beperkt plek, dus boek op tijd!  0313- 63 13 33 

Bandijk 2, 6988 BK Lathum     0313 – 63 13 33      info@sportex.nl       
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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.

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
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. Oranje  
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 Wieg-
gers • Gerard Kaper en Jeanne Brommer • St. Dorpshuis Angerlo • Maurice en Ellie 
Groenewoud • Gerda Leupens-Jansen • Jan en Willie den Hartog • Kees en Mia 
Goes • A. Maatman-Hennekeij • H. Gronloh en R. van Dijk • Berry en Margriet v.d. 
Kracht • Hans en Susan Driessen • Jan en Gerda Polman • Jan en Maria Giesen • 

G.J. Tomassen • H.W. Peters 
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

INGEZONDEN Marijke Lam

Onkruid ergenis



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

FOODTRUCK 

Bij mooi weer van vrijdag t/m  
zondag geopend van 12.00 tot 
16.00 uur.

VEERPONT 

Het pontje tussen Giesbeek en 
Lathum vaart dagelijks van 10.00 
tot 20.00 uur

RESTAURANT 

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. 
U kunt telefonisch, per e-mail of op 
www.veerstal.nl reserveren

TE HUUR 
BIJ DE VEERSTAL

WATERFIETSEN
KANO’S

SUP BOARDS
ELEKTRISCHE BOOT 
(GEEN VAARBEWIJS NODIG)

FIETSEN & E-BIKES

Kijk voor meer informatie op 
www.veerstal.nl/dagrecreatie
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