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Wij
Mijn broer komt binnen met de  
mededeling dat ‘wij’ zevende staan in 
het medailleklassement. Hij en ik zijn 
chronisch onsportief, dus wij hebben niks 
en nooit gehad bovendien. Maar toch, 
dat wij-sentiment hebben we allemaal  
en dus zijn we allemaal winnaars. 
En daarom zijn we met zo’n achttien  
miljoen mensen superblij, want ‘onze 
jongens en meisjes’ hebben dat toch 
maar mooi geflikt. Mijn meisjes hebben 
de sportieve genen van hun mam, maar 
ook dat is bij lange na niet genoeg voor 
eremetaal (misschien een kruisje na de 
vierdaagse). En mijn (schoon-)jongens, 
nou ja, hun inzet zou een beloning waard 
zijn (maar we weten hoe het is met  
medailles voor inzet: die zijn er niet). 
Als land mogen best wel trots zijn. Op 
de sporters die hier wel de kans kregen 
tot ontwikkeling te komen. Want kijk, dat  
‘level playing field’ is natuurlijk een  
illusie, de ondersteuning hier draagt bij 
aan succes, maar dat laat onverlet dat 
het hun persoonlijke prestaties zijn. En 
die waren buitengewoon, soms alles 
overtreffend. Ook al sta je alleen maar 
aan de kant, hun trots straalt op je af, als 
medebewoner van planeet, continent en 
land. 
Waar het me echt wat doet, is waar 
het ‘ik’ ‘wij’ wordt. Wanneer vriend en  
vriendin naar goud fietsen; die kus daarna.  
En nog mooier, twee mannen die elkaar 
na ruim 42 kilometer naar zilver en brons 
loodsen; hun omhelzing. En het mooist, 
twee staken springen tot aan de sterren 
zo hoog en delen hun goud; voor nu en 
altijd vrienden. 
Benieuwd hoe ‘wij’ het over drie jaar 
doen. 

Officiële opening melktap DE KLAVER 
door Bryce en Dylan

Aan de Rivierweg in de buurt van het  
voormalige gemeentehuis in Angerlo staat 
een bord: Melktap DE KLAVER nog 300 m 
in de aangegeven richting. Zeven dagen per 
week geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Op 
vrijdagmiddag 30 juli werd deze melktap 
feestelijk geopend door de twee “kalfjes” 
Bryce en Dylan. Bij de opening om 15.00 
uur was i.v.m. C-19 maatregelen, slechts een 
klein select gezelschap aanwezig. Uiteraard 
was er na de opening een drankje en hapje 
voor ieder. Wat bijzonder was, was dat je  
direct gebruik kon maken van de melktap. 
Een muntstuk erin en tappen maar. Een beker  
lekker koele gezondheid. Er zijn in deze tijd 
veel wandelaars op de been en die kunnen 

daar in dat prachtige wandelgebied een  
lekker koel bekertje gezondheid tappen. 
Melk uit de tap, zelfs de foutdetector van 
Google moet er nog aan wennen, want het 
woord melktap blijft hij onderstrepen. Hoe  
achter kun je lopen bij de ontwikkelingen in 
de landbouw.  Het bijzondere van de melk 
is dat het op biologische wijze verkregen is 
bij de koeien van Bioboerderij De Klaver van 
Astrid en Wilbert van de Cruijsen. Natuurlijk  
kunt u er ook terecht voor literflessen  
heerlijke koele melk van koeien die als het 
een beetje warm is in de zon, nog lekker in de 
schaduw van echte bomen kunnen schuilen: 
zeg nou zelf, waar vind je dat nog.

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

Kom gerust langs of maak geheel vrijblijvend 
een afspraak zodat u kunt zien welke 
mogelijkheden Het Gebouw te bieden heeft.

Dorpshuis Het Gebouw
Kerkstraat 16 6988 AG Lathum  Tel: 06-53943219

www.dorpshuishetgebouw.nl
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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

Ben of ken jij een ondernemende tuinder?

Voor de verdere ontwikkeling en vormgeving van ons InnoFields- 
terrein in Giesbeek zijn wij namelijk op zoek naar een ondernemende  
tuinder met een passie voor Community Supported Agriculture (CSA). 
Jij hebt die ondernemersgeest om hiervan je werk te maken. Je  
inkomen verdien je door de verkoop van hetgeen jezelf produceert.
In samenwerking met verschillende vrijwilligers draag jij zorg voor de 
verdere ontwikkeling van ons InnoFields-terrein in Giesbeek. Na het 
opstellen van een businessplan, in afstemming met het bestuur van de 
Stichting, ga je aan de slag met het aanleggen en onderhouden van 
(moes)tuinen en draag je zorg voor teeltplanning. Tevens draag je zorg 
voor de verkoop van de opbrengsten van de oogst. Denk hierbij aan 
onder meer: Walnoten, wormencompost, fruitsoorten, eieren, honing, 
stekjes.
Op jouw cv staat:
• Hartelijk en communicatief vaardig
• Gepassioneerde en ondernemende tuinder
• Uitgebreide plantkennis en in staat om teeltplannen op te stellen  
 en uit te voeren
• Steekt graag de handen uit de mouwen en schuwt lichamelijke  
 arbeid niet
• Kan zowel in teamverband als alleen werken

Interesse? Stuur jouw sollicitatie (motivatiebrief en cv) online 
in via careers.eijkelkamp.com. Neem voor meer informatie over 
de functie contact op met Bob Klein Lankhorst, Productmanager  
Royal Eijkelkamp Life, via +0313 880 200. 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Ei ow iets van de natuur aan wil trekken en 
ni-je ideeën op da gebied wil bekieken dan 
kuj opt ogenblik in museum de Fundatie in 
Zwolle terecht. Minsen kunnen nie zonder 
natuur mor de natuur kan wel zonder ons 
beweren ze doar. Verder ist nodug dawwe 
un bietje anders tegen de dingen aan goan 
kieken dan dawwe dat tot now toe gedoan 
hebben, tenminste awwe willen dat onze 
kids en kleinkids ok nog iets aan de natuur 
hebben. De opzet van de  expositie is zo dat 
dur diverse veurwerpen opgesteld stoan, 
woarbi-j geliek uuutgelegd wut wat dur 
ni-j aan is en wai dur mee kunt doen. Zo is  
misschien bekend dat beton kan scheuren. 
Now, ei vocht en bacteriën in die scheuren 
breng dan gruuit die beton weer aan me-
kaar en kan da gebouw weer joaren met. 
Zo hebben ze ok un insectenverhaaltje.  
Wereldwiet èten minsen zon 1900 verschil-
lende soorten insecten umda ze eiwitriek 
zun. Zo zowwe insecten in de toekomst 
dus ons gehakballetje of karbonaatje  
kunnen vervangen en hei minder uutstoot 
van stikstof deurdat de veestapel kan  
krimpen. Me planten kuj volgens de  
tentoonstelling ok heel goed bouwen. 
Zo maakten ze van hennep: vloerisolatie,  
wandpanelen en hele bouwblokken veur 
un huus. Wat mien opviel was dat van de 
uutgstelde veurwerpen alles op heel kleine 
schaal was uutgevoerd wat vroagtekens kan 
zetten bi-j de uutvooerbaarheid op grote 
schaal want de wereldbevolking nimt alleen 
mor toe en nie zon klein bietje ok. Mor goed 
ei dingen nie uutptobeer wejt ok niet. Un  
auditief item bestond uut un grammefoon-
plaat die van koeiestront gemaakt was. De 
noald leek op de plaat te blieven hangen 
want hi-j produceerde steeds ut eigeste  
geluud, mor da was ok de bedoeling ut was 
nameluk ut aaneengesløten geluud van un 
kloppend koeienhart. Toen dur ok nog un 
onderboks tentoongesteld werd die met 
bacteriën  geÏmpregneerd was, zodei ow  
eigen niet meer hoefde te douchen umdat  
die bacteriën ow luchies opeten,  toen 
mos ik toch effe afhøken um un luchie te  
scheppen buuten.
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Bewoners op zoek naar jongeren
Onze bewoners van woonzorgcentrum  
Binnenrijk in Giesbeek willen graag in contact 
blijven staan met jongeren. Wij zijn daarom 
op zoek naar jongeren die het leuk vinden 
om op vrijwillige basis van betekenis te zijn 
voor onze bewoners. Heb je een leuke hobby 
waar je graag over praat? Weet jij alles van  
computers en kun je dit geduldig uitleggen? 

Heb je mooie foto’s van een rondreis die je 
hebt gemaakt en vertel je er graag over? 
Doe je graag een spelletje of heb je zelf een 
ander leuk idee? Stuur dan een mailtje naar  
Debbie (D.vandriel@pleyade.nl), wij horen 
graag van je wat je voor onze bewoners kunt 
en wilt betekenen.

INGEZONDEN Debbie van Driel

Vanwege de zeer recente aanscherpingen 
van Overheidswege met betrekking Covid-19 
en de onzekerheid welke maatregelen er in 
de toekomst zullen volgen hebben wij als  
organisatie helaas het besluit moeten 
nemen het d’n Uutkiek & Mietvelder &  
Openluchtfestival te Angerlo op zaterdag  
11 en zondag 12 september te annuleren.
Het meerdaagse Openluchtfestival staat nu 

gepland op zaterdag 18 en zondag 19 juni 
2022.
In de programmering van het evenement  
veranderd er niets, dus het wordt genieten 
van de beste feestband van Nederland HIKE, 
de Classic Rockband JJETT en de Back to the 
60’s, 70’s en 80’s band FlashBack.
Voor meer informatie zie: 
www.uutkiek-mietvelder-openluchtfestival.nl 

Annulering Openluchtfestival Angerlo
INGEZONDEN Café d’n Uutkiek & 

Camping Mietvelder

Buitenactiviteiten zijn populair deze zomer, 
en ook de Vrouwen van Nu van Angerlo  
stapten op de fiets om de prachtige tuinen  
van kasteel Middachten in de Steeg te  
bezoeken. De ontvangst was geweldig,  
heerlijke koffie, thee en appeltaart, en lekker  
in het zonnetje. Drie enthousiaste gidsen  
leidden ons rond in de mooie tuinen. Ze  
trakteerden ons op leuke anecdotes en wisten  
veel te vertellen over de bijzondere bomen  
en planten in de mooie tuinen. Ook de  
geschiedenis van het kasteel en de tuinen  
was interessant. Het weer werkte mee, 
we liepen onder een stralend zonnetje te  
genieten. Na de rondleiding stapten we  
opnieuw op de fiets, nu op weg naar de  
Peerdestal voor een heerlijke lunch. Ook 
daar konden we lekker buiten zitten, al was 
een beetje schaduw nu zeker welkom. Onze  
jaarlijkse tuindag was weer een succes, en 

we verheugen ons nu alweer op volgend jaar. 
Nu gaan we weer op naar het herfstseizoen, 
en ook voor die maanden heeft Vrouwen van 
Nu Angerlo een leuk programma opgesteld.  
Nieuwsgierig geworden? U mag altijd een 
keer komen om te kijken of het wat voor 
u is om lid te worden van onze gezellige  
vereniging. Als u een mailtje stuurt naar  
vrouwenvannu.angerlo@gmail.com vertellen 
wij u er meer over.

Vrouwen van Nu op pad….
INGEZONDEN Vrouwen van Nu Angerlo

Iedere dinsdagmorgen van 10.45 tot 11.45 
uur is er een sportuurtje voor 60-plussers  
in het dorpshuis de Meent in Angerlo  
prinsesmagrietlaan 3a. 
Eén trouwe groep van 60 plussers en ouder 
doen op muziek diverse oefeningen om actief 
te zijn en te blijven.
We beginnen met een warming up zodat de 
spieren goed warm worden. De les bestaat 
verder uit oefeningen zowel versterkend als 
soepel houden van de spieren. Ook wordt 

er gewerkt aan de conditie. Ook komt het 
geheugen aan bod door middel van diverse  
spelvormen. De lessen worden altijd  
afgewisseld. Het sociale aspect is ook  
belangrijk samen sporten is veel leuker dan 
in je ééntje. 
Na de les is er gelegenheid om samen een 
kopje koffie te nuttigen.
Voor meer info kunt u bellen naar Nicolette 
0642142717.
De lessen starten op dinsdag 7 september.

Bewegen op muziek voor ouderen
INGEZONDEN Gerda Snijders



coach, voeding. Ik ben bezig om mijn eigen  
sportschool te realiseren. Ik zou me met name 
op de leeftijdsgroep 50-80 willen richten, 
maar ook jongeren zijn welkom. 
Daarnaast zou ik een aantal evenementen  
willen (blijven) organiseren, zoals deze  
triatlon, ook al ben ik nu even kapot, 
maar ik vind het zo leuk. Het geeft zoveel  
voldoening.”
Op de Facebookpagina van Giesbeek Triatlon  
staat: “Een diepe buiging voor alle  
deelnemers, jullie hebben allemaal een  
fantastische prestatie neergezet!” Maar 
ik zou zeggen: “Een nog diepere buiging 
voor alle vrijwilligers, sponsoren en bovenal 
voor Tony Ashek voor deze buitengewone  
prestatie!”

Het is alweer 2 jaar geleden dat we de eerste 
Triation is Giesbeek hadden, wat uiteindelijk  
een biatlon werd. Het water bevatte een  
bacterie en het zwemmen zou onverantwoord  
zijn... 
En dat terwijl wij met z’n drietjes als gezin 
mee wilden doen aan deze trio triatlon. Elke 
dag ging ik naar de plas om te trainen, om 
m’n baantjes te trekken, mijn dochter zou 
hardlopen en man zou fietsen. Nog nooit  
zoveel gezwommen, maar wat voelde dat 
goed. Maar veiligheid boven alles, Tony Ashek 
nam geen risico, dus vanwege de bacterie 
werd het zwemmen geschrapt. 
Tony Ashek is de grote inspirator en  
organisator van dit grote evenement in  
Giesbeek. 
Ik zoek hem op, de dinsdag na dit grote  
spektakel, want dat was het. Er gaat  
ongelofelijk veel werk aan vooraf , maar wat 
was het ongelofelijk goed georganiseerd. 
En dan ook nog op de valreep de extra  
coronamaatregelen vanuit de gemeente. 
Om 10.00 uur startte de 1/16 (mini) triatlon 
met 25 deelnemers, om 11.30 uur startte de 
1/8 triatlon met 110 deelnemers en om 13.30 
uur startte de ¼ triatlon met 130 deelnemers.  
De prijsuitreiking vond tussen de  
verschillende afstanden plaats en aan het 
eind voor de ¼ triatlon. 
Een kwart triatlon is 1 km zwemmen, 40 km 
fietsen en 10 km lopen. 
Door de verschillende afstanden was er voor 
elk wat wils. Er was een deelnemer die door 
een herseninfarct zijn rechter arm en been 
niet meer kon gebruiken, maar het hield hem 
niet tegen om toch deze sportieve uitdaging 
aan te gaan. 
Bij de kwart triatlon waren bijna alleen de 
topatleten aan de beurt met een uitstekende 
conditie en super materiaal zoals zwemsuit, 
hardloopschoenen en racefiets. 
Voor elke aanmelding werd één euro  
gedoneerd voor de stichting Cystic  
Fibroses (taaislijmziekte) en één euro voor 
Special Sports Event (kennismaking met sport 
en sportverenigingen voor mensen met een 
beperking eens per 2 jaar). Daarnaast heeft er 
een verloting onder de toeschouwers plaats 
gevonden, die nog eens € 206, 00 opgebracht 
heeft, dus voor beiden doelen nog eens  
€ 103,00 extra.
Om 11.00 uur was onze burgemeester Luciën 
van Riswijk aanwezig om de cheque voor de 
goede doelen in ontvangst te nemen en om 

het startschot te geven voor de 1/8 triatlon 
om 11.30 uur. 
Alles was tot in de puntjes georganiseerd,  
de boten die de zwemmers met gele bad-
mutsen begeleidden, de verkeersregelaars,  
de bewaarplekken voor de fietsen, deelname  
ticketverkoop, EHBO, sponsoren enz.  
Teveel om op te noemen. 90 Vrijwilligers uit  
Giesbeek en de omliggende dorpen hebben 
deze dag mede tot een succes gemaakt. Tony 
is de verbindende factor tussen de sporters en 
de vrijwilligers onderling. En gelukkig waren 
de weergoden ook gunstig gezind. 
Maar wie is deze Tony Ashek?
“Ik ben geboren in Libanon. Mijn vader komt 
uit Syrië en mijn moeder uit Nederland. Toen 
ik 7 jaar was begon de oorlog in Libanon 
en verhuisden wij naar Syrië naar het dorp 
waar mijn vader vandaan kwam. Net voordat  
dit dorp gebombardeerd werd, waren wij  
verhuisd naar Saoudi Arabië om vervolgens 
door te reizen naar Amerika. In 2008 kreeg 
mijn moeder nierproblemen en ben ik met 
haar naar Nederland gekomen. Mijn moeder 
was altijd heel erg geïnteresseerd in andere 
mensen en andere culturen en kon vanuit 
deze interesse in hele andere landen leven en 
wonen. 
Twee jaar geleden is mijn moeder helaas 
overleden. Maar ik houd van dit dorp, ik houd 
van de mensen en wil graag iets voor dit dorp 
en de mensen doen. Ik heb allerlei cursussen  
gedaan op het gebied van fitness, life 
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Triatlon Giesbeek 15 augustus 2021
INGEZONDEN Anneke Nijman FAMILIEBERICHTEN

We willen iedereen bedanken voor de  
overweldigende belangstelling in de vorm  

van kaartjes, bloemen, brieven en bezoekjes 
tijdens de periode van ziek zijn en overlijden 
van mijn man, onze vader, schoonvader en 

trotse opa Jan Balduk.
 

Elly
Maud & Eric, Sil, Ties

Ralph & Tamara
 

Doneren? www.als.nl

Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn 
ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem dierbaar 
was, is veel te snel van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze 
vader, schoonvader en trotse opa

Jan Balduk
9 mei 1948 2 augustus 2021

Elly
Maud & Eric
     Sil, Ties
Ralph & Tamara

Correspondentieadres
Giese Pan 27, 6987 ED Giesbeek 
Tel. Maud: 06 - 296 033 68

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jan op vrijdag 6 augustus tussen 10.00 
en 12.00 uur in restaurant ’t Olde Schop, Kerkstraat 80 te Giesbeek.

In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan de stichting ALS op prijs.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De bouw van de garage voor
de auto van zuster Hillegonda
In het Giesbeekse klooster woonden in de 
jaren ‘60 van de vorige eeuw dertien zusters  
van de Tilburgse congregatie Onze Lieve 
Vrouwe van ‘t Heilig Hart. Zij verzorgden 
de kleuterschool, een naaischool en Lager  
Onderwijs voor Meisjes. 
Voor de dorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum 
werd de wijkverpleging uitgevoerd. Zuster 
Hillegonda was een authoriteit op dat gebied.  
Als een van de toenmalige Doesburgse  
huisartsen Rensing of Hagen een telefoontje 
kreeg uit Giesbeek was heel vaak hun vraag: 
is zuster Hillegonda al geweest? Als die ter 
plekke kwam en vond dat de komst van de 
huisarts nodig was, dan pas kwamen Rensing 
of Hagen naar Giesbeek.
Omdat zuster Hillegonda soms bij nacht en 
ontij op pad moest voor ziekenbezoek bleek 
het gebruik van een auto wel heel handig. 
Zij kreeg de beschikking over een glimmende 
Daf. 
Die kon natuurlijk niet buiten blijven staan 
en dus werd er voor de auto een garage  
gebouwd. 
Van Judith van Mierlo-Stuart, ontvingen wij 
de foto’s van de bouw en van de glimmende  
auto. Van de foto van de bouwers willen 
we natuurlijk graag weten wie er op staan.  
Enkele namen zijn bekend: 1 = Henk Meurkes; 
2 = Herman Kelderman; 4 = Gerard Kelderman;  
7 = Arnold Kelderman; 8 = Theo Baars;  
10 = Zr. Hillegonda. Wie weet de ontbrekende 
namen?
En in welk jaar is deze foto gemaakt?

Paulusschool
Op de foto van de Paulusschool kregen we 
leuke reacties van Ada Witjes, Harrie Knuman  
en Spontare. Die afbeelding stond in het 
Angerlo’s Nieuws van 3 juli. De foto is  
waarschijnlijk genomen in 1965. We missen 
nog enkele namen: van de nummers 5 en 19 
en 35. We hebben de volgende namen:
1 = Peter Gores, 2 = Wim Huuskes, 3 = 
Theo Wieggers, 4 = Henk Spronk, 5 = ?, 6 =  

Herman Witjes, 7 = Jan Verhoef, 8 = Eef Span, 
9 = Alfons Witjes, 10 = Jos Giesen, 11 = Leo 
Buiting,
12 = Reinier Wieggers, 13 = Willy Beerntsen,  
14 = Aloys Witjes, 15 = Jan Vossen,  
16 = Harry Rooding, 17 = Meester Smeets, 18 
= Harry Knuman, 19 = ?, 20 = Ada Leenders, 
21 = André Beekman, 22 = Cecile Eijkelkamp, 
23 = Corrie van Yren-Wieggers, 24 = Marjan 
de Reus, 25 = Annie Hammink, 26 = Marion 
Evers, 27 = Lidwien Ubbink, 28 = Ada Baars, 
29 = Dinie Leenders, 30 = Maria Berends, 31 
=  Lidy Gores, 32 = Mary Frieling, 33 = Dinie 
Stuart, 34 = Gerdie Baars.

Allen hartelijk dank voor de bijdragen. 

Nog even een tip: via de website van het  
Angerlo’s Nieuws kunnen de foto’s veel  
groter worden weergegeven door in te  
zoomen op de Internet-pagina. Vaak blijkt 
de foto op de computer scherper dan die in 
het gedrukte blad. De gezichten zijn daardoor  
beter te herkennen. Kijk daartoe op:  
www.angerlosnieuws.nl  

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 één week.
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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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Moestuinrecept
Bieten Ceviche 4pers.
- 4 verschillende kleuren bietjes (rauw)
- potje Kapperappeltjes incl vocht uit het potje
- handje Eetbare bloemen (Oostindische kers,  
 bloemen rucola, goudsbloem)
- 2 el. Pompoenpitten
- 2 el. Olijfolie
- 1 Lente uitje
- Cherrytomaatjes (verschillende kleuren)
- Gemende sla
- halve citroen
- peper en zout
 
Snij de bieten in dunne plakken, marineer 
in het vocht van de kappertjes, olijfolie en  
citroen voor 15minuutjes. Snij ondertussen 
de lente ui en tomaatjes in dunne plakjes 
en bak de pompoenpitten in een droge pan. 
Maak mooie bordjes of serveer op een mooie  
opdienschaal. Het oog wilt ook wat!
 
Tips tegen verspilling: De bietjes hoef je niet 
te schillen als je ze goed schrobt. De halve  
citroen die je over houdt kun je gebruiken  
voor in het water wat je serveert bij de  
maaltijd. Potje van de kappertjes bewaren 
voor je zelfgemaakte jam!

In voor en tegenspoed
Een moestuin hebben geeft veel geniet en 
verwonder momentjes, lekker vers eten,  
regelmatig een goede work-out maar soms 
ook wat teleurstelling. En over dat laatste wil 
ik deze keer wat delen. Niet dat ik u lastig wil 
vallen met een klaagzang want een moestuin  
hebben is heel leuk! Maar laten we wel  
realistisch blijven. Soms mislukt iets en is 
dat balen. Dit jaar zijn dat de tomaten en  
aardappelen (toevallig familie) en heb ik 
een ware naaktslakken plaag in de tuin. 
De tomaten hebben door het natte weer  
tomatenziekte Phytophthora opgelopen. En 
dat op het moment dat ze vol mooie vruchten  
hingen. Helaas pindakaas! Maar wat dit 
jaar het meest opvalt zijn de hoeveelheid  
naaktslakken. Niet alleen in de moestuin 
maar ook in de stad, op de fietspaden en in 
de berm kom je die glibberige, oranje bruine  

beestjes tegen. Omdat ik mijn moestuin  
ecologisch benader, blijf ik ver weg van 
gif, slakkenkorrels en andere technieken  
waarmee je het beestje laat leiden. Wat tot nu 
toe best goed werkt is een rondje maken en 
slakken rapen. Ik verzamel ze in een emmertje 
en geef ze een enkele reis naar een weiland 
ver weg. Ik stel me voor dat daar nu een heel 
dik egeltje rond waggelt en wekelijks geniet 
van zijn thuisbezorgde slakkenmaaltje.

DE MOESTUIN door Lisa

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

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

TIPS VAN DE MAAND van Lisa
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Ik ben Trea Draaijer, eigenaar van Yogies, en 
verzorg yogalessen in Giesbeek. Inmiddels 
zijn dat wekelijks 8 groepen. Traditiegetrouw 
doneren we de opbrengsten van de laatste  
lesweek voor de zomervakantie aan een goed 
doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar De  
Bijenstichting in Vorden.
De Bijenstichting richt zich op het wegnemen 
van bedreigingen voor de gezondheid en het 
voortbestaan van bijen en bijensoorten. Door-
tastend overheidsbeleid op landelijk én lokaal 
niveau is daarvoor noodzakelijk.
Voorbeelden van doelen die de  
Bijenstichting nastreeft zijn: Een verbod op 
schadelijke bestrijdingsmiddelen, stimulering  
van de verspreiding van drachtplanten  
en verbetering van het leefmilieu. De  

Bijenstichting ondersteunt initiatieven van 
burgers en organisaties die dezelfde doelen 
nastreven. De Bijenstichting onderscheidt 
zich van de imkerverenigingen door niet de 
belangen van de bijenteelt (honingproductie) 
te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.
Het lesgeld van de laatste week én de  
donaties van de deelnemers hebben samen 
een bedrag opgebracht van: € 396,60 !
Een super mooi bedrag. Namens Jaap  
Molenaar van De Bijenstichting heel erg  
bedankt voor jullie bijdrage ! Neem vooral 
een kijkje op het mooie landgoed in Vorden.  
De Bijenstichting organiseert allerlei  
cursussen en workshops. Op de websites 
vind je alle informatie: www.yogies.nl en  
www.bijenstichting.nl

Donatie van de Yogies aan De Bijenstichting
INGEZONDEN Trea Draaijer

Het Schuttersfeest in Giesbeek gaat ook dit 
jaar niet door en daardoor de traditionele 
Schuttersmis die het orkest van St. Gregorius 
al jaren muzikaal opluistert ook niet. Voor dit 
jaar was het programma al ingestudeerd voor 
de vakantie en de muzikanten van Gregorius 

vinden het jammer om hier helemaal niets 
mee te doen. Daarom speelt het orkest o.l.v. 
Dineke Griek op zondag 5 september enkele  
stukken in de St. Martinuskerk en kunt u  
komen luisteren naar een leuk en afwisselend  
concert van een half uur. Wilt u hier 
ook bij zijn? I.v.m. de protocollen is  
aanmelden verplicht! Doe dit vóór zaterdag 
4 september door een mail te sturen naar  
secretariaat@stgregoriusgiesbeek.nl. Geef 
hierbij ook aan hoe laat u wilt komen want 
het programma wordt 3 keer gespeeld  
t.w. om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. 
Geef ook even aan met hoeveel personen (uit 
één gezin) u komt want per concert worden 
maximaal 50 personen publiek toegelaten 
(vaste zitplaats). Tijdens het concert geldt 1,5 

meter afstand en de toegang is gratis.
Het kan zijn dat deze editie van Angerlo’s 
Nieuws net iets te laat bij u op de deurmat 
valt en dat aanmelden niet meer kan. Het 
kan ook zijn dat de concerten al volgeboekt 
zijn. Toch is het het proberen waard want 
niet geschoten is altijd mis om maar in  
schutterstermen te blijven. Wilt u de  
muzikanten van Gregorius op een ander  
tijdstip zien en horen dan is er op donderdag  
16 september weer een mogelijkheid.  
Orkestmuzikanten spelen dan bij mooi weer op 
de parkeerplaats (kant hoofdingang) voor de 
bewoners van Binnenrijk. Dit openluchtconcert  
begint om 19.30 uur en iedereen die wil  
komen kijken en luisteren is van harte  
welkom!

Schutters... ‘mis ‘m niet’-concertje…
INGEZONDEN ST. Gregorius

Nu de versoepelingen het weer toe laten om 
in groepen bij elkaar te komen, is het ook 
voor muziekverenigingen weer mogelijk met 
elkaar te repeteren. Na een afwezigheid van 
maanden is het fijn om elkaar weer te zien, 
te spreken en natuurlijk samen te musiceren.
Misschien begint het ook bij oud-muzikanten  
weer te kriebelen om muziek te maken.  
Misschien was u ooit lid bij een vereniging, 
en denkt u nu bij het ‘heropenen’ van de  
repetities, het lijkt me leuk om weer een  
instrument te spelen?
Of misschien heeft u nog niet eerder deel  
uitgemaakt van een band maar zou u dat wel 
willen.
Wellicht kent u drumfanfare Red & Black 
uit Giesbeek. We zijn een kleine, gezellige  
vereniging met zo’n 20 leden van 15 tot 73 

jaar oud en woonachtig in het dorp en in de 
regio. 
Op woensdagavond komen we samen in  
eigen clubgebouw om te werken aan typische 
marsmuziek voor onze straatoptredens maar 
ook concertstukken van bijv. Micheal Bublé, 
polka’s, drumwerken of filmmuziek van Ennio 
Morricone komt voorbij.
Pré corona hadden we zo’n 10 tot 12  
straatoptredens per jaar bij o.a. de Airborne 
Wandeltocht in Oosterbeek en de Bokbierdag  
in Zutphen. Daarnaast kent onze club  
verschillende activiteiten om aan financiën  
te komen, zoals de grootse jaar- en  
rommelmarkt tijdens het Molenweekend met 
Pinksteren.
Onze repetities starten weer vanaf woensdag  
18 augustus om 19:30 uur op de  

Landaansestraat 6 te Giesbeek. U bent van 
harte welkom om eens te komen kijken, kunt 
u ons dit alvorens kenbaar maken?
Heeft u interesse en begint het muzikaal 
(weer) te kriebelen?
Bel of mail ons en misschien zien we elkaar 
dan tijdens één van de repetities!
06 - 47495927
info@redandblackgiesbeek.nl
https://www.redandblackgiesbeek.nl/

Begint het muzikaal weer te kriebelen?
INGEZONDEN Red & Black



KERKDIENSTEN

PKN kerk Lathum-Giesbeek

We mogen weer kerkdiensten organiseren waarbij mensen aanwe-
zig zijn. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om de diensten 
via de livestream te volgen.
Na de diensten is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten achter de 
Wheme op het terras.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
Weet u welkom!
 
5 sept. 10.00 uur ds. Van Wakeren uit Veenendaal
12 sept.  10.00 uur Startzondag, 
 ds. Gert Jansen predikant Lathum/Giesbeek
19 sept. 10.00 uur oecumenische viering in Giesbeek, 
 voorganger ds. Van Beelen, thema 
 “wat doe jij in vredesnaam?”
26 sept. 10.00 uur ds. Brandewijk uit Duiven
3 okt. 10.00 uur Mw. Verschure uit  Groessen
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Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl

Memorie van grieven
Een waarschuwing voor wie denkt dat er in de rechtszaal wat te  
winnen is: vergeet het maar. De illusie dat recht iets met rechtvaardig 
te maken heeft, is vooral te danken aan een gelijkenis van het woord, 
niet aan de uitkomst van de rechtsgang. Waar die op is gebaseerd, 
blijkt ook voor professionals steeds weer een verrassing. Kijk maar 
hoe ze erbij staan, tijdens de uitspraak, de twijfel links en rechts van 
het midden. Daarna het ongeloof, een beroep, dan cassatie, en steeds 
weer benieuwd, alsof het een worp van de dobbelsteen is. 
Een tweede waarschuwing: wanneer je jezelf door een gevoel 
van rechtvaardigheid toch laat verleiden (en daar zit dan meestal 
een boos en tekortgedaan ego-tje achter), wees dan zeker van een  
vermenigvuldigde frustratie. Je rechtsgevoel sneuvelt, maar denk je nu 
werkelijk dat dat het enige is. Je huwelijk, want je frustraties komen 
er te pas en te onpas uit en vind maar eens een partner die daarmee  
om kan gaan. Je banksaldo, advocaten zijn al duur, maar je moet ook 
de rest betalen, van deurwaarder tot en met griffier en ja, ook de  
advocaat van je tegenstander. De tijd die een rechtsgang is beslag 
neemt is ruim voldoende om je gezondheid te ondermijnen, met  
keuze-opties variërend van bloeddruk en maagzweer tot en met de 
echt serieuze klachten.  Tegen de tijd dat de vernietigende uitspraak 
komt, is je lichamelijke en geestelijke ego-tje allang gesloopt. 
Dit waren toen nog geen ervaringen, nu wel. Ik lees een ‘memorie van 
grieven’. ’t Zal.  Mijn werkelijke grieven zijn, zo te lezen, ondertussen 
veranderd. 

AGENDA

Open Tafel. Kosten € 8,50.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij Caleidoz tel. 0313-472 888. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo

5 sept. ‘21 30 min. concert St. Martinuskerk door St. Gregorius 
 om 12:30; 13:30 en 14:30uur
11 sept. ‘21 Open dag Windpark en Zonnepark Bijvanck
16 sept. ‘21 Openluchtconcert door St. Gregorius voor de bewoners  
 van Binnenrijk;19.30 uur
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Laten we hopen dat het volgend jaar in al 
onze dorpen een driedubbel groot feest zal 
worden en dat alles dan weer mogelijk is. 
Helaas, ook dit jaar geen “Gies”  
Schuttersfeest. Een feest vieren op  
anderhalve meter afstand is niet mogelijk. De 
leden hebben wel persoonlijk een uitnodiging 
ontvangen voor zondag 5 september. 
Er is dan een inloop dag georganiseerd 
in het nieuwe Schuttersgebouw aan de  
Meentsestraat en wordt de mogelijkheid  
geboden voor het afhalen van de  
Lidmaatschapspas en kennismaking met 
het nieuwe gebouw. In het weekend van 27  
november zal dit nieuwe onderkomen op 
grootse wijze worden geopend. 
De Lathumse Volksfeesten zijn ook voor dit 
jaar geannuleerd. 
Gezien de positieve reacties op de  
alternatieve feestgids van het afgelopen 

jaar, wordt er op dit moment opnieuw hard  
gewerkt aan de 2021-editie. Deze zal eind 
september bij u op de deurmat vallen. 
Ook de Oranjefeesten in de eerste week van 
september in Angerlo zullen dit jaar helaas 
niet doorgaan, want wat is een feest als je 
anderhalve meter afstand moet houden?
De Jeugdvakantieweek in Angerlo is wel 
doorgegaan. In verband met corona in 

een iets andere opzet, maar wel met een 
aantal vertrouwde activiteiten zoals een  
spectaculaire opening, spelmiddag, film,  
bingo, sportmiddag en bowlen. De activiteiten 
waren van maandag tot en met donderdag. 
Per dag waren er rond de 70 kinderen  
aanwezig. 
En hoe bijzonder dat zelfs onze burgemeester 
Luciën van Riswijk een kijkje kwam nemen. 

Geen Schuttersfeesten, Oranjefeesten, Volksfeesten, maar wel 
de Jeugdvakantieweek in Angerlo

INGEZONDEN Anneke Nijman



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
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Ik ga op zoek naar deze racer uit Lathum die 
wereld kampioen zou zijn.... 
Ik geef het toe, ik heb het niet goed gelezen 
in de krant. Ik begreep dat hij (nog) geen  
wereldkampioen is, maar dat het gaat 
om de meeste punten halen tijdens een  
wereldkampioenschap-seizoen, maar wat een 
kanjer uit Lathum van 21 jaar! 
Ik bel aan en de moeder van Victor doet open. 
Nee, Victor is er niet. Hij heeft inderdaad een 
race in het Tsjechische Most gewonnen. Zijn 
ouders gingen jaren met hem mee naar de  
races en begeleidden hem, maar vinden dat 
het nu tijd is dat hij het zelf moet doen, nu hij 
21 jaar is en dat wil hij ook. 
Maar voor deze keer is zijn vader mee als 
monteur naar Frankrijk om hem te helpen bij 
een training, voorafgaand voor een wedstrijd 
daar. 
Volgende week doet hij als gastrijder mee in 
het Duitse Kampioenschap. Ze hebben dan 
een race in Oostenrijk op de Redbull Ring. Als 
hij daarvan terugkomt reist Victor door naar 
Frankrijk om deel te nemen aan z’n WK-race 
op circuit Magny-Cours.
Het geeft mij de kans om in gesprek te gaan 
met zijn moeder, Flora van Limbeek, want hoe 
is het om één zoon te hebben en die ene zoon 
die doet aan motorraces.
Flora van Limbeek, de moeder van Victor  
vertelt: “Victor is van heel jongs af aan al 
in de ban van motors. Als zijn vader met 
vrienden ging motorrijden, wilde hij altijd al 
“even” op de motor zitten.

Als grap kreeg hij op z’n zesde verjaardag een 
mini-motortje. We zijn daar toen mee gaan  
rijden op de parkeerplaats bij de botenhelling, 
daar deed hij het gelijk al bijzonder goed.
Op de vrijdagen kon je bij de Beemd in Velp 
op een klein circuit met minibikes rijden en 
daar gingen we met hem naartoe. Doordat 
hij zo graag zo lang mogelijk rondjes daar 
wilde rijden, rekte hij zijn concentratie- 
spanningsboog op en dat kwam op school 
ook goed van pas. 

Op de Paulusschool in Giesbeek in groep 3, 
heeft hij zelfs een spreekbeurt gehouden over 
het motorrijden. 
De motor ging mee naar school en hij heeft 
nog een demonstratie gegeven op het  
schoolplein.
Het talent van Victor viel op en we werden  
geattendeerd op de Nederlandse kampioen-
schappen. Daar had je een opstartklasse, daar 
leerde je o.a. starten en een tijd neerzetten 
(kwalificeren). Er waren dat jaar niet genoeg 
deelnemers in deze klasse. Maar omdat Victor 
goed rond ging mocht hij gelijk deelnemen 
in de wedstrijdklasse. Hij werd derde in zijn 
eerste jaar en het jaar daarop Nederlands 
kampioen. 
Victor was 10 jaar toen hij op “grote” wielen 
ging rijden.
Toen hij 15 jaar was, is hij geselecteerd 
voor de Red Bull Rookiescup. Daar heeft hij 
heel veel geleerd. Hij reed toen mee in het  
programma van de MotoGP. 
Nu neemt Victor deel met het Duitse raceteam 
Freudenberg in het wedstrijdprogramma van 

de WorldSuperBikes, op een KTM in de klasse 
Supersport 300. 
Vanwege Corona reist Victor dit jaar zelf 
met de auto naar wedstrijden toe in  Europa,  
samen met een andere coureur die dit jaar 
geen competitie rijdt. Het raceteam reist met 
een trailer naar de circuits toe en nemen zijn 
motor mee.
Doordat Victor nu zelf naar de wedstrijden 
gaat, krijgen wij weer iets meer tijd voor  
onszelf. Dat is fijn, want door tijdgebrek  
hebben we ook een achterstallig onderhoud 
rondom huis.

De races volgen we nu thuis vanaf de bank. Ik 
houd wel altijd een beetje mijn hart vast als 
ik de beelden zie, maar ik ben daarnaast ook 
ontzettend trots op Victor hoe hij het allemaal 
doet. Ik bewonder zijn doorzettingsvermogen 
enorm!
Voor de motorsport moet je in topconditie 
zijn, onderschat dat niet. Victor doet aan 
kracht- en conditietraining en let daarbij op 
zijn voeding. Het is een kostbare sport. Al 
ben je nog zo goed én heeft een raceteam  
belangstelling voor je,  je ontkomt er niet 
aan om je “in te kopen” bij een team.  
Contractueel wordt alles vastgelegd.
Belangrijk is dat je goede sponsors hebt en 
sponsors vinden is niet altijd gemakkelijk. 
Maar als ouders heb je er wel wat voor over 
als het de droom van je zoon is :-)
Mocht je meer van Victor willen weten,  
kijk dan op Instragram of like zijn  
Facebookpagina.”

Lathumse racer Victor Steeman boekt eerste zege in WK-cyclus!
INGEZONDEN Anneke Nijman



Zijn vrouw en kinderen verrasten hem met 
een klein feestje, waarbij bijgaande poster 
opgehangen was en die poster zegt eigenlijk  
alles. Erik geniet hier zienderogen van. 
Grote feesten en recepties hoeft voor hem  
eigenlijk niet. Het is het einde van bijna 
een halve eeuw fysiotherapie van een zeer  
kundige en markante fysiotherapeut. Ik ga 
met hem in gesprek en ben benieuwd naar 
zijn verhaal. 
Wie is Erik?
“Ik kom uit Noord Brabant uit Hapert. 
In de militaire diensttijd eind jaren zestig 
ben ik militair verpleger geweest. In die tijd 
werkte ik met zuster Kruiswijk en die zei  
altijd: “Broeder één ding, geef de mensen  
aandacht, 5 minuten liefde is het beste  
medicijn. Mensen hebben dan het gevoel dat 
eindelijk iemand naar ze luistert.” Dat heb ik 
me altijd ter harte genomen. 
Hennie, mijn vrouw komt uit Limburg, uit  
Venray. Ik was al fysiotherapeut toen wij  
elkaar leerden kennen. Wij hebben 
twee zoons, inmiddels met partners en  
kleinkinderen. Mijn vrouw houdt van de  
caravan en ook wel van plezierig varen.”
Hoe kwam je zo in Giesbeek terecht?
“In september 1970 ben ik met de opleiding 
Fysiotherapie in Arnhem gestart. In 1972 heb 
ik bij wijlen Koos Bouwmeester in Doesburg 
stage gelopen. Daar heb ik hard gewerkt en 
op z’n Koos het vak geleerd.
In 1974 ben ik afgestudeerd en ben ik bij Koos 
Bouwmeester blijven werken. Dat hadden we 
samen zo afgesproken in de jachthaven van 
w.s.v. Giesbeek.. 
In maart 1975 ben ik een dependance  
van Bouwmeester begonnen aan de  
Barenbroeklaan in Giesbeek. Een klein jaar 
later ben ik daar mijn eigen praktijk gestart, 

omdat ik mijn eigen kleur aan de praktijk 
wilde geven. Ik ben overigens wel altijd klein 
gebleven, met weinig personeel, maar heb 
naast de fysiotherapie-praktijk altijd heel veel 
gedaan. In 1992 ben ik aan de Kerkstraat  
begonnen.  
Naast het feit dat ik Giesbeek een mooi dorp 
vind, ben ik ook een groot waterliefhebber en 
heb ik een boot.” 
Altijd klein gebleven, toch heel veel gedaan
“Ik ben me altijd blijven ontwikkelen. Als 
je vaardigheden leert, is het belangrijk hoe 
je daarmee omgaat. Je leert elke keer iets  
anders te zien bij een patiënt. 
Ik heb als fysiotherapeut ook altijd een brede  
interesse voor sport gehad. Ik heb me  
beziggehouden met zaalvoetbal Docshop 
tot eredivisie niveau, professioneel tennis,  
basketbal, motorsport Cartagena en  
hippische sport!
Daarnaast heb ik mij ook ontwikkeld in  
acupunctuur, alternatieve geneeswijzen, 
ayurvedische massage en spirituele groei. 
Jezelf de vraag stellen: “Waarom overkomt 
mij die klacht?” Van onwetend naar wetend. 
Sommigen willen hiernaar kijken, anderen  
helemaal niet.” 

Is Giesbeek veranderd in deze kleine  
halve eeuw voor jou?
“Giesbeek is aan het veranderen. De  
schippersgemeenschap is er nog steeds. 
Je moet elkaar helpen en ondersteunen.  
Daarnaast is de gemeenschap van de  
steenfabriek er nog, hard werken om iets 
op te bouwen. En zijdelings spelen ook de  
boeren een rol, die hun koeien lieten grazen 
op de ‘gemeinde’ gronden. De Raiffeisenbank 
is ooit in Giesbeek opgericht. 
Ook hadden muziekbands als Expresso en 

Ijsselcombo een belangrijke sociale functie 
en nu nog het  Fanfarekorps St. Gregorius  
en Muziekvereniging Red & Black en de  
sportvereniging. Twee van zulke muziek- 
verenigingen in zo’n klein dorp is toch  
bijzonder en nog steeds zijn er  
buurtverenigingen. 
Vroeger was Giesbeek Giesbeek, nu meer een 
dorp met vele diverse kleurrijke impulsen. 
Afspraken werden op gevoel gemaakt op de 
achterkant van een sigarendoosje. Dingen  
konden gemakkelijk geregeld worden. Nu 
is er de Dorpsraad, die zaken probeert te  
regelen. 
Giesbeek is een heel aantrekkelijk dorp met 
alle basisvoorzieningen.” 
Door wie wordt je praktijk  
overgenomen?
“Mark Weijers neemt mijn praktijk over. 
Voor mij is het pas echt klaar als Mark de  
feestelijke opening geeft aan het Dorpsplein, 
dan zit mijn begeleidende taak erop.” 
(Hier wordt in een volgend AN op  
teruggekomen).
Wat zijn nu je plannen?
“Alle jaren werd mijn leven door werk en de 
planning bepaald. 
Fotografie, film en watersport zijn mijn  
hobby’s. Giesbeek wordt volgens mij het 
Loosdrecht van het oosten, nu het water meer 
de ruimte krijgt. 
Ik zie wel wat er op me afkomt, niets plannen,  
je openstellen  voor wat op je pad komt.”

Erik Poot 47 jaar fysiotherapeut in Giesbeek, is op bijna 
72 jarige leeftijd miv 1 augustus 2021 gestopt

INGEZONDEN Anneke Nijman
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In de maand juli werd ik getipt dat Wim  
Albers, wonende in Giesbeek, 50 jaar  
werkzaam zou zijn. 
Hij zal niet de eerste zijn, die 50 jaar werkt 
en zeker ook niet de laatste, maar het is toch 
heel bijzonder. 
Op 2 augustus zoek ik hem op om een  
afspraak te maken, maar dat is niet nodig, 
want ik tref hem thuis en we zijn meteen ik 
gesprek. We zitten in een prachtige tuin met 
een schitterende vijver verscholen achter de 
woning. Hij woont daar inmiddels 26 jaar  
samen met Grady in zijn ouderlijk huis. Hij 
vertelt me dat hij 50 jaar geleden gestart is 
bij Thomassen en Drijver Verblifa (Verenigde 
Blik Fabrieken) in Doesburg. 
Bij dat bedrijf is mijn vader 42 jaar geleden  
met pensioen gegaan. Wim kende mijn  
vader. Het zou niet zo’n grote man zijn, ik 
dacht altijd van wel, maar ik geloof dat Wim 
gelijk heeft. Toch uitzonderlijk dat hij mijn  

vader heeft gekend, die inmiddels 23 jaar  
geleden overleden is. 
Wim vertelt: “Na de lagere (nu basis) school, 
ben ik naar de technische school in Doesburg 
gegaan en deed ik machine bankwerken. Op 
15 jarige leeftijd ben ik toen gaan werken bij 
Verblifa. Eerst kreeg ik 3 jaar opleiding en 
toen ging ik aan de slag als stempelmaker.  
Ik heb toen nog wel de nodige  
avondopleidingen gedaan. 
Ik kon kiezen tussen ronde deksels maken of 
blikken sigarendoosjes. Ik koos bewust voor 
de sigarendoosjes, omdat aan de scharnie-
ren van de sigarendoosjes toch veel meer  
vakwerk te pas kwam. Ooit werd er met 8 
personen aan een doosje gewerkt op de  
tijd-klok. Dat is nu verleden tijd. Door  
automatisering gebeurt dit nu door één  
persoon, waar de tijd-klok niet meer aan te 
pas komt.
Vroeger was het echt zwaar werk om de 

stempels pas te maken, die van staal waren 
en uit twee losse delen bestonden. Later  
werden de stempels op zuilen gemaakt,  
zodat het onder en boven stempel altijd op 
de goede plaats zaten. Weer later werden ze 
van aluminium gemaakt, wat een zegen voor 
de rug is. 
De naam van het bedrijf is minstens 7 keer 
veranderd. Het hoofdkantoor zit nu in  
Deventer. Verblifa in Doesburg was meer een 
familiebedrijf, waar ik 40 jaar gewerkt heb 
en waar ik met de fiets naartoe kon gaan.  
Vroeger werden er veel verschillende  
producten gemaakt zoals visdozen, delen 
van spuitbussen, vierkante 20 literblikken 
en de bekende jampotdekseltjes. Er gingen 
steeds meer producten weg naar lagere lonen  
landen, zoals Polen, alleen de sigarendoosjes  
bleven op het laatst over en toen moest 
ik kiezen of ik naar Deventer wilde gaan 
of de straat op. Ik koos voor betrekkelijke  
zekerheid en heb toen de overstap naar  
Deventer gemaakt. Daar werk ik nu van 7.00 
uur tot 15.30 uur, wat betekent dat ik om 
5.00 uur op moet staan en dat valt me nu 
zwaar. Door de corona kon er ook niet meer  
gecarpoold worden. Ik moet nog één jaar en 
10 maanden werken, maar het is eigenlijk op. 
Ik ben ook herstellende van ziek zijn.” 
Hij maakt ook de indruk, dat het hem zwaar 
valt, maar het valt me toch op dat hij begint 
te stralen als hij over zijn werk praat. Stiekem  
denk ik anderzijds ook dat 50 jaar toch  
genoeg zou moeten zijn, ook al ga ik daar niet 
over. 
Wim denkt al na over zijn hobby’s voor als 
hij met pensioen is en dat is tuinieren, het  
onderhoud van de vijver, fotograferen en 
zandstralen op glas. De tijd tot zijn pensioen  
zal snel gaan en voor nu kijkt Wim uit 
naar het etentje met 30 collega’s ergens in  
september bij de Kommensaal in Lathum voor 
zijn 50 jarig dienstverband. 

Wim Albers 50 jaar werkzaam als machine bankwerker
INGEZONDEN Anneke Nijman

Het sufferdje
Voor de een is uiting van minachting, voor de 
ander een koos- of zelfs geuzennaam. Ons 
blad heeft geen pretenties, dus wie het ook 
zegt en wat die daarmee ook bedoelt, met 
dat ‘sufferdje’ kan ik prima leven. Want daarin 
herken ik de vrijwilligers, hun betrokkenheid, 
de halsstarrigheid. En ja, ook het gefröbel, de 
haast en de fouten. 
Hadden wij pretenties, dan zou ik zeggen 
dat wij volstrekt onafhankelijk zijn, bijna 
volledig uniek eigen nieuws brengen en al 
meer dan twintig jaar iedere voorspellingen  
logenstraffen door nog steeds te bestaan. 
Zelfs zonder de Gemeentelijke advertentie 
weten wij ons eigen broek op te houden en 

dat is iets wat geen enkel ander sufferdje ons 
nadoet. Dus: onafhankelijk, ja, zelfs van de 
gemeente en dat is zeker uniek. 
De Gemeentelijke advertenties in de  
verschillende sufferdjes worden aangeleverd, 
een-op-een geplaatst en verder ook door 
de redactie vergeten. Een enkeling leest de  
bekendmakingen, maar lang niet iedereen. 
Bovendien: hoeveel nee-nee brievenbussen  
zijn er; daar komt het krantje niet eens  
binnen. Toch voldoet de gemeente met de 
plaatsing van een bericht in zo’n blad aan 
een belangrijke wettelijke verplichting. En 
kan met een regeltje hierin het leven van de  
niet-lezer compleet op de schop gaan, 

ook letterlijk, wanneer er bouwplannen  
gepubliceerd worden. De vraag is of dat 
wel gerechtvaardigd is; of die last bij een zo  
onbeduidende boodschapper gelegd kan 
worden. 
Tegenwoordig ga je, het is te hopen  
tenminste, naar de site van de gemeente. 
Wat ik me wel afvraag: hoeveel exclusieve  
bezoekers komen op de plek waar deze  
publicaties op deze site staan. En of dat  
aantal in overeenstemming is met het belang 
van de mededelingen. 
Waar het gaat over bereik, zet ik mijn geld 
op het sufferdje. Maar het blijft hoe dan ook 
behelpen.
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Iedereen die meer wil weten over Windpark 
en Zonnepark Bijvanck, is van harte welkom  
op de open dag op 11 september 2021.  
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en  
coöperatie ZieDeZonSchijnt staan op die dag 
van 10.00 tot 17.00 uur klaar aan de voet 
van een van de windmolens om van alles te  
vertellen over het windpark en zonnepark 
tussen Angerlo en Loil.
Kijkje in windmolen, foto’s, video, praat 
met deskundigen 
Bezoekers kunnen een kijkje nemen  
onderin een van de windmolens (bovenin 
kan niet vanwege veiligheidseisen) en er 
worden foto’s en een video getoond van 
de bouw van het windpark. Verder wordt  
uitleg gegeven over het zonnepark dat aan 
de voet van twee windmolens is beoogd.  
Verschillende deskundigen zijn aanwezig 
voor vragen over onder andere de techniek  
van windmolens en een zonnepark, de 
bouw, de landschappelijke inpassing van het  
zonnepark en de combinatie van de 
windmolens en het zonnepark op  
dezelfde netaansluiting. Bestuursleden  
van coöperatie ZieDeZonSchijnt – mede- 
initiatiefnemer van het zonnepark – vertellen  
hoe zij ervoor zorgen dat inwoners uit de  
omgeving kunnen meedoen in het zonnepark.
Vooraf aanmelden en coronatoegangs-
bewijs verplicht
Vanwege het coronavirus is het verplicht 
dat bezoekers zich vooraf aanmelden  
als zij de open dag willen bezoeken. 
Het aanmeldformulier is te vinden op  
zowel de website van het windpark  
(www.windparkbijvanck.nl) als de website van 
het zonnepark (www.zonneparkbijvanck.nl).  
Aanmelden kan tot en met donderdag 9  
september. De regel van de Rijksoverheid is dat 
iedere bezoeker een coronatoegangsbewijs  
moet laten zien. Dat betekent dat bezoekers 

een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs van 
maximaal zes maanden oud of een negatieve 
testuitslag van minder dan 24 uur voor de 
open dag moeten laten zien bij de ingang van 
de open dag. Daar wordt op gecontroleerd. 
Wie een coronatoegangsbewijs kan tonen, 
kan de open dag bezoeken en hoeft op het 
terrein geen anderhalve meter afstand te  
houden. Toegang is gratis. Wie vragen heeft 
over de open dag, kan contact opnemen  
met Matthijs Oppenhuizen van Pure  
Energie via info@zonneparkbijvanck.nl of  
06 – 57870755.
Kom op de fiets of lopend
De open dag wordt gehouden bij windmolen  
3, een van de oostelijke windmolens van 
het windpark. Deze windmolen is vanaf de  
Ganzepoelweg tussen Angerlo en Loil goed 
bereikbaar. De afslag naar het windpark 
vanaf de Ganzepoelweg is ter hoogte van de 
brug over de Didamsche wetering. De exacte 
locatie staat op de websites van het windpark 
en het zonnepark. Omdat er op het terrein 
beperkt ruimte is voor auto’s, is het verzoek 
dat bezoekers zoveel mogelijk op de fiets of 
lopend naar de open dag komen. Bezoekers 
die toch met de auto komen, wordt verzocht 
de instructies van de verkeersregelaars op te 
volgen.
Tip: volg klompenpad Bevermeersepad
Een tip voor wandelliefhebbers is om het 
klompenpad Bevermeersepad te volgen: 
https://klompenpaden.nl/klompenpad/ 
bevermeersepad/. Deze wandelroute van tien 
kilometer begint bij zalencentrum De Meent 
in Angerlo en voert wandelaars door het  
buitengebied van
Angerlo. Deze route komt pal langs het  
windpark en het zonnepark. Wandelaars  
kunnen de open dag
bezoeken en daarna het pad verder  
vervolgen, terug naar het beginpunt in  

Angerlo. Wandelaars zien
de windmolens tijdens het wandelen dan 
vanaf verschillende posities en afstanden.
Foto’s voor social media
Tijdens de open dag maken Pure Energie 
en ZieDeZonSchijnt foto’s, onder andere te  
gebruiken op social media en in andere  
communicatie-uitingen. Wie niet op de 
foto wil, kan dat vooraf aangevenm bij de  
organisatie via info@zonneparkbijvanck.nl.
Informatie over Windpark en Zonnepark 
Bijvanck
Windpark Bijvanck bestaat uit vier  
windmolens met een tiphoogte van 175  
meter. Het windpark is sinds 2021  
operationeel en is een initiatief van duurzaam 
energiebedrijf Pure Energie. Meer informatie 
staat op www.windparkbijvanck.nl.
Zonnepark Bijvanck is beoogd aan de voet 
van de twee oostelijke windmolens van  
Windpark Bijvanck. Dit zonnepark is een  
initiatief van coöperatie ZieDeZonSchijnt 
– opgericht door omwonenden – en Pure  
Energie. Via de coöperatie kunnen inwoners  
uit de omgeving meeinvesteren in het  
zonnepark en komt 50 procent van het  
zonnepark in eigendom van de omgeving.
Het totale plangebied van het zonnepark is 
23 hectare, maar daarvan wordt minstens 
25 procent gebruikt voor landschappelijke  
inpassing en natuur. Meer informatie op 
www.zonneparkbijvanck.nl.

Open dag bij Windpark en Zonnepark Bijvanck
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Onze omgeving door de eeuwen heen
Vanaf 1792 waren Pruisen en de Republiek 
der Verenigde Nederlanden betrokken in een 
felle oorlog tegen het revolutionaire Frankrijk.  
Tot ieders verbazing bleek het zo goed  
georganiseerde Pruisische leger niet  
opgewassen tegen het elan van de Franse 
vrijheidsstrijders. Het Franse leger rukte op 
en bezette in het najaar van 1794 de linker  
Rijnoever. In januari 1795 bezette het heel  
Nederland en daarbij kwamen ook de  
Pruisische enclaves in de Liemers in Franse  
handen. Pruisen sloot echter op 5 april 
1795 een wapenstilstand en de Fransen  
ontruimden de rechter Rijnoever weer. Na 
de Franse bezetting van Nederland kwam 
de macht in handen van de met Frankrijk  
verbonden Patriotten. Zij vestigden de  

Bataafse Republiek. Daar hoorden ook de  
Nederlandse plaatsen in de Liemers bij. De 
Bataafse Republiek sloot op 5 mei 1795 
vrede met Frankrijk en verloor daarbij haar 
gebied in het huidige Limburg en Zeeuws  
Vlaanderen. Frankrijk beloofde compensatie  
en vanuit Gelderland kwam het idee om  
daarvoor de Kleefse enclaves te vragen.  
Zeven jaar vond er – ver weg en buiten 
het zicht van de bevolking – diplomatiek  
overleg plaats tussen Frankrijk, Pruisen en 
de Bataafse Republiek. Tenslotte beloofden 
de Pruisen in het Traktaat van Berlijn op 14 
november 1802 het gebied aan Nederland 
te zullen overdragen. Dat deden ze in de  
praktijk echter niet. Belangrijk werd het 
jaar 1806. Pruisen gaf toen eindelijk zijn  

neutraliteit op. Eerst verbond het zich met  
Napoleon en ruilde de rechter Rijnoever 
voor het Koninkrijk Hannover. Op de rechter  
Rijnoever vormde Napoleon een heel nieuw 
staatje, het Groothertogdom Berg met  
Düsseldorf als hoofdstad. Zijn zwager  
Joachim Murat werd er staatshoofd. In zijn 
naam namen Franse militairen op 25 maart 
1806 ook in Zevenaar de macht over. Ook 
voor het Nederlandse deel van de Liemers 
veranderde er iets. De Bataafse Republiek  
was naar het idee van Napoleon niet  
gehoorzaam genoeg aan de Franse wensen. 
Daarom maakte hij er een koninkrijk van 
met zijn broer Louis als koning. In juni 1806 
hield deze als Lodewijk Napoleon, Koning van  
Holland, zijn intocht in Den Haag..
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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.

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
J.M.W. Pelgrim-Onstein • R.I.M. Witten • Rudie en Ingrid Verhe-
ij-van Middelkoop • Benny en Rianne Hendriks Malland • St. Vrien-
den 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 • Arnold Witjes en  en Gerry Bax • Cor en Willy Matser 
• Gonda van den Broek • J. Niels en G. Niels-Larsen • Hennie en Marissa Huting • 

Mw. M.C. Hoornstra • Judth v. Mierlo-Stuart • A. Witjes en W. Witjes-Soethof 
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

 S T U D I O

KARA
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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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