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Nou even eerlijk
De resultaten van maanden thuiswerken  
zijn zichtbaar in de Ikea. Een aantal 
prachtige buiken lopen achter elkaar 
voorbij de kassa’s, daartussen twee  
dames die wat vroeger begonnen zijn 
achter de kinderwagen. Mijn lief spiekt 
even in een daarvan; een meisje van 
twee maanden met een gelukzalige 
glimlach om de lippen bewijst dat er veel 
moois is voortgekomen uit de afgelopen 
tijd. Anderen kozen voor een andere 
hobby. Ik hoorde dat er tweehonderd-
duizend covid-pup’s zijn aangeschaft. 
Van een andere orde natuurlijk, maar nu 
het thuiswerken van voorbijgaande aard 
blijkt, zijn de gevolgen van beide best 
wel vergelijkbaar: wie laat ze uit? 
Het antwoord loopt over straat. De  
babyboomers van toen zorgen voor de 
babyboom van nu. De dolgelukkige,  
maar enigszins overvraagde, oma  
probeert de van links naar rechts  
schietende kleindochter en pup in de 
buurt te houden van de kinderwagen en 
toch ook nog even een praatje te maken  
met de buurvrouw, in vergelijkbaar  
‘gezegende’ omstandigheden. Geen 
kwaad woord over de kinderen en al 
helemaal niet over de kleinkinderen: 
schatten allemaal. Alleen die bijna  
onschuldige kanttekening: “vroeger  
deden onze ouders dit niet, moesten we 
het helemaal zelf doen.” 
Lieve dames, nou even eerlijk: zou u niet 
liever met de buurvrouw of vriendin een 
kop koffie doen. Of even gezellig samen 
naar de Ikea, buiken kijken en praten 
over hoe druk het vroeger was, met het 
eigen gezinnetje. En zou het dan ook niet 
eerlijk zijn om dat gewoon eens hardop  
te zeggen, tegen de buurvrouw en  
misschien zelfs tegen de kinderen.

Nieuws achter de schermen

Op donderdag 28 oktober was de heer Peter 
van Zadelhoff bij de Vrouwen van Nu Angerlo 
te gast. Hij vertelde zijn verhaal, over de wijze 
waarop hij tot zijn huidige werk nu bij RTL 
is gekomen. Peter van Zadelhoff is geboren 
in Doetinchem en getogen in Angerlo. Sinds 
2007 is hij werkzaam bij het RTL nieuws, als  
presentator en eindredacteur. Het was een 
mooie avond, waarbij wij het gevoel hadden 
echt achter de schermen te kijken, en inzicht 
te krijgen in hoe een nieuwsbericht tot stand 
komt. Door zijn enthousiaste manier van  
presenteren was het echt een schitterende 
avond. Aan het eind van de presentatie toonde 
hij het nieuws waarop zijn moeder, ons lid 

Henny van Zadelhoff, werd gepresenteerd. 
Wat hij toen nog niet wist, is dat zijn moeder 
nog een keer in het nieuws zou komen…. Op  
dinsdag 9 november won zij namelijk de 
jaarlijkse kegelmiddag van Vrouwen van Nu. 
Ook dat was weer een gezellige middag met 
ervaren en (veel) minder ervaren kegelaars, 
een hapje, een drankje en een hoop plezier! 
Ook de komende maanden staat er weer van 
alles op het programma zoals, lezingen, muziek  
en bloemschikken. Wie zin heeft ook eens  
vrijblijvend te komen kijken bij de Vrouwen 
van Nu Angerlo, kan een mailtje sturen naar  
vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.

Pastoriestraat 7, 6921 BX Duiven
0316 26 89 09

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

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

WWW.SPORTcAfEAkTIEf.NL
BINGERDENSEDIJk 2  6987 EA GIESBEEk
Tel: 06-53943219
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

ADVERTORIAL

Volop vacatures bij Royal Eijkelkamp

Persoonlijke aandacht en een uniek aanbod aan oplossingen. Dat 
is waar Royal Eijkelkamp voor staat. Wij bedenken, ontwikkelen,  
produceren en leveren slimme oplossingen voor bodem- en  
waterprojecten over de hele wereld. En met succes, we zijn  
uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende groep bedrijven 
met het hoofdkantoor in Giesbeek en vestigingen in Sassenheim,  
Bromsgrove (Uk) en Raleigh (US).
Bij Royal Eijkelkamp zijn we flink aan het groeien. Daarom zijn wij 
op zoek naar gedreven en ambitieuze collega’s. Help jij ons verder 
groeien? 
Op dit moment hebben wij volop vacatures, onder andere voor:
• Monteur Elektro Assemblage Sensoren
• corporate communications Medewerker
• Internationaal Service Monteur
• cNc Draaier
• Lead Engineer
• Werkvoorbereider Technical Projects
Zoek je een interessante en leerzame stageplek? Dan zit je bij Royal 
Eijkelkamp eveneens goed. Royal Eijkelkamp is immers Stagebedrijf 
van het jaar 2021. Een titel waar we trots op zijn en we zijn dan ook 
altijd op zoek naar ambitieuze en leergierige studenten die de handen 
uit de mouwen willen steken. 

Op dit moment hebben we stageplaatsen op de afdelingen:
• Stock Level Management
• IOT Asset Regelgeving
• Business Intelligence
kijk voor een actueel overzicht met alle vacatures op  
careers.eijkelkamp.com. Via deze website solliciteer je ook eenvoudig 
en snel online.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Op un gegeven moment zei de Porsche  
verkoper bi-j ons in de garage tegen me 
“hé jij wilde toch un keer Porsche rijen, 
kom maar mee”. We liepen buuten nor un  
Porsche karrenmaar grote teen (carrera gt) 
en krøpen dur in. Hi-j as bestuurder en ik as 
bi-jri-jer. Op de A12 bi-j Oosterbeek reje we 
240 km per uur, toen mog da nog. Mor bi-j 
240 int uur wut elke weg smal en bochtug. 
We zagen in de verte un Lilleke Eend achter 
un vrachtwagen ri-jen en wi-j mor høpen dat 
die die vrachtwagen niet in ging halen. Toenk 
ok mog ri-jen konk deur de verkeerssituatie 
nie herder dan 200 int uur, un bietje zweet 
in de handen gaf aan: zo ist genog. Ut zelfde 
joar gingen we op vekantie in frankriek met 
onze VWkever. Ei door rap mee schakelde 
leek die ok wel un bietje op un Porsche,  
hi-j kump per slot van rèkening uut de  
eigeste femilie. Dat rappe schakelen bleek in 
Parijs op de Sjampsdelisee un must. Ei door 
veuraan bi-j un stoplicht rap weg was, dan 
hai de route veur ut uutkiezen, bi-j de Arc de 
Triomph haj dan veurdeel want da was veur 
iemand die de drukte van Loathum gewend 
was toch wel un puzzel um door heel uut 
te kommen. Al rap leerde je in Parijs twee 
dingen int verkeer: stop at ut verkeerslicht 
op oranje/rood sprink en nem veurrang ei 
ut hep, anders stoai door volgende wèèk 
nog te wachten. Met die Porsche mos ie  
veurzichtug zun met ut gaspedaal anders 
vløøg tie alle kanten op. Misschien ist  
verstandug veur de electrieke autorijers 
in disse tied, um ok veurzichtug met ut  
rechterpedaal um te goan. Laatst stonk as 
6de auto in de ri-j um links af te sloan. Inens  
mos ik bi-j ut aanri-jen toenk de bocht  
umging, un sidesstep maken aan de  
linkerkant van de verkeerszuil. Wa wilt  
geval, un Tesla rijer was vol op ut gaspedaal 
de bocht deurgegoan, vløøg de boch uut en 
ramde un lanterenpoal diek inens veur mien 
neus op de weg zag vallenen en nog net 
kon ontwieken deur de verkeerde kant van 
de verkeerszuil te passeren. Gelukkug stond 
doar niemand. Ik keek nog of die snelle Tesla 
jongen un petje op had, mor da konk nie zo 
gauw zien. Hoewel un petje op in un Tesla? 
Zal wel niet, das vaak toch ander volk?
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Het klimaat verandert, de aarde warmt op 
en de noodzaak om over te schakelen op  
duurzame energie wordt met de dag groter.  
De Programmaorganisatie Aardgasvrij  
Angerlo nodigt alle bewoners van Angerlo 
uit om mee te denken over en te werken aan 
een aardgasvrij en duurzaam Angerlo, want 
alleen samen kunnen we dit bereiken.
kom op dinsdagavond 7 december naar De 
Meent. De Programmaorganisatie Aardgasvrij  
Angerlo organiseert daar een bijeenkomst 
waar je op de hoogte gebracht wordt van 
de huidige stand van zaken van de plannen 

voor een aardgasvrij Angerlo. Daarnaast 
kun je ontdekken of het iets voor jou is om  
actief deel te nemen aan een aardgasvrij en  
duurzaam Angerlo door je bijvoorbeeld aan 
te sluiten bij de een van de werkgroepen; 
Techniek, financiën, Uitvoeringsorganisatie 
of communicatie.
De bijeenkomst start om 19.30 uur, onder het 
genot van koffie/thee en lekkernijen, met een 
presentatie. Daarna kun je tot 21.00 uur in 
gesprek met de leden van de verschillende 
werkgroepen. Aanmelden kan via een mail 
aan projectleider: gabi.stoffelen@rom3d.nl

Denk je mee over een aardgasvrij Angerlo?

Ook dit jaar organiseert de Afdeling Jeugd 
van G.S.V.’38 weer een oliebollenactie in 
Giesbeek, u kunt wederom op de volgende 
wijze uw bestelling doen;
Vanaf eind november is het mogelijk om 
via de website of facebook van GSV’38  
rechtstreeks uw bestelling te doen. Doe dit 
uiterlijk 26 december.
U kunt ook via e-mail bestellen door uw  
bestelling uiterlijk 26 december te sturen aan 
eef.h@kpnmail.nl . Vermeld dan wel duidelijk 
het aantal oliebollen en uw naam en adres.
Of u kunt het bestelformulier invullen 
en deze bij Eef Hammink, Bongerd 10 óf  
Hans Wieggers, klaverweide 51 te Giesbeek 
uiterlijk 26 december in de bus gooien.  Dit 
bestelformulier vindt u onderaan de flyer 
die eind november bij iedereen in Giesbeek  
bezorgd wordt.
De prijs van de oliebollen is net als vorig jaar 
5 stuks voor € 4,50 en 10 stuks voor € 7,00. 
U dient bij aflevering van de oliebollen te  

betalen.
De oliebollen zullen op donderdag  
30 december a.s.  bij u thuis afgeleverd  
worden, de bezorging zal vanaf 10:00  
plaatsvinden. Onze bezorgers zullen een 
mondkapje dragen en zullen de gewenste  
afstand houden. Wij verzoeken u dringend 
om met gepast geld te betalen, bij voorkeur 
in een envelop. 
U kunt ook vanaf 12:00 de oliebollen zelf  
ophalen bij onze kantine. kom dan bij  
voorkeur alleen en houdt u zich dan aan de 
daar aangegeven regels. Wij verzoeken u  
tevens bij het afhalen een mondkapje te  
dragen.
Alleen daadwerkelijk bestelde oliebollen  
kunnen afgehaald worden, vrije verkoop is 
niet mogelijk ! 
De opbrengst van deze actie zal ten goede 
komen aan de afdeling Jeugd. 
We rekenen ook dit jaar weer op uw steun!

Oliebollenactie Afdeling Jeugd G.S.V.’38
INGEZONDEN G.S.V. ‘38



• pagina 04 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 november 2021 • • pagina 05 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 november 2021 •

Nieuwjaarsduik 1 januari 2022 Giese Kop!
Het is inmiddels enkele jaren geleden  
dat er in Giesbeek een heuse nieuwjaarsduik 
is geweest. Maar op 1 januari 2022 zal het 
opnieuw gebeuren als de coronamaatregelen 
het toelaten. 
Toni Ashek, die inmiddels twee keer de  
triatlon in Giesbeek met succes  
georganiseerd heeft, is steeds op zoek om 
sportieve activiteiten op touw te zetten om 
mensen op een leuke, sportieve en gezellige  
manier bij elkaar te brengen. En gezien 
zijn kwaliteiten om dit te doen, belooft de  
nieuwjaarsduik een mooi evenement te  
worden. 
Noteer de eerste januari vast in de agenda. 
Deelnemen is het mooiste, maar supporters 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. In het 
volgend Angerlo’s Nieuws meer informatie.

Op vrijdagavond 17 december organiseren de 
Jeugdraad en de Rk kerk St. Martinus weer de 
herdertjestocht voor alle mensen uit Lathum 
Giesbeek en Angerlo.
Deze tocht is niet zoals sommige mensen 

denken alleen voor kinderen.
Nee,  Juist niet !!    
Iedereen van 0 tot 100 is welkom en mag 
meelopen.  Graag zelfs, want de grote groep 
vrijwilligers die door Giesbeek zitten vinden 

’t fijn om veel bezoekers het kerstverhaal te 
vertellen.
Het kerstverhaal is in 10 stukken geknipt en 
d.m.v. een leuke wandeling van een klein  
uurtje hoor en zie je het kerstverhaal tot leven 
komen.
Natuurlijk eindigen we in de kerk en kunt u 
ons echte kindje Jezus ontmoeten met z’n 
moeder Maria en vader Jozef.
De midwinterhoorn blazers blazen ook dit 
jaar weer hoog van de toren.
Leuk om te lopen samen met  buren, vrienden, 
je kinderen en of je kleinkinderen.
Aanmelden kan als groep maar ook alleen, 
met z’n tweeën ….. gewoon opgeven het  
regelt zich vanzelf.
Start: vanaf 19.30 uur 
Verzamelen: in de Rk kerk.
Aanmelden: namen, leeftijd kinderen en een 
o6-nummer op een briefje in een envelop 
doen.
Onkosten: € 2,00 pp ( ook volwassenen) dit 
doe je ook in de envelop.
Waarin de bus: Giesbeek Meentsestraat 
105, hoefjes 13, Rhedense Veerweg1.
Tijdens de activiteit zullen de op dat moment 
geldende coronamaatregelen gehanteerd 
worden.

Herdertjestocht Giesbeek

Ook in de Liemers gaat de Sint over de daken,
zelfs met een brandhaard hier of daar, hij zal 
niet staken.
Hij neemt z’n beste Pietje mee op pad, en u 
kunt ze uitnodigen, wist u dat?
Etien beheert de agenda voor deze regio, 
Vraag hem naar de feestelijke mogelijkheden, 
het zijn er legio.
06-12956404 of etien_wieggers@hotmail.com

Sint en Piet 
op bezoek?

Muziekvereniging Nieuw Leven Angerlo heeft 
helaas moeten besluiten om het geplande  
jubileumconcert in combinatie met een  
receptie te annuleren voor zondag  
28 november.
Inwoners van Angerlo en de donateurs  

hadden recent een schriftelijke uitnodiging 
ontvangen. 
Het actuele aantal besmettingen en de  
maatregelen die hiervoor zijn genomen, 
maakt het voor Nieuw Leven niet mogelijk 
om dit feestelijke moment op de beoogde 

manier te kunnen vieren. Deelnemers en 
 publiek moeten zich veilig kunnen voelen.
Op het moment dat het weer mogelijk is  
zullen wij een nieuwe datum plannen om  
alsnog het 100 jarig bestaan te vieren.

Wederom uitstel jubileumconcert



• pagina 04 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 november 2021 • • pagina 05 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 november 2021 •

Aanleveradres kopij en 
advertenties Angerlo’s Nieuws
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Vakantie op Texel
Van Jan Ubbink kregen wij deze mooie oude 
foto van een groep jongens op vakantie op 
het eiland Texel. Wie kan ons vertellen, wie 
er op staan?
Indien u gegevens heeft over deze of  
andere foto’s, dan kunt u contact opnemen 
met:  Hanny Bolck tel. 06-14522804 en via 
email: h.bolck@t-mobilethuis.nl , of gewoon 
in de bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 
6987 AZ Giesbeek.

Boerderij
De foto van het gezin bij de boerderij komt 
uit de serie van Annie Leenders-Meurkes 
St. Martinuskerk Giesbeek. De locatie is  
vermoedelijk in Lathum. Reden: De  
familiefoto is gemaakt vanwege het vertrek 
van Herman Beekman als missionaris naar 
de missie (cook eilanden), in april 1947. De 
foto is in het verleden gebruikt in een diaserie 
met een stuk kerkgeschiedenis, samengesteld 
door Pastoor Aalders, die werd vertoond aan 
de parochiegemeenschap.

1 = Wessel Beekman, 2 = Herman Berends, 
3 = Willem Beekman, 4 = Jan Beekman,  
5 = Herman Beekman, 6 = Hermanus Berends  
(missiebroeder), 7 = karel Beekman,  
8 = Herman Beekman, 
9 = Mientje Beekman, 10 = Gerda Berends, 
11 = Mina Beekman-Rensen, 12 = Gradus 
Berends, 
13 = Theodorus Beekman, 14 = Dries  
Beekman, 15 = Herman Beekman  

(missionaris), 16 = Henrica Berends- 
Beekman, 17 = Netta Jacobs-Beekman,  
18 = Jans Beekman-kriessels, 19 = fina  
Beekman-Jacobs, 20 = Bennie Beekman 
(baby), 21 = fried Beekman, 22 = Doris  
Beekman, 23 = Gerda Beekman
24 = Herman Beekman, 25 = carel Beekman,  
26 = Wil Beekman, 27 = fien Beekman,  
28 = Marietje Beekman, 29 = Dorie Beekman, 
30 = Annie Beekman, 31 = Herman Beekman, 
32 = Wim Beekman, 33 = Hendrik Beekman.

Met dank aan Bennie Beekman en fien  
kelderman-Leenders voor hun bijdragen in 
het vastleggen van de namen.

Meer nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 3.700Wp
Verwachte jaaropwekking 3.330 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 370Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3000D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 4.235,-
BTW voordeel  €    655,-
Restantbedrag  € 3.580,-

Actiecode: #370WP

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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Het zonnetje schijnt op deze 31e oktober. 
De deuren van de Martinuskerk in Giesbeek 
staan wagenwijd open en een vrolijk deuntje  
van de saxofoonspeler naast de entree  
nodigt uit om naar binnen te stappen. Bij  
binnenkomst kan de bezoeker zich  
onderdompelen in een mix van tweedehands 
boeken, cd’s, vintagespulletjes én kerststallen.  
Oftewel, de 25 kraampjes van de gratis  
eendaagse Boeken-Platen-cD-curiosamarkt 
en de expositie van 110 kerstgroepen in de 
kerktoren bieden genoeg vertier voor de  
zondag.
Bij de kraampjes van de Boeken-Platen- 
cD-curiosamarkt zijn de eigenaren druk  
bezig met het herschikken van hun waar. Of 
ze nemen pauze met een kop koffie en een 
broodje. Langzaam slenteren de bezoekers 
door de gangpaden, op zoek naar dat ene 
pareltje: een lang gezochte langspeelplaat, 

handgetekende prent of spannend boek. 
“Het loopt goed door sinds we vanochtend 
om 10 uur opengingen. Ondanks het mooie 
weer”, aldus de dame van de catering. “Ach, 
het kan beter. Maar we zijn allang blij dat we  
überhaupt weer op een beurs kunnen staan. 
Voor hetzelfde geld hadden mensen het nog 
niet aangedurfd in verband met de corona. 
Dus we klagen niet”, zegt de eigenaresse van 
een van de kraampjes. Ze komt uit Borcelo 
en is, met uitzondering van 2020, bij alle vijf  
edities van deze markt geweest. “Tja, of 
we er volgend jaar weer staan is nog even  
afwachten hè? We hebben gehoord dat de 
kerk verkocht gaat worden. Benieuwd wat de 
nieuwe bestemming wordt. Zou wel leuk zijn 
om hier volgend jaar weer terug te komen!”
Wie alle bakken met boeken en curiosa  
bekeken heeft, kan op weg naar buiten eerst 
nog een pitstop maken in de kerktoren. Want 

daar lijkt het een heuse kerstshow met zo’n 
110 uitgestalde kerstgroepen, die koster Willy 
ten Haaf de afgelopen zeven jaar verzameld 
heeft. “Ze komen uit alle hoeken van het 
land en ver daarbuiten. Ik heb er hier zelfs  
eentje uit Peru.” Waar hij ze vindt? “Het  
begon met een kerstgroep uit mijn eigen  
ouderlijk huis. Tegenwoordig struin ik  
markten, ja ook Marktplaats, af. En zo nu en 
dan wordt mij ook iets aangeboden.” Voor 
een echt sfeervol winters effect heeft Ten 
Haaf overal verlichte kerstbomen staan. “En 
ik heb tussen de kerstgroepen door ook echt 
mos geplaatst. Die geef ik iedere dag water. 
Moet je eens kijken, het gras ertussen begint 
te groeien! Gelukkig grazen al die schapen 
hier het wel kaal”, grapt hij met een knipoog. 
De kerstgroepenexpositie duurt t/m zondag 
9 januari 2022. Geopend op woensdagen 
(10.00 – 17.00 uur) en zondagen (07.00 – 
14.00 uur). Vanaf 22-12-2021 t/m 09-01-2022 
dagelijks geopend (13.00 – 17.00 uur).

Van Garfunkel tot kerstschaap

In Lathum woont Theo Brouwer met zijn 
vrouw Miny, met wie hij al 55 jaar getrouwd 
is, tegenover het water. Zij hebben samen vier 
dochters, met partners en kleinkinderen. De 
grote eettafel met 8 stoelen, waar er zo maar 
nog een paar stoelen aangeschoven kunnen 
worden, maakt duidelijk dat het hier om een 
grote familie gaat. Ze wonen allemaal in de 
buurt en komen graag op bezoek. 
Theo heeft 40 jaar bij Zandwinning Wijnand 

van Maanen gewerkt. Dit bedrijf ging in deze 
periode verschillende malen over in andere 
handen. 
Theo heeft eerst op de weegbrug gewerkt, 
waar het zand gewogen werd. Daarna is hij 
met een zandzuiger gaan werken. Ik ga met 
hem in gesprek. 
Hoe gaat het in zijn werk met een  
zandzuiger?
“Een zandzuiger is een soort drijvende  
installatie met een lange pijp. Deze lange pijp 
breng je naar de bodem en daarmee zuig je 
het zand op met een zandpomp. Dit zand 
wordt dan met die zandpomp door pijpen 
naar de wal gebracht.” 
Wat gebeurt er dan met het zand?
“Op de wal wordt het zand gesorteerd op 
grootte en op maat zand. 
Bij het afvalgrind kan dan zomaar ook nog 
wat moois zitten. Vaak ging ik ‘s avonds of 
in het weekend nog terug om te kijken of ik 
wat kon vinden om te verzamelen. Soms heb 
ik mooie dingen gevonden. Ik heb ook wel 
eens iets gevonden, wat ik al had, wat ik dan 
weer geruild heb met andere verzamelaars. In 
Lathum ken ik overigens geen verzamelaars.”
Waar bewaar je al deze schatten?

Ik stel deze vraag, maar eigenlijk bestaat het 
hele huis uit deze schatten. In de kamer zie ik 
een paar mooie stukken, zoals een boomstam 
van wel een meter op een plateau, waarbij 
de jaarringen nog zichtbaar zijn, helemaal 
versteend in mooie kleuren. Er hangen enkele 
stukken aan de muur en ook in de gang staat 
een vitrinekast met prachtige stenen. 
Maar samen met Theo en Miny ga ik naar  
boven naar de zolder. 
Theo aan het woord: “Hier heb ik allemaal 
fossielen, dat zijn resten en sporen van  
planten en dieren, die geconserveerd zijn 
in gesteente. Het is inmiddels zoveel, dat ik 
het geordend heb naar sporen van dieren 
en planten en grootte. Daarnaast heb ik ook 
zeer oude botten, zoals een tand van een  
mammoet, gevonden. Deze zijn niet  
versteend.” 
Ik ben erg onder de indruk van alles wat Theo 
in de jaren gevonden en verzameld heeft en 
alles wat hij daar ook over kan vertellen. Ook 
zijn vrouw Miny weet er het nodige van, maar 
laat Theo het woord doen. Ik mag nog een 
keer terugkomen en dat zal ik zeker doen met 
mijn man. 
Dit zijn toch de pareltjes in onze dorpen.  

De bodemschatten van de plas bij Lathum/Giesbeek
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Dagelijks verse biologische 
melk in onze melktap.

Vleespakketten van eigen 
vee te bestellen via de 

website, heerlijk voor de 
feestdagen.

Het is hier 
(h) eerlijk genieten!

www.deklaver.com

7 dagen per week open van 8.00 - 20.00 uur
Fam. van der Cruijsen, Bingerdenseweg 17, Angerlo

C @bioboerderijdeklaver | Tel. 06 25 59 37 74

De KLaver advertentie 9,4x13,6 cm.indd   1 04-11-2021   13:43

Het team van komdersuut aan de Dorpstraat 33 te Angerlo heeft op 
basis van de recente “corona”regels besloten de Boekenmarkt van 
zaterdag 27 november  niet door te laten gaan. 
Wij gaan in het voorjaar van 2022 een nieuwe poging ondernemen.

“Boekenbeurs” 
Speciaal gaat niet door

Helaas kan het concert van Unicorn op vrijdag 19 november in de 
Lathumse kerk vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaan. 
Een bijzonder groot aantal mensen had zich voor het concert  
aangemeld. Het bewijst dat de avonden van de Vrienden van de 
Lathumse kerk ondanks corona nog springlevend zijn. Het optreden 
van Unicorn is verschoven naar 22 april volgend jaar. 

Concert 19 november van Unicorn
in Lathumse kerk afgelast

De Ontspanningsvereniging in Angerlo zoekt nieuwe leden. Vanaf 55 
jaar bent u van harte welkom. Wij verzorgen gezellige middagen op 
elke derde dinsdag van de maand in de Meent te Angerlo.
Onze eerstvolgende bijeenkomst is de kerstviering op 14 december.
Als u verdere inlichtingen wilt kunt u bellen met :
Anny van Arem tel. 473678
Anneke Haverkamp tel. 474501.

Kom je ontspannen?
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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

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

Yintertijd? Is dat een woord? Moet het niet 
wintertijd zijn? Nee hoor. Want het is A bijna 
winter en B is dat dé tijd van yin zijn. Oftwel 
yintertijd. Yin als de tegenhanger van yang. 
Yang staat voor actie, dynamiek en beweging.  
Yin staat voor verstilling, rust en kalmte. De 
natuur begint aan een winterslaap en komt 
daardoor weer op kracht. Laten wij ook  
gehoor geven aan de natuur en even een 
stapje terug doen. Rust is namelijk nodig om 
weer kracht op te doen. Daardoor kunnen 
we straks vol energie de lente ingaan. Juist,  
yintertijd dus. 

Water hoor bij winter
Volgens de Traditionele chinese Geneeskunde 
(TcM) hoort bij de winter het element Water, 
de bron van leven. De organen die hiermee 
verbonden zijn, zijn – heel logisch - de nieren  
en de blaas. De blaas is verbonden met het 
centrale zenuwstelsel en heeft daardoor  
directe invloed op alle organen en hun 
functies. De nieren kun je beschouwen als 
de energie-opslagtanks van je lichaam. Ze 
zorgen voor het reinigen van je lichaam en 
voeren afvalstoffen af. Ook je gewrichten 
hebben baat bij water, want daardoor wordt 
gewrichtsvloeistof aangemaakt en blijven ze 
soepel. Water, blaas en nieren doen dus veel 
in ons lichaam en voor ons lichaam.

Signalen niet negeren
Ben je al langere tijd moe? Heb je het vaak 
koud, ben je rillerig – zelfs als je warm  
gekleed bent –? Het zijn signalen dat je te 
weinig reserves hebt om de winter door te 
komen. Die signalen moet je serieus nemen. 
Maar hoe? 

Tips om tijdens de winter aan je reserves 
te werken
• Eet meer vis, schaal- en schelpdieren en 
zeegroenten, zoals zeekraal, nori en agar 
agar. Ook peulvruchten (kidney boontjes!) 
en winterse groenten (boerenkool, spruitjes, 
zuurkool, pastinaak, winterwortelen, prei) zijn 
goed. En ook verwarmende ingrediënten als 
gember en kaneel.
• De nacht is meestal de tijd om te  
herstellen. In de winter geldt dat je nog net 
geen winterslaap gaat nemen, maar deze 
hele periode voldoende rust gaat nemen. De 
winter staat niet voor niets voor naar binnen 
keren en diepe rust. Gebeurt ook in de natuur: 
daar gebeurt alleen het hoogst noodzakelijke 
en daarna hup hup, gaan alle schepsels weer 
terug naar de warmte van het holletje of huis. 
• Blijf bewegen. Want water moet immers 
ook in beweging blijven om helder te blijven. 
Stilzitten kan letterlijk pijn gaan veroorzaken.  
Pas de beweging wel aan op het rustige  
karakter van de winter, bijvoorbeeld  

wandelen, pilates of yin yoga. Zo blijf je  
soepel gedurende de winter!
• Zoek de zon op door dat te combineren 
met bovenstaand punt: meer bewegen. Ga 
bijvoorbeeld lekker buiten wandelen voor 
een vitamine D boost (supplementen kunnen  
ondersteunen).
• Drink warm. Dus geen koude plens  
frisdrank, maar warm water of thee. Zo blijft 
je lichaam van binnenuit warm.
• Dit is de tijd van stilte, dromen en intuïtie. 
Ga daarmee aan de slag. Schrijf je dromen 
en gedachten op in een boekje en leg dat 
boekje weer weg. Pak het er in de lente bij en  
gebruik alles wat je (onbewust) opgeschreven 
hebt als basis om nieuwe ideeën en plannen 
te planten.

Doe eens yin….yoga
In de winter staan de meridianen Blaas & Nier 
centraal. Ze lopen over de achterkant van je 
lijf (Blaas) en over de binnenzijde van je  
benen en torso (Nier). Het belangrijkste deel 
is het gebied waar je nieren zich ook echt  
bevinden: ter hoogte van je onderrug. In een 
yin yoga sessie in de winterperiode gaan 
we dus aan de slag met houdingen voor de  
wervelkolom, met een focus op de onderrug, 
en de binnenzijde van de benen. In Giesbeek 
kun je sinds september yin yogalessen volgen 
in kulturhus De Brede Blik.

Hallo Yintertijd!
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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

B&B EN 
WELLNE S S

DE 
WAALHOEV E

Wellness en Massage 
Arrangementen

info@dewaalhoeve.nl

06-47990954

www.dewaalhoeve.nl
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Met regelmaat ga ik van het Velperbroek- 
circuit richting Giesbeek. Aan de linkerkant 
doemt onderweg de kerktoren van Lathum 
op. Een prachtig kerkje met een trotse toren, 
die ons altijd aangeeft wat de tijd is. Of het nu 
overdag of ‘s avonds laat is. De toren met de 
klok en de tijd laat ons met de verlichting niet 
in de steek, ook ‘s nachts niet. 
En als ik van Giesbeek naar mijn werk in  
Arnhem ging, gaf de klok van de toren mij 
aan of ik rustig door kon fietsen of er nog een 
tandje bij moest zetten.
Dankzij de vele vrijwilligers ziet de kerk en de 
begraafplaats er altijd heel verzorgd uit. Maar 
ik begrijp dat er op onderdelen ook zorgen 
zijn. 
Willem Sijbrant, verantwoordelijk voor  
onderhoud aan de kerk aan het woord:
“De Protestantse Gemeente van Lathum is 
eigenaar van het gebouw. En zoals in alle  
kerken met een klein aantal leden, is het  
lastig om de kerk en zijn omgeving in de staat 
te houden, die het nu is. 
We vinden als kerkgemeenschap niet dat we 
het alleenrecht op het gebouw hebben. Het 
gebouw moet er in principe voor iedereen 
zijn!

Dat is ook de reden dat de onafhankelijke  
Stichting Vrienden Voor de Lathumse kerk 
(VVLk) de vrijheid krijgt om culturele  
activiteiten te organiseren in het gebouw. 
Op die manier levert de VVLk een bijdrage 
aan het onderhoud maar zeker zo belangrijk  
een bijdrage aan het culturele leven in 
Lathum. Geweldig! Zo proberen we een brede  
belangstelling voor het gebouw te krijgen 
en niet alleen op zondag. Je zou het gebouw 
kunnen zien als een dorpshuis andere stijl. 
Het eerste stuk van het gebouw is rond 1400 
gebouwd, het middenstuk in 1600 en de  
toren is in 1700 gebouwd. Een gebouw 
van die leeftijd brengt veel kosten met zich 
mee en dat wordt steeds lastiger om op te  
brengen. De afgelopen 20 jaar hebben we 
gelukkig toch veel grote restauraties kunnen 
doen. 
Dankzij de restauraties staat de kerk er 
goed bij, maar er staat nog veel op het  
verlanglijstje. 
Bovenaan staat het vervangen van de  
verlichting van het uurwerk van de kerktoren.  
Voor zover we na kunnen gaan geeft de  
toren al sinds eind 1700 de tijd weer. Helaas 
is de afgelopen jaren de verlichting van het  
uurwerk steeds vaker defect en valt het uit. 
De complete led-armatuur is aan vervanging 
toe, zowel rondom als op de wijzers. Deze 

moeten door een hoogwerker gedemonteerd  
worden en in de werkplaats van de  
uurwerkspecialist opnieuw worden gemaakt. 
Is het u opgevallen? De kerktoren en het  
uurwerk waren de afgelopen tijd een poosje 
niet verlicht. Wat betekende dat voor u? Hebt 
u het gemist? Misschien toch even niet bij de 
tijd?
Als u een bijdrage wilt leveren aan het in stand 
houden van de openbare tijdsaanduiding 
in Lathum dan is dat heel fijn. Dit prachtige  
stukje cultureel erfgoed is per slot van  
rekening van en voor ons allemaal! Dit kan op 
rekeningnummer van de VVLk: NL04 ABNA 
0464 2640 22 t.n.v. VVLk Lathum.”
Ik dank Willem voor het gesprek. Hij kan uren 
praten over het gebouw, het onderhoud, de 
verbinding tussen mensen, die daar actief 
zijn, maar dat is te veel voor dit artikel. Mocht 
u meer willen weten over het gebouw en/of 
de activiteiten, dan kan dat ook via de VVLk, 
email:  vvlk.lathum@gmail.com

LATHUM WEER BIJ DE TIJD?
Verlichting torenuurwerk van de Protestantse Kerk te Lathum

Bakkersgeluk
“Ik heb nooit wat in de Staatsloterij gewonnen,  
zelfs geen lot”. Na de trekking was dat 
de standaardgrap van Toon, een van de 
bakkers bij ons thuis. Hij noemde zichzelf  
steevast “bakkersknecht”, maar dat was 
hij zeer zeker niet. Mijn vader kon een goed 
brood bakken, maar was de ondernemer. Toon 
was de banketbakker, patissier en chocolatier. 
En in alles een kei. Hij bleef tot de bakkerij  
ophield te bestaan, pa had geen opvolger, 
daarom. Maar als het aan hem had gelegen… 
Jan, de bakker hier in Herwen, stond achter 
zijn werkbank en zei: “Op deze vierkante  
meter wil ik blijven tot ik erbij ga liggen”. Het 

hadden ook Toon’s woorden kunnen zijn. 

Ik kwam hem nog wel regelmatig tegen. In 
de stad was een soort winkel-bakkerij, wel 
mooi eigenlijk, je zag hoe alles gemaakt 
werd. Geen nieuw idee, ga maar naar het  
Openluchtmuseum, daar zie je dat zoiets 
vroeger de norm was. Iedere keer was het 
mooi en warm om hem te zien, we hadden  
wel een speciale band. Als zevenjarig  
knulletje heb ik lang in het  ziekenhuis  
gelegen. Regelmatig kwam Toon dan langs, 
altijd met iets lekkers. Rond Sinterklaas 
met een marsepeinen krokodil, net niet  

levensgroot, maar wel net wat groter dan 
het kastje naast m’n bed. Iedereen stikjaloers 
natuurlijk. Toen ik uiteindelijk weer thuis 
kwam, wat gezien de prognoses onverwacht 
was, werd ik bevorderd tot gelukspoppetje. 
Ik mocht alles, kreeg alles, werd verwend en 
dat vooral door mijn, letterlijk niet zo grote, 
vriend. 

Het is een mensenleven terug, maar Toon 
zit gebakken in mijn hart. Zeker nu de Sint 
er weer aankomt, is hij regelmatig in mijn  
gedachten, in herinneringen mooi en warm.
Opgroeien in een bakkerij: beter bestaat niet.
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De wijkagent vertelt…

Insluiping woning
Op zondag 31 oktober 2021 is er tussen 
12.45 uur en 13.00 uur aan de Wethouder  
J. Tieckenstraat  in Angerlo een insluiping 
in een woning geweest. Terwijl een van de 
bewoners thuis was, slopen twee daders de 
woning in en om de keuken te doorzoeken. 
De bewoners hoorde gestommel en gingen 
kijken. De twee daders, twee mannen in het 
donker gekleed met hoodies op, renden direct  
de woning uit. Helaas zijn de daders  
vooralsnog niet gepakt. 

Rijden onder invloed van drugs
Op dinsdag 2 november 2021 om 13.35 uur 
zag ik over de Meentsestraat in Giesbeek 
een 31-jarige man rijden in zijn auto, terwijl  
hij een joint aan het roken was. Na de  
speekseltest bleek de bestuurder  
vermoedelijk onder invloed te zijn van  
minimaal drie soorten drugs. Bloed is van de 
verdachte afgenomen en de uitslag van het 
bloedonderzoek volgt over een paar weken. 

Een aantal dagen later is dezelfde bestuurder,  
door de wijkagent van Didam, wederom  
betrapt op het rijden onder invloed van drugs. 
De hardleerse bestuurder kan bij een derde 
keer zijn voertuig kwijt raken.

Aanrijding
Op maandag 8 november was het helaas 
weer raak, letterlijk, op de Doesburgseweg 
met de kruising Zweekhorstweg in Zevenaar.  
Een vrachtauto was met hoge snelheid  
achterop een stilstaande bestelbus gereden 
(zie foto). De bestelbus schoot door tegen 
een tegemoetkomende personenauto. Twee 
personen zijn ter controle overgebracht naar 
het ziekenhuis. 
Op dezelfde weg hebben collega s afgelopen 
week drie snelheidscontroles gehouden. De 
reden waarom we zoveel snelheidscontroles 
houden? Vanwege de aanrijdingen waarbij 
vaak gewonden vallen. Toch rijden er nog 

veel mensen te snel, ondanks dat collega’s 
met een grote flitsauto langs de weg staan:
8 november 2021: 65 overtreders te snel, 
waarvan 118 kilometer per uur de snelste 
was.
9 november 2021: 28 overtreders te snel, 
waarvan 110 kilometer per uur de snelste 
was. 
11 november 2021: 34 overtreders te snel, 
waarvan 121 kilometer per uur de snelste 
was.

Gestolen scooter
Op dinsdag 9 november 2021 kregen  
collega’s een melding van vermoedelijk  
huiselijk geweld in een chalet. Hier  
aangekomen gaf de bewoner aan dat er niks 
aan de hand was. collega’s zagen dat er een 
scooter bij het chalet stond en na natrekken 
van het kenteken bleek deze gestolen te zijn. 
De bewoonster gaf aan dat de scooter niet 
van haar was. Onderzoek naar de scooter 
loopt nog. 

Spreekuur 
Vanaf november heb ik elke donderdag van 
19.00 uur tot 21.00 uur spreekuur. De oneven 
week in het Dorpshuis in Angerlo. De even 
weken bij de brandweer aan het Dorpsplein 
in Giesbeek. Zoek je contact? contact mij 
via Instagram (@wijkagent_florus) of e-mail  
(florus.noppen@politie.nl). Bij spoed bel je 
112. Bij dringende zaken, die geen spoed zijn, 
bel je 0900-8844.

Florus Noppen
Wijkagent Lathum, Giesbeek, Angerlo en Zevenaar-Noord (buitengebied) 

       @wijkagent_florus

WIJKAGENT florus Noppen

De brandweer vertelt…

Grote brand
Op 8 oktober werden wij opgeroepen voor 
een zeer grote brand in Loo. Er stond een 
loods in brand, waarbij asbest vrijkwam. 

Wij waren het vierde voertuig en hebben  
stand-by gestaan om ingezet te worden.  
Gelukkig nam de brand snel af en kon het  
incident bestreden worden met het reeds  
ingezette personeel.

Gaslekken
Donderdag 14 oktober werden wij  
opgeroepen voor een prioriteit 1 gaslek  
(grote nood!) in Doesburg. Ter plaatse was er 
inderdaad een leiding lek geraakt. We hebben 
het incident beveiligd en netwerkbeheerder 
Liander geassisteerd. Toen het incident stabiel 
was, zat voor ons de klus erop.
Zondagmiddag 31 oktober werden wij nog 
een keer opgeroepen voor een gaslek. Het 
ging het om een mogelijk gaslek binnen. Bij 

het ontsteken van de gaskachel was er een 
steekvlam geweest. Door de steekvlam was 
het bedieningspaneel gesmolten. We konden  
geen lekkages vinden, maar hebben voor 
de zekerheid de gasmeter van de kachel  
uitgezet. Ons advies aan de bewoner: de  
kachel eerst goed laten nakijken alvorens 
deze weer in gebruik te nemen.

In de greppel
Op 14 oktober dreigde een voertuig verder 
de greppel in te glijden aan de Bahrestraat 
in Giesbeek. Het voertuig stond al voor 
een groot deel in de greppel maar nog niet  
helemaal onderin. We hebben het voertuig 
eruit getrokken, waarna het voertuig zijn weg 
kon vervolgen. 

Joris Senhorst
Brandweer Giesbeek
        Brwgiesbeek           @Brandweergiesbeek          BrwGiesbeek

BRANDWEER Joris Senhorst



Ongevallen
Woensdag 3 november werden wij met 
ons oppervlaktereddingsteam opgeroepen 
voor een ongeval langs de A12. Onze taak 
was de sloot te doorzoeken op mogelijke  
slachtoffers. Het was namelijk onduidelijk 
hoeveel personen er in het voertuig zaten.  
Wij troffen niemand aan. collega’s van 
de brandweer Zevenaar waren inmiddels 
bezig met slachtofferbehandeling van de  
bestuurder. Uiteindelijk hebben we, op  
verzoek van de politie, met al het aanwezige  
personeel de aanliggende weilanden  
gecontroleerd om zeker te weten dat er geen 
slachtoffers meer waren. Gelukkig troffen we 
niemand aan.

Maandag 8 november werden wij  
opgeroepen voor een ongeval op de N336. 
Bij het ongeluk waren twee auto’s en een 
vrachtwagen betrokken. Wijkagent florus 
was, samen met zijn collega’s, ter plaatse en 
heeft onderzoek gedaan naar wat er precies  
gebeurd is. Wij hebben de voertuigen  
gestabiliseerd en de weg vrijgemaakt van 

brokstukken. Twee personen zijn met de  
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 
Geen van de drie voertuigen kon de weg 
vervolgen. De voertuigen zijn daarom  
weggesleept. Provincie Gelderland heeft tot 
slot de weg grondig schoongemaakt met een 
borstel.

Bye bye tankautospuit!
Het ongeval op de N336 was meteen de  
laatste uitruk met onze tankautospuit. Het 
voertuig hebben we inmiddels ingeruild voor 
een nieuw voertuig. Vanaf 15 november staat 
dit voertuig op de uitruk aan het Dorpsplein in 
Giesbeek. In de tussenliggende periode stond 
een reservevoertuig tot onze beschikking. 
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Waar het allemaal gebeurt? “Nou, hier dus!” 
lacht Wim Lourens, activiteitencoördinator  
van kulturhus De Brede Blik. Vol trots 
opent hij de deur naar het gebouw aan de  
kerkstraat 72 in Giesbeek, de plek waar 
jong en oud elkaar ontmoeten. “Ik zie het je  
denken…”, vervolgt Wim. “Zit hier niet alleen  
een basisschool? Nee. Laat je niet voor de 
gek houden door de speeltuin en vrolijke  
kinderkunstwerkjes op de ramen, want 
achter deze voordeur huist een wereld van  
maatschappelijk-culturele mogelijkheden. 
kom binnen!”

Wim denkt dat het beeld van ‘alleen een 
school’ ontstaan is toen de oude Paulusschool 
werd gesloopt en hiervoor in de plaats - op 
dezelfde plek - het kulturhus De Brede Blik 
werd gebouwd. Voor veel dorpsbewoners 
is dit nog steeds (alleen) de Paulusschool.  
Maar daarmee worden de vele andere  
gebruikers van het kulturhus tekort  
gedaan. Wie een blik werpt op de website  

(www.kulturhusgiesbeek.nl) ziet namelijk  
dat er naast de basisschool ook  
een kinderdagverblijf, peuteropvang,  
consultatiebureau en BSO zijn. “Maar er is 
nog zo veel meer!”, aldus Wim.
Kloppend hart voor de gemeenschap
“Het kulturhus is echt bedoeld als kloppend 
hart voor de gemeenschap, met belangrijke  
voorzieningen en activiteiten voor alle  
inwoners van Giesbeek en omstreken. Wim 
noemt onder andere de bibliotheek en  
Muziekschool Musiater, maar ook de  
bloedprikpost van ziekenhuis Rijnstate. 
Stichting Gebruik culturele Zalen, kortweg  
SGcZ, faciliteert de aanwezigheid van  
organisaties die bijvoorbeeld sport, spel,  
ontspanning, beweging en gezondheid  
stimuleren. Denk aan yogastudio’s, een  
dansschool, kracht en conditietraining, maar 
bijvoorbeeld ook samen eten voor senioren. 
Ook zijn er een aantal vergaderruimtes met 
grote beeldschermen en internet beschikbaar.

Op zoek naar vrijwilligers
SGcZ ondersteunt en begeleidt - vaak 
met behulp van hun vrijwilligers - de  
verschillende activiteiten die in het kulturhus  
worden georganiseerd en uitgevoerd.  
Wim: “Daar valt bijvoorbeeld ook de  
Voorleeswedstrijd en de eindmusical (groep 
8) van de Paulusschool onder, als ook 
de einduitvoering van de Muziekschool,  
bijeenkomsten van het Dorpsplatform,  
informatiebijeenkomsten van de gemeente 
Zevenaar, lezingen van de cultuurhistorische 
Vereniging Zevenaar, verenigingsavonden 
van de Nederlandse Vereniging Beeld en  
Geluid, workshops bloemschikken, je kunt 
het zo gek niet bedenken of het gebeurt 
hier of het zóu hier kunnen gebeuren. En 
we kunnen er zelfs een uitgebreide licht -en  
geluidinstallatie voor inzetten!”.
Onlangs zijn de mogelijkheden voor met 
name toneel, theater en muziek toegenomen, 
doordat het kulturhus meer ruimte heeft  
gekregen en onder andere het podium(lokaal) 
makkelijker kan inplannen. Maar meer  
mogelijkheden om te groeien, betekent ook 
dat het kulthurhus op zoek is naar (nog) 
meer enthousiaste meedenkers en doeners. 
Vrijwilligers die het leuk vinden om deze  
centraal gelegen locatie verder te laten  
groeien en bloeien met activiteiten voor 
alle leeftijden. Aanmelden of gewoon even 
van gedachten wisselen kan door binnen te  
lopen (“Ja dat kan, die deur aan de linkerzijde  
van het pand is gewoon de openbare hoofd-
ingang”) of een mailtje te sturen naar  
info@kulturhusgiesbeek.nl 

Kulturhus De Brede Blik, voor ieder wat wils
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Zondag 9 januari 2022 wordt voor de 8e keer 
de inmiddels bekende Winterfair gehouden  
van 10.30 uur tot 17.00 uur in de  
Martinuskerk in Giesbeek.
De fair waarvan de opbrengst bestemd is 
voor de Giese Toren staat weer bol van  
uiteenlopende activiteiten. Men zal zich deze 
dag wederom verbazen over het aanbod van 
goederen en de podium optredens.
-Streekproducten zoals jam, chutney, kaas en 
producten zoals thee, kruiden en hakhoning 
zullen er te koop en te proeven zijn.
Standjes met curiosa, brocante, boeken,  
cadeauartikelen, kaarten, brei- en wol  
artikelen, glaswerk, speelgoed en andere  
rariteiten zullen op de fair aanwezig zijn.
In de hobbyhoek kan men zich vergapen aan 
schilderkunst, hout en beeldencreaties, maar 
ook het vervaardigen van sieraden in zilver 
en aluminium is het bezichtigen waard en  

uiteraard te koop.
Ook De Vrienden van de Giese Toren zullen 
tijdens de fair leuke spullen verkopen.
Zijn er nog mensen die van leuke  
hebbedingetjes afwillen? bel even, wij komen 
het bij u ophalen.
De Midwinterhoorn Blazers uit Doesburg  
zullen de natuurtonen rijkelijk van de toren 
blazen.
De kerststal in de kerk zal ook deze keer niet 
ontbreken. In de Martinuszaal is tevens een 
kerstgroepen tentoonstelling waar een 100 
tal groepen worden tentoongesteld, ook dit 
jaar weer door vele vrijwilligers geplaatst.
Net als voorgaande jaren zal zang en muziek 
dit jaar niet ontbreken. De Vrienden van de 
Giese Toren staan garant voor spetterende 
optredens van accordeonist Gijs, het trio  
carmelita uit Varsseveld en de Doesburgse 
Smartlappers.

Op een groot scherm zal de plaatselijke  
fotograaf Ronald Lubbers van IJsselMedia 
zijn unieke foto’s en video’s de revue laten  
passeren.
Om u in winterse sferen te brengen, branden 
bij de ingang naar de kerk de vuurkorven.
Verder speelt bij de entree de bekende  
saxofonist Ben Wissink, de opbrengst in de 
hoed gaat naar kIkA.
Het zal niet ontbreken aan een  
welkomstdrankje, chocomel, koffie/thee, 
maar ook de winterse lekkernijen zoals  
wafels, erwtensoep en worst zullen de  
bezoeker zeker smaken.
De Winterfair is dus open van 10.30 uur t/m 
17.00 uur en is vrij toegankelijk, maar een 
collectebus zal niet ontbreken.
Een bezoek aan de fair is zeker aan te  
bevelen, het adres is kerkstraat 39.

Zondag 9 januari 2022 Winterfair Giesbeek

Zou u graag aan de slag willen met het 
verduurzamen van uw woning, maar geen 
idee waar u moet beginnen? Of ziet u  door 
de bomen het bos niet meer? Dan kan een 
energiecoach u mogelijk op weg helpen. Een 
aantal maanden geleden deed de gemeente 
Zevenaar een oproep voor enthousiaste  
vrijwilligers om energiecoach te worden. Nan 
en Ton uit Angerlo meldden zich aan. 

Regionaal Energieloket
Voor elk dorp in de gemeente kunnen twee 
mensen de opleiding tot energiecoach volgen.  
In Angerlo waren dat Nan Eelman en Ton 
van der Zwet. Nan, omdat hij met het  
pensioen in zicht op zoek was naar een  
nuttige invulling van zijn vrije tijd. En Ton vanuit  
maatschappelijke betrokkenheid bij het  
initiatief Angerlo Aardgasvrij. Met ongeveer 
negen anderen uit de gemeente Zevenaar 
hebben beiden de opleiding gevolgd. Deze 
werd georganiseerd door het Regionale  
Energieloket. Dit loket ondersteunt de  
gemeente Zevenaar, samen met een 
groot aantal andere gemeenten, bij de  
energietransitie.  

Onafhankelijk advies
De energiecoaches helpen bewoners om  
stappen te zetten die leiden tot een  
lager energieverbruik (met bijbehorende  
energierekening!) en toegenomen woon-
comfort en gezondheid. Voor particuliere  
woningeigenaren hoort daar nog bij een 
veilige, toekomstbestendige en waardevaste 
woning en lagere milieubelasting. Dit alles 
draagt bij aan de energietransitie. Mogelijke  
adviezen en tips die de energiecoaches  
kunnen geven, gaan over: 

• Maatregelen die je direct kunt uitvoeren,  
zoals het plaatsen van deurdrangers,  
brievenbusborstels, LED-verlichting, radiator- 
folie, vloerisolatie, muurisolatie en  
dakisolatie, maar ook het vervangen van  
kozijnen en (enkelvoudige) ramen; 
• Maatregelen die je bij een verbouwing 
kunt uitvoeren (meestal iets verder weg in 
de toekomst), bijvoorbeeld het vervangen 
van aardgasverwarming door een duurzaam 
alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp of 
aansluiten op een warmtenet.
 
Krachten bundelen
De technische uitdagingen om woningen  
zonder aardgas te kunnen verwarmen, 
zijn groot en complex. En daarom willen  
energiecoaches Nan en Ton graag de  
krachten bundelen door samen te werken met 
coöperatie Angerlo Duurzaam. In de vorige 
editie van het Angerlo’s Nieuws was te lezen 

dat deze coöperatie een onderzoek met een 
warmtecamera aanbiedt, waarmee bewoners 
warmtelekken in hun eigen woning kunnen 
opspeuren. De energiecoaches kunnen bij een 
dergelijk onderzoek helpen en aanvullend, 
als bekend is waar het huis warmte ‘lekt’,  
mogelijke oplossingen geven en verwijzen 
naar bedrijven om offertes op te vragen. 

Gesprek met energiecoach aanvragen
Voor specifieke vragen over de  
energietransitie en het verduurzamen van  
woningen richten bewoners zich tot het  
Regionaal Energieloket van de gemeente  
Zevenaar. Ook als bewoners koste-
loos én vrijblijvend in gesprek willen 
met een onafhankelijk energiecoach,  
dan kan dat via het energieloket:  
https://regionaalenergieloket.nl/zevenaar/ 
indebuurt/initiatieven/energiecoach-aan-
huis-zevenaar

Energiecoach geeft advies over duurzaam wonen

Nan Eelman (voorste rij, rechts) en Ton van der Zwet (achterste rij, tweede van links)
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Meer nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl

Winter tuin
De temperaturen dalen en de eerste vorst is al 
geweest. Toch is er in de moestuin ook nu nog 
voldoende wat groeit en zelfs floreert. Denk 
aan prei, wortelen, boerenkool, spinazie, 
chinese kool, rode bieten en spruiten. Deze 
groenten kunnen prima tegen een graadje 
(of meer) vorst en smaken er zelfs beter voor. 
Een winterharde plant maakt bij vorst suiker 
aan om bevriezing te voorkomen. En ook nu 
kun je nog prima buiten zaaien en planten. 
Uien, bieten, knoflook, tuinbonen en spinazie  
kunnen overwinteren en hebben geen last 
van het winterse weer. Verwarmd voor zaai-
en/kiemen is wel aan te raden om de kans 
van slagen te vergroten. Maar nadat je de 
eerste blaadjes ziet kunnen ze (wel even af-
harden) buiten de tuin in. Volgend jaar vroeg 
in het voorjaar zullen deze plantjes de eerste 
zijn die groeien en de oogst heb je daarmee  
vervroegt. Het hele jaar rond eten uit de 
moestuin is mogelijk als je maar op tijd 
zaait en oogst. Mij is het dit jaar gelukt om 
vanaf eind februari tot aan nu wekelijks uit 
mijn tuin te eten. De oogst was natuurlijk  
variërend tussen een handvol en een  
landvol, maar elke knabbel uit de tuin was 

er een met plezier. Bent u al begonnen met 
plannen maken? Dit is het moment om je  
moestuinplannen op papier te zetten, lekker  
met een kopje thee en een speculaasje 
gaan tekenen. Misschien kunt u zelfs al wat  
zaadjes op uw verlanglijstje zetten? Zo ben ik 
precies een jaar geleden ook gestart. Succes!

DE MOESTUIN door Lisa

Vegan Pompoen-
courgette ragout
Deze pompoen/courgette ragout is een lekker 
recept voor over de (vegan)ravioli, penne of 
bij een goed stuk zuurdesembrood. Als je saus 
over hebt kun je die de volgende dag glad  
pureren met water tot een heerlijke soep.

1 courgette in blokken
1 pompoen (oranje bol of fles) in blokken
1 blik tomaten (of tomaten uit je eigen 
moestuin)
1 gele of rode paprika
Half potje zongedroogde tomaten
1 grote ui 
4 tenen knoflook
Italiaanse kruiden
Bouillonblokje

Zet je oven op grilstand. Snij de courgette, 
paprika en pompoen in gelijke stukken, mix 
met de olie uit het potje van de zongedroogde 
tomaten en bestrooi ze met zout en peper. Zet 
ze onder de gril en geef ze een mooi kleurtje.  
Ze hoeven nog niet gaar te zijn want het  
garen gebeurt in de pan. Heb je geen oven of 
gril? Sla deze stap over.
Zet een grote pan op het vuur. Voeg wat 
olie van de zongedroogde tomaten toe en 
bak de ui en knoflook. Voeg de pompoen en  
courgette toe samen met een flinke dosis  
Italiaanse kruiden, het halve potje  
zongedroogde tomaten (zonder olie), blik  
tomaten en het bouillonblokje. Vul het lege 
blik van de tomaten met water en voeg die 
toe aan de pan. Laat op zacht vuur de saus 
garen tot de pompoen zacht is. Schep de 
helft van de saus in een kom en pureer deze 
met de staafmixer. Voeg deze weer toe aan 
de saus. Je hebt nu een saus die zowel een  
fluwelen structuur heeft en nog lekkere  
stukjes geroosterde groenten in zich heeft die 
voor een bite zorgen. Breng op smaak met  
peper en zout. Serveertip: giet er nog wat 
goede olijfolie over en besprenkel met  
geroosterde pijnboom- of pompoenpitjes.

RECEPT van Lisa

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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Het is u ongetwijfeld bekend dat er al geruime 
tijd gewerkt wordt aan een revitaliseringsplan 
voor de kern van ons dorp. De eerste plannen 
zijn gepresenteerd, u hebt erop gereageerd  
en er wordt gewerkt aan de definitieve  
plannen. Voor de inrichting van ons  
“dorpshart”, het gebied rondom de 
Meent, de school en Villa Pip, is namens de  
dorpsraad, een projectgroepje in het leven  
geroepen die samen met de gemeente  
daarvoor plannen maakt. Een eerste opzet is 
met de gemeente besproken.
Gebleken is dat de ruimte van het huidige 
kunstwerk (Markofoon) nodig is voor het  
aanpassen van het gebied aldaar. Daardoor 
zal het kunstwerk moeten verdwijnen. Bekend  
is dat bij de revitaliseringswerken in Giesbeek 

het kunstwerk nogal onderwerp van gesprek 
is geweest. Het heeft de pers gehaald. Met 
de gedachte in het achterhoofd dat “kunst 
niet zomaar vernietigd zou moeten worden”  
wordt in overleg met de gemeente  
onderzocht of er een geschikte nieuwe locatie 
voor het kunstwerk is te vinden. 
De gemeente heeft aangegeven mee te 
willen denken over een nieuwe locatie. 
Voorwaarden die zij daarbij stelt is de  
uitvoerbaarheid, maar vooral ook het  
draagvlak onder de bevolking voor een nieuwe  
locatie. Daarvoor doen wij deze oproep.
Vanuit de projectgroep is aangegeven dat de 
groenstrook nabij het tunneltje (waar nu een 
bank staat) wellicht een goede nieuwe plek 
zou zijn. Een locatie waar het misschien nog 

beter tot zijn recht komt dan op de huidige  
plek. Bij de entree van het dorp, mooi  
aangelicht door een bijpassende led- 
verlichting. Echter, om misverstanden te  
voorkomen: niets staat nog vast! Het kan  
zomaar zijn dat u die locatie minder geschikt 
vindt en dat u een betere locatie in gedachten  
hebt. Of dat u vindt dat het kunstwerk  
helemaal niet herplaatst hoeft te worden. 
Laat ons dat dan weten. Met de reacties die 
wij ontvangen gaan we  met de gemeente 
verder in gesprek. 
Wij vertrouwen erop dat u met ons meedenkt 
en zien uw reactie graag tegemoet via een 
berichtje naar info@dorpsraad-angerlo.nl. 
Als het u lukt graag uiterlijk 30 november.

INGEZONDEN  Dorpsraad AngerloKunstwerk en Revitalisering

klinkt als vragen naar de bekende weg en 
toch weten veel kinderen niet wat er allemaal  
bij komt kijken voordat dat glas melk, 
fristi of chocomel gedronken kan worden.  
Melkveebedrijf De Genders uit Giesbeek 
vindt het belangrijk dat kinderen tijdens een  
heuse boerderijles de verschillende  
kringlopen op de boerderij doorlopen. Begin  
november kwamen kinderen van de  
Paulusschool uit Giesbeek en De Trompetter 
uit Angerlo naar de boerderij om de boer te 
helpen. Na afloop kregen de kinderen in de 
ontvangstruimte een zuivelproeverij (zie foto) 
van alle producten waar De Genders melk 
aan levert. En groep 4 van de Paulusschool 
had zelfs het geluk om een kalfje geboren te 
zien worden!
 
catrien Wijers van De Genders: “Waarom we 
dit doen? Omdat het belangrijk is om mensen 
te laten zien waar we mee bezig zijn en wat 
er allemaal komt kijken bij het houden van 
een boerenbedrijf. Dat zorgt voor respect voor 
dier en voeding én de eigen omgeving. Een 
excursie voor de kinderen van de basisschool 

is daar onderdeel van. Voor de kinderen van 
de Paulusschool en De Trompetter zijn de  
lijntjes kort en wat we doen is letterlijk  
herkenbaar, omdat we ‘om de hoek’ zitten. Zo 
komt het hooi van de dijk bij Giesbeek.”
 

Tijdens de excursie wordt spelenderwijs  
uitgelegd hóe de koe - dankzij haar vier  
magen - melk kan maken. Een touw van 40 
meter laat zien hoe lang de darmen van de 
koe wel niet zijn. Vervolgens staan op het 
 programma de koeien eten geven, met de 
hand melken (een unieke ervaring, want 
dat mag niet zomaar overal vanwege het  
infectiegevaar voor de koe!) en aaien.  
Ook kalfjes borstelen hoort erbij en  
vanzelfsprekend gebeurt dat bij ieder kalfje 
met een eigen borsteltje om kruisbesmetting 
te voorkomen. “Na afloop de handen goed 
wassen en de laarzen desinfecteren, het hoort 
er allemaal bij. Zo leren de kinderen ook weer 
over het belang van hygiëne.” De Genders 
vindt het ook belangrijk om te benadrukken  
dat de boerderij heel veel aan kringloop 
doet. “Restproducten worden hergebruikt,  
bijvoorbeeld voor de voedings- of  
farmaceutische industrie. Niks wordt hier  
zomaar weggegooid!” 

Waar komt de melk vandaan?



KERKDIENSTEN

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

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

Zo. 21 nov. 12.30 uur Jubileumviering; Past. Thanh
Zo. 28 nov. 10.00 uur Oecumenische viering te Lathum; 
   Dhr. J. Ubbink

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Voor actuele informatie over de diensten en de ontmoetingen na 
de diensten verwijzen wij u naar de website van de Lathumse kerk.
Alle diensten worden ook via een live stream uitgezonden. Deze 
link vindt u eveneens op de website. www.kerklathum.nl

21 nov. 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek  Eeuwigheidszondag
28 nov. 10.00 uur Oecumenische viering in de Lathumse kerk   
 1e Advent, met medewerking van het cecilia koor.
5 dec. 10.00 uur ds. Baardewijk uit Duiven, 2e advent
12 dec. 10.00 uur ds. D. Engelage uit Vorden, 3e advent
19 dec. ds. H. Boonen uit Dieren, 4e advent
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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

(Volks)dansen: Iedere donderdagochtend Jan Loomanhuus van 
10.00 uur tot 11.00 uur, Ticheloven 2 in Giesbeek

19/20 nov.  Speculaasverkoop fanfare St. Gregorius
26 nov. Openingsweekend Schuttersgebouw Meentsestraat 40
 15.00 – 18.00 uur Receptie voor genodigden.
 Aanvang 20.00 uur keizerstad Disco show
12 dec. 11.00 uur Algemene ledenvergadering Schutterij EMM  
 Giesbeek. Schuttersgebouw, Meentsestraat 40
18 dec. Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 kerstviering m.m.v. A Sign of friendship o.l.v. 
 John Stinissen. Aanvang 12.00 uur Hof van Giesbeek
19 dec.  kerstzangdienst in De Meent aanvang 19.00 uur 
 ( onder voorbehoud i.vm. corona beperkingen )
26 dec.  Jaarconcert fanfare St. Gregorius, St. Martinuskerk,  
 aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.

2022
9 jan. Winterfair 10.30 uur tot 17.00 uur in de Martinuskerk
 in Giesbeek
9 apr.  Voorjaarconcert fanfare St. Gregorius (orkest) i.s.m. 
 Popkoor A Sign of friendship
14/15 mei  Jubileumweekend fanfare St. Gregorius in een feesttent  
 op het Dorpsplein
 Zaterdagmiddag: Rondgang met aansluitend een receptie
 Zaterdagavond: feestavond m.m.v. coverband cabrio
 Zondagmiddag: Muziekfestival op het plein
18 juni Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 15.30 - 00.30 uur
 Locatie: camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 cM Angerlo
 Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
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Het had zo mooi kunnen zijn, velen hadden 
zin in dit feestje en nu gaat ook hier een 
streep door.
Het is zuur, maar naar aanleiding van de 
corona persconferentie van 12 november  
jl. hebben wij helaas moeten besluiten 
om het openingsweekend van het nieuwe  
schuttersgebouw aan de Meentsestraat 
op 26, 27 en 28 november 2021 niet door 
te laten gaan. Het is niet mogelijk en  
verantwoord, hoe graag we dit ook gewild 
hebben. Hiermee loopt de schutterij weer een 
flinke deuk op, alweer geen schuttersfeest  
en nu geen openingfeest. Maar de  
gezondheid van eenieder is momenteel vele 
malen belangrijker. Hoe nu verder, in deze  
onzekere tijd is een planning maken echt niet 
mogelijk.
Het is afwachten tot alles weer mag en 

dan bieden we, indien mogelijk hetzelfde  
openingsprogramma, alleen met een andere  
datum. Ook de ledenvergadering die  
gepland staat op 12 december 2021 wordt  

opgeschoven tot nader bericht. We houden 
goede moed en dan treffen we elkaar zeker 
in het nieuwe schuttersgebouw. Blijf gezond 
en pas op elkaar.

UITGESTELD
Opening SCHUTTERSGEBOUW Schutterij EMM Giesbeek

INGEZONDEN Schutterij EMM

Ben jij iemand die het leuk vindt om te vloggen. Dan biedt het  
Angerlo’s Nieuws jou de kans om je filmpjes aan een groter publiek te 
laten zien. Stuur een mail naar info@angerlosnieuws.nl en wij nemen  
contact met je op.

Vlogger voor 2022 gezocht
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Halloween was dit jaar opnieuw een  
griezelige avond op het Riverparc.
Ondank het hele slechte weer heb ik wel 40 
moedige kids aan de deur gehad voor Trick 
or Treat.
Ook meerdere groepjes volwassenen  
hebben zich, gewapend met een paraplu, aan 
een rondje wandelen op het park gewaagd 
om naar een aantal mooi versierde huizen te 
kijken waar het soms wel heel erg spannend 
was.
Hoop dat iedereen ook weer veilig thuis  
gekomen is op deze engste avond van het 
jaar....
Volgend jaar willen we er weer voor gaan, 
dan graag met een beetje minder wind en 
regen.

Halloween op Riverparc
INGEZONDEN Sasja Hammink

Zo leest Maja zachtjes voor uit haar  
lievelingsboek ‘Het Nieuwe Spookhuis’. Om 
het verhaal kracht bij te zetten, beweegt ze 
af en toe haar hand op en neer en varieert  
ze met de intonatie van haar stem. Het  
publiek is muisstijl. Een schril contrast met 
het oorverdovende gejuich toen Maja -  
samen met ferre, Eby, floor en kyan - even 
tevoren het podium opliep. Het is vrijdag 22 
oktober, de middag voordat de herfstvakantie  
begint, en we zijn aanwezig bij de  
Voorleeswedstrijd van de Paulusschool uit 
Giesbeek. Vanuit de culturele zaal van het 
kulturhus De Brede Blik mogen de winnaars 
uit alle groepen een fragment voorlezen uit 
hun favoriete boek. Een jury van leerlingen, 
de groepswinnaars van vorig jaar, en juf 
Linda bepalen uiteindelijk wie van de vijf dit 
jaar de winnaar wordt. Het podium is, met  
medewerking van Stichting Gebruik culturele  
Zaal (SGcZ), opgetuigd tot een feestelijke  
setting: voorzien van een prachtig decor met 
zitzakken en een heuse ‘voorlees-troon’.

Na Maja leest ferre (groep 4) voor. Zijn  
verhaal over een uil, die soms beneden en 
dan weer boven wil zijn, doet de aanwezigen 
vertederend glimlachen. En iedereen wil na 

afloop weten hoe de uil nou tegelijk boven  
en beneden kan zijn. Vertwijfeling alom. Eby 
(groep 8) geeft een krachtige introductie  
over de reden waarom zij voor het boek 
‘Groep 7 slaat terug’ gekozen heeft; een  
heftig verhaal over mishandeling. Het boek ‘Het  
Muizenboek’, een rijmboek, is de favoriet van 
floor (groep 5). Omdat het aan haar oma doet 
denken, die dat altijd voorlas. Tot slot geeft 
kyan (groep 6) een heuse one-man-show 
door voor alle karakters uit zijn fragment van 
‘Het kleine Monster’ een eigen stemmetje te 
gebruiken.

Nadat alle kinderen voorgelezen hebben,  
trekt de jury zich terug voor beraad.  
Ondertussen gaan de voetjes van de vloer 
tijdens de mini-disco die SGcZ georganiseerd 
heeft. Uit volle borst zingen de kinderen mee 
op onder andere het Superman-liedje. Daarna 
komt de jury terug en wordt de uitslag bekend 
gemaakt. De derde prijs is voor Maja (groep 
7) en de tweede prijs voor kyan. De winnaar 
van de Voorleeswedstrijd 2021, de eerste 
prijs, wordt uitgereikt aan Eby vanwege haar 
goede voorbereiding en vloeiende, boeiende  
wijze van voorlezen. Allen krijgen een  
cadeaubon en Eby ook nog eens een  

certificaat én daverend applaus. 
Juf karin dankt alle deelnemers, de juryleden 
en de helpende papa’s en mama’s. Daarna  
lopen alle kinderen weer terug naar de klas, 
ongetwijfeld klaar om in de herfstvakantie 
hun eigen spannende boeken open te slaan.

“Gerinkel van ijzeren kettingen….”

 Winnares Eby (groep 8) leest voor uit ‘Groep 7 slaat terug’
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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.

• Ans en Michal Szoltek • Voetbalver. Angerlo Vooruit • Piet en Annie Dekkers • 
fam. cunningham • U. v. Beek –Vleeming • H. Janssen-Evers

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
• 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 • Vrou-
wen 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 Soethof  
• Jan kelderman • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Henk en Miriam Wieggers  
• Gerard kaper en Jeanne Brommer • St. Dorpshuis Angerlo • Maurice en Ellie 
Groenewoud • 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 • 
Irma en felix van Bavel • Bridgeclub Angerlo • Anton en Marjan Rabeling • Jos 
en Monique Worm • MJ. Dieperink-Oldenboom • Leo en Truus Engelsman • Pelo 
Industrietecniek B.V. • Ir. c.J. Van Velzen • Uit de Verf communicatie • Jan en Willie 
den Hartog-van Beek • J.M.W.M. Pelgrim-Onstein • Jan en Dies te kortschot • Rudie 
en Ingrid Verheij-van Middelkoop • Stg. Vrienden van de Giese Toren • Gerard en 
Ria Soethof • Jan en Dinie Ubbink-Huibregtse • Adriaan Witjes • Hr. W. Dekkers en 
Mevr. k. Boxem • Harry en Ida Oostland • Wendy en Gerwin Zwaan • H. Heeroma  
• Ans en Michel Szoltek • H.L. Dolman-v. Zadelhof • Gerard en Ria Soethof •  
Ontspanningsver. V. Ouderen Angerlo • E v,d, kamp v. Rooyen • M.J.M. Witjes-Wieg-

gers • A.J.G. Wieggers • Pc-arts 
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

Hoofdgerecht Kip Piri Piri 
met verse frites € 11,95

Kijk voor onze openingstijden 
op www.juffrouwtok.nl
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Yin Yoga Giftbox 
incl. strippenkaart, kaars, 

thee en cadeau naar keuze 
voor € 95,00.

Kijk op www.studiokara.nl 
of bel 06 1257 1814 voor 
informatie, lestijden en 

tarieven.

* Bestel vóór 17-12-2021

 S T U D I O

KARA

Yin Yoga 
Flex & Relax 

Wat geef jij cadeau deze feestdagen?

Bestel nu* de feestelijk verpakte 



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

1e & 2e KERSTDAG 
GEOPEND

U kunt nog reserveren.
Bel, mail of reserveer online via www.veerstal.nl

Tijdens de kerstdagen hanteren wij een kersttoeslag van € 5,- per persoon

Ons restaurant is 

dagelijks geopend!
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