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CATERING NODIG?
VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING
  KIJK OP:

                  WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

 CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
 DORPHUIS HET GEBOUW LATHUM
 SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
 Tel: 06-53943219

Echo
Het is natuurlijk niks. Toch is het wel heel 
belangrijk, voor mij. Het verhaal is simpel ge-
noeg. We gaan op bezoek bij mijn dochter. Als 
we daar aankomen heeft ze wat voor mij. Ze 
overhandigt een enveloppe met daarin een 
echofoto. Op dat moment explodeert er iets in 
mij; een compleet vuurwerk aan emoties. Meer 
nog dan toen ooit mijn vrouw vertelde dat ze 
zwanger was. Daar had ik een klein steentje 
aan bijgedragen, dus het nieuws was niet ge-
heel onverwacht. Maar dit, een kleinkind, dat 
nieuws kwam binnen als een bliksemflits. Ik 
spring op, wil haar omhelzen en dan zegt ze: 
“Ja, pap, mijn spiraal zit goed.” De twee hek-
sen, die deze grap samen bekokstoofd hebben, 
lachen en ik lach een beetje mee. Oké, mijn 
vrouw is wel een beetje geschrokken, want 
deze kwam harder aan dan gedacht, dat zag 
ze wel. Maar uiteindelijk toch: een geslaagde 
grap.

Het is een paar weken geleden en deze echo 
wil gewoon mijn hoofd niet uit. Simpelweg 
omdat ik op mijn emotieschaal van tien op-
eens een elf heb gescoord. Een kleinkind, dat 
is niet te bevatten.

Goed, het is dus nog niet zover, wat heet, 
het kan nog jaren duren. Tijd genoeg om wat 
goede voornemens te maken. De eerste, ik 
laat me nooit meer zo beetnemen. Die kan 
waarschijnlijk direct de prullenmand in. Twee: 
ik word niet zo’n soppige grootouder als die 
in de commercials. Beter haalbaar, laat ik me 
daar maar op focussen. 

ZEVENAAR - Nieuw jaar, nieuwe gemeente, nieu-
we raad. Hoopvol op zoek naar signalen dat al dat 
nieuws ook positief is voor mij, de burger. Hierbij 
een verslag van de eerste week als inwoner van 
deze gemeente. Heb driemaal contact gezocht met 
de ambtenaar die mijn zaak onder zich heeft. Zelf-
de naam, zelfde procedure. Driemaal laat ik een 
belnotitie achter. De telefonistes zijn aardig en blij-
ken ook betrouwbaar in het overbrengen van de 
boodschap. Het gewenste resultaat, teruggebeld 
worden, lukt helaas niet. Laten we het gemengd 
positief noemen.

Week twee: ben gebeld. Moet kennelijk met een 
andere ambtenaar contact opnemen. Het van 
bureau naar bureau schuiven is nog als vanouds. 
Nogal fel aandringen levert wel een afspraak op. 
In week drie, want afspraken maak je wanneer het 
de ambtenaar schikt.

Week drie, maandagochtend, de ambtenaar over 
de vloer. Uit wrokkigheid en om tijd te besparen 
geen koffie. Hij controleert en constateert dat het 
bouwsel in orde is. Wat niet betekent dat alles 
in orde is, want uit de hoge hoed tovert hij een 
nieuwe eis. Waar die eis op gebaseerd is, geen idee. 
Waar de eis zwart op wit staat, geen idee. Hij ook 
niet, hij weet zelfs niet wie de verantwoordelijk 
wethouder is. Maar: ik zal antwoord krijgen. 

Ooit. De vorige keer, vorige gemeente, duurde het 
tien maanden. Misschien dit keer wat korter. Als 
dat lukt, ik hou u op de hoogte, dat zou je voor-
zichtig mogen concluderen dat we er wat op voor-
uit zijn gegaan. Weinig en weinig troostrijk boven-
dien, maar toch.

Heeft u eigen ervaringen met onze gemeente? 
Deel ze met het Angerlo’s Nieuws.

Met raad en daad
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ADVERTORIALDe wereld van Royal Eijkelkamp
In iedere uitgave van Angerlo’s Nieuws nemen wij 
u mee in de wereld van Royal Eijkelkamp. Want 
begonnen als dorpssmederij in Lathum is Royal 
Eijkelkamp in 2018 uitgegroeid tot een wereld-
wijd toonaangevende groep bedrijven bestaat uit 
Eijkelkamp Soil & Water, Eijkelkamp SonicSamp-
Drill en Eijkelkamp Academy. Bovendien is in 2011 
Stichting de Eijkelkamp Foundation opgericht en 
opende Eijkelkamp North America de deuren in 
2015. Allemaal verschillende ondernemingen met 
één bindende factor; de focus op bodem en water.

Al meer dan 100 jaar staat Royal Eijkelkamp voor 
persoonlijke aandacht en een uniek aanbod oplos-
singen. Sinds 1911 bedenkt, ontwikkelt, produ-
ceert en levert Royal Eijkelkamp slimme oplossin-
gen voor bodem- en waterprojecten wereldwijd. 
Deze innovatieve oplossingen zorgen er samen 
met de aanwezige kennis en expertise van onze 
bodem- en waterspecialisten voor dat projecten 
naar een hoger niveau getild worden. Van veld-
meetapparatuur tot smart sensoring en van de we-
reldberoemde Eijkelkamp handboren tot sonische 
boormachines (die 250 meter diep en overal door-
heen boren). Het assortiment van Royal Eijkelkamp 
is imposant te noemen.

Wereldwijd actief en vertegenwoordigd
Verspreid over 5 continenten en méér dan 90 lan-
den vertegenwoordigen speciaal geselecteerde 
partners Royal Eijkelkamp. Zij zijn het eerste aan-
spreekpunt voor de lokale klanten en volledig op 
de hoogte van het productaanbod. 

De projecten waarbinnen Royal Eijkelkamp wereld-
wijd actief is, zijn onder te verdelen in zes thema-
tieken: Land degradatie, Voedselzekerheid, Vervui-
ling, Verstedelijking, Natuurlijke hulpbronnen en 
Land ontwikkeling.

Made in Giesbeek
Om te kunnen garanderen dat de klant alleen het 

beste van het beste krijgt, wordt de meeste Royal 
Eijkelkamp apparatuur in Giesbeek vervaardigd. 
Eijkelkamp Soil & Water en Eijkelkamp SonicSam-
pDrill beschikken over een productieafdeling waar 
vakmensen dagelijks werken aan de ontwikkeling 
en realisatie van producten die het verschil gaan 
maken in bodem- en waterprojecten wereldwijd. 
Meer weten? Kijk eens op royaleijkelkamp.com.

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar 
nodigt je graag uit voor de lezing van januari 
GIESBEEK - Op donderdag 25 januari 2018 komt 
Jan Verhagen een lezing houden over de Nieuwe 
resultaten bij het onderzoek naar de Romeinse wa-
terwerken.  

In januari 2015 heeft Jan Verhagen voor CVZ een 
lezing gegeven over de nieuwe inzichten in de Gel-
derse Iimes en het onderzoek naar de Romeinse 
waterwerken. Inmiddels is zijn promotieonderzoek 
gevorderd en zijn er nieuwe resultaten te melden. 
Zo is er een inventarisatie uitgevoerd naar de vele 
bijzondere vondsten die tussen 1927 en 1963 bij 
de zand- en grindwinning in de Bijland zijn ge-
daan, waardoor we een beter beeld hebben van 
de betekenis van deze vindplaats. De inventarisatie 
is uitgevoerd omdat Nederland en Duitsland bezig 
zijn de Romeinse Iimes voor te dragen als werel-
derfgoed van UNESCO. Eén van de 23 in Nederland 
geselecteerde Romeinse vindplaatsen is Herwen - 
de Bijland, vooral vanwege de Dam van Drusus die 
hier heeft gelegen. Onlangs is vlak bij deze plek in 
de ondergrond de rivierloop uit de Romeinse tijd 
ontdekt. 

De Dam van Drusus was een onderdeel van de 
Romeinse waterwerken, die een rol speelden bij 
de Romeinse plannen om Noord-Germanië te on-
derwerpen. Bij de waterwerken hoorden ook één 
of meer kanalen, die onder leiding van Drusus 

Winterse 
Stamppotmaaltijd
Samen eten zonder zelf te hoeven koken, gezellig 
en makkelijk! Kom ook en schuif aan op vrijdag 
9 februari voor een heerlijke winterse stamppot 
maaltijd. Iedereen is welkom! 
Van 18.30 - 20.00 uur eten we met elkaar in de 
Wheme naast de kerk in Lathum. Voor de maal-
tijd wordt een kleine bijdrage van 2,50 euro pp 
gevraagd.
Opgeven voor 7 februari a.s.  voor de maaltijd kan 
via de mail: Diaconielathumgiesbeek@gmail.com 
Of per telefoon (graag tussen 1800 en 2000):
0313 632490
Wilt u wel komen maar heeft u geen vervoer? Laat 
het ons even weten.

omstreeks 12 voor 
Christus zijn aange-
legd. Vaak is gedacht 
dat de IJsseI (het 
stuk tussen Wester-
voort en Doesburg) 
de “Drususgracht” 
was. 

Op grond van recent bodemonderzoek is dit on-
waarschijnlijk geworden. Waar lagen de kanalen 
van Drusus dan wel? Het onderzoek hiernaar heeft 
nieuwe opties aan het licht gebracht. 
De booronderzoeken om dit te toetsen, verkeren 
in een afrondende fase. De tot nu toe verkregen 
resultaten zullen in de lezing uit de doeken worden 
gedaan. 

Jan Verhagen is archeoloog en bioloog. Hij voert 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een promo-
tieonderzoek uit naar de Romeinse waterwerken 
in de Rijn-Maasdelta. Dit is een onderzoek op het 
grensvlak van bodemkunde en archeologie. 

De lezing worden gehouden op: donderdag 25 
januari 2018 in Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
De zaal is om 19.00 uur open en de lezing begint 
om 19.30 uur. Voor leden is het gratis, voor niet-
leden  € 2,50. 
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?
As “fannetiek” sporter zak vanmean op de 
home trainer veur de tillevisie nor de reuze-
slalom te kiekken. Prachtuge beelden van un 
mooi Oosterieks landschap. Ut ging um de reu-
zeslalom van de vrouwen. Da geet behoorluk 
hard met veur ons ameteurskieërs echt on-
haalbare snelheden. Elke keer ak da zie mok 
aan ut wonder van de slalom denken dak  un 
joar of tien gelejen metmaakte. We waren met 
un manvrouw of dertug in Tsjechië ant skieën. 
Umdat dur un aantal bi-j waren die nog nooit 
geskied hadden, gingen we in de skieklas. Drie 
dagen zon bietje de basisbegrippen leren en de 
vierde dag kregen we un slalomwedstrijd um 
te loaten zien wawe geleerd hadden. Now, de 
derde dag ging ut helemoal verkeerd met un 
student  apothekersassistente. Ze had twee da-
gen doarveur “geleerd” hoe ze un bocht mos 
maken en hoe ze mos afremmen en nog wat 
meer technieken. Bi-j de piste gekommen de 
derde dag smaes, trok ze de skies aan en op 
een of andere munier ging ze aant gli-jen en 
kon niet meer stoppen. Ut bochten maken en 
ut remmen doar dacht ze helemoal niet meer 
aan en heur snelheid bereikte un hoogtepunt. 
At de nood ut hoogst is, is de redding noabi-j 
heur je wel us. Now bi-j heur was dat ok ut 
geval. Ei eigus niet meer remmen kunt, dan 
mot un ander of iets anders dat mor veur ow 
doen. In dit geval was dat un sneeuwkanon 
woar ze as us speer op af ging. Gilluhhh en 
bammmmm……… Ze vløøg un meter of wat 
deur de lucht hen en bleef doodstil liggen. Wi-j 
dur met kloppende hearten op af, want jeetje 
je schrik ow kupot man. Noa tien minuten was 
ze weer helemoal de ouwe. De skies niet, die 
waren beije  deurmidden gebrøken en hebben 
nog joaren bi-j ons op school gehangen as aan-
denken aan disse super G woman. Mor now ut 
wonder van de slalom. Wi-j zaten in un klasje 
woar ok un jong inzat die op ut gebied van de 
motoriek un probleem had.   Bi-j elke oefening 
die die mos doen viel die, drie dagen lang ik 
denk wel honderd keer bi-j mekaar. Behalve 
op de vierde dag toen we de slalomwedstrijd 
dejen. Elke keer wanneer hi-j dreigde te vallen 
most hi-j ok die richting op en kon die zich net 
weer herstellen veur de volgende richtingver-
andering woar die net weer dreigde te vallen 
en zo ging dat tien keer achter mekaar bi-j die 
pøaltjes. Un wonder toch? Noa de slalom viel 
die weer alle kanten op.   
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

Meentsestraat 78  Giesbeek
Tel./Fax: 0313 631174
www.swdrukkerij.nl

Record aantal bezoekers Het Musiater!
ZEVENAAR - Het blijkt wel dat Kunstwerk! werkt, 
want mede door de gezamenlijke inspanningen 
van de verschillende disciplines van Kunstwerk! 
t.w. de bibliotheek de Liemers, Volksuniversiteit, 
Liemers Museum en Het Musiater  is het gelukt 
om in 2017 een record aantal bezoekers te mogen 
ontvangen van maar liefst 34.000.

Naast de onderlinge samenwerking wordt er bij 
Kunstwerk! ook intensief samengewerkt met scho-
len, verenigingen en het bedrijfsleven. 

Steeds meer instellingen en bedrijven weten Kunst-
werk! te vinden en maken veelvuldig gebruik van 

de faciliteiten van o.a. Het Musiater. “Onze kracht 
ligt in de persoonlijke aandacht voor onze gasten 
en het maatwerk dat we kunnen leveren” aldus 
Joost Driessen cluster coördinator Exploitatie van 
Kunstwerk!.

De organisatie blijft zich ontwikkelen en profes-
sionaliseren, dit is o.a. te zien aan de nieuwe 
geluidsinstallatie in Het Musiater , hierdoor blijft 
kunstwerk!  de juiste partner in de regio voor ver-
schillende evenementen.

Vanaf 2019 zal Kunstwerk! zich vestigen in HAL12, 
het theater blijft echter op de oude locatie.

Hessenrijders viert jubileum 
met kunstijsbaan

REGIO - Schaats- en skeelervereniging de Hes-
senrijders viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de 
Keppelse vereniging van 20 tot en met 27 janu-
ari een schaatsfestijn op het evenementenplein in 
Hummelo. Op een geheel overdekte kunstijsbaan 
van 300 m² biedt de schaatsvereniging belangstel-
lenden dagelijks tot 22.00 uur de gelegenheid om 
gezellig en sportief bezig te zijn. 

Het jubileum vormt de aanleiding voor dit initiatief 
maar daarnaast wil de schaatsvereniging de jeugd 
ook kennis laten maken met het schaatsen. ‘Het 
merendeel van de basisschooljeugd heeft geen ijs-
periode meegemaakt. Er is al een aantal winters 
geen natuurijs geweest en we willen onze leden en 
inwoners in dit feestelijke jaar een alternatief bie-
den’, laat voorzitter Irma van Hof weten. Het plan 
van de kunstijsbaan komt tot stand in samenwer-
king met Steef Dorrestijn en Martine Rexwinkel, 
eigenaren van café FF naar Steef.  

De Hessenrijders hebben voor het schaatsevene-

ment een programma opgesteld waarbij de schaat-
sers en de toeschouwers op het terras rondom de 
ijsbaan elke dag worden vermaakt met muziek. ‘Ie-
dereen, jong en oud, die wil, kan elke dag komen 
schaatsen met eigen kunst- of ijshockeyschaatsen 
of gebruik maken van de aanwezige schaatsen. 

We geven schaatsclinics, er is discoschaatsen, een 
curlingtoernooi en ook een open podium waarop 
iedereen die muziek wil en kan maken dat mag 
laten horen.’ De toegangsprijs wordt bewust laag 
gehouden om iedereen de mogelijkheid te bieden 
kennis te maken met de schaatssport. De koek en 
zopie rondom de ijsbaan ontbreken niet en bij ‘FF 
naar Steef’ staan dagelijks de stamppot, hapjes en 
drankjes klaar.  

De kunstijsbaan wordt zaterdag 20 januari om 
11.00 uur geopend door burgemeester Besselink. 
Voor het volledige programma, openingstijden en 
prijzen zie de website en de Facebook pagina.

www.hessenrijders.nl



• pagina 05 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 januari 2018 •• pagina 04 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 januari 2018 •

INGEZONDEN

Koersbal In Angerlo. 
Kom eens kijken!
 

ANGERLO - Iedere maandag van 19.00 tot 21.00 
uur wordt er in De Meent te Angerlo koersbal ge-
speeld. Koersbal is een balspel, waarbij teams van 
2 personen spelen tegen andere teams. Het spel 
wordt gespeeld op een mat van ca. 8 meter.
De bowls waarmee wordt gespeeld, zijn niet rond,
zodat ze na een worp een curve maken.   Het is 
de bedoeling om zo dicht mogelijk bij de jack (het 
kleine balletje) te komen. Het team dat het dichtst 
bij de jack ligt krijgt punten. Het is een bijzonder 
gezellig spel.  Diegenen die interesse hebben zijn 
van harte welkom om op een maandag te komen 
kijken.

ANGERLO - Zaterdag 13 januari werd Lia van Om-
meren tijdens de pronkzitting gepresenteerd als 
nieuwe prinses carnaval van cv De Deurdouwers. 
Samen met haar twee adjudanten Wilbert en Ar-
nold, Hofdames Bianca en Lisette gaan ze voorop 
in het feestfestijn. 
Bij de jeugd zullen Jeugdprinses Frederieke met 
haar Jeugdadjudante Iris gaan regeren over het 
rijk der Deurdouwers. 
Zoals de bezoekers van de pronkzitting afgelopen 
zaterdag konden horen is het in de rijke geschie-
denis van cv De Deurdouwers de eerste keer dat 
er een prinses zal gaan regeren over het Deurdou-
wers rijk. 

Ook werden deze avond de jubilarissen van cv De 
Deurdouwers in het zonnetje gezet. Bart Kuster 
22 jaar lid, Anouk Prumpeler, Vincent en Sabine 
Kupper 11 jaar lid kregen uit handen van voorzit-
ter Timo Jansen het fel begeerde jubileumspeldje 
uitgereikt. 

Monique van de Berg werd tijdens de pronkzitting 
van cv De Deurdouwers verkozen tot de grootste 
Deurdouwer. Zij kreeg namens de Deurdouwers 
een oorkonde van aftredend Prins Arnold Gores. 
Na afloop van de drukbezochte pronkzitting waren 
de bezoekers in de gelegenheid om Prinses Lia en 
haar hofhouding te feliciteren. 

Pronkzitting CV De Deurdouwers

Prachtig jaarconcert 
St. Gregorius
GIESBEEK - Omvat deze foto het huidige succes van St. Gregorius: de tuba 
van kleinzoon Dirk naast de tuba van opa Jan? Zit de liefde voor musice-
ren in de genen en wordt die via de genen doorgegeven? 

De dirigent van het leerlingenorkest, Theo Hammink, geeft op deze wijze 
ook zijn liefde voor muziek door via dochter en kleindochters waardoor 
de continuïteit van het korps mede gewaarborgd wordt. Niet te onder-
schatten is de positieve invloed van dirigent Dineke Griek, die door haar 
aanpak een vriendengroep weet te creëren die graag: samen is, samen 
lacht en samen musiceert. 

Op het jaarconcert werd door alle disciplines van het orkest prima ge-
speeld en dat leidde tot een avond waar alles in zat: zang, dans en mu-
ziek van goed niveau. Een concert waar ieder: musici en toehoorder met 
plezier op terug kijkt.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In het Angerlo’s Nieuws van 10-9-2016, 
lieten wij een foto zien van Steenfa-
briek’s Arbeidersbond St. Stephanus. De 
foto is van 1927 en is een jubileum foto. 
Deze is gemaakt op de Paulusschool. 

We hebben de volgende namen: 3 = 
Gradus Berends, 4 = Theet Witjes, 6 = 
Hr. Leenders, 8 = Hr. Gores, 9 = Hent 
Bronkhorst, 14 = Hr. Hammink, 15 = 
Hr. Teering, 16 = Hr. Vreman, 18 = Hr. 
Hammink, 22 = Drikus Beekman, 26 = 
Herman Kelderman, 27 = Piet Worm, 28 
= Kobus Worm, 29 = Thijs Berns, 31 = 
Jan Agelink, 33 = Hr. Nijland, 34 = Toon 
Senhorst, 36 = Frans Rooding, 37 = 
Hentje Stuart, 38 = Jan Baars, 39 = Hr. 
Meurkes, 42 = Jan Worm, 43 = Hendrik 
Agelink, 45 = Jan Kelderman, 48 = Dri-
kus van Diek, 49 = Hr. Kelderman, 50 = 
Reinder Wieggers, 55 = Hr. Berns.

Indien u informatie heeft over deze of 
andere foto’s, dan kunt u contact op-
nemen met: Riet Senhorst, tel. 631304, 
Henk Huuskes tel. 631894, of Hanny 
Bolck tel. 631054 en 06-14522804 en 
via email: h.bolck@telfortglasvezel.nl, 
of gewoon in de bus: H. Bolck, Burg. 
van Rielstraat 14, 6987 AZ Giesbeek. 
Als u nog oude foto’s heeft en niet weet 
wat ermee te doen, dan houden wij ons 
aanbevolen.

In dit nummer laten wij weer een foto 
zien van Giesbeek, die genomen is voor 
de Rooms-Katholieke Kerk. De foto 
heeft te maken met een ziekentriduüm. 
Wie weet de namen van de betreffende 
mensen op de foto?  En tevens willen 
we graag de datum van de foto weten.



• pagina 06 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 januari 2018 • • pagina 07 • ANGERLO’S NIEUWS • 20 januari 2018 •

Gerwin Zwaan wint verrassend 
10 over Rood toernooi Café de Kruk
GIESBEEK - In de maanden november en decem-
ber van 2017 werd traditioneel het 10 over Rood 
toernooi gehouden bij Café de Kruk. Er waren dit 
jaar maar liefst 63 deelnemers en om te zorgen 
dat iedereen evenveel kans maakte op de titel was 
het aantal te maken caramboles aangepast aan de 
kwaliteit van de speler. 

Er werd dit jaar gespeeld op negen avonden be-
staande uit, vier voorrondes , twee herkansingen, 
twee kwartfinales en een finaleavond. Op voor-
hand hoorde Peter Smeets weer bij de favorieten 
aangezien hij de laatste drie edities van het toer-
nooi gewonnen had, maar dit jaar sneuvelde hij al 
vroeg in het toernooi en werd hem de weg naar de 
kwartfinale versperd door Pieter van Haren.  

Ook dit jaar schotelden de deelnemers de aanwe-
zigen weer hoge series, fantastische, soms onmo-
gelijke caramboles, maar ook hilarische missers 
voor. Er viel deze avonden veel te lachen, maar 
er was ook tragiek, zeker als je na het missen van 
een makkelijke bal ‘per abuis’ je keu doormidden 
breekt en het hier ook nog eens de wedstrijdkeu 
van je buurman betreft. Uiteindelijk bleven er 20 
spelers over op de laatste speelavond waarvan er 
zich 10 plaatsten voor de finale. 

Het was Gerwin Zwaan die in de finale bij de af-
stoot al een voorschot op de overwinning nam en 

deze ook niet meer uit handen zou geven. Hij werd 
op het podium geflankeerd door Dave Koenhen die 
tweede en Ivo de Wild die derde werd. De organi-
satie kijkt met trots terug op een zeer geslaagd en 
vooral gezellig toernooi. Op de laatste drie avon-
den werd er ook nog een verloting gehouden en 
werd de opbrengst geschonken aan de biljart- en 
dartvereniging. 

De organisatie dankt iedereen voor zijn inbreng en 
hoopt dat er ook in 2018 weer velen aan dit toer-
nooi zullen deelnemen. 
De volledige uitslag van de finale:  1. Gerwin 
Zwaan, 2. Dave Koenhen, 3. Ivo de Wild,  4. Bart 
van Bommel, 5. Siebe Witjes, 6. Frans Weijers, 7. 
Jan Wieggers, 8. Willem Kruk, 9. Jan Berends, 10 
Tonnie de Wild.

Van links naar rechts: Ivo de Wild, Gerwin Zwaan en Dave Koenhen
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Foto’s Cees Duindam in waterschapskantoor 

REGIO - De fototentoonstelling ‘De IJssel in bewe-
ging’ is van 11 januari t/m eind maart 2018 te be-
zoeken in de hal van het kantoor van Waterschap 
Rijn en IJssel te Doetinchem. De tentoonstelling is 
gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 8.00 en 
17.00 uur. 
Fotograaf Cees Duindam is geboren aan de Zuid 
Hollandse kust.  daar waar het water altijd aanwe-
zig is. Ook in Doesburg, waar hij al heel lang woont 
en werkt, is het water nooit ver weg. 
Om de invloed van klimaatverandering op ons ri-
vierenlandschap te verbeelden heeft hij gekozen 
voor de steeds veranderende IJssel. Meer ruimte 
voor de rivier…. Maar wat vinden de rivierbewo-

ners hiervan. Maken ze zich zorgen? Worden ze 
boos? Treffen ze zelf maatregelen? Of wachten ze 
het rustig af? Op eigentijdse wijze laten de foto’s 
van Duindam de rivierbewoners zien. Met een 
knipoog naar het verleden en de blik gericht naar 
het heden.
 
‘De IJssel in beweging’ was een onderdeel van de 
groepsexpositie ‘Shaken, not stirred’ van de IJssel-
biennale in de zomer van 2017.
Meer informatie: www.ceesduindam.nl
Het waterschapskantoor ligt aan de Liemersweg 2 
in Doetinchem, met de ingang om de hoek aan de 
Energieweg, bereikbaar via de rotonde.

INGEZONDEN

Weerbaarheidtraining 
in 4ALL
Vanaf woensdag 7 februari organiseert Caleidoz 
Welzijn opnieuw een weerbaarheidtraining voor 
alle kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Kinde-
ren die gepest worden, weinig zelfvertrouwen heb-
ben of gewoon niet zo sterk in hun schoenen staan 
leren fysieke en mentale weerbaarheidtechnieken.  
Zo kunnen zij zichzelf verdedigen, hun emoties be-
ter leren kennen en beheersen en daardoor weer 
lekker zichzelf zijn. Tijdens de training staan ple-
zier, sport en respect voor elkaar centraal. Het is 
elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur 
in jongerencentrum 4ALL, Engeveldweg 4 in Zeve-
naar. De kosten voor 10 lessen bedragen totaal 40 
euro. Voor meer informatie of om je op te geven, 
kun je bellen naar 0316-332765 of een mail naar  
4all@caleidoz.nl.  

GIESBEEK - Rick en Arno Roelofsen uit Giesbeek 
hebben een droom, samen fietsen door de Liemers 
en de Achterhoek. 
Door een handicap kan Rick geen lange afstanden 
lopen of fietsen. Met een donatie van € 1500,00 
heeft de Kiwanis Zevenaar de Liemers het mede 
mogelijk gemaakt om een duofiets aan te schaf-
fen. Veel fietsplezier Rick en Arno!

Weer lekker fietsen 
voor Rick en Anro

Jubilarissen bij GSV’38 

GIESBEEK - Tijdens de het nieuwjaarsreceptie in 
het clubhuis van GSV’38 zijn zeven leden in het 
zonnetje gezet. Patrick de Keijzer, Jerry Dellemann, 
Rik Pelgrim, Ronald Zwaan en Christiaan Willem-
sen zijn ieder 25 jaar verbonden aan de club. Henk 
Loos en Jan Leenders inmiddels 40 jaar trouw lid-
maatschap. 

De voorzitter wist bij elke jubilaris een persoonlijk 
woordje te richten over het verleden en heden. 
Opvallend was wel dat bijna iedereen wel naast 
voetbal een nevenfunctie vervult ten gunste voor 
de  voetbalclub. Henk Loos was bijvoorbeeld, naast 

speler, de stille kracht achter de eerste opzet van 
de website, medeorganisator van buurtvoetbal en 
jeugdweekenden. Jan Leenders heeft als keeper, 
vaste supporter en leider 1e elftal zijn sporen na-
drukkelijk verdient en bekijkt getrouw de verrich-
tingen van het eerste. Hij heeft met een prachtige 
actiefoto de voorkant van een boek gehaald “Een 
eeuwlang voetbal in Achterhoek en Liemers”. 

De jubilarissen kregen allen uit handen van de 
voorzitter de traditionele speld opgeprikt en van 
de talrijke aanwezigen een enorm applaus.   
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Even kort voorstellen: 
Eén van de wethouders van de gemeente Zevenaar: Carla Coers
Waar bent u geboren en getogen en in 
welke plaats woont u nu?
Geboren en getogen in Haarlem en ik woon 
nu in Giesbeek sinds 2001

Welk beroep voerde u hiervoor uit? 
Ik was communicatiemedewerker bij de 
Gelderse statenfractie van het CDA sinds 
2011. Sinds de herindeling van 2004 ben ik 
politiek actief als raadslid in de gemeente 
Zevenaar.

Welke politieke partij vertegenwoor-
digt u in het college?
Het CDA.

Hoe staat u ten opzichte van het ver-
enigingsleven in de dorpen Giesbeek 
Angerlo en Lathum en wat kunnen die 
verenigingen van u verwachten? 
We hebben in onze nieuwe gemeente een 
rijk verenigingsleven. Dat willen we graag 
zo houden. Zij kunnen onze warme steun 
verwachten omdat zij het bindmiddel zijn 
in de samenleving. Om al nader kennis te 
maken ben ik bij de pronkzitting geweest 
van de Deurdouwers in Angerlo. Samen met 
mijn collega Nanne van Dellen ga ik naar 
de carnavalsvereniging de Knor en Knalpot 
in Giesbeek voor de sleuteloverdracht van 

de gemeente. Verder zoek ik regelmatig 
contact met de dorpsraad.  

Wat zijn in het kort gezegd uw plan-
nen voor de dorpen Giesbeek, Anger-
lo en Lathum? 
Plannen zou ik graag van de inwoners 
zelf willen horen. Ik heb graag regelmatig 
contact met de dorpsraad. Uiteraard mo-
gen ze mij ook opzoeken. We hebben een 
burgerbudget waar inwoners met een 
goed idee gebruik van kunnen maken. 
Vooral ook als het plan voor de leefbaar-
heid van het dorp van belang is.  

Op welke wijze bent u bereikbaar 
voor de burgers? 
Nou persoonlijk: je mag me aanspre-
ken en bellen 0316 595144 of mailen 
c.koers@zevenaar.nl 

Hebt u nog andere zaken die u onder 
de aandacht van de lezers wil bren-
gen?
Het College motto is: we doen het graag 
samen met de inwoners en voor heel Ze-
venaar. Wat de verdeling van de dorpen 
betreft, zal ik mij speciaal ook bezighou-
den met het dorp Angerlo.

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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl

INGEZONDEN
Een boek over je eigen leven

 ‘De wereld wordt kleiner, de verhalen langer’
DUIVEN – Een echt boek over jezelf. Dankzij wel-
zijnsorganisaties als Mikado kan iedereen nu zijn 
of haar levensverhaal laten optekenen. Motto: Ie-
der verhaal is mooi en waard om verteld te wor-
den. Vrijwilligers luisteren en schrijven, de verteller 
betaalt alleen de drukkosten van het boek.
,,Dat is meestal 25 euro’’, aldus  Joke van den Berg 
uit Duiven, samen met haar man Jan de drijvende 
kracht achter het Liemerse levensboekenproject.  
De twee gepensioneerden kwamen bij de Arn-
hemse welzijnsorganisatie SWOA in aanraking 
met het fenomeen levensboeken. Jan: ,,Een tip van 
Joke. Ze zag een advertentie waarin schrijvers van 
levensverhalen werden gezocht en zei: dat is iets 
voor jou. Ik werd aangenomen als schrijver en heb 
Joke er later bijgehaald, voor de vormgeving van 
de boeken.’’

Joke werkte in het onderwijs en is een creatieve 
duizendpoot. ,,En ik ben gek met de computer, pro-
beer graag dingen uit. Samen met Jan de levens-
boeken maken is erg leuk. Nee, we hebben nooit 
ruzie.’’
,,Het was zoeken naar de rol: wat doe jij, wat doe 
ik?’’, vult Jan aan. ,,In 2015 verscheen ons eerste 
levensboek. Op een gegeven moment vroegen we 
ons af waarom er niet zo’n project in de Liemers 
was. Zo zijn we vorig voorjaar bij Mikado geko-
men. Want je moet wel een welzijnsorganisatie 
achter je hebben staan.’’
,,Het moet vertrouwd zijn’’, benadrukt Joke. ,,Als 
mijn eigen vader van 96 zou zeggen dat er elke 
week iemand over de vloer komt om naar zijn le-
vensverhaal te luisteren, zou ik me ook afvragen of 
het wel vertrouwd is.’’

Ouderen vormen weliswaar de doelgroep, maar ze 
zijn niet de enigen. ,,De jongste is 28. Ze heeft veel 
meegemaakt en kreeg het advies om haar verhaal 
als therapie op te schrijven. Dat hebben wij voor 
haar gedaan. Maar de meesten zijn 70-plus. Een 
bovengrens is er niet. Vaak wordt een verteller door 
een van de kinderen aangemeld, maar we hebben 
ook meegemaakt dat een ouder vervolgens zei: Ik 
pieker er niet over. Dus: vader of moeder moet er 
wel achter staan.’’
Inmiddels staat de teller op vijftien levensboeken, 
waarvan twaalf in de Liemers. Zes nieuwe boeken 
zijn in de maak.

Het werkgebied van het boekenproject van Mikado 
– Duiven en Westervoort, inclusief Loo en Groessen 
– werd onlangs uitgebreid met de gemeente Zeve-
naar.  ,,Bij toeval’’, aldus Jan.  ,,Na een stukje over 
ons in huis-aan-huisblad Het Gemeentenieuws 
kregen we een aanmelding van Henk Huuskes 
uit Giesbeek. Schrijfster Ilette van Silfhout heeft 
zijn verhaal opgetekend. We hebben net weer vijf 
aanmeldingen van vertellers gekregen. Dan ga ik 
kijken aan wie ik die kan koppelen. Eerst hou ik 
een voorgesprek en neem ik wat boeken mee als 
voorbeeld. Ik ben er al met al een paar dagen in de 
week zoet mee. Ik schrijf er ook nog bij. Fijn spelen 
met de taal.’’
De ervaring leert dat de schrijvers van Mikado ge-
middeld vijftien à twintig bezoeken afleggen, we-
kelijks of één keer in de veertien dagen. Daarna kan 
het levensverhaal verwerkt worden tot een boek 
en komt vormgever Joke in beeld. ,,Dan komen bij 
de verteller de fotoalbums of losse foto’s op tafel. 
Ik zoek uit wat geschikt is en fotografeer de foto’s 
ter plekke, of ik scan ze thuis. Als ik een mooi schil-
derij zie dat bij het verhaal past, dan fotografeer ik 

dat ook. Of een beeldje waar ze aan gehecht zijn.  
Zo staat in een van de boeken een zestig jaar oud 
beeldje dat met elke verhuizing meegaat. Elk boek 
is weer anders, daar moet je creatief mee omgaan. 
Soms maak ik een foto van de verteller. Uiteindelijk 
gooi ik alles in een format en geef het geheel vorm. 
Foto’s op de juiste plek, de onderschriften erbij.’’
Dan volgt de kers op de slagroomtaart: de schrijver 
en Joke brengen het splinternieuwe boek naar de 
verteller. Een feestje. ,,Bij Henk Huuskes zat de hele 
familie aan de taart.’’

Jan en Joke zijn eensgezind: ,,Het is leuk om te ver-
tellen. De wereld wordt kleiner, de verhalen langer. 
Kinderen en kleinkinderen zijn nieuwsgierig naar 
de verhalen van hun ouders en grootouders . Er 
zijn mensen bij die alleen over hun carrière willen 
vertellen, en er zijn mensen die 75 jaar geleefd 
hebben en nu op een nette manier de balans willen 
opmaken. Iedereen is apetrots als het boek klaar is. 
En ja, dan vloeien er vaak heel wat traantjes.’’

Voor meer informatie kan met bellen of mailen 
met Jan van den Berg, 0316-280916; j.berg.13@
hotmail.nl

Joke en Jan van den Berg met een keur aan levensboeken. ,,Het kan ook op A4-formaat of vier-
kant, maar de meesten kiezen hiervoor: 170 bij 240. Dat pakt lekker in de hand.’’

Beleefdheid met een wrange nasmaak
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog heb-
ben Duitse soldaten diverse hoge gebouwen op-
geblazen. In het Angerlo’s Nieuws is daarover al 
eerder geschreven. Een van die gebouwen was de 
Angerlose kerktoren. De soldaten die hun vernie-
lende taak wilden uitvoeren vonden een gesloten 
kerkdeur. Zij gingen naar koster Frits Veldhorst en 
vorderden de sleutel. Daarop bliezen zij de toren 
op en bij die actie werd ook de rest van de kerk 
zwaar beschadigd. De soldaten brachten na deze 
daad de sleutel keurig terug bij de koster…
Dit is beleefdheid waar je een wrange nasmaak 
van krijgt.
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Carnaval vier je bij CV Knor en Knalpot! 
GIESBEEK - Nog een aantal nachtjes slapen en dan 
staat carnaval voor de deur! Wij, als CV Knor- en 
Knalpot uit Giesbeek, met ons prachtige prinsen-
paar Dinand & Leonie, zijn met de laatste voor-
bereidingen bezig en hebben er superveel zin in! 
Graag nodigen we jullie uit om de carnaval met 
ons mee te vieren en brengen in het bijzonder 
onze seniorenmiddag, de optochtmiddag en het 
frühshoppen onder de aandacht. 

Op zondagmiddag 4 februari om 13.11 uur trap-
pen wij de carnaval aan met onze 55+ ers! Voel 
u niet te verlegen, te oud, te breed of te jong u 
bent van harte welkom! In deze middag staat de 
opkomst van ons seniorenprinsenpaar centraal. 
Er zullen plaatselijk en landelijk bekende buutre-
denaars zijn en onze dansgardes zullen optreden! 
De seniorenmiddag kenmerkt zich door een gezel-
lige en ontspannen sfeer waar ook de ruimte is om 
gezellig elkaar te ontmoeten en bij te kletsen. De 
entree is gratis! 
Op vrijdag 9 februari zal de kinderoptocht vanaf de 
Paulusschool door de straten van Giesbeek gaan. 
Na een gezellig programma op de Paulusschool 
ism CV Knor- en Knalpot  presenteren wij vol trots 
ons nieuwe jeugdprinsenpaar aan het dorp dmv 
onze kinderoptocht. De optocht trekt vanaf 13:00 
uur door het centrum van Giesbeek. Ps. Vergeet 
niet uw verenigingsvlag buiten te hangen! 

Op zondag 11 februari zal de grote optocht Gies-
beek opfleuren. De optocht trekt door de straten 

vanaf 13:00 uur. Sluit u aan bij deze gezelligheid en 
loop vervolgens door naar het Hof van Giesbeek, 
waar vanaf 15:00 uur onze nieuw gecontracteerde 
band Total Eclipse speciaal voor u speelt. Zij nemen 
ons van de zondagmiddag tot de avond mee met 
hun gave repertoire. Daarnaast is er speciaal voor 
de kinderen vanaf 15:30 uur een clown aanwezig. 
Carnaval in Giesbeek nog nooit ontmoet? Dan is 
dit de kans voor jong en oud! 

Maandag 12 februari zal ons prinsenpaar vanaf 
15:00 uur het frühshoppen XXL wederom in het 
Hof van Giesbeek aftrappen! Een gezellige tiroler 
middag waarbij het vooral gaat om gezellig en 
ontspannen met elkaar het leven te vieren! Pak uw 

lederhose of dirndl uit de kast en kom ons bezoe-
ken! 

Ps. Heb jij de carnavalskaart al opgehaald?
De meeste Giese carnavalsvierders hebben hun 
carnavalskaart al binnen. Heb je hem nog niet of 
wil je dit jaar voor het eerst een carnavalskaart 
aanschaffen? Geen probleem! Vanaf nu zijn de 
carnavalskaarten weer te koop bij “Cafetaria Joos-
je” in Giesbeek. 

Heb je vragen m.b.t. de carnavalskaart dan kan je 
contact opnemen met Odette Wardenier via 06-
13954303 / 0313-630475 of mailen naar info@
knorenknalpot.nl 
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Courgetti 
met pesto
2018 begonnen met goede voornemens? 
Bijvoorbeeld gezonder eten? 
Meer groente eten?
Met dit snelle recept, koolhydraatarm en veel 
groente, help ik jullie op weg. 

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 2 courgettes
- 200 g kipfilet, in blokjes gesneden
- 1 rode puntpaprika
- 1 rode ui
- 10 cherrytomaatjes
- 1 knoflookteen, geperst
- 50 g pesto 
- 1 el olijfolie
- Een spirelli (hiermee maak je spaghettislierten 
  van de courgettes)

Aan de slag!
Verwarm een koekenpan met de olie en bak hier 
de kipfiletblokjes in totdat ze gaar zijn. Maak 
spaghettislierten van de courgettes m.b.v. de 
spirelli. Verwarm een pan met water en kook de 
courgetteslierten 5 minuten in de pan, giet ver-
volgens af. 

Snijd de ui, paprika en tomaatjes in blokjes en 
voeg deze toe aan de kip samen met de knoflook 
en bak dit samen 5 minuten. Voeg vervolgens 
de pesto en de courgetteslierten toe en roer het 
geheel goed door elkaar. Breng op smaak met 
peper en eventueel zout. 

Eet smakelijk!

Groetjes, 

Merle
Kinderdiëtiste 
van LEEF
www.lekkeretenenfit.nl
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Donderdag 25 januari: Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
ANGERLO - Tijdens deze jaarvergadering kijken we 
terug op het jaar 2017 en kijken vooruit wat 2018 
te bieden heeft. Er worden jubilarissen gehuldigd 
en er wordt afscheid genomen van penningmees-
ter Thea van der Ham. Diverse commissies, zoals 
de leeskring, de culturele commissie, de contactda-
mes, doen verslag van hun activiteiten.
 
Na de pauze is er een presentatie van Midwin-
terhoorngroep Doesburg. Midwinterhoorngroep 
Doesburg telt 12 leden en zij vertellen deze avond 
over de traditie van Het Midwinterhoornblazen.

Het midwinterhoornblazen staat op de werelderf-
goed lijst en wordt alleen in het oosten van ons 
land in de adventstijd beoefend.
Midwinterhoorngroep Doesburg is heel actief om 
deze traditie “levend te houden”.
In de adventstijd geeft de groep veel optredens en 
demonstraties, o.a. in het Open Lucht Museum.
Ook organiseren ze ieder jaar in Doesburg een 
Midwinterhoorn-wandeltocht
 
De Jaarvergadering begint om 19.45 uur en wordt 
gehouden in de Meent in Angerlo. 

Wij zijn RTV Favoriet, in de volksmond ook wel 
Favoriet FM, dé streekomroep voor de gehele Lie-
mers. In de ether te ontvangen op 94.0 FM (regio 
Zevenaar/Arnhem) en 104.9 FM (regio Doesburg).
Favoriet FM is gestart met haar uitzendingen op 
1 september 1990 als lokale omroep voor de ge-
meente Zevenaar, maar zoals hierboven vermeld, 
inmiddels streekomroep voor de gemeenten Zeve-
naar, Duiven, Westervoort, Doesburg en Rijnwaar-
den.
Wij hebben gepresenteerde uitzendingen op werk-
dagen van 04.00 uur tot 24.00 uur en in het week-
end van 08.00 uur tot 24.00 uur.
Op onze vernieuwde website (www.rtvfavoriet.nl) 
is de totale programmering te vinden, inclusief veel 
meer informatie over programma’s, DJ’s en diverse 
acties.

Ons luisterpubliek varieert in de leeftijd vanaf 25 
tot 65 jaar en onze luisterdichtheid, gebaseerd op 
een luisteronderzoek van anderhalf jaar geleden, 
betreft gemiddeld 185.000 luisteraars per week.
Favoriet FM heeft een eigen Facebookpagina, 
www.facebook.com/favorietfm, welke veelvuldig 

wordt bezocht. Hier worden ook diverse acties 
online gezet met veel leuke prijzen, beschikbaar 
gesteld door diverse ondernemers uit de regio. De 
muziekkeuze is een heerlijke mix van de echte clas-
sics (gouwe ouwe) gecombineerd met de nieuwste 
hits van nu.

Favoriet FM is het platform voor ondernemers, 
stichtingen, luisteraars en wethouders uit diverse 
gemeenten, die allemaal regelmatig aanschuiven 
in de live-uitzendingen overdag, om hun verhaal 
te vertellen. Ook als luisteraar heb je invloed op 
de muziek die bij ons gedraaid wordt. Als je een 
request wilt indienen, of je hebt iets aan te merken 
op de programma’s, mail dan naar: redactie@rtv-
favoriet.nl 
Alles wordt altijd in behandeling genomen.
Favoriet FM is niet alleen maar een muziekstation, 
alle doelgroepen komen aan bod, van zowel dia-
lect tot aan sport en educatie tot aan cultuur. Wij 
zijn niet voor niets Favoriet FM, JOUW FAVORIET!

Eugène van de Schuur
stationmanager 

Even voorstellen...
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PCOB- middag in 
het restaurant 
Grotenhuys 
DOESBURG - De PCOB- afdeling Doesburg en 
omgeving organiseert eens per maand (op 
dinsdag) een middag voor haar leden. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom! 

De bijeenkomsten vinden plaats in het res-
taurant van Grotenhuys (voorheen IJssel-
zicht) Het begint om 14.45 en eindigt rond 
16.30 uur. Het adres is van Brakellaan 54 in 
Doesburg. Ingang aan de achterkant van het 
gebouw bij het restaurant.

30 januari: De lezing ‘Een reis door Israël aan 
de hand van de Bijbel’ van de heer Ad de la 
Mar uit Velp.  Ad ging in Israël op zoek naar 
herinneringen uit de Bijbel, hij wil die herin-
neringen graag met u delen. U ziet Hebron, 
Bethel en de Sinaï, Nazareth, Kana en Jeru-
zalem. Samen lopen we langs het Meer van 
Kapernaum en langs de Via Dolorosa. 

Al de fragmenten worden in een Powerpoint-
presentatie vertoond in Bijbelse volgorde. 
Het begint bij Abraham en eindigt bij de He-
melvaart.

Gelders Opera- en Operette Gezelschap 
(GOOG) in het Musiater Zevenaar
ZEVENAAR - Het GOOG verzorgt op zondagmid-
dag 28 januari een concert in het Musiater.  Aan-
vang: 14.30 uur.

Het GOOG is een sterk, ervaren muziektheaterkoor 
met brede repertoirekennis. Zij kunnen de juiste 
lading geven aan het karakter van het stuk, dat 
meestal nog onderkoeld blijft in concertante pre-
sentaties. Het GOOG biedt ook projectzangers de 
gelegenheid hun favoriete stuk nu eens in een 
theatrale setting uit te voeren. GOOG heeft de be-
schikking over een eigen vocaal ensemble en so-
listen. Deze hooggekwalificeerde amateurzangers 
zingen allemaal zelf de solopartijen

Onlangs heeft het GOOG met veel succes in het 
stadstheater Arnhem en Theater Lampegiet te 
Veenendaal Carmina Burana van C. Orff uitgevoerd. 
Het Arnhemse theater was uitverkocht en in Veen-
endaal waren ook behoorlijk veel bezoekers. Totaal 
is de Carmina voor 1000 mensen uitgevoerd. De-
genen die de Carmina niet hebben gezien, krijgen 
nog een herkansing. Het programma bevat voor de 
pauze een grote selectie van Carmina Burana door 
koor, ensemble en solisten. Solisten van het GOOG 
zijn: Bertil Muller, Pieter Troost, Martine Alink, Eddy 
Braam, Marjo Harmsen en Wilma Engelage. Het is 
heel uniek dat een semi-professioneel koor dit met 
eigen solisten in kan vullen.
Na de pauze wordt er door het ensemble van het 

GOOG een programma gebracht met liederen van 
Kurt Weill en eindigen deze selectie met The Drin-
king Song gebracht door het mannen ensemble.
Ook komen de opera-operette liefhebbers aan hun 
trekken.
Na de selectie van Kurt Weill kunt u weer luisteren 
naar koor- en solisten  van het GOOG. Zij brengen 
een selectie uit La Straniera van V. Bellini, waar-
bij Wilma Engelage de solistische partij voor haar 
rekening neemt. Daarna nemen de solisten Marjo 
Harmsen en Roger Knoben het over met het duet  “ 
Wer uns getraut” uit Der Zigeunerbaron.
Daarna komt een selectie uit Die Fledermaus van 
J. Strauss. In deze selectie doen ook twee Zeven-
aarse solisten mee, t.w. Loes Emmerink en Henk 
Serné  mee. 

Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij de kassa van het 
Musiater. De entreekaarten zijn € 17,50 pp,

Het concert staat onder muzikale leiding van di-
rigent Hans Lamers, waarbij de muzikale begelei-
ding in handen is van pianist Chris Kok.
Donderdag 18 januari zal er via RTV Gelderland 
aandacht aan het GOOG geschonken worden en 
kunt u vast genieten tijdens een voorproefje die ze 
laten zien. De opnames werden gemaakt tijdens 
een repetitie.
Verder kunt u meer informatie vinden op de web-
site van het GOOG: www.goog.nl



AGENDA

Open Tafel. Kosten € 8,00.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij Caleidoz tel. 0316-526994. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo
Donderdag: 17.00 uur Samen Eten in het Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. 

22 jan. ‘18 Welfare Giesbeek: 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
22 jan. ‘18 Oranjevereniging Angerlo: Jaarvergadering in De Meent 
 Aanvang 20.00 uur
24 jan. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
25 jan. ‘18 Jaarvergadering Vrouwen van Nu, aanvang 19.45 uur in De
 Meent Angerlo
26 jan. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
26 jan. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
30 jan. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur wandelen, 
 verzamelen bij parkeerterrein De Beek.
02 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Sjoelen in Grotenhuys: 
 van Brakellaan
04 feb. ‘18 Seniorenmiddag CV Knor en Knalpot
06 feb. ‘18 Kegelmiddag Vrouwen van Nu. 14.00 uur in het Kegelcentrum
 Doesborgh in Doesburg
06 feb. ‘18 Welfare Lathum: 14.00 - 16.00 uur Het Gebouw Lathum
09 feb. ‘18 Kinderoptocht CV Knor en Knalpot
09 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
09 feb. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
10 t/m 13
feb. ‘17 Grote carnaval CV Knor en Knalpot
13 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur wandelen, ver-
 zamelen bij parkeerterrein De Beek.
14 feb. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
17 feb. ‘18 GSV’38 “Club van 100” naar FC Schalke 04
20 feb. ‘18 Welfare Lathum: 14.00 - 16.00 uur Het Gebouw Lathum
21 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.00 uur, Bowlen. Dorps-
 huis Drempt. (fietsers vanaf de  Meipoort om 13.30 uur).
21 feb. ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie Weerstation Lichtenberg
23 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
23 feb. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
26 feb. ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Ontspanningsavond 
 aanvang 19.30 uur met Amateurvereniging uit Lobith.
 Hof van Giesbeek
27 feb. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur wandelen, ver-
 zamelen bij parkeerterrein De Beek.
28 feb. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
03 mrt. ‘18 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo m.m.v. orkest Cabrio. 
 Aanvang 20.30 uur.
04 mrt. ‘18 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)
      M.m.v. orkest Cabrio, feest tent Angerlo.
09 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
14 mrt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
24 mrt. ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Paas-Lentefeest  
 aanvang 14.00 uur m.m.v. Seniorenkoor Vivace.
 Hof van Giesbeek
23 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
28 mrt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
28 mrt. ‘18 Vrouwenver. Lathum: 19.30 uur, Modeshow. Het Gebouw 
30 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Paastoernooi 2018
06 april ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
11 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
18 april ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie eenjarige en kuip planten
23 april ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Ontspanningsavond 
 aanvang 20.00 uur m.m.v.  de Dorusparodie.
 Hof van Giesbeek
25 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
09 mei ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
10 mei ‘18 Vrouwenver. Lathum: Uitstapje

KERKDIENSTEN

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

zondag 21 januari 10.00 uur Oecumenische viering te Giesbeek
  Voorganger ds. Eldering uit Velp
zaterdag 03 februari 19.00 uur Pater G. Remmers / Caeciliakoor
  H. Eucharistie
dinsdag 06 februari 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
  H. Eucharistie
zondag 18 februari 10.00 uur Oecumenische dienst in Lathum
  Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
zaterdag 03 maart 19.00 uur Pastor J. Heemink / Caeciliakoor
  Woord- en Communie
dinsdag 06 maart 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
  H. Eucharistie
zaterdag 24 maart 19.00 uur Palm Pasen, H. Eucharistie
  Pastoor Thanh / Caeciliakoor
vrijdag 30 maart 15.00 uur Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

zondag 21 januari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 28 januari 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 04 februari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 16.30 uur Martinikerk: Geert Corstens
zondag 11 februari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 18 februari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 februari 10.00 uur Martinikerk: ds. Henk Teeuwen
 19.00 uur Grotenhuys: mw. Rietman
zondag 04 maart 10.00 uur Galluskerk: ds. Roel van Oosten

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 21 januari 10.00 uur Oecumenische viering te Giesbeek
   Voorganger ds. Eldering uit Velp
zondag 28 januari 10.00 uur ds. Bomer uit Doesburg
zondag 04 februari 10.00 uur ds. J. v.d. Wal uit Velp
zondag 11 februari 10.00 uur Viering van het Heilig Avondmaal
   ds. A. Jonkman uit Zevenaar
zondag 18 februari 10.00 uur Oecumenische viering in Lathum
   Voorganger van de RK kerk
zondag 25 februari 10.00 uur ds. G. Jansen uit Lathum/Giesbeek
zondag 04 maart 10.00 uur ds. C. Klaver uit Beek
zondag 11 maart 10.00 uur ds. W. ten Boom uit Didam
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4 februari Preek van de Leek – 
Geert Corstens over ‘Vergeving’
Mr. Geert Corstens was van eind 2008 tot eind 2014 president van het hoogste 
algemeen rechtscollege in het land: de Hoge Raad der Nederlanden. Hij was 
ook enkele jaren president van het Network of Presidents of Supreme Judicial 
Courts in the European Union. Voordat hij in 1995 tot de Hoge Raad toetrad 
was hij 14 jaar hoogleraar strafrecht in Nijmegen.  Corstens haalde regelmatig 
de media met uitspraken. Hij is soms kritisch over de manier waarop politici 
omgaan met het recht en de rechtspraak. Corstens staat open voor het debat 
over de modernisering van de rechtspraak.

Na elke ‘Preek van de Leek’ is er bij een drankje en een hapje gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. De aanvangstijd is 16.30 uur. De Kerk is open vanaf 
16.00 uur. In de regionale pers wordt een vooraankondiging gepubliceerd met 
nadere informatie over de betreffende ‘Preek van de Leek.’ De ‘Preek van de 
Leek’ in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente 
te Angerlo-Doesburg. 

U / jij bent van harte welkom! 
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INGEZONDENTOP 2000 Show- en nieuwjaarsreceptie 
in Sporthal de Panoven
GIESBEEK - Op zaterdag 23 december jl. sloot 
Sportcafé Aktief, gevestigd in de Sporthal de Pa-
noven in Giesbeek, het jaar 2017 in stijl af met een 
TOP2000 Show. 

Eigenaar Fred van den Berg had deze avond het 
sportcafé ingericht als TOP2000 locatie waar de 
aanwezigen vanaf 18.00 uur zelf een keuze kon-
den maken uit nummers uit de TOP 2000 welke, 
soms voorzien van beeld, door DJ Hammie vervol-
gens vakkundig aan elkaar gepraat werden. 

Zo vlogen we die avond kris kras door de TOP2000, 
van oud tot recent, van laag tot hoog genoteerd, 
van hardrock tot smartlap, alles kwam voorbij en 
een enkeling waagde zich, al dan niet geholpen 
door een alcoholische versnapering, tot het ma-
ken van een dansje. Ook de kinderen waren van 
harte welkom en konden zich uitleven in sport en 
spel in de Sporthal, waar ook de mogelijkheid was 
om met elkaar te gamen op een groot scherm. Zo 
beleefde iedereen onder het genot van een hapje, 
een drankje en prima muziek een erg leuke avond, 
wie weet krijgt het bij het einde van dit jaar een 
vervolg. 

Op vrijdag 5 januari was het in dezelfde sporthal 
alweer tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie 

Huldiging leden 
Koninklijk Doesborghs Mannenkoor

van Cateringbedrijf Hof van Eden en Sportcafé Ak-
tief.  Nadat iedereen elkaar het beste voor het ko-
mende jaar gewenst had kon men zich op de dans-
vloer wagen op de muziek die verzorgd werd door 
DJ Frank. Daarnaast boden Ans Stuart en Fred van 

den Berg de genodigden als vanouds een heerlijk 
koud en warm buffet aan. Op deze drukbezochte 
avond was het tot laat erg gezellig en kan men 
weer terugkijken op een geslaagde opening van 
het nieuwe jaar. 

DOESBURG - Op deze foto gemaakt tijdens de hul-
diging van de jubilarissen van het KDM ziet u de 
volgende leden: Eerste rij:  V.l.n.r. Jan Westerberg  
60 jaar.  Gerrit Banda 40 jaar 
Tweede rij:  Paul van de Zee, Henk Gieling (achter 
G.Banda) en Wim Leenders.
Derde rij: Theo de Man en Jan Leenders allen 25 
jaar lid.

Achter Wim Leenders ziet u de voorzitter van het 
KDM Frans Emmen daarachter de voorzitter van 
het KNZV. 

Het was een gezellig en leuk feest met een stamp-
potbuffet en een rad van fortuin. Dit jaar 2018 is 
een wederom een jaar vol activiteiten en meerdere 
concerten. 

Uitgekozen
Van alles is een competitie te maken. En dat 
doen ze dan ook op de tv. Van koken tot en met 
vreemd gaan, van het kennismaken met een 
boer tot en met het trouwen met een volstrekt 
vreemde: giet het in een wedstrijdvorm en heel 
Holland bakt er wat van. 

Je hebt wedstrijden waar we met z’n allen aan 
meedoen. Zoals de verkiezingen. Een wedstrijd 
waar we weinig van snappen, maar wel verant-
woordelijk zijn voor de eindscore. Twijfelend 
tot en met het stemhokje zetten we ergens een 
rode stip. Een keus die ons opeens betrokken en 
zelfs strijdbaar maakt. En al hebben we geen 
idee waar onze partij voor staat, wij zijn voor 
geen andere partij dan die. 

Nou is het voor een leek, en zijn we dat niet 
allemaal, ook niet makkelijk om politici en hun 
programma’s te onderscheiden. Als ze hun 
mond opendoen zeggen ze allemaal niets en 
op de kaft van al hun programma’s staat iets 
als ‘Samen’ of ‘Bruggen slaan’, gevolgd door 
iets nationalistisch als ‘Voor Nederland’ of een 
net niet confronterende versie van ‘Eigen volk’. 
Van de laatste verkiezingscompetitie heeft heel 
Holland weer niks gebakken. Of, sorry, toch wel: 
gebakken peren. Met zoveel smaken en zoveel 
koks een gerecht in elkaar zetten is ‘een uit-
daging’, hoeveel bruggen je samen ook slaat. 
Uiteindelijk zal er wel wat op tafel komen, maar 
of dat van ons eigen volk automatisch de win-
naar maakt?
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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 finan-
cieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de AN-sup-
porters; 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.

• Bridgeclub Angerlo • Adriaan en Ineke Worm • Lokaal Belang • E.C.P. 
Hendriks-Reijmer • Freddy en Diny van Bommel • J.J.W. Kelderman-Leen-
ders • CV. De Knor en de Knalpot • Dik en Margy Bril • R. te Loo/G. Kaper 
• M. Rispen-Visser • J.W. Dekkers-Beekman • V.V. Angerlo Vooruit • Drum- 
en Showfanfare Red & Black Giesbeek • P.J. van Rijn • Aanstoot van Bavel 
Makelaars • R.G.M. Oostendorp • Parochie St. Willibrordus • Mw. Sloot-
Hensel • Mw. J. Zuydam-Rosendal • J.A.H.M. Becker • Mw. M.W.G. Sen-
horst-v.d. Boom • Fam. Looten • Henny en Jan v.d. Brink • G. Hendriksen 
en K. de Man • A.G.M. Huting-Jansen • Stucadoor en Terrazzo Tonin • Mw. 
A.J.S. Maatman-Hennekeij • Lies en Wim Tieben • Acupunctuur De Liemers 
• A.J. Witjes • Fleur & Time • J.H. Peters  • Hr. en mevr. Fohr - Foht Borger • 
E.H.J.M. Thiel • Smirdex Nederland • W. Haverkamp en A. Haverkamp-Ver-
weij • Anneke Nijman en Adri Breure • Johan en Bep Geurds • St. Gebruik 
Culturele zalen De Brede Blik • Ronnie en Frederique Hammink • Wim van 
Haren • Het Hof van Giesbeek • Geert en Til Witjes • W. Vels • A.J. Elffrink 
• Gors en Ineke Weijers • Feestvereniging Lathum • H. Abbing • Hanneke 
en Nanne Kampstra • Henny en Otto Bonte • Koersbalver. De juiste Koers 
• Harry en Ida Oostland • Leo en Truus Engelsman • C.V. De Deurdouwers 
Angerlo • St. Oranje Boven Lathum • Fam. Klein Herenbrink • S. Harmsen 
• R.C.M. van Beusekom • Schutterij EMM • Hennie en Marissa Huting • 
Stichting Giesbeach • Hr. W. en mevr. M. Roelofs-Smits • W.F. Besselink • 
G.J. Tomassen • Mevr. K. en Hr. M. Roekens • Joost Thiel • Tonny Meyer 
CDA Zevenaar • Annelies Arnoldus Massages • Martien en Hennie Janssen 
• Sportvereniging GSV’38 • W. Mulder en mevr. C. Mulder v. Sluys • H.W. 
Peters • Nico en Ilma Veenendaal • M.B. Siebelink-van Dijk Porter • Teun 
en Ria Kelderman • Kees en Mia Goes • Rien en Gerdy v.d. Bogaard • G.J. 
Regelink • Gerard en Ria Soethof • Mieken en Jan Deen • Maarten en 
Nicolien Soethof • Jan en Diie Ubbink • M. Szoltek • H.T. Huuskes • M.W.F. 
Giesbeek • Christine Dameskleding • H. Wolters • Ries Wieggers Beheer 
• M.G. v.d. Voort Haanvark+flamingo • H. C.J. Heeroma • Brigitte Derksen 
en Geert Wieggers • G.T. Leupen-Jansen • Ben en Ine Beekman Vossen • E. 
v.d. Kamp Rooyen • Loonbedrijf Kriesels • Parochie st. Willibrordus • Koo-
zand b.v. • J. Kock en M. de Kievit • Wilbert en Trea van Haren • Joop Baars 
• Chr. Vrouwenvereniging Lathum • J.E. Agelink-Hoogveldt • Fam. Giesen 
• Hans en Trudy Niels • A.T. Rabeling • Sjef en Clari Broere • KDM/RMK • 
J.W. Turk • St. Behoud Galluskerk • Marchien Wiltjes • Ontspanningsver. v. 
ouderen Angerlo • Regien en Hans Becker • Familie Heebink • Esther en 
Toine v.d. Lisdonk • Wim en Marietje Lourens • Vrienden de Lathumse Kerk 
• Theo en Martha de Man • J.H. Stuart • Gerard en Thea Raben • Slagerij 
gebr. Witjes • Herman en Ria Witjes • A.P.L. Witjes • A.A.J. Engelsman • 
Geurt en Anita Smids • Henk en Klaske Groenewoud • M.P.Tjeenk Willink 
• Corrie en Frans Worm • F.M. Sas en Mw. T. Smit • Janneke en Willem 
Morrenhof • Frank en Marion v.d. Rijst • Rosl en Willie Ipskamp • Hans en 
Tanja Verhoef • Wendy en Gerwin Zwaan • Otto en Sabine Salomons • A. 
Minkman • H.A. Jansen • Jan en Hennie Otten • Rijna en Willem Sijbrant 
• J.A. van Straten • Jan en Maria Giesen • Mw. M. Rispens-Visser • Ruud 
en Joke Cornelissen • Hr. en Mevr. Groot Enzerink • Jos en Corien Baars 
• H.L. Dolman- v. Zadelhoff • H.J. Thiel • Frans en Gerda Weijers • P.J. van 
Rijn • De Knor en de Knalpot • Jan en Willie den hartog • Geert en Thea 
Wentink • J.H. Gores en Mw. M.A. Gores - Hardenbol • Annie en Leo v.d. 
Boom • Fotherkenning IJsseldorpen • Dik en Margy Bril • Diny van Bom-
mel • Welfare Angerlo • Bridgeclub Angerlo • Adriaan en Ineke Worm 
• Wim en Marietje Lourens • St. Jeugdwerk Giesbeek •

INGEZONDEN

Uitslag gedichtenwedstrijd 
 
ANGERLO - Donderdag 25 januari is het Gedichtendag en daarmee start de 
Poëzieweek die duurt van 25 januari tot en met 3 februari. Het is een evene-
ment dat in Nederland en in België veel dichters op de been brengt om uit hun 
werk voor te dragen en dat veel aspirant-dichters inspireert tot het schrijven 
van gedichten.
De Protestantse Gemeente te Angerlo/Doesburg heeft in het kader van deze 
Poëzieweek nu voor de zevende keer een gedichtenwedstrijd georganiseerd, 
met als thema ‘theater’. Ook dit jaar is er weer een behoorlijk aantal inzendin-
gen binnengekomen. En als u bij de uitslag wilt zijn, moet u zeker op donder-
dag 25 januari naar het beeldige middeleeuwse Galluskerkje in Angerlo gaan. 
Daar wacht u een inspirerende avond. Natuurlijk wordt de winnaar van de ge-
dichtenwedstrijd bekend gemaakt. Daarnaast draagt Eva Schuurman voor  uit 
eigen werk. Zij is dichteres des Achterhoeks en wil u graag meevoeren op haar 
gedachten. Karin & Caroline beloven ons een optreden met grappige, ont-
roerende en aanstekelijke liedjes van eigen makelij en Eddy Berentsen zingt 
teksten van anderen en begeleidt zich daarbij op de gitaar. 
Het juryrapport wordt doorgenomen door Tineke Beishuizen, die een aantal 
van de niet winnende maar evengoed mooie inzendingen zal laten horen.
Er worden hapjes en drankjes geserveerd en we gaan er vanuit dat de avond, 
net als in voorgaande jaren, een groot succes zal zijn.
 Aanvangstijd 20.00 uur – entree € 5 all in
Galluskerk, Dorpsstraat 31, Angerlo

Fadozangeres Maria Liberato 
in Lathum 

LATHUM - Iedereen die wel eens door de oude binnenstad van Lissabon heeft 
gezworven, heeft daar  waarschijnlijk fadomuziek uit de cafeetjes en restau-
rants horen komen. Voor de echte Portugese fado hoeft u binnenkort echter 
niet naar Lissabon of Coïmbra: vrijdag 2 februari kunt u gewoon in het kerkje 
van Lathum terecht. Maria Liberato brengt daar dan de echte, authentieke 
fadomuziek ten gehore. Fado is het Portugese levenslied, ontstaan in de arme 
wijken van Lissabon rond 1830. De liederen vol weemoed en heimwee  weer-
spiegelen  de gemoedstoestand van de ziel (saudade). Vaak beschrijven ze de 
gewone dingen uit het leven. De sfeer die de liederen oproepen kan variëren 
van ernstig tot vrolijk. Maria Liberato is geboren en getogen in Portugal en 
woont al weer een aantal jaren in Nederland. Fado is haar passie en daarom 
heeft ze in 2015 haar eigen groep opgericht met Henk Laarman op gitaar en 
Louis Roes op gitaar en guitarra Portuguesa, het instrument dat bij uitstek 
het karakteristieke geluid van de fado bepaalt. Maria Liberato heeft in beide 
gitaristen uitstekende begeleiders gevonden. Henk Laarman en Louis Roes zijn 
al jaren als solist en in verschillende groepen op het podium te vinden. Maria 
brengt eigen bewerkingen van Portugese fado’s van bekende vertolkers als 
Amália Rodrigues, Ana Moura en Mariza.   
Voor een authentieke beleving heten we u op 2 februari van harte welkom!
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 8, - ; koffie vooraf: gratis.
Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail (vvlk@chello.nl) of per telefoon 
0313-631915. Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor 
aanvang van het concert. 
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