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Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl

Aan de weg 
timmeren
De heren hebben hun oordeel geveld; er deugt 
helemaal niets van. De wegwerkzaamheden 
in het dorp zijn nog niet afgerond, maar het 
eindresultaat is al bekend: waardeloos. De he-
ren weten hoe het, zonder kennis van zaken 
en zonder hun handen uit de broekzakken te 
halen, allemaal veel beter had gekund en ge-
moeten, want ‘het zijn onze ‘belastingcenten’.
 
Niet dat dit per se een leeftijdgebonden 
kwestie is, maar wat opvalt is dat de mensen 
‘bevrijd’ van het arbeidsproces het hardst zijn 
in hun oordeel. En dat natuurlijk met recht 
en reden, want ‘er zijn geen vaklui meer’, 
‘kinderen leren niet meer denken, daar heb-
ben ze hun mobiel voor’ en ‘vroeger wisten 
wij nog wat werken is’. De wereld van nu 
oogst alleen misprijzen en daarmee worden 
de wegwerkers, net terug van hun lunch, ook 
afgeserveerd.

Wegwerkers hebben het lichamelijk al zwaar 
genoeg. Het is niet nodig ze met dit geneuzel 
ook geestelijk af te matten. Goed, meer dan 
een schouderophalen hebben zij er niet voor 
over, maar werk je aan de weg dan is deze 
ondank je dagelijks loon. En dat ergert mij.
Wat mij ergert is dat ik mijzelf ook schuldig 
maak aan dit oordelen en veroordelen. Vanaf 
de zijlijn commentaar leveren, niet altijd met 
verstand van zaken, zonder verantwoordelijk-
heid te nemen. Te makkelijk. Ik neem mij voor 
wat vriendelijker te zijn, zeker voor politici en 
bankiers, twee beroepsgroepen waar ik regel-
matig op loop af te geven.
Goede voornemens, altijd moeilijk om je 
daaraan te houden. 

Samen zwerfvuil ruimen

Zwerfafval is ‘hot’; van al dan niet statiegeld tot 
en met de plasticsoep in de oceaan. Zo groot het 
probleem ook is, zo eenvoudig kun je er zelf wat 
aan doen. In de gemeente Zevenaar gaan veel 
vrijwilligers dat zelf doen gezamenlijk op grote 
schaal aanpakken. Vanaf maandag 12 tot en met 
24 maart steken zij in het kader van ‘De weken van 
Nederland Schoon’ de armen uit de mouwen. 

Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 maart zijn 
het vooral de Zevenaarse basisscholen die, getooid 
met knijpers, hesjes en vuilniszakken, de omgeving 
van hun school ontdoen van zwerfvuil. Dit doen 
zij  in het kader van het schoolproject ‘Schoon, 
heel gewoon’.  Voor de jongste kinderen worden 
er gastlessen georganiseerd door NME de Lie-

mers. De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 krijgen 
een theatervoorstelling “Midas en het boterham-
met-pindakaas zakje.”  De groepen 4, 5 en 6 gaan 
creatief aan het werk met afval en de oudste kin-
deren brengen een bezoek aan het Aanbiedstation 
in Zevenaar. 

Daarnaast nemen op zaterdag 24 maart de Werk-
groep Leefklimaat Zevenaar, NME de Liemers, 
Werkgroep Gelders Eiland Schoon en de gemeente 
Zevenaar deel aan de LANDELIJKE OPSCHOON-
DAG. Ook wijkteams, dorpsraden, hengelsportver-
enigingen, de scouting en politieke partijen nemen 
deel.  Samen zorgen zij ervoor dat zwervend vuil 
een goede bestemming vindt. 
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ADVERTORIALEijkelkamp Foundation helpt mensen in 
Benin aan veilig drinkwater
In Benin, West-Afrika, heeft ongeveer 45% van 
de inwoners te maken met onveilig (drink)water 
afkomstig uit rivieren, poelen en putten. Vervuild 
water is één van de grootste bedreigingen voor de 
volksgezondheid, met name voor kinderen. Stich-
ting de Eijkelkamp Foundation wil daarom 100.000 
inwoners van plattelandsprovincie Alibori voorzien 
van duurzame toegang tot veilig drinkwater. Hoe? 
40 jonge, werkeloze studenten uit Benin, worden 
opgeleid tot Water Ondernemer.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van Royal Eijkel-
kamp in 2011, is Stichting de Eijkelkamp Founda-
tion opgericht. De stichting richt zich op bijzon-
dere doelen op het gebied van bodem en water. 
Na diverse kleinschalige projecten ondersteund te 
hebben, is de Eijkelkamp Foundation in 2014 een 
eigen project gestart: De Water Ondernemer.

Het idee
Het idee achter De Water Ondernemer voorziet in 
een situatie waarin inkomen gegenereerd wordt 
uit het maken en onderhouden van waterputten, 
ook wel Water Access Points. Inwoners van Noord 
Benin beschikken hierdoor over veilig drinkwater 
tegen redelijke betaling. De opbrengsten van De 
Water Ondernemer worden vervolgens verdeeld. 
Enerzijds is er een spaarrekening waaruit De Wa-
ter Ondernemer zichzelf, de bron en de daarop 
gebouwde drinkwaterpomp kan onderhouden en 

op den duur nieuwe wa-
terputten kan installeren. 
Anderzijds dragen de on-
dernemers een percen-
tage af waarmee weer 
nieuwe Water Onderne-
mers worden opgeleid.

Stand van zaken en 
ondersteuning
Inmiddels zijn we 4 jaar 
verder. 10 Water Onder-
nemers zijn inmiddels 
opgeleid en beheren 8 
Water Access Points die 
samen 5.000 inwoners 
voorzien van water. We 
zijn dus op de goede 
weg, maar hebben ook 
nog een lange weg te gaan. Met name vanuit fi-
nancieel oogpunt. Vanuit de Nederlandse overheid 
hebben we meer dan 1 miljoen euro subsidie ge-
kregen. Desondanks hebben we nog altijd te ma-

ken met een tekort. Ondersteuning is daarom meer 
dan welkom. Wilt u het project ondersteunen of op 
de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar  founda-
tion@eijkelkamp.com.
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Veurug joar dejen Henry Schut en Maxim Hart-

man tegen mekaar un challenge: fitter noa ow 

veertugste joar. Ze zouwen dan in un half joar 

tiet allerlei oefeningen doen woardeur ze fit 

werden en ok un wasbordje kregen: zo’n six-

pack as buuk wej wel. Henry Schut won die 

challenge en stond deurum op ut blad Men’s 

Health. Jeetje wan spieren zeg. Toenk da heur-

de zei’k tegen mien fietsmoat; zuwwe da ok us 

doen? Mor zien kommentaar was: da geet ons 

nie meer lukken doar zun we te oud veur en 

aan de anabole steroïden doar begin ik nie aan, 

zei die dur bi-j. Toch liet die gedachte van dat 

sixpack mien niet los. Dus ik dit veurjoar nor 

de Aerofit in Duuven um us te kieken hoe ver 

dak doar mee goa kommen. Allerlei fitnusap-

peratuur steet ow doar ter beschikking. Zo ok 

un circuitje e-gym. Op acht apperaten kuj doar 

de been, de buuk, de rug en nog veul meer an-

dere spieren treenen. Ut apperaat wut op ouw 

kracht, de zogenaamde nulmèting, ingesteld 

en noa verloop van tiet kuj aan de hand van un 

test bepoalen of dei veuruut bun gegoan. Die 

test veuraf, deej ik dus braaf. Ik had un paar 

weken nie gesport in verband met un bietje 

prik prik in de kèèl, dus de conditie was nie 

top. Mor toenk un wèèk noa de test disse effe 

ging deurproaten, zei die dak gin beste condi-

tie had. Ik dach ut nie zei ik bi-j mien eigus.  Da 

kan toch niet zo slecht zun.  Mor goed at hi-j ut 

zeit zalt wel zo zun want hi-j had ut gemèten. 

Mor goed, zeg ik loa mien da papierke met die 

uutslag moar us effe zien. Toenk doar op keek 

stond dur bøvenaan un lèèftiet vermeld, die 

drie kruuskes onder mien lèèftiet lag.  Toenk 

um doar attent op maakte vergeleek die mien 

mètingen met de goeje tabel en zei die dat 

ut helemoal okee was. Da wou toch ok zegge 

dacht ik: op noar mien eerste sixpack.
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

INGEZONDEN

Voorbereidingen inspraakprocedure overnachtingshaven Giesbeek 

Einde onderzoeksfase milieueffect-
rapportage dichterbij
GIESBEEK - Rijkswaterstaat gaat de doorstroming 
en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de 
IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in 
de Valeplas bij Giesbeek. Tijdens het bestuurlijk 
overleg van 20 februari hebben Rijkswaterstaat 
en de gemeente Zevenaar gesproken over de sa-
menwerking bij de voorbereidingen van de ter 
inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan 
en de vergunningen. Daarmee is de volgende fase 
gestart. Tijdens een informatiebijeenkomst in het 
najaar wordt het gewijzigde plan en ontwerp aan 
de omgeving gepresenteerd. Daarna volgen de 
voorbereidingen voor de ter inzage legging, die 
begin 2019 staat gepland.
 
Hans Winters, wethouder Ruimtelijke Ordening van 
de gemeente Zevenaar: “Ik ben blij dat Rijkswater-
staat de wensen van de omgeving en de gemeen-
teraad heeft meegenomen in het nieuwe plan en 
ontwerp. Dat heeft er toe geleid dat is gekozen 
voor de voorkeurslocatie in de Westlob en dat min-
der ligplaatsen worden gerealiseerd.” Het aantal 
ligplaatsen is na uitvoerig onderzoek in juni 2017 
naar beneden bijgesteld. In de afgelopen maanden 
heeft Rijkswaterstaat deze wijziging doorgevoerd 
in de plannen, onderzoeken en ontwerp van de 
haven.
 
Onderzoek veiligheid op het water
In de zomer van 2017 heeft de omgeving veel 
vragen gesteld over de veiligheid van de recre-
atievaart als de haven in gebruik is genomen. 
Rijkswaterstaat onderschrijft het belang van een 
veilige inpassing van de overnachtingshaven in de 
Valeplas. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten 
om een extra onderzoek uit te voeren naar deze 
veiligheid. Belanghebbenden uit de waterrecreatie 
en beroepsvaart zijn nauw betrokken bij dit on-

derzoek. De resultaten worden opgenomen in de 
milieueffectrapportage.
 
Hoe nu verder?
Naast het onderzoek naar de veiligheid op het 
water vinden ook onderzoeken plaats over de 
natuurcompensatie, de verplaatsing van de wa-
terscouting, de grondverwerving en de verhuur van 
sportvisrechten. Als alle onderzoeken zijn afgerond 
kan ook het ontwerp van de haven definitief wor-
den gemaakt. Belanghebbenden worden geïnfor-
meerd over hoe hun inbreng is verwerkt. Rijkswa-
terstaat en de gemeente Zevenaar presenteren in 
het najaar het gewijzigde plan en het definitieve 
ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst. Hierna 
bereidt de gemeente Zevenaar samen met Rijks-
waterstaat de procedure voor om het ontwerpbe-
stemmingsplan, de milieueffectrapportage en de 
vergunningen ter inzage te leggen. De start van de 
ter inzage legging staat gepland voor begin 2019.  
 
Overnachtingshaven Giesbeek
Rijkswaterstaat wil de doorstroming en veiligheid 
van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren. 
Een overnachtingshaven in de Valeplas bij Gies-
beek moet een plek bieden voor de binnenvaart 
om uit te rusten, zodat zij veilig hun reis kunnen 
voortzetten. Ook de Giesbeekse schippers kunnen 
straks van de haven gebruik maken. De verwachte 
ingebruikname is in 2022.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.
nl/overnachtingshavengiesbeek of bel met de (gra-
tis) landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 
0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m 
vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 
tot 18.30 uur).

Dag vogels, dag bomen
Er is al zo weinig groen in Giesbeek. Steeds 
minder bomen ook. Mèt of zonder storm 
worden er bomen weggehaald. Soms 
wordt een storm aangegrepen om ook an-
dere bomen maar de ‘slopen’. Dan heb je 
tenminste geen vergunning nodig…

Nu waren de Peppels bij Sporthal de Pa-
noven klaarblijkelijk aan de beurt. Wat rest 
is een stapel stammen en bulten zaagsel. 
En natuurlijk een hele lege plek en een le-
lijke groen-uitgeslagen sporthal. Een gat 
dus. 
Leuke binnenkomst voor fietsers, dagjesmensen 
en toeristen. Echt een trekpleister.... Als je het toe-
risme wilt versterken, moet je dat vooral zo doen.

En waarom? De populieren waren aan hun einde; 
de sterkte van de dijk werd aangetast door de wor-
tels (iets wat afgelopen jaren niet aan de orde was, 

want toen hadden ze nog geen wortels of zo); of 
?? Zeg het maar.
Eigenlijk zou het zo moeten zijn dan voor elke 
boom die wordt weggehaald er twee nieuwe ge-
plaatst moeten worden. En niet van die dunne 
kleintjes….

Toine van de Lisdonk



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDENSteun de Stichting Oranje Evenementen 
Giesbeek
GIESBEEK - Dit jaar organiseert de Stichting Oranje 
Evenementen Giesbeek op vrijdag 27 april voor het 
10e jaar een spetterende Koningsdag op het Dorps-
plein in Giesbeek. Onder het motto “Festijn op het 
Plein” zal tijdens dit jubileumjaar het Dorpsplein 
extra vol met activiteiten staan voor jong en oud 
waar iedereen kosteloos aan kan deelnemen. 

De Rabobank Graafschap is één van de vele spon-
soren. Zij steunt vele sportclubs, culturele gezel-
schappen en andere verenigingen financieel om 
hun doelen te kunnen realiseren. Zij doet dit mid-
dels de Rabobank Clubkas Campagne. De basisge-
dachte van de campagne is dat leden van Rabo-
bank Graafschap inspraak krijgen op de verdeling 

van een gedeelte van de winst van de bank. Deze 
winst vloeit zo terug naar het lokale verenigings-
leven. De leden beslissen van 5 april t/m 19 april 
2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. 

Elke stem levert voor de betreffende vereniging 
of stichting een bepaald bedrag op. Juist in deze 
tijd, waarin het binnenhalen van financiële mid-
delen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage erg 
belangrijk. Dus mocht u lid zijn van de Rabobank 
stem dan op onze Stichting Oranje Evenementen 
Giesbeek, dan zorgen wij voor een onvergetelijke 
Koningsdag. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Badmintonclub 
Giesbeek doet mee 
aan de Rabobank 
Clubactie! 
GIESBEEK - Rabobank Graafschap-Midden draagt 
het verenigingsleven in de regio een warm hart 
toe. Nu organiseren zij een clubkascampagne voor 
de verenigingen  in de regio. 
De Rabobank stelt dit jaar maar liefst  150.00 euro 
beschikbaar!!!       

De leden van de Rabobank krijgen dit jaar 5 stem-
men per persoon te verdelen, waarvan je maximaal 
2 stemmen op je favoriete club kunt uitbrengen.  
De 150.000 euro wordt dan gedeeld door het aan-
tal stemmen, waar dan een bedrag uitkomt. Dus 
hoe meer stemmen de club krijgt, hoe hoger het 
bedrag voor de club wordt. 
Je kunt stemmen van 5 april tot en met  19 april. 
Dus wij, van de badmintonclub Giesbeek hopen op 
uw steun! 

Heeft u ook een keer zin om te komen badminton-
nen? Dan kunt u vrijblijvend een paar keer mee-
spelen. Heeft u geen racket;  geen probleem, dat 
hebben wij voor u. 
Wij spelen iedere donderdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in sporthal de Panoven in Giesbeek. Na 
afloop is er nog  gelegenheid voor een drankje in 
de bar van Sportcafe Actief. 
Wij zien u graag. 
Voor eventuele vragen kunt u mij bellen op 06-
12870678 

Frank Visser Penningmeester B.C.Giesbeek 

Stem op St. Gregorius tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne

GIESBEEK - St. Gregorius doet ook dit jaar mee 
aan de Rabobank Clubkas Campagne. Heeft u 
een stemkaart in de bus ontvangen? Breng dan 
tijdens de stemperiode van 5 april t/m 19 april uw 
stem(men) uit op St. Gregorius want uw stem is 

geld waard! Ieder lid van de Rabobank ontvangt 
vijf stemmen waarvan u er maximaal twee op de-
zelfde club mag uitbrengen.
Namens het bestuur en de muzikanten van St. Gre-
gorius alvast bedankt voor uw stem!

Oranje Boven Lathum doet mee met 
de Rabobank Clubkas Campagne!
LATHUM - Rabobank Graafschap geeft verenigin-
gen en stichtingen, die zich inzetten met en voor 
vrijwilligers, een financieel duwtje in de rug. Dit 
doen zij door middel van de Rabobank Clubkas 
Campagne, een zeer mooi initiatief! 

Als lid van Rabobank Graafschap mag u tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op uw 
favoriete clubs.  Leden van Rabobank Graafschap 
ontvangen een paar dagen voor deze periode een 
stemkaart met daarin een unieke persoonlijke code 

waarmee u kunt stemmen. De stemperiode loopt 
van 5 t/m 19 april. 

Stichting Oranje Boven Lathum doet mee met deze 
Campagne. Ons doel is om het ontvangen geld te 
gebruiken voor een nieuw frame voor ons Oranje-
dag doek. Team Oranje Boven Lathum bedankt u 
alvast voor uw steun.

Tot 27 april, Koningsdag Lathum, een gezellige 
ochtend in Lathum voor groot en klein.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Een damesuitje.

Waarom leken Lathumse mannen er 
vaak zo vermoeid uit te zien? Nou, zij 
waren waarschijnlijk hard aan het werk 
terwijl de dames een leuk uitje hadden. 
Die conclusie zou je bijna trekken na de 
zoveelste foto in het Angerlo’s Nieuws 
waarop alleen maar dames zijn gefoto-
grafeerd terwijl zij duidelijk samen op 
stap waren. Of waren er bij de dames 
soms handige fotografen terwijl er bij 
uitstapjes van de Lathumse mannen 
niemand op het idee kwam daarvan een 
plaatje te schieten? Wij roepen de heren 
op om het tegendeel te bewijzen. Stuur 
uw foto’s van het herenuitstapje op naar 
de adressen hieronder. We scannen de 
afbeelding en u ontvangt hem zo snel 
mogelijk terug.

Van bijgaande foto willen we natuurlijk 
weer graag weten wie er op staan, wat 
het tijdstip is en bij welke gelegenheid 
die is gemaakt. Reacties gaarne naar 
Frits van den Berg, tel. 0313 63 1751, of 
Henk Derksen, tel 0313 63 1218. 
Mailen kan ook: gerritje.van.den.berg@hetnet.nl 
of henk.janny.derksen@gmail.com

De vorige afbeelding van Lathum stond in het An-
gerlo’s Nieuws van 23 december 2017. 
De plaat voor de deur van de Lathumse kerk is 

gemaakt in 1961 na de geloofsbelijdenis van de 
catechisanten. Het zijn: 1. Gerrit Puijman, 2. Derk 
van Milligen, 3. Diet Puijman, 4. Nelly van Zadel-
hoff, 5. Hetty Wielheesen, 6. ds. Kees van Otteren, 
7. Riekske Ribbers, 8. Corry Hoegen.

Hartelijk dank voor de hulp.



• pagina 06 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 maart 2018 • • pagina 07 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 maart 2018 •

INGEZONDEN

Sfeervolle middag bij 50 jarig 
bestaan O.V.O. Angerlo
 

ANGERLO - Op zaterdag 24 februari hadden de leden van de ontspanningsver-
eniging voor ouderen ( OVO) in Angerlo een gezellige middag i.v.m. het 50 ja-
rig bestaan van hun vereniging. De leden werden op deze middag bij aanvang 
verrast op heerlijk gebak bij de koffie. Nadat de voorzitter Mevr. A van Arem 
had geopend, nam Mevr. D te Kortschot het woord. Zij bedankte het bestuur 
en de koffiedames voor hun grote inzet voor de leden en de vereniging. Hierna 
overhandigde zij de bestuursleden een boeket bloemen en de koffiedames 
kregen een doosje chocola.
Hierna traden De Starlight Sisters uit Ellecom op. Deze dames hadden een 
afwisselend programma van allerlei liedjes van o.a. The Andrew Sisters en uit 
de 40 - 50 er jaren. Onder het genot van een hapje en een drankje genoten  
de leden van hun zang. Na een bijzonder geslaagde middag ging eenieder om 
ca. 16.30 uur huiswaarts.

NL Doet in Angerlo

ANGERLO - 10 Maart j.l. was het zover. Er kwamen cliënten en vrijwilligers 
naar zorgboerderij De Weijdeblick aan de Eldrikseweg in Angerlo om de bin-
nenboel te verven en de bloemetjes buiten te zetten. Ook werd er een begin 
gemaakt om de tuintafel op te knappen.
Allemaal in het kader van NL Doet, een geslaagde dag. Fijn dat zoveel mensen 
vrijwillig een middag opofferen, dank daarvoor.

De Weijdeblick Angerlo.

Schrijfster Josha Zwaan komt 
donderdag 29 maart naar 
Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
 
Josha Zwaan, geboren in 1963 in Nieuw-Zeeland, verhuisde toen ze 3 jaar was 
met haar ouders terug naar Nederland. Ze groeide op in Zeeuws-Vlaanderen, 
West-Friesland en op de Veluwe. Na haar studies Andragologie en Sociale Pe-
dagogiek werkte ze jarenlang in de jeugdhulpverlening. Al van jongs af aan 
schreef ze, schrijven bleef een rode draad in haar leven. De tijd om verhalen te 
schrijven vond ze pas weer toen haar kinderen groter werden. Na haar 40ste 
verjaardag besloot Josha serieus werk te maken van haar schrijversschap. Ze 
publiceerde verhalen in o.a. Trouw en Volkskrant Magazine. In 2010 verscheen 
haar debuutroman “Parnassia”. Dit boek gaat over een Joods meisje, wat in 
de oorlogsjaren in Zeeland ondergedoken is bij een pleeggezin. Na de oorlog 
hebben haar pleegouders geweigerd haar terug te geven aan haar vader.
In 2013 verschijnt haar 2e roman “Zeevonk”. De schrijfster neemt de lezer 
mee in de rijke geschiedenis van het zeeschip “de Willem Ruijs”. Parallel ver-
telt de roman het verhaal van Freija, een vrouw, die als klein meisje met haar 
moeder geinterneerd werd in een van de Japanse kampen.
 
Beide boeken zijn schitterend geschreven en laten een grote indruk bij de 
lezers achter.
 
De lezing van Josha Zwaan is op 29 maart in de Meent in Angerlo.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen €6,--
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INGEZONDENSuper kofferbakverkoop in Giesbeek

GIESBEEK - Zondag 6 mei zal er wederom een 
SUPER kofferbakverkoop worden gehouden. Deze 
kofferbakverkoop, die door de vrienden van de 
Giese Toren wordt georganiseerd, zal rondom de 
kerk plaatsvinden. Het zal zeker de moeite van ‘t 
bezoeken waard zijn.   

In de Tuinstraat, de Pastoor Slingerstraat en achter 
de kerk zal het vol staan met fleurig geopende kof-
ferbakken. Ook zal dit jaar de kwaliteit en het aan-
bod beter en groter zijn dan de voorgaande jaren. 
Er zullen verkopers aanwezig zijn die vanwege de 
voorjaarsschoonmaak hun zolder, schuurtje, vlie-
ring of garage hebben opgeruimd en zo proberen 
op deze kofferbakmarkt de spullen die ze niet meer 
nodig hebben, aan de man of vrouw te brengen. 
Spullen waar men op uitgekeken is krijgen op deze 
dag weer een nieuwe kans. Kleding en schoeisel 
worden gestreken en/of schoon aangeboden, in 
een uitstekende staat en van goede kwaliteit zijn 
deze artikelen begeert bij velen, zeker bij degenen 
die in deze tijd van een uitkering moeten rond ko-
men.  

Maar er is natuurlijk veel meer te koop: streek-
producten, verzamelingen boeken, tijdschriften en 
geïllustreerde bladen, serviesgoed, snuisterijen, 
potten en pannen, machines, bestek, fietsen, ge-

reedschap, lampen, tafels en stoelen, poppen en 
beren, etc. 

Wat er te vinden zal zijn, is door niemand te voor-
spellen, voor iedereen zal er iets bij zijn en de 
prijzen liggen gunstig. Het loven en bieden geeft 
sfeer aan deze verkoop. Alleen bij voldoende aan-
bod zal er om 14.00 uur een veiling zijn met de 
mooiere stukken die worden ingebracht. Mocht u 
nog waardevolle spullen bezitten en die beschik-
baar wil stellen voor de herbouwde Giese Toren 
dan kunt u altijd even bellen naar de volgende 
mob.nummers  06-10252829 of 06-12604822, de 
Vrienden van de Giese Toren komen ze dan halen 
en zullen u dankbaar zijn. 

Tevens zijn er deze dag vele attracties o.a. een 
springkussen, schminken, een clown, een jonge-
renband en een saxofonist. Voor de jeugd beloofd 
het een onvergetelijke dag te worden.   Als men 
het geslenter moe is, kan men op een van de ter-
rasjes genieten van een hapje, een drankje en on-
der dat genot, genieten van de gezellige muziek.                                                                                                             
De kofferbakverkoop is van 9.00 uur t/m 16.00 uur.           
Tot ziens op 6 mei.           

Voor meer info, kijk eens op www.giesbeektoren-
hoog.nl

Repair Café Zevenaar
Wat doe je met een cd-speler die niet open wil, een 
broodrooster die het niet meer doet , een heggen-
schaar die hapert of kleding die gerepareerd moet 
worden? Of heeft u problemen met uw computer 
waardoor u hem niet meer gebruikt?  Of dat mooie 
oude klokje dat het allang niet meer doet en er 
maar staat?

Kom dan op 28 maart  naar het Repair  Café Zeven-
aar om samen met vrijwilligers je kapotte spullen 
te repareren, deskundig advies te krijgen en om 
elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. 

Het Repair Café Zevenaar elke tweede en vierde 
woensdag van de maand.  
Datum:  28 maart
Tijd:  14.00 tot 16.30 uur
Adres:  Steenhuizen 6 Zevenaar
Informatie: b.vanhall@caleidoz.nl 

Seniorenraad 
Angerlo
 
Ouder worden als uitdaging! Gebruik uw ideeën, 
kennis en ervaring voor het (nieuwe)ouderen be-
leid van de gemeente Zevenaar. 
 
Wij zijn op zoek naar senioren die met ons mee 
willen denken en werken. Word lid /bestuurslid van 
de seniorenraad Angerlo!
 
Wat doet de Seniorenraad:
– belangenbehartiging voor senioren in Angerlo, 

Giesbeek en Lathum
–  fungeert als spreekbuis naar de gemeente
–  organiseert activiteiten o.a. “de dag van de Ou-

deren”
–  werkt samen met het Platform Senioren Zeven-

aar, Caleidoz en gemeente Zevenaar.
 
Hebt u belangstelling of vragen, neem contact op 
met: Harry Pelgrim. M: harrypelgrim@gmail.com.

Mini Molenweek-
end Inzameling
GIESBEEK - Op zaterdag 7 april houdt drumfanfare 
Red & Black weer een eerste inzameling van twee-
de hands spullen voor het Molenweekend. 

Het duurt nog even voordat het weer Pinksteren is, 
maar met de komst van de lente is het ook weer 
tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. 

Dus: heeft u nog bruikbare spulletjes die u weg-
doet? 
Lever deze dan in bij Red & Black! Zij nemen ze 
graag van u over.

Zaterdag 7 april van 09.00 tot 11.30 uur in het 
clubgebouw, Landaansestraat 6a Giesbeek.

Informatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 Op zaterdag 24 maart organiseert Siza van 10.00 
tot 12.00 uur een informatie-inloopochtend over 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die getrof-
fen zijn door hersenletsel, naasten, mantelzorgers, 
huisartsen en andere verwijzers en alle andere be-
langstellenden. 

Tijdens de inloopochtend is er aandacht voor de 
achtergronden van niet-aangeboren hersenletsel, 

de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan, maar 
ook voor het behandel- en begeleidingsaanbod 
van Siza. De inloopochtend vindt plaats in de Regi-
onaal Expertisecentra NAH in Arnhem.
 
Inloopochtend
Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 24 
maart van 10.00 tot 12.00 uur in het Regionaal 
Expertisecentrum NAH Arnhem, Jachthoornlaan 1 
in Arnhem.



• pagina 08 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 maart 2018 • • pagina 09 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 maart 2018 •

INGEZONDEN

Midlive pop 2018
‘Time flies when you are having fun’ 
zeggen ze weleens. Dit geldt zeker 
voor Midlive pop. Wat begon als een 
ideetje tijdens de kerst onder het ge-
not van een biertje, beleeft dit jaar 
zijn lustrum.

De jaren zijn voorbij gevlogen en over het algemeen mogen we niet klagen over de 
belangstelling. Het idee om een gezellige avond te organiseren voor mensen tussen 
35 en 80 met live muziek kan zich toch verheugen in een warme belangstelling.

We organiseren dit jaar Midlive pop op 2 juni 2018. We hopen dat we dan wat 
familie- of buurtfeesten vermijden. Dit jaar hebben we in tegenstelling tot vorig 
jaar weer 2 bands, zodat we eigenlijk de hele avond live muziek hebben. We hopen 
altijd op een goede ´interactie´ tussen de 2 bands en voor dit jaar moet geen enkel 
probleem zijn wat ons betreft. 

De lokale helden van The Jibs worden afgewisseld door Left Hand Thread die wereld-
beroemd zijn in de omgeving Lichtenvoorde en ondertussen ook in de omgeving van 
recreatiepark de Veerstal. 
De ondersteuning voor een gezellig avondje lijkt ons hiermee fantastisch ingevuld. 
Nu nog lekker weer en genoeg belangstelling en we hebben weer een geweldige 
Midlive pop.
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INGEZONDEN

www.rotak.nl

DWV maakt nieuwe hoofdsponsor bekend
DOESBURG - Tijdens de drie gehouden thuiswed-
strijden van de waterpolocompetitie 2017-2018, 
24 februari jl. in zwembad Den Helder, heeft DWV 
(Doesburgse Watersport Vereniging) de naam 
bekendgemaakt van haar nieuwe hoofdsponsor. 
Retail Bouw Nederland zal de komende drie jaar 
onlosmakelijk verbonden zijn aan de zwem- en 
waterpolovereniging uit Doesburg als hoofdspon-
sor. 

Retail Bouw Nederland, gevestigd in Doetinchem, 
is zo’n 10 jaar geleden opgezet om in heel Neder-
land flexibel maatwerk te kunnen leveren voor 
particulier, retail en projectbouw. Een gemotiveerd 
team houdt zich vooral bezig met ver- en nieuw-
bouw, restyling van retail en met bouwservice voor 
particulier en bedrijven. Hun werkwijze laat zich 
het best omschrijven als flexibel, efficiënt, en snel 
bouwen voor kwalitatief hoogwaardige projecten. 
Daarnaast beschikt Retail Bouw Nederland over 
een uitgebreid netwerk van vakkrachten waarmee 
zij regelmatig samenwerken.

Na de onthulling sprak voorzitter André Vreman in 
een korte toespraak zijn waardering uit voor deze 
verbintenis en benadrukte nogmaals het belang 
van het hebben van een hoofdsponsor. Hij bedank-

te mede-eigenaar Wim Riewald met de gedane 
toezegging. Zijn vrouw Ingrid ontving uit handen 
van de Jolande Vreman, namens de Sponsorcom-
missie een grote bos bloemen. Het ruimschoots 

aanwezige publiek ondersteunde de toespraak van 
de voorzitter met een daverend applaus.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze web-
site: www.dwvdoesburg.nl 

Famiglia Tonin 65 jaar Terrazzo werk in Nederland
GIESBEEK - In een gezellig gesprek met een wijn-
tje en het uitzicht op de Sluis in Giesbeek wordt 
aan de Kerkstraat in Giesbeek 65 jaar geschiede-
nis van het familiebedrijf Tonin besproken. Daaruit 
blijkt het volgende: de basis van het bedrijf vindt 
zijn oorsprong in de crisistijd van de jaren ‘30 in 
Europa. 

Camillo Tonin neemt in die tijd in Noord Italië  af-
scheid van zijn vrouw en kinderen en kan uiteinde-
lijk in Nederland als terrazzo-werker aan de slag. 
Na verloop van tijd komen zijn vrouw en kinderen 
over naar Arnhem waar zij zich in de Spijkerstraat 
vestigen. Daar in de Spijkerstraat 65 jaar geleden, 
begint hij zijn eigen terrazzo-bedrijf gespeciali-
seerd in granietwerk zoals trappen en vloeren. De 
zonen leren het werk van hun vader: materiaalken-
nis, technieken, tradities en ook de familiegehei-
men gaan over op de volgende generatie. Zoon 
Nello zet zijn bedrijf voort. 

Terrazzowerkbladen en -vloeren, pleister- en stu-

kadoorswerk en restauratie. Het bedrijf wordt nu 
gerund door Gioacchino Tonin, achterkleinzoon 
van Camillo. Hij leerde niet alleen zijn ambacht in 
de praktijk van vader en grootvader maar ging ook 
terug naar Friuli Venezia om daar les te krijgen van 
de meesters in deze bijzondere techniek. 

Bij het terrazzo-werk van de famiglia Tonin moet je 
niet denken aan massaproductie maar aan prach-
tig vakwerk. Restaureren van terrazzowerk is een 
van de specialiteiten van Tonin. 

Omdat terrazzo en stukadoorswerk veel van het 
lichaam vraagt, doet Chino dit werk part-time en 
heeft hij daarnaast een wijn en koffiehandel die 
vooral aan restaurants levert. Een wijnproefavond 
waar een aantal van zijn bijzondere wijnen uit Friuli 
geserveerd wordt, met daarnaast proeverijen van 
hapjes levert gegarandeerd een gezellige avond 
op, zoals Chino uit ervaring weet te vertellen. 

Een en ander te bekijken op: www.tonin.nl en 
www.facebook.com/Vinofriulanonl
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HALFVASTEN 2018
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Uitslagen Halfvasten optocht 2018
Dweilorkesten
1 Dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters – Lichtenvoorde
2 Dweilorkest Alles Went band - Doetinchem
3 Dweilorkest Busband – Nijmegen (vaste plaats bij de tent!!)

Showorkesten
1 Sambapalooza - slagwerkgroep Crescendo - Ooy-Zevenaar 
2 Drum en Showfanfare MR H.M. van der Zandt - Velp 
3 Drum-en Showfanfare Red & Black - Giesbeek 

Categorie 1: getrokken Carnavalswagens
1 de Dröpkes - Nieuw-Dijk‘’Blik op de weg’’
2 Cg de Vruutdruuvels - Loil ‘’Triompf Olympische Winterspelen 2018” 
3 Cg de Reteflossers - Wehl ‘’33 jaar CV de Mölledraejers Nieuw-Wehl’’
4 Cg Roekeloos - Beek ‘’Nao 11 jaor trekken wi-j alles uut de kast’’ 
5 Cv de Daklozen - Kilder ‘’Wi-j gain met de Lion King op avontuur en streven naor....”

Categorie 1a: zelfrijdende Carnavalswagens
1 Sökkels/Rakkenakkies - Loil ‘’De Galliërs van Montferland’’ 
2 de Torito’s - Loil ‘’Op eenzame hoogte’’ 
3 de Nachtegaals - Loil ‘’Panda gekte in de Angerlose Halfvastenoptocht met Wu.... “
4 de Deurdrammers - Loil ‘’In schuren vol met nare geuren, tot Prachtwagens vol....”
5 de Drednekkels - Didam ‘’Wi-j zitten hier niet veur de moo-ig-geit’’  

Categorie 2: Loopgroepen > 10 personen (niet gemotoriseerd)
1 de Möllemutsen - Wehl ‘’Wi-j zun zo trots as un pauw’’ 
2 de Bolle Toetjes - Loil ‘’Voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang....”

Categorie 2a loopgr > 10 gemotoriseerd
1 Cv de Toetenburgers - Zevenaar‘’Flower Power, Back in Time’’
2 Buurt & Co - Lobith ‘’Tollusindianen’’
3 de Valentina’s - Wehl ‘’Ier is ’t Carnaval’’ 

Categorie 3: Loopgroepen klein 3-10 pers.
1  Delta Girls - Nieuw-Dijk ‘’Wat nou…..Dieet, let’s Celebreed’’ 
2  TieDt Zat - Beek  ‘’Sat-u-daar-an#metoo’’
3  de Verrassing - Loo  ‘’Carnaval op stelten’’

Categorie 3a: Loopgroepen klein 3-10 pers. Gemotoriseerd
1  Raadsvrouwen Deurdauwer-s Dieren  ‘’Wij zijn in de wolken van Prinsenpaar’
2  de Deurtreiers - Nieuw-Dijk ‘’Disney als is het maar voor even met carnaval 
  komen wij...” 

Categorie 4: Individu/Duo’s
1  Carnavalslol met Pol - Twello ‘’Niks an!” 
2  Bc Last Moment - Nijkerk  ‘’Ik heb een Steigerplank’’ 
3  Mevrouw van den Boom - Giesbeek  ”Bomen gekapt? Ik ben ontsnapt!“

Categorie 5: (Jeugd) Prinsenwagens
1  Cg de Piepkus - Kilder  ‘’Prins Joris den 1ste ‘’ 
2  Cv de Deurdreiers - Groessen‘ ’’Prins Gerrie den 1ste ‘’ 
3  Cv De Vrolijke Slörpers - Didam  ‘’Prins Bennie den 1ste ‘’ 

Categorie 6: Carnavalscreaties
1  de Droatneagels - Loil  ‘’Wij zijn niet blij met fipronil in ons ei’’ 
2  Nie Niks - Nieuw-Dijk ‘’EK vrouwenvoetbal’’ 
3  Cg Altied Schik - Didam  ‘’Roodkapje pas op! De wolf loopt los in het 
  Montferlandse bos’’

AWARD ‘’Gezelligste Terras in Angerlo 2017’’ (13 locaties beoordeeld)
1  Locatie Zweers - Spreekstalmeester met bijzondere kwaliteiten
 - Goeie gastheer
 - Gezellige uitstraling
2  Locatie Knuman Altijd goed
3  Locatie Mark Roelofs Verrassende nieuwkomer aanmoedigingsprijs
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Een ‘’schone” 
leefomgeving
ANGERLO - Zaterdag j.l. is wederom op initiatief 
van de wijkpreventie Angerlo een actie Nederland 
Schoon gehouden. In en rondom Angerlo werd met 
vele handen het zwerfafval verbannen. Stichting 
Halfvasten, de verschillende buurtverenigingen 
en mensen op persoonlijke titel hielpen graag een 
handje mee. Het is onvoorstelbaar, aldus Geert 
Balduk, dat mensen met of zonder nadenken com-
plete plastic tassen met vuil in sloten en bermen 
dumpen. Lege blikjes, autobanden, wieldoppen, 
volgepropte vuilniszakken en pasjes zijn jaarlijks 
terugkomende zaken. Fijn dat er zo veel mensen 
mee willen helpen om de omgeving leefbaar te 
houden. Angerlo is weer trots op haar vrijwilligers.
Bedankt.

De wijkpreventie 

Gezelligste terras Halfvasten 2018

ANGERLO - De halfvasten zondag is rijk aan terras-
sen. Overal kom je vrolijke parasols met comforta-
bele zitjes en culinaire versnaperingen tegen. Het 
leidde bij de zoektocht naar het beste terras van 
de halvasten 2018 tot verrassende en aangename 
ontdekkingen. 

De juryleden kwamen juweeltjes tegen en voelden 
zich vaak als kinderen in een snoepkraam. Maar 
niet al het zoet dat ze tegenkwamen was even 
goed. Hier en daar zag en proefde de jury ook 
de nodige gemakzucht en slordigheid. Maar hoe 
mooi en feestelijk een terras er ook bij ligt en hoe 

smakelijk de lekkernijen ook zijn, de beleving en 
toewijding maken een bezoek aan een terras tot 
een genoegen of een ontgoocheling. Een glimlach 
en een vriendelijk woord zijn het zonnige gezicht 
en prettige stemgeluid van elk goed terras.

Dorpstraat 8 werd zondag tijdens de Halfvasten 
optocht gekroond met de award van het ‘gezel-
ligste’ terras 2018.  Jan, Marjolein, Michel en de 
spreekstalmeester/dj wisten onder toeziend oog 
van ‘koningin’ Wil een sfeervol terras te creëren.  
Alle benodigde componenten waren deze mooie 
zondagmiddag aanwezig, aldus de jury.   
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INTERVIEWNieuwe stal aan de Bandijk in Lathum

Beli, jullie hebben een mooie nieuwe stal la-
ten bouwen. Voor stallen hebben vakmensen 
zoals jij speciale namen. Wat voor soort stal 
staat er hier te flonkeren van nieuwigheid? 
Een ligboxenstal voor de melkkoeien. Het is een 
stal waar koeien kunnen liggen, eten en gemolken 
worden. Speciaal aan deze stal is het lichtdoorla-
tende dak. Licht, lucht en ruimte voor de melkge-
vende koeien was onze grote wens. 

Kun je schetsen wat er allemaal moet ge-
beuren voordat je zo’n mooi gebouw er hebt 
staan?
Voordat je mag bouwen moet je een vergunning 
hebben die getoetst is aan natuur,  milieu en bouw 
eisen. 

Hoeveel ‘dames’ kunnen hier onderdak krij-
gen?
De stal is gebouwd voor 130 koeien. In combinatie 
met de plaatsen van de bestaande stal geeft dit 
een enorme verbetering.  

Hoeveel koeien worden hier dagelijks gemol-
ken?
Op dit moment hebben we 120 melkgevende 
koeien. 

Een kampioenskoe levert per jaar heel wat 
liters melk, kun je het verschil aangeven van 
de prestaties van een koe nu en een koe van 
bijvoorbeeld 10 jaar geleden? 
Het verschil zit niet zo zeer in de liters,  meer in het 
gemak hoe een koe die liters geeft. 
Koeien houden vind ik alleen leuk als die koeien 
zich lekker voelen. Voorwaarde daarvoor is een uit-
gebalanceerde voerwijze, optimale huisvesting en 
hygiëne. Gemiddeld geven de melkkoeien op ons 
bedrijf 35 liter melk per dag. 
Vergelijk het met de olympische winterspelen. De 
prestaties van sporters worden steeds beter, ook 
door optimale voeding, kleding, etc. 

Hoe verloopt dat melken, kun je een beetje 
een inkijk geven in dat gebeuren?  
Wij melken met een melkrobot. De koeien in de 
stal gaan zelf naar de robot  en worden dan auto-
matisch gemolken.  Middels een 3D camera wor-
den de spenen aangesloten. 

Met hoeveel mensen run jij je bedrijf? 
Ik zit samen met mijn ouders Jan en Willie den Har-
tog in het bedrijf.

Wat zijn de taken van deze mensen?
Zowel voor de melkveehouderij als voor de  pluim-
veevermeerdering is er veel geautomatiseerd. Een 
belangrijke taak voor ons alle drie is controle uit-
voeren op alles wat automatisch gaat. We hebben 
elke dag 4 controlerondes. Bovendien staat op veel 
installaties een alarm dat gekoppeld is aan onze 
mobiele telefoons. 
Speciale taken voor ons individueel zijn het voe-
ren van de koeien en kalveren 2x per dag, dat mijn 
vader en ik doen. Mijn moeder coördineert de ei-
erverwerking. 

Wat waren de bottelnekken toen de ‘dames’ 
van de oude naar de nieuwe woongelegen-
heid gingen? 
Dat verliep helemaal perfect. De koeien waren in 
no-time helemaal gewend aan de nieuwe omge-
ving en looproutes. 

Beschrijf eens een werkdag van een boer, een 
dag in de zomer en een dag in de winter.
De genoemde 4 controlerondes blijven in de zomer 
en winter van kracht. In de zomer is er extra  arbeid 
voor het beweiden van de koeien en het inhalen 
van goede voeding voor de winterperiode. 

Hoe blijven jullie als boer bij de tijd en leer 
je inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in 
jullie branche?
Wij hebben veel plezier in ons werk. De regel-
geving is niet altijd even makkelijk, maar als het 
uiteindelijk resulteert in een betrouwbaar voedsel-
pakket en goede woonomgeving voor onze consu-
menten dan werken we daar graag aan mee. Met 
plezier samenleven als consument en producent is 
heel belangrijk! 

Zonder boer geen voer, lees ik wel eens. 

Welke producten levert jullie bedrijf aan onze 
voedselketen? 
Wij leveren melk aan Friesland Campina en wij 
leveren bevruchte eieren die worden uitgebroed 
(bij broederij ter Heerdt te Babberich). De hennen 
die daaruit komen gaan de eieren leggen voor de 
consumptie. 

Kun je aangeven wat het verschil is tussen 
een biologisch gerund bedrijf en jouw bedrijf?
We hebben afgelopen jaren  veel geleerd van onze 
biologische collega’s. De antibiotica zijn drastisch 
teruggedraaid. Wij produceren sterk vanuit de 
kringloopgedachte.  Het verschil blijft de toepas-
sing van kunstmest en gewasbeschermingsmid-
delen .  

Misschien heb je zelf nog wat zaken die je on-
der de aandacht wilt brengen?
Een grote wens van mij is een goede wisselwerking 
tussen burger en boer.  Zowel voor wat betreft leef-
omgeving (biodiversiteit) als producent/consument 
relatie. 

We hebben een prachtig beroep en eigenlijk kan ik 
er nog veel meer over vertellen. 

Een verslag van het gesprek met Beli den Hartog:
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INGEZONDENEVEN VOORSTELLEN ...Nanne van Dellen 
wethouder van de gemeente Zevenaar 
Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden en 
woon sinds 1994 in Giesbeek. 

Welk beroep had u voor dat u wethouder 
werd?
Ik was zelfstandig pensioen- en inkomensadviseur.

Welke politieke partij vertegenwoordigt u in 
het college?
Dat is de partij Lokaal Belang

Hoe staat u ten opzichte van het vereni-
gingsleven in de dorpen Giesbeek Angerlo en 
Lathum en wat kunnen de verenigingen van u 
verwachten? 
Ik sta ook voor het rijke verenigingsleven; zij ver-
vullen een gigantisch belangrijke rol in de dorpen. 
Veel verenigingen hebben gebrek aan vrijwilligers. 
Ik zou willen proberen het samenwerkingsverband 
tussen verenigingen te stimuleren. Je zou het ver-
enigingsleven ook meer kunnen inzetten voor so-
ciale doeleinden zoals vereenzaming van ouderen 
tegengaan. 

Wat zijn kort gezegd uw plannen voor Gies-
beek Angerlo en Lathum?
Er is nu een initiatiefgroep die een dorpsraad wil 
opstarten. Daarbij wil ik waar mogelijk graag on-
dersteunen. 

Op welke wijze bent u bereikbaar 
voor de burgers? 
Persoonlijk: je mag me aanspre-
ken, bellen 0316 595144 of mailen 
n.vandellen@zevenaar.nl . 

Hebt u nog andere zaken die u on-
der de aandacht van de lezers wilt 
brengen? 
Maak gebruik van de mogelijkheden 
die je hebt als burger om de politiek 
te gebruiken wanneer het voor u van 
belang is. Zie het niet als drempel. Wij 
zijn er voor u.

Welke specifieke zaken vallen on-
der uw verantwoordelijkheid?
Dat zijn:  de financiën en belasting-
zaken, de harmonisatie van belas-
tingtarieven, de harmonisatie van 
subsidiegelden, het vastgoed, grond-
exploitaties, sport, mijn speciaal aan-
dachtsgebied als wethouder is: Gies-
beek en Babberich  

Heeft u nog vragen aan wethou-
der Nanne van Dellen? 
Bel of mail hem gerust!



• pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 17 maart 2018 •

MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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Curry madras
Deze curry met een mooie gele kleur en veel 
groente is een makkelijke en populaire avond-
maaltijd!

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 1 grote bloemkool
- 400 ml halfvolle melk
- 200 gram ongekookte zilvervliesrijst
- 200 gram kipfilet
- 200 gram snoeptomaatjes
- 1 grote rode ui
- 1 rode paprika
- 2 el Curry madras kruidenmix zonder zout 
  (Jonnie Boer)
- 2 el vloeibaar bak en braad

Aan de slag!
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de ver-
pakking. Verwarm een grote koekenpan met de 
bak en braad. Snijd de kipfilet in kleine stukjes en 
bak deze goudbruin in de koekenpan. 

 Snipper de ui en fruit deze in de pan met kipfilet. 
Snijd ondertussen de bloemkool, paprika en to-
maatjes in stukken en voeg deze ook toe. 

Roerbak het geheel ongeveer 7 minuten. Voeg 
nu de melk en de kruidenmix toe en roer goed 
door. Laat het mengsel ongeveer 20 minuten af-
gedekt sudderen op middelhoog vuur, roer regel-
matig door. Verdeel de rijst over twee borden en 
voeg de curry toe.

Eet smakelijk!

Groetjes, 
Merle 
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Zwerfvuil opruimen met 
HSV “Ons Genoegen” Giesbeek

GIESBEEK - Op zaterdag 24 maart 2018 vindt de 
Landelijke “Zwerfvuildag” weer plaats. In heel Ne-
derland gaan vrijwilligers op pad om het zwerfaf-
val op te ruimen. Het thema ‘Nederland schoon’ 
spreekt voor zich en staat bij HSV “Ons Genoegen” 
hoog in het vaandel. Evenals voorgaande jaren zal 
de vereniging die dag in actie komen om op zoveel 
mogelijk plekken in en rond Giesbeek het zwerfvuil 
op te ruimen. 

Voor deze landelijke zwerfvuildag roept HSV “Ons 
Genoegen” vrijwilligers op mee te komen helpen 
om met elkaar zoveel mogelijk wijken en buurten 
in Giesbeek schoon te maken. Zwerfafval is voor 
veel inwoners een doorn in het oog. En hoewel de 
Gemeente er veel aan doet om de openbare ruimte 
zo schoon mogelijk te houden, voorkomt dat niet 
dat er toch op veel plekken op de straat en in de 
bermen afval ligt. 
Ons Genoegen is van mening dat niet alleen de 
overheid verantwoordelijk is voor het schoonhou-

den van de openbare ruimte, maar dat dit zeker 
ook een verantwoordelijkheid is van de inwoners 
zelf. Met deze actie hoopt de vereniging inwoners 
bewust te maken van die eigen verantwoordelijk-
heid.

De gemeente zal materiaal beschikbaar stellen en 
aan het eind van de actie het ingezamelde zwerf-
vuil komen ophalen. We verzamelen zaterdag 24 
maart 2018 om 08.30 uur bij het clubgebouw van 
HSV “Ons Genoegen” Landaansestraat 6b Gies-
beek en stoppen ca 12.00 uur.

Voelt u zich geroepen om mee te doen en uw ei-
gen wijk of buurt te ontdoen van zwerfvuil? Meldt 
u zich dan voor 20 maart aan bij Harry Knuman 
via mail of telefoon: h.knuman@upcmail.nl of 06 
5241 2631.

Alvast bedankt. Het bestuur HSV “Ons Genoegen” 
Giesbeek
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INGEZONDEN

LATHUM - Wanneer ergens een subsidiekraan 
losgedraaid wordt zijn er allerlei goede doelen 
haantje de voorste om de eerste gelddruppels uit 
die kraan op te vangen. Vaak is dat vangen niet 
eenvoudig en druppelt het meest langs de gulzige 
mondjes op. Of nog erger.. men blijft droog staan. 

Wanneer Debbie Wouda en Rob Smits, beide beho-
rende tot het Riverhulpteam op Riverparc, samen 
een plan in elkaar smeden verwachtten ze eigenlijk 
niet dat ze succes zullen hebben. De gemeente Ze-
venaar loofde voor plannen die de cohesie tussen 
bewoners kon bevorderen maar liefst € 5000,= uit. 
En dat bedrag werd tot hun eigen verbazing aan 
deze Riverparc bewoners toegekend. 

Hoe het plan heette? Het kreeg de naam ‘Eierbak-
festival’. In de week voor Pasen worden in Lathum 
en op Riverparc doosjes met eieren uitgedeeld 
met het verzoek om die samen te gaan bakken op 
maandag 2e Paasdag. Dat plan vond commissie 
burgerinitiativen het genoemde geldbedrag wel 
waard. Toen het plan verder uitgewerkt werd en 
ook nog bekend werd dat de locatie van het ‘Eier-
bakfestival’ Huis te Lathum zou zijn stroomden ook 
de sponsoren nog extra toe. 

Om  parkeeroverlast bij Huis te Lathum te voorko-
men rees het idee om een Oldtimer Engelse Dub-
beldekker in te zetten. Deze pendelt van 11:00 en 
14:00 tussen Riverparc/Lathum en Huis te Lathum 
heen en weer. Opstappen kan men overal op de 
route, mits men een exclusief geldig buskaartje 
voor de dubbeldekker heeft. Dat kaartje wordt 

Eierbakfestival Lathum en Riverparc

gelijktijdig met de eieren uitgedeeld. Tevens pikt 
de Dubbeldekker in Giesbeek éénmalig enkele se-
nioren en genodigden op. Omdat het plan is om 
volgend jaar de route te vergroten en ook Gies-
beek er in te betrekken is deze uitwijkmanoeuvre 
alvast een voorproefje voor wat de inwoners van 
Giesbeek kunnen gaan verwachten. 

De uitgebreide website www.eierbakfestival.nl 
geeft alvast een voorproefje.

Gipsy concert in Lathum: La Manouche
‘Kom vrienden’, dat is de uitnodiging van La Ma-
nouche. Iedereen die van Roma- en Sinti muziek 
houdt, is op 6 april welkom in het kerkje van 
Lathum.  Daar kun je je door het trio La Manouche 
laten meevoeren in de muzikale zigeunerkaravaan 
en je wanen aan het kampvuur bij de woonwagen. 
Sentiment, passie en weemoed vormen de rode 
draad binnen de muziek van La Manouche.

In 2012 is deze groep opgenomen in een boekwerk  
en verzamel CD ‘Gypsy Voices  songs from the Ro-
mani soul’ . Het is een mondiale uitgave samenge-
steld door de   Amerikaanse muziekjournalist Do-
nald Cohen. In dit boek staan  prominente figuren 
zoals Esma Redzepova en Saban Bajramovic. La 
Manouche staat als enige groep uit Nederland ook 
in dit album vermeld.

Het repertoire is een melange van gipsyswing á la 
Django Reinhardt, csardas en rumba flamenca.  Het 
geluid van La Manouche  kenmerkt zich door ge-
raffineerd samenspel van de twee gitaren, de me-
lodische fraseringen van klarinettist Roelof Posthu-
mus, en  de schilderachtige stem van Mouché Palts: 
als geen ander kan hij het hart van de luisteraar 
beroeren. Het publiek wordt ook getrakteerd op 
virtuoos  snarenwerk van Manito. Zijn naam is een 
verwijzing naar  de Franse  gitaarlegende ‘Manitas 
de Plata’. Manito speelt naar eigen zeggen ‘hoe de 
sterren staan en de wind waait’.

Wilt u weten hoe ‘spelen zoals de sterren staan en 
de wind waait’ klinkt? Dan nodigen de Vrienden 
Van de Lathumse Kerk u van harte uit voor dit con-
cert.
 
6 April 2018 in de Lathumse kerk. 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. Uw betaling 
dient voor 30 maart 2018 ontvangen te zijn.
 
Het bestuur van de VVLK

Modeshow 
in Lathum
LATHUM - Op woensdag 28 maart a.s. organiseert 
de Vrouwenvereniging Lathum wederom een mo-
deshow in Het Gebouw, Kerkstraat 16 te Lathum; 
aanvang 19.30 uur.
De nieuwste mode voor de aankomende lente en 
zomer wordt op de catwalk getoond door model-
len, bestaande uit leden en verwanten van leden 
van de vereniging. Een maatje meer en een maatje 
minder, jong en oud, man en vrouw, klein en groot; 
aan iedereen is gedacht.
De meewerkende firma’s zijn dit jaar: Ter Stal Fa-
miliemode uit Zevenaar, Derksen Schoenmode uit 
Duiven en Kapsalon La Primus uit Zevenaar. 

De entree is € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en koek. 
In de pauze zal er een verloting worden gehouden 
met aantrekkelijke prijzen. Na afloop krijgt iedere 
bezoeker waardebonnen van de meewerkende 
firma’s mee naar huis.  
De Vrouwenvereniging hoopt u allemaal weer wel-
kom te mogen heten bij deze wervelende mode-
show. 

Jaarvergadering 
Buurtvereniging 
De Vis en Lathums 
Volksfeest
LATHUM - Buurtvereniging De Vis en Lathums 
Volksfeest nodigen de inwoners van Lathum van 
harte uit voor het bijwonen van hun jaarlijkse 
Algemene Ledenvergaderingen op donderdag 29 
maart a.s. in “Het Gebouw” aan de Kerkstraat in 
Lathum.
De vergadering van Buurtvereniging De Vis begint 
om 19.30 uur en sluit om uiterlijk 20.30 uur. 
Aansluitend vindt tussen 20.30 uur en 21.30 uur 
de jaarvergadering van de Lathumse Volksfees-
ten plaats. Op deze manier kunnen inwoners van 
Lathum die lid zijn van beide verenigingen op één 
avond twee vergaderingen bijwonen. 
De vergaderingen zijn overigens ook afzonderlijk 
te bezoeken. Aan het eind van de vergadering 
vindt een gezamenlijke borrel plaats.
Beide verenigingen hopen op een hoge opkomst!



AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
zaterdag 24 maart 19.00 uur Palm Pasen, H. Eucharistie
  Pastoor Thanh / Caeciliakoor
vrijdag 30 maart 15.00 uur Dhr. J. Ubbink / Caeciliakoor
zondag 1 april 09.30 uur 1e Paasdag. Pastor Thanh / 
  Caeciliakoor
dinsdag 3 april 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
  H. Eucharistie
zaterdag 7 april 19.00 uur Woord- en Communie, Pastor J. 
  Heemink, A Sign of Friendship
zaterdag 21 april 19.00 uur Woord- en Communie, 
  Mw. M. Jansen / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
zondag 18 maart 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 maart 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. de Jong
donderdag 29 maart 19.30 uur Martinikerk: ds. Chris Kors 
vrijdag 30 maart 19.30 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zaterdag 31 maart 22.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 1 april 10.00 uur Martinikerk: ds. Bert Bomer
 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 8 april 10.00 uur Martinikerk: ds. Bram Grandia
 16.30 uur dhr. Dries van Agt / Preek v.d. Leek
zondag 15 april 10.00 uur Martinikerk: ds. Alle Jonkman
zondag 22 april 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 29 april 10.00 uur Galluskerk: ds. Arjen Hiemstra

PKN kerk Lathum-Giesbeek
zondag 25 maart 10.00 uur ds. P. Moet, m.m.v. Follow Up
donderdag 29 maart 19.30 uur ds. F. van de Hoek uit Arnhem
vrijdag 30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag, oecumenische viering 
   in de Giesbeekse kerk. Een viering 
   voorbereid door jongeren. Een onder
   deel van de viering is een Passion 
   door Giesbeek.
zondag 1 april 10.00 uur Eerste Paasdag, ds Gert Jansen
zondag 8 april 10.00 uur hr. Dijkman uit Vorden
zondag 15 april 10.00 uur ds. Van Wakeren uit Veenendaal
zondag 22 april 10.00 uur ds. Dijk uit Duiven
zondag 29 april 10.00 uur ds. Engelage uit Drempt
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Jaarprogramma  Vrouwen van 
Nu Angerlo e.o. deel 2 

ANGERLO - Ruim 80 leden telt Vrouwen van Nu en zij kregen na afloop van 
de jaarvergadering het jaarprogramma  2018 uitgereikt. Iedere laatste don-
derdagavond van de maand is er een afdelingsavond, maar daarnaast zijn er 
diverse uitstapjes  en workshops op middagen .

De afdelingsavonden
29 maart: Komt schrijfster Joshua Zwaan naar Angerlo. Jarenlang was ze werk-
zaam in de hulpverlening, maar daarnaast schreef ze prachtboeken, zoals Par-
nassia en Zeevonk.
26 april: Komen Erik en Joke Sonneveld over hun grote hobby, het houden van 
bijen, vertellen.

Op 22 maart is er een paasworkshop, waar o.l.v. dhr. Theo Heuveling een mooi 
bloemen-paasstuk wordt gemaakt.
In April gaan we met de bus naar de  Keukenhof in Lisse, op 15 mei maken we 
in Doesburg o.l.v. een gids een wandeling, langs plekken, die een rol hebben 
gespeeld in de 2e wereldoorlog.
Het wordt weer een bijzonder Vrouwen van Nu jaar. Heb je interesse om lid te 
worden of wil je eens kennis maken met Vrouwen van nu, kom eens een avond 
langs. Je kunt ook altijd op de website kijken .  

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. 

19 mrt. ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
20 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 13:30 Fietsen, vertrek vanaf 
 de Meipoort
20 mrt. ‘18 OVO: De Waddenzee, 14.00 uur, De Meent Angerlo
21 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Bowlen. Dorpshuis Drempt. 
 (fietsers vanaf de  Meipoort om 13.30 uur).
22 mrt. ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 13.30 uur  Paasworkshop  In de Meent.
23 mrt. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
23 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
24 mrt. ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Paas-Lentefeest, aanvang  
 14.00 uur m.m.v. Seniorenkoor Vivace. Hof van Giesbeek
25 mrt. ‘18 Openstelling Giese Toren van 13.00 t/m 17.00 uur
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
29 mrt. ‘18 Vrouwen van Nu Angerlo 19.45 uur Lezing schrijfster Joshua 
 Zwaan   In de Meent. 
30 mrt. ‘18 Kaartclub GSV’38: Paastoernooi 2018
03 april ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur Fietsen. 
 Vertrek vanaf de Meipoort
06 april ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Jaarvergadering
 Alleen voor leden, daarna bingo in Grotenhuys.     
06 april ‘18 Kaartclub GSV’38: Competitieavond
09 april ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
11 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
17 april ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur Fietsen. 
 Vertrek vanaf de Meipoort
17 april ‘18 OVO: Spellenmiddag, 14.00 uur, De Meent Angerlo
18 april ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.00 uur Bowlen in het
 Dorpshuis Drempt.  Fietsers vanaf de Meipoort om 13.30 uur.
18 april ‘18 Vrouwenver. Lathum: 20.00 uur, Het Gebouw Lathum
 Presentatie eenjarige en kuip planten
20 april ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen,
 jokeren, bridgen en Rummycub. Grotenhuys. van Brakellaan
22 april ‘18 Wandeling langs historische plekken uit de 2eWO in Angerlo, 
 start Wielbergen 14.00 uur
23 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Lathum.
23 april ‘18 Welfare Giesbeek, 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
23 april ‘18 Seniorenver. Met Elkaar, Voor Elkaar. Ontspanningsavond 
 aanvang 20.00 uur m.m.v.  de Dorusparodie. Hof van Giesbeek
24 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Giesbeek.
25 april ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 april ‘18 Monumenten van bamboestokken met vogels van Vrijheid 
 maken op de basisschool te Giesbeek.

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

1-daagse massage workshop
Stoelmassage
Ontspanningsmassage
Voetreflex massage
Sportmassage
 
www.sowopleidingen.nl   
info@sowopleidingen.nl
0313-843947, 06-13403564
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Angerlo Vooruit zet de schop in de grond 
ANGERLO - Voetbalvereniging Angerlo Vooruit 
begint met de bouw van het nieuwe kleedkamer-
complex. Tijdens een ingelaste bijzondere alge-
mene ledenvergadering hebben de leden groen 
licht gegeven voor de start van de nieuwbouw. 
Op zaterdag 24 maart gaat de schop letterlijk de 
grond in op sportcomplex Mariëndaal aan de Ma-
riëndaalseweg. Vrijwilligers beginnen dan met het 
afgraven van de bouwplaats met ondersteuning 
van loonbedrijven Derksen, Kriesels en Roest. 

Tijdelijk extra verkeer door het dorp
Afvoer van de vrijgekomen grond geschiedt via de 
achterkant van het complex aan de Didamseweg. 
Vrachtwagens met zand zullen rechtsaf slaan de 
Didamseweg op en rijden richting de Rivierweg. 
Lege vrachtwagens rijden via de Dorpsstraat weer 
terug. Dat betekent op deze dag van 7.00 tot +/- 
14.30 uur extra (zwaar) verkeer door het dorp. Om 
alles in goede en veilige banen te leiden worden 
verkeersregelaars ingezet bij het voetbalveld. De 
straat wordt naderhand schoongemaakt. Omdat 
vanaf de Didamseweg een puinbaan wordt aan-
gelegd naar de bouwplaats, zal er nagenoeg geen 
modder op de weg terechtkomen. De puinbaan 
wordt aangelegd in de week van 12 maart. 

De bouwers: Hoornstra en Gotink
Aannemer Hoornstra B.V. gaat het nieuwe kleed-
kamercomplex bouwen. Installateur Gotink is ge-

kozen voor het installatiewerk. Op het bouwterrein 
is veel aandacht voor veiligheid, er worden bouw-
hekken om de bouwput geplaatst. Ook wordt op 
het sportcomplex een veilige routing voor mensen 
die niets met de bouw te maken hebben uitgezet. 
Hoornstra begint in de week van 16 april met de 
bouw van de nieuwe kleedkamers. 

Waarom deze verbouwing?
Het is 43 jaar geleden voetbalvereniging Angerlo 
Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal 

opende aan de Mariëndaalseweg. Dat het complex 
anno 2017 een grondige facelift kan gebruiken 
lijdt dus geen twijfel. De boel is verouderd en vol-
doet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. 
Er ligt een prachtig plan voor de bouw van een 
nieuw kleedkamercomplex. Daarnaast wordt de 
kantine verbouwd, zodat de club nog jaren vooruit 
kan met een modern complex, dat voldoet aan de 
eisen van de moderne tijd. Want Angerlo Vooruit is 
een moderne, vitale club, die midden in de samen-
leving staat. 

INGEZONDEN

Programma goede week St. Martinuskerk Giesbeek 
GIESBEEK - The Passion vertelt tijdens een muzie-
kevenement over het lijden, sterven en de opstan-
ding van Jezus. Bekende artiesten steken dit eeu-
wenoude verhaal in een nieuw jasje aan de hand 
van hedendaagse Nederlandse popnummers. The 
Passion wordt uitgezonden op Witte Donderdag 29 
maart het verhaal van The Passion komt dan live 
om 20.30 uur op NPO 1. 

In Giesbeek in de St. Martinus kerk is er op Goede 
vrijdag ‘s morgens onder schooltijd ruimte voor 
de kinderen om met Pastor Jeroen en Jan Ubbink 
langs de staties van de kruisweg te gaan. Bij elke 
statie is voor die gelegenheid een attribuut opge-
steld dat te maken heeft met de voorstelling. De 
attributen halen het verhaal naar de werkelijkheid 
van nu.

‘s Middags om 3 uur is er de traditionele Kruisweg 
met medewerking van het Cecilia koor Er wordt 
dan bij iedere statie stil gestaan, gebeden en ge-
zongen.
Om 19.30 uur in de avond is er de Oecumensche 
Goede vrijdag dienst / viering die verzorgd wordt 
door de Jeugd van de PKN Gemeente Lathum-
Giesbeek.

Daarvoor zijn enige weken geleden opnamen  
gemaakt van een verlicht kruis in Giesbeek dat 
over de dijk gedragen werd. Tevens zijn er foto’s 
gemaakt van scènes van de Kruisweg. De beelden 
zullen in de Goede vrijdag viering worden vertoond 
en er zullen gebeden en teksten worden uitgespro-
ken door de jeugd. Er zal ook bij gezongen worden.

Het is goed om als voorbereiding op Pasen even 
stil te staan bij het lijden, dat nog steeds over op 
de wereld plaats vindt.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen 
veel pelgrims op weg naar Jeruzalem, om de weg 
te gaan die Jezus op zijn laatste levensdag heeft 
afgelegd. Het maken van een bedevaart naar Je-
ruzalem was echter alleen voor een beperkt aantal 
mensen mogelijk. Gaandeweg groeide daardoor 
het gebruik om de lijdensweg van Jezus in de eigen 
omgeving uit te beelden. Bij kloosters en in kerken 

werden kruiswegen afgebeeld in de vorm van beel-
dengroepen, fresco’s of schilderijen. Zo kon men, 
door stil te staan bij elk van de afbeeldingen (sta-
tie), de lijdensweg van Jezus volgen. 
In goede samenwerking tussen de twee Geloofsge-
meenschappen is een en ander tot stand gekomen.
Op zondag 1 april (echt waar) is er een eucharis-
tieviering om 9.30 uur met pastoor Thanh als voor-
ganger.  

Iedereen is van harte uitgenodigd aan de vieringen 
deel te nemen.
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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.

• 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. Ha-
verkamp en A. Haverkamp-Verweij • 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 Hu-
ting • Stichting Giesbeach • Hr. W. en mevr. M. Roelofs-Smits • W.F. Besselink 
• G.J. Tomassen • Mevr. K. en Hr. M. Roekens • Joost Thiel •  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 Dinie 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 • Koozand 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 Wiltjer • Ontspan-
ningsver. v. ouderen Angerlo • Regien en Hans Becker • Familie Heebink • Es-
ther 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 • Fotoherkenning IJsseldorpen • 
Dik en Margy Bril • Diny van Bommel • Welfare Angerlo, Giesbeek en Lathum 
• Bridgeclub Angerlo • Adriaan en Ineke Worm • Wim en Marietje Lourens • St. 
Jeugdwerk Giesbeek • St. Vrienden van de Giese toren • Mw. M.W.G. Senhorst-
vd Boom • A.J.G. Wieggers • P.L. Wieggers-Vermeulen • A.G.M. Huting-Jansen 
• Hr. M.J. Fohr MW. P.R. Fohr Borger • Hr. en mevr. Mosterman • J.G. Kelderman 
• A. Vlemingh • Bernadet en Bert v.d. Saag • Mw. J. Zuydam Rozendal • J.J.W. 
Kelderman-Leenders • St. Sinterklaas Angerlo • Otto en Sabine Salomons • 
Henk en Ineke Kock • Seniorenver. Met Elkaar voor Elkaar • G. Hendriksen en 
K. de Man • J.J. du Croix Mw. A.C. du Croix-van Bon • Mw. S. Sloot-Hensel • 
Paul en Lia Ubbink • T.G.M. Pelgrim • Fam. Looten • Robert en Monique Wieg-
gers • J.H. Peters • Lies en Wim Tieben • H. Gronloh en R.A. van Dijk • Henk en 
Thea Hulshorst • Gelderse Vlaggenhandel • Willy en Doortje Albers • Dietmar 
en Wencke Huber • mw. H.J. van Beek-Schieven • Peter Brattinga • D. Zweers • 
Harry en Gera Leenders • Uit de verf Communicatie • F.J.H. Postma • Hr. J. Beer 
en Mvr. J Beer-Wichhart • Hans Wieggers • A.B. van Hunen • Mw. A. Bouter-
Jugnon • H.B.O.M. Teering • Gerard en Willy Witjes • Parochie St. Willibrordus 
Giesbeek • Pelo Industrietechniek • A. De Reuver-G.v. Groningen • Pacific Ned. 
Fam. Pieterman • Jarg v.d. Broek • Marga en Marcel Kok • G Mol C. Storte-
boom • R.I.M. Witten • Stucadoors- en Terrazzobedijf Tonin • PC-Arts •

INGEZONDEN

Paasviering in het restaurant 
van Grotenhuys in Doesburg
DOESBURG - 27 maart a.s. is er een Paasviering in het restaurant van Groten-
huys. Thema: ‘Op weg naar Pasen’. 

We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen en Bijbellezingen. Ds. Bert 
Bomer doet de Overweging. Dhr. Gerrit Bouwhuis begeleidt de liederen op de 
piano. De middag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling Doesburg en 
omstreken, in samenwerking met de Diaconieën van de Ooipoortkerk in Does-
burg en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 

Aanvang: 14.45 uur. 
Na de viering is er gezellig samenzijn met een broodmaaltijd tot slot. 
Het adres: Wooncentrum Grotenhuys, van Brakellaan 54 in Doesburg. 
Ingang aan de achterkant van het gebouw (restaurantzijde).  

Weet u van harte welkom!

Cursus autobiografisch schrijven 
‘ouder worden naar je zin’
Ben je tussen de 50 en de 70, niet meer in de bloei van je leven, maar nog 
lang niet oud? Kom dan naar de cursus ‘ouder worden naar je zin’ op 14 
en 21 april in Giesbeek.

Nieuwsgierig ? 
Download de flyer: ‘Ouder worden naar je zin’ op het blog van de website 
(www.delevenskijker.nl).
Voor meer informatie: www.delevenskijker.nl

4 mei herdenking
Ook dit jaar organiseert het 4 mei comité An-
gerlo, Lathum en Giesbeek de 4 mei Herden-
king. Deze vindt plaats in de Galluskerk te An-
gerlo op 4 mei om 19.00 uur, met medewerking 
van plaatselijke musici en sprekers. 

Op zondag 22 april is er een wandeling langs historische plekken uit de 2e WO 
in Angerlo. Deze begint om 14.00 uur op Landgoed Wielbergen aan de Ma-
riendaalseweg te Angerlo. Vandaar gaat de wandeling naar de boerderij in het 

bos aan de Bingerdenseweg 
nabij Huis Bingerden. Tot 
slot wordt bij Huis te Binger-
den verteld over de brand 
die daar aan het einde van 
de 2e WO heeft plaats ge-
vonden.

In de week van 23 t/m 26 
april gaan de basisscholen 
in Angerlo, Lathum en Gies-
beek van bamboe stokken 
“monumenten” maken. In 
deze monumenten worden 
vogels van Vrijheid gehan-
gen. 

In de volgende AN kunnen 
we u meer vertellen over al 
deze activiteiten.
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