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Axe
Na een te korte nacht onderweg met het 
openbaar vervoer merk ik dat ik de bus ont-
wend ben; dat eindeloos remmen, optrekken, 
laden en lossen. Dan blijkt bovendien dat op 
dit tijdstip de bus al snel overloopt met scho-
lieren. Een daarvan, een mooi-boy die over-
duidelijk werk heeft gemaakt van zijn ver-
schijning, neemt voor ons plaats. En met hem 
neemt een overweldigende stank bezit van de 
ruimte. Ik dacht altijd nog dat de reclame de 
werkelijkheid een beetje overdreef, maar hier 
is dat niet het geval. Van top tot teen gedom-
peld in dat parfum wat hem onweerstaanbaar 
moet maken voor de andere sekse. Of mis-
schien dezelfde sekse, bedenk ik me even la-
ter. Want (gelokt door de geur?) neemt even 
later een prachtexemplaar van het andere 
geslacht naast hem plaats, maar geen woord, 
geen blik zelfs. 

Achter het stel heb ik daar nog maar weinig 
oog voor. Op het moment dat de geur komt 
opzetten, lift een knallende koppijn mee. En 
vluchten kan niet meer, want de bus heeft veel 
van een harington: tjokvol. De reis duurt nog 
lang en deze geurervaring zal ik voorlopig niet 
vergeten. En ik vraag me af ..

Ooit droeg ik de das van het meisje waar ik 
verliefd op was. Als ik deze omhoogtrok te-
gen de kou, steeds even, heel subtiel, haar 
geur. Echt overweldigend, want niet uit een 
flesje, maar van het meisje dat ik aanbad. En 
ik vraag me af: is die meest intieme geur be-
stand tegen de aanslag van de parfummakers. 
Als dat niet zo is, hebben we de wereld be-
roofd van veel prachtige herinneringen.  

Derde editie StreekFair Lathum:

Groter, kleurrijker, smaakvoller

LATHUM – Zaterdag 18 augustus vindt aan de Rhe-
dense Veerweg, op het terrein van Recreatiepark 
de Veerstal (nabij het pontje), de derde StreekFair 
Lathum plaats. Het succes van de eerdere edities 
zorgt ervoor dat er dit keer uitgepakt kan worden 
met meer kramen en meer activiteiten. De formule 
blijft wel dezelfde: een markt voor wat onze regio 
kleur, geur en smaak geeft. Eten en drinken, kunst 
of huisvlijt: producten met hart en ziel, uit eigen 
streek of huis. 

De StreekFair begint om 11.00 uur en duurt tot c.a. 
17.00 uur. Er is de hele tijd van alles te doen. Voor 
de kinderen een compleet animatieteam, voor de 
ouders veel kramen met nog meer koopjes en op 
verschillende plaatsen eettentjes en terrassen. Op-
nieuw dus alles voor een mooie middag aan de 
Rhederlaag.

Het aantal kramen is dit jaar ongeveer verdubbeld. 
Voor belangstellende kraamhoudens zijn nog een 
beperkt aantal plaatsen te huren. De prijs voor een 
kraam bedraagt 35,00 euro, een halve kraam kost 
20,00 euro. Heeft u iets bijzonders aan te bieden 
en zoekt u de perfecte locatie voor een gezellige 
en lonende dag, reserveer dan nu via info@anger-
losnieuws.nl

De StreekFair is een initiatief van het Angerlo’s 
Nieuws in samenwerking met De Veerstal. Het is 
de bedoeling om niet alleen de lokale bevolking, 
maar ook de toeristen kennis te laten maken met 
wat onze regio te bieden heeft. Een impuls die bij-
draagt aan het aantrekkelijk maken van de Rhe-
derlaag als toeristische bestemming. 
Standhouders opgelet: kramen te huur via info@
angerlosnieuws.nl. Reserveren tot 10 augustus.
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ADVERTORIAL

Wint de WAP?
De Water Access Point (WAP) van Royal Eijkelkamp is genomineerd voor de Water 
Alliance Innovation Stimulation Award 2018. 

In twee pitch-rondes presenteren 10 bedrijven, waaronder Royal Eijkelkamp, in sep-
tember hun innovatie aan een jury en internationaal publiek. Er staat behoorlijk 
wat op het spel, want de deelnemers komen niet alleen volop in de internationale 
schijnwerpers te staan; er kan ook een marketing- en PR-pakket ter waarde van 
10.000 euro worden gewonnen.

Organisator Water Alliance heeft als kerndoel het stimuleren van nationale en inter-
nationale bedrijvigheid van Nederlandse watertechnologie-bedrijven. Focus bij de 
WIS-award ligt dan ook niet alleen op geniale innovaties, maar ook op de markt-
kansen daarvan. En die zijn er voor de WAP volop.

Water Access Point (WAP)
Op dit moment wordt de WAP al gebruikt voor project De Water Ondernemer in 
Benin. De Water Access Point (WAP) maakt het mogelijk in afgelegen, rurale gebie-
den veilig drinkwater te verschaffen zonder aansluiting op het waterleidingnet. Een 
WAP is uitgerust met vier zonnepanelen, waarmee een dompelpomp van stroom 
wordt voorzien. Het is een fraudebestendig systeem waarmee water uit een reser-
voir kan worden getapt. Dit kan zelfs op de locatie worden afgerekend met een 
digitaal betalingssysteem. Kijk voor meer informatie op eijkelkampfoundation.com.

Familiebedrijven Award 2018
Royal Eijkelkamp was eerder dit jaar ook een van de genomineerden 
voor de Familiebedrijven Award 2018. Dit jaar meldden zich maar liefst 
500 Nederlandse familiebedrijven aan voor deze prestigieuze prijs. Uit 
de aanmeldingen zijn uiteindelijk 10 Nederlandse familiebedrijven ge-
nomineerd waaronder Royal Eijkelkamp.
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Un joar of dertug geleje reje we deur de franse 
Alpen op zuuk nor un mooie camping, drie 
dames en een heer. De dames hadden de hele 
nacht in de auto liggen sloapen veur en tegen 
ut krieken van de dag werden ze wakker net 
toen we un wa griezelige bergweg opreejen. 
Ut commanda van de dames was: terug en un 
ander plekkie zuuken veur de tent. Toevallug 
kwamen we op Alpehuez terecht. Dat was de 
eerste kennusmaking met de alp, un prachtug 
berggebied. Ut ritme doar op de campingmu-
nicipal in Bourgdoisans  was, lekker uutsloape 
smaers, de dames gingen toiletteren en as da 
ritueel veurbi-j was dan ontbijten , zwemmen, 
wandelen in de bulten, ijsjes èten, bbqen etc. 
Toevallug hak de racefiets bi-j mien en je kon 
ow doar prachtug uutlèven. Disse vakantie 
bunk doar weer un keer terug gewes. Ik geleuf 
now zun bietje veur de zesde keer en de klim 
van alpehuez kenk zon bietje uut de kop. Ik vi-
sualiseer um  mien altiet ak bi-j de tandarts in 
de stoel lig en hi-j mien gruweluk pien duut 
met ut tandsteen wegsliepen. Bocht veur bocht 
fiets ik dan in gedachten en veur dak ut weet 
bunk bøven, alleen mot hi-j dan nog un paar 
elementen onder handen nemmen. Mor goed 
ut lukt altiet weer um lèvend uut de stoel te 
kommen. Dit joar wak met twee dames en un 
heer um doar te fietsen. Ut beste kuj niet met-
een die alpehuez op vliegen want un enkeling 
die dat duut, kump vaak gauw teleurgetseld 
weer terug. Eerst effe acclimatiseren en begin-
nen met col dornon, la berarde, of de lautaret. 
Zo bouw je dan in un dag of vier  voldoende 
kracht op um die pukkel te nemmen. Ut weer, 
de cols, de minsen, ut èten, ut bier en ut wijn-
tje alles was perfect dit joar. Un oude padvin-
dersgedachte van: elke dag moj un goeie daad 
verrichten konk in die wèèk ok nog twee keer 
uutvoeren. Een keer in de afzink met un kilo-
metertje of 70 per uur lagen dur rotsblokjes op 
de weg. Op mien fiets hak schiefremmen en 
die werken prima en zo stonk net op tiet stil: 
netjes de stenen opgeruumd en zo misschien 
wat lèvens van ander snelle dames en heren 
in die strakke pakkies gered.  Bi-j de tweede 
goeie doad die week, wak met de auto al vlak 
bi-j huus. In de berm van de Giese stroat, zag 
ik un achterliggie van un fiets en iemand un 
bietje zien best doen um weer op de been te 
komme. Ik stop en vroag of dak kon helpen. 
Op bekakte wieze zei un jong van un joar of 25 
goed beschonken: Goh meneer wat aardig dat 
u stopt, de meesten rijen deur zonder naar je 
om te zien. Maar het gaat goed met me, alleen 
die zwaartekracht hè, hik hik. Hi-j stapte op de 
fiets en reed redeluk reg verder en dan kuj da 
bèter mor zo loate.                
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GEMEENTE

Welkom bij RoMeincraft in Zevenaar!

Werk met gamers en archeologen samen 
op een unieke plek!

ZEVENAAR - RoMeincraft zal op zondag 15 juli 
(14:00-17:00) te beleven zijn in Zevenaar bij Kunst-
werk! Liemers Museum.

Kom de allereerste grenzen verkennen: de Romein-
se Limes. Langs deze grenzen zijn archeologische 
vondsten van Romeinse legerkampen, nederzettin-
gen en woningen gevonden. Samen met archeo-
logen kun jij aan de slag in de game Minecraft en 
bouwen we aan Romeins erfgoed dat hier rond 
200 na Christus heeft gelegen. 
Dit doen we aan de hand van archeologische en 
historische informatie, maar we zullen zelf ook 
flink creatief moeten zijn. Hoe zag de regio er in 
die tijd uit? Wat voor huizen stonden er? Wat was 
er in een kamp aanwezig? Hoe leefde je in die tijd? 
Samen bouwen we een stukje van de Romeinse 
wereld en kun je de echte vondsten in het museum 
bekijken! Naast het bouwen is er ook de moge-
lijkheid om de Romeinse Limes (grens) in Virtual 
Reality te ervaren!

Er zijn vier computers aanwezig, waarvan één 
met VR, dus het kan zijn dat je even moet wach-
ten voordat je aan de beurt bent. Je kunt ook een 
eigen laptop meenemen waarop Minecraft (versie 
1.12.2) en de forge mod geïnstalleerd zijn. 

Voor deelname aan de workshop heb je alleen een 
museumticket nodig, er zijn geen extra kosten aan 
verbonden. 

RoMeincraft in Zevenaar is een onderdeel van het 
Erfgoedfestival ‘Over Grenzen van Gelderland’. Kijk 
voor meer informatie en de rest van het program-
ma op: https://erfgoedfestival.nl/over-het-festival/

Kunstwerk! Liemers Museum
Open op dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 
uur
Kerkstraat 16 in Zevenaar
Telefoon 085-0409971 
Website: www.liemerskunstwerk.nl

In gesprek met de burgemeester? Dat kan!
ZEVENAAR - Eénmaal per twee weken (oneven 
weken) op maandagavond tussen 17.00 en 18.30 
uur.

Vanaf maandag 2 juli kunnen inwoners van de 
gemeente Zevenaar eens in de twee weken in ge-
sprek gaan met burgemeester Ella Schadd-de Boer. 
Tijdens dit spreekuur lopen mensen tussen 17.00 
en 18.30 uur zonder afspraak binnen bij de ser-
vicebalie in het gemeentehuis. Inwoners kunnen 

met de burgemeester van gedachten wisselen over 
mogelijke initiatieven, activiteiten en ideeën die 
betrekking hebben op de gemeente Zevenaar. Er 
is een medewerker aanwezig die eventuele afspra-
ken opschrijft. De duur van het gesprek is, afhanke-
lijk van de opkomst, zo’n 10 minuten.

Willen inwoners in gesprek met een wethouder? 
Neemt dan contact op met het bestuurssecretari-
aat, telefoon (0316) 595 111.



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDENTweedaagse Dreamfields en Dreampop 
Zevenaar zeer geslaagd

LATHUM - De 8e editie van Dreamfields en 2e edi-
tie van Dreampop op recreatiegebied Rhederlaag 
in Lathum waren zowel zaterdag 7 juli als zondag 
8 juli een groot succes. Op zaterdag kwamen maar 
liefst 30.000 liefhebbers van dancemuziek af op dit 
bijzondere evenement en op zondag genoten zo’n 
10.000 festivalgangers. Beide dagen zijn zeer ge-
moedelijk en zonder noemenswaardige incidenten 
verlopen. 
De voorbereiding vanuit de gemeente, die ook 
voorzitter is van de veiligheidsoverleggen, was 
intensief. In samenwerking met de Matrixx (de 
festivalorganisatie), de politie, de brandweer en 
de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en 
Rampen) is er een draaiboek gemaakt en zijn er 
verschillende maatregelen genomen om het eve-
nement veilig en gemoedelijk te laten verlopen. De 

politie geeft aan dat de sfeer bijzonder goed was. 
De gerichte controles van beveiliging en politie 
werpen duidelijk hun vruchten af.

Fantastische evenementen
‘Een uitverkocht festival met veel vrolijke mensen, 
genietend van gevarieerde muziek. Schitterende 
decors onder een stralende zon, kortom een prach-
tig feest! Dreamfields en Dreampop Zevenaar zijn 
niet meer weg te denken evenementen. Ik vind dat 
voor onze gemeente, voor de hele Liemers fantas-
tisch. Dankzij de goede organisatie van Matrixx in 
samenwerking met politie en alle hulpdiensten zijn 
de evenementen voor wat betreft openbare orde 
en veiligheid goed verlopen. Grote complimenten 
daarvoor en dank voor ieders inzet’, aldus burge-
meester Ella Schadd-de Boer.

De stichting Zevenaar 
Muziekstad ontvangt 
de Burgemeester Van 
Bastelaarprijs 2018
ZEVENAAR - De uitreiking van de Burgemeester 
Van Bastelaarprijs vindt voor de 15e keer plaats.
Het bestuur van het Burgemeester Van Bastelaar-
fonds keert deze prijs eens in de twee jaar uit aan 
een persoon of instelling die zich op bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het cultu-
rele leven in de gemeente Zevenaar. Dit jaar valt de 
stichting Zevenaar Muziekstad  in de prijzen.

Naar het oordeel van het bestuur van het fonds 
komt de stichting Zevenaar Muziekstad  deze prijs 
toe omdat de stichting zich al vele jaren op uitste-
kende wijze inzet voor culturele en muzikale leven  
in Zevenaar. Het bestuur wil door het toekennen 
van de prijs de algemene waardering voor de stich-
ting Zevenaar Muziekstad  tot uitdrukking brengen 
en hoopt dat de toekenning ervaren wordt als een 
stimulans voor de toekomst .

Het bestuur van de stichting  zal deze prijs op vrij-
dag 28 september 2018 in het gemeentehuis van 
Zevenaar in ontvangst nemen uit handen van de 
heer A.P.J. van Bastelaar, voorzitter van de stichting 
die het fonds bestuurt. De  stichting wordt mede 
bestuurd door mevrouw G.M.Th.W. Hentenaar en 
de heer E.J.G . Koenders. Het geldbedrag dat aan 
de prijs verbonden is bedraagt € 2.000,00.

www.rotak.nl

Goedkope rijbewijskeuring senioren
ZEVENAAR  - Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht  bij de Rijbe-
wijskeuringsArts op 30 juli, 14 augustus, 11 sep-
tember en vervolgens minimaal eens per maand 
in het Wijkcentrum De Maatjes, Kardinaal de Jong-
straat 4. 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: www.rijbe-
wijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 
59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgor-
ganisaties krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en 

medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de loca-
tie een afspraak te maken.
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst 
een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 
gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen 
Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijncbr.nl (inloggen met DigiD).
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Ver-
klaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maan-
den voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In dit nummer laten wij weer een foto zien van 
Giesbeek, van de bruiloft van fam. Wieggers - 
Meurkes uit 1944. Wie kan ons helpen aan de ont-
brekende namen en wie weet de juiste datum van 
het huwelijk? 

In het Angerlo’s Nieuws van 21-4-2018, lieten wij 
een foto zien van de 25 -jarige bruiloft van Willem 
en Aaltje Huuskes - Wieggers, in augustus 1945. 
Hiervan zijn de meeste namen bekend: 

1 = Fotograaf Jansen uit Doesburg, 2 = Dirk Roo-
ding, 3 = Anna Wieggers - Huuskes, 4 = Mieneke 
Rooding, 5 = Hent Leenders, 6 = Grada Wieg-
gers - van Vuuren, 7 = Gradje Rooding, 8 = Dorus 
Wieggers, 9 = Theet Wieggers, 10 = Jan Huuskes, 
11 = Dina Rooding, 12 = Jan Rooding, 13 = Jan 
Wieggers, 14 = Dina Rooding - Segers, 15 = Frans 
Rooding, 16 = Nol Hammink, 17 = Mw. Hammink - 
Huuskes, 18 = ?, 19 = Gradus Huuskes, 20 = Henk 
Huuskes, 21 = ?, 22 = Jan Wieggers sr. 23 = Rinie 
Henzen, 24 = Doortje Huuskes - Witjes, 25 = Marie 
Witjes - Huuskes, 26 = Til Huuskes - Wolters, 27 
= Grada Wieggers - Teering, 28 = Hentje Huuskes 
- Beekman, 29 = Hentje Wieggers - Wolters, 30 
= Herman Huuskes, 31 = Jan Huuskes, 32 = Riek 
Huuskes, 33 = Aaltje Wieggers - Huuskes, 34 = An-
nie Huuskes, 35 = Willem Huuskes, 36 = Alie Huus-
kes, 37 = Hent Huuskes, 38 = Ria Huuskes

Van 2 dames zijn de namen niet bekend, nr. 18 en 
nr. 21. Wie weet de precieze datum van de bruiloft?
Wie kan ons hieraan helpen.  

Indien u informatie heeft over deze of andere 
foto’s, dan kunt u contact opnemen met: Riet Sen-
horst, 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 aanbevo-
len.

Foto’s gezocht
Elke maand plaatst de werkgroep IJsseldorpen van 
de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar een 
foto in het Angerlo’s Nieuws. Onderwerp is een 
groep personen van wie wij graag de namen wil-
len weten. Voor Angerlo begint die voorraad erg te 
slinken. We willen graag meer foto’s. 
In en om Angerlo waren veel bijzondere woningen 
en boerderijen, waarvan een groot deel is gesloopt 

of erg is veranderd. Ook daarvan willen wij graag 
afbeeldingen hebben, bij voorkeur van de situatie 
van omstreeks 1950. Voor alle foto’s geldt: de foto 
wordt gescand en u krijgt die zo spoedig moge-
lijk terug. Wie een afbeelding in zijn of haar bezit 
heeft kan contact opnemen met Wim Vels  (0313 
47 1062) of met Clemens Lurvink (0313 47 4954). 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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INGEZONDENPartners bevestigen deelname in HAL12

De partners ondertekenen de bevestiging van deelname, vlnr: Harri de Vries (Filmhuis Zevenaar), 
Bert Fröhlich (Kunstwerk!), Wethouder Nanne van Dellen (gemeente Zevenaar), Marlie Vennegoor 
(Caleidoz Welzijn).

ZEVENAAR - De ontwikkeling van de voormalige 
fabriekshal van Turmac/BAT in een centrum voor 
samenwerking en ontmoeting heeft een mijlpaal 
bereikt. De verbouw gaat van start en de toekom-
stige gebruikers hebben hun deelname bevestigd. 
Zij ondertekenden op dinsdag 10 juli 2018 de be-
vestiging van deelname.

Met dit memorabele moment is wederom een stap 
gezet in de totale inrichting van de hal tot cultu-
reel-sociaal en maatschappelijk centrum van de 
Liemers. De hal biedt al ruimte aan de Regionale 
Sociale Dienst, het Streekarchivariaat de Liemers 
en Doesburg en de gemeente Zevenaar. 

In april 2019 verhuist de bibliotheek naar HAL12. 

Vanaf medio 2019 zullen ook Kunstwerk!, het Lie-
mers Museum, de Volksuniversiteit, Caleidoz Wel-
zijn en Filmhuis Zevenaar  fysiek hun intrek nemen. 
Organisaties zoals RBT KAN, Cultuurhistorische 
Vereniging Zevenaar, ROC Graafschap College en 
het Rijn IJssel College hebben aangegeven voor-
deel te zien in het gemeenschappelijk gebruik van 
HAL12. Ook deze organisaties blijven betrokken bij 
de ontwikkelingen in de hal. 

Aannemer WAM&VanDuren-WSi BV start nog 
deze zomer met de bouw. In september 2019 
wordt HAL12 officieel geopend als ‘Podium voor 
Samenwerking en Ontmoeting’ en is iedereen uit-
genodigd om te komen kijken, proeven, beleven en 
experimenteren.

Contactpersonen Dorpen & Wijken van start
ZEVENAAR - Sinds kort zijn de contactpersonen 
Dorpen & Wijken van start gegaan in de gemeente 
Zevenaar. Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke 
Voesten zijn de sleutelpersonen tussen de Zeven-
aarse  inwoner en de gemeente en vervullen een 
begeleidende, faciliterende en verbindende rol. 

De Zevenaarse inwoners kunnen met al hun vra-
gen, ideeën en bevindingen terecht bij de contact-
personen Dorpen & Wijken. Dit gaat van zaken die 
opgemerkt worden in de openbare ruimte tot bur-
gerinitiatieven.

Leny Thuss: “Wij gaan ophalen wat er allemaal 
speelt in de dorpen en wijken en wat er ervaren 
wordt door de inwoners. Hierbij is het belangrijkste 
uitgangspunt dat de bewoners aan zet zijn en wij 
op zoek gaan naar waar wij de verbinding kunnen 
leggen.” 
De contactpersonen Dorpen & Wijken werken 
daarnaast veel samen met de dorps- en wijkraden 

om inwoners te ondersteunen en faciliteren waar 
nodig bij initiatieven in de dorpen en wijken.

Verdeling dorpen en wijken
Maikel van der Beek heeft de dorpen Angerlo en 
Aerdt onder zijn hoede. Leny Thuss buigt zich over 
Lathum, Ooij, Oud-Zevenaar, Lobith, Pannerden, 
Tolkamer en Tuindorp. Anke Voesten is het aan-
spreekpunt voor Giesbeek, Herwen, Lathum en 
Spijk. Stad Zevenaar valt onder alle drie de con-
tactpersonen.

Contact opnemen
De contactpersonen zijn veel te vinden in de dor-
pen en wijken zelf, waar ze actief op gaan halen 
bij de inwoners. Verder kan er contact opgenomen 
worden met hen per e-mail via dorpscontact@
zevenaar.nl of wijkcontact@zevenaar.nl, of telefo-
nisch via (0316) 595 566 (Maikel van der Beek), 
(0316) 595 235 (Leny Thuss) of (0316) 595 102 
(Anke Voesten).

Tijdelijke afsluiting 
Barend Ubbinkweg 
vanwege bouw 
vispassage
DOESBURG - Vanwege de bouw van de vispas-
sage in Doesburg, wordt de Barend Ubbinkweg 
ter hoogte van het stuwcomplex van 3 september 
tot 3 december afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen de Barend 
Ubbinkweg blijven gebruiken. Voor gemotoriseerd 
verkeer en openbaar vervoer worden omleidings-
routes ingesteld.  
 
Waterschap Rijn en IJssel bouwt de vispassage zo-
dat vissen geen hinder ondervinden van de stuw 
en de natuur daardoor meer divers wordt. De weg-
afsluiting is noodzakelijk om de vispassage (één 
van de grootste van Nederland) onder de weg door 
te kunnen leggen. Hiervoor moeten onder andere 
elektrakabels door Liander verlegd worden en be-
staand wegdek en grond verwijderd. Daarna volgt 
de daadwerkelijke aanleg van de vispassage. Mede 
doordat het beton van de vispassage vier weken 
moet uitharden bedraagt de looptijd van de afslui-
ting drie maanden. 

Omleiding verkeer
Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beper-
ken wordt een omleidingsroute ingesteld waarbij 
autoverkeer wordt omgeleid via de provinciale 
weg N338 en de N317. Dit kan helaas niet verhin-
deren dat automobilisten en ander gemotoriseerd 
verkeer in en rond Doesburg tijdens deze periode 
rekening dienen te houden met extra reistijd. 

Omleiding openbaar vervoer
Voor het busverkeer wordt een omleidingsroute 
met tijdelijke haltes ingesteld. Dit betreft de bus-
lijnen 26 en 27. Voor lijn 26 vervallen de haltes 
“Beinum”, “Koppelweg”, “Hoek Looiersweg en 
Goudenregenstraat”. Reizigers kunnen gebruik 
maken van de halte Potsmaat en van een tijde-
lijke halte op de hoek Magnolialaan/Monseigneur 
Bekkerslaan (ter hoogte van de basisschool). Voor 
lijn 27 vervallen de haltes “Beinum”, “Haven”, 
“Meipoort” en “Kraakselaan”. Reizigers kunnen 
gebruik maken van de halte Potsmaat en van een 
tijdelijke halte op de Monseigneur Bekkerslaan 
(vlak voor de Kraakselaan). 

Hulpdiensten en aanwonenden
Met de hulpdiensten, zoals politie, ambulance en 
brandweer zijn afspraken gemaakt zodat zij zo 
min mogelijk hinder ondervinden van de afsluiting. 
Met de organisatie van de Doesburgse Kadedagen 
zijn eveneens afspraken gemaakt over extra rou-
teinformatie voor de bezoekers van dit evenement. 
Directe belanghebbenden in de nabije omgeving 
van de vispassage, zijn of worden op korte termijn 
rechtstreeks geïnformeerd.

Verkeersdeelnemers en omwonenden worden na 
de zomervakantie nader geïnformeerd over de pre-
cieze werkzaamheden en omleidingsroutes. 
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INGEZONDEN
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Schutterij EMM Giesbeek 
125 jaar - Kringconcours
GIESBEEK - Een geslaagd Federatief Concours-
weekend op 8, 9 en 10 juni. We hebben ervaring 
opgedaan met de organisatie in maart van de Gel-
derse Kampioenschappen Indoorvendelen, waarbij 
de Schutterij een receptie heeft gehouden tgv haar 
125- jarig bestaan. Dit was een geweldig weekend 
en nu hebben we de tweede festiviteit achter de 
rug.

De organisatie was een hele klus, want je hebt met 
vele instanties te maken, zoals Federatie en Kring, 
de Gemeente, Ataro die over verhuur van de vel-
den gaat, GSV met haar accommodaties. Maar ook 
dit is gelukt en Schutterij EMM Giesbeek kan terug 
kijken op een geweldig weekend.
Maar, zonder de inzet van de vrijwilligers was het 
echt niet gelukt, zij hebben gebikkeld om dit mede 
tot een succes te maken. Vanaf deze kant willen 
wij als bestuur ook de mensen en bedrijven bedan-
ken die materieel beschikbaar hebben gesteld. Ook 
het bestuur GSV, waarvan wij alle medewerking 
hebben gekregen. Ook dank aan Drum en Show-
fanfare Red en Black en Fanfare St.Gregorius voor 
de muzikale begeleiding..Het was een prachtige 
dag, vanaf 09.00 uur mochten wij de genodigden 
ontvangen in het Clubgebouw voor de erewijn. 
Commandanten en Koningsparen, ere- en gilde-
raadsleden, besturen, jurycollege, college B en W, 
bestuur Federatie en kring, overige genodigden. 
Burgemeester Mr. E. Schadd-de Boer van gemeen-
te Zevenaar heeft de erewijn aangeboden. Hierna 
trok de stoet richting het GSV-terrein voor de of-

ficiële opening van dit Kringconcours. Tijdens het 
Wilhelmus werden door de Giesbeekse vendeliers 
de vlaggen gehesen en na de vendelhulde werd 
door kringcommandant het commando gegeven 
voor de afmars, de schutterijen met muziekkorp-
sen vertrokken om de drie minuten voor de 3,2 km 
lange marswedstrijd door het dorp, uiteraard met 
de nodige saluutschoten. Het is een kleurrijk ge-
heel, deze bonte parade met alle mooie uniformen, 
mede door het warme weer zijn veel verenigingen 
in zomertenue gestoken. Na binnenkomst begon-
nen de wedstrijden van marketentster, bieleman, 
vendelen en het schieten. Ook de strijd door de 

Koningen om de titel Kringkoning was hevig. Het 
huidige Kringkoningspaar Gerald en Kathy hebben 
flink hun best gedaan om de titel te verdedigen. 
maar ook onze Koning Glenn kreeg net niet de 
kans, want voor hem schoot de Koning van Gilde 
Remigius uit Duiven de romp naar beneden, Dikke 
Vette Pech voor Glenn!!!

We hebben vele complimenten in ontvangst mo-
gen nemen van bezoekers, jurycollege en bestuur 
van de Gelderse Schutters Federatie St.Hubertus.
Dit via Voorzitter van de Kring met de woorden 
over het behouden van de leefbaarheid in dorpen 
via deze oude schutterijtradities en dat we moeten 
strijden om dit in ere te houden door broederschap, 
trouw en dienstbaarheid.
Ook een compliment voor de verkeersregelaars, 
maar het is erg dat zij de stress en het gefoeter 
van weggebruikers moeten opvangen, mensen die 
ECHT NIET kunnen genieten van een traditioneel 
gebeuren, waar wij als bewoners toch trots op 
moeten zijn dat dit in ons dorp mogelijk is, toch??? 
Nogmaals dank aan allen die zich belangeloos 
hebben ingezet om dit Concoursweekend te laten 
slagen. Zo zie je maar weer waar een klein dorp 
groot in kan zijn ! Geweldig !
Nu op naar het Schuttersfeest, waarbij ook op de 
maandagmorgen het 5-jaarlijkse Keizerschieten 
zal plaats vinden en wij afscheid zullen nemen van 
het huidige Keizerpaar Henk en Hennie Wolf.
BEDANKT en vriendelijk groetend,
Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.
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EVEN VOORSTELLEN ...Bas van Zetten: 25 jarig jubileum 
als tandarts in Giesbeek
GIESBEEK - Bas is geboren en ge-
togen in Velp. Na het behalen van 
zijn VWO-diploma op het Rhe-
dens Lyceum in Rozendaal wilde 
hij medicijnen gaan studeren 
maar werd hiervoor helaas uit-
geloot. Hij heeft daarom een jaar 
scheikunde in Groningen, als zgn. 
‘parkeerstudie’, gestudeerd. Het 
daarop volgende jaar werd hij 
wederom uitgeloot en is toen aan 
de opleiding voor fysiotherapie in 
Nijmegen begonnen. Deze studie 
heeft hij afgemaakt. Echter bleek 
dit toch niet geheel aan zijn ver-
wachtingen te voldoen en heeft 
hij daarna de studie tandheelkun-
de aangevangen en in juli 1990 
met goed gevolg afgesloten.

Na zijn afstuderen heeft Bas in di-
verse praktijken waargenomen en 
werkte hij parttime op de Facul-
teit Tandheelkunde van de Rad-
boud Universiteit te Nijmegen, 
waar hij studenten begeleidde 
bij het behandelen van de tande-
loze patiënt en deed hij zelf pa-
tiëntenzorg op het Centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde aldaar. 
Op 1 maart 1993 heeft hij zich als 
tandarts gevestigd in Giesbeek 
waar hij de ‘buitenpraktijk’ van 
tandarts Morssinkhof over nam. Hij is begonnen 
met anderhalve dag per week in de Giesbeekse 
praktijk, hetgeen zich goed liet combineren met 
zijn werkzaamheden in Nijmegen en een tandarts-
praktijk in Uden. 

Door het langzaam toenemen van de patiënten-
zorg kon Bas in 1996 verder uitbreiden en werkt 
sindsdien volledig in de praktijk te Giesbeek. Sinds 
2002 is de praktijk gehuisvest in het huidige pand 
aan de Kerkstraat. Het volgen van bij- en nascho-

ling stond en staat steeds hoog 
in het vaandel van Bas en hij be-
zoekt regelmatig activiteiten op dit 
gebied om van de laatste ontwik-
kelingen binnen en buiten de tand-
heelkunde op de hoogte te blijven.  
Bas heeft momenteel twee assis-
tentes in dienst, te weten Petra en 
Linda. Petra werkt al bijna 13 jaar 
in de praktijk en Linda sinds sep-
tember vorig jaar. Zijn echtgenote 
Hélène zit drie ochtenden aan de 
balie.

In zijn vrije tijd bezoekt Bas drie 
keer in de week de sportschool. 
Hij acht dat redelijk noodzakelijk 
gezien het voornamelijk zittende 
werk dat hij verricht. Daarnaast 
rijdt hij graag toertochten op de 
motor die hij ook zelf uitzet. Sa-
men met een plaatsgenoot wordt 
jaarlijks de Giese MotorToerTocht 
georganiseerd. Naast het motorrij-
den heeft de watersport zijn warme 
belangstelling. Zo is Bas al jaren lid 
van WSV Giesbeek en helpt hij daar 
met veel plezier en voldoening als 
vrijwilliger bij Sailability Nederland. 
Dit is een organisatie die het zeilen 
voor mensen met een beperking 
faciliteert.  

Mede dankzij het vertrouwen van zijn patiënten 
en de inzet van zijn team, is Bas na 25 jaar als 
tandarts in Giesbeek werkzaam te zijn nog steeds 
geïnspireerd en gemotiveerd om de werkzaamhe-
den in zijn praktijk voort te zetten.

Start Historische Eco Excursies 
Landgoed Huis Sevenaer
Wil je meer weten over de boeiende (Gelderse en 
Kleefse) geschiedenis van Huis Sevenaer? Over de 
(duurzame) landbouwvisie van Jonkheer Huub van 
Nispen van Sevenaer? Over gezonde voeding en 
de rol van de natuur daarbij? Ben jij toe aan een 
verhelderende  excursie over het unieke Landgoed 
Huis Sevenaer? Dan is er goed nieuws! Sinds en-
kele maanden hebben enthousiaste vrijwilligers, 
samen met het bestuur, vorm gegeven aan de His-
torische Eco Excursie! Ieder 1e en 3e weekend van 
de maand, vanaf april t/m oktober, is er de kans 
deel te nemen aan een betaalde rondgang over  
het landgoed: de enige nog functionerende kas-
teelboerderij van Nederland. 
Deze locatie, zo dicht tegen het centrum van Ze-
venaar, krijgt -als sociaal verbinder en ecologisch 
inspirator- steeds meer waardering! Inmiddels is er 
een team van zeven enthousiaste excursieleiders 
die “het verhaal” gaan vertellen over de geschie-
denis, de functie en de toekomst van het Landgoed 
Huis Sevenaer.
De eerste excursie vindt plaats op zondag 5 augus-

tus om 14.00 uur en duurt circa 1,5 uur. Reserveren 
kan alleen via Restaurant EetLokaal: http://eet-lo-
kaal.com/reserveren/ tel: 0316-242409 (woensdag 
t/m zondag van 12.00 – 21.00 uur). Wil je als groep 
komen dan kan dit in overleg buiten deze vaste tij-
den, vervolgens wordt gekeken of en wanneer een 
excursie kan plaatsvinden. Huisdieren zijn niet toe-
gestaan en voor jonge kinderen of mindervaliden 
is deze excursie niet geschikt.

Data van excursies (uitsluitend op reservering):
Zondag 5 augustus, zaterdag 18 augustus
Zondag 2 september, zaterdag 15 september
Zondag 7 oktober, zaterdag 20 oktober
Aanvang excursie 14:00u - duur: 1 1/2 uur. 
Start / eindpunt: Eet-Lokaal Café, Restaurant en 
Zalen. Kosten: € 7.50 p.p. (niet geschikt voor kleine 
kinderen / mindervaliden)
Beleef Landgoed Huis Sevenaer, ga mee met de 
Historische Eco Excursie! Een wandeling door de 
eeuwen heen, waar verleden, heden en toekomst 
samenkomen.

In samenwerking met diverse belanghebben-
den en overheden is de afgelopen periode hard 
gewerkt aan een alternatief inrichtingsplan. Op 
korte termijn wordt het voorlopige resultaat 
hiervan breed gepresenteerd aan de omgeving. 

Het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag 
(IGOR), waarin veel ondernemers, watersport- 
en andere verenigingen en overige gebiedspar-
tijen vertegenwoordigd zijn, betreurt dat er een 
onvolledig en onjuist beeld bestaat bij de heer 
Bouma. Vertegenwoordigers uit dit overleg 
hebben herhaaldelijk met hem om tafel gezeten 
om hem op de hoogte te brengen van actuele 
informatie en standpunten van haar leden.

IGOR

Reactie op het ingezonden artikel over de 
Rhederlaag van dhr. Bouwma, Angerlo’s 
Nieuws editie 6 van zaterdag 16 juni 2018 
(red.)

INGEZONDEN BRIEF
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INGEZONDENINGEZONDENIJskoude ijsjes en verwarmende muziek
 

GIESBEEK -  St Gregorius bood de bewoners van 
het Binnenrijk in Giesbeek op vrijdag 6 juli een 
mooie muzikale avond aan. Voordat het korps met 
vakantie ging verzorgde ze op de binnenplaats 
van het  Wozoco een aantal goed gespeelde mu-
ziekstukken. De muzikaliteit, het samenspel en de 
goede inzetten waren kenmerken van dit mooie 
concert onder de bezielende leiding van dirigent 
Dineke Griek. Alles viel op zijn plek toen het korps 
haar nummers afsloot met een medley van de 
Beach Boys: meedeinende hoofden en hier en daar 

meezingende monden lieten zien dat de melodie-
en herkend en op prijs gesteld werden. Vooral de 
inbreng van de slagwerkgroep onder leiding van 
Edwin Rosmulder, was een leuk onderdeel van het 
concert. Goed gespeelde herkenbare muziekstuk-
ken onderstreepten het bestaansrecht van deze 
discipline binnen St. Gregorius. Een dankbaar pu-
bliek beloonde het korps met een hartelijk applaus 
en wenste het een fijne vakantie toe. Met een lek-
ker ijsje van de ijstruck kon de vakantie van start 
gaan.

Zomeropenstelling 
Galluskerk met 
expositie van Iconen 
ANGERLO - Evenals voorgaande jaren is de Gallus-
kerk in de zomer open op de zondagmiddag. 
Angerlo ligt op een toeristische fietsroute. Mensen 
komen langs de Galluskerk en vinden het leuk/ in-
teressant om het kerkje te kunnen bezichtigen en 
om even te pauzeren.

Tijdens de openstelling is de zijbeuk van de kerk in-
gericht met een expositie van iconen van o.a. Lous 
Minkman, Gerard Wolters en Menno Bezemer, zij 
schilderen zelf iconen. 
Ook gemeenteleden stelden iconen die zij in huis 
hebben ter beschikking. 

De expositie wordt geopend op 22 juli door Gerard 
Wolters
Live iconen schilderen op 12 augustus door Lous 
Minkman

Zondagmiddag van 22 juli t/m 26 augustus 
13.00 – 16.00 uur
Dorpsstraat 31 in Angerlo

Er zijn gastvrouwen/ gastheren aanwezig en er kan 
iets gedronken worden. Bij mooi weer lekker bui-
ten onder de parasol.
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EVEN VOORSTELLEN ... Feest op de Paulusschool!!

GIESBEEK - Vrijdagavond 25 mei juni hebben we 
weer een gezellig lentefeest gehad op de Paulus-
school. Zoals altijd hadden we weer veel leuke ac-
tiviteiten, voor jong en oud. Daarnaast kon er weer 
een hapje en een drankje genuttigd worden bij 
de kraampjes. De opbrengst was dit jaar bestemd 
Stichting Hartekind (www.hartekind.nl). We heb-
ben maar liefst € 3.034,10,- ingezameld! 

Alle bezoekers en sponsoren van harte bedankt 
voor het mooie resultaat! Volgend jaar volgt er 
natuurlijk weer zo’n gezellige avond en zien we 
iedereen graag weer terug. 

Wilt u meer weten van de Paulusschool en onze ac-
tiviteiten? Surf dan eens naar www.paulusschool-
giesbeek.nl voor nieuws, informatie en foto’s. 

Lynn Knuman 
in haar omgeving
Lynn Knuman woont samen met broer Rick, vader 
Bas en moeder Jacqueline en hond Dennie in An-
gerlo. Zij is 8 jaar en gaat naar groep 5. Hanna, 
Anke, Merle, Pip en Jayda zijn haar vriendinnen.

Haar lievelingsdag zou beginnen met een crois-
santje en verder de hele dag lekker springen op 
de trampoline. Daarvan laat ze een en ander zien. 
Springen, draaien en zweven in de lucht, spelen 
met de zwaartekracht. En dat kan ze als de beste 
want Lynn is al op drie jarige leeftijd begonnen bij 
gymnastiekvereniging DES te Angerlo. Met 6 jaar 
is Lynn bij de selectie gekomen van Unitas en sinds 
een jaar traint ze ook bij Ypsilon Doetinchem, op 
een hoger niveau. Inmiddels heeft ze al heel wat 
prijzen gewonnen. Na de zomer moet ze helaas 
stoppen bij DES. 

Verder danst zij ook al 2 jaar bij de dansmariekes 
van carnavalsvereniging de Deurdouwers te An-
gerlo. Zij zit bij minnies/minioren en een spagaat 
kost haar geen moeite want Lynn is erg lenig.

Lynn eet het liefst patat met kipcorn maar chips 
en watermeloen gaat er ook wel in. Aan wespen 
heeft ze een hekel en de muziek van kinderen voor 
kinderen vindt zij erg leuk. Tekenen doet ze graag 
en kan weleens boos op zich zelf worden als iets 
niet lukt. Zij wil later juf of dokter worden maar 
eerst lekker genieten van de zomervakantie in Oos-
tenrijk.
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Komdersuut
ANGERLO - Komdersuut? Een Achterhoekse uit-
drukking die u uitnodigt er even uit te komen. Een 
aantal mensen uit Angerlo en omstreken, André 
Bikker, Lida Clasener, Trudy van Herwaarden en 
Erika Klooster, wil deze uitnodiging graag handen 
en voeten geven. Zij werken aan een plek waar 
generaties elkaar ontmoeten, iedereen terecht kan 
en waar plek is voor een inhoudelijk gesprek en 
inspiratie. De voormalige pastorie, Dorpsstraat 33 
te Angerlo, is sinds april voor dit doel beschikbaar 
gesteld door de eigenaar van het pand, de PKN ge-
meente te Angerlo-Doesburg. 

Donderdag open
Elke donderdag zijn we geopend van 10-16. Er is 
koffie of thee, limonade en zeker ook een praatje. 
Er wordt gewerkt in het pand door vrijwilligers. 
Er staat een ruilbibliotheek, een spelletjestafel, er 
worden aan de stamtafel plannen gemaakt om ac-
tiviteiten te organiseren voor jong en oud. U kunt 
uw eigen lunchpakketje (de keuken is nog niet 
klaar) meenemen, Komdersuut zorgt voor verse 
koffie.
Meedenken en/of doen is bijzonder welkom, om 
te klussen, koffie te schenken, schoon te maken, 
boeken te sorteren of wat dan ook. In het komende 
jaar hopen zij op meer dagen open te zijn, bijvoor-
beeld als de Galluskerk geopend is tijdens expo-
sities.

Klusdagen
Voor het verder realiseren van deze plek moet er 
natuurlijk nog veel gebeuren. Op elke tweede za-
terdag van de maand is er daarom een klusdag van 
9-15 uur. Dat is in de komende zomermaanden op 
14 juli en 11 augustus. Hier bouwen ze samen aan 
een thuis. U bent van harte welkom. Voor lekker 
eten en drinken wordt gezorgd. Men helpt elkaar 
op weg, dus ze zoeken ervaren klussers, schilders, 
maar ook mensen die het graag leren of willen 
proberen. Als u een paar uurtjes over hebt om dit 
maatschappelijke project vooruit te helpen, heel 

graag! Hier bouwen we samen aan een sfeervolle 
ontmoetingsplek voor verschillende doeleinden.

Bidden voor vrede
Naast bovenstaande activiteiten organiseert Kom-
dersuut elke vrijdag van 12.30 tot 12.50 het Co-
ventry gebed. Dit gebed voor vrede en verzoening 
wordt over de hele wereld gebeden. Het wil een 
tegengeluid zijn bij oorlog en geweld, bij won-
den van de geschiedenis, bij niet geaccepteerde 
verschillen van mening. Een tegengeluid door te 
bouwen aan een cultuur van vrede. Elke plek waar 
dit gebed plaatsvindt, is getekend door oorlog of 
geweld. Er zijn verspreid over 45 landen ruim 200 
plekken waar gebeden wordt, vaak op vrijdagmid-
dag (www.coventryberaad.nl).

Toekomst
Er is subsidie toegekend voor de komende drie jaar. 

Daarmee is er veel ruimte om verschillende pro-
jecten uit te werken. Het doel van de activiteiten 
is een plek bieden voor ontmoeting en inspiratie, 
waar generaties elkaar ontmoeten. Er komt bij-
voorbeeld een werkgroep voor het inrichten van 
het buitenterrein, waarbij duurzame materialen, 
vogelvriendelijke inrichting en plek voor insecten 
een rol spelen. Er zijn gesprekken met basisschool 
de Trompetter over samenwerken in een school-
moestuin. Met de opbrengst hopen zij volgend jaar 
enkele maaltijden te kunnen klaarmaken. Waarbij 
tuinieren, koken en eten generaties verbindt. Op 
bepaalde dagen wil de groep Komdersuut een 
kleine lunchkaart aanbieden, zodat u voor een uit-
smijter of kopje koffie met appeltaart binnen of op 
het terras kunt plaatsnemen. In de ruimte van de 
ruilbibliotheek koopt u een handgemaakte schort 
als cadeautje, waar u ook nog werkervaringsplek-
ken mee ondersteunt. Een droom is een overdekt 
podium op het terrein, waar ook een buitenfilm of 
muziekconcert kan klinken.

Komt u kijken of meedoen?
Komdersuut heet u van harte welkom! Juist in deze 
maanden, als u wel vrij bent, maar niet ver weg op 
vakantie. Ze zijn de hele zomer op donderdag open, 
en organiseren regelmatig extra activiteiten voor 
jong en oud. Tenzij anders vermeld op basis van 
een vrijwillige bijdrage. Denkt u bijvoorbeeld aan 
waterijsjes maken, naai je eigen schort, spelletjes 
middag of de familiefilm. Ziet u in bovenstaande 
activiteiten iets waarvoor u zich wel wilt inzetten 
of blijft u graag op de hoogte? www.komdersuut.
nl, of mail info@komdersuut.nl. 

Data voor in agenda:
Komdersuut donderdag
Elke donderdag van 10.00 – 16.00 uur, vrije inloop

Kluszaterdag 
14 juli, 11 augustus en 8 september
9.00 – 15.00 uur, vrije inloop

Zondag 9 september 
13.00 – 16.00 uur,  i.v.m. Open Monumentendag

Ervaringen
Dyslexie is, in tegenstelling tot wat men af en 
toe zou denken, geen recente uitvinding. Ik was 
al ruimschoots volwassen was toen dit stempel-
tje op mijn probleem gezet werd. Het voordeel 
van die late bekendmaking is dat je hebt leren 
leven en lezen met je beperking. Oefening baart 
zelfredzaamheid. Wat niet wil zeggen dat lezen 
nu vanzelf gaat. Wat goed gaat zijn gewone tek-
sten, niet te ingewikkelde formuleringen, geen 
ellenlange zinnen, begrijpelijke woorden: een 
boek van enig niveau is dus geen probleem. 

Wat altijd problemen geeft zijn de schrijfsels van 
ambtenaren en juristen. Zij vinden het nodig om 
mij met nadruk mijn tekortkomingen in te wrij-
ven. Enige tijd geleden kreeg ik een dreigend 
ambtelijk schrijven. Nadat ik me daar moeizaam 
doorheen geworsteld had en zo goed mogelijk 

beantwoord had aan alle vragen, bleek een paar 
weken later dat ik een deel kennelijk volkomen 
overgeslagen had. Ongetwijfeld heel dom, zeker 
in de ogen van de opstellers van die brief.

In het vervolg hierop was ik genoodzaakt de 
hulp van een jurist in te schakelen. Wat resul-
teert in een procedure aan het eind waarvan wij, 
de jurist en ik, ons best doen het juiste ‘digitale 
loket’ te vinden op de gemeentelijke site. Met 
hulp van een ambtenaar uiteindelijk het juiste 
vakje aangekruist.

Vandaag krijg ik een mail van de gemeente, die 
mij vraagt naar mijn ervaringen met de gemeen-
telijke communicatie en hun ‘loket’. 
Voor een positieve score kunnen ze die vragen 
beter niet aan mij stellen. 

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

zaterdag 21 juli 19.00 uur Mw. B. Hakvoort / Samenzang
zaterdag 4 augustus 19.00 uur Pastor M. Smits / Samenzang
dinsdag 7 augustus 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
zaterdag 18 augustus 19.00 uur Mw. T. Looman / Samenzang
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

zondag 15 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 22 juli 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 29 juli 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Boersema

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 15 juli 10.00 uur ds. Boonen uit Dieren
zondag 22 juli 10.00 uur ds. Van Wingerden uit Doetinchem
zondag 29 juli 10.00 uur ds. Ida Eldering uit Velp
zondag 5 augustus 10.00 uur ds. Den Besten uit Zevenaar
zondag 12 augustus 10.00 uur ds. K. Dijk uit Duiven
zondag 19 augustus 10.00 uur ds. H. Brezet uit Duiven
zondag 26 augustus 10.00 uur ds. G. Jansen, predikant Lathum/
   Giesbeek
zondag 2 september 10.00 uur ds. Chr. Klaver uit Beek
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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. 

17 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
20 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
27 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
31 juli ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
3 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
4 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: korte dagtocht Kijk en Luis- 
 termuseum Bennekom (alleen voor leden)
 Vertrek vanaf de Bleek 09:00
7 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot (korte route)
14 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
17 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
21 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot (korte route)
27 aug. ‘18 Welfare Giesbeek: 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk, startmiddag
28 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoot
31 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
5 t/m 7 sept. Oranjefeesten Angerlo, rondom Centrum De Meent
12 sept. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 sept. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
10 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
13 okt. ‘18 Seniorenraad Angerlo: De dag van de Ouderen
22 okt. ‘18 Seniorenraad Angerlo: themavond  i.s.m. Seniorenvereniging  
 en fysio Binnenrijk “Laat je niet vallen”
24 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
14 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

1-daagse massageworkshop
Stoelmassage
Ontspanningsmassage
Voetreflexmassage
Sportmassage
 
www.sowopleidingen.nl   
info@sowopleidingen.nl
0313-843947, 06-13403564

Bedevaart naar Kevelaer
 
Donderdag 6 sept. gaat de Liemerse bedevaart naar Kevelaer,
U kunt zich hiervoor opgeven van 1 t/m 25 augustus bij:
H Janssen, Pr.Beatrixplein 54, Giesbeek
De buskosten zijn €15.—de misintenties €3.—

Rondleiding en lezing 
door Drager Meurtant
Op 25 augustus geeft Drager Meurtant een rondleiding door de tentoonstel-
ling ‘Nu, de nieuwe vorm van het verleden’ met aansluitend een lezing bij 
Eetlokaal in Zevenaar.

De rondleiding begint om 14.30 in Kunstwerk! Liemers Museum aan de Kerk-
straat 16. Na een korte wandeling zal om 16.00 uur de lezing beginnen bij 
Eetlokaal aan de Wittenburgstraat 25.
De kosten zijn € 10,-. Reserveren is gewenst, omdat er maximaal 18 mensen 
deel kunnen nemen.
Reserveren is mogelijk via museum@liemerskunstwerk.nl of 085-0409971

Van 16 juni t/m 9 september vindt de bijzondere tentoonstelling Nu, de nieu-
we vorm van het verleden plaats in Kunstwerk! Liemers Museum te Zevenaar. 
De tentoonstelling is een internationale samenwerking tussen Drager Meur-
tant (assemblages, NL) en Petra Senn (fotografie, D) met als thema Recycling 
Art. Beide kunstenaars plaatsen de doorgemaakte tijd voorop in hun kunst 
en vragen aandacht voor een creatief hergebruik van materialen en objecten.

Kunstwerk! Liemers Museum
Open op dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Kerkstraat 16 in Zevenaar
Telefoon 085-0409971 
Website: www.liemerskunstwerk.nl
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INGEZONDENFitter door het leven met Hart2hart

We zitten met zijn allen veel te veel en dat is niet 
goed voor onze gezondheid. Bewegen is leuk, maar 
het is soms lastig door blessures of kwalen om die 
nodige beweging te krijgen. Met de persoonlijke 
begeleiding van Hart2hart werk je aan een betere 
conditie, bouw je spieren op en voel jij je weer fit!
Tony Ashek is eigenaar van Hart2hart. “De meeste 
mensen willen een paar kilo kwijt, maar anderen 
willen meer uit hun sport halen. Ze willen een paar 
kilo aankomen of gewoon op een gezonde manier 
op gewicht blijven. Wat je reden ook is, met Hart-
2hart stel je zelf het doel vast en daar werk ik sa-
men met je naar toe.”
Tony is half Nederlands en half Syrisch. Hij heeft 

de meeste tijd van zijn leven in Amerika gewoond. 
Daar was hij fitnesskampioen. “Ik woon nu bijna 
vijf jaar in Nederland. Ik heb dankzij mijn sport 
heel veel mensen leren kennen en mijn Neder-
lands kunnen oefenen. Door de organisatie van de 
Doesburg City Run (die was op 19 mei) heb ik nog 
meer mensen leren kennen. Ik was zo verrast door 
alle hulp en sponsoring! De run was een succes, 
we hebben ook een mooi bedrag voor Kika en de 
Nierstichting opgehaald. Nu heb ik weer alle tijd 
om nieuwe mensen te helpen aan een fitter leven.”

Wil je meer weten over de begeleiding van Tony? 
Kijk dan op www.hart2hart.nl.

Spreekbeurt Noortje levert ruim €1.400 op
GIESBEEK - Noortje van Driel uit groep 8 van de 
Paulusschool heeft onlangs haar spreekbeurt ge-
houden.
 
Ze had een mooi onderwerp gekozen: KiKa, gezien 
haar neefje Maas toen hij 6 maanden oud was, 
een dwarslaesie heeft gekregen door kanker in 
zijn ruggenmerg. Maas is ondertussen 4 jaar en 
een hele vrolijke jongen, maar door de operatie 
verlamd vanaf zijn borstkas en zal zelf nooit meer 
kunnen lopen. 
Noortje heeft aan het einde van de spreekbeurt 
aangegeven geld te willen inzamelen om Kika te 
steunen. Dit door een sponsorloop te organiseren 
met haar klas. Het doel was € 200. 

Vorige week op vrijdagmiddag liepen de kinderen 
in de hitte (30 graden) van Giesbeek naar Duiven 
om daar Maas zelf en team Maas te ontmoeten (in 
het Grand Café Bij Welling van zijn ouders). 

In totaal hebben 13 kinderen en hun juf meege-
daan en het enorme bedrag van €1404,35 opge-
haald. Dit is dezelfde avond gedoneerd aan Kika, 

Team Maas. www.runforkikamarathon.nl/team-
maas. Een enorme prestatie! Noortje kreeg voor 
de spreekbeurt een 10.

Eikenprocessierups
 
Krijg het Angerlo’s Nieuws net binnen en lees dat 
het College Zevenaar zijn inwoners meer persoon-
lijk wil betrekken bij de gemeente.
Ik heb de laatst tijd intensief contact gehad met de 
gemeente alleen van mijn kant als antwoord moet 
je kijken op Fixi; een computer dus.
Wat mij opvalt is dat de Gemeente Zevenaar het 
paard achter de wagen spant.

Vorig jaar al gezegd dat er veel overlast is van de 
eikenprocessierups in het dorp Angerlo. Na veel 
bellen en mailen zowel met de gemeente als met 
de Galluskerk eindelijk een antwoord: Dit jaar pre-
ventief spuiten en op tijd ruimen. 

Half mei dit jaar maar weer gebeld waar ze blijven 
om te spuiten anders hoeft het niet meer.
En ja hoor, daar kwam een bedrijf langs die met 
10 seconden klaar was met spuiten aan een kant 
van de bomen. Gevraagd of de andere kant ook 
gedaan zou worden maar daar kon hij niet bij.
Ik heb hem laten zien hoe hij er wel bij kon komen 
ook daar 10 seconden gespoten en klaar was hij 
en vertrokken.

Er zitten ondertussen ruim 20 nesten in de bomen 
bij het speelterrein van de kinderen op het Wal-
berkerveld en na veel bellen en mailen verschenen 
de heren van de gemeente. Ik heb van hen begre-
pen dat ze met 2 mensen in 17 dorpen de eiken-
processierups moeten bestrijden. Ze hebben een 
oude giertank bij zich met een zuigpijp met een 
motortje hoe primitief wil je het hebben

Zou mij niet verbazen als deze mensen binnen de 
kortste keren overspannen thuis zitten. Alleen al in 
het dorp Angerlo zijn er al 450 eikenbomen. Een 
deel van de nesten hebben ze kunnen weg halen 
maar er zitten er nog diverse waar ze met hun {ap-
peratuur} niet bij kunnen komen. Ik hoop dat het 
College echt contact opneemt met hun inwoners 
als er serieuze klachten zijn.
 
Xandra Meijer

Beste Xandra Meijer,
 
Wij hebben een reactie op jouw melding in 
Fixi: 

‘Beste mevrouw Meijer, Er zijn tot nu toe twee 
acties uitgezet. De bomen zijn bespoten en de 
nesten waar we bij konden zijn verwijderd. 
Nog niet alle nesten zijn verwijderd. Hiervoor 
zal een specialistisch bedrijf worden gevraagd 
om de resterende nesten te verwijderen. Om-
dat er eerder geen bestrijding heeft plaatsge-
vonden zitten er ook na de behandeling nog 
veel nesten in. Het is momenteel druk. 
Maar we hopen binnen enkele weken ook de 
resterende nesten te hebben verwijderd. 

Met vriendelijke groet, 
Klantcontactcentrum Zevenaar 0316595111’



• pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 14 juli 2018 •• pagina 14 • ANGERLO’S NIEUWS • 14 juli 2018 •

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.

• 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 •  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 Tracy 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 • 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 • 
Fotoherkenning IJsseldorpen • Dik en Margy Bril • Diny van Bommel • Welfare An-
gerlo, 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 Wieggers • J.H. Peters 
• Lies en Wim Tieben • H. Gronloh en R.A. van Dijk • Henk en Thea Hulshorst • Gel-
derse 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. Storteboom • R.I.M. Witten • Stucadoors- en Terrazzobedijf 
Tonin • PC-Arts • Protestante Gemeente Lathum/Giesbeek • Hanneke en Nanne 
Kampstra • Govert en Carla Koers • Koozand • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekij • An-
neke Nijman en Adri Breure • Wim van Haren •A.J. Witjes • Koersbalver. De Juiste 
Koers • A.J. Elffrink • Drum- en Showfanfare Red & Black • Jan en Gerda Polman 
• N.P. Vermeulen • E.C.P. Hendriks-Reijmer • G. Mollink Cunningham • L.T.Klein 
herenbrink • H. Derksen • Henny en Otto Bonte • A.G. Huting-Jansen • Vrouwen 
van nu Angerlo • E.M. Witjes • Kees en Mia Goes •

INGEZONDEN

De IJssel als strijdtoneel

Historische gevechten langs de 
rivier bij Doesburg en omgeving
In Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg vindt, 
mede in het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van Gelderland, onder bo-
venstaande titel een boeiende expositie plaats.

De Gelderse IJssel is in het verleden regelmatig bij diverse krijgshandelingen 
betrokken geweest, enerzijds in situaties waarbij de rivier als grensrivier fun-
geerde, anderzijds vaak in situaties waarbij de strategische ligging van bij-
voorbeeld Doesburg voor vriend en vijand van groot belang was.
Bij de gevechtshandelingen komen o.a. de belegeringen van Doesburg en Zut-
phen in 1467, 1504, 1527, 1572, 1586, 1591, 1672, 1813 en 1940-1945 aan 
de orde. Ook ter hoogte van IJsseloord in 1586 en bij Leuvenheim in 1629 
vonden flinke krijgshandelingen plaats.

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de verdedigingswerken en aan 
de belangrijke vestingbouwkundige Menno van Coehoorn, ontwerper van de 
Hoge en Lage Linie van Doesburg, aangelegd tussen 1702 en 1730.

Naast de vestinggeschiedenis van Doesburg en Zutphen en hun beider functie 
als militair garnizoen, wordt ook aandacht besteed aan de ringwalburchten 
langs de IJssel, aan de IJssel als frontierrivier in de 80-jarige oorlog en de meer 
recente IJssellinie in de tijd van de Koude Oorlog.
Er is tevens een bijzonder boeiende documentaire te zien over ‘De 80-jarige 
oorlog in de Achterhoek’.

De expositie is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur en op 
zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. De entree is gratis!
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