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Koudwatervrees
Met verbazing kijk ik naar mijn kinderen. Zo-
veel verder dan ik toen was, zoveel verder dan 
ik nu ben. Voorbeeld: vakanties. Mijn/ onze va-
kanties gingen nooit verder dan de vier wielen 
onder ons autootje ons konden brengen. Dat 
had met alles te maken met geld, natuurlijk, 
maar ook met taal. Waar wij gingen kon ik me 
redden met dat beetje Engels, Frans en Duits 
dat ik beheers. Die zelfredzaamheid is mij nog 
steeds heilig. 

Mijn kinderen vliegen uit; gaan naar landen 
waarvan de guerrilla’s bekender zijn dan de 
keuken en de talen geschreven worden in 
tekeningen, niet letters. Dat doen ze onbe-
vreesd, erger nog, vrees komt niet eens in ze 
op. En ik, ik vrees voor hen, met grote vreze. 
Het is dus niet zo gek dat zij ook letterlijk zo-
veel verder komen.

Om ons op weg te helpen, de wijde wereld in, 
heeft ons gebroed het plan uitgebroed ons op 
vakantie te sturen. Niet te ver, maar net bui-
ten onze ‘comfort zone’. Volgende week, dan 
gaan we. En we zijn beide hartstikke onzeker. 
Hoe doe je dat met vliegtuig en tickets, zullen 
we een auto huren of toch maar het openbaar 
vervoer, hebben we wel koffers die passen bij 
de eisen van die maatschappij: zoveel vragen 
dat we er niet aan toe komen ons te verheu-
gen of voor te bereiden op wat we daar gaan 
doen. 

Nog zo’n vraag: zwembroek mee, of is het 
zeewater daar nog te koud?

UIT EN THUIS GEVOEL 
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN
DE MOGELIJKHEID OM EEN FEEST TE COMBINEREN MET DE SPORTHAL VOOR 

BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

WWW.SPORTCAFEAKTIEF.NL
BINGERDENSEDIJK 2  6987 EA  GIESBEEK  
TEL: 06-53943219

Bert Timmer Memorial Loop

REGIO - Zondag 2 september wordt alweer de zes-
de editie van de Bert Timmer Memorial Loop in het 
Horsterpark in Duiven gehouden. Ook deze keer 
staan de afstanden 5 en 10 km op het programma, 
beide afstanden gaan over één ronde in een zeer 
afwisselend en prachtig decor. Voor de jeugd zijn er 
de 500 en de 1000 meter. 
Nieuw dit jaar zijn de scholencompetitie én een 
Business/Team loop. Bedrijven, clubs, verenigingen, 
buren, collega’s, kortom iedereen die een team van 
minimaal drie en maximaal vijf lopers kan samen-
stellen, kan zich inschrijven als Team en genieten 

van een sportieve dag inclusief een uniek VIP ar-
rangement. Uiteraard zijn er de infokraampjes en 
ook voor de kinderen wordt gezorgd. Kindercentra 
‘Puck en co’ neemt de oppas van de kleintjes voor 
haar rekening zodat de ouders met een gerust hart 
hun sportieve prestatie kunnen leveren. Music4U 
verzorgt het muzikale gedeelte. Ondertussen is de 
inschrijving voor deze zesde editie geopend. Voor 
informatie en inschrijving kan iedereen terecht op 
www.btml.nl. Het belooft weer een prachtige dag 
te worden tijdens het ‘Jaarlijks sportief evenement 
in de Liemers’. 

Streekfair Lathum/Giesbeek
Zaterdag 18 augustus v.a. 10.30 uur

Recreatiepark De Veerstal, nabij het pontje
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ADVERTORIAL

Royal Eijkelkamp legt grondwatermeetnet aan in Oezbekistan
De stad Urgench in Oezbekistan, Centraal-Azië, had jarenlang te maken met 
hoge (zoute) grondwaterstanden, waardoor de infrastructuur schade opliep, 
pijpleidingen corrodeerden en kelders onderliepen met water. Het geotechni-
sche O’zgashkliti Instituut in Oezbekistan wilde monitoring van grondwater-
standen en hydrologische analyses inzetten om de schommelingen in grond-
waterstanden beter te kunnen begrijpen en deze problemen aan te pakken. 
Het vroeg Royal Eijkelkamp en de Nederlandse kennisonderneming KWR om 
te helpen bij de realisatie van dit project, dat recent is afgerond.

Royal Eijkelkamp heeft in heel Urgench peilbuizen met grondwater data-
loggers geplaatst. De data van die loggers worden automatisch naar een 
centrale controlekamer verstuurd, waar Oezbeekse ingenieurs de informatie 
gebruiken voor hydrologische analyses en voorspellingen, waarbij ze gebruik-
maken van door KWR ontwikkelde software. Zowel Royal Eijkelkamp als KWR 
hebben daarnaast uitgebreide trainingen gegeven aan de lokale partners. 

Het project in Urgench was een unieke samenwerking tussen de betrokken 
organisaties, waarbij installatie en inrichting van geavanceerde hulpmiddelen 
werd uitgevoerd parallel aan capacity building ter plaatse. Dit heeft opgele-
verd dat de ingenieurs van het O’zgashkliti Instituut nu beschikken over het 
meest geavanceerde monitorings- en analysesysteem ter wereld, en boven-
dien hun eigen organisatie hebben versterkt met de kennis die nodig is om 
te werken met de apparatuur en software. De ingenieurs in Oezbekistan zijn 
nu in staat om zelf het grondwatersysteem te monitoren, de verworven data 
te analyseren en oplossingen te bedenken voor de grondwater gerelateerde 
problematiek.



• pagina 02 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •

PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

A weer un poosje gelejen liepen we één keer 
per joar van de Bahrsepol in Loathum nor Gies, 
via de Bandiek en de Meentsestroat. We kwa-
men dan soavus van un feesje af en un paar 
biertjes hadde goed hun best gedoan: de stem-
ming zat dur goed in. Je bent jong en je wilt wat 
was in die tiet de slogan. Wi-j wilden ok wat: 
gein hebben onderweg. Ut plaatsnaam bord 
van Gies wast eerste wa we tegenkwamen. 
Dat werd dus vakkundug andersum gedreaid. 
Ut verder vertier hing un bietje van toevallug-
heden aan mekaar, want niet iedereen die un 
auto had, deej die in die tiet op slot. Dus un 
auto die in de Meentsestroat bi-j nummer hon-
dertien veur de deur stond dowden wi-j zum 
beispiel veur de deur van nummer honderd of 
zo. Ut hek van de tuin van Dorus van de Dek-
ker (hij ruste in vrede) werd vakkundug uut de 
scharnieren gelicht en vijf huuzen verder ‘ge-
monteerd’. Musschien stonden dur nog meer 
kwajongensstreken op ut programma, mor ik 
zal ut hier effe bi-j loaten. Doarum viel mien 
de actie die ik tijdens Dreamfields verrichtte un 
bietje van mienzelf tegen. Want wat wil ut ge-
val. Die herrie vant hele festival doar zitten wi-j 
in onze rustuge omgeving niet op te wachten, 
mor goed tis veur un goed doel: vermaak veur 
35000 jongeren en de kas van de Matrixx dus 
slik ie effe ow bezwoaren tegen die tiefusher-
rie in. Alleen zondagsoavus noa ut feest, liepen 
dur un stuk of drie adolescenten in de tuin van 
‘ons landgoed’. Die lagen wat te donderen met 
de toafel, un paar stoelen en de bloempot die 
op de toafel stond. Tonk da zag deej ik ut licht 
buuten aan. Greep mien un piep van eentwin-
tug diek bi-j de heg had liggen en sprong øver 
de heg hen met de woorden: en wa mot da 
hier. Die gasten schrokken zich ut leplazerus en 
renden de diek weer op met de woorden: gvd 
ze hept hier de spullen kloar liggen um ow uut 
de tuin te meppen. Ik riep trug: wa woj hier dan 
doen. En ze riepen : we wouen alleen mor un 
foto maken. Ik zei: now goa ow gang dan mor. 
Toen riep dur een: jaja now hoef ut nie meer. 
Doar konk mien wel iets bi-j indenken.              
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Oranjefeesten Angerlo 2018
ANGERLO - Op woensdag 5, donderdag 6 en vrij-
dag 7 september zijn weer de jaarlijkse Oranjefees-
ten in Angerlo. 
Op woensdagavond start om 18.45u de optocht 
door Angerlo met o.a. het Koningspaar van 2017, 
muziekvereniging Nieuw Leven, vendeliers en ver-
klede schoolkinderen. 
Het thema van de optocht is “Zon, Zee, Zomer, 
Strand, vakantie vieren kun je in ieder land” en 
iedereen mag zich aansluiten bij de optocht!
Na de optocht zullen de Oranjefeesten 2018 of-
ficieel worden geopend met de traditionele ven-
delhulde. Het feest zal zich voortzetten in zalen-
centrum de Meent te Angerlo.

Donderdag om 11.00u starten de oranjespelen 
met het ringrijden per tractor. 
Om 12.00u start het vogelgooien 
voor dames en het schijfschieten. 
Vanaf 13.00u vogelschieten met 
aansluitend het Koningsschieten. 
De winnaar volgt de huidige ko-
ning Christaan Jansen op en mag 
zich een jaar lang Koning(in) van 
Angerlo noemen. ’ s Middags van 
15.00 – 20.00u kan er gefeest en 
gedanst worden in zalencentrum 
de Meent o.l.v. het toporkest ‘Par-
tyband Heer en Meester’.

Vrijdag om 9.00u is er een kin-
dervoorstelling voor de kinderen 
van groep 1t/m 4 van de Trom-
petter, peuteropvang Bruintje 
Beer en Villa Pip. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 van de Trompetter 
hebben diverse kinderspelen zo-
als kruisboogschieten, golfbaan, 
vogelgooien, ringrijden. 
Om 9.45 start het dogcartrij-
den met paard en wagen en om 

10.30u start het ringrijden per fiets. ’s Middags van 
12.30 – 17.00u kan weer gefeest en gedanst wor-
den o.l.v. ‘Partyband Heer en Meester’. 
Vanaf 13.15u is de prijsuitreiking van de oran-
jespelen en voor de kinderen is er om 14.00u de 
kinderdans met een traktatie. ’s Avonds kan er 
vanaf 20.30 uur gedanst en gefeest worden in 
zalencentrum de Meent o.l.v. het orkest ‘SLAMM’. 
Een leuk en gevarieerd programma voor jong en 
oud met twee toporkesten waarmee het goed fees-
ten en dansen is.  Voor meer informatie volg ons 
op www.facebook.com/OranjeverenigingAngerlo 
en/of www.twitter.com/OranjeAngerlo.
Wij zien u graag op de Oranjefeesten in Angerlo.

Oranjevereniging Angerlo.

Huur- en Zorgtoeslag met 
terugwerkende kracht aanvragen 
Heb je vorig jaar geen Huur- en/of Zorgtoeslag ont-
vangen, maar had je daar wel recht op? Dan kun je 
alsnog met terugwerkende kracht deze toeslagen 
aanvragen. Dat kan tot 1 september  van dit jaar. 
Huur- en/of Zorgtoeslag voor het huidige jaar mag 
je nog tot 1 september van volgend jaar aanvragen 
bij de Belastingdienst. 

Huur- en Zorgtoeslag aanvragen met terug-
werkende kracht, hoe werkt dat? 
Om Huur- en/of Zorgtoeslag met terugwerken-
de kracht aan te vragen ga je naar de website 
MijnToeslagen.nl. Hier log je in met je persoon-
lijke DigiD. Vervolgens kies je het jaar waarover 
je Huur- en/of Zorgtoeslag wilt aanvragen. Je vult 
je gegevens in en vervolgens ontvang je een be-
vestiging van je aanvraag. Uiteraard kun je ook 
contact opnemen met de Belastingtelefoon als je 
geen internet hebt. Het telefoonnummer hiervan is 
0800-0543. Als zelf het aanvragen niet lukt, kun je 
contact opnemen met sociaal raadslieden. Zij kun-

nen helpen met de aanvraag. Vergeet dan niet om 
je DigiD mee te nemen.  
Als je nog geen DigiD hebt, kunnen de sociaal 
raadslieden deze ook samen met je aanvragen. Het 
sociaal raadsliedenwerk van STMR is bereikbaar 
op telefoonnummer 0900-8433. Ook kun je terecht 
op onze inloopspreekuren. Deze kun je vinden op 
de website www.stmr.nl. 

Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers organiseert 
gratis cursussen Digisterker, waarin je leert hoe 
en waarvoor  je DigiD kunt gebruiken. Aanmelden 
voor deze gratis cursus kun je via de mail  activi-
teitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl of telefo-
nisch 0316-745680. 
De Belastingdienst neemt jouw aanvraag in be-
handeling en stuurt je een zogenoemde beschik-
king. Hierin staat of je recht had op Huur-en/of 
Zorgtoeslag in het jaar waarover je de toeslag hebt 
aangevraagd. Als dit het geval is, staat in de brief 
ook meteen hoeveel toeslag je ontvangt.



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

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

www.rotak.nl

Donatie Caritas St. Martinusparochie 
Lathum-Giesbeek 
GIESBEEK - Als reactie op een donatie van de St. 
Martinusparochie Lathum Giesbeek kregen Diny 
en Co Stuart uit Giesbeek de volgende brief:  

Hallo oom Co en tante Diny,

Wij hebben een prachtige emotionele en mooie 
reis gehad naar Sri lanka! We hebben alle families 
van Emmanuel en Sriyan bezocht en van de vriend
van Sriyan waarmee hij vroeger in het klooster 
heeft gezeten. Alle families waren zo lief en aardig 
en zo dankbaar naar ons toe dat ze hun/onze jon-
gens weer konden zien en zagen dat ze zijn opge-
groeid tot twee mooie mannen!

Daarna zijn we samen naar het klooster Prem ni-
vasa in Moratuwa geweest waar Sriyan en Zino 
hebben gezeten totdat ze 2,5 jaar waren, dit is een

klooster van de orde van moeder Therese. Zij zijn 
volledig afhankelijk van giften en waren dan ook 
zeer dankbaar voor de gift van 100,- euro van 
de Caritas! Daar zaten nog steeds veel kinderen, 
waarvan veel met een handicap, het was wel emo-
tioneel om de kinderen te zien en we hopen dan 
ook dat ze een goede toekomst tegemoet gaan. Ze 
worden in ieder geval goed verzorgd. De kinderen 
worden nu veel meer in eigen land geadopteerd en 
dat is een goede zaak.

Ik weet zeker dat de 100,- euro een goede bestem-
ming gaat krijgen voor al die lieve kinderen daar.
Namens de zuster en de kinderen hartelijk dank 
voor jullie donatie van de Caritas!
 
Hartelijke groeten,
Familie te Riele en Zino Rouwmaat

Oud papier verzet!
GIESBEEK - De oud papier-inzameling voor de 
maand september wordt in Giesbeek verzet naar 
donderdag 6 september. De leden van drumfanfare 
Red & Black komen die avond vanaf 18.00 uur bij 
u langs, omdat zij op de zaterdag 1 september 
verhinderd zijn in verband met de intocht van de 
Airborne Wandeltocht in Oosterbeek.

Rosemarie Ampting treedt toe tot 
de directie Waterschap Rijn en IJssel
Vanaf oktober 2018 gaat mevrouw drs. Rosemarie 
E.G.J. Ampting-Wichman onderdeel uitmaken van 
het directieteam van Waterschap Rijn en IJssel. Zij 
volgt het huidige directielid Jan Lourens op, die 
met pensioen gaat.  

Mevrouw Ampting studeerde bestuurskunde en 
bedrijfseconomie en heeft veel ervaring in het lei-
dinggeven aan overheidsorganisaties, het laatst 
als directeur-bestuurder van uitvoeringsorganisa-
tie Buurtplein BV in Doetinchem.   

115e editie Lathumse Volksfeesten
LATUM - Op 20, 21, 22 en 23 september a.s. vindt 
de 115e editie van de Lathumse Volksfeesten 
plaats. Gezien het jubileum-jaar maakt dit jaar ook 
de zondag deel uit van het feest-programma.

Traditioneel wordt op donderdagavond gestart 
met het Koningsschieten. In samenwerking met 
de Ds. Jonkersschool staan op vrijdagochtend de 
kinderen uit Lathum centraal. Alle inwoners van 
Lathum zijn van harte welkom om het begin van 
de middag naar de uitvoering van de kinderen te 
komen kijken. 

Voor de heren is er op de vrijdagochtend dit jaar 
wederom een verrassingsactiviteit in het pro-
gramma opgenomen. Op vrijdagmiddag staat 
voor de vrouwelijke inwoonsters van Lathum het 
Dog-car rijden traditiegetrouw op het programma. 

Aansluitend vindt de verrassingsactiviteit voor de 
vrouwen plaats. Op zaterdagochtend staat voor 
de heren het Fietsringsteken en voor de dames het 
Vogelgooien gepland.
De muzikale begeleiding van Lathums Feest wordt 
op donderdagavond verzorgd DJ Henri de muziek. 
Voor de vrijdagavond staat een optreden van DE 
HEEREN VAN op het programma. Op zaterdag-
avond betreedt KRAAKT HELDER het podium.

De zondag is een echte familiedag. Na een geza-
menlijke lunch strijden de huidige en oud-Konin-
gen om de titel Keizer van Lathum. Voor de jongere 
inwoners van Lathum staat Vogelschieten op het 
programma. De muziek tijdens de middag wordt 
verzorgd door het trio Come Again. 

Het exacte programma van Lathums Feest wordt 
in september gecommuniceerd in een speciale 
feestgids die in Lathum uitgegeven wordt, via de 
special die onderdeel uit maakt van het Angerlo’s 
Nieuws en de website www.lathumsfeest.nl.

Weerbaarheid-
training in 4ALL
ZEVENAAR - Vanaf woensdag 12 september orga-
niseert Caleidoz Welzijn een weerbaarheidtraining 
voor alle kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. 

Voor kinderen die gepest worden, weinig zelfver-
trouwen hebben of gewoon niet zo sterk in hun 
schoenen staan, ontwikkelde gediplomeerd do-
cente Seraja Schreuder deze weerbaarheidtraining. 

Zij leert de kinderen fysieke en mentale weerbaar-
heidtechnieken, zodat zij zichzelf kunnen verdedi-
gen, hun emoties beter leren kennen en beheersen 
en daardoor weer lekker zichzelf kunnen zijn. In de 
training staan plezier, sport en respect voor elkaar 
centraal. 

De training wordt, vanaf 12 september, elke woens-
dagmiddag gegeven van 14.30 uur tot 15.30 uur 
en zal in totaal 10 weken duren. De training wordt 
gehouden in jongerencentrum 4ALL aan de Enge-
veldweg 4 in Zevenaar.
De kosten voor de gehele training bedragen 40 
euro in totaal. 

Voor meer informatie en/of om je op te geven -> 
Emmy van Aalten: e.vanaalten@caleidoz.nl. 
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Het voetveer Lathum-Velp
In de jaren voor de tweede wereldoorlog was de 
“motor” van de Lathumse veerboot de veerbaas 
zelf. De boot was een eenvoudige roeiboot en de 
veerman roeide zijn klanten over. Op deze foto van 
lang geleden blijkt wel dat er niet een echte plek 
voor fietsen was, maar het lukte meestal wel om ze 
aan de overkant te krijgen.
Het veer bevond zich ter hoogte van Bandijk 79 in 
Lathum, waar nu de familie Bremer woont, bij het 
weitje met de ezels en geiten. Het paadje vanaf de 
dijk naar het veer liep dwars door een weiland en 
was hobbelig. Net als de meeste wegen in die tijd 
overigens. 
Aan de Velpse kant was het iets beter gesteld met 
de weg, omdat dit ook de toegangsweg naar de 
steenfabriek was die tegenover de Koppenwaard 
lag. In Velp heet die weg nog steeds Lathumse 
veerweg, maar het veer is jaren geleden verplaatst 
en ligt nu nabij camping de Mars en Rheden.
Van de vier personen op de foto zijn twee namen 
bekend: 1. Titie Wolters-Hoegen en 3. Mieneke 
Wolters. We willen graag de namen van de num-
mers 2 en van de veerbaas met nummer 4 weten. 
Maar bijna net zo belangrijk is het tijdstip van deze 
foto. Tot wanneer werden passagiers op deze wijze 
met de roeiboot overgezet? 

Over de vorige Lathumse foto schreven we dat die 
niet helemaal scherp was, waardoor het een beetje 
wazig was om welk feest het ging. Nu, enkele we-
ken later, is de waas opgetrokken en hebben we 
scherp in beeld wie er op de foto staan, wanneer 
de foto is gemaakt en om welk feestje het ging.

Op 24 mei 1950 werden Jaap van Es en Corrie 
Brouwer door dominee Ankersmid in de echt ver-
bonden en de foto is gemaakt in de aanloop naar 

de gebeurtenissen. Op de afbeelding staan links en 
rechts van de bruid vriendinnen en kennissen die 
hielpen met de bediening op het feestje. De na-
men:
1. Grietje Katgert, 2. Titie Hoegen, 3. mevrouw Van 
Rhee, 4. Jantje van Diek, 5. de bruid, Corrie Brou-
wer, 6. Johanna van Dijk, 7. Dien te Grotenhuis, 8. 
Doortje Pennekamp, 9. Corrie Gerritsen (Zevenaar).

Wie informatie heeft over de ontbrekende namen 
kan contact opnemen met Henk Derksen of Frits 
van den Berg: tel. 0313 631218  (henk.janny.derk-
sen@gmail.com)  of tel. 0313 631751 (gerritje.van.
den.berg@hetnet.nl).
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INGEZONDENInitiatief jeugdbestuur GSV’38 wordt 
door Menzisfonds fors beloond

GIESBEEK - Donderdagavond 12 juli j.l. is het 
jeugdbestuur van GSV’38 blij verrast met een che-
que ter waarde van 5000 euro uit het Menzisfonds, 
dit voor het realiseren van een pannaveld op sport-
park “De Does”.

Een grote wens van het jeugdbestuur voor het 
realiseren van een pannaveld komt op deze wijze 
stapje voor stapje steeds dichter bij.
Een wens hebben is mooi, maar om die vervolgens 
te realiseren wordt toch een ander verhaal. Om de 
toch forse kosten te dekken voor de aanleg hier-
van, zal er toch geld gegenereerd moeten worden.  
Bestuurslid Gerwin Zwaan opperde om ons project 
in te dienen bij het Menzisfonds.
We zijn vervolgens verder gegaan als commissie 
“Actief & Positief Giesbeek en Lathum”  en is er tot 
in de late avonduurtjes hard gewerkt om een goed 
onderbouwd plan op te stellen, en met succes!

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties 
met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief 
konden voor 20 mei een financieringsaanvraag 
indienen.In den lande hadden ze 5 regio’s (Achter-
hoek, Groningen, Midden, Twente en West) en was 

er een fonds beschikbaar van € 25.000. Donder-
dagavond waren wij als laatste regio aan de beurt, 
het bedrag was deze avond maar liefst €27.750, 
omdat in andere regio’s niet het volledige bedrag 
was uitgekeerd.
Voor elk maatschappelijk initiatief gaf het Menzis-
fonds maximaal € 5.000 aan budget.
Op 20 mei waren er 113 aanvragen ingediend, 
waarvan 13 projecten genomineerd en hiervan 
kregen maar 7 projecten een substantiële bijdrage 
uit het Menzisfonds.

Nadat één van de leden van de Raad van Commis-
sarissen zijn verhaal had verteld, ging hij over tot 
het belangrijkste moment van de avond: de uitslag.
Hierbij werd ons project door de beoordelingscom-
missie geroemd om zijn goede onderbouwing, ini-
tiatief en het enthousiasme waarmee we het dorp 
en haar inwoners, de voetbalvereniging GSV’38 en 
met name de jeugd een warm hart toedragen, al-
dus een lid van de Raad van Commissarissen.
Na deze mooie woorden werd de cheque ter waar-
de van 5000 euro overhandigd.

Samen kunnen we veel!

Kunstwerk! 
de Bibliotheek 
Liemers zeven 
dagen per week 
geopend! 
ZEVENAAR - Op 2 september a.s. wordt in Kunst-
werk! de Bibliotheek Liemers in Zevenaar de zon-
dagopenstelling, die tot en met april 2019 zal du-
ren, feestelijk ingeluid. De bibliotheek is daarmee 
zeven dagen per week geopend. Ter gelegenheid 
van de zondagopening die op 2 september a.s. 
plaats zal vinden, viert Kunstwerk! de Bibliotheek 
Liemers feest. De bibliotheek in Zevenaar is dan 
niet alleen geopend van 12.00 tot 15.00 uur, maar 
organiseert ook een leuke activiteit. Helemaal gra-
tis. 

Tijdens deze zondagopening kun je onder het ge-
not van koffie of thee met iets lekkers genieten, 
van de muzikant en auteur Paul Mulder. Paul Mul-
der verzorgt  tussen 12.30 en 13.30 uur een spet-
terend optreden met handgemaakte muziek in het 
Nederlands of in de Liemerse/Achterhoekse streek-
taal. Tijdens zijn muzikale optreden worden de 
veelal humoristische columns die Paul schreef voor 
de Gelderlander en die zijn verschenen in het boek 
‘De Leeshond’ afgewisseld met bijpassende liedjes. 
(www.paulmuldermuziek.nl ) 

Met deze extra openstelling wordt volop gelegen-
heid geboden om in een gezellige en gemoedelijke 
sfeer de vele dikke weekendkranten en tijdschrif-
ten te lezen of gewoon een kopje koffie te komen 
drinken. Uiteraard is het ook mogelijk om de mooi-
ste boeken uit te zoeken en te lenen. Je bent van 
harte welkom. 

StreekFair Lathum
zaterdag 18 augustus

Recreatiepark De Veerstal
v.a. 10.30 uur



• pagina 06 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 • • pagina 07 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •

INGEZONDEN

Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

21e Giese Motortoertocht

GIESBEEK - Noteer alvast in je toeragenda: zondag 
26 augustus meerijden met de 21e Giese Motor-
toertocht, een prachtige tocht door de mooie Ach-
terhoek. 

We willen rond half tien de eerste groepen laten 
vertrekken vanaf het Hof van Giesbeek. In verband 
met de veiligheid willen we de groepen niet groter 
maken dan 8 à 10 rijders.
De tocht gaat weer eens de mooie Achterhoek in. 
We rijden o.a. via Drempt, Wichmond, Eefde naar 
Laren voor de koffiestop bij Hotel/Café `t Langen-
baergh. Vervolgens via Gelselaar en een ‘lus’ om 
Neede en Eibergen naar de lunchlokatie, `t Schop-

pe in Miste. Vandaar weer richting Gies via Heel-
weg, Varssel en via Hummelo weer terug naar de 
thuishaven bij Het Hof van Giesbeek, waar we alles 
nog eens rustig kunnen nabespreken.
Opgeven gaat het eenvoudigste via de mail 
(giesemtt@gmail.com) of via onze  facebookpa-
gina.
Na de controle zullen de bestanden downloadbaar 
zijn van onze Facebookpagina of even aanvragen 
via een e-mailtje.
Bezoek regelmatig onze facebookpagina voor de 
updates. Hier kun je ook de foto’s en filmpjes van 
vorige toertochten bekijken: https://www.face-
book.com/giese.motortoertocht

Peter Hyballa houdt Preek 
van de Leek in Martinikerk

‘Je moet op doel 
schieten’
DOESBURG - Op zondag 2 september gaat een 
nieuw seizoen ‘Preek van de Leek’ in de Grote of 
Martinikerk in Doesburg van start. De aftrap wordt 
gedaan door voetbaltrainer Peter Hyballa. Sinds 
kort is hij trainer van het Sloveense DAS Dunajska, 
maar in ons land kennen velen hem vooral als de 
man die NEC heeft getraind, bij de NOS in Studio 
Voetbal aan tafel aanschoof of tijdens de voorbije 
WK wedstrijden van het Duitse voetbalelftal be-
commentarieerde. Met een Nederlandse moeder 
en een Duitse vader voelt Hyballa zich in beide 
landen thuis.
Hyballa is een veelzijdig en gedreven mens. Hij 
heeft niet alleen aan de weg getimmerd als voet-
baltrainer, maar heeft ook een universitair diploma 
op zak (psychologie, bewegingswetenschappen en 
pedagogiek) en heeft tal van boeken en columns 
geschreven.

‘Je moet op doel schieten’ is de titel van Hyballa’s 
lekepreek. Een tipje van de sluier wil hij wel vast 
oplichten: het wordt een verhaal over ‘anders zijn, 
een mening hebben en volle bak leven! Duits-Ne-
derlandse ideeën over God en voetbal’ aldus Hy-
balla. Begin van dit jaar gaf Hyballa een openhar-
tig interview in de NRC. Daarin liet hij zich kennen 
als een openhartig man, met het hart op de tong 
en vol passie voor de dingen die hij doet. Hij stelt 
hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving. ‘Wie Pe-
ter Hyballa wil, krijgt Peter Hyballa.’ Dat belooft 
dus wat op 2 september!

Zijn Preek van de Leek begint om 16.00 uur, maar 
voor die tijd is het nog mogelijk om in de Koffie- 
Thee- en Aandachtschenkerij van de kerk koffie of 
thee te drinken.

Bridgeclub Angerlo
ANGERLO - Bridgeclub Angerlo opent op maan-
dagmiddag 3 september a.s. het nieuwe brid-
geseizoen. 

Op donderdag 13 september is de jaarvergade-
ring en op donderdag 20 september starten ook 
de avondspelers de competitie. 

Er wordt gespeeld in centrum “De Meent” Prin-
ses Margrietlaan 3a te Angerlo.
Bridgeclub Angerlo staat alom bekend om zijn 
ragfijn spel en om zijn motto : “De gezelligheid 
is troef”.
Info: Herman Rensen 0313-473869 of 
h.rensen4@upcmail.nl
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EVEN VOORSTELLEN ...Canadian Rockies 2018

Eindeloze bochten en ongerepte natuur het ul-
tieme motoravontuur. Zo werd de 16 daagse ge-
organiseerde reis door het noordwesten van de 
U.S.A en Canada door 3 Angerlo-ers ervaren: Ben 
Lebbink op een Harley Davidson Road King, Bennie 

Scheers op een Yamaha 1300 en Tonny Meijer als 
begeleider in de volgwagen met een reservemotor, 
waarin ook plaats was voor bagage. De motoren 
hebben geen kenteken maar zijn registreerd op 
chassisnummer. Je kunt er dus een kentekenplaat 

bijvoorbeeld op zetten met ”Angerlo” of Elvis…

Startpunt van deze indrukwekkende motorreis is 
Seattle. Via de staten Montana en Idaho is de grens 
over gestoken naar Canada met vele bergpassen. 
Charmante plaatsjes, meren, bossen en bochten-
werk wisselden elkaar af. Voor de motorrijder is er 
niets mooiers dan al dit fraais te ontdekken vanaf 
het zadel van de motor.

Elke dag werd tussen de 200 en 300 mijl afge-
legd. Dus een tocht voor echte bikkels waarvan de 
gemiddelde leeftijd zo rond de 55 was. De totale 
groep bestond uit 8 Nederlanders, 10 Zwitsers en 1 
Vlaming. Een gezellige, hechte plezierige groep. De 
twee Nederlands sprekende tourbegeleiders heb-
ben alles netjes verzorgd en hen een onvergetelijke 
en zorgeloze reis bezorgd.
Het meeste wat hen is bij gebleven was de weids-
heid en eindeloze omvang van de natuur. Evenals 
de grizzly ’s, bizons en de indrukwekkende orka’s. 
Maar ook het snelle smelten van de gletsjers. En er 
was een Zwitser zoek, in een park, waar natuurlijk 
geen ontvangst is voor je mobiel. Hij is wel weer 
opgedoken. 

De porties eten waren enorm en er was veel ver-
schil tussen arm en rijk. Verder hebben we goed 
geslapen in motels. Dit moest wel want er werd 
onderweg niet gestopt, je moest volgen, ook al 
was je vermoeid. Ben en Bennie hadden het warm 
op de motoren maar Tonny zat heerlijk in de airco.
Uiteindelijk kwam in Seattle een eind aan deze 
geweldige reis waar iedereen emotioneel afscheid 
van elkaar nam. Er zijn vele vriendschappen ge-
sloten. Ben Lebbink plakte er nog een weekje aan 
vast voor familie bezoek, Tonny en Bennie gingen 
voldaan naar huis. Het was een gave vakantie en 
we willen zeker nog eens zo’n tocht maken.

Open dag bij Kunstwerk! 
Volksuniversiteit Zevenaar
ZEVENAAR - Al meer dan 20 jaar is de Kunst-
werk! Volksuniversiteit Zevenaar een begrip in 
de Liemers.

Op zondag 2 september a.s. houdt Volksuniver-
siteit Zevenaar haar jaarlijkse Open Dag. Tussen 
11.00 en 15.00 uur is iedereen welkom, jong en 
oud. Kom kennis maken, kijken, proeven, luiste-
ren, ervaren en deelnemen bij de verschillende 
demonstraties en kleine workshops. Naast het 
bekende aanbod cursussen en workshops staan 
ook nieuwe activiteiten op het programma!

Nieuw tijdens de Open Dag zijn o.a. demonstra-
ties van 3D printen, drone vliegen en Arduino 
programmeren. Je kunt hiermee een knipper-
licht maken of een weerstation, maar er zijn 
meer mogelijkheden. Gedurende de cursus leer 
je hoe je de Arduino kunt programmeren, daar-
na kun je eigen projecten maken, zoals bijvoor-
beeld een automatische tuinsproeier, die alleen 
water geeft als het warm en zonnig is. 

Ook vragen we aandacht voor de taalcursussen. 
Een vreemde taal spreken verruimt je blikveld 

en opent nieuwe wegen. Of het nu gaat om een 
vakantie naar een ver land of een nieuwe werk-
kring. Door het spreken van een andere taal ver-
groot je je mogelijkheden op nieuwe contacten. 
De cursussen van de Kunstwerk! Volksuniver-
siteit zijn laagdrempelig en vooral praktisch 
ingesteld.

Door onze docent bloemschikken is het hele ge-
bouw tijdens deze open dag prachtig en sfeervol 
in de bloemen gezet, de kookdocenten zorgen 
voor lekkere hapjes. 

Veel cursisten grijpen de Open Dag aan om na-
der kennis te maken met de docenten. Vanaf de 
tweede helft van september gaan de cursussen 
van start. Er is keuze uit meer dan 200 verschil-
lende activiteiten op het gebied van talen, kunst 
& cultuur, kunstzinnige vorming, persoonlijke 
ontwikkeling en informatica.

Kijk voor meer informatie vooral op www.
liemerskunstwerk.nl 
Daar kun je je ook nu al inschrijven!



• pagina 11 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •• pagina 10 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •

INGEZONDENINGEZONDENDorpsraad Angerlo in oprichting
ANGERLO - De gemeente Zevenaar heeft de wens 
uitgesproken om in iedere kern in de gemeente 
Zevenaar een dorpsraad aanwezig te hebben. 
Veel dorpen in de gemeente hebben die al. Via de 
wijkpreventie is wethouder Carla Koers bij ons ge-
komen met net verzoek of wij het initiatief willen 
nemen voor het oprichten van een dorpsraad in 
Angerlo. De wijkpreventie blijft de huidige taken 
verrichten voor het dorp. 

Wat doet een dorpsraad? Kort gezegd functioneert 
deze als schakel tussen de burgers en het gemeen-
tebestuur. 

Wat wil de dorpsraad? Angerlo is naar onze me-
ning een gemeenschap waar het fijn wonen, wer-
ken en leven is. Dit willen wij natuurlijk, met u, 
graag zo houden voor de toekomst. Om dit mooie 
leefklimaat te behouden of waar mogelijk te ver-
beteren, hebben we als Dorpsraad een aantal doe-
len in gedachten. 

Te denken valt aan: 
• Het behartigen van gemeenschappelijke belan-

gen van de bewoners van het dorp, niet van in-
dividuele personen, waarbij de bevolking zoveel 
mogelijk betrokken en gestimuleerd wordt, bij 
voorkeur door overleg en nauwe samenwerking. 

• Het leggen van contacten met verenigingen of 
instellingen met een soortgelijk doel.

• Het welzijn van de dorpsbewoners (jong en oud) 
bevorderen. 

De dorpsraad is niet politiek gebonden. Doordat 
de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te 
leggen aan een politieke partij kan het zich vol-
ledig en ongebonden inzetten voor de belangen 
van Angerlo en haar inwoners. Hierbij dient men 
zich goed te realiseren dat de leden en het bestuur 
van de dorpsraad Angerlo vrijwilligers zijn, welke 
niet in dienst van de gemeente staan, maar van 
de inwoners. 

Bovengenoemde doelstelling kan worden bereikt 
door samenwerking met buurtschappen, wijken en 
verenigingen van Angerlo. 

Samengevat zijn taken van de Dorpsraad: 
• Behartigen van belangen van dorpsbewoners
• Adviseren
• Signaleren 
• Participeren 
• Communiceren 
• Vertegenwoordigen

Op dit moment zijn wij de doelstellingen en de or-
ganisatiestructuur voor de dorpsraad i.o. aan het 
bedenken hoe wij denken dat de dorpsraad het 
beste gaat werken voor alle inwoners om Angerlo  
Daarnaast zijn wij alle verenigen, stichtingen, eve-
nementen en ondernemers in onze gemeenschap 
in kaart aan het brengen. Vanaf september willen 
wij deze benaderen om verdere uitleg te geven 
wat de dorpsraad inhoudt en op welke wijze wij 
hier handen en voeten aan willen geven.  

Wanneer u al interesse heeft in de dorpsraad of 
meer wilt weten neem dan gerust contact op met 
Wim Riewald, Tonny Meijer of Dirk Willem Tiecken.
E-mail: info@angerlo.net

Samen op weg naar een nog mooiere gemeen-
schap.

Seniorenraad 
Angerlo: Dag van 
de Ouderen
Op zaterdag 13 oktober is er voor de senio-
ren (55+) uit Angerlo, Giesbeek en Lathum, 
weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen. Het 
gezelschap FF wat anders (voorheen “ De Ge-
broeders”) treden deze middag vanaf 14.00 
uur voor ons op in centrum “de Meent” in An-
gerlo. Het belooft weer een mooie middag te 
worden. De eigen bijdrage voor deze middag 
bedraagt € 6.00 per persoon.

Opgave is al mogelijk via de mail of 
per telefoon:
tinekenieuwenhuis@kpnmail.nl 
tel: 0313 473 180
harrypelgrim@gmail.com 
tel. 0313 631 035
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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Back to school
Wat is een goede lunch voor jou?

-  2-4 boterhammen, besmeerd met boter en be-

legd met bijvoorbeeld: kipfilet, rosbief, kaas, fi-

let americain, appelstroop, pindakaas, gekookt 

ei, hummus, sandwichspread, zuivelspread, 

ham, rookvlees…

-  100 gram rauwkost: snoeptomaatjes, kom-

kommer, worteltjes, reepjes paprika…

-  1 stuk fruit

-  Een beker met optimel, chocolademelk of 

melk

-  Iets extra’s zoals een handje gedroogd fruit, 

handje ongezouten noten, een gekookt ei of 

blokjes kaas

In plaats van de boterhammen kun je ook ge-

vulde volkorenwraps meenemen naar school 

met kipfilet, tonijn of rosbief, sla en rauwkost. 

De wraps kun je ook besmeren met avocado of 

roomkaas in plaats van boter.

Ook kun je een keer roggebrood, rijstwafels of 

volkorenpannenkoeken meenemen.

Groetjes Merle 

Kinderdiëtiste LEEF

www.lekkeretenenfit.nl

Weidevogels 2018
 
Beste mensen,
 
Het afgelopen seizoen is voor drie van de vijf wei-
devogelsoorten best redelijk verlopen. Geen ach-
teruitgang kievit, meer scholeksters dan voorgaan-
de jaren en zomaar vier wulpennesten! Wulpen 
hebben we de laatste jaren wel gezien en gehoord, 
maar er geen eieren van gevonden.
 
Echter, de belangrijkste vogelsoorten waarvoor in 
ons terrein 350 ha. is aangewezen als weidevo-
gelgebied, nl. de grutto en de tureluur, zijn niet in 
aantallen toegenomen. In dit aangewezen gebied 
kunnen boeren contracten afsluiten met 
Het Collectief (het overkoepelende orgaan van de 
agrarische natuurverenigingen) wanneer zij iets 
voor de weidevogels willen doen. Ondanks de 
plasdras, het kruidenrijk en het uitgestelde maaien 
aan de Grote Veldstraat en de kruidenrijke perce-
len aan de Mallandweg en de Landaansestraat is 
het nog niet gelukt meer van deze soorten hier 
naartoe te trekken.
 
De kievit uitgezonderd hebben we buiten het plas-

drasgebied slechts 17 nesten weten te vinden. Er is 
ook één tureluur gezien, die steeds opvloog vanaf 
dezelfde plek, maar het nest is niet gevonden. We 
hopen maar dat die lage aantallen dit jaar een uit-
zondering zijn geweest i.v.m het late voorjaar nl. 
een extra koude periode waardoor veel weidevo-
gels zijn vertrokken en later niet meer zijn terug-
gekeerd?
 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft sa-
men met de provincie en het Collectief een drone 
aangeschaft. Volgend seizoen willen we piloot Ka-
ren Hinkamp vragen of zij die boven het gebied 
van de plasdras wil laten vliegen, zodat de drone 
een nauwkeurig aantal weidevogels kan traceren.
 
In het onderstaande overzicht zijn dus niet de re-
sultaten van de plasdras te zien, want daar zijn de 
nesten niet opgezocht.   
 
Ik wens iedereen nog een goede zomer, maar wel 
hopelijk met de nodige REGEN!
 
Jan Willem Bakker.

     Gevonden nesten  Uitgekomen  Predatie  Werkzaamheden  Verlaten   Onbekend

Kievit                       195                     112                25                 18                      14              26
Grutto                  4                         2                                                                  1                1
Scholekster                9                         4                   2                                             1                2
Wulp                          4                         1                   2                                             1  

INGEZONDEN
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EVEN VOORSTELLEN ...
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Een nadere kennismaking met 
veerbaas Richard van Oyen
Het water in de IJssel nadert 
een behoorlijk dieptepunt. 
De aanvoer van water van-
uit de Rijn is  mondjesmaat 
en het wordt tijd dat er 
aanvulling komt in de vorm 
van regen en smeltwater 
vanuit Graubunden in de 
Zwitserse Alpen, want daar 
ligt de bron van de Rijn die 
op haar beurt de IJssel van 
water voorziet.  De water-
standen bijhouden is een 
dagelijkse ‘have to do’ van 
veerman Richard van Oijen 
uit de Steeg. Omdat nogal 
wat bewoners van ons ver-
spreidingsgebied het pontje 
bij hem nemen, is het leuk 
om nader kennis met hem 
te maken. Dus:…

Richard, waar ben je 
geboren en getogen?
Ik ben geboren in Arnhem 
en getogen eigenlijk niet in Arnhem ik heb overal 
rondgekeken en nu woon ik in de Steeg omdat 
we daar indertijd een mooie woonplek konden 
bemachtigen en het daar erg naar de zin hebben.

Sinds wanneer vaar je zoals dat in de 
volksmond genoemd wordt “het pontje”? 
Ik heb het bedrijf van mijn vader overgenomen. 
Mijn vader heeft het sinds 1986 van de vorige ei-
genaar overgenomen en ik heb het bedrijf begin 
2007 weer van hem overgenomen en ben dus nu 
met veel plezier met mijn twaalfde seizoen bezig.  

Welke verandering is er in je werk gekomen, 
sinds je aan deze baan begon en de huidige 
tijd?
Vroeger werkte ik dus in loondienst bij een bedrijf 
in de metaalsector en nu ben ik eigen baas op dit 
pontje. 

Welk  vermogen heeft de motor die je pontje 
voortdrijft?
Deze pont heeft een Volvo Penta motor met een 
vermogen van 139,95 pk en dat is meer dan vol-
doende. 

Wat is het leukste dat je zoal dagelijks 
meemaakt?
Je gedeelde vrijheid die je hebt en het contact met 
de mensen die je overzet dat zijn wel elementen 
die het werk leuk maken. 

Kun je een spannend verhaal vertellen over 
je belevenissen op het pontje?
Jeetje daar  vraag je me wat. Maar het is misschien 
wel aardig om te vertellen dat we bijna een keer 
een aanvaring hadden met een koe. De koe was 
in het weiland wat opstandig geworden en was 
op de plaats terecht gekomen waar wij aanleggen 
dus het was wel even spannend om die te ontwij-
ken, haar niet onder water te duwen en om van 

die melkkoe geen waterbuffel te maken of zoiets.  

Tot welke waterstanden kun je nog varen 
en dan bedoel ik de laagste en de hoogste 
waterstanden?
De hoogste waterstand waarbij we nog kunnen 
varen wordt bepaald door het feit of de mensen 
ons nog via de weg kunnen bereiken, lukt dat niet 
meer dan houdt het op. De laagste waterstand 
waarbij we nog kunnen varen hebben we nog niet 
meegemaakt dus dat kan ik niet vertellen. We zit-
ten nu een meter negentig te laag en wat er verder 
gebeurt weten we niet.  Water is net als het weer: 
zeer veranderlijk,  we wachten af wat er gebeurt. 

Vaak hebben mensen die dagelijks in contact 
komen met klanten die hen aanspreken, een 
bepaalde band met een vaste klant. Heb jij 
die ervaring ook? 
Een vaste band heb je natuurlijk niet met je klan-
ten want de contacten zijn vrij kort, maar je kent 
wel de vaste klanten en daar maak je een kort 
praatje mee. 

Wordt er veel tegen je aan gepraat door de 

mensen die je over-
zet? Vertel er eens 
wat over.
Vaste klanten praten 
wel tegen je aan over 
bepaalde situaties die 
zich voordoen of zich 
voor hebben gedaan. 
Met toeristen gaat het 
vaak over  info over-
dracht en over de om-
geving en wat er zoal 
te doen is.. 

Hoe wordt je pontje 
rendabel gemaakt. 
Krijg je subsidie van 
gemeenten of moet 
je zelf ‘de broek 
ophouden’?
We krijgen een kleine 
bijdrage van de ge-
meente omdat we net 
niet winstgevend kun-
nen zijn, zonder die 

kleine bijdrage redden we het net niet.   

Met hoeveel mensen vaar je het pontje?
Wij varen het pontje met twee mensen. Een paar 
uur per week vaart iemand anders zodat ik andere 
dingen kan doen zoals bijvoorbeeld inkopen doen 
en de administratie kan bijwerken.

Mag iedereen zo maar het pontje varen? 
Op deze veerpont niet. Omdat we meer dan twaalf 
persoenen mogen vervoeren moet je een groot 
vaarbewijs hebben dat is een beroepsdiploma van 
de binnenvaart.

Richard heb je zelf nog andere aanvullingen?
Ja, wij zijn een belangrijke schakel tussen twee 
prachtige gebieden: De Liemers en de Veluwezoom 
met zijn Posbank. We proberen beide gebieden te 
promoten door in te gaan op vragen die toeris-
ten stellen. Van mensen uit de Randstad hoor je 
ook vaak dat we in een mooi deel van Nederland 
wonen met veel afwisseling tussen rivierenland 
en begroeide gebieden zoals De Posbank , de Lie-
mers en Montferland. Dat kan ik dan volmondig 
beamen.

Maandelijks Angerlo’s Nieuws, 
toch bij de tijd…
GIESBEEK - Sinds begin 2018 verschijnt uw lokale 
lijfblad Angerlo’s Nieuws maandelijks in plaats van 
tweewekelijks. Deze maandelijkse editie kunt u 
zoals u gewend bent, digitaal lezen op www.an-
gerlosnieuws.nl. 
Omdat er dingen tussentijds kunnen veranderen 
of bijkomen is er een website in de lucht: http://
giesbeek.vdlisdonk.eu. 
Hierop staan alle aankondigingen die maandelijks 
in Angerlo’s Nieuws verschijnen met eventuele 

wijzigingen en aanvullingen. Daarnaast is er ook 
plaats voor tijdelijke ‘specials’ zoals bijvoorbeeld 
de ‘revitalisering dorpskern Giesbeek’ die binnen-
kort van start gaat.
Als u zich ‘abonneert’ met uw emailadres krijgt u 
van elk nieuw bericht een e-mailtje toegestuurd. 
De website is dus aanvullend op Angerlo’s Nieuws.
Voor wijzigingen, correcties of aanvullingen kunt u 
een email sturen aan AN@vdlisdonk.eu.
Zo kunnen we ook de website actueel houden. 



• pagina 12 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •

AGENDA KERKDIENSTEN
R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
zaterdag 18 augustus 19.00 uur Mw. T. Looman / Samenzang
zondag 2 september 10.00 uur Pater G. Remmers / Caeciliakoor
dinsdag 4 september  geen viering
zondag 23 september 10.00 uur Jan Ubbink
  Oecumenische dienst te Lathum
dinsdag 2 oktober 10.00 uur Pater G. Remmers / Samenzang
zaterdag 6 oktober 19.00 uur Pastoor Thanh / Caeciliakoor
zaterdag 20 oktober 19.00 uur Mw. T. Looman / Caeciliakoor
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
zondag 19 augustus 10.00 uur Martinikerk: da. Lisette van Buuren
zondag 26 augustus 10.00 uur Galluskerk: ds. Henk Teeuwen
zondag 2 september 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
 16.30 uur Martinikerk: Preek v.d. Leek
zondag 9 september 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 16 september 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
zondag 23 september 10.00 uur Martinikerk: ds. Henk de Bruijn
zondag 30 september 10.00 uur Galluskerk: ds. Arjen Hiemstra
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Chris Kors
zondag 7 oktober 10.00 uur Martinikerk: ds. Alle Jonkman
zondag 14 oktober 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 21 oktober 10.00 uur Martinikerk: ds. Bert Bomer
zondag 28 oktober 10.00 uur Galluskerk: ds. Jelle van Nijen
 19.00 uur Grotenhuys: mw. Boesveld

PKN kerk Lathum-Giesbeek
zondag 19 augustus 10.00 uur ds. H. Brezet uit Duiven
zondag 26 augustus 10.00 uur ds. G. Jansen, Lathum/Giesbeek
zondag 2 september 10.00 uur ds. Chr. Klaver uit Beek
zondag 9 september 10.00 uur ds. H. ten Boom uit Didam
zondag 16 september 10.00 uur ds. Gert Jansen Lathum/Giesbeek
zondag 23 september 10.00 uur Oecumenische Viering in het kader
   v.d. vredesweek in de Lathumse kerk
zondag 30 september 10.00 uur ds. G. Boer uit Veenendaal
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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. 

18 aug. ‘18  Streekfair Lathum Terrein Veerstal nabij pontje v.a. 11.00 uur
20 aug. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Meer bewegen voor ouderen
 10.45 - 11.45 uur, kosten 2,75 per les.
22 aug. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Optreden Mengelmoes Didam
 kosten 3,00 incl. koffie/thee
27 aug. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Meer bewegen voor ouderen
 10.45 - 11.45 uur, kosten 2,75 per les.
28 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoort
29 aug. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Accordeonmuziek met Gijs
31 aug. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
3 t/m 9 sept. Seniorenvereniging Doesburg e.o.: Septemberreis gezamelijke
 ouderenver. Doesburg. 09.00 uur
3 sept. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Meer bewegen voor ouderen
 10.45 - 11.45 uur, kosten 2,75 per les.
5 t/m 7 sept. Oranjefeesten Angerlo, rondom Centrum De Meent
10 sept. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Meer bewegen voor ouderen
 10.45 - 11.45 uur, kosten 2,75 per les.
11 sept. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoort.
12 sept. ‘18 Activiteiten Binnenrijk Giesbeek: Topkoor 10.00 - 11.30 uur
12 sept. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
14 sept. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: 14.30 uur. Maandopening
 Muziekmiddag Single Entertainment. (alleen voor leden).
19 sept. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: Bowlen in Kultuurhuus 
 Drempt. (Fietsers vanaf Meipoort 13.30 uur) vanaf 14:00 uur. 
21 sept. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
24 sept. ‘18 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. De Hohnerboys. 19.30 uur.
 Hof van Giesbeek
25 sept. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoort
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”

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Ouderencontact
We vragen uw aandacht voor het Ouderencontact, dit is bedoeld voor mensen 
van 55 jaar en ouder. Onze bijeenkomsten vinden plaats in de “Wehmerhof“, 
Dorpsstraat 33 in Angerlo. Dit is het gebouwtje achter de kerk. 
De ontmoetingen vinden plaats op donderdagmiddag, 1 x per maand van 
14.30 – tot ca. 16.30 uur. We nodigen gasten uit, die ons wat vertellen of laten 
zien. De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.

13 september:
De heer G. Sterrenga uit Vorden neemt ons mee naar  “Het Pieterpad “, de 
voettocht van Groningen naar Zuid Limburg. Vanmiddag leggen we deze route 
per fiets af. We kunnen zelfs meetrappen!

Uitnodiging!
LATHUM - Het eerste Landelijke Hoeden&Sieraden Festival 

op zondag 2 september!
Locatie: het Kasteelatelier van Hoedendingen bij het Huis te Lathum

Wat gaat u zien:
Hoeden en sieradenveiling ten behoeve van een bijdrage voor 

de biologische tuin van de  basisschool in Lathum
Tentoonstelling hoeden en sieraden in de expositieruimte van het landgoed

Taxatie hoeden
Ruilen getaxeerde hoeden op basis van prijscategorie in 

het kader van hergebruik
Hoeden en sieradenverkoop

Portretfoto’s van mens met hoed door professionele fotograaf
Demonstraties van bv. hoeden maken, edelsmeden etc.

Informatie over alle cursussen die in het Kasteelatelier georganiseerd worden 
door de (gast)docenten

HOEDEN & SIERADEN FESTIVAL 2 SEPTEMBER 2018
En dat alles op het prachtige landgoed met natuurlijk ook verzorging 

van de innerlijke mens!
Zondag 2-9-2018 van 12 uur tot 18 uur.

Locatie: Huis te Lathum, Koestraat 33, 6988 AA Lathum ( bij Arnhem)
Info: hoedendingen@gmail.com   www.allforhats.nl   www.hoedendingen.nl
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INGEZONDEN

Jeugdwedstrijden H.S.V. “Ons Genoegen” 
Giesbeek succesvol

GIESBEEK - Om de jeugd enthousiast te maken 
voor het vissen organiseerde HSV “ons Genoegen” 
Giesbeek in juli, alweer voor het vijfde jaar op rij, 
een competitie voor de jeugd van 5- t/m 15 jaar 
uit de regio. 
Voor de kinderen die zelf geen hengelspullen had-
den, werd er voor hengels en tuigjes gezorgd. Met 
tien deelnemers was de opkomst dit jaar redelijk te 
noemen. Er zijn vier wedstrijden gevist. 

Op alle wedstrijdavonden werd er door iedere deel-
nemer vis gevangen. Een welkom moment voor de 
kinderen was ook wanneer Mientje rondging met 
een hapje en een drankje voor de vissertjes en kof-
fie voor de begeleiders. Na elke wedstrijd werd de 
gevangen vis gemeten en wie aan het eind van 
alle wedstrijden de meeste lengte vis had, mocht 
zich jeugdkampioen van “Ons Genoegen” noe-
men. Toen het laatste fluitsignaal van de vierde 
wedstrijd had geklonken trok iedereen richting het 
clubgebouw. Terwijl de wedstrijdleiding alle geme-

ten vis bij elkaar optelde en de stand werd opge-
maakt., genoten de kinderen van de door Klaas 
en Mientje verzorgde fris en frites. Daarna kwam 
eindelijk het moment waar alle vissers in spanning 
op zaten te wachten. De prijsuitreiking! 
 
Uitslag:
1. Stan 574 cm (tevens de grootste vis, 31 cm) 
2. Joshua  287 cm 
3. Ties 278 cm
4. Vince 205 cm
5. Louco 102 cm
6. Kyan   98 cm
7. Liz   93 cm
    Yoyce   93 cm
8. Duuk   46 cm 
9. Aron   28 cm
 
Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaag-
de competitie en we hopen volgend jaar op een 
nòg grotere deelname van de jeugd. 

De aftrap van seizoen 2018 -2019
ANGERLO - Het is zomerstop… en terwijl half 
Angerlo in de achtertuin wegsmelt bij deze tro-
pische temperaturen en de andere helft het dorp 
is ontvlucht om elders vakantie te vieren, denken 
de voetballers van Angerlo Vooruit maar aan één 
ding: wanneer mogen we weer? Wanneer begint 
het nieuwe seizoen?

Het is om die reden dat Angerlo Vooruit van de of-
ficiële aftrap van het nieuwe voetbalseizoen een 
klein feestje maakt! Dit is de aftrap van seizoen 
2018-2019 op zondag 26 augustus 2018.

De middag begint met een officieel gedeelte, waar-
bij sponsoren van de club in het zonnetje worden 

gezet. Ook wordt stilgestaan bij de nieuwbouw op 
het complex en wordt de eerste steen gelegd.

Na het officiële gedeelte zijn er diverse activiteiten 
voor jong en oud.
Wat te denken van een freestyle show, gegeven 
door een van de voetballers van Pelota? Tijdens de 
demonstratie laat hij zien wat er allemaal mogelijk 
is met een bal… en dat gaat verder dan er alleen 
tegenaan schoppen!
Aan het einde van de middag gaat iedereen naar 
huis met toffe nieuwe skills, om aan papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s te laten zien!
Verder is er een grote klimmuur, staat er een 
springkussen en worden kinderen geschminkt.

Tot slot wordt er ook nog gevoetbald tijdens de 
afscheidswedstrijd van het zaterdagteam tegen 
een team van oud-spelers van Angerlo Vooruit 1. 
Dit team wordt samengesteld door Dennis Gores.

Kom dus na de vakantie op 26 augustus naar het 
sportpark van Angerlo Vooruit, van 13.00 tot
17.00 uur op Sportpark Marëndaal in Angerlo. Ie-
dereen is welkom!

Tunneltje als
werkstuk
ANGERLO - Myrthe Kouwenhoven uit Zevenaar en 
Cato Verschuur uit Angerlo zijn twee leerlingen uit 
VWO 6 van het Liemers College in Zevenaar. Zij 
hebben het tunneltje tussen Angerlo en Doesburg 
als profielwerkstuk. 

Dit werkstuk is onderdeel van het eindexamen. 
Hiervoor hebben zij een muurschildering gemaakt 
in het tunneltje om het gevoel van veiligheid te 
verbeteren. Uit een enquête, die zij uit hebben ge-
stuurd, zijn vele goede ideeën gekomen. Vooral de 
verbintenis tussen deze twee plaatsen worden in 
het tunneltje uitgebeeld.

In de hitte, zijn zij met vrienden, kennissen en fami-
lie ruim twee weken hiermee bezig geweest en het 
resultaat mag er zijn! Voor het werkstuk hebben zij 
een 9.4 mogen ontvangen.

Myrthe en Cato zijn inmiddels geslaagd. Bij dezen 
willen wij, Angerlo ’s Nieuws, hen hartelijk felicite-
ren met het behalen van hun diploma en bedanken 
voor de mooie beschildering.
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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.

• 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 •

Gevonden
Maandag 30 juli gevonden in de struiken bij het gemaal te Giesbeek, een 
mountainbike, merk Canondale met stikker ”Dirty Harry”. 

J. Turk, Barenbroeklaan 50 Giesbeek, Tel: 0313 630355

Wij willen iedereen bedanken voor de steun die wij hebben ontvangen 
na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Hent Wieggers
De aanwezigheid van velen van u bij zijn afscheidsdienst en crematie 
hebben ons gesterkt.

Ook willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor de vakbekwame, 
warme en gezellige zorg die pa heeft gehad van medewerkers en 
vrijwilligers van Pleyade tijdens zijn verblijf in Binnenrijk. 

Wij hebben diep respect voor jullie. Heel veel dank.

Henk en Miriam
Anique en Paul
Marije en Jeffrey
Anita en Louis
Chantal en Rob
Tygo en Mels
Charon en Jeroen
Vitá



• pagina 16 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 augustus 2018 •


