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Zekerheid en 
de buurman
Hoe gelukkig bent u? En waar hangt uw 
geluk van af? Het zijn vragen die mij toen 
wat overvielen. ‘Ja, best wel gelukkig’; waar-
schijnlijk was dat het antwoord op de eerste 
en die tweede: toen en nu had en heb ik geen 
idee. Gelukkig zijn er mensen die dit soort 
vragen wel serieus nemen en wat doen met 
de antwoorden. Onder de streep blijkt uit dit 
onderzoek dat de antwoorden op deze vra-
gen voor bijna iedereen in de kern hetzelfde 
te zijn. 

Eén: rijk zijn is geen voorwaarde voor geluk, 
een zekere mate van bestaanszekerheid wel. 
Twee: voor geluk hebben we geen maat, al-
leen een gevoel en dat gevoel hangt af c.q. 
meten we af aan de hand van anderen. ‘Al 
heb ik weinig, het is net wat meer dan de 
buurman, dus ik heb het zo slecht nog niet.’  

In één herken ik mezelf wel. Bij twee heb ik 
grote vraagtekens. Meet ik mijn geluk af aan 
het minder aan geluk van de buurman? 

In een gesprek met een jeugdvriend stippen 
we dit onderwerp even aan. Zelf had ik geen 
idee meer van de relatieve rijkdom thuis, 
maar hij weet nog veel te precies dat het le-
ven bij ons, aan de overkant van de straat, 
net wat leuker was. In zijn beschrijving zit 
zelfs nog een stipje jaloezie. Ik weet alleen 
dat mijn jeugd gelukkig was. Waarmee in 
feite het onderzoeksresultaat bij hem en bij 
mij bevestigd is. 

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl

Informatiemarkt Overnachtingshaven 

Rijkswaterstaat organiseert op woensdag 10 ok-
tober een informatiemarkt over het ontwerp voor 
de Overnachtingshaven Giesbeek in Het Hof van 
Giesbeek, Kerkstraat 55 in Giesbeek. Van 18.00 tot 
21.00 uur is iedereen welkom om het ontwerp voor 
de overnachtingshaven te bekijken.  

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk dat de binnen-
vaart vlot en veilig over de rivieren kan varen. De 
IJssel heeft te weinig overnachtingshavens. Daar-
om wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven aanleg-
gen in de Valeplas bij Giesbeek. Hier kunnen aan 
drie steigers 17 binnenvaartschepen afmeren. Ook 
de Giesbeekse schippers kunnen van de ligplaat-
sen gebruik maken. 

Het ontwerp voor de Overnachtingshaven Gies-
beek is aangepast ten opzichte van het gepresen-
teerde ontwerp op 15 september 2016. De reacties 
van aanwezigen tijdens de bijeenkomsten zijn daar 
waar mogelijk verwerkt. De resultaten van nadere 
onderzoeken hebben ook tot aanpassingen geleid, 
zoals de vermindering met één steiger, de veilig-
heid op het water voor de recreatievaart en de ver-
plaatsing van waterscouting Abel Tasman. 

Tijdens de informatiemarkt staan medewerkers 
van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witte-
veen + Bos klaar om het ontwerp toe te lichten. 
Het ontwerp is te zien op een kaart en via een 3D-
visualisatie. Na de informatiemarkt is de 3D-visua-
lisatie te bekijken op de projectwebsite: www.rws.
nl/overnachtingshavengiesbeek  
Bezoekers krijgen ook informatie over de vervolg-
procedure, te weten de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrappor-
tage en de ontwerpvergunningen in 2019. 

Bewoners in Giesbeek, Lathum en Angerlo ontvan-
gen eind september van Rijkswaterstaat een brief 
met daarin de uitnodiging voor de informatiemarkt 
op woensdag 10 oktober. 

Bewoners die op de hoogte willen blijven van 
de ontwikkelingen rondom de overnachtings-
haven, kunnen zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief via: http://abonneren.rijksoverheid.
nl/nieuwsbrieven/aanmelden Onder ‘Selecteer de 
nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden’, 
kiest u voor > Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Over-
nachtingshaven Giesbeek.
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ADVERTORIAL

Grondwaterdata noodzakelijk voor veilige Grebbedijk
De Grebbedijk ligt tussen Wageningen en Rhenen en beschermt de 250.000 bewo-
ners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. De Grebbedijk voldoet 
niet aan de nieuwe veiligheidseisen. In 2023 zal de ruim 5 kilometer lange dijk, 
in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, door Waterschap Vallei 
en Veluwe versterkt worden. Het waterschap monitort de dijk uitvoerig om zoveel 
mogelijk grondwaterdata hiervoor te verzamelen.

Reindert Stellingwerff is als Beleidsadviseur Waterkeringen bij Waterschap Vallei en 
Veluwe betrokken bij project Waterveiligheidsopgave Grebbedijk. ‘We willen een zo 
optimaal mogelijk ontwerp voor de Grebbedijk maken. Daarvoor heb je data nodig. 
Door de aanleg van het meetnetwerk op de dijk, kunnen we beter voorspellen hoe 
sterk de nieuw te ontwerpen dijk moet zijn met extreem hoogwater.’

‘Als waterschap meten we al 20 jaar handmatig grondwaterstanden bij de dijk, maar 
met een veel lager interval. Door de nieuwe meetopstelling krijgen we de beschik-
king over veel meer data. Tijdens de aanleg van de meetopstelling kregen we begin 
dit jaar te maken met hoogwater. Door snel en adequaat optreden van Eijkelkamp 
Soil & Water werden de meetpunten die buitendijks lagen opgehoogd, waardoor we 
tijdens het hoogwater door hebben kunnen meten.’

‘Onze meetopstelling is door Eijkelkamp Soil & Water zodanig ingericht dat we de 
komende jaren kunnen blijven meten en monitoren. Als beheerder wil je immers het 
liefst meetreeksen hebben voor tientallen jaren. De verkregen data gaat naar het 
Dijk Data Service Centrum, een platform voor de opslag van dynamische meetdata 
in en rond dijken. In dit platform hebben we de mogelijkheid om grote hoeveelhe-
den dynamische meetgegevens op te slaan, te analyseren en terug te kijken. Het Dijk 
Data Service Centrum is in samenwerking met 5 waterschappen en Rijkswaterstaat 
ontwikkeld.’
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PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

Op vakantie goan is un mooie bezugheid. Un 
paar keer per joar mowwe doar ok aan geleu-
ven en dat bevilt ons prima. Int veurjoar waren 
we noar de Provence gewes en waren doar nor 
un kèèsmarkt gewes. Banon, un dørpke van 
niks mor ast een keer per joar kèèsmart is, dan 
liek ut wel un wereldstad zun hoop volk is dur 
op de been. Ut fort van Sisteron bekeken, da 
was ok wel de moeite weert. Verder un bietje 
zwemmen, lèzen in een campingstoel ergens in 
de boesj boesj bi-j un riviertje met de bergen op 
de achtergrond. Ut piknikje in de koel- of ande-
re tas met un koel wit wijntje uut de streek en 
op tiet in de schaduw at ut te wearm wut, mooi 
man. Zo hadden we disse keer ut plan opgevat 
um us in eigen land un wèèkske deur te bren-
gen. De auto ingepakt en de fietsen achterop 
de drager um nor Heerenveen te knorren. Toch 
effe bi-j de buren zeggen dawwe weggingen. 
En dat was ut probleem, althans de poal woark 
acheruut tegenaan reej. De fietsen pakten net 
met de wielen ut stevuge poaltje en bescha-
digden zeer ernstig het koetsje en de fietsen:  
doar koj niks meer met. Mor minsen die deur 
veur geleerd hebben, hebben de schaaj aan 
auto en fietsen zo mooi hersteld daj dur niks 
meer van kon zien.  Alleen toenk un paar dagen 
later op de Duitse autobaan effe honderdertug 
reej schøøt un dakrail los uut zien zitting. Un 
klap man, ik schrok mien kapot. De dakrail ba-
lanceerde op de buutenspiegel en ut leek dur 
noar dattie snel verder nor benejen zou vallen. 
Nog bibberend konk ut raampje bedienen en 
de rail in de hand nemmen. De ripperateur van 
de auto vuulde zich wel un bietje schuldug dat 
tie um niet goed had vastgezet. Ik zei tegen 
um: och jo da kan iedereen øverkommen. Wat 
un goeie bekende van mien dur  vrogger bi-j zei 
hek dur mor niet achteraan gezeit: Dat kan ie-
dereen overkomen, maar de domste het eerst. 
Bi-j dat laatste mos ik toch effe aan dat poaltje 
denken.            
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De Wolven slaan weer toe in Giesbeek!
 

GIESBEEK - Het schuttersfeest in Giesbeek kent 
een aantal tradities en één daarvan is het ko-
ningschieten op de maandagmorgen. Dit jaar was 
Danny Wolf de gelukkige van 38 deelnemers die 
de vogel op het juiste tijdstip onder schot mocht 
nemen. Uiteraard had dit tot gevolg dat Danny en 
Kristianne, Koning en Koningin werden van Schut-
terij EMM Giesbeek. 

Op de foto ziet u hen beiden, bijgestaan door de 
nieuwe keizer en keizerin Bert en Nellie Berends. 
Danny, die in Giesbeek is opgegroeid, is sinds twee 
jaar weer inwoner van Giesbeek, na tien jaar in 
Amersfoort gewoond te hebben. Hij schoot vanaf 
zijn achttiende jaar al diverse keren mee. Hij vindt 
het belangrijk om de dorpstradities die in Giesbeek 
bestaan te koesteren: ”De feesten, de tradities en 
het dorpsgevoel zijn fantastisch, carnaval en het 
schuttersfeest zijn me met de paplepel ingegoten. 
Daar doe ik graag aan mee. Om dan tijdens het 
schuttersfeest koning te mogen zijn, is prachtig en 
de ultieme manier om het feest van dichtbij mee te 
maken”, aldus de trotse Koning. Op het moment 
dat Danny de vogel er af schoot was Kristianne 
nog druk bezig om met de andere dames hun vo-

gel te “knuppelen” bij het vogelgooien. Zij wilde 
in eerste instantie dan ook niet geloven dat ze de 
kersverse Koningin was geworden. 
“Van die wolven kom je maar niet af”, hoorden 
Danny en Kristianne dikwijls tijdens de felicitaties 
door de aanwezige dorpsgenoten. Dat had dan 
weer te maken met het feit dat Henk en Henny 
Wolf net die zelfde ochtend hun titel van Keizer en 
Keizerin van schutterij EMM hadden afgestaan aan 
Bert en Nellie Berends. 

Danny verklaarde nog: “Het koningschap is een er-
varing op zich. Vanaf het moment dat je beseft dat 
de vogel echt gevallen is, laat het Giese volk zich 
van haar beste kant zien en al die positiviteit komt 
in een stroomversnelling op je af. Dat geeft enorm 
veel energie. Dat is ook zeer gewenst, aangezien 
het koningschap gepaard gaat met een beperkte 
nachtrust en een paar lange dagen. Dikke pluim 
voor alle vrijwilligers die jaarlijks weer hun nacht-
rust en tijd opofferen ten gunste van het Gies-
beekse schuttersfeest”. Waarvan akte. De redactie 
van het Angerlo’s Nieuws feliciteert het nieuwe 
konings- en keizerspaar van harte met hun nieuwe 
titels.

Wijn en Eet Festijn
Waarom ver weg voor uitjes als je het dichtbij al 
kunt vinden. 
Op zondag 9 september was het echt genieten op 
de wijnboerderij in Drempt. 
Op 2 ha. mineraalhoudende rivierkleigrond groei-
en daar sinds 2006 zo’n 7500 druivenstokken. 
Op dit moment hangen ze vol trossen.

Het erf was omgetoverd tot een sfeervol terras, 
waar men kon genieten van heerlijke wijn en hap-
jes uit de streek. Ook was er een driekoppige band 
met gezellige muziek. 

Het mooie weer heeft veel bezoekers getrokken 
naar de wijnboederij ‘t Heerenbroek. 

Een bezoek meer dan waard.



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

Opening 15e Nationale Sportweek Zevenaar
ZEVENAAR - Op zaterdag 15 september organise-
ren de Sportcoaches Zevenaar in samenwerking 
met Albert Heijn Zevenaar de opening van de 
Nationale Sportweek. Tijdens deze week zetten 
honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten 
en andere organisaties in Nederland hun deuren 
open en verzorgen sportclinics, toernooien en de-
monstraties. 

De opening van alweer de 15e editie van de Natio-
nale Sportweek in Zevenaar vindt in aanwezigheid 
van wethouder Nanne van Dellen van 13:00- 16:30 
uur plaats op het Raadhuisplein in Zevenaar. 

Tijdens de opening maken bezoekers kennis met 
lokale sportverenigingen en sportaanbieders die 
zich presenteren op de sportinformatiemarkt. Daar 
worden diverse demonstraties en clinics gegeven 
waardoor bezoekers ook zelf verschillende sporten 
kunnen ervaren. De volgende sporten zijn er te vin-
den: freestylevoetbal, handbal, basketbal, badmin-
ton, dans, karate en kickboksen. 
Ook zijn er extra activiteiten voor ouderen, zoals 
het doen van een fittest. Voor de kleintjes staat er 
een springkussen, ze kunnen geschminkt worden 
en pony rijden. Kortom: Een middag vol sport en 
gezondheid voor jong en oud.

Cultuur- en Erfgoedpact Liemers 
honoreert 11 initiatieven 

LIEMERS - De Liemers bruist van de goede ideeën. 
Dankzij het Cultuur- en Erfgoedpact Liemers wor-
den er dit jaar al elf gerealiseerd. En dat kunnen 
er nog meer worden! Initiatieven die de leefbaar-
heid en identiteit van de Liemers versterken door 
middel van kunst, cultuur of erfgoed kunnen tot 
1 oktober 2018 een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage.  

Van vuilnisbelt tot museum 
De elf aanvragen die een stimuleringsbijdrage ont-
vangen van het Cultuur- en Erfgoedpact zijn erg 
divers. Waar het ene project het Bijlandse strand 
transformeert van een vuilnisbelt tot een museum, 
brengt het andere jong en oud bij elkaar om sa-
men muziek te maken. De eindproducten variëren 
van een wandel- en fietsroute langs uitgestrekte 
akkers en weiden in de Liemers tot een vertaling 

van Nijntje in het Liemers dialect. Maar één ding 
hebben de gehonoreerde aanvragen gemeen: allen 
leggen een verbinding met cultuurparticipatie, cul-
tuureducatie of cultuurtoerisme. Bekijk ze allemaal 
op: www.levenindeliemers.nl/activiteiten.   

Nieuwe aanvraagronde 
Het Cultuur- en Erfgoedpact Liemers wil nog meer 
initiatieven de kans geven om een aanvraag te 
doen bij het stimuleringsbudget. Daarom is er een 
tweede aanvraagronde gestart. 

Projecten die aansluiten op de criteria van het sti-
muleringsbudget komen in aanmerking voor een 
bijdrage van maximaal €2.000,- euro. Indienen kan 
tot 1 oktober 2018. Meer informatie over de proce-
dure en criteria staan op: www.levenindeliemers.
nl/stimuleringsbudget. 

Gezelligheid is 
troef bij bridgeclub 
Angerlo!
ANGERLO - Bij bridgeclub Angerlo staat gezellig-
heid voorop, een avond gezellig kaarten en leuke 
contacten onderhouden is het motto.
Bridgeclub Angerlo is op zoek naar meer leuke 
mensen die het bridgespel graag willen leren, ge-
vorderden zijn ook welkom. Heb je al jaren niet ge-
bridged? Wil je wat meer weten over bridge? Hoe 
kan ik mijn partner beter begrijpen en hij/zij mij? 
Dan is het heel leuk om aan cursus 2 te beginnen!
17 oktober starten we weer met cursus 2 “Bridge 
in een Flits”.
We gaan aandacht besteden aan bieden, uitspe-
len en tegenspelen, dit alles onder leiding van een 
ervaren docente en in een gezellige ruimte met de 
hulp van een PowerPoint-presentatie en met de 
lesstof van Berry Westra “Bridge in een Flits”.

Voor informatie en opgave kunt u een mail stu-
ren naar Herman Rensen, bcangerlo@gmail.com. 
Ook willen wij weer beginners kennis laten maken 
met de bridgesport. Wil je eens een kijkje nemen 
bij onze bridgeclub? Dat kan, kom op donderdag 
avond voor half 8 in de Meent in Angerlo en vraag 
naar Herman of Yvonne.  Wij geven graag informa-
tie en advies.

Dag van de Ouderen in Zevenaar
ZEVENAAR - Dit jaar valt de ‘Dag van de Oude-
ren’ in de ‘De week tegen Eenzaamheid’. Meer dan 
een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam, het 
gemis van verbondenheid met anderen. Nationaal 
wordt er van 27 sept. t/m 6 okt. extra aandacht 
besteed aan het bestrijden van eenzaamheid.

Om de ‘Dag van de Ouderen’ te vieren, organiseert 
Caleidoz i.s.m. Platform Senioren Zevenaar een 
gezellige, muzikale middag in Het Musiater. Het 
Hooge Bongertkoor en Senioren Orkest de Liemers 
zijn druk aan het repeteren om u op maandag 1 

oktober te laten genieten van hun gevarieerde re-
pertoire. Het programma duurt van 14.30 tot 16.00 
uur, zonder pauze. Voor aanvang wordt u koffie/
thee met iets lekkers aangeboden in de foyer. De 
zaal gaat open om 14.15 uur. Wanneer u niet op 
eigen gelegenheid naar Het Musiater kunt komen, 
neem dan voor vervoer contact op met Caleidoz 
Tel. 0316-526994 

Kaartverkoop à €7,50 start vanaf 3 september bij 
ontmoetingscentrum De Hooge Bongert 3 en Het 
Musiater.  

Fleur&Time stopt
Na 10 jaar van vele mooie, ontroerende, verdrie-
tige, creatieve jaren, maar ook jaren van vele 
uren werkzaam te zijn geweest, wordt het tijd 
voor wat meer vrije tijd. Ik ben inmiddels be-
gonnen aan een nieuwe uitdaging: een leuke 
baan op de veiling ( blijf dus wel in de bloemen 
werkzaam) voor drie dagen in de week.
In een eerdere berichtgeving in de winkel geef ik 
aan dat ik per 1 mei 2019 stop met Fleur&Time, 
echter iemand heeft te kennen gegeven mijn 
werk voort te willen zetten.

Kim Joling gaat verder met de winkel onder een 
andere naam, maar de kwaliteit en de service 
blijven hetzelfde. Kim is 24 jaar, heeft de oplei-
ding bloemist gedaan en was al werkzaam in 
de branche, maar wilde al geruime tijd iets voor 
zich zelf beginnen. Voor Kim is het een mooie 
start en voor mij een mooie afsluiting met de 
gedachte dat mijn winkel verder gaat.

Er zal te zijn’e tijd nog een moment komen om 
afscheid te nemen en kennis te maken met Kim.

Ik wil alvast iedereen bedanken in het vertrou-
wen de afgelopen 10 jaar in Fleur&Time en 
hoop dat het vertrouwen in Kim ook blijft.

U kunt de cadeaubonnen en spaarkaar-
ten van Fleur&Time nog inleveren tot 1 
november a.s. daarna vervallen ze.



• pagina 05 • ANGERLO’S NIEUWS • 15 september 2018 •• pagina 04 • ANGERLO’S NIEUWS • 15 september 2018 •

Aanleveradres kopij en 
advertenties Angerlo’s Nieuws
S&W Drukkerij Giesbeek
Meentsestraat 78. 
Tel: 0313-631174
info@angerlosnieuws.nl

Redaktie:  
Willem Riesmeijer, eindredaktie
Annelies Arnoldus 
Albert Nouse
Rudie Gores

Vormgeving:  
Rotak Grafische Vormgeving, Lathum
www.rotak.nl 

Druk:    
S&W Drukkerij Giesbeek 0313 - 631174
www.swdrukkerij.nl

Oplage: 3000

KRANT NIET ONTVANGEN:  0313-631174
TERUGKIJKEN: www.angerlosnieuws.nl

Angerlo’s Nieuws is verkrijgbaar bij:
S&W Drukkerij - Giesbeek
Spar De Molen - Giesbeek
Bakkerij Ten Veen - Angerlo
Kapsalon Judith - Lathum

Inlevering kopij en advertenties 
voor de volgende editie tot uiterlijk 
dinsdag 16 oktober 2018

Verschijningsdatum: 

zaterdag 20 oktober 2018

COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In het Angerlo’s Nieuws van 1 juli 2017 toonden 
we een foto met daarop een aantal plattelands-
vrouwen uit Angerlo. Een aantal namen kenden we 
en via lezers kwamen we nog een paar namen te 
weten. 

Van de volgende personen zijn nu de namen be-
kend : 1. Dies Nahuizen-Groot Enzerink, 2. Coba 
Garritsen-Hesselink, 3. Gerrie Wilting-Groot Enze-
rink, 4. Dina Momberg-Bruil, 5. Riet Tiecken-Zwaan, 
6. Jannie Teerink-Hesselink, 8. Sientje Wolsheimer-
Harmsen, 9.Dies Schel-Tiecken, 10. Nel Hesselink-
Veenink, 11. Jenneke Oldenboom-van Zadelhoff, 
12. Mevr.Heijting-Brouwer, 13. Mina Vels-Bruil, 14. 
Mevr. Tiecken-ten Hulzen (van de bakker), 17. Mevr. 
Heijtink (vrouw van de directeur van ‘Ons Belang’ 
), 18. Truus Oldenboom-Remmelink, 19. Dina Groot 
Enzerink- van Zadelhoff,  20. Mevr. Knaake (van de 
schilder), 22. Anna Schel-Scheers. 
Uiteraard komen we ook graag achter de namen 
van de nummers 7, 15, 16 en 21.
Verder is bekend dat de foto na 1945 genomen is. 
We stellen het op prijs als iemand ons precies kan 
vertellen wanneer deze gemaakt is en ter gelegen-
heid waarvan.

De tweede foto betreft een wagen uit een optocht 
vlak na de tweede wereldoorlog. We denken dat 
het een wagen uit Het Broek is  en had als thema 
“NA GEDWONGEN ARBEID WEER DE VRIJHEID”. 
Graag komen we weer de namen te weten.

Kunt u nog aanvullende informatie verstrekken 
m.b.t. getoonde foto’s neem dan  s.v.p. contact op 
met Wim Vels   (0313  471062) of eventueel met 
Clemens Lurvink (0313  474954).
Veronderstel  niet dat anderen ook de namen wel 
zullen kennen en die zullen melden. Veelal  is deze 
veronderstelling niet juist . 

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 willen weten. Voor Angerlo begint die 
voorraad erg te slinken. We willen graag meer 
foto’s. 
In en om Angerlo waren veel bijzondere wo-
ningen 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 mogelijk 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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INGEZONDENLiemers Kookfestijn: culinair avontuur 
voor grootouder en kleinkind

LIEMERS - Ze zijn zich flink aan het warmlopen, 
de grootouders en kleinkinderen die maandag 8 
oktober hun beste culinaire beentje gaan voorzet-
ten tijdens het Liemers Kookfestijn. In totaal vijf 
kookduo’s, afkomstig uit verschillende plaatsen in 
De Liemers, doen aan de kookwedstrijd mee. Alle-
maal bereiden ze een hoofdgerecht gebaseerd op 
regionale producten. Alles is toegestaan, vlees, vis, 
vega, oer-Nederlands of juist on-Nederlands, als 
het merendeel van de ingrediënten maar bestaat 
uit producten uit de regio.

Het Liemers Kookfestijn is onderdeel van het pro-
ject Korte Ketens in het Liemers Landschap. Het 
project is in het leven geroepen om het lokaal pro-
ductschap én de lokale consumptie te bevorderen. 
Hoe dichter bij de bron geconsumeerd wordt, hoe 
beter voor het milieu én voor de lokale economie 
is hierbij de achterliggende gedachte.

Het Liemers Kookfestijn is meer dan alleen een 
kookwedstrijd. Zo is kennismaking met een aantal 
regionale producenten onderdeel van het evene-
ment. Maar de kers op de taart is toch echt de be-
geleiding door een mentorkok. Alle kookduo’s wor-
den gecoacht door een kok die verbonden is aan 

een van de Liemerse restaurants Eet-Lokaal, De 
Minnarij, De Heerlijckheid Herwen, Thoen & Thans 
en Villa Copera. De mentorkok begeleidt zijn kop-
pel in de keuze van het hoofdgerecht en geeft tips 
& tricks voor bereiding en presentatie tijdens een 
paar proefkooksessies in zijn restaurantkeuken. 

Met kleindochter Demy en oma Nel is ook Lathum 
stevig vertegenwoordigd. Het Lathumse koppel 
wordt gecoacht door kok Jarno van Villa Copera. 
Wat ze gaan koken? Dat blijft nog even geheim 
tot de achtste oktober als ze hun culinaire kaarten 
tijdens de wedstrijd op tafel leggen. 

De kookwedstrijd wordt gehouden in De Groene 
Schuur in Groessen. In totaal anderhalf uur krij-
gen de duo’s de tijd om een gezond, eigentijds en 
goed ogend gerecht op tafel te zetten. De jurering 
is in deskundige handen van de koks Tom Lamers 
en Martijn Huntink en smulpaap Henk Zomerdijk, 
oud-burgemeester van Duiven en voorzitter van 
Liemers. 
De wisselwerking tussen grootouder en kleinkind 
gaat ongetwijfeld zorgen voor verrassende kook-
kunsten. Wie de beste kansen heeft? Op maandag 
de achtste oktober zullen we het ervaren. 

Met kleindochter Demy en oma Nel is ook Lathum stevig vertegenwoordigd.

Paddenpoel 
weer schoon
ZEVENAAR - Zoals elk jaar hebben de vrijwilligers 
van de groep OKE uit Zevenaar de Paddenpoel 
weer opgeschoond.

Thema avond “Laat je niet vallen, 
neem de stap, blijf vitaal”
GIESBEEK - Seniorenvereniging Met Elkaar voor 
Elkaar Giesbeek en de Seniorenraad Angerlo ver-
zorgen een thema avond: hoe blijf ik vitaal. 

Deze wordt verzorgd in samenwerking met de 
Fysiotherapie en Ergotherapie Rheden-Giesbeek 
locatie Binnenrijk. 

Tijdens deze avond krijgt u tips en informatie om 
stevig op de been te blijven. 

De avond is voor alle belangstellenden uit Gies-
beek, Lathum en Angerlo. Deze avond is op maan-
dag 22 oktober in het Hof van Giesbeek. Aanvang 
19.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur, de koffie 
staat klaar.

Aanmelden is niet nodig. Voor vragen of meer in-
formatie kunt u contact opnemen met Harry Pel-
grim ( 0313 631 035 ).

Seniorenraad Angerlo
Dag van de Ouderen
Op zaterdag 13 oktober is er voor de senioren 
(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 Angerlo.
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

Kledinginzameling
Mensen in Nood
GIESBEEK - Zaterdag 6 oktober is er weer een kle-
ding inzamelactie voor Mensen in Nood in Gies-
beek. Van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u kleding 
inleveren bij de fam. Wolf in de Meentsestraat 
nummer 72 en in de kledingbakken bij de kerk.

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het ko-
mende najaar, in samenwerking met hulporganisa-
tie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel 
uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde 
kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar 
een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse 
Republiek. Het land wordt al jaren geteisterd door 
burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhou-
dend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis 
ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van 
de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, 
tweederde heeft geen toegang tot schoon drink-
water en gezondheidszorg.
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INGEZONDEN BRIEF

Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

Paulusschool in de prijzen dankzij de SPAR 

GIESBEEK - De SPAR winkel in Giesbeek had mee-
gedaan met een landelijke wedstrijd onder winke-
liers en won daarbij een prijs ter waarde van 8000 
euro die zij op woensdag 29 augustus aan de Pau-
lusschool overhandigde. Zij bood de Paulusschool 
het cadeau in de vorm van SCHOOLPLEIN 14 aan. 
Dat cadeau bestond uit een drietal beschilderin-
gen op de speelplaats. De beschilderingen in de 
vorm van cirkels, zijn bedoeld om er via spelvorm 
op te bewegen. Dat veelzijdig bewegen past goed 
in het beleid van de Paulusschool. Om dat doel te 
bereiken zijn die speelcirkels aangebracht, maar 

daarnaast is er ook een leerkracht bewegingson-
derwijs aangesteld. Juf Inge, de nieuwe ‘gymjuf’, 
kon na de overhandiging van de waardebon door 
Taco Wasser van de SPAR direct aan de slag om het 
spel op de cirkels met de kinderen toe te lichten 
en uit te voeren. Dat uitvoeren viel al met al nog 
niet zo mee, want het ging wel volgens bepaalde 
spelregels en die moet je eerst even onder de knie 
krijgen. Toen dat gelukt was werd er volop gebruik 
van gemaakt, want wat is er nou leuker dan lek-
ker buiten spelen in dat heerlijke zonnetje op zulke 
mooie cirkels?          

Kong Strong
Tijdens mijn wandeltochten in de Giesbeekse 
omgeving heb ik mij aangewend regelmatig 
zwerfvuil in de vorm van blikjes, plastic flesjes, 
sigarettenverpakkingen enzovoort, op te rapen 
en te deponeren op een daarvoor geschikte 
plaats. Meestal in een afvalbak of anders ver-
zameld op een hoop in de hoop dat de weg-
beheerder het daar verder meeneemt/opruimt.
Ik heb zo mijn eigen gedachten over de per-
soonlijkheid van diegenen die dat afval zo van 
zich af gooien, maar dat terzijde. De laatste 
maanden is het mij opgevallen dat er op een 
bepaalt gedeelte weg op de Bingerdense-
dijk, net buiten de bebouwde kom, meestal 
ter hoogte van het ‘stoomgemaal’ elke dag 
wel een of twee blikjes liggen van het merk 
“KONG STRONG”. (zie foto) Het zijn telkens 
dezelfde blikjes. 
Ik zou deze persoon willen verzoeken op te 
houden de blikjes daar neer te gooien. Ik weet 
niet wat hem of haar bezielt en ik denk dat 
er toch wel iemand is die weet wie dit doet 
en diegene daar dan op aan wil spreken. Bij 
voorbaat dank.
 
Naam en adres ter redactie bekend.

Angerlo Vooruit verwelkomt 14 nieuwe sponsoren
ANGERLO - Tijdens de feestelijke opening van het 
seizoen 2018/2019 (“De Aftrap”) gaf de spon-
sorcommissie van Angerlo Vooruit aan dat er het 
afgelopen seizoen in totaal 14 nieuwe sponsoren 
een contract met de vereniging hebben gesloten. 
Het is uniek in de historie van de vereniging dat 
een dergelijk aantal sponsoren binnen één seizoen 
zijn binnengehaald. De nieuwe sponsoren zijn: 
Stadsbierhuis De Waag, DPC services, Kroon meu-
belmakerij, Scheepvaartbedrijf Witjes, Linco Food 
services, Architectenbureau Hurenkamp, Harmsen 
voegwerken, Roes Zevenaar, Grondwerken Derk-

sen, Loonbedrijf Kriesels, Gotink Installatiebedrijf, 
Vrumona, Fysio Kort, Administratiekantoor Paul 
Zwiers,

De aanwezige sponsoren uit deze lijst zijn tijdens 
“De Aftrap” in het, weer volop aanwezige, zonne-
tje gezet en bedankt voor hun steun aan Angerlo 
Vooruit. In totaal telt Angerlo Vooruit nu 80 trouwe 
sponsoren die de vereniging van de nodige finan-
ciële steun voorzien. Uiteraard is de vereniging 
daar zeer blij mee, zeker gezien de extra financiën 
die nodig zijn om de nieuwbouw van de kleed-

kamers en verbouw van de kantine mogelijk te 
maken. Deze nieuwbouw verloopt voorspoedig en 
men hoopt voor het einde van het jaar de nieuwe 
kleedkamers in gebruik te kunnen nemen. Door de 
sociale betrokkenheid van veel van de circa 500 
leden van Angerlo Vooruit, afkomstig uit Doesburg 
en Angerlo, is het een vereniging waar veel vrijwil-
ligers, ook bij de nieuwbouw, letterlijk hun steentje 
bijdragen. Dit bleek ook weer door de hoge op-
komst van leden en relaties tijdens “De Aftrap”.
Zoals veel van de leden het zeggen: “Het is altijd 
gezellig bij Angelo Vooruit”.
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ORANJEFEESTEN

Hallo mensen uit Angerlo en omgeving,
Wij willen graag iedereen bedanken die er op wat voor manier dan ook voor ons een fantastisch 
Angerlo’s feest van heeft gemaakt! Wij hebben er enorm van genoten! 

Koning Frank & Koningin Janet (en de kids natuurlijk ook).

Schutterskoningen/koninginnen 
Orange Vereniging Angerlo 
vanaf oprichting 1990
Jaar      Naam                                 Naam 
1990     Riek Tiecken eerste vrouw Jan
1991     Jan Euverman  Marjan Euverman
1992     Ben Wallebos  Truus Wallebos
1993     Erik Breuking  Annemarie
1994      Wim Wels  Jo Vels
1995      Rik van De Fluit  Rianne Polman                           
1996      Ab Jansen  Antoinette Jansen
1997      Peter van Zadelhof n.v.t.
1998      Jan van Zadelhof  Hennie van Zadelhof
1999      Wim Zwaan  Thea Zwaan
2000      Koen Kock  Patricia Huisman
2001      Geert Linnenbank  Ada Linnenbank
2002      Herman Witjes  Marietje Witjes
2003      Gerard Nijland  Trudi Nijland
2004      Bennie Hesselink  Wiljo Hesselink
2005      Tonnie Meijer  Anita Meijer
2006      Oskar Engelsman  Simone Engelsman
2007      Bennie Scheers  Rita Scheers
2008      Ap Jansen  Antoinette Jansen
2009      Herman Nieuwenhuis Irma Nieuwenhuis
2010      Wiljo Hesselink  Bennie Hesselink
2011      Ruud Cornelissen  Joke Cornelissen
2012      Robin Thus  Lonneke van Dijk
2013      Tristan Schel  Lianne Giezenaar
2014      Fred Kamperman  Marlies Kamperman 
2015      Gerard Kuster  Ada Schel
2016      Peter Albers  Wilma Albers Breuking
2017      Christiaan Jansen (Ab) zus Elsemarieke
2018      Frank Gijsberts  Janet Wieggers 
   (ook knuppelkoningin)

Oranjefeesten Angerlo zitten er weer op
ANGERLO - Met een mooie optocht door Angerlo, 
de vendelhulde en een officiële opening zijn op 
woensdagavond 5 sept j.l. de Oranjefeesten van 
start gegaan. 
Donderdagochtend werd er gestart met het ring-
steken per tractor; met aansluitend het schijfschie-
ten en vogelgooien voor de dames. Hierbij gooide 
Janet Wieggers de romp eraf en mag zich daarom 
knuppelkoniging noemen. 

Rond de klok van één werd er gestart met het vo-
gelschieten en aansluitend het koningsschieten, 
waar 56 deelnemers aan deelnamen. Frank Gijs-
berts schoot na 91 schoten hierbij de vogel eraf en 
mag zich Koning van Angerlo noemen. 
Na de spelen volgden er een mooie feestmiddag 
en avond met goede muziek van partyband Heer 
en Meester.

Vrijdagmorgen om 9 uur werkten de weergoden 
helaas niet mee aan de kinderspelen. Hier werd 
een goede oplossing voor gevonden waardoor 
het toch gewoon door kon gaan! Ook de kinder-
voorstelling was een groot succes bij de jongere 
kinderen. 
Nadat de regen voorbij was werd er gestart met 
dogcartrijden met paard en wagen. Als laatst werd 
er nog gestreden bij het ringsteken per fiets. Rond 
12.45 waren de spelen voorbij en kon er gedanst 
en gefeest worden. 
’s Avonds stonden vanaf 20.00 uuur de deuren 
weer open voor een afsluitend feest o.l.v. SLAMM!. 
Goed gefeest werd er zeker en wij willen iedereen 
bedanken voor weer een geweldig Oranjefeest.

Het bestuur van de Oranjevereniging Angerlo
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INGEZONDENINGEZONDENKom je ook muziek maken bij Gregorius? 
Nieuw leden zijn van harte welkom!
GIESBEEK - Na een zomervakantie met veel zon 
en warmte pakt iedereen voor de ontspanning 
zijn of haar eigen hobby of sport weer op. Ook bij 
Gregorius zijn ze weer gestart met de wekelijkse 
repetities en muzieklessen. Het afgelopen jaar 
heeft Gregorius zich als Giese fanfare behoorlijk 
geprofileerd op verschillende vlakken. Zo waren de 
muzikanten in het voorjaar bijna wekelijks te zien 
in de serie ‘Fanfare’ die werd uitgezonden door TV 
Gelderland. 

Op 27 juni hebben bestuur en leden het initiatief 
‘Meer Muziek in de Klas’ ondersteund door het 
convenant te tekenen in Het Musiater in Zeven-
aar in het bijzijn van Koningin Máxima. Daarmee 
is de vereniging een nóg intensievere samenwer-
king aangegaan met o.a. De Muziekschool en de 
Paulusschool. Hiermee laat Gregorius ook zien dat 
ze als traditionele dorpsfanfare mee kunnen en 
moeten gaan met de tijd en ook zeker open staan 
voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerkings-
verbanden. 
Gregorius staat voor muzikaliteit, gezelligheid en 
saamhorigheid! De vereniging is trots dat ze in 
2020 haar 100-jarig bestaan gaat vieren en bestuur 
en muzikanten kijken daar nu al naar uit. Na bijna 
100 jaar hebben we nog steeds een bloeiende ver-
eniging die tevreden is over het ledenaantal. Door 
het aanbieden van een goede muziekopleiding is 
er nog steeds sprake van jeugd in opleiding en 
doordat Gregorius te maken heeft met een gering 

verloop bestaat zij anno 2018 uit maar liefst 60 
muzikanten in totaal. Voor een gezonde vereniging 
is het belangrijk om leden te blijven werven. Bij 
Gregorius is er altijd plek voor nieuwe leden van-
daar dat zij via deze weg de opleidingsmogelijkhe-
den voor de komende periode onder de aandacht 
willen brengen.

FEEL THE BEAT! 
Voor kinderen van groep 4 t/m 8
Wil je kennismaken met diverse slagwerkinstru-
menten en ritmes dan is de workshop ‘Feel the 
Beat!’ écht iets voor jou! Deze gratis workshop, 
gegeven door slagwerkdirigent Edwin Rosmulder, 
bestaat uit drie aaneengesloten donderdagen en is 
bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8. 

De lessen vinden plaats in de Paulusschool op don-
derdag 27 september, 4 oktober en 11 oktober van 
14.15 uur tot 15.00 uur. Lijkt het je leuk om met 
andere kinderen te musiceren en een ‘beat’ neer te 
zetten? Geef je vanaf 19 september op via www.
sjorssportief.nl of mail naar gregokids@stgregori-
usgiesbeek.nl  

PLAY TOGETHER! 
Voor kinderen vanaf 7 jaar
Lijkt het je leuker om op een blaasinstrument te 
spelen? Ook dat is mogelijk bij Gregorius want 
er worden diverse betaalbare opleidingen aange-
boden om jezelf muzikaal te ontwikkelen. Je ont-

vangt een instrument naar keuze in bruikleen en 
je krijgt les van een gediplomeerd muziekdocent. 
Samen met andere Kids kun je meespelen in het 
leerlingenorkest. Kortom: kom bij de Grego Kids en 
speel mee want samen muziek maken is vet cool! 
Wanneer je je in oktober aanmeldt voor (proef)
lessen profiteer je ook nog eens van de ‘Grego 
Kid-Actie’! Je betaalt dan maar €50,- lesgeld voor 
een half jaar les (dus tot april 2019). Kijk op www.
stgregoriusgiesbeek.nl/kids voor meer informatie 
en mogelijkheden.
 
MUZIEK VOOR VOLWASSENEN 
(want je bent immers nooit te oud om te le-
ren) Voor iedereen vanaf 21 jaar
Heb je altijd al het idee gehad om muziek te maken 
of wil je juist graag de muzikale draad weer op-
pakken? Heb je meer tijd voor jezelf en wil je die 
tijd aangenaam, op een leerzame maar ontspan-
nen manier, besteden? Geef je dan op voor wat 
proeflessen op een (blaas)instrument naar keuze. 
Hoe leuk is het om met een paar andere vrienden 
en vriendinnen samen naar muziekles te gaan met 
als doel over anderhalf mee te spelen met het 
grote orkest of de slagwerkgroep tijdens het Ju-
bileumconcert van Gregorius in 2020 wanneer zij 
maar liefst 100 jaar bestaan! 

Informeer naar de mogelijkheden door een mail 
te sturen naar secretariaat@gregoriusgiesbeek.nl 
zodat er contact met je opgenomen kan worden. 
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!
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Italiaanse
andijviestampot
Heerlijk de ‘stamppot-tijd’ is weer begonnen! 
Een lekkere variatie op de gewone andijvie-
stamppot is deze met Italiaans tintje. 

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 400 gram kruimige aardappelen
- 400 gram gesneden andijvie
- 40 gram rucola
- 50 gram geraspte oude kaas
- (vegetarische) worstjes (in totaal 200 g)
- 50 ml halfvolle melk
- Zongedroogde tomaatjes
- 3 takjes basilicum
- 2 el vloeibaar bak- en braad

Kook de aardappelen in 20 minuten gaar. Snijd 
ondertussen de zongedroogde tomaatjes in klei-
ne stukjes en was de basilicum blaadjes. Scheur 
de basilicum in stukken. Bak de (vegetarische) 
worstjes in een koekenpan met vloeibaar bak- en 
braad. Wanneer de aardappelen gaar zijn, giet ze 
dan af en stamp ze vervolgens. Voeg de melk toe 
en roer goed door. Zet de pan met aardappelpu-
ree weer terug op het vuur en doe de andijvie en 
rucola in de pan. Verwarm dit 5 minuten op een 
laag vuurtje en roer goed door. Doe de basilicum, 
oude kaas en zongedroogde tomaatjes in de 
pan. Meng het geheel en serveer op de borden 

samen met de worstjes. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle 
Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

INGEZONDEN

Donderdag 27 september:  Lezing 
over Geitenkaas met Proeverij

Najaar 2018: Cursus De vrouw in de 
beeldende kunsten 

ANGERLO - Na een heerlijke zomer gaat Vrouwen 
van Nu weer verder met haar activiteiten. Bert 
en Ellen Kots van Kaasboerderij de Brömmels uit 
Winterswijk komen deze avond vertellen over hun 
‘eerlijk’ boerennatuurterrein.
Dat is wat boerderij de Brömmels wil zijn. Zonder 
kunstmest of bestrijdingsmiddelen doen zij daar de 
landbouw, wat resulteert in een grote biodiversi-

teit. In de stal melken ze 2x per dag de Nederland-
se Bonte Melkgeit, bekend van het leesplankje en 
de oude schoolplaten. De Bonte Melkgeit is nu een 
zeldzaam huisdierras. 2 á 3 keer per week maken 
ze de bijzondere lekkere kaas. Deze kaas kunt u, 
onder het genot van een likeurtje, gaan proeven.
De avond begint om 19.45 uur in de kleine zaal 
van de Meent in Angerlo. 

ANGERLO - Inmiddels hebben vrouwen hun posi-
tie verworven als beeldend kunstenaar, architect, 
fotograaf en vormgever. Dat is lang niet altijd zo 
geweest. Gesteld kan worden dat in de twintig-
ste eeuw vrouwen de grootste inhaalslag hebben 
gemaakt. 

Het is een langdurig proces geweest om zover te 
komen. Vaak betrof het dochters van schilders en 
zo konden zij in huiselijke kring opgeleid worden 
door hun vader. In de achttiende eeuw nam het 
aantal kunstenaressen toe. Toen al begonnen na-
melijk de discussies over de positie van de vrouw 
ten opzichte van de man. De groei zette door in 
de negentiende eeuw en toen aan het einde van 
die eeuw de kunstacademies langzaam maar zeker 
werden opengesteld voor vrouwen grepen zij hun 

kansen. We gaan dit alles bekijken en bespreken 
in een mooie cursus van drie bijeenkomsten met 
afsluitend een excursie, waar er alle tijd is om dit 
proces te volgen tot in onze tijd. 

De data zijn donderdag 18 oktober, donderdag 1 
november en donderdag 15 november. 
De tijd is van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Meent. 
Kunsthistorica Maria Driessen verzorgt de cursus. 
De kosten voor deze cursus zijn 60 euro, dit is ex-
clusief de kosten voor de excursie. 
Aanmelden kan bij een bestuurslid  tot 3 oktober 
2018.
Beide activiteiten zijn voor de leden van Vrouwen 
van Nu.
Kom gerust eens kijken en daarna kunt u besluiten  
lid te worden van Vrouwen van Nu.
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

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 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
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
08 okt. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
09 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoort
10 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
12 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
13 okt. ‘18 Seniorenraad Angerlo: De dag van de Ouderen
17 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.: Bowlen in Dorpshuis Drempt. 
 (Fietsers vanaf Meipoort 13.30 uur) vanaf 14:00 uur. 
17 okt. ‘18 Vrouwenvereniging Lathum, Het Gebouw Lathum, 20.00 uur
22 okt. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
22 okt. ‘18 Seniorenraad Angerlo: themavond  i.s.m. Seniorenvereniging  
 en fysio Binnenrijk “Laat je niet vallen”
23 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  13.30 uur. Fietsen, vertrek 
 vanaf de Meipoort
24 okt. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
26 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
27 okt. ‘18 Najaarsconcert in de St. Martinuskerk in Giesbeek
 St. Gregorius i.s.m. Zangroep Spontaan uit Angerlo. 
 Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis!
05 nov. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
14 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
19 nov. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
19 nov. ‘18 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Bingo-avond. 19.30 uur. Hof van Giesbeek
20 nov. ‘18 Vrouwenvereniging Lathum, Het Gebouw Lathum, 20.00 uur
25 nov. ‘18 Boeken- en platenmarkt. Martinuskerk van 09.00 t/m 16.00 uur
28 nov. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
03 dec. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
12 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 14.00 tot 16.00 uur in De Meent
15 dec. ‘18 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Kerstviering m.m.v. John Stinissen. 14.00 uur. Hof van Giesbeek
17 dec. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
19 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 11.00 tot 14.00 uur in De Meent
21 jan. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. Worstmakerij Slagerij Gerritschen. 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
18 feb. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. “Van alles wat” (zang en muziek) 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
25 mrt. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond Stereo dia’s in 3-D aanvang 19.30 uur.
 Hof van Giesbeek.
6 april ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Paas-Lentefeest m.m.v. Mengelmoes. aanvang 14.00 uur.
 Hof van Giesbeek.
11 mei ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Seizoenafsluiting met diner. m.m.v. Toos en Roos. 
 Aanvang 14.00 uur. Hof van Giesbeek.

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Lezing over de Taalwerkplaats
Op 25 september houdt Mardian van Raaij een lezing over de Taalwerkplaats 
op de Linie. Taal is voor iedereen belangrijk. Zonder taal geen communicatie, 
daar zal iedereen het over eens zijn. Toch is taal, de Nederlandse taal, niet voor 
iedereen gemakkelijk. Soms is het zelfs zo moeilijk, dat het de communicatie 
in de weg staat. 
De Taalwerkplaats werd in het beginsel opgezet voor laaggeletterden. Tegen-
woordig wordt er ook een inburgeringscursus aangeboden aan immigranten. 
Het heeft als doel om hen het nieuwe thuisland beter te leren kennen en beter 
te kunnen participeren in de samenleving. Door middel van opdrachtjes, kijken 
we hoe het daar in zijn werk gaat. We beginnen rond 14.45 tot ca. 16.30 uur. 
Ingang aan de achterkant bij het restaurant.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en 
medeleven door middel van reactie’s, kaarten, bloemen, attentie’s en 
telefoontjes na het overlijden van onze dochter

BEA WOLF
Henk en Hennie Wolf
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INGEZONDEN

Maikel van den Anker 
30 jaar uitbater 
Cafe d’n Uutkiek
ANGERLO - Cafe d,n Uutkiek bestaat reeds 37 
jaar en de vader van Maikel heeft er in 1981 weer 
een café van gemaakt. Hij nam het over van Peter 
Smeets, die er destijds disco Strube in had. Vori-
ge uitbaters waren Schuiling en van Amerongen. 
Daarvoor heeft er nog een kapperszaak ingezeten, 
waar de mensen uit de buurt tijdens het knippen 
stiekem een borrel konden drinken. Maikel heeft 
eigenlijk niet gekozen voor de horeca, maar is er 
op 17 jarige leeftijd ingerold en vond het uitein-
delijk leuk om te doen. Hij is timmerman maar zijn 
leraar zei destijds dat hij beter wat anders moest 
gaan doen vanwege zijn twee linkerhanden…
Als er wat stuk is in de kroeg gaat Maikel meestal 
naar Bart, deze woont boven het Café en is al 37 
jaar stamgast. De mindere kanten in de horeca 
vindt Maikel de regelgeving. Bijvoorbeeld het 
drankgebruik van jongeren onder de 18 jaar, vroe-
ger zat hij met zijn maatjes Oscar Engelsman en 
Jan Sweers als 15 jarige een biertje te drinken aan 
de bar bij zijn vader. Hij stuurde ons weg als deze 
vond dat we te veel biertjes op hadden. Nu zit de 
jeugd in een drankkeet waar totaal geen toezicht 
op is.
 
Zijn favoriete moment van de dag vindt hij om een 
uur of vijf in de middag. Lekker slap kletsen met 
de stamgasten, geen serieuze verhalen. Zijn sterke 
punten zijn dus zijn sociale vaardigheden.
Maikel heeft nog wel mogelijkheden om uit te brei-
den. Misschien ooit nog een cafetaria erbij maar 
dat ligt meer weg voor zijn dochter Amber die voor 
het horecavak leert. Zijn doel voor de toekomst is 
het behouden van het café voor het dorp. Vooral de 
dorpskroegen hebben het moeilijk de laatste jaren. 
Er waren in Nederland 9000 cafeetjes dat zijn er nu 
nog maar 7000. Maikel is voorlopig wel van plan 
om door te gaan en ziet wel wat er op zijn pad 
komt. Wat hij nog wil aangeven, ook namens zijn 
collega’s in de horeca, blijf af en toe naar de kroeg 
komen. Want als een kroeg niet meer bestaat, zegt 
men achteraf jammer, want was altijd leuk om 
naar toe te gaan.

Kaaskoppen zijn het die Hollanders dus…
De Kaastobbe

LATHUM - Als de open dag van zondag 9 septem-
ber een maatstaf is voor de belangstelling die er 
bestaat voor de kaas van Danielle en Henk Vuul-
ink uit Duiven, dan moeten zij hard aan het werk 
om aan de toekomstige vraag te voldoen. Omdat 
het bedrijf tussen Lathum en Duiven ligt, lijkt het 
nuttig om u over De Kaastobbe te informeren. Dit 
vooral omdat steeds meer consumenten willen we-
ten waar iets gemaakt wordt en hoe het gemaakt 
wordt. Bovendien vinden veel mensen het fijn dat 
de producent een eerlijke prijs voor zijn product 
krijgt en dat niet de tussenhandel met het leeu-
wendeel van de winst aan de haal gaat. Vandaar 
het volgende opgetekend uit de mond van Daniëlle 
en Henk. 

Henk is geboren op de boerderij in Westervoort en 
is op 4 jarige leeftijd in Duiven komen wonen om 
de boerderij van zijn familie samen voort te zet-
ten. Daniëlle is in Arnhem geboren maar heeft haar 
hele leven in Duiven gewoond. Na een bedrijfsver-
plaatsing wonen ze nu met de ouders van Henk 
en hun gezin aan de Kosterstraat. In 2007 hebben 
ze de melkveehouderij overgenomen. Het idee om 
kaas te gaan maken is ongeveer 3 jaar geleden ge-
boren toen de melkprijs heel slecht was. Hoe goed 
ze ook hun best deden, melk is melk en de prijs 
fluctueert soms erg. Toen ontstond het idee om 
zelf kaas te maken, waardoor ook een beetje die 
schommelingen in de melkprijs op te vangen zijn.  

De tijd is gelukkig aangebroken dat mensen be-
ter willen weten wat ze eten. Hier kunnen zij als 
maker en leverancier van het grootste deel van de 
grondstoffen natuurlijk mooi in mee gaan. Zo werd 
een hobby een echte neventak. Nu de kinderen 

wat groter worden, kan Daniëlle zich op het ar-
beidsintensieve kaas maken storten en kunnen ze 
samen de uitdaging aangaan. Maar, doen is goed 
doen, daarom hebben beiden een cursus bij de in 
de kaaswereld bekende Gea van der Puijl gevolgd. 
Na die interessante cursus werd de verbouwing 
ingezet en is een kaasmakerij ontstaan die vol-
doet aan alle huidige eisen. Het COKZ, Stichting 
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden 
in de Zuivel, heeft de ruimte gekeurd en de offi-
ciële erkenning is verleend omdat het bedrijf vol-
doet aan alle voorschriften van het hygiëne pakket 
en daar zijn de kaasmakers supertrots op. Omdat 
kaasmaken arbeidsintensief is en je voor die arbeid 
ook beloond wilt worden met een goed product, 
kiezen Daniëlle en Henk niet voor kaas maken met 
rauwmelkse kaas. Hun kaas wordt gemaakt met 
gethermiseerde melk, melk die dus even verhit is 
om de koelkastbacterie te doden, waardoor ze een 
meer constante kwaliteit kunnen bieden. Zodoen-
de kan de kaas ook gemaakt worden zonder het 
conserveringsmiddel E251 te gebruiken.  

In hun winkel aan de Kosterstraat 11 in Duiven 
kunt u vanaf 9 september de volgende kazen zon-
der kleur of smaakstoffen kopen: Goudse, komijn, 
fenegriek, brandnetel, honing/klaver, truffel, Itali-
aanse kruidenkaas met zwarte olijf en Pesto kaas. 
Verder zijn er nog melkproducten te koop van een 
collega zuivelboerderij. Ga gerust eens langs en 
bekijk het met eigen ogen, want de kaasmakerij 
is van de winkel gescheiden middels een glazen 
wand, zodat u de productie van deze lekkere kazen 
kunt zien. De Kaastobbe is geopend op: woensdag-
middag van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdags van 
10.00 tot 16.00 uur.
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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.

• 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 Dames-
kleding • 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 Groe-
newoud • 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 - Har-
denbol • Annie en Leo v.d. Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • Dik en Margy Bril 
• Diny van Bommel • Welfare Angerlo, Giesbeek en Lathum • Bridgeclub Angerlo 
• Adriaan en Ineke Worm • Wim en Marietje Lourens • St. Jeugdwerk Giesbeek • 
St. Vrienden van de Giese toren • Mw. M.W.G. Senhorst-vd Boom • A.J.G. Wieggers 
• P.L. Wieggers-Vermeulen • A.G.M. Huting-Jansen • Hr. M.J. Fohr MW. P.R. Fohr 
Borger • Hr. en mevr. Mosterman • J.G. Kelderman • A. Vlemingh • Bernadet en Bert 
v.d. Saag • Mw. J. Zuydam Rozendal • J.J.W. Kelderman-Leenders • St. Sinterklaas 
Angerlo • Otto en Sabine Salomons • Henk en Ineke Kock • Seniorenver. Met Elkaar 
voor Elkaar • G. Hendriksen en K. de Man • J.J. du Croix Mw. A.C. du Croix-van 
Bon • Mw. S. Sloot-Hensel • Paul en Lia Ubbink • T.G.M. Pelgrim • Fam. Looten 
• Robert en Monique Wieggers • J.H. Peters • Lies en Wim Tieben • H. Gronloh 
en R.A. van Dijk • Henk en Thea Hulshorst • Gelderse Vlaggenhandel • Willy en 
Doortje Albers • Dietmar en Wencke Huber • mw. H.J. van Beek-Schieven • Peter 
Brattinga • D. Zweers • Harry en Gera Leenders • Uit de verf Communicatie • F.J.H. 
Postma • Hr. J. Beer en Mvr. J Beer-Wichhart • Hans Wieggers • A.B. van Hunen 
• Mw. A. Bouter-Jugnon • H.B.O.M. Teering • Gerard en Willy Witjes • Parochie 
St. Willibrordus Giesbeek • Pelo Industrietechniek • A. De Reuver-G.v. Groningen 
• Pacific Ned. Fam. Pieterman • Jarg v.d. Broek • Marga en Marcel Kok • G Mol 
C. 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 • Anneke 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 • Geert en Til Witjes • G.J. Tomassen • C.V. De Deurdouwers • 
E.H.J.M. Thiel • J.G. Geurds • Mw. J.S. Wieggers-Worm • Fanarekorps St. Gregorius •

Boswachter Jansen bij 
het Ouderencontact  in 
de Wehmerhof te Angerlo
ANGERLO - Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de “Wehmerhof“, Dorpsstraat 33 in An-
gerlo. Dit is het gebouwtje achter de kerk. 
Donderdagmiddag 11 oktober laat boswachter Jansen uit ’s Heerenberg de 
mooie natuur rondom Zeddam zien. Ook vertelt hij over het gebruik van mid-
winterhoorns. 
We beginnen om 14.30 – tot ca. 16.30 uur. U bent van harte welkom!

PCOB- middagen in Grotenhuys 
te Doesburg
DOESBURG - De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per 
maand (op dinsdag) -  in de maanden september tot en met mei – een middag 
voor haar leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Eens per twee maan-
den is er een spelletjesmiddag.  
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys (voorheen 
IJsselzicht)

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl
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