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Stoer, stoerder, stoerst: 
Sloeproeien op de Averij!

GIESBEEK - Het is heel stoer om de vierdaagse te 
lopen en dan per dag veertig kilometer afleggen. 
Het is ook heel stoer om l’Alpe d’Huez op te fietsen 
en dan met tachtig kilometer per uur naar bene-
den te suizen. Maar alles heeft zijn overtreffende 
trap: sloeproeien. In de haven van WSV Giesbeek 
ligt bij steiger E roeisloep Averij. Twee keer in de 
week komen daar acht roeiers samen om te trai-
nen: op woensdagavond en op zaterdagmorgen. 
Zij trainen op de Rhederlaagse meren en de IJssel. 
Om conditie en vaardigheden op te doen. 

Tien keer per jaar wordt een pittige wedstrijd 
geroeid. Mooie en diverse wedstrijden in bijvoor-
beeld de grachten van Utrecht of Amsterdam. In 
Friesland, Zeeland en zelfs in het buitenland. Zoals 

enkele weken geleden op de Theems in Londen. 
De jaarlijkse race Harlingen Terschelling vormt 
een vast hoogtepunt. Aan boord van de sloep-
roeivereniging Averij, blijkt dat deze sport een 
echte teamsport is. Een fysieke uitdaging waarbij 
je elkaar nodig hebt en op elkaar vertrouwt. De 
voorbereiding op de wedstrijden wordt serieus op-
gepakt. De Averij, die gesponsord wordt door K3 
Delta, AVR, Van Gansewinkel en Scheepvaartwin-
kel Arnhem, zoekt voor haar roeiteam uitbreiding 
met een aantal heren. Als het je aanspreekt om sa-
men doelen te stellen, je grenzen te verleggen, de 
vaardigheid van het roeien te leren, dan is Sloep-
roeivereniging de Averij bedoeld voor jou! Mocht 
je interesse hebben of wil je meer info,  bel dan 
Henk Heek op 06-30897779.

Zekerheid en 
de buurman
Hoe gelukkig bent u? En waar hangt uw ge-
luk vanaf? 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 ant-
woorden. Onder de streep blijkt uit dit on-
derzoek dat de antwoorden op deze vragen 
voor bijna iedereen in de kern hetzelfde te 
zijn. Een: rijk zijn is geen voorwaarde voor 
geluk, een zekere mate van bestaanszeker-
heid wel. Twee: voor geluk hebben we geen 
maat, alleen 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 een 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. 

CATERING NODIG?
VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING
  KIJK OP:

                  WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

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

Meer grip op waterkwaliteit in de landbouw
Waterschap Aa en Maas, boeren, kennisinstituten en technologische 
bedrijven waaronder Eijkelkamp Soil & Water, zijn op 3 oktober 2018 in 
Westerbeek (Noord-Brabant) officieel gestart met een innovatief pilot 
project om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. 

Door gebruik van een meetinstallatie, afkomstig van en geïnstalleerd door 
Eijkelkamp Soil & Water, is het mogelijk om stoffen in het water online te 
meten. In deze pilot wordt de sensortechniek toegepast om de relatie 
tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te 
brengen, zodat boeren in de toekomst gericht kunnen sturen op 
waterkwaliteit.

En dat is gewenst. Mestregels zijn immers algemeen en gelden voor 
iedereen. Veel boeren hebben echter liever dat ze individueel worden 
afgerekend op de impact van hun activiteiten op water- lucht en 
bodemkwaliteit. Met de nieuwe meettechnieken, waarvoor Eijkelkamp 
Soil & Water verantwoordelijk is in het pilot project, wordt de kwaliteit 
van het water door sensoren 24 uur per dag gemonitord.

De aftrap van dit project kreeg veel media aandacht waaronder 
De Gelderlander, Omroep Brabant, vakblad H2O en het 
Eindhovens Dagblad.
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Waardering voor Zevenaarse mantelzorgers
Veel mensen zorgen onbetaald voor hun partner, 
een familielid of een bekende. Denk bijvoorbeeld 
aan zorg bij een langdurige ziekte, mensen met 
beperkingen of ouderen. Ook in Zevenaar zijn veel 
mensen actief als mantelzorger. De inzet die zij le-
veren, wordt gewaardeerd door de gemeente en 
zij wil Zevenaarse mantelzorgers  graag faciliteren 
waar kan. De mantelzorgwaardering neemt daar-
om vanaf 2018 een andere vorm aan.

Expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar
Het geld dat eerder ingezet werd voor De Stad! In-
cadeaubonnen wordt per 2018 geïnvesteerd in on-
dersteuning op maat voor mantelzorgers om hen 
zo optimaal mogelijk zorgen uit handen te nemen. 
Dit uit zich onder andere in het expertisecentrum 
Mantelzorg Zevenaar dat dit jaar is opgezet. Dit is 
een verzamelpunt voor zowel organisaties als in-
woners waar alle deskundigheid over mantelzorg 
is gebundeld en waar mantelzorgers 365 dagen 
per jaar terecht kunnen voor ondersteuning en vra-
gen. Dit is niet alleen voor de huidige mantelzor-
gers, maar het centrum gebruikt ook haar expertise 
om nieuwe mantelzorgers in kaart te brengen.

Aan het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar is 
een netwerkorganisatie verbonden bestaande uit  
scholen, werkgevers, huisartsen, thuisorganisaties, 
etc. om te kijken hoe zij hun leerlingen en werkne-
mers kunnen ondersteunen in hun mantelzorgtaak 
in hun dagelijks leven. Zo wordt er gekeken wat er 
nodig is om bijvoorbeeld een studie te kunnen blij-
ven volgen of welke maatregelen zij kunnen tref-
fen zodat mantelzorgers hun werk thuis en bij de 
werkgever goed kunnen combineren. Denk hierbij 
aan het verschuiven van werktijden en studieon-
dersteuning.

Er wordt daarnaast ook jaarlijks een Bloemetjes-
actie georganiseerd door Caleidoz als waardering 
voor mantelzorgers. Hierbij kunnen Zevenaarse 
inwoners een mantelzorger aandragen om een 
amaryllisbol te ontvangen. Inwoners die een aan-
vraag willen indienen voor de Bloemetjesactie, 
kunnen voor vrijdag 16 november 2018 een e-mail 
sturen naar mantelzorg@caleidoz.nl of telefonisch 
contact opnemen via (06) 20 63 55 63. Voor meer 
informatie kunnen mantelzorgers ook via deze 
contactgegevens terecht bij Mantelzorg Zevenaar. 

Repair Café viert feest!
Op donderdag 18 oktober 2018 j.l. was het negen 
jaar geleden dat Martine Postma het allereerste 
Repair Café organiseerde. Op die dag in 2009 kwa-
men tientallen buurtbewoners met hun kapotte 
spullen naar een theater in Amsterdam-West. In-
tussen zijn er meer dan 1.550 Repair Cafés in 33 
landen, verspreid over zes continenten. De IRCW 
(Internationale Repair Café Week) viert geen groot 
feest op één locatie maar een enorm feest ver-
spreid over honderden Repair Café-locaties! Elk 
team creëert zijn eigen feestje door met bezoekers 

samen spullen te repareren. Wellicht met een spe-
ciaal thema, slingers en taart. Op woendag 24 ok-
tober organiseert Repair Café Zevenaar weer een 
inloop. Tussen 13.30 uur en 15.00 uur staat een 
ervaren team van vrijwilligers klaar bij Caleidoz, 
Steenhuizen 6.  Iedereen is van harte welkom met 
kapotte spullen. Denk hierbij o.a. aan elektrische 
apparaten die niet goed werken, kleding die her-
steld of korter gemaakt moet worden, fietsverlich-
ting die niet brandt. Geef je spullen een tweede 
kans en ervaar dat samen repareren best leuk is.

In duh lach geschøtuh!?
Ei un beroep heb woar je veul met minsen  
werk, dan moi op un goeie menier aan kunnen 
geven at dur iets aan de hand is wat niet he-
lemoal okee is. Ei as verkoopster bijveurbeeld 
iemand in de winkel help met kleding passen 
, dan moi niet aankommen met de opmerking: 
o nee da mik ow veuls te dik, of dat steet ow 
helemoal niet umdei doar ut model nie veur 
heb, of iets dergeluks. Nor collegaas toe kuj ok 
nie zeggen: how now us effe de klep want ik 
heb last van ochtendhumor. In de opleiding van 
onze studenten besteedden we doarum veul 
aandacht aan feedback geven. Dat terugkop-
pelen van gedrag of ow wensen kenbaar ma-
ken dejen we dan in vier etappes: 1 proat na-
mens ow eigus, 2 zeg wa veur gedrag de ander 
vertoont woar je nie met uut de voeten kunt, 
3 zeg wa veur gevolgen dat veur ow het en 
4 zeg wei graag wil hebben. Ei da netjes doe, 
dan kan de ander doar rekening met houwen 
en kriej nie meteen bonje.  Zo hawwe un aan-
tal veurbeelden um te oefenen. Bijveurbeeld, je 
goat vaak um met iemand die ow altiet in de 
rede vilt. Ei dat dan opbouw volgens die vier 
principes dan ziet dat dur ongeveer as volgt 
uut:  ik vind het vervelend dat u mij steeds in 
de rede valt, daardoor kan ik mijn verhaal niet 
afmaken. Ik heb graag dat u mij uit laat praten. 
Netjes he. Zo hawwe un tiental varianten woar 
we mee oefenden. Ik weet zeker dat de per-
soon woar ik vanmean mee te maken had, niet 
volgens die regels feedback het leren geven. 
Wa wil ut geval. Ik kwam fietsend un man of 
vier wandelend  op ut fietspad tegen die netjes 
aan de kant gingen. Doar achter liepen  twee 
man die ieder wat zwoars droegen. Ze liepen 
nor un plek woar ze die dingen die ze in de 
hand hadden neer konden zetten. Ze gingen 
eigenlijk niet aan de kant, mor mien fietshou-
ding was zo dak rechtdeur fietste wat dur ok 
zou gebeuren. Een van de twee riep snauwe-
rig tegen mien:  øverstèken.. en nog un keer 
øverstèken…. Ik deej of ik niks heurde of dat 
ut nie veur mien bedoeld was en toen riep 
tie : Onnozele. Ik denk loa mor lulle. Noa vijf-
honderd meter verder gefietst te hebben, zag 
ik woarum die øverstèken had geroepen, dur 
stond un groot apperaat op ut fietspad woar je 
nie langs kon en die twee met die zwoare din-
gen in de hand gingen dus bliekbaar ut fiets-
pad afsluuten. Ik bun mor niet teruggegoan 
um um uut te leggen hoe die volgens die vier 
principes had kunnen handelen: doar leek tie 
me ut type nie veur.                  

Start Rioleringswerkzaamheden KWS 
 
GIESBEEK - Op de foto ziet u wethouder Carla 
Koers en Liesbeth Knuman van de klankbordgroep 
die de openingshandeling verrichten om een mooi 
project te starten. Giesbeek wordt een jaar op de 
schop genomen om de riolering aan nieuwe om-
standigheden aan te passen. KWS gaat daarom 
de riolering en de infrastructuur veranderen, het 
regenwater wordt niet meer rechtstreeks in de ri-
olering geloosd maar in een filtratiesysteem en in 
de tuinen. Daardoor kan de riolering het water be-
ter aan en krijgen we hopelijk geen blank staande 
straten. 

Dit alles moet omdat het klimaat gaat veranderen 
en we de riolering dus toekomstbestendig dienen 
te maken. Met de klankbordgroep hebben we ook 
gekeken hoe we de infrastructuur aantrekkelijker 
kunnen maken. De klankbordgroep heeft meege-
dacht over:  waar willen we bomen, waar groen, 
waar straten en waar parkeervakken. Als toetje is 
door ons toegezegd dat we het dorpsplein ook een 
oppimp beurt willen geven. Daarvoor vragen we 
uitdrukkelijk ideeën van de inwoners en kom daar 
alstublieft mee voor de dag op giesbeek@zeven-
aar.nl. Uw ideeën kunnen dan meegenomen wor-

den bij de voorbereiding van de werkzaamheden 
die het dorpsplein dan zullen ondergaan. Aldus 
wethouder Carla Koers van de gemeente Zevenaar 
uitgesproken voor een groep belangstellenden bij 
de opening van het project op dinsdag 16 oktober.    



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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INGEZONDEN
Baby Hugo Grootoonk ontvangt brandweerkoffertje met preventietips en -producten

Veilig slapen: sluit binnendeuren en hang 
brandmelders in de slaapkamer

ZEVENAAR - Baby Hugo Grootoonk uit Zevenaar 
ontving op donderdag 11 oktober van burgemees-
ter Ella Schadd-de Boer en Jeroen Beskers van de 
brandweer Zevenaar een geboortekoffertje vol met 
brandpreventietips en producten. Het bezoek van 
burgemeester en brandweer aan moeder Ilona 
Maertzdorff en vader Casperd Grootoonk maakt 
onderdeel uit van de brandpreventieweken. 
Hugo is geboren op 3 oktober 2018 in Zevenaar en 
zijn ouders deden sinds de start van de ‘brandpre-
ventieweken’ als eerste aangifte van de geboorte. 

In de regio Gelderland-Midden is gekozen om extra 
aandacht voor brandveiligheid te vragen aan jonge 
en aanstaande ouders. Onderzoek heeft uitgewe-

zen dat als je gaat slapen je de binnendeuren moet 
sluiten, zodat vuur en rook langer in één ruimte 
blijven en je meer kans hebt om veilig te vluchten 
en gered te worden. Verder blijkt uit onderzoek 
dat veel rookmelders niet werken en op verkeerde 
plekken hangen. Het is belangrijk dat rookmelders 
in de vluchtwegen en in de slaapkamers hangen en 
ook hoorbaar zijn.  

Voor jonge ouders is het zeker belangrijk stil te 
staan bij de veiligheid van de kinderen en dus ook 
bij de brandveiligheid in huis. Ilona Maertzdorff en 
Casperd Grootoonk kregen tijdens het bezoek het 
koffertje uitgereikt en uitleg over brandveiligheid 
in huis.  

Bridgen voor Unicef 
op 10 november
ZEVENAAR - Voor de vijfde keer organiseert UNI-
CEF door heel Nederland ‘Harten Troef’. Op meer 
dan vijftig plekken doen bridgers mee aan dit lan-
delijke toernooi. Dit toernooi wordt gehouden in 
de maand november, de maand waarin de Dag van 
de Rechten van het Kind is. In Zevenaar organiseert 
Bridgeclub De Liemers deze ‘Harten Troef’ op za-
terdag 10 november in De Griethse Poort, Oude 
Doesburgseweg 24. Start is om 13.00 uur.
Doel van Harten Troef is het bijeenbrengen van 
geld voor kinderen. 
Dit jaar is de opbrengst specifiek bestemd voor 
hulp aan vluchtelingenkinderen. In 2017 leverde 
het landelijke toernooi ruim € 50.000 op voor on-
derwijs aan kinderen. Het Harten Troef toernooi 
bestaat uit 6 speelronden. Na afloop is er een be-
scheiden prijzentafel. De Nederlandse Bridgebond 
(NBB) ondersteunt dit evenement. Onder alle deel-
nemers wordt een ‘bridgeclinic’ verloot van voor-
malig bridgekampioen Berry Westra.

Deelname aan de bridgedrive kost € 30 per paar. 
Dit is inclusief kopje koffie/thee bij de start en 
een ‘bitterhapje’ na afloop. Aanmelden kan via 
www.nbbclubsites.nl/club/7015 en daarna door 
overmaken van het inschrijfgeld op bankrekening 
NL71RABO 03748.87.578 t.n.v. BC De Liemers. 
Vermeld bij het overmaken van het inschrijfgeld de 
namen van de spelers.

Wie zich aanmeldt, krijgt na ontvangst van de aan-
melding per email een bevestiging en tijdig nadere 
informatie. Inlichtingen bij Jan van Maldegem via 
jmvanmaldegem@kpnmail.nl of (0316) 52 67 43. 

De Sint komt weer 
in het land
GIESBEEK - Ook dit jaar doet hij Giesbeek weer 
aan. Op 18 november zal hij om 14.00 uur afmeren 
in de jachthaven aan de havendijk te Giesbeek.
Van waaruit hij na een rondgang in een koets door 
het dorp, onder muzikale begeleiding van Fanfare 
korps  St. Gregorius en drumfanfare Red & Black 
bij het Hof van Giesbeek aan zal komen. De zaal 
zal open zijn om 14.30 uur waar het feest voor de 
kinderen begint.

Gratis materiaal of advies nodig? 

Schrijf je in voor Beursvloer de Liemers
Je zult als (sport)vereniging of stichting maar net 
zitten te springen om een tafel of een printer, hoe 
mooi is het dan als een lokaal bedrijf zo’n meu-
belstuk of apparaat juist kwijt wil? Beursvloer 
de Liemers brengt dit soort vragen en aanbod bij 
elkaar. De eerstvolgende beurseditie is op maan-
dag 19 november in het Liemers College, locatie 
Landeweer. Deelnemers kunnen zich vanaf nu aan-
melden.
 
“Op de Beursvloer ontmoeten maatschappelijke 
organisaties en ondernemingen elkaar, die ‘iets’ 
voor elkaar en voor de Liemers willen doen. Wat de 
één over heeft, kan voor de ander immers van on-
schatbare waarde zijn. Het kan daarbij echt om van 
alles gaan - denk maar aan materiaal, helpende 
handen of advies - behalve om geld”, aldus Audrey 
Jeurissen, manager van de Liemerse Uitdaging. 

Het doel van de Beursvloer is om van 17:00 uur 
– 18:00 uur zoveel mogelijk afspraken, ‘matches’, 

te maken. De vorige Beursvloer leverde in één uur 
tijd maar liefst 60 matches op. Die matches zijn ter 
plekke bekrachtigd door een notaris. 
De deelnemende verenigingen en stichtingen doen 
ook iets terug voor de bedrijven die hen helpen. Ze 
stellen bijvoorbeeld zaalruimte beschikbaar voor 
bijzondere bijeenkomsten of zorgen voor naams-
vermelding op sociale media. Zo ontstaat een win-
win situatie. Heb je als organisatie geen idee wat je 
als tegenprestatie kunt doen? Geen probleem. De 
werkgroep van de Beursvloer denkt hierover graag 
met je mee.

Maatschappelijke Beursvloer de Liemers is een 
initiatief van de Liemerse Uitdaging en welzijnsor-
ganisaties Welcom, Caleidoz en Mikado. Bedrijven 
en maatschappelijke instellingen uit de gemeenten 
Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en 
Montferland kunnen zich voor de Beursvloer in-
schrijven op de website van de Liemerse Uitdaging: 
http://liemerseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/ 
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

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.

Al eerder stond in het Angerlo’s Nieuws een foto, 
die te maken had met een ziekentriduüm in Gies-
beek. Het ziekentriduüm kwam regelmatig voor 
in de jaren ‘50. Voor wie het begrip niet kent: een 
ziekentriduüm is een bijeenkomst van drie dagen,  
bedoeld voor langdurig zieken, gehandicapten, 
eenzame mensen en voor mensen die om een of 
andere reden aan huis zijn gebonden. Er is gele-
genheid voor bezinning, maar ook voor gezellig-
heid. Er zijn voordrachten en vieringen, maar ook 
toneel, muziek en dans. 
Het organiseren ervan was veel werk, waar veel 
hulp aan te pas kwam. Op de foto van deze week 
enkele dames die met het triduüm hielpen. Enkele 
namen zijn bekend: 1 = Annie Jacobs, 4 = Riet Sen-
horst, 5 = Annie Leenders. 
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende namen en 
wie weet de juiste datum van het triduüm? 

In het Angerlo’s Nieuws van 11-11-2017 lieten wij 
een foto zien van een bedevaart naar Kevelaer op 
4 september 1960. De meeste namen zijn bekend, 
echter de nummers 1 en 9 ontbreken en van de nrs. 
4 en 7  is niet duidelijk wie dit is.

1 = ?, 2 = Fie Berends - Leenders, 3 = Anneke Leen-
ders - Berends, 4 = Marie Schuiling of Riet Sweers?
5 = Jo Leenders - Vreman, 6 = Marie Witjes - van 
Baal, 7 = Mw. Sanders - Rutten?, 8 = Betje Kolder 
9 = ?, 10 = Marietje Pastoor - Kolder, 11 = Marie 
Wolf - Schrijvers

Wie kan ons nog helpen aan de 
ontbrekende namen?  

Indien u informatie heeft over deze of andere 
foto’s, dan kunt u contact opnemen met: Riet Sen-
horst, tel. 631304, Henk Huuskes tel. 631894, of 
Hanny Bolck tel. 631054 en 06-14522804 en via 
email: h.bolck@telfortglasvezel.nl, of gewoon in 
de bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ 
Giesbeek. 

Als u nog oude foto’s heeft en niet weet wat ermee 
te doen, dan houden wij ons aanbevolen.
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INGEZONDENAitana wint de voorleeswedstrijd
GIESBEEK - Vrijdag 12 oktober werd ter afsluiting 
van de kinderboekenweek de finale van de voor-
leeswedstrijd op de Paulusschool gehouden. De 
kinderen die in hun klas het best hadden voorge-
lezen mochten mee doen aan de finale en voor-
lezen aan de hele school. De winnares van deze 
wedstrijd was Aitana Polman. De jury had deze 
beslissing genomen omdat zij erg duidelijk voorlas, 
veel naar het publiek keek en voor ieder personage 
uit haar boek “dagboek van een muts” een ander 
stemmetje gebruikte.

Nadat ik mijzelf tussen al haar joelende fans door 
had gewurmd, was de winnares gelukkig bereid 
om mijn vragen te beantwoorden. Aitana bleek 
een echte boekenwurm te zijn, want ze leest ie-
dere avond voor het slapen gaan minimaal een uur 
in haar favoriete boeken. Deze herfstvakantie gaat 
ze gebruiken om lekker uit te rusten en nog meer 
boeken te lezen. Als ze in haar vakanties niet thuis 
blijft, gaat ze het liefst op reis naar Spanje. Dan 
gaat ze met haar ouders naar hun eigen huis, waar 
ze veel vrienden heeft om de zonnige Spaanse da-
gen mee te spenderen. En om uiteraard nog meer 
boeken te lezen. Had ik al gezegd dat ze van lezen 
houdt?
Voor de wedstrijd heeft ze veel zelf geoefend en 
één keer met de andere kandidaten uit haar klas. 
Voor ze aan de beurt was om voor te lezen was ze 
erg zenuwachtig maar toen ze eenmaal begon met 
lezen was de spanning weg en zat ze helemaal in 
het verhaal. Nu scheelt het dat ze aan yoga doet, 
dus met spanning omgaan is voor haar geen pro-
bleem. Toen ik Aitana vroeg wat haar favoriete dag 
was, kreeg ik een antwoord waarvan ik stiekem 
hoopte dat ik hem zelf bedacht had. Haar favo-

Mobieltjesproject:
Door jongeren, 
voor ouderen
ZEVENAAR - Bij het Mobieltjesproject gaat een 
groep 3e jaars leerlingen van het Liemers Col-
lege ouderen leren omgaan met hun mobieltje, 
smartphone en/of tablet. Het project is een samen-
werkingsverband tussen het Rode Kruis (afdeling 
Liemers Oost), Caleidoz Welzijn en het Liemers Col-
lege en bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar.
Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wo-
nen, is de mobiele telefoon een belangrijk hulp-
middel om contact te onderhouden. Het verhoogt 
hun zelfredzaamheid. Het gebruik van de mobiele 
telefoon, de smartphone of een tablet is echter 
voor velen niet zo eenvoudig. Het bijzondere aan 
dit project is dat jongeren aan ouderen duidelijke 
instructies geven hoe zij met hun mobieltje of ta-
blet om kunnen gaan. Het project is onderdeel van 
Maatschappelijke Stage waarbij jongeren kennis-
maken met het vrijwilligerswerk.          

Het Mobieltjesproject is op  dinsdag 13 november  
2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur bij ontmoetings-
centrum Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zeven-
aar.
Meer informatie of aanmelden: p.groenenstijn@
caleidoz.nl  Tel.0316-526994. Deelname is gratis.

Donateursdag 
Red & Black
GIESBEEK - Zaterdag 27 oktober staat voor de le-
den van drumfanfare Red & Black in het teken van 
de donateurs. Ieder jaar kan de vereniging rekenen 
op financiële steun vanuit de Giesbeekse bevol-
king: een kleine bijdrage die voor het maken van 
muziek toch van grote waarde is! Bij hen die al do-
neren komt een lid aan de deur met de jaarkaart, 
en ook zal er in een deel van Giesbeek naar nieuwe 
donateurs gezocht worden. Hopelijk tot dan!

KWF kankerbestrijding
ANGERLO - Opbrengst collecte KWF Kankerbestrij-
ding 2018  Angerlo heeft 827,01 euro opgebracht.
Hartelijk dank hier voor. 

Opbrengst Collecte 
Kankeronderzoek in 
Lathum
De collecte voor kankeronderzoek heeft een be-
drag van € 858,16 opgebracht in Lathum

Hartelijk dank hiervoor namens afdeling Lathum 
van K.W.F.

Wijkhoofd W.H. Cuppen

Nieuw Leven zet mooie prestatie neer 
op Hanzefestival

ANGERLO - Muziekvereniging Nieuw Leven heeft 
op zaterdag 13 oktober voor de tweede keer deel-
genomen aan het Hanzefestival in Zutphen. Dit 
festival, elke 2 jaar georganiseerd door Musidesk, 
heeft als doel het enthousiasme voor blaasmuziek 
te delen met zoveel mogelijk mensen. 

Nieuw Leven heeft in 2016 voor het eerst deelge-
nomen en was erg benieuwd hoe zij twee jaar later 
ervoor stonden. Zij brachten voor de professionele 
jury drie stukken ten gehore; St. Florian Choral 
van Thomas Doss, Our Blue Planet van Hans Aerts 
en  Dreamcatcher van Otto M. Schwarz. Jurylid 
Jos Pommer heeft genoten van het optreden en 
bruikbare tips gegeven. Jurylid Anton van Houten 

beoordelen de presentatie van het orkest met een 
7. ‘Nieuw Leven is een mooi homogeen orkest, zij 
hebben zich netjes gepresenteerd’. Nieuw Leven 
was één van de 10 orkesten die op de zaterdag van 
het festival aan bod kwam. De Hanzehof, waar het 
festival plaatsvond, is een karaktervolle zaal met 
een prachtige akoestiek. Een feestje om te mogen 
spelen.

Bent u benieuwd naar de gespeelde stukken op 
dit festival? St. Florian Choral, Our Blue Planet en 
Dreamcatcher zullen ook worden gespeeld tijdens 
het Najaarsconcert op zaterdagavond 17 novem-
ber in Dorpshuis de Meent in Angerlo. U bent van 
harte uitgenodigd!

riete dag was namelijk de dag waarop ze geboren 
is, want zonder die ene dag had ze al die andere 
mooie momenten nooit mee kunnen maken. Nu 
had ik natuurlijk niets minder verwacht van onze 
belezen winnares. Haar favoriete vak op school is 
tekenen en ze wil later iets creatiefs gaan doen, ze 
weet alleen nog niet wat. Maar ik weet zeker dat 
ze haar weg zal vinden. 

Mocht je Aitana nou willen verrassen met iets lek-
kers na haar welverdiende overwinning, dan is een 
reep chocola met karamel en zeezout meer dan 
welkom. We kunnen helaas niet haar adres bij het 
stukje zetten omdat de fanbasis te groot is en dit 
ten koste zou gaan van haar privacy. Maar geen 
zorgen, als jullie de repen nou gewoon naar het 
Angerlo’s Nieuws sturen, zorg ik dat het grootste 
gedeelte bij haar aan zal komen.

Shannon Kersten
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INGEZONDEN De Waalhoeve staat voor 
Rust, Ruimte en Relaxen

ANGERLO - Afgelopen 8 september heeft onder 
grote belangstelling de opening plaatsgevonden 
van B&B De Waalhoeve in Angerlo. Zij bedanken 
alle buurt- inwoners en de Buurtvereniging voor 
hun komst en bloemen/cadeau’s. Onder het genot 
van luxe hapjes, gemaakt door Gespecialiseerd kok 
en Leermeester Björn de Waal, was het een gezel-
lige en geslaagde opening!

De eigenaren Rob en Saskia hebben de Boerderij 
op de Ganzepoelweg 7 omgetoverd tot een heer-
lijke plek waar u in alle rust kunt verblijven en bij 
kunt komen van alle hectiek die het dagelijks leven 
biedt. Ook voor logerende familieleden is dit een 
prima uitval basis.

Onlangs zijn ze Ambassadeur geworden van Lie-
merstrots, stichting ter bevordering van streek-
producten. Dit zie je ook terug in het uitgebreide 
ontbijt. Ze staan voor duurzaam en MVO en be-

werken paardenmest tot brandstof, hebben zon-
necellen om in eigen energie te voorzien, hebben 
een moestuin en kippen zorgen voor een vers eitje. 
Tevens proberen zij zoveel mogelijk chemicaliën en 
parabenen vrije producten te gebruiken. Zij zorgen 
dan ook dat onze gasten gebruik kunnen maken 
van heerlijke badproducten met essentiële oliën en 
ook in de schoonmaakmiddelen is dit terug te vin-
den. Dit doen zij in samenwerking met een partner 
Ambassadeur van Liemerstrots.

De ruim opgezette kamers zijn van alle gemakken 
voorzien, Een king-size Boxspring, flatscreen, zitje 
met koffie en thee, eigen opgang, en luxe badka-
mer. Tevens bestaat de mogelijkheid je verblijf ex-
tra ontspannend te maken met een relax-massage. 
Zowel enkel als Duo-behandelingen. Kijk op www.
dewaalhove.nl voor meer informatie.
U bent van harte welkom bij Rob en Saskia de 
Waal, Ganzepoelweg 7, Angerlo

Uitvoering Nieuw Leven in “De Meent” 

Goedkope rijbewijs-
keuring senioren in 
Zevenaar
ZEVENAAR  - Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die voor verlen-
ging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeurings-
Arts op 27 september, 9 en 29 oktober en vervol-
gens twee keer per maand in het Wijkcentrum De 
Maatjes, Kardinaal de Jongstraat 4. Voor infor-
matie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum 
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeu-
ringsarts.nl. 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 
59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of thuis-
zorgorganisaties krijgen € 7,50 korting op de 75+ 
B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 
korting.
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de loca-
tie een afspraak te maken.
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Gezond-
heidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten 
zijn van harte welkom.

ANGERLO - Muziekvereniging Nieuw Leven uit 
Angerlo organiseert op zaterdagavond 17 no-
vember aanstaande haar jaarlijkse uitvoering in 
“De Meent” in Angerlo.

Het orkest, dat onder leiding staat van dirigent 
Ruud Lanters, zal een gevarieerd programma 
ten gehore brengen. Een deel van het program-
ma zal bestaan uit het programma dat men op 
13 oktober in Zutphen ten gehore heeft ge-
bracht tijdens het Hanzefestival. Ook de jeugd, 
onder leiding van Edwin Rosmulder, zal op een 
enthousiaste manier van zich laten horen. Aan-

vang van het concert is 19.30 uur. De zaal is 
open om 19.00 uur. Entree is €4,- Op vertoon 
van uw donateurskaart heeft u gratis toegang 
voor twee personen.
Het belooft weer een gezellige gevarieerde 
avond te worden!
Graag tot ziens op zaterdagavond 17 novem-
ber!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Eelco van den Bogaard via secretariaat@
nieuwleven-angerlo.nl
Kijkt u ook eens op onze vernieuwde website: 
www.nieuwleven-angerlo.nl
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INGEZONDENINGEZONDEN
Lathum kijkt terug op geslaagde
115e editie van volksfeest
LATHUM - Na de opening op donderdagavond 
door wethouder Anita van Loon met het lossen van 
het eerste schot, streden de mannen van Lathum 
om de titel van Koning. Osama Halabi schreef zich 
10 minuten voor het vogelschieten in. Hij loste het 
finale schot en bemachtigde de titel Koning van 
Lathum. 

Osama woont sinds ongeveer een jaar samen met 
zijn familie in Lathum. Hij was benieuwd naar wat 
het Lathums Feest inhoudt en wilde meer mensen 
leren kennen. Beide zijn volgens ons meer dan 
goed gekomen! We hadden een enthousiaste Ko-
ning die, vergezeld door Koningin Sabine die het 
Lathums Feest al haar hele leven kent, een mooie 
bijdrage leverde aan een zeer geslaagde 115e edi-
tie.  

De Lathumse Volksfeesten hielden het dorp aan de 
IJssel tot en met zondag 23 september in de greep. 
Dit jaar was er weer een gevarieerd programma 
voor jonge en iets oudere inwoners van het dorp 
aan de IJssel. Met medewerking van de Tromme-
lende Vuilnismannen gingen de kinderen vrijdag-
ochtend creatief aan de slag. Een spectaculaire 
ochtend! Naast de gebruikelijke spelletjes voor 
dames en heren stond tijdens de jubileum-editie 
van Lathums Feest op zondag voor de 4e keer het 
keizerschieten op het programma en voor het eerst 

vogelschieten voor jongeren onder de 18 jaar. Na 
een gezamenlijke lunch in de feesttent streed een 
groot aantal van de koningen van het Lathums 
Feest uit de afgelopen jaren voor de titel Keizer van 
Lathum. Een titel die dan 5 jaar gevoerd mag wor-

den. Theo Brouwer, Koning van Lathum in 2001, liet 
zien het schieten nog steeds niet verleerd te zijn en 
loste het finale schot.  Bij het vogelschieten kregen 
twee jeugdkoninginnen een feestelijke sjerp omge-
hangen: Bo Jansen en Kim Ribbers. 
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INGEZONDENIntentieverklaring samenwerking 
Protestantse kerken in de Liemers 
LIEMERS - Op maandag 24 september onderte-
kenden 6 protestantse kerkgemeenschappen in 
de Liemers, Didam, Duiven, Lathum/Giesbeek, 
Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar, een inten-
tieovereenkomst betreffende het intensiveren van 
hun samenwerking. De ondertekening vond plaats 
op maandag 24 september om 20:00 uur in de kerk 
van Rijnwaarden. 

Het proces van verdere samenwerking is enige 
jaren geleden voorzichtig verkend en van start ge-
gaan. Nu wordt een vervolgstap gezet in dit proces. 

Elke gemeente heeft zijn eigen kracht en die wil-
len we behouden. Door de handen ineen te slaan 
willen we onze gezamenlijke kracht vergroten. 
Door samen een verbinding aan te gaan willen we 
van elkaar leren, elkaar inspireren en elkaar waar 
mogelijk en nodig versterken. Op die manier wil-
len we de benodigde bestuurskracht en het aantal 
vrijwilligers borgen door in de toekomst eventueel 
lasten te delen. 

Gezamenlijk kunnen we ook in de toekomst kijken 
naar uitdagingen als het afnemen van het aantal 
uren professionele werknemers en inkomsten. We 
zien de samenwerking als een noodzaak, maar bo-
venal als een kans; een krachtige manier om in de 
huidige tijd mee te bewegen. 

Inzet van de samenwerking is dat er overal door 
de Liemers vierplekken zullen blijven. Hierdoor zal 
het mogelijk blijven om, net zoals nu, in de eigen 
woon- leefomgeving de erediensten bij te kun-
nen wonen. Naast de eredienst, de kerkdienst op 
de zondag, vinden er tal van andere activiteiten 

plaats, die veel inzet van de vrijwilligers en profes-
sionals vragen. 

De activiteiten in het kader van Inspiratie, Bezin-
ning en Ontmoeting zullen gebundeld worden, 
zodat het hele aanbod voor de hele Liemers be-
schikbaar wordt. 
Andere thema’s waarop samenwerking gezocht 
wordt zijn; de jeugd, de diaconie, pastoraat en be-
heer. 

Langs deze weg van zelfgekozen samenwerking 
hopen de protestantse kerken in de Liemers zich te 
blijven ontwikkelen tot een vitale protestants kerk 
in de Liemers.

Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor 140 jaar

DOESBURG - Op 27 oktober 1878 werd het Does-
borgh’s Mannenkoor opgericht. Het koor bestaat 
momenteel uit 35 enthousiaste zangers die elke 
woensdagavond in Doesburg repeteren in de Har-
monie.
Graag zou het koor er nieuwe zangers bij willen 
hebben. Zij die eens kennis willen maken met het 
koor zijn van harte welkom op een repetitieavond 
van 20.00 tot 22.00 uur.
Het koor bestaat dit jaar dus 140 jaar waarvan 
70 jaar Koninklijk! Dit feit wordt gevierd met een 

jubileumconcert. Dit concert vindt plaats op 20 
oktober om 16.00 uur in de Grote of Martinikerk 
in Doesburg. Aan dit concert werken mee Vocaal 
ensemble Notice en het Jongerenkoor Dieren. Het 
geheel staat onder leiding van dirigent Floris Dirk-
se van den Heuvel.

De toegangsprijs is €15,00. Donateurs betalen € 
10,00 (alleen in de voorverkoop). Kaarten zijn te 
koop bij Staarink Warenhuis, Markt 1 in Doesburg 
of te bestellen bij de secretaris 026-3114065.

Een kerk vol 
boeken en platen
GIESBEEK - Zondag 25 november organiseren De 
Vrienden van de Giese Toren voor de derde keer 
een boeken en platenbeurs in de Martinuskerk in 
Giesbeek.
De boeken en platenbeurs is een van de vele activi-
teiten die in de kerk worden gehouden.
Deze dag zal de kerk volledig in het teken staan 
van BOEK en PLAAT, door de vrienden zelf maar 
ook standhouders uit de regio zal de kerk omgeto-
verd worden tot een waar boeken en platen paleis.
Tijdens de markt zal een organist zorgen voor ge-
paste achtergrond muziek en kan men de toren 
“Giesbeeks trots” beklimmen.
De beurs is open van 10.00uur tot 16.00uur.
Tot ziens op zondag 25 november, het adres is 
kerkstraat 39 in Giesbeek.

Een volgende activiteit van De Vrienden van de 
Giese Toren is de bekende Winterfair die wordt ge-
houden op zondag 6 januari 2019.
Voor de Winterfair kunnen zich nog deelnemers 
melden, maar ook zijn kleine spullen die in huis 
overbodig zijn van harte welkom.
De verkoop van deze spullen is bestemd voor het 
behoud en onderhoud van de Giesbeekse Toren.
Voor vragen of informatie: www.giesbeektoren-
hoog.nl of 06-10252829. 

Mariaviering
GIESBEEK - “Maria was iemand zoals jij en ik. 
Iemand met verlangens en dromen, een vrouw 
met ouders, een man, een  kind, met vrienden en 
familieleden. Ontgoochelingen bleven haar niet 
bespaard: loslaten, lijden, pijn en dood. Maar ze 
bleef overeind, omdat zij Gods Geest bleef toela-
ten in haar leven.” Op zaterdag 20 oktober a.s. 
om 19.00uur willen wij samen bidden en zingen 
tijdens de Mariaviering  in onze kerk St. Marti-
nus  te Giesbeek. Die avond willen wij stilstaan 
bij de vreugdevolle en blije momenten in Maria’s 
leven. Er is dan ruimte voor bezinning, er worden 
Marialiederen gezongen en er is gelegenheid een 
kaarsje aan te steken: “Een lichtje,  als antwoord 
op de vraag van Jezus om in liefde met elkaar te 
leven; want hadden wij die liefde niet, dan waren 
wij niets.”  De liederen worden verzorgd door het 
St.Caeciliakoor  en in de viering  gaat pastoraal 
werker Jeroen Heemink voor.

Jan Alfrink in Wehmerhof
ANGERLO - Jan Alfrink, boeiende verhalenverteller 
uit Zutphen, komt op 8 november bij het Ouderen-
contact in de Wehmerhof te Angerlo. Hij wordt mu-
zikaal ondersteund door zijn vrouw Gemma. 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 
55 jaar en ouder. De bijeenkomsten vinden plaats 
in de “Wehmerhof“, Dorpsstraat 33 in Angerlo. Dit 
is het gebouwtje achter de kerk. We besteden ook 
aandacht aan “Dankdag voor gewas en arbeid”.
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INGEZONDENINGEZONDEN

Bock ‘n Roll 
in Angerlo!
ANGERLO - Zaterdagavond 10 november is het 
weer zo ver: de 8e editie van Bock ’n Roll! De band 
BPM zorgt voor een heerlijke avond muziek in cen-
trum de Meent in Angerlo, waarbij natuurlijk ook 
dit jaar weer plek is voor lokaal talent. Wie komt de 
gelederen dit jaar versterken?? Dat blijft nog even 
een verrassing. Dus…zin in een avondje feest, zorg 
dat je van de partij bent! 

De entreeprijs voor deze avond is € 10,- (€ 7,- in de 
voorverkoop. Voorverkoopadressen zijn: Centrum 
de Meent in Angerlo, Garage Schel in Angerlo, 
Café d’n Uutkiek in Angerlo en autobedrijf Scheers 
in Giesbeek of bij één van de bandleden) 
Houd de facebook-pagina van BPM in de gaten 
voor het laatste nieuws!

Jaarprogramma  Chr. Vrouwenvereniging 
Lathum 2018/2019

Wonen en leven in Zevenaar krijgt van inwoners gemiddeld een 8

Inwonerpeiling ‘waar staat 
gemeente Zevenaar’ gedaan
ZEVENAAR - Bijna 950 inwoners van Zevenaar de-
den in april van dit jaar mee aan de peiling ‘waar 
staat gemeente Zevenaar’. De vragen in dit onder-
zoek gingen over gemeentelijke dienstverlening, 
voorzieningen en woon- en leefomgeving. De ge-
meente liet dit onderzoek uitvoeren als nulmeting 
en tevens start van de nieuwe gemeente Zevenaar.

Er zijn vragen gesteld over verschillende onder-
werpen: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-
gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg 

en welzijn. De algemene waardering die inwoners 
geven is een 6,7. Dit rapportcijfer is gelijk aan het 
cijfer in vergelijkbare gemeenten, ook daar wordt 
een 6,7 gegeven. Alle uitkomsten zijn vanaf 22 ok-
tober te lezen via www.waarstaatjegemeente.nl.
Hier is ook een vergelijking met andere gemeenten 
is te vinden. 
Het totale rapport geeft de gemeente nuttige 
input voor het verder verbeteren van de digitale 
dienstverlening. Samenwerking met inwoners is 
voor de gemeente één van de speerpunten voor de 

komende vier jaar. Voor de zomer zijn er contact-
personen voor de dorpen en wijken gestart. Zij zijn 
het aanspreekpunt voor initiatieven en ideeën op 
het gebied van leefbaarheid. 

De inwonerpeiling is een eerste aanzet voor een 
breder inwonerpanel. Via het panel kunnen inwo-
ners meedenken over het wonen en leven in Zeve-
naar. Wij nodigen u graag uit om u hiervoor aan te 
melden via www.zevenaarverbindt.nl.

Woensdag 21 november 2018,  20.00 uur
“De Worstepinne” het slagersechtpaar Henk en 
Dinie verzorgen deze avond over het slagersvak 
van toen en nu.

Woensdag 12 december 2018,  09.30 uur
Kerstworkshop o.l.v. Willie Hupkes

Woensdag  19 december,  2018 19.30 uur
Kerstviering

Woensdag 16 januari 2019,  20.00 uur
Jaarvergadering daarna Bingo.

Woensdag 20 februari 2019,  20.00 uur
Vrolijke avond met muziek en leuke grappen

Woensdag 27 maart 2019,  19.30 uur  Modeshow 

Woensdag 17 april 2019,  20.00 uur
Toneel uitvoering

Woensdag 15 mei 2019,  20.00 uur
“Burgers Zoo”,  geeft een lezing over alle facetten 
van de dierentuin.

Mei 2019, datum volgt z.s.m. Jaarlijks uitstapje ?
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UW OGEN,
onze passie!

JEROEN  25 jaar geleden startte ik mijn eerste winkel in de 
Elshofpassage in Duiven. Hiermee brachten we optiek met 
een nieuwe kijk op oogmeting, contactlenzen en brilmode.
De status van groeikern gemeente bracht een explosieve  
woningbouw en hiermee ook veel nieuwe inwoners naar 
Duiven; een prettige plek voor jong en ouder, voor de  
nieuwkomers en de gevestigde Duivenaren. Het is fijn om  
te zien dat de bril- en lensdragers van toen ons nog steeds 
weten te vinden, nu alweer 3 jaar in onze nieuwe winkel  
aan de Pastoriestraat. 

Brillen en contactlenzen zijn nog steeds ‘ons ding’ en maken 
inmiddels deel uit van het pakket oogzorg. De passie voor  
optometrie en orthoptie heeft ons onderscheiden, vooral  
door de samenwerking met uw huisarts en de oogartsen  
in de regio. De grootste inspiratie voor onze visie, oogzorg,  
brillen en contactlenzen komt van onze clienten, van u! 
Daar zijn we trots op! 

Nieuwe inzichten blijven zich ontwikkelen en geven, net als  
de afgelopen 25 jaar, een nieuwe kijk op brillen, contactlenzen 
en geavanceerde oogzorg. Maar niet alleen: Waar de wens is 
te groeien, is verjonging noodzakelijk. Met Koen als mede-  
eigenaar gaan we samen verder en werken we aan een  
mooie toekomst met visie.

KOEN  Inmiddels werk ik 15 jaar in de optiek, waarvan 10 jaar 
samen met Jeroen. Als een van de eerste optometristen in 
Nederland heeft Jeroen optometrie hoog in het vaandel staan. 
Door onze passie, die we graag delen, streven we allebei naar 
optimale oogzorg: We zijn altijd up-to-date over producten  
en therapieën, zodat u optimaal blijft zien. Hoewel 15 jaar niet 
lang lijkt, hebben zich grote veranderingen op het gebied van 
contactlenzen en oogzorg voorgedaan. Bijvoorbeeld de  
corneatopograaf waarmee wij heel nauwkeurig de vorm  
van het hoornvlies in beeld brengen.  

Oogzorg voor kinderen heeft mijn speciale aandacht.  
Kinderogen hebben nog een hele toekomst in het vooruitzicht; 
daar kunnen een bril of contactlenzen een sterkte ontwikkeling 
beperken. Nog beter is dit te begeleiden met lifestyle adviezen 
zoals buitenspelen en een goed gebruik van tablets en  
smartphones. De nachtlens is een opvallende uitvinding  
omdat deze de oogsterkte-ontwikkeling bij kinderen remt. 
Samen met ons team doen we ook onderzoek naar andere 
contactlens toepassingen. Daarnaast hebben we ook een rol 
in de behandeling om oogsterktes bij kinderen te beperken  
in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.  
Met behulp van onze resultaten verwachten we in de  
toekomst nog betere lensdesigns die kinderogen gezonder 
laten groeien. Dit zijn mooie aspecten om met mijn vak  
bezig te zijn!

Pastoriestraat 7  |  6921 BX Duiven  |  0316-26 89 09
www.vandeweteringoptiek.nl
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OOGZORG  altijd dicht bij u !
Scherp zien en een goede oogsamenwerking bepalen uw 
dagelijks functioneren. Daarom is het belangrijk dat jonge 
ogen zich goed ontwikkelen en dat ouder wordende ogen 
regelmatig gecontroleerd worden. Vooral als er oogziekten 
in de familie voorkomen. Vaak zijn oogaandoeningen met 
tijdig ingrijpen goed te voorkomen of te behandelen. 
Ga daarom altijd op tijd naar uw optometrist. 

Hiervoor hoeft u niet naar het ziekenhuis of op een  
wachtlijst te worden geplaatst: u kunt vlot terecht bij  
onze professionele optometristen! Zij zijn opgeleid  
om - naast uitgebreide oogmetingen - onderzoek te  
doen naar de gezondheid van het oog. 
Veel voorkomende oogaandoeningen die wij in een  
vroeg stadium kunnen ontdekken, zijn:

CILINDER
De voorste kromming van 
het hoornvlies bepaalt  
hoofdzakelijk de sterkte  
van het oog. Wanneer de 
voorzijden van het oog niet 
zuiver rond zijn, maar twee 
verschillende krommingen 
hebben, dan is er sprake  
van cilinderafwijking ofwel  
astigmatisme. Onze optome-
tristen zijn grondig opgeleid 
om cilinders nauwkeurig te  
meten en te corrigeren met 
brillenglazen en contact- 
lenzen op maat. 

PRISMA’S
Het kan voorkomen dat 
beide ogen weliswaar  
gezond zijn en goed zien, 
maar niet optimaal samen-
werken. Dit veroorzaakt 
klachten als duizeligheid, 
dubbelzien, hoofdpijn en 
moeite met focussen. 

Door visuele trainingen  
of het verwerken van een 
prisma in brillenglazen 
worden deze klachten  
verholpen. 

STAAR
Achter de pupil zit de oog-
lens. Wanneer deze lens niet 
meer helder is, is er sprake 
van staar. Het licht wordt  
niet meer zuiver in het oog 
geprojecteerd, waardoor de 
cliënt waziger ziet, kleuren 
minder goed kan onder-
scheiden en hinder ervaart 
van schitteringen. 
Staar is over het algemeen 
goed te verhelpen met een 
operatie. Onze optometristen 
doen vooronderzoek en  
nacontroles rondom staar- 
operaties en geven u  
deskundige voorlichting. 

MACULADEGENERATIE 
Leeftijdsgebonden macula- 
degeneratie (netvliesslijtage)  
is een veel voorkomende  
oorzaak van slechtziendheid. 
Het centrale deel van het  
netvlies heet de macula  
lutea, ofwel ‘gele vlek’. 

Bij maculadegeneratie wordt  
dit centrale zicht aangetast,  
wat grote gevolgen kan hebben voor het dagelijks  
functioneren. Met behulp van een OCT-scan kunnen  
we maculadegeneratie tijdig opsporen. 

GLAUCOOM 
Glaucoom (hoge oogdruk) is 
een beschadiging van de  
oogzenuw die meestal  
ontstaat door hoge oogdruk. 
Bij verhoogde oogdruk kan de 
oogzenuw afgekneld worden, 
waardoor geleidelijk 
gezichtsvelduitval ontstaat.  

Dit merkt u vaak pas in een 
laat stadium - als het kwaad  
al is geschied. In een vroeg 
stadium is deze aandoening 
meestal goed behandelbaar.  

DIABETISCHE RETINOPATHIE 
Een veel voorkomend gevolg van diabetes (suikerziekte)  
is diabetische retinopathie (netvliesbeschadiging). Dit is een 
beschadiging van het netvlies door verslechterde kwaliteit 
van de kleine bloedvaten. 

Deze aandoening ontwikkelt 
zich meestal in beide ogen 
en kan - in onbehandelde 
vorm - tot blindheid leiden. 

Door dit proces in een  
vroeg stadium te ontdekken, 
kan de verslechtering van 
het netvlies tijdig geremd  
of zelfs tot stilstand  
gebracht worden. 
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Naast het bepalen van uw OOGSTERKTE doen wij  
uitgebreide oogonderzoeken met HIGHTECH APPARATUUR.

REFRACTIE-UNIT
De eerste stap voor het bepalen van de gezondheid van het oog is het bepalen  
van het gezichtsvermogen (het vermogen van het oog om details te zien) en de  
daarbij horende oogsterkte. Met de refractie-unit bepalen wij uw oogsterkte  
nauwkeurig en snel.

SPLEETLAMP
Het instrument dat we bij elk onderzoek gebruiken is de spleetlamp.  
Deze microscoop stelt ons in staat tot 40x in te zoomen op de voor- en achterzijde 
van het oog. Hiermee beoordelen wij bijvoorbeeld hoe contactlenzen zich bewegen 
op het oog en onderzoeken we de ontwikkeling van staar. 

PERIMETER
Wanneer het gezichtsveld geheel of gedeeltelijk wegvalt, heeft dit vaak een  
neurologische oorzaak. Een bekende oogaandoening die het gezichtsveld  
aantast is glaucoom. Met de perimeter verrichten onze optometristen een  
gezichtsveldonderzoek. 

CORNEATOPOGRAAF 
De voorste kromming van het oog bepaalt hoe het beeld in het oog  
geprojecteerd wordt. Met de corneatopograaf sporen onze optometristen  
vervormingen van het hoornvlies op. Ook zetten wij dit apparaat in om  
maatwerk-contactlenzen aan te meten.

DNEye SCANNER 
Wie vroeger naar zijn opticien ging, kreeg een vrij eenvoudige oogmeting waar een plus- of een 
min-sterkte uitkwam. Later kwam daar een cilindermeting bij, waarbij de opticien de oogsterkte 
in twee richtingen opnam. Tegenwoordig meten onze optometristen met de DNEye-scanner  
minstens 25 x nauwkeuriger. Het apparaat maakt een digitale analyse van uw oogprofiel - in het 
licht en in het donker, waardoor we ook nachtblindheid kunnen traceren en behandelen.

OCT-SCAN/FUNDUSCAMERA
Optical Coherence Tomography is een beeldvormende techniek die zeer gedetailleerde  
opnames maakt van verschillende structuren van het oog. De beelden geven een doorsnede 
weer van het weefsel van de oogzenuw of de macula (centrale deel van het netvlies). 
Onze optometristen gebruiken deze techniek om oogziektes zoals glaucoom en  
maculadegeneratie in een vroeg stadium op te sporen. 

U kunt deze voucher inleveren voor een  
KOSTELOZE sterkte screening van uw ogen.
Bij een volledig optometrisch onderzoek  
ontvangt u € 25,00 korting bij gebruik van  
de netvliesscan. (€ 24,00 i.p.v. € 49,00) 

Deze voucher is geldig tot en met 15 november 2018.

BENT U BENIEUWD 
NAAR DE STAAT VAN 
UW OGEN?

!
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LET OP deze actie loopt tot en 
met 31 december 2018. 

*Kortingsvoucher is geldig op 
een Ray-Ban bril in combinatie 
met heldere Ray-Ban DST 
glazen. Neem deze voucher 
mee naar de winkel.

!

Uniek bij Van de Wetering optiek:

ORIGINELE
RAY-BAN GLAZEN
OP STERKTE

op een paar originele heldere Ray-Ban glazen 
op sterkte! Ook multifocaal!!*

€ 100,00 KORTING
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Aziatische
snijbonen
Dit recept heeft een Aziatisch tintje, lekker voor 
de afwisseling. Het is ook nog eens in 15 minu-
ten te bereiden! Dit is de vegetarisch variant met 
Quorn stukjes, maar kan natuurlijk ook klaarge-
maakt worden met kipfilet (200 g).

Wat heb je nodig voor 2 personen?
-  400 gram gesneden snijbonen
-  Rijst noedels van zilvervliesrijst (o.a. bij de AH 

te koop)
-  Quorn stukjes (1 pakje = 175 g)
-  1 rode ui
-  3 takjes lente ui
-  Ketjap manis, naar smaak
-  2 el olijfolie

Roerbak de snijbonen in een pan met de olijf-
olie in 10 minuten beetgaar. Voeg halverwege de 
quorn toe. Snipper de rode ui.

Kook een ruime hoeveelheid water in een pan, 
zet het vuur vervolgens uit en leg de noedels in 
het water voor 2 minuten. Giet de noedels af en 
spoel ze na met koud water. Snijd de lente ui in 
kleine ringen en voeg toe aan de snijbonen sa-
men met de rode ui. Roerbak deze voor 2 minu-
ten in de pan en doe dan de noedels en ketjap 
manis er bij, roer goed door. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle 
Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

INGEZONDEN

Al 50 jaar buurtvereniging in Angerlo

ANGERLO - Op zaterdag 15 september 2018 vier-
de de buurtvereniging Het Walbekerveld-Weth. J. 
Tieckenstraat en de Kellsche Vicarij het 50 jarig 
bestaan. Een buurtvereniging, dat is toch uniek in 
deze tijd van drukte en gejaagdheid en dat al 50 
jaar.
 
Het feest was op de camping Het Mietveldje te 
Angerlo. Er waren 32 personen aanwezig om dit 
heugelijke feit te vieren. Met een barbecue, gezel-
lig borrelen en Hollandse spelen was het een ge-
slaagde dag.
Tijdens het feest was er een persoon die al 50 jaar 
lid is: Riekie Roelofsen. Zij kreeg namens het be-
stuur een prachtige bos bloemen aangeboden door 
de voorzitter Nico Klomp.

De vereniging werd op 14 september 1968 opge-
richt. Er waren toen 15 personen die hun gezin 
vertegenwoordigden. Uit deze aanwezigen werd 
een bestuur van 5 personen gekozen. t.w. voor-
zitter Dhr. J.B. te Dorsthorst, secretaris Dhr. Th. G. 
A. worm, penningmeester Dhr. H. Zweers, Mevr. 
A.H.S. van de Rest-Askamp en Mevr. A. Halfman-
Arendsen
 
Al deze 50 jaren zijn er vele activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud, zoals BBQ’s, feestavonden 
en activiteiten voor de kinderen. Hiermee probeert 
de vereniging haar leden zoveel mogelijk te be-
trekken bij de buurt. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom, voor info stuurt u een e-mail naar isabel-
la@kempervof.nl. 

LET OP deze actie loopt tot en 
met 31 december 2018. 

*Kortingsvoucher is geldig op 
een Ray-Ban bril in combinatie 
met heldere Ray-Ban DST 
glazen. Neem deze voucher 
mee naar de winkel.

!

Uniek bij Van de Wetering optiek:

ORIGINELE
RAY-BAN GLAZEN
OP STERKTE

op een paar originele heldere Ray-Ban glazen 
op sterkte! Ook multifocaal!!*

€ 100,00 KORTING
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INGEZONDENINGEZONDENBridgeclub Angerlo viert dubbel feest
ANGERLO - Op zaterdag 13 oktober vierde Bridge-
club Angerlo haar 15-jarig bestaan in de IJselhoeve 
aan de Eekstraat te Doesburg. De feestvreugde 
werd vergroot doordat Herman Rensen uit de han-
den  van de burgemeester van Zevenaar mevrouw 
E. Schadd een koninklijke onderscheiding ontving 
wegens het verlenen van maatschappelijke ver-
diensten. Herman is mede-oprichter van de op 30 
augustus 2003 opgerichte Bridgeclub Angerlo en 
zit sindsdien in het bestuur. Hij is penningmeester, 
doet de ledenadministratie, is lid van de technische
commissie, is arbiter tijdens de bridgebijeenkom-
sten, zoekt sponsors, geeft bridgelessen, doet veel
aan de Public Relations, bezoekt de leden bij lief 
en leed. Herman is de schakel tussen de club en de
Nederlandse Bridgebond, hij bezoekt de vergade-
ringen van de N.B.B. en zorgt dat onze vereniging
de nieuwste materialen gebruikt.

Herman doet het merendeel van dit werk 15 jaar, 
het is natuurlijk duidelijk dat hij hierbij geholpen 
wordt. Dit jaar heeft hij voor het eerst het penning-
meesterschap uit handen gegeven en worden de 
bridgelessen door een professional gegeven. De 
laatste jaren wordt hij op de maandagmiddag ge-
holpen door een nieuwe sterke man in de techni-
sche commissie. Ook het bezoeken van de leden bij 
lief en leed heeft hij dit jaar uit handen gegeven. 
Herman is echter altijd bij alle genoemde activitei-
ten voor/achter de schermen actief en is als eerste 
aanwezig.

Herman is een geboren wedstrijdleider, hij doet 
het werk met een kwinkslag en blijft altijd correct, 
hij kent alle leden. Hij schept door zijn leiding een 
onderlinge band met de leden, vooral door hem is 
het ledenaantal gegroeid van 45 naar 180 leden. 

Tijdens het bridgen was Herman jarenlang arbiter 
en moest hij dus optreden bij geschillen. Met zijn 
kennis van zaken weet hij de problemen altijd tot 

een goed einde te brengen. Zijn devies is: “De ge-
zelligheid is troef”.
Het is duidelijk dat Herman minimaal 15 uren per 
week besteedt aan Bridgeclub Angerlo, dit kan hij 
alleen omdat hij het werk met hart en ziel doet. 
Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm 
van salaris. Alleen als bij aanvang van het bridgen  
alles gereed staat en na de bridge alles weer is op-
geruimd is er een gratis kopje koffie. 
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INGEZONDENWinterse stamppotmaaltijd met film
LATHUM - Samen eten zonder zelf te hoeven ko-
ken, gezellig en makkelijk! Kom ook en schuif aan 
op Vrijdag 26 oktober a.s. voor een heerlijke win-
terse stamppotten maaltijd. Iedereen is welkom! 

Van 18.30 - 20.00 uur eten we met elkaar in de 
Wheme naast de kerk in Lathum.

Na de maaltijd zal de film “The Imitation Game” 
worden getoond, ook in de Wehme.
Het kennen we al uit de thrillers U-571 en Enigma: 
gegeven in WO II werkten Britse wetenschap-
pers zich in het zweet om de machines te kraken 
waarmee de Duitsers hun berichten codeerden. 
Die films waren best spannend, maar grotendeels 
verzonnen. Dan deugt er historisch gezien meer 
van dit biografische drama over Alan Turing, de 
wiskundige die de operatie leidde. The Imitation 
Game is conventioneel verteld, maar ook onder-
houdend en ontroerend. Dat laatste wegens de 
wrange uitkomst van de geschiedenis en de sterke 
hoofdrol van Cumberbatch, die Turing neerzet als 
onaangepast, gefrustreerd en zeer menselijk.

Voor de maaltijd + film wordt een kleine bijdrage 
van 2,50 € pp gevraagd. Opgeven voor 24 oktober 
a.s.  voor de maaltijd kan via de mail:

Diaconilathumgiesbeek@gmail.com. Wilt u wel 
komen maar heeft u geen vervoer? Laat het ons 
even weten.

Burendag in de Boakse Buurt
 

GIESBEEK - Voor het derde jaar achtereen is er 
weer een burendag georganiseerd binnen de 
Boakse Buurt (Meentsestraat/IJsselpad) in Gies-
beek waaraan de deelname groot was. 

Ditmaal namen de buurtbewoners de hamer en 
spijkers ter hand om gezamenlijk 9 vogelhuisjes te 
timmeren. Deze worden na de winter opgehangen 

in de grotere bomen in de buurt. 
Na deze actie was het een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje. Tussendoor werd er nog 
een quiz gehouden waarbij de spanning binnen de 
5 teams soms hoog opliepen. 

Alles natuurlijk met een glimlach kijkt de buurt te-
rug op een geslaagd evenement. 

Red & Black gaat 
de ether in!
GIESBEEK - Op zondagochtend 11 november is 
programma ‘Het Radio Ochtend Concert’ te gast 
in Giesbeek. Die dag doet FanfareFM ‘live’ verslag 
van het concert dat drumfanfare Red & Black geeft 
in de st. Martinuskerk. 
De muzikanten zijn sinds de zomervakantie druk 
bezig met het repeteren van mooie concertwerken. 
Op het programma staan onder andere een groot-
se medley van Coldplay, de filmmuziek van Band of 
Brothers en het openingsthema van de Olympische 
Spelen. Red & Black brengt tevens een ode aan de 
luisteraars in het Carribisch deel van ons Koninkrijk 
met warme klanken van de Antillen. 
Ook kunt u tijdens de uitzending sms’en voor ver-
zoeknummers. Het concert is te beluisteren, thuis 
op de bank in je onderbroek, maar veel leuker is 
het natuurlijk om er op locatie bij te zijn. Meteen 
na het nieuws van 11.00 uur start de uitzending 
en schakelen we live over naar de Martinuskerk in 
Giesbeek. Zaal open om 10.30u, gratis entree.

Lezing bij PCOB 
Doesburg
DOESBURG - Lezing met dia’s van Kroondomein 
Het Loo op de Veluwe op 30 oktober a.s. bij de 
PCOB- afdeling Doesburg en omstreken 

De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving orga-
niseert eens per maand (op dinsdag) een middag 
voor haar leden. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom! De bijeenkomsten vinden plaats in het 
restaurant van Grotenhuys, van Brakellaan 54 in 
Doesburg. Ingang aan de achterkant bij het res-
taurant.

30 oktober a.s. is er een lezing met dia’s van Kroon-
domein Het Loo op de Veluwe, met jachtopzichter 
en natuurfotograaf Fredrik Bunt. 
Bunt komt met een prachtige diapresentatie over 
wat hij allemaal ziet en beleeft tijdens zijn werk als 
jachtopzichter in ‘s Konings achtertuin.
Op spectaculaire wijze weet hij bijzondere momen-
ten vast te leggen.
Deze adembenemende beelden worden verfraaid 
met prachtige bijpassende coupletten uit het 
psalmboek. Geniet van een prachtig stukje Neder-
land!
De bijeenkomst duurt van 14.30 – tot ca. 16.30 uur. 
Weet u van harte welkom!
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Check onze vernieuwde website! of
Bel gelijk voor een vrijblijvende afspraak

Uitmaat 1 6987 ER  Giesbeek  06-23739913  www.tuinconcept.com

Winter
tuin

Denk aan uw tuin
in de winter en 
laat u vrijblijvend 
voorlichten
door onze 
adverteerders! 
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INGEZONDENDorpsplatform Giesbeek aan de slag!
GIESBEEK - Terwijl de zomer nog maar niet van 
wijken lijkt te willen weten, komt de initiatiefgroep 
Dorpsplatform Giesbeek weer op gang. In mei dit 
jaar bezochten zo’n 35 mensen de infoavond in 
het Kulturhus Giesbeek. De initiatiefgroep stelde 
zichzelf voor, wethouder Nanne van Dellen sprak 
namens de gemeente zijn steun uit en de Dorps-
raad Babberich gaf een inspirerend voorbeeld 
van een dorpsraad. Maar het belangrijkste van de 
avond was toch wel de workshop waarin we in vijf 
groepen langs vier thema’s rouleerden. Ook schoof 
iedere groep 1 ronde aan bij de wethouder. De 
vier thema’s waren: voorzieningen, leefbaarheid, 
omgeving en toekomst. We haalden een schat aan 
informatie op over wat er leeft in Giesbeek en wat 
de deelnemers belangrijk vinden. Een overzicht 
hiervan is te lezen op de website: www.dorps-
platformgiesbeek.nl. Als initiatiefgroep zijn we 
ontzettend blij met deze oogst, met dank aan de 
deelnemers! Het is immers niet de bedoeling dat 
we onszelf vertegenwoordigen, maar juist dat wat 
in het dorp leeft. Daarbij is het niet het idee dat het 
dorpsplatform met een toverstaf alle problemen 
oplost. We vertegenwoordigen het algemene be-
lang en we ondersteunen en verbinden inwoners 
daar waar nodig of gewenst.

Puisten en parels
Inmiddels zijn we vervolgstappen aan het zet-
ten. Ons vaste contactpersoon bij de gemeente, 

Anke Voesten (contactpersoon dorpen en wijken) 
schoof in juni aan om de uitkomsten van de in-
foavond door te nemen. We keken vooral naar 
‘laaghangend fruit’, welke zaken zijn met hulp van 
de gemeente al op korte termijn uitvoerbaar? Er 
kwamen duidelijke ‘puisten’ en ‘parels’ naar voren. 
De sporthal bijvoorbeeld, wordt als voorziening 
enorm gewaardeerd maar wordt in het aanzien 
bij binnenkomst van het dorp ervaren als puist. We 
hebben afspraken met Anke Voesten gemaakt over 
het verbeteren van het aanzien van de sporthal. 
Eerste resultaat: de buitenkant heeft een schoon-
maakbeurt gehad. Niet dat hij nu opeens als een 
pareltje staat te ‘shinen’, maar het geeft wel ver-
trouwen dat de gemeente onze inbreng serieus 
neemt. En ja, over de kap van het groen achter de 
sporthal zijn we ook in gesprek. 

Maar pareltjes zijn er natuurlijk ook! Het uitzicht 
op een aantal plekken aan de rand van het dorp 
bijvoorbeeld, wordt als een pareltje ervaren.  Al-
leen jammer dat er dan geen bankje staat, of wel 
een bankje maar met uitzicht op de bosjes, of 
onaantrekkelijk in het gras gepoot. Ook hierover 
zijn afspraken gemaakt; de gemeente stelt hout 
beschikbaar van bomen die elders in de gemeente 
gekapt gaan worden om 1 of 2 mooie banken van 
te maken voor Giesbeek. Dus bent u, of kent u ie-
mand die van dik hout planken zaagt? Laat het 
even weten. Het Giesbeekse Bureau Buitenruimte 

wil in elk geval al meedenken om de plek waar de 
bankjes komen te staan aantrekkelijk in te richten.
Verder gaan we in gesprek met de Wijkagent om de 
uitkomsten van de infoavond te delen en te horen 
welke aandachtspunten hij voor Giesbeek heeft. 
Ook zijn we onlangs door inwoners aangesproken 
over de veiligheid bij de oversteek naar manege 
de Tutenburg. Hierin ondersteunen we door samen 
met de inwoners en de Tutenburg contact met de 
provincie Gelderland te leggen. 

Tot slot wijzen we graag op de ontwikkelingen rond 
twee Rijkswaterstaat projecten; de overnachtings-
haven in de Valeplas en het Rivier Klimaatpark. Het 
is mooi dat diverse Giebeekse inwoners zich al ver-
enigd hebben en betrokken zijn. Als dorpsplatform 
geven we ook graag een stem aan degenen die 
nog niet betrokken zijn, maar wel geïnteresseerd 
zijn in wat er allemaal speelt. 

Wilt u meer lezen over lopende zaken, ingebrachte 
ideeën en suggesties? Wilt u meepraten? 
Heeft u op wat voor manier dan ook iets bij te dra-
gen aan het Dorpsplatform Giesbeek? 
Ga naar facebook, de website, of spreek één van 
ons aan.

Initiatiefgroep Dorpsplatform Giesbeek (Wim Lou-
rens, Otto Salomons, Willy van Haren, Arno Bos-
veld, Bert Amorij, Gerriette Mollink)

WSV Giesbeek toegankelijk voor rolstoelen
GIESBEEK - Iedereen in Nederland moet kunnen 
zeilen. Daarom heeft WSV Giesbeek vijf speciale 
boten in haar bezit. Hiermee verzorgt een groep 
van 33 vrijwilligers twaalf zeildagen per jaar voor 
mensen met een beperking (in het vervolg men-
sen met mogelijkheden genoemd) onder de noe-
mer Sailabillity. Daarbij komen nog gemiddeld drie 
zeildagen per jaar voor groepen aangevraagd door 
scholen of instellingen. 

Het verhaal wil dat in het voorjaar een groepje 
zeilers, na het zeilen, niet in het clubgebouw kon 
komen in verband met haar rolstoelgebondenheid.  
Als je dan nog wat nat van het zeilen in het koele 
voorjaarsweer buiten op je vervoer moet wachten, 
dan wordt je daar niet blij maar wel koud van. WSV 
Giesbeek heeft daarna alles in het werk gesteld 
om door het bouwen van een lift en een loopbrug, 
alle zeilers in staat te stellen om de kantine en het 
clubgebouw te kunnen bereiken. 

Op zaterdag 13 oktober zijn de loopbrug en de lift 
feestelijk in gebruik genomen nadat de openings-
handelingen verricht waren door de waarnemend 
commissaris van de Koning de gedeputeerde hr. 
Jan Markink, burgemeester van Zevenaar, mw. Ella 
Schadd-de Boer en de hr. Otwin van Dijk, burge-
meester van de oude IJsselstreek. 

Otwin van Dijk, die zelf rolstoelgebonden is, ziet 
u op de foto als eerste gebruik maken van de lift. 
Doordat het een zonovergoten dag was en de 
Ruumzangers van WSV voor de muzikale noot 
zorgden, gepaard aan de blijdschap over deze uit-

breiding werd het een perfecte dag. Een dag die 
mede gerealiseerd kon worden door de sponsoren 
die de lift en de loopbrug mogelijk maakten: Club-
huis en eetcafé Ruumzicht, provincie Gelderland, 
Gestichten van weldadigheid Doesburg, Stichting 
Blad Charity, Rotocoat B.V., Accel-Group; Batavus, 
Sparta, Koga, Rotary Duiven, AVR afvalverwerking 

Duiven, Rijkaart elektrotechniek B.V. en de Lichtjes-
actie leden. Wim van den Broek noemde deze na-
men in zijn dankwoord naar alle begunstigers en 
belangstellenden gericht. Mensen met mogelijkhe-
den kunnen nu dus gebruik maken van alle facili-
teiten die WSV heeft waardoor hun participatie in 
het verenigingsgebeuren nu optimaal kan worden.       
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Rivierklimaatpark IJsselpoort

Vier kansrijke inrichtingen Rivierklimaatpark 
vastgesteld na consultatie belanghebbenden
Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Gies-
beek de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied rond de IJssel, het 
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met een juiste balans van wonen, werken en 
recreëren en een klimaatbestendig riviersysteem. Op basis van inbreng van 
circa 125 belanghebbenden zijn er nu vier potentiële toekomstbeelden toege-
licht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Na consultatie met de 
belanghebbenden is deze NKO nu vastgesteld door de tien betrokken partijen. 
 
Met het vaststellen van de NKO zijn de uitersten van het speelveld in kaart 
gebracht en kan worden begonnen met het nader onderzoeken van onder 
andere de milieueffecten van de maatregelen. 
 
Diversiteit belangen
In het voorjaar van 2018 is de concept-NKO gepresenteerd aan de omgeving. 
Hierop zijn 82 reacties gekomen. Deze zijn in een reactienota beantwoord, van 
een advies voorzien en meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming over de 
definitieve NKO.
 
De ontvangen reacties gaven een goed beeld van de verschillende belangen 
in het gebied. Er zijn wensen ter verbetering van de woonkwaliteit en toe-
gankelijkheid van het gebied. En wensen voor ontwikkeling van (agrarische) 
bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden. En dit alles mag niet ten koste gaan 
van (ontwikkeling van) de flora en fauna 
 De NKO en de reactienota zijn te downloaden op www.rivierklimaatpark.nl.
 
Aanpassingen op de concept-NKO
Op basis van reacties op de concept-NKO is een aantal wijzigingen doorge-
voerd zoals toegelicht in de reactienota. De kleine windmolens bij Giesbeek 
en zonnevelden op het Rhederlaag maken geen onderdeel meer uit van de 
NKO en worden dus niet verder onderzocht binnen het Rivierklimaatpark. 
Kleinschalige energiemaatregelen, zoals waterkracht, thermische energie en 
kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, worden wel verder on-
derzocht.
 
Peter Drenth, voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark en gedeputeerde 
provincie Gelderland: “Mooi dat er zo veel betrokkenheid is bij de plannen 
voor het Rivierklimaatpark. Uit de reacties blijkt het belang van duurzame 
energieopwekking, maar worden ook vraagtekens gezet bij de invulling van 
windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag. We hebben in 
Nederland en Gelderland een grote energieopgave waarvoor we al werken 
aan regionale energiestrategieën (RES). Uit het voorstel voor de regio Arnhem-
Nijmegen kan komen dat langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek allerlei 
vormen van duurzame energieopwekking toch noodzakelijk zijn. De uitwer-
king en de besluitvorming daarover vindt plaats in de aanpak om te komen 
tot de RES. ” 
Tijdens inloopavonden eind oktober maken we gezamenlijk een volgende stap 
om in 2019 te kunnen komen tot één afgewogen toekomstperspectief. 
 
Op donderdagavond 25 oktober en woensdagavond 31 oktober 2018 kunt u 
binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is geen vast programma. Locaties:
• 25 oktober 2018: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 
JG Rheden
• 31 oktober 2018: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Wester-
voort
 
Meld u zich op www.rivierklimaatpark.nl aan voor de digitale nieuwsbrief om 
op de hoogte te blijven van de voortgang van het project en volgende moge-
lijkheden om mee te denken.
 
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Tussen Arnhem en Giesbeek verkennen negen overheden en Natuurmonu-
menten de mogelijkheden voor de herinrichting van het gebied rond de IJssel. 
Met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem en evenwichtige ontwikke-

ling van (duurzame) economie, natuur en recreatie in de uiterwaarden. Reke-
ning houdend met zowel hogere rivierafvoeren als perioden van droogte en 
laag water. Dit doen we met inbreng van bewoners, ondernemers, agrariërs en 
andere gebruikers van het gebied.
 
Samenwerkende partijen
Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arn-
hem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswater-
staat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.
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AGENDA KERKDIENSTEN

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

zaterdag 20 oktober 19.00 uur Dhr. J. Heemink / Caeciliakoor
zaterdag 3 november  19.00 uur  Allerzielenviering voorganger 
  André van Boven
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

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
donderdag 1 november 19.00 uur Galluskerk: Gedachtenbijeenkomst
vrijdag 2 november 19.00 uur Martinikerk: Gedachtenbijeenkomst
zondag 4 november 10.00 uur Martinikerk: ds. C.C. Kors
zondag 4 november 16.30 uur Martinikerk: Preek van de Leek
   Gerdo van Grootheest, burgermeester
   van Culemburg
zondag 11 november 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 18 november 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 25 november 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
 19.00 uur Grotenhuys: ds. Boersema
zondag 2 december 10.00 uur Martinikerk: ds. Bram Grandia

PKN kerk Lathum-Giesbeek

zondag 21 okrober  10.00 uur Hr. Dijkman, Vorden
zondag 28 oktober 10.00 uur ds. Bomer, Doesburg
zondag 4 november 10.00 uur ds. Van Wakeren uit Veenendaal
   Viering Heilig Avondmaal
zondag 11 november 10.00 uur ds. Tr. Hoekstra uit Arnhem
   Dankdag voor Gewas en Arbeid
zondag 18 november 10.00 uur mw. Pols uit Zutphen
zondag 25 november 10.00 uur ds. Gert Jansen, predikant uit Lathum/
   Giesbeek. Eeuwigheidszondag
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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. 

20 okt. ‘18 Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor  Jubileumconcert 140 jarig 
 bestaan Grote of Martinikerk in Doesburg om 16.00 uur samen 
 met Vocaal Ensemble Notice en Jongerenkoor Dieren
21 okt. ‘18 14.00 uur GSV’38 – Jonge Kracht sportpark De Does
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
25 okt. ‘18 Vrouwen van Nu  Optreden Sign of Friendship  aanvang 19.45 
 uur  de Meent
26 okt. ‘18 Seniorenvereniging Doesburg e.o.:  14.30 uur. Klaverjassen, 
 Jokeren, Bridgen en Rummikub in Grotenhuys: van Brakellaan
27 okt. ‘18 Red & Black donateursdag
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!
02 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Film Hektor (Arsenaal) Alleen 
 voor leden
04 nov. ‘18 Slagwerkconcert in Martinus Atrium in Doesburg m.m.v. 
 Slagwerkgroep St. Gregorius. 14.00 uur, toegang is gratis!
05 nov. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
06 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
08 nov. ‘18 Vrouwen van Nu  Workshop Kleuranalyse   aanvang 14.00 uur  
 de Meent
09 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Kaarten, Grotenhuys, van 
 Brakellaan.  14:30 uur
11 nov. ‘18 Red & Black Radio Ochtend Concert, 11.00 u kerk 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 O.V.O.: Cabaret Hoezo uit Vorden, 14.00 uur De Meent
20 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
20 nov. ‘18 Vrouwenvereniging Lathum, Het Gebouw Lathum, 20.00 uur
21 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Bowlen, Dorpshuis Drempt                    
 14:00 uur
23 nov. ‘18 Senioren Vereniging Doesburg e.o: Kaarten, Grotenhuys, van 
 Brakellaan.  14:30 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
04 dec. ‘18 O.V.O.: Dhr. Hey uit Epe. Lezing over een land. 14.00 uur 
 De Meent
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
16 dec. ‘18 Kerstmarkt binnen Centrum “De Meent” Angerlo 12.00 tot 
 17.00 uur
17 dec. ‘18 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
18 dec. ‘18 O.V.O.: Kerstviering  14.00 uur De Meent Angerlo
19 dec. ‘18 Welfare Angerlo: van 11.00 tot 14.00 uur in De Meent
15 jan. ‘19 O.V.O.:  Jaarvergadering voor leden met na afloop stamppot-
 maaltijd.
21 jan. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. Worstmakerij Slagerij Gerritschen. 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
23 dec. ‘18 Kerstzangdienst in De Meent te Angerlo. aanvang 19.00 uur
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.

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

23 mrt. ‘19 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo m.m.v. Dj Henry en 
 orkest 
 Cabrio. Aanvang 19.00 uur.
24 mrt. ‘19 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)
 M.m.v. orkest Cabrio, feest tent Angerlo.
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.
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INGEZONDENGSV’38 start met 35+ en 45+ voetbal

GIESBEEK - Begin september is er binnen de regio 
Liemers een veldvoetbalcompetitie gestart waarin 
teams met een leeftijd van 35+ en 45+ aan mee 
kunnen doen. GSV’38 heeft via de KNVB met twee 
teams, een in iedere leeftijdsgroep, ingeschreven. 
Men speelt dan op een half veld 7 tegen 7 en de 
wedstrijd duurt 20 minuten. Drie partijen worden 
eens per maand op een vrijdagavond afgewerkt 

tegen teams uit de buurt. De eerste aftrap was op 
het veld van GSV’38, waaraan teams uit Duiven, 
Westervoort, Didam en Angerlo deelnamen. 

Indien er mensen zijn, die na dit te hebben gelezen 
zich willen aanmelden, dan kan dat bij GSV’38. 
Ook indien je jonger bent of zelfs jeugdspeler, is er 
voldoende plek om te spelen.  

ANGERLO - Voor de nieuwbouw van het 
sportcomplex heeft Angerlo Vooruit een 
genereuze bijdrage ontvangen van de 
Gestichten van Weldadigheid te Does-
burg. 

Deze Stichting steunt projecten voor en 
door inwoners van Doesburg. Hierbij kij-
ken ze ook over de gemeentegrens. Het 
Bestuur van Angerlo Vooruit en de com-
missie Nieuwbouw is hartstikke blij met 
de bijdrage van De Gestichten. 

Om deze dankbaarheid te illustreren 
heeft de Angerlose voetbalvereniging 
een fototaart aangeboden aan Jan van 
Amstel (voorzitter) en Wybo Masselink 
(penningmeester).

Taart voor Gestichten van Weldadigheid

Sign of Friendship 
bij Vrouwen van Nu 
Angerlo
ANGERLO - Donderdag 25 oktober is bij Vrouwen 
van Nu Angerlo e.o. een optreden van het koor Sign 
of Friendship o.l.v. dirigent John Stinissen.
 
Voor de tweede keer komt het Didamse koor Sign of 
Friendship naar de Vrouwen van Nu in Angerlo.Het 
koor bestaat ruim 25 jaar en verzorgt veelvuldig 
, theatershows en toernees in binnen- en buiten-
land. Ook is het koor bij diverse t.v. programma’s te 
gast geweest. Het koor werkte samen met o.a. Het 
Gelders orkest, Alice Maywood en Antje Monteiro. 
Popsongs voeren de boventoon voor de koorleden, 
in alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd.
 
Op deze avond is iedereen welkom. Ook voor niet-
leden is de toegang gratis, wel is er een mandje 
voor een vrije gift. Het optreden vindt plaats in de 
Meent in Angerlo en begint om 19.45 uur.

Opbrengst collecte 
Nierstichting
ANGERLO - In de week van 16 tot en met 23 sep-
tember jl. is er in heel Nederland gecollecteerd 
voor de Nierstichting.
In Angerlo heeft deze collecte 470,-- euro opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor!
Hopelijk kunnen we op uw steun blijven rekenen, 
want geld voor onderzoek blijft hard nodig!

Ook dank aan alle collectanten in Angerlo die weer 
bereid waren zich in te zetten voor het mooie werk 
van Nierstichting.

José Teering-Leenders
Collectecoördinator Nierstichting Angerlo

Voorbereidingen voor Doesburg City Run 
2019 al in volle gang
In 2019 organiseert Hart2hart en Heidi van vliet 
weer een Doesburg City Run en wel op zondag 2 
juni. Dit jaar was de eerste Doesburg City Run een 
groot succes: op 19 mei 2018 liepen meer dan 500 
mensen hard voor Kika en de Nierstichting. Het 
was ondanks de regen een geweldige dag, mede 
dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers. Kika en 
de Nierstichting waren erg blij met de donaties.

Het goede doel van de run in 2019 is al bekend: 
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehan-
dicapte Kind. De run wordt volgend jaar verder 
uitgebreid. Naast de afstanden van 10, 5 en 2,5 
kilometer en de kidsrun, kunnen deelnemers ook 

meedoen aan twee runs toe met een funfactor: de 
flipperrun en de familie-estafette. Tony  en Heidi , 
de twee organisatoren van de City Run: “We ho-
pen zo nog meer sportieve deelnemers en publiek 
naar ons evenement te trekken. De flipperrun is 
gewoon heel erg grappig. De familie-estafette is 
geschikt voor iedereen. Twee kinderen met hun 
ouders, of met hun opa en oma, het kan allemaal.” 
Ook voor deze run is een financiële bijdrage of 
sponsoring in de vorm van een dienst of product 
van harte welkom. Wilt u steunen? Mail dan naar 
info@hart2hart.nl. Meer informatie over de Does-
burg City Run 2019 vindt u op www.doesburgci-
tyrun.nl. 

Officiële opening 
van het tunneltje 
Angerlo naar 
Doesburg
ANGERLO - Op woensdag 19 september heeft de 
wethouder Carla Koers op ludieke wijze het fiets-
tunneltje geopend met een bakfiets nadat zij haar 
dank had uitgesproken aan Myrthe Kouwenhoven 
en de jarige Cato Verschuur. Zij hadden het tun-
neltje als profielwerkstuk en hebben er prachtige 
muurschilderingen gemaakt om het gevoel van 
veiligheid te verbeteren.

Mevrouw Koers overhandigde de dames, als dank, 
ook nog een mooie bos bloemen en een presentje. 
Daarna werd met zijn allen de tunnel bewonderd 
en was, onder het genot van een ijsje, de opening 
een feit.
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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.

• 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 • Geert en Til Witjes • G.J. Tomas-
sen • C.V. De Deurdouwers • E.H.J.M. Thiel • J.G. Geurds • Mw. J.S. Wieggers-Worm 
• Fanarekorps St. Gregorius • Gerard en Ria Soethof • Feestvereniging Lathum • 
Smirdex Nederland • Jan en Dinie Ubbink • Jurgen en Marisa Kramp • Christine 
Dameskleding •

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl

Nieuws uit het Knorrehol!
GIESBEEK - Tijdens de algemene ledenvergadering is er een nieuw bestuur 
aangesteld. Vanaf dit seizoen zijn Fred Kelderman (voorzitter), Danny Wolf 
(penningmeester), Jacqueline Berends (secretaris) en Dinand Letteboer de 
nieuwe roergangers van C.V. Knort - & Knalpot. Inmiddels zijn deze bestuursle-
den voortvarend van start gegaan en zijn de voorbereidingen voor het nieuwe 
carnavalsseizoen in volle gang. 

C.V. Knor- & Knalpot gaat er weer voor! Op 3 november a.s. is de PrinsenKeu-
zeAvond van C.V. Knor- & Knalpot. De avond start om 20:30 uur. Tijdens deze 
avond wordt afscheid genomen van het huidige Prinsenpaar en wordt het 
nieuwe prinsenpaar bekend gemaakt. Naast deze officiële handelingen wordt 
er natuurlijk flink gefeest. 
Na de bekendmaking van het nieuwe prinsenpaar zorgt de Dj Donny dat het 
feest losbarst. Dit alles uiteraard in het het Hof van Giesbeek alias ons Knor-
rehol. Entree aan de kassa is 8 euro. Met je carnavalskaart heb je vrij entree. 
Indien je lid bent van onze vereniging komen we voor de PrinsenKeuzeAvond 
bij je aan de deur. 
Mocht je je carnavalskaart nog niet hebben ontvangen, of wil je lid worden? 
Meld je dan via info@knorenknalpot.nl

Tipje van de sluier…
Zet 2 maart 2019 maar vast in je agenda want de nieuwe versie van het “Ge-
kostumeerd Bal” belooft een gedenkwaardige avond te worden. Dus zorg voor 
je mooiste prinsessen, ridder of piratenkostuum! Dit festijn wil je niet missen! 
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