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Mijn land
Ben een beetje Amerika-moe geraakt. De 
botte stupiditeit van zo’n Trump is al erg 
genoeg. Dat de gewone man daar ermee  
besmet raakt, is erger. En dat zo een heel land 
degenereert, is bijkans onvoorstelbaar. Maar 
het gebeurt en het houdt niet op, want de  
collectieve domheid van deze natie overtreft 
nu zelfs die van haar leider. 

Er is helaas altijd nog een overtreffende 
trap. Toen ik de hond uitliet, zag ik de Trump  
verkiezingsvlag met ‘Make America great  
again’ bij een dorpsgenoot in zijn  
vlaggenmast gehesen. Iets om even bij 
stil te staan, wat ik dan ook maar deed. Ik 
ken de man niet, niet anders dan hij zich 
laat kennen in zijn gedrag. En ja, dat biedt  
aanknopingspunten. Misschien zou een  
verhuizing naar het land van de onbegrensde 
mogelijkheden een hem aan te bevelen optie 
zijn. 

Net zoals bijna iedereen op deze hele wereld  
idealiseer ik mijn eigen land. Het land, de 
mensen: het is een beetje de spiegel waarin  
ik mijzelf herken. Zijn wij zo open en  
tolerant als we denken; je mag daar best je  
vraagtekens bij plaatsen. Maar ook zo’n  
twijfelende zelfreflectie is ook weer typisch 
voor ons Nederlanders en voor mij, hier met 
hart, ziel en denken thuis. 

Vraag het de Belg, de Iranees, de Rus: ons 
thuis is onze trots. Daar mag kritiek op zijn, 
maar dan zijn wij het wel zelf die kritiek  
leveren. Anderen moeten onze trots 
met rust laten. Dus laat ik dit Amerika 
met rust. Tot deze tijdelijke aanval van  
verstandsverbijstering voorbij is en Amerika 
weer het land van de moedigen is, niet dat 
van een bange bullebak. 

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

Het Angerlo’s Nieuws in een nieuw jasje

Sinds 2000 verschijnt het Angerlo’s Nieuws en viel 
twee wekelijks en sinds dit jaar maandelijks op uw 
mat. De kleuren van het blad waren zwart wit en 
de omslag had een steunkleur zoals dat genoemd 
wordt. In eerste instantie was de steunkleur geel 
en sinds enkele jaren blauw. Dat we nu in full  
color gaan verschijnen is een noviteit en dat 
nieuws willen we u graag meedelen. Wat ook  
verandert is het volgende. De kopij voor ons 
blad werd altijd voor plaatsing klaargemaakt 
door Rotak Grafische Vormgeving. Omdat  
Rotak Grafische Vormgeving aangegeven 
heeft daar mee te willen stoppen hebben we  

Rob Janssen van reclamebureau EXAQT R.O.B. 
bereid gevonden dat werk over te nemen. Wij 
zijn verheugd dat dit werk in het nieuwe jaar  
voortgezet wordt. De kopij voor de uitgaven van 
het Angerlo’s Nieuws kunt u aan blijven bieden op 
info@angerlosnieuws.nl. Met betrekking tot het 
aanleveren van de kopij verandert er ook wat. U 
kunt namelijk de kopij aanleveren tot de zaterdag 
voor verschijnen van het blad. De kopij voor de 
eerstvolgende uitgave van 19 januari 2019 dient u 
in te leveren voor of op zaterdag 12 januari 2019 
zodat het blad op 19 januari bij u op de deurmat 
kan vallen. Wij wensen u fijne feestdagen en een 
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Mijn land
Ben een beetje Amerika-moe geraakt. De 
botte stupiditeit van zo’n Trump is al erg 
genoeg. Dat de gewone man daar ermee  
besmet raakt, is erger. En dat zo een heel land 
degenereert, is bijkans onvoorstelbaar. Maar 
het gebeurt en het houdt niet op, want de  
collectieve domheid van deze natie overtreft 
nu zelfs die van haar leider. 

Er is helaas altijd nog een overtreffende 
trap. Toen ik de hond uitliet, zag ik de Trump  
verkiezingsvlag met ‘Make America great  
again’ bij een dorpsgenoot in zijn  
vlaggenmast gehesen. Iets om even bij 
stil te staan, wat ik dan ook maar deed. Ik 
ken de man niet, niet anders dan hij zich 
laat kennen in zijn gedrag. En ja, dat biedt  
aanknopingspunten. Misschien zou een  
verhuizing naar het land van de onbegrensde 
mogelijkheden een hem aan te bevelen optie 
zijn. 

Net zoals bijna iedereen op deze hele wereld  
idealiseer ik mijn eigen land. Het land, de 
mensen: het is een beetje de spiegel waarin  
ik mijzelf herken. Zijn wij zo open en  
tolerant als we denken; je mag daar best je  
vraagtekens bij plaatsen. Maar ook zo’n  
twijfelende zelfreflectie is ook weer typisch 
voor ons Nederlanders en voor mij, hier met 
hart, ziel en denken thuis. 

Vraag het de Belg, de Iranees, de Rus: ons 
thuis is onze trots. Daar mag kritiek op zijn, 
maar dan zijn wij het wel zelf die kritiek  
leveren. Anderen moeten onze trots 
met rust laten. Dus laat ik dit Amerika 
met rust. Tot deze tijdelijke aanval van  
verstandsverbijstering voorbij is en Amerika 
weer het land van de moedigen is, niet dat 
van een bange bullebak. 

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

Het Angerlo’s Nieuws in een nieuw jasje

Sinds 2000 verschijnt het Angerlo’s Nieuws en viel 
twee wekelijks en sinds dit jaar maandelijks op uw 
mat. De kleuren van het blad waren zwart wit en 
de omslag had een steunkleur zoals dat genoemd 
wordt. In eerste instantie was de steunkleur geel 
en sinds enkele jaren blauw. Dat we nu in full  
color gaan verschijnen is een noviteit en dat 
nieuws willen we u graag meedelen. Wat ook  
verandert is het volgende. De kopij voor ons blad 
werd altijd voor plaatsing klaargemaakt door  
Marcel Cator. Omdat Marcel aangegeven 
heeft daar mee te willen stoppen hebben we  
Rob Janssen van reclamebureau EXAQT R.O.B. 

bereid gevonden dat werk over te nemen. Wij 
zijn verheugd dat dit werk in het nieuwe jaar  
voortgezet wordt. De kopij voor de uitgaven van 
het Angerlo’s Nieuws kunt u aan blijven bieden op 
info@angerlosnieuws.nl. Met betrekking tot het 
aanleveren van de kopij verandert er ook wat. U 
kunt namelijk de kopij aanleveren tot de zaterdag 
voor verschijnen van het blad. De kopij voor de 
eerstvolgende uitgave van 19 januari 2019 dient u 
in te leveren voor of op zaterdag 12 januari 2019 
zodat het blad op 19 januari bij u op de deurmat 
kan vallen. Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gelukkig 21019 met veel leesplezier.                                 
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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.

gelukkig 21019 met veel leesplezier.
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ADVERTORIAL

Eijkelkamp Soil & Water helpt bij meten waterkwaliteit in de Berkel

Wij willen iedereen die 
belangstelling heeft 
getoond tijdens het verblijf 
in het ziekenhuis en na 
het overlijden van mijn 
geweldige vrouw, 
(schoon)moeder en 
super oma

Rikie Vlemingh-Schuiling

hartelijk bedanken voor hun aandacht en goede 
zorgen voor haar en ons.
Dat er zoveel mensen op bezoek zijn geweest, 
zelfs in Rotterdam, werd door ons allen
zeer gewaardeerd.

    Fam. Vlemingh.

 

Na het overlijden van onze zorgzame 
vrouw, moeder en schoonmoeder, oma 

en overgrootmoeder

Mia Eikelkamp-Marijnissen

was het fijn dat er zoveel mensen met 
ons meeleefden en ons verdriet 

deden verzachten.

Graag willen wij u daar voor danken.

Theo
Jacqueline en Harold
kleinkinderen en achterkleinkind.

Royal Eijkelkamp is betrokken bij talloze bodem- en water gerelateerde 
projecten. Over de hele wereld wordt apparatuur of kennis van Royal  
Eijkelkamp medewerkers gebruikt om een bodem- of waterproject te  
laten slagen. Zo schreven we eerder in Angerlo’s Nieuws al over een groots 
grondwaterproject in Sri Lanka. Maar het is niet altijd zo ver van huis. Zo 
hielp Eijkelkamp Soil & Water pas nog Waterschap Rijn en IJssel bij een  
project in rivier de Berkel. 

Het was veelvuldig in het nieuws en u heeft er vast over gelezen of gehoord. Begin 
november kwam in de buurt van Lochem restwater van een nabijgelegen fabriek  
in rivier de Berkel terecht door een breuk in een persleiding. In opdracht van  
Waterschap Rijn en IJssel heeft Eijkelkamp Soil & Water een tweetal meetboeien 
geïnstalleerd in de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel is inmiddels begonnen met 
een grote schoonmaakbeurt van de Berkel. Voor, tijdens en na de werkzaamheden 
meet Eijkelkamp Soil & Water de zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en  
zuurstofconcentratie.

Benieuwd waar op de wereld Royal Eijkelkamp projecten heeft uitgevoerd? Kijk voor 
een uitgebreid overzicht op www.royaleijkelkamp.com

Op de foto zittend de meetboei, drijvend op de Berkel.



PLAT GIES
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In duh lach geschøtuh!?

“O no not my beautiful boy”. Disse woorden 
kwamen uut de mond van un Amerikaanse 
moeder in de zeuventiger joaren toen ze twee 
hoge pieten heur oprit op zag lopen. Ut waren 
die twee mannen die ut slechte bericht, dat 
heur zoon in Vietnam gesneuveld was, øver 
mosten brengen. Die moeder was un paar we-
ken gelejen op TV nor aanleiding van de begra-
fenis van Bush senior de ex president van de 
USA. Toenk die moeder op tv zag die snikkend 
de woorden uutsprak, konk ut niet helemoal 
dreug houwen. In totaal hebben zo’n drie  mil-
joen moeders dat bericht kunnen kriegen want 
dat is ut aantal slachtoffers dat die oorlog ver-
oorzaakt het. En woarum. In Nederland, Ame-
rika en op veul andere landen is dur regelmatig 
tegen gedemonstreerd. Mor bliekbaar kuj met 
zun allen toch niet op tegen de wapenlobby 
op allerlei niveaus. Wat dan tot gevolg het 
dat troepen die mekaar in de hoaren vliegen 
elke keer nieuw materiaal kriegen um mekaar  
øverhoop te schieten. Int boek van Geert Mak 
‘In Europa’, beschreef hi-j un situatie woarin 
generaals noa de oorlog langs de slagvelden 
van de tweede wereldoorlog rejen. Doarbi-j 
keken ze mekaar aan en zeijen: hewwe hier op 
disse desolate plekken onze mannen mekaar 
af loaten slachten? Ut mag duuddeluk zun: ge-
neraals sterven in bed en Jan soldoat niet. Mor 
hoest dan meugeluk dat die jonges dur elke 
keer weer intrappen en zich nor ut front loaten 
sturen. Un verkloaring van minseluk gedrag kuj 
vaak dicht bi-j owzelf zuuken. Un paar weken 
gelejen was dur in de Loathumse kerk un lèzing 
met interessante films øver de koloniale oorlog 
in Indonesië. Ok kwam doar Nieuw Guinea ter 
sprake. En um dicht bi-j mien eigen gedrag te 
blieven: wi-j werden in de zestiger joaren, met 
un aantal jonges van 17, 18 joar, gekeurd um 
as marinier nor Nieuw Guinea te goan, um dur 
veur te zørgen dat da land niet in Indonesische 
handen zou vallen. Deurdak net met un studie 
bezug was, hoefde ik doar niet nor toe want 
ik kreeg uutstel van opkomst. Eiguluk vonk da 
wel jammer want zo’n reisje was un mooie on-
derbrèking  van un toch wel saai leven zonder 
avontuur en da koj doar wel vinden, dachten 
wi-j  toen. Over die andere consequenties 
dachten wi-j niet noa as net uut de pubertijd 
kommende jongeren. Now we tot de joaren 
van ut verstand zun gekommen, denk ie doar 
anders øver en zou ie ow niet meer loaten stu-
ren…., denk ik. Ik wens ow un vreduge kerst 
en un fijn 2019.                      

Tentoonstelling ‘Houden of herplaatsen?’

ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar is eigenaar 
van een groot aantal kunstwerken die in het oude 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar 
een plaats hadden. Met de komst van het nieuwe 
gemeentehuis zijn de werken tijdelijk opgeslagen 
in het depot van het Liemers Museum.

Van zaterdag 15 december 2018 tot en met zon-
dag 3 maart 2019 worden deze werken tentoon-
gesteld onder de naam ‘Houden of herplaatsen?’. 
Het publiek mag stemmen op de werken die zij 
graag wil behouden voor de kerncollectie van de 
stad Zevenaar. Wethouder Anita van Loon opent de 
bijzondere tentoonstelling officieel op vrijdag 14 
december om 17:30 uur voor genodigden.

Stemmen
De werken worden tentoongesteld in het Kunst-
werk! Liemers Museum in Zevenaar. Bezoekers 

kunnen wekelijks van dinsdag tot en met zondag 
tussen 14:00 en 17:00 uur terecht in het museum 
en gemotiveerd laten weten of een werk behou-
den moet blijven voor Zevenaar of ergens anders 
herplaatst wordt. De stemperiode loopt van 15 
december 2018 tot en met 27 januari 2019. Daar-
naast vormt een vakgroep een mening over de 
kunstwerken. Samen met de stemmen resulteert 
dit in een definitieve beslissing. 

Meer informatie
De werken worden, naast de tentoonstelling, ook 
getoond op de website http://zevenaar.liemersmu-
seum.nl. Ook hier kan publiek vanaf 15 december 
de werken bekijken en stemmen. Voor de werken 
die herplaatst worden, wordt gekeken of er een 
andere bestemming is waar deze tot hun recht ko-
men. De overige werken worden vanaf 3 februari 
2019 te koop aangeboden.

Afsluiten en herbeginnen
Ben bezig met mijn eindejaar ronde. Normale 
mensen sturen een kerstkaart, maar wat je 
daarop moet schrijven, heb ik nooit kunnen 
verzinnen. Even langs gaan kost wat meer tijd, 
maar tijd is in die zogenaamd drukke dagen 
rond de kerst meestal geen probleem. Want 
waar je ook binnenloopt, het sfeertje is er rede-
lijk relaxed. Druk, ja, maar het vooruitzicht van 
een kerstweek vrij haalt de druk wel van de ke-
tel. Koffie, kerststol of –krans, semi-filosofisch 
kleppen, een slechte bak en dan, gemeend, 
elkaar mooie dagen wensen: het is voor mij 
de ideale manier om het werkende jaar af te 
sluiten. 
Deze werkwijze helpt het nieuwe jaar ook weer 
op weg. Je hebt elkaar nog maar pas gespro-
ken, kunt even aanhaken bij wat toen actueel 

was, de feestelijke hoogtepunten uitwisselen, 
samen blij zijn dat de kerstmuziek verdwenen is 
van de radio en vanzelfsprekend de beste wen-
sen over en weer uitspreken. En dan, in goede 
harmonie, over tot de orde van de dag. Probeer 
dat maar eens te bereiken met een kerstkaart. 
Of, en sorry voor wie zich aangesproken voelt, 
de digitale versie daarvan. Leuk hoor, zo’n voor-
bij galopperende kerstman, maar je mist toch 
wat. Iets dat juist in deze dagen het allerbe-
langrijkste is. Inderdaad, het warme gevoel. 
Daarom mijn eindejaar wens: geef elkaar een 
hand, een omhelzing en liefst een knuffel. De 
ideale basis voor het juiste feestdagen gevoel.

Namens Team Angerlo’s Nieuws
Willem



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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Volop activiteiten in het Braamhuis in 2019
ZEVENAAR - Het Braamhuis is een inloophuis In 
Zevenaar, waarvan de deuren open staan voor 
mensen in de Liemers die kanker hebben of er juist 
van genezen zijn, hun familieleden, overige naas-
ten en nabestaanden. Een plek voor aangename 
zorg en extra aandacht. 

Vanaf januari 2019 start het Braamhuis weer met 
een volle agenda met activiteiten t/m juni. Er zijn 
workshops en thema-avonden. Zo kan iedereen 
elke dinsdag en donderdag zijn hart ophalen tij-
dens activiteiten als schilderen, yoga, tai chi, het 
handwerk café, het Braamhuiskoor “HOOP”, 
zorgochtenden, Majong spelen en een modecafé.

Ook zijn er diverse workshops, zoals een schrijvers-
club, sieraden maken, mozaïek. Op 25 Mei  wordt 
er gewandeld in de natuur  onder professionele 
begeleiding van Jacqueline Ehringfeld.
Daarnaast organiseert het Braamhuis thema-avon-
den over prostaatkanker, ayurveda en kanker, reiki 
en voeding en kanker .
Een compleet overzicht is tevens te vinden op de 
website van het Braamhuis: www.braamhuis.nl. 
Voor deelname aan een activiteit is opgave vooraf 
noodzakelijk.
Dat kan per email via activiteitenbraamhuis@
gmail.com, via het aanmeldformulier op de website 
of telefonisch via 0316- 332111 of 0683109358.

5 en 6 januari: Nightride en 
veldrit in Montferland
LIEMERS/MONTFERLAND - Het eerste weekend 
van 2019 belooft meteen een mooi fietsweekend te 
worden. Zaterdagavond 5 januari organiseert ATB-
club de Pedaleur de Montferland Nightride. Zondag 
6 januari is er voor liefhebbers een veldrit, verzorgd 
door Specialized. Beide evenementen starten in 
’s Heerenberg en bieden de mogelijkheid een kijkje 
te nemen in de keuken van Specialized. 
 
De Montferland Nightride is een initiatief van Wie-
lerclub de Pedaleur, Specialized en Natuurmonu-
menten. Deelnemers aan deze benefiettocht steu-
nen met hun deelname de natuur in Montferland. 
Van het inschrijfgeld komt minimaal 15 euro per 
deelnemer ten goede aan de natuur. De inkomsten 
worden besteed aan het bevorderen van wilde 
bloemen in het gebied, zodat insecten meer kans 
hebben te overleven. Via een extra donatie is het 
tevens mogelijk om kans te maken op mooie prij-
zen. 
Het decor van de Nightride is het Bergherbos in 

Montferland. Dit is een uitgestrekt bosrijk gebied 
met pittige heuvels waar een mooie MTB-route 
ligt. Natuurmonumenten onderhoudt deze route 
samen met fietsclubs de Pedaleur en TC de Lie-
mers. Na de succesvolle primeur in 2016 start de 
Nightride ook dit jaar met een bijzonder MTB-
evenement bij het Europese hoofdkantoor van 
Specialized in ’s Heerenberg. De medewerkers van 
Specialized geven rondleidingen en vertellen over 
hun nieuwste modellen. Patrick Smit is aanwezig 
met leuke tunes en stunts en voor de deelnemers 
is er een hapje en een drankje.
 
Inschrijven
Voor deelname aan de Nightride is inschrijven 
mogelijk via www.natuurmonumenten.nl/night-
ride. Inschrijven voor de Funklasse Veldrit kan op 
https://ti.to/specialized-nlbe/specialized-veldrit-
sheerenberg-2019. Volg voor meer informatie 
de Facebook-pagina https://www.facebook.com/
events/536262456839094/.

Mededeling
Schutterij EMM 
Giesbeek
GIESBEEK - Op zondag 6 Januari 2019 zal de 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden wor-
den. Aanvang 11.00 uur.
De leden van Schutterij EMM zijn hierbij uit-
genodigd om deze vergadering bij te wonen. 
Agenda en notulen liggen ter inzage op de 
vergadering.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Aansluitend deze vergadering is de nieuw-
jaarsbijeenkomst.
Alle leden zijn welkom in het Clubgebouw.

Voor allen fijne feestdagen en een gezond 
2019 gewenst.

Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.

Kerstviering in 
Lathum
LATHUM - Ook dit jaar weer een sfeervolle kerstvie-
ring in Lathum. Deze zal plaats vinden op woens-
dag 19 december 2018 in Het Gebouw, Kerkstraat 
16. Tussen 19.30 en 20.00 uur wordt u ontvangen 
met een kopje koffie of thee met koek. De viering 
begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur; 
er is geen pauze. Aan de avond zal medewerking 
worden verleend door het Koperensemble van 
harmonie Nieuw Leven, Zangvereniging Zang en 
Vriendschap en Emmy Künne.

Ook dit jaar veel aandacht voor zang en muziek, 
waarbij ook het publiek de gelegenheid krijgt om 
de bekende kerstliederen mee te zingen. Muziek 
en zang zullen worden afgewisseld met het kerst-
evangelie, een kerstverhaal en enkele gedichten. 
Om de avond te financieren zal de bezoekers op 
de avond zelf om een vrijwillige bijdrage worden 
gevraagd. De avond is toegankelijk voor iedereen. 
U bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd. Het 
belooft een sfeervolle avond te worden. Een goede 
gelegenheid om al vast in kerststemming te ko-
men.

ANGERLO – Op zaterdag 29 december bakt Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven weer haar jaarlijkse 
oliebollen. Heel veel enthousiaste vrijwilligers zet-
ten zich in om de actie goed te laten verlopen en u 
te laten smullen van onze overheerlijke bollen. Een 
zakje oliebollen, 10 stuks, kost € 6,00. De leden 
van de muziekvereniging komen in Angerlo aan de 
deur om uw bestelling op te nemen. 

Maar mocht u dat niet willen afwachten kunt u 
ook altijd een bestelling plaatsen via onze website: 
www.nieuwleven-angerlo.nl/oliebollen of via 
oliebollen@nieuwleven-angerlo.nl

Op de 29e kunt u ook tot 17:00 oliebollen kopen 
bij Garage Schel, te vinden aan De Koppeling 1 te 
Angerlo.

Nieuw Leven bakt Oliebollen
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Speeltuin - De vrolijke kinderen op deze foto zijn 
inmiddels serieuze zestigers, van wie enkelen in-
middels zelf kleinkinderen hebben. Het gaat om 
kinderen van de Lathumse basisschool, ergens 
onderweg tijdens een schoolreisje. Bij een uitspan-
ning kregen ze een glaasje prik met een rietje en 
er mocht worden gespeeld in de speeltuin. De foto 
dateert van 1962 of 1963. Enkele van de namen 
ontbreken, maar de meesten zijn bekend:
1 Johanna Hupkes, 2. ? 3. Harry van Zadelhoff, 4. 
Mieke Rutgers, 5. ? 6. Jan van Dijk, 7. Jannie Hup-
kes, 8. Gerrit Jolink, 9. Herman Wolters en 10. Wil-
lemien van Amerongen, 11. ?. 
Wie meer kan vertellen over de personen op deze 
foto kan contact opnemen met Frits van den Berg 
(tel. 0313 631751, e-mail gerritje.van.den.berg@
hetnet.nl) of Henk Derksen (tel. 0313 631218, e-
mail  henk.janny.derksen@gmail.com).

De foto van het Lathumse voetveer, in het Angerlo’s 
Nieuws van augustus, heeft wat discussie teweeg 
gebracht. Volgens een reactie zou de veerbaas, 
rechts op de foto met nummer 4, Roel Gores zijn. 
Of dat klopt is de vraag. Weliswaar was Gores ooit 
de veerman in Lathum, maar volgens een andere 
reactie zou Gores een vrij stevige, gedrongen, pos-
tuur hebben en zou hij een bril dragen (“met dikke 
brillenglazen”). Een heel andere persoon dus dan 
de ranke man op de foto. Eerder zou het gaan om 
Kees van Lith, een neef van Wichart, de toenmalige 
uitbater van de veerrechten op dat moment.
Hoe dan ook was de exploitatie van het voetveer 
geen vetpot. Wim Egging, die de boerderij had 
vlak bij het veer, had aanvankelijk de rechten. Zijn 
knecht, Gerrit Slangewal, werkte op de boerde-
rij, maar als er iemand overgezet moest worden 
onderbrak hij dat werk en roeide hij de passagier 
naar de overkant. 
Aan de Lathumse kant stond boven op de zomer-
dijk een hutje met daarin een grote bel. Wie over-
gezet wilde worden luidde de bel en even later 
kwam de roeiboot hem of haar ophalen voor de 
overtocht.

Om te kunnen roeien heb je twee roeispanen no-
dig en om te voorkomen dat iemand er met de 
roeiboot vandoor ging nam de veerman altijd één 
roeispaan mee naar de boerderij.

Nadat de afbeelding was verschenen in het Anger-
lo’s Nieuws werd ontdekt dat op de foto iemand 
staat, die aanvankelijk over het hoofd was gezien. 
Het oorspronkelijke plaatje is heel klein en daarop 
is die extra persoon nauwelijks te zien. Als je de 
foto uitvergroot is de ontdekking beter zichtbaar. 
Op de website kun je de foto’s heel groot op het 
scherm zien. Kijk maar op: http://www.angerlos-
nieuws.nl/08_augustus_2018.pdf en dan op pa-
gina 05.
De vrouw met nummer drie, Mieneke Wolters, 
heeft een kind op haar schoot. Het kan bijna niet 
anders dan dat dat kind degene is die nu dit stuk 
zit te schrijven. Dat ben ik, Herman Wolters. Hoe 
kon ik mezelf vergeten….
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Oproep: Duikers afsluiten om regenwater vast te houden 
Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren op 
om komende winter zo veel mogelijk regenwater 
vast te houden. Door het afsluiten van drainages 
en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regen-
water de bodem intrekken en wordt het niet via de 
beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren 
stelt het waterschap professionele duikerafsluiters 
ter beschikking aan o.a. agrariërs, landgoedeige-
naren, natuur- en terreinbeheerders en particulie-
ren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Eerder al becijferde het waterschap dat de grond- 
en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 
2019 niet genoeg zullen herstellen in haar beheer-
gebied, tenzij de komende winter evenveel regen 
valt als normaal in een heel jaar. Daarom heeft het 
waterschap in de afgelopen weken spoedberaad 
gevoerd met vertegenwoordigers van natuur- en 
terreinbeheerders, Vitens, agrariërs (LTO), parti-
culiere landgoedeigenaren en de provincie om te 
komen tot maatregelen die ertoe leiden dat de ko-
mende maanden zoveel mogelijk (regen)water ten 
goede komt aan het grondwater. 

Het afsluiten van duikers in de kleinste watergan-
gen, die niet in eigendom en beheer zijn van het 
waterschap, is één van de maatregelen. Daarnaast 
houdt het waterschap onder andere zelf het wa-
ter langer vast in de grotere watergangen via het 
stuw- en peilbeheer.

Het dichtzetten van duikers kan op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld met houten balken of 
schotten, zandzakken of professionele afsluiters. 
Geïnteresseerden die deze middelen niet voor han-
den hebben, kunnen terecht bij het waterschap. 
Het waterschap stelt duikerafsluiters ter beschik-
king en helpt indien nodig met plaatsen. Op de 
website www.wrij.nl/duikerafsluiters kunnen geïn-
teresseerden zien in welke regio’s het vasthouden 
van water het meest effectief is en doorgeven waar 
zij een duiker afgesloten hebben. Ook zijn de dui-
kerafsluiters aan te vragen via deze website. 

Het waterschap houdt water vast via het peilbe-
heer, zodat zo min mogelijk water afvoert naar 
de grote rivieren en zo veel mogelijk water in het 
gebied blijft. Dit betekent dat stuwen in de water-
gangen worden opgezet en de inlaatmogelijkhe-
den vanuit grotere watergangen als de Berkel en 
Oude IJssel optimaal worden benut. Het grootste 

effect heeft het vasthouden, als regenwater overal 
in de grond kan infiltreren. Daarom heeft het wa-
terschap gevraagd aan terreinbeherende organi-
saties, gemeenten, natuurbeheerders, agrariërs 
(via LTO) en particulieren om ook maatregelen te 
nemen. 

Om de grondwaterstanden weer op niveau te 
krijgen is regen nodig. Gebeurt dit niet dan zal 
dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. 
Watergangen worden eerder afvoerloos en vallen 
eerder droog, de watertemperatuur stijgt sneller 
en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer 
beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de 
problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw 
en de natuur van afgelopen jaar zich sneller voor-
doen en mogelijk langer duren. 
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INGEZONDEN 

Kerst bij de Vrouwen van Nu Angerlo e.o. 
met Zwaan Stam
ANGERLO - Bij de Vrouwen van Nu is het hoogte-
punt van het jaar de kerstbijeenkomst.
Dit jaar op donderdagavond 20 december.
In de grote zaal van de Meent staat de kerstboom, 
de lichtjes branden en de sfeer is warm en gezellig.
Voor deze avond is Zwaan Stam uit Doesburg uit-
genodigd.
Zij speelt piano, zingt en werkt in het theater als 
docent en uitvoerend kunstenaar. Deze avond 
zingt ze voor ons Nederlandse-, Engelse- en Franse 
kerstliederen. Het zijn al prachtige liederen, die 
Zwaan zingt, maar ze laat je ook de tekst en mu-

ziek voelen en beleven, waardoor een liedje zo 
ontzettend veel mooier wordt.
Wisselend luisteren we naar haar mooie stem, 
maar we mogen ook meezingen met de wat be-
kendere liederen. 
 
De avond is voor de leden en begint om 19.45 in 
de Meent.

De toegang is gratis, maar aan het eind van de 
avond is er een collectie voor de Stchting ALS en 
de Maag-Darm-LeverStichting.

Zondag 6 januari: Winterfair Giesbeek

GIESBEEK - Zondag 6 januari 2019 wordt voor de 
6e keer de inmiddels bekende winterfair gehou-
den, van 10.30 uur tot 17.00 uur, in de Martinus-
kerk in Giesbeek.

De fair, waarvan de opbrengst bestemd is voor 
de Giese Toren, staat weer bol van uiteenlopende 
activiteiten. Men zal zich deze dag wederom ver-
bazen in het aanbod van goederen en de podium 
optredens.
Streekproducten zoals jam, chutney, kaas en pro-
ducten zoals thee en kruiden zullen er te koop en 
te proeven zijn.

Standjes met curiosa, brocante, boeken, cadeauar-
tikelen, kaarten, brei en wol artikelen, glaswerk en 
vele rariteiten zullen op de fair aanwezig zijn.

In de hobbyhoek kan men zich vergapen aan schil-

derkunst, hout en beeldencreaties, maar ook het 
vervaardigen van sierraden in zilver en aluminium 
is het bezichtigen waard, veel is uiteraard te koop. 
De Midwinterhoorn blazers uit Doesburg zullen 
de natuur tonen rijkelijk van de toren blazen. De 
kerststal zal ook niet ontbreken, deze wordt elk 
jaar weer door vele vrijwilligers geplaatst.

Net als voorgaande jaren zal zang, dans en muziek 
dit jaar niet ontbreken. Een middag bij de Vrienden 
van de Giese Toren staat ook garant voor spette-
rende optredens van het jeugdorkest van Fanfare 
St.Gregorius, een optreden van Dans Je Fit, het trio 
Carmelita en de Doesburgse Smartlappers.

Door Tarot kaartlegging krijgt men een beter toe-
komstbeeld. Hiervoor is een kamertje ingericht 
waar men in alle rust die beleving mee kan maken.
Schapen, pony’s en een ezel zullen u buiten de kerk 

ontvangen en om u in winterse sferen te brengen 
branden de vuurkorven. Verder speelt bij de entree 
van de kerk de bekende saxofonist Ben, de op-
brengst in de hoed gaat naar KIKA.
Het zal niet ontbreken aan een welkomsdrankje, 
chocomel, koffie/thee en wafels, maar ook de win-
terse lekkernijen, zoals erwtensoep en worst, zul-
len de bezoeker zeker smaken.
De Winterfair is dus open van 10.30 uur t/m 17.00 
uur en is vrij toegankelijk, maar een collecte bus 
zal niet ontbreken.
Een bezoek aan de fair is zeker aan te bevelen, het 
adres is Kerkstraat 39 in Giesbeek. 
Voor meer informatie: 06-10252829 en www.gies-
beektorenhoog.nl

Tot ziens op 6 januari in Giesbeek.

De Vrienden Van De Giese Toren.
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Caritas St. Martinuskerk  bezoekt de ouderen in de parochie
GIESBEEK - Er zijn weer een groot aantal 
kerstpakketten en dozen chocolade sa-
mengesteld. Deze worden door de leden 
van de Caritas van de St. Willibrorduspa-
rochie uit Giesbeek naar de oudere paro-
chianen die hen bekend zijn rondgebracht. 

Door een aantal mensen van de Caritas 
van de St. Martinuskerk worden ze een 
week voor de kerst rondgebracht bij de 
ouderen die nog thuis wonen of in de 
Verzorgings- en Verpleeghuizen in de 
omgeving. Dat kan in Zevenaar, Arnhem, 
Dieren of Doesburg zijn. Een enveloppe 
met naam en de Kerst- en Nieuwjaars-
groet wordt samen met het pakket over-
handigd. 

Met het team dat hier op de foto staat, 
worden de pakketten samengesteld. Niet 
alleen met de kerst worden de mensen 
bezocht, het hele jaar door wordt aan-
dacht besteed aan mensen die daar voor 
in aanmerking komen. Dat is soms een 
bloemetje ter ondersteuning bij ziekte of 
een moeilijke periode. Ook wordt zo nodig 
voor een voedselpakket gezorgd als een 
gezin in nood is. Het geld om dit allemaal 
te bekostigen wordt tijdens de Kerstmis-
mis bijeengebracht, tijdens de deurcol-
lecte.
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Prettige Feestdagen

Ries Wiegers Transport
Uitmaat 5-7 Giesbeek
www.rw-transport.nl

Stucadoors- en
terrazzobedrijf

tonin.nl
Vinofriulano.nl

Giesbeek

Nijverheidsstraat 21B
Giesbeek

+31 313 844 588

Uitmaat 19
6987 ER Giesbeek

0313 632 444

Uitmaat 14
Giesbeek

Hof van Eden
Sportcafé Aktief

Kerkstraat 16 Lathum
06 53943219

DIDAM, 0316 - 221312
www.juffrouwtok.nl

Winkeltje
van Kim

B l o e m e n ,  k a d o ’ s  &  m e e r

Aannemingsbedrijf van
grond- en sloopwerken

SENHORST BV
Nijverheidsstraat 6-8

Giesbeek
0313 - 631576
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Prettige Feestdagen

Veerdienst Rheden Rhederlaag
Telefoon: 06-25357342

www.veerdienstrheden.nl

Judith Rozijn  
Telefoon: 0313-632032
Erkend NGS masseur

Huis te Lathumweg 7
6988 BS Lathum
06 13 689 352

Koestraat 1
6988 AA Lathum
0313 - 632566

Steenoven 15
6987 GS  Giesbeek

06 12797751
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en een gelukkig 2019

De Muggenwaard 7
6988 BX Lathum
0313 - 63 29 63

Nijverheidsstraat 9a
Giesbeek

0313 - 63 29 85

SENHORST
ELECTRO BV

De Gemeint 6
6987 AV  Giesbeek

0313 - 631297

De Brink 6
6988 AP Lathum

Tel.: 06-53393875
0313 - 631965

       Autorijschool
    Wim 
        Künne
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Prettige Feestdagen

SCHILDER - BEHANGER
DECORATEUR
DOETINCHEM

De Koppeling 1
6986 CS  Angerlo

0313 - 490760    
www.garageschel.nl

Doesburgseweg 4A
6986 AN Angerlo
0313 - 657061
06 102 026 11

Het Walbekerveld 19 
0313-473852

Mobiel 0651-055017
j.wieggers3@kpnplanet.nl

www.joswieggers.nl
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en een gelukkig 2019

Voorspoedig 2019

Beheer, medewerkers en bestuur 
Centrum “de Meent” 

Angerlo

 

Kosterstraat 11 
6921RM Duiven

Grondig door en voor Giesbeek
GIESBEEK - Op 16 oktober was de officiële start 
van het project ‘Revitalisering Giesbeek’. Wethou-
der Carla Koers en Liesbeth Knuman onthulden 
samen het bouwbord. Dit bord blijft het gehele 
project aan de Zwalmstraat te bewonderen. 

Wat staat er te gebeuren?
Giesbeek gaat grotendeels op de schop: nieuwe 
riolering, betere infiltratie en verdeling van het 
regenwater, een extra rioleringsgemaal er bij, 
nieuwe bestrating en meer kleur in het straat-
beeld. Kortom, gemeente Zevenaar gaat grondig 
door Giesbeek. 
En op korte termijn staan er een aantal zaken te 
gebeuren. Denk aan samen inwoners plannen ma-
ken voor het herinrichten van het dorpsplein (uw 
ideeën zijn welkom vóór 15 januari), een groen-
plan voor Giesbeek, 15 januari een veiligheidsdag 
op de Paulusschool en samen met inwoners gaat 
de gemeente op zoek naar nieuwe plaats voor 
het kunstwerk. Dit kunstwerk staat nu nog op het 
Dorpsplein.  

Vanaf 14 januari 2019 is de Zwalmstraat, vanaf de 
rotonde Rivierweg tot en met de Tulpstraat, afge-
sloten. De afsluiting is nodig om de riolering op 
het nieuwe gemaal te kunnen aansluiten. De werk-
zaamheden duren tot en met 22 februari 2019. Er 
komt een tijdelijke bushalte aan de Rivierweg. 

Inwonersavond over beplantingsplan 
Op 19 februari organiseert de gemeente Zevenaar 
een bijeenkomst voor de inwoners van Giesbeek 
over het beplantingsplan voor het projectgebied. 
Inwoners zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur 
in Kulturhus ‘De Brede Blik’ om mee te praten over 
hoe het groen eruit moet komen te zien. 

Hoe informeert de gemeente u?
Via de nieuwsbrief die huis aan huis verspreid 
wordt worden inwoners van Giesbeek op de hoog-
te gehouden van de vorderingen in het project. Op 
https://www.zevenaar.nl/revitalisering-giesbeek  
kunt u informatie vinden over het project. En ook 
op http://giesbeek.vdlisdonk.eu/category/revitali-
sering-dorpskern-giesbeek/ staat veel informatie. 

Elke donderdagochtend van 9.30-10.30 kunnen in-
woners vragen stellen aan de toezichthouder van 
de gemeente Zevenaar in de kantoorunit aan de 
Pastoor Slingerstraat. Vragen kunt u ook mailen 
naar giesbeek@zevenaar.nl. 

Duuvese Kaes
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INGEZONDEN

VLOOIENMARKT
ZEVENAAR  

ZONDAG 23 DECEMBER

Sporthal HEERENMATEN
HEERENMATEN 8, Info.
kr.hr.   tel 06-39108152

Animo-vlooienmarkten.nl

10 jaar kerststallen expositie

DOESBURG - Ook dit jaar is er weer gelegenheid 
om kerstallen en -groepen te bekijken in de Sint 
Martinuskerk in Doesburg. Nadat we in 2005 in 
Angerlo zijn begonnen met een kleine tentoonstel-
ling is het nu dit jaar alweer voor de 10e keer dat 
deze expositie in Doesburg wordt gehouden.

Behalve de grote traditionele kerststallen hebben 
we heel veel kleine kerstgroepen, veel ook uit het 
buitenland zoals Peru, Bolivia, de Filipijnen, enz. 
Maar daarnaast ook heel veel miniatuur kerst-
groepjes. En er is dit jaar ook een kerststal van vilt 
en een gehaakte groep en zal ook een speelstal 
voor de kinderen niet ontbreken.
 

Dank aan de betreffende mensen voor het beschik-
baar stellen van hun kerstgroep, zodat we elk jaar 
weer een andere expositie hebben. Mogelijk hoort 
en leest u hun verhalen, omdat vele kerststallen 
een eigen geschiedenis kennen.
De expositie is in de Sint Martinuskerk Juliana van 
Stolberglaan 3 in Doesburg en is geopend op 2e 
kerstdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en ook op 
zaterdag 29 december van 13.00 uur tot 16.00 uur
De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Voor 
de kinderen is er limonade met iets lekkers en zijn 
er kleurplaten.

U bent van harte welkom

Oudejaarsdrive 
Bridgeclub Angerlo
ANGERLO - De Bridgeclub Angerlo organiseert op 
vrijdag 28 december een oudejaarsdrive met uitge-
breid stamppotbuffet.

De drive begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 
13.30 uur) in het Centrum De Meent , Prinses Mar-
grietlaan 3A in Angerlo. Er worden twee keer vijf 
ronden van 20 spellen gespeeld, de prijsuitreiking 
is om 22.00 uur. Zoals elk jaar zijn er aantrekkelijke 
prijzen beschikbaar.

U kunt zich opgeven via de website, via de mail: 
bcangerlo@gmail.com, of telefonisch 0313-
473869. Dit graag onder vermelding van uw naam 
en die van uw partner. De kosten zijn  € 20,00 per 
persoon.

Liz Koenhen in haar omgeving
Waar woon je Liz?
Ik woon op de Horst in Lathum, samen met 
Marloes, Ralf en mijn zusje Fem.

Op welke school zit je?
Ik zit op de Ds. Jonkersschool in Lathum waar ik in 
groep vier zit.

Wat is je lievelingsvak op school?
Mijn lievelingsvak op school is gym.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd knutsel ik graag. Ik houd van ver-
ven, tekenen en maak graag een insectenhotel. 
Ook maak ik graag cupcakes.

Naar welk feest kijk je nu uit?
Ik kijk nu naar pakjesavond uit omdat ik dan 
cadeautjes krijg en ik hoop dat ik dan van Lego 
Friends ‘Mia’ (het laatste poppetje die ik nog niet 
heb) krijg.

Naar welk land ga je graag op vakantie?
Ik ga graag naar Frankrijk omdat het daar zo lekker 
warm is en ik erg van croissants houd.

Wat is je hobby?
Mijn hobby is turnen omdat ik het heel erg leuk 
vind en ik de split en spagaat kan.

Waar kunnen ze je blij mee maken?
Ze kunnen me blij maken met pizza omdat ik dat 
heerlijk vind. En dan vooral zelf maken omdat ik 
dan kan kiezen wat ik er allemaal voor lekkers op 
doe.

Waar kunnen ze je mee plagen?
Als ze me voor de gek houden, vind ik dat niet leuk 
omdat ik dan boos word.

Wat is je lievelingseten en wie moet dat dan 
klaar maken?
Mijn lievelingseten is rode kool en dat moet papa 
klaar maken want dat kan papa als de beste en 
dan is het heel erg lekker.

Ben je een beetje sportief?
Ja want ik ga heel graag turnen bij sportvereniging 
Aldo in Westervoort. 

Wat vind je de leukste grap die je vader 
maakte?
Wat ik een keer leuk vond, was dat mijn vader mijn 
vlees van mijn bord pakte toen ik niet keek.

Wat vind je de leukste grap die je moeder 
maakte?
Mijn moeder zegt dan: er zit wat op je neus…toet-
toet
Waar kun je boos om worden?
Als iemand liegt, vind ik dat niet leuk.

Waar word je blij van?
Van chocolade want dat vind ik heeeel erg lekker.

EVEN VOORSTELLEN ...
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Visbonbon
Een heerlijke visbonbon voor bij het kerstdiner. 
Het lijkt ingewikkeld maar is zo gemaakt. 

Wat heb je nodig? (voor 4 porties)
– 100 gram gerookte zalm
– 100 gr. cocktail garnalen (gekookt en gepeld)
– 2 rijpe avocado’s
– 50 ml kookroom light
– limoensap van een halve limoen
– 1 eetlepel olijfolie
– 3 takjes peterselie
– 2 eetlepels met kappertjes
– 2 handen rucola
– 1 theelepel mosterd
– peper naar wens
– 4 kleine kommetjes of 1 grote kom
– magnetronfolie

Aan de slag!
Bedek de binnenkant van een kom met magne-
tronfolie, beleg deze vervolgens met de plakken 
zalm. De zalm mag over de rand heen komen.
Snijd de peterselie in fijne stukjes. Pers de halve 
limoen in een mengkom uit. Snijd de avocado’s 
door het midden en haal de pit eruit. Lepel nu het 
vruchtvlees uit de avocado en snijd het vlees van 
één avocado in stukjes en pureer het vlees van 
de andere. Doe alle ingrediënten in de mengkom, 
bij het sap van de limoen en roer alles goed door 
elkaar. Doe dit vervolgens in de kom met zalm. 
Vouw de zalm er overheen, zet het kommetje op 
de kop op een bord. Til de kom vervolgens op.
Nu ligt er een mooie bonbon op het bord.
Eet smakelijk!

Ik wens iedereen fijne feest-
dagen en een gelukkig en 

gezond 2019!

Groetjes Merle

Kinderdiëtiste
www.lekkertenenfit.nl

INGEZONDEN

Volle zaal bij Nieuw Leven in Angerlo 

ANGERLO - Muziekvereniging Nieuw Leven uit An-
gerlo organiseerde op zaterdag 17 november haar 
jaarlijkse najaarsuitvoering voor een volle zaal in 
Centrum “De Meent” in Angerlo.
Het orkest, onder leiding van dirigent Ruud Lanters, 
trapte het concert af met een mooi koraal, The St. 
Florial Choral. Deze was ook uitgevoerd tijdens het 
Hanzefestival in Zutphen, enkele weken geleden. 
Na nog een aantal mooie stukken, waaronder Mu-
sical Fantasy en het stuk “Romantic Mood” met 
een mooie hoornsolo van Heidi Boogman, was het 
tijd voor de jubilaris van de avond. Gerbert Wols-
heimer was dit jaar 50 jaar lid van Nieuw Leven. 
Een hele mijlpaal. Gerbert werd door voorzitter 
Bennie Hesselink in het zonnetje gezet en er werd 

door hem een speld met certificaat behorende bij 
dit jubileum uitgereikt. Ook Gerard Zwaan werd in 
het zonnetje gezet. Hij is maar liefst 65 jaar lid van 
de vereniging. Weliswaar is dit geen officieel jubi-
leum, maar zeker belangrijk genoeg om ook hem 
een bloemetje te overhandigen. Na de verloting 
met leuke prijzen was het tijd voor de jeugd. Het 
aspirantenorkest staat onder de enthousiaste lei-
ding van Edwin Rosmulder. De kinderen mochten 
zelf ideeën aandragen voor de te spelen stukken. 
Dit resulteerde in onder meer een medley van num-
mers van Normaal en de top 40 hit “Shotgun”.
Vervolgens was het aan het orkest om de avond af 
te sluiten. Een gezellige avond met mooie muziek 
in Angerlo!
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Super veiling voor KIKA in clubhuis GSV38
 
GIESBEEK - Direct na de officiële nieuwjaarsrecep-
tie op zaterdag 5 januari 2019 zal in het clubhuis 
van GSV’38 omstreeks 17.00 uur een veiling wor-
den gehouden van een uniek shirt van het Neder-
lands Elftal. Op dit originele shirt zijn alle hand-
tekeningen gezet van de spelers waaronder van 
Dijk, Depay, De Jong, Cillessen, Wijnaldum, etc.  en 
natuurlijk ook trainer Ronald Koeman. 

Ook zijn er twee originele PSV-shirts geschonken 
met handtekeningen ook deze worden geveild tij-
dens de nieuwjaarsreceptie. 

Initiatiefnemer van deze actie is Marco van Brenk 
die zeer recent de marathon in Valencia heeft gelo-
pen voor KIKA. De opbrengt van deze veiling komt 
tevens ten goede aan KIKA KInderen Kanker Vrij. 

Iedereen is welkom op 5 januari a.s. om een bod 
te doen op dit unieke shirt en daarmee het goede 
doel te steunen.     

INGEZONDEN

Met GSV’38 mee naar FC Schalke 04
 
GIESBEEK - Op zondag 20 januari a.s. organiseert 
de “club van 100” weer een uitstapje. Nu wordt 
er een wedstrijd bezocht bij FC Schalke 04 tegen 
Wolfsburg waar spits Weghorst (voormalig AZ) in 
speelt. Naast leden van de club van 100 is er nog 
plaats voor zogenaamde buiten leden. Indien u 

interesse heeft kunt u zich nog aanmelden want 
er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze unieke 
beleving in een geweldig stadion. Aanmelden kan 
via gsvclubvan100@hotmail.com. De bus vertrekt 
vanaf het sportpark De Does naar Gelsenkirchen 
waar de wedstrijd om 18.00 uur zal beginnen.

Gedichtenwedstrijd 
ANGERLO/DOESBURG - Donderdag 31 januari 
2019 is het weer Gedichtendag en daarmee begint 
de Poëzieweek. 

Overal in Nederland en Vlaanderen organiseren 
liefhebbers van gedichten die week poëtische acti-
viteiten, zo ook in Doesburg, waar de Protestantse 
Gemeente Angerlo/Doesburg traditiegetrouw haar 
jaarlijkse gedichtenwedstrijd organiseert. Afgelo-
pen jaren groeide het aantal inzendingen gestaag. 
De organisatie verheugt bovendien op inzendingen 
uit alle uithoeken van het Nederlandse taalgebied.
Voor de poëzieweek 2019 is landelijk gekozen 
voor het thema ‘Vrijheid” en dat is ook het thema 
van onze poëziewedstrijd.   We hopen dat het ve-
len inspireert tot het schrijven van een verrassend 
gedicht, want je kunt er werkelijk alle kanten mee 
uit. Wij stellen het zeer op prijs als binnen de uit-
werking van het thema ook iets verteld wordt over 
de wereld waarin we leven en hoe wij ons daartoe 
verhouden.  

Het winnende gedicht zal bekend gemaakt wor-
den op Gedichtendag, 31 januari dus,  tijdens een 
feestelijke avond in het kerkje van Angerlo. Niet al-
leen dichters maar alle poëzie-liefhebbers zijn die 
avond van harte welkom!
Het winnende gedicht zal ruim driekwart jaar op 
groot formaat aan een van de muren van de Marti-
nikerk in Doesburg komen te hangen. 

Ervaring heeft ons geleerd dat er op het doek 
waarop het winnende gedicht wordt afgedrukt 
niet meer dan veertien regels kunnen. Uw gedicht 
mag wel langer zijn, maar dan kunt u niet hangen 
en dus ook niet winnen.
Inzendingen kunnen tot 19 januari 2019 worden 
gestuurd naar: chris.kors@gmail.com

Meiden DES Angerlo Kampioen

Op zaterdag 8 december jl. zijn de meiden van 
volleybal vereniging DES uit Angerlo ongeslagen 
kampioen geworden. Het eerste jaar dat de talent-
volle meiden uitkomen in de C jeugd werd direct 

de titel behaald. Met een platte kar door Angerlo 
en gezellig uit eten werd de zaterdag afgesloten. 
Na de winterstop zal het team een klasse hoger 
uitkomen.

Van links naar rechts Dyanne Peelen, Lieke Boogman (trainster) Elze Raben, Lieke Albers, Roos 
Lamers, Peter Albers (leider). Zittend Indy-jane Rensen, Romy Peelen, Rinke Wallerbos.

Ouderencontact 
op 10 januari in 
de Wehmerhof
ANGERLO - Het Ouderencontact is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ouder. De bijeen-
komsten vinden eens per maand plaats op een 
donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 
16.30 uur.

10 januari 2019 komen Dorien Lensink en Ans 
Woudenberg ons vermaken met een quiz over 
spreekwoorden en gezegden. 
Waar komen ze oorspronkelijk vandaan? wat 
heeft men ervan gemaakt en hoe klinken ze in 
het dialect?  Ook de zogenaamde tegeltjeswijs-
heden komen voorbij. Kortom, het wordt een 
mooie middag.

Het adres: ‘Wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in An-
gerlo (dit is het gebouw achter de Galluskerk) 
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
maandag 24 december 20.30 uur Pastoor Thanh, Caeciliakoor + 
  Gregorius klein
woensdag 26 december 20.00 uur Concert St. Gregorius
woensdag 02 januari 10.00 uur Eucharistieviering
 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
zondag 23 december 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
maandag 24 december 19.00 uur Galluskerk: KinderKerstfeest
 22.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
   Kerstavond m.m.v. de cantorij
dinsdag 25 december 10.00 uur Galluskerk: ds. Wim van der Kooij
   Kerstmorgen m.m.v. Koperblazers-
   ensemble van Nieuw Leven
 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
   Kerstmorgen m.m.v. de cantorij
zondag 30 december 10.00 uur Galluskerk: ds. Joop Jansen
maandag 31 december 19.30 uur Galluskerk: ds. Dirk Engelage
dinsdag 01 januari ‘19 10.30 uur Galluskerk: Ochtendgebed
   Nieuwjaarsbijeenkomst
zondag 06 januari ‘19 10.00 uur Martinikerk: ds. Bert Bomer
zondag 13 januari ‘19 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 20 januari ‘19 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
zondag 27 januari ‘19 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek
zondag 23 december 10.00 uur ds. Engelage uit Vorden
maandag 24 december 22.00 uur ds. Van Wingerden uit Doetinchem
   Kerstnachtdienst
dinsdag 25 december 10.00 uur ds. Gert Jansen, predikant Lathum/
   Giesbeek
zondag 30 december   Geen dienst
maandag 31 december 19.30 uur Oudejaarsdienst, ds. Gert Jansen, 
   predikant Lathum/Giesbeek
zondag 06 januari ‘19 10.00 uur Nieuwjaarsbegroeting, ds. K. Dijk
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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. 
 
23 dec. ‘18 Kerstzangdienst in De Meent te Angerlo. aanvang 19.00 uur
26 dec. ‘18 Jaarconcert St. Gregorius ‘Stars and Stripes’ in de St. Martinus-
 kerk in Giesbeek. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis!
04 jan. ‘19 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Nieuwjaarsinstuif, 14.30 uur
 Grotenhuys Doesburg
06 jan. ‘19 Schutterij EMM Giesbeek: Ledenvergadering 11.00 uur – Club
 gebouw. Aansluitend Nieuwjaarsbijeenkomst.
08 jan. ‘19 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
09 jan. ‘19 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Bowlen, Dorpshuis Drempt                    
 14:00 uur
12 jan. ‘19 Schutterij EMM Giesbeek. Jaarfeest voor genodigden.
14 jan. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
15 jan. ‘19 O.V.O.:  Jaarvergadering voor leden met na afloop stamppot-
 maaltijd.
18 jan. ‘19 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: 14:30 Klaverjassen, Jokeren, 
 Bridgen en Rummycub in Grotenhuys: van Brakellaan
20 jan. ‘19 Schutterij EMM Giesbeek. Dart kampioenschappen
 Clubgebouw Giesbeek.
21 jan. ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond m.m.v. Worstmakerij Slagerij Gerritschen. 
 19.30 uur. Hof van Giesbeek.
21 jan. ‘19 Oranjevereniging Angerlo: Jaarvergadering, 20.00 uur in ‘de 
 Meent’
22 jan. ‘19 Senioren Vereniging Doesburg e.o.: Wandelen, vertrek vanaf de 
 Bleek 13:30 uur
25 jan. ‘19 St. Vrienden v.d. Lathumse Kerk,  Ierse Folk door Seanma.
28 jan. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek
11 feb. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk 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.
23 feb. ‘19 Varkensverloting in Angerlo, CV De Deurdouwers 
 aanvang rondgang 10:00 uur
25 feb. ‘19 Welfare Giesbeek 14.00 - 16.00 uur Binnenrijk Giesbeek

Cursusaanbod SOW opleidingen
 

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

Run a marathon for Kika
 
Afgelopen weekend heb ik mee mogen doen aan mijn allereerste marathon 
en wel voor Kika in Valencia. Wat een belevenis zeg. Met een zeer gepas-
sioneerde groep van 15 KiKa-marathon lopers hebben we met succes de 38e 
editie van de Valencia Trinidad Alfonso Maratón gelopen. Voor de eerste keer 
stond deze marathon op het programma van Run for KiKa Marathon. 42,195 
Kilometer door Valencia met als gezamenlijk doel: kinderkanker de wereld uit. 
We hebben een onvergetelijk weekend beleefd, pijntjes, emoties en twijfels,  
alles zat er in.

Zelf had ik ook twijfels en spanning vooraf, doordat ik de laatste 8 weken bijna 
geen looptraining kon doen. Maar eenmaal aan de start van marathon was 
het ‘knop om en gaan’. Natuurlijk pijntjes onderweg, maar als je dan denkt 
aan het doel waar je voor loopt dan loop je daar wel doorheen. Je wordt als 
het ware gedragen door het fanatieke publiek en mijn persoonlijke supporters 
en  heb daardoor de finish gehaald.
Ik wil graag iedereen heel erg bedanken voor alle donaties en support: TOP!!. 
Samen met de groep lopers in Valencia hebben we ruim 85.327 euro opge-
haald. Maar we zijn er nog niet, want het percentage kinderen dat overlijdt 
aan kanker is nog veel te groot, dus ik ga me volgend jaar weer inzetten voor 
Kika door weer een marathon te lopen en allerlei acties op touw te zetten om 
geld in te zamelen. Ik hoop dat ik ook weer op uw bijdrage en support mag 
rekenen, want de kans op overleven met KIKA moet omhoog. https://2019.
runforkikamarathon.nl/marco-van-brenk

Sportieve groet, Marco van Brenk

Lathumse oliebollen en appelflappen                             

LATHUM - Tussen kerst en oud/nieuw worden er in Lathum weer volop am-
bachtelijke oliebollen en appelflappen gebakken. Heel veel enthousiaste vrij-
willigers  zetten zich drie dagen in om de actie goed te laten verlopen en u te 
kunnen laten smullen van onze overheerlijke bollen en flappen. De opbrengst 
van de oliebollenactie is voor de restauratiewerkzaamheden in en om het 
mooie monumentale Lathumse kerkgebouw.  De bakdagen zijn ook dit jaar 
op 28, 29 en 30 december. In Het Gebouw (Kerkstraat 16 in Lathum) kunt u 
tijdens de drie bakdagen genieten van de gezellige sfeer met een kop koffie en 
een lekkere oliebol of appelflap. Ze zijn dan ook te koop, een zakje oliebollen, 
5 stuks, kost  € 2,50 en zakje appelflappen van 5 stuks € 2,80. U kunt ze ook 
nu al bestellen, kijk dan op www.kerklathum.nl of bel  06-22542177.
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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.

• 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 Bom-
mel • Welfare Angerlo, Giesbeek en Lathum • Bridgeclub Angerlo 
• Adriaan en Ineke Worm • Wim en Marietje Lourens • St. Jeugd-
werk 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 Wieg-
gers • 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 Deurdou-
wers • E.H.J.M. Thiel • J.G. Geurds • Mw. J.S. Wieggers-Worm • Fa-
narekorps St. Gregorius • Gerard en Ria Soethof • Feestvereniging 
Lathum • Smirdex Nederland • Jan en Dinie Ubbink • Jurgen en 
Marisa Kramp • Christine Dameskleding • Piet en Annie Dekkers 
• H. Heeroma • J.A.W. Veldhorst • E. v.d. Kamp v. Rooyen • J.F. 
Otten • W.F. Besselink • Ciro en Marion Miceli • Chr. Vrouwenver. 
Lathum • M.J. Wiltjer-de Boer • Henny en Jan v.d. Brink • Schutterij 
Eendracht Maakt Macht • Ron en Judith Ribbers • A. A. Soethof • 
Adriaane en Ineke Worm • Oranjever. Angerlo •

Dje-Lynn’s ontmoeting bij 
de Valeplas in Giesbeek

GIESBEEK - Op dinsdag 27 november was Dje-Lynn Peters uit Giesbeek ‘s mid-
dags met haar moeder en hun honden bij de Valeplas aan het wandelen toen 
ze deze grote vis op de kant zag liggen. Jammer genoeg was de vis al dood.  
Ze schrok in eerste instantie wel van het beest want zo’n grote vis had ze nog 
nooit van dichtbij gezien. De vis die Dje-Lynn zag bleek een grote meerval te 
zijn en dat zag ze meteen, omdat ze graag naar dierenprogramma’s kijkt. Ook 
had ze kort voor de vondst van de vis een boek over vissen gelezen en daar 
stond de meerval ook in.  De meerval hebben ze op de kant laten liggen want 
hij was heel groot en heel zwaar. De mamma van Dje-Lynn heeft wel meteen 
een aantal foto’s gemaakt en duidelijk is te zien dat de meerval zelfs groter is 
dan Dje-Lynn.  Omdat Dje-Lynn de vondst zo gaaf vond, heeft ze het aan veel 
mensen verteld en haar vader printte direct een aantal foto’s uit die ze aan 
bijna iedereen die ze ontmoette liet zien. Iedereen die de foto’s zag was er ver-
baasd over dat zo’n grote vis hier voorkwam. Sommige mensen durven daar 
nu niet meer te gaan zwemmen. Dje-Lynn vindt gevaarlijke- en lieve dieren erg 
leuk en wil graag hetzelfde werk gaan doen als Freek Vonk. Ze hoopt dat haar 
papa een keer een meerval vangt zodat ze die dan, na hem geaaid te hebben, 
weer in het water kan terugzetten. 
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Meer info: 0316-524351 of info@pola.nl

10 zonnepanelen 300Wp
Verwachte jaaropwekking 2.700 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 300Wp mono black
- 1x Omvormer Omnik 3.0TL 
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.700,-
BTW voordeel  €    580,-
Restantbedrag  € 3.120,-

Actiecode: #DEC.- JAN.

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel: 0313 - 631 319 | restaurant@veerstal.nl | www.veerstal.nl

WOENSDAG = SCHNITZELDAG
Schnitzel met een saus 

naar keuze

€ 10,-

DONDERDAG = SPARERIBSDAG
Spareribs met een marinade 

naar keuze

€ 14,95

VRIJDAG = KIPAVOND
Half haantje van de grill met 

frites en salade

€ 9,95

MAANDAG = SPIESDAG
Kip of gamba aan de spies 

voor 

€ 9,95

DINSDAG = STEAKDAG
Steak Veerstal (gemarineerde 

houthakkerssteak) voor

€ 9,95

RESTAURANT, BOWLING 
& INDOORSPEELTUIN

MAANDAG T/M ZONDAG 
GEOPEND VANAF 12.00 UUR
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50 JAAR

BOTEN TE HUUR!
BIJ RECREATIEPARK DE VEERSTAL

Elektrisch aangedreven en u 
heeft geen vaarbewijs nodig.

HUURPRIJS € 125,- PER DAG
Uitsluitend op reservering!

€ 150,- borg + legitimatie€ 150,- borg + legitimatie

NIEUW OP DE VEERSTAL!
Rifter VR Simulator

Indoor Speeltuin De Veerstal, 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur!


