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Een mens lijdt 
het meest
Spreekwoorden zijn iets van ‘vroeger’. School 
en ouders haalden gretig deze wijsheden aan 
om hun opvoedkundige doelen aan op te 
hangen. Er waren zelfs snoepjes op de markt 
die hieraan meededen. Een half gezegde 
was op de wikkel gedrukt en als onschuldig  
snoepertje werd je geacht de regel verder aan 
te vullen. Ik was daar retegoed in, want mijn 
moeder was retegoed in het toepassen van 
spreekwoorden in alles wat ze deed. Zelfs 
wanneer ze halverwege de trap plotsklaps 
omdraaide, want: “wie z’n verstand niet 
gebruikt, moet z’n benen gebruiken.” Mijn 
dochters hebben hun oma niet echt gekend, 
maar via al haar wijsheiden die ik in mijn 
praten aanhaal, hebben ze toch veel van haar 
meegekregen. 

Zij en ik hadden en hebben twee favorieten. 
“Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.” 
Oké, een beetje negatief, maar wel erg waar. 
En vooral: “Een mens lijdt het meest door het 
lijden dat hij vreest.” Speciaal dit probeer 
ik me nu voor te houden. Er spelen op dit  
moment veel zaken die mij onzeker maken en 
op bijna geen daarvan heb ik enige werkelijke  
invloed. Me zorgen maken draagt dus niks 
bij, maar toch. In m’n bed herhaal ik dit  
spreekwoordelijke mantra, maar wat je weet, 
maakt je niet automatisch wijzer. 
“Wat je weet, maakt je niet automatisch 
wijzer”, het zou zomaar een nieuw gezegde 
kunnen zijn. 

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

GIESBEEK - Afgelopen zaterdag zijn tijdens de 
nieuwjaarsreceptie 13 leden gehuldigd voor 
hun lidmaatschap. Marcel Wissink, Lars Pelgrim, 
Ron Hooghoff en Martin de Graaf kregen een 
speld voor hun 25 jarig lidmaatschap. Vervolgens  
werden de 40 jarige in het zonnetje gezet en dat 
waren Wim Cuppers, Fred Kelderman, Willy ten 
Haaf en Jan Wieggers. Hiermee was de koek nog 
niet op want Arnold Witjes kreeg een speld voor 

zijn halve eeuw trouw lidmaatschap en vervolgens  
werden Aloys van den Boom, Joop Ebbers en 
Henk van Diek als 60 jarige gehuldigd. Als klap 
op de vuurpijl, en hoe toepasselijk kan dit zijn als  
vuurwerkverkoper, werd Johan Ebbers de erespeld  
op gedaan voor zijn 65 jarig lidmaatschap.  
Voorzitter Roel had voor ieder lid een kort woordje  
en dankte alle jubilarissen voor hun trouwe  
verbintenis.

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

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

Jubilarissen gehuldigd in clubhuis GSV’38
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ADVERTORIAL

Breng eens een bezoek aan Royal Eijkelkamp
In 1911 begonnen als dorpssmederij in Lathum en in 108 jaar  
uitgegroeid tot een wereldwijd opererende organisatie op het gebied 
van bodem- en waterprojecten, met het hoofdkantoor in Giesbeek. 
Dat is in het kort het verhaal achter Royal Eijkelkamp.

Maar wat gebeurt er allemaal precies in Giesbeek? Wat voor soort en hoe  
worden deze producten gemaakt, voor wie zijn deze bestemd en wat wordt er 
uiteindelijk mee gedaan? U komt erachter tijdens de Eijkelkamp Experience.  
We beginnen de Eijkelkamp Experience in de Eijkelkamp Academy met 
een kopje koffie of thee en wat lekkers waarna André Eijkelkamp en oud- 
medewerker Albert Knol u rondleiden door de diverse bedrijfsonderdelen. 
We nemen u mee in de Control Room, waar data worden verzameld van  
sensoren die over de hele wereld bodem- en watergegevens registreren. Via 
het imposante Logistiek Centrum gaan we richting de Productie Afdeling van 
Eijkelkamp Soil & Water. Hier ziet u onder andere onze smeden die nog altijd 
de wereldberoemde Edelman grondboor met de hand perfectioneren. 
Vervolgens verplaatsen we ons naar Eijkelkamp SonicSampDrill en maakt u 
kennis met de sonische boortechniek en bijbehorende machines waarmee 
onze klanten tot wel 200 meter diepte boren. We lopen daarna terug richting  
de Eijkelkamp Academy. Onderweg stoppen we bij de testopstelling van 
het Water Access Point, een door onszelf ontwikkeld water tappunt met  
betaalsysteem. In Benin, West Afrika, worden deze Water Access Points 
door lokaal opgeleide Water Ondernemers beheert in het project de Water  
Ondernemer van de Eijkelkamp Foundation. Voordat u richting huis gaat,  
ontvangt u nog een Royal Eijkelkamp verassingstas. 
De Eijkelkamp Experience is bestemd voor groepen van minimaal 10  
personen. Per deelnemer wordt een bijdrage gevraagd van 20 euro. Dit  

bedrag komt ten goede aan project De Water Ondernemer van de Eijkelkamp 
Foundation. Lees meer over dit project op de onlangs vernieuwde website 
eijkelkampfoundation.com.
Benieuwd naar de mogelijkheden van de Eijkelkamp Experience? Neem  
contact op met André Eijkelkamp via foundation@eijkelkamp.com.

AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

Uitmaat 9 | Giesbeek | 0313 632 242 | www.autobedrijfscheers.nl



PLAT GIES

In duh lach geschøtuh!?

“Ik mag geen suiker van de dokter. Niet dat 

ik ruzie heb met de dokter, maar ik mag géén 

suiker van de dokter”. Wie kent um niet, de 

conference van Herman Finkers woar die un 

bietje øver zien gezondheid bezug is. Un mooi 

stukske humor uut ut oosten van ut land. Zo 

heur je nog wel us dat ut nie zo gezond is 

um un te hoge BMI te hebben. Ei de BMI wil  

berèkenen moj ow gewicht in kiloos, delen 

deur ut kwadraat van ow lengte in meters. Je 

krieg dan un getal dat tussen de twintig en  

vijfentwintig mot liggen. Kriej as uutkomst  

dertug, dan moj as de bliksem ‘aan de lijn’. 

Kriej as uutkomst un getal onder de twintig  

dan moj beter en vaker èten. De laatste  

winters viel dat getal mien elke keer  

behoorluk tegen, dus bøven de vijfentwintig.  

Deurum dacht ik disse winter goed te  

beginnen deur nor de sportschool te goan: 

Aerofit in Duuven. Un heel assortiment an  

apperaten steet door veur ow kloar um ow te 

vermaken en um de spiertjes us effe goed te 

pakken. Een van de toppers is wat mien betreft 

de spinningfiets. Doarop kuj ow helemoal int 

zwijt fietsen en na de tiet dur achter komme 

dei nog gin meter veuruut bun gekommen. 

Mor die inspanning schient goed te zun veur 

ow lichaam dus woarum niet, ei ut leuk vind. 

Ut het wel iets meditatiefs: allemaol int zelfde 

hok, allemoal ut zelfde soort fiets, allemoal 

utzelfde beentempo, allemoal nor de eiguste 

muziek luusteren (bak herrie), allemoal afzien, 

allemoal zwijte as un rund, allemoal sprinten, 

allemoal klimmen en allemoal noa de tiet  

satisfied (tevreden, blij, euforisch of  

heartstikke muui). Disse wèèk las ik in ut  

lesrooster dat ze ok aan buukspier oefeningen 

deeje. Umdat da bi-j mien ok wel un bietje 

strakker mag zun allemoal. dacht ik, lok das 

effe vroagen aan die instructeur doar. Ik goa 

nor die goser toe en stel mien vroag. O zegt 

ie, ja dat zijn prima oefeningen hier kijk mor 

eens naar de foto’s. Hi-j pakt doar un map met 

foto;’s met allemoal mooie strakke meiden die 

allerlei intressante oefeningen deejen. Ik zeg 

tegen um, doen door alleen dames aan mee? 

Nee zegt ie, sterker nog, als u daar aan mee 

gaat doen, dan wordt u net zo mooi. Zo zeg ik, 

da geat dan wel un poar joar duren. Wat zegt u 

zei die, ik versta geen Duuves. 
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Is het mogelijk dat ik een Bosuil heb 
gehoord bij Doesburg?
Jazeker kan dat! Het kan zelfs heel goed. Je moet 
wel een beetje geluk hebben en op de goede tijd 
van het jaar er op uit trekken. Al sinds meerdere  
jaren trekken leden van de Vogelwerkgroep 
van Stad en Ambt Doesborgh er op uit om deze  
bosuilen te beluisteren en vrijwel altijd werd er 
hier of daar wel een bosuil gehoord. Er broeden 
in Nederland tussen de 4500 en 5500 bosuilen 
en daarvan broeden er dus ook een aantal rond  
Doesburg. Maar een bosuil ook echt zien? Dat zal 
niet zo gauw gebeuren. Maar wél horen dus!
De bosuilenroep heeft wel iets mysterieus en  
wellicht ook iets angstaanjagends. In films wordt 

dat geluid vaak gebruikt om het geheel extra  
spannend te maken.
De Vogelwerkgroep biedt u de gelegenheid zo’n 
speurtocht naar bosuilen mee te maken en zij 
geeft tevens toelichting over het hoe en waarom. 
U dient zich wel vooraf aan te melden. De uilen-
speurtocht staat gepland op donderdagavond 17 
januari a.s. en duurt van 19.30 uur tot ± 21.30 uur.
Als u mee wilt gaan, stuur dan een mailtje naar:  
aloyssanders@gmail.com en u krijgt bericht over 
de details. Geef u zo snel mogelijk op want het 
aantal deelnemers is beperkt!

ANGERLO - Al tientallen jaren is het in Angerlo  
een begrip: De kerstboom die jaarlijks door  
buurtvereniging Primalado geplaatst word. Kerst 
is niet geslaagd zonder deze kerstboom aan de  
Prinses Margrietlaan in Angerlo. 
Nu is het de laatste jaren steeds moeilijker  
gebleken om een mooie goede en vooral  
betaalbare kerstboom te plaatsen.
Als bestuur zijn we daarom op zoek gegaan naar 
een sponsor die mee wilde financieren aan een 
kunstkerstboom.
We hebben Henk Wissink van DE TUYNDERIE  
bereid gevonden om ons te sponsoren en hierdoor 
is er dit jaar voor het eerst bij buurtvereniging  
Primalado een prachtig verlichte kunstkerstboom 
te zien.
Via deze weg willen we Henk Wissink hartelijk  
bedanken voor zijn bijdrage aan deze verrijking 
voor de buurt en het hele dorp.

Bestuur Primalado

Nieuwe kerstboom buurtvereniging 
Primalado



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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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ANGERLO - Zoals elk jaar was de oudejaarsdrive 
weer een groot succes. Met 60 paren in 4 lijnen.  
En een heerlijk stamppot buffet verzorgd door De 
Meent. De eerste in de A-lijn waren Ina en Herman 
met 65,75%. Verder is de wisseltrofee gewonnen 
door Nellie en Marja die het dichts bij de 50%  
eindigden. Ook waren er nog voor ongeveer 25% 
van de deelnemers allerlei leuke prijzen te winnen. 
De foto van de winnaars gaat hierbij.

LATHUM - Afgelopen 23 december is er weer 
de Riverparcse Kerstborrel geschonken, die 
al sinds 4 jaar door de  vrijwilligers van de  
River Party Club wordt georganiseerd. 
De zeven vrijwilligers van de River Party Club zorgen  
voor meerdere sociale activiteiten voor hun  
buurtbewoners op het bijzondere schiereiland  
Riverparc. Zo ook de inmiddels zeer druk bezochte 
kerstborrel, die werd geschonken in een nieuwe 
en grotere tent. Deze was op professionele wijze 
in kerstsfeer versierd. Ook de daar opgetuigde  
kerstboom hebben de bewoners van het Riverparc  
aan deze actieve en enthousiaste vrijwilligers  
te danken. Terwijl de vuurkorven uitnodigend  
brandden werd er warme glühwein en chocomelk 
geschonken. Er werden kerstbrood en andere  
hapjes geserveerd. Dankzij een spontane actie 
van Slagerij Witjes werd zijn wijd en zijt befaamde  
leverworst aan de aanwezigen uitgedeeld. De 
sfeer was gezellig en er kwamen ook kersverse  
bewoners die hun nieuwe buren konden ontmoeten.  

Een speciaal vanuit Koor Eigen Wijs gevormd 
kerstkoortje uit Elst maakte met hun kerstliedjes 
de sfeer compleet. Voor de Riverparcse kinderen 
was een super leuke speurtocht georganiseerd.  
Bij twaalf huizen verspreid over het eiland lagen 
vragen. Als je de vragen goed had opgelost, kon 
je van daaruit een woord vormen. De kinderen  
werden beloond met snoep. Met totaal 170  
bezoekers kun je stellen dat deze kerstborrel 
een beroemde en succesvolle aangelegenheid is  
geworden. Zo maken de vrijwilligers van de River 
Partij Club met hun positieve en creatieve inzet het 
schiereiland elk jaar steeds weer mooier. Chapeau!

Dankbetuiging
Belangrijk zijn contacten in het leven van 
een mens, maar minstens zo belangrijk bij 
een afscheid.
Wij mochten dit ervaren na het overlijden 
van, onze zorgzame ma, schoonmoeder en 
trotse oma.

Aldegonda Maria Peters-Stuart
Gonny

22 September 1933
8 December 2018 

Onze hartelijke dank hiervoor.

Kinderen en kleinkinderen
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www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

Op 4 januari j.l. zijn in de Meester Willemsenstraat 
autosleutels gevonden.

De rechtmatige eigenaar kan deze ophalen bij 
Meester Willemsestraat 2 te Giesbeek

GEVONDEN

Riverparcse kerstborrel
Oudejaarsdrive 
Bridgeclub 
“Angerlo”

LATHUM - Je mee laten voeren door Keltische  
luisterliedjes en aangrijpende ballades? En 
weer opgeschud worden door gedreven Ierse  
dansmuziek met haar kenmerkende ritmes en 
maatvoering? Daarvoor kunt u op 25 januari a.s. 
in het kerkje van Lathum terecht, daar treedt dan 
namelijk de groep Seanma op. In het oud-Keltisch 
betekent Seanma ‘muziek’ of ‘muzikant’. 

De Kelten en met name de Ieren zijn echte  
verhalenvertellers en daarom vergeet Seanma de 
verhalen achter de muziek niet. Met passie vertelt  
Seanma over de herkomst van de gespeelde  
liederen en de anekdotes die er mee verbonden 
zijn. Af en toe maken ze een muzikaal uitstapje  
naar een andere cultuur dat dan toch weer  
naadloos bij hun muziek blijkt aan te sluiten.

De Ierse en Keltische muziek van Seanma wordt op 
traditionele en moderne instrumenten gespeeld,  
zoals de viool, de Ierse doedelzak en de  
Bouzouki, een van oorsprong Grieks instrument 
dat in zijn aangepaste vorm echter ook veel  
gebruikt wordt in de Ierse volksmuziek.  
Opmerkelijk is dat Seanma na het overlijden van 
bandlid Henk van Aalten uitgekomen is bij een 
cellist als vervanger. Deze ogenschijnlijk on-Ierse 
toevoeging pakt heel bijzonder uit!

Seanma bestaat uit Jos Thoonsen (viool), Kees 
van de Sande (bouzouki) , Willem Elbers (Ierse  
doedelzak, low whistle) en Gerard Kwak (cello, 
Chinese viool). Voor degenen die Seanma een  
aantal jaren geleden al eerder in de Lathumse kerk 
hebben gezien, zal dit concert een verrassende 
herontdekking zijn, voor mensen die Seanma nog 
niet kennen een bijzondere kennismaking.

25 januari 2019 in de Lathumse kerk
 
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 10,- ; de entree  
is inclusief koffie vooraf en een drankje  
tijdens de pauze.
 
Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail  
(vvlk@chello.nl) of per telefoon 0313-631915. 
Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te 
koop voor aanvang van het concert. 

Keltische muziek in Lathum: Seanma
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

In de rubriek fotoherkenning van de Cultuur- 
historische Vereniging Zevenaar hebben we deze 
keer een afbeelding van de brandweer van de 
voormalige gemeente Angerlo, die sinds jaar en 
dag Giesbeek als thuisbasis heeft. Deze foto is  
gemaakt in 1960. Van de personen die hier zijn  
gefotografeerd hebben we de volgende namen:
1 = Piet Senhorst, 2 = ?, 3 = Leo van den Boom,  
4 = Piet Ebbers, 5 = ?, 6 =Wim van Haren, 7 = Jan  
Leenders, 8 = Gerard Jansen, 9 = Jan Senhorst,  
10 = ?, 11 = ?, 12 = Rinus Beerntsen, 13 = ?,  
14 = Burgemeester ?, 15 = ?
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende namen?

In het Angerlo’s Nieuws van 20-10-2018 toonden 
wij een foto van het ziekentriduüm in Giesbeek. 
Hier kwamen enkele reacties op. We hebben de 
volgende namen: 
1 = Annie Jacobs, 4 = Riet Senhorst, 5 = Annie 
Leenders, 9 = Mies Ubbink.
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende namen 
van de nrs. 2-3-6-7-8 en wie weet de juiste datum 
van het triduüm? 

Allen, hartelijk dank voor uw informatie.
Indien u gegevens heeft over deze of andere foto’s, 
dan kunt u contact opnemen met: Riet Senhorst,  
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.

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

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

Tijdens het jaarfeest van Schutterij EMM Giesbeek  
op zaterdag 12 januari zijn er maar liefst 8  
personen gehuldigd!
Jan van den Brink - 40 jaar, tijdens het bijwonen  
van de ledenvergadering in 1979 waarbij de  
Schutterij opgeheven zou worden, omdat er 
geen bestuursleden te vinden waren en met de  
opmerking dat dit toch niet mocht gebeuren, Jan 
gelijk in het bestuur werd getrokken. Eerst als  
penningmeester en later geholpen het  
ledenbestand op papier te zetten. Tevens kwamen 
er nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement.  
Toen in de jaren tachtig meerdere bestuurs- 
kandidaten beschikbaar waren is Jan overgestapt 
naar het vendelier corps, dit tot 1992, waarna 
hij commandant van de vendeliers is geworden.  
Tevens 10 jaar lang instructeur van de aspiranten, 
commissie van de volksspelen, hoofdcommandant  
en tijdens concoursen en schuttersfeesten deze 
dubbele functie uitvoerde. Veel evenementen 
heeft Jan in de loop ter tijd mogen meemaken met  
uiteraard het nodige werk in de organisatie, de 
opbouw van het clubgebouw, concoursen en 
schutterstreffen in Giesbeek, de schuttersfeesten, 
zomerfeesten met Normaal en de Golden Earring, 
allerlei braderieën, GK Indoor vendelen, optochten 
over de grens, zelfs met het vendelierscorps naar 
TV opnamen van het programma “Wedden dat“. 
In deze lange staat van dienst heeft Jan diverse  
schutters en federatieve onderscheidingen  
mogen ontvangen, Vanaf 2008 toegetreden tot het 
officierscorps en indien nodig de functie vervangt 
als hoofdcommandant en commandant vendeliers, 
Jan ontvangt de Gouden speld met draagmedaille 
voor zijn 40- jarige inzet voor de Schutterij.
Wilco van Haren - 25 jaar, In 1994 begonnen 
als kruisboog schutter, een goed schutter met een 
bovengemiddelde schietprestatie. Vanaf 1997 is 
Wilco bestuurslid en van alles meegemaakt, heeft 
een heldere kijk op de zaken. Altijd paraat en  
aanwezig. Met opbouw en opruimen kermisterrein,  
concoursen en schutterstreffen. Vanwege zijn  
functies gebruik kunnen maken van onderkomens, 
ook in de functie als brandweerman kent hij de  
veiligheidsregels, waar Wilco vorige maand  
afscheid van heeft genomen. Voor Wilco de Zilveren  
speld met draagmedaille voor 25 jaar trouwe inzet.
Odette Gerritsen - 25 jaar, In 1994 begonnen 
bij het geweercorps, nu de vaandelwacht, waarna  
Odette in 2007 verder ging in de functie als  
Marketentster, aanwezig bij schuttersfeesten en 
concoursen, ook inzetbaar bij de organisatie van 
het 125- jarig jubileum van de Schutterij. Tevens 
is Odette toegevoegd tot het kindercomitee om  
tijdens het schuttersfeest de kindermiddag- en 
spelen te helpen organiseren. Voor Odette de  
zilveren speld en draagmedaille van 25 jaar  
actieve inzet.
Jan Kuster - 12½ jaar. Vanaf 2006 lid van 
de Vaandelwacht, strak in uniform wordt het  
geweer gepresenteerd tijdens de huldes, tijdens  
oefenavonden wordt door het corps een  
vaandelshow ingestudeerd, die tijdens concours 
en schuttersfeest wordt gepresenteerd. Jan is  
tevens geweerschutter, elke dinsdagavond worden 

in het clubgebouw de schietprestaties verbeterd.  
Ook is Jan de initiatief nemer erebogen van  
buurtschap het Koender, de bewoners van het  
Binnenrijk erbij betrokken, daar worden nu massaal  
de vlaggen aan de gevel gehangen tijdens  
optochten door het dorp van schuttersfeest en 
concoursen. Ook voor Jan de bronzen speld en 
draagmedaille voor zijn inzet.
Melanie Jansen - 12½ jaar. De jongste in het 
gezelschap, in 2006 begonnen als narretje binnen 
de Schutterij, voorop lopend in de optocht, deze 
narretjes hoefden zich niet aan de jury regels te 
houden tijdens concoursen en mochten salto’s en 
gekke capriolen uitvoeren. Maar kleine meisjes 
worden groot en Melanie wilde Vendelier worden, 
dat leek ze geweldig om met de vlag een strak 
patroon te zwaaien en sinds 2010 begonnen als 
aspirant en nu bij de junioren vendeliers, waarbij  
ze tijdens de Gelderse Kampioenschappen en  
concoursen diverse eerste prijzen heeft behaald. 
Voor Melanie de bronzen speld en draagmedaille.
Emma Goossens - 12½ jaar, In 2006 begonnen  
als aspirant vendelier, daarna een jaar in het  
juniorencorps mee zwaaide en in 2012 tussen 
de senioren terecht kwam, maar Emma kan zich 
goed staande houden tussen deze mannengroep,  
terwijl ze toch in Nijmegen studeert, komt 
Emma altijd trouw naar de oefenavonden in het  
clubgebouw. Ook vele prijzen behaald tijdens GK 
indoor en concoursen. Voor Emma de bronzen 
speld met draagmedaille.
Henk Wolf - Lid van Verdienste. Op oude foto’s 
is te zien dat Henk in de jaren zestig al mee liep 
als Nar tijdens de jaarlijkse schuttersoptochten. 
Voor het eerst werd Henk Koning in 1997. In het 
jaar 2013 was het 5- jaarlijkse Keizerschieten door 
oud koningen, waarbij Henk de romp eraf schoot 
en de Keizerlijke titel kon toevoegen. Henk en 
Hennie 5 jaar lang Keizerpaar van de Schutterij 
en al die jaren de optochten mogen beleven in 
de koets. Vele koningsparen voorbij zien trekken. 
Ook mooie hoogtepunten van de schutterij mogen  
beleven, Schutterstreffen, het 125-jarig bestaan 

van de Schutterij met receptie, de GK Indoor  
vendelwedstrijden in de grote tent op het  
dorpsplein en het Federatief Kringconcours in 
Giesbeek. Henk en Hennie bedankt voor de  
tomeloze inzet van jullie als Keizerpaar. Aan Henk 
is de Zilveren speld met oorkonde uitgereikt als 
Lid van Verdienste, Voor Hennie een mooie bos  
bloemen.
Fred Kelderman - Lid van Verdienste, Fred  
actief fotograaf binnen de schutterij, afgelopen 
jaar heeft Fred te kennen gegeven hiermee te 
wille stoppen, 20 jaar lang alle schuttersfeesten, 
Indoor vendelwedstrijden, Federatieve concoursen 
en jaarfeesten op de gevoelige plaat vastgelegd, 
Fred heeft in al die jaren veel voorbij zien komen,  
gekke dingen maar ook mooie momenten. 
Heeeel veel koningsparen en keizerparen kunnen  
portretteren, knuppelkoninginnen en de vele 
volksspelen en kindermiddagen tijdens het  
schuttersfeest. In de beginjaren met camera en 
fotorolletjes, later kwam daar de digitale camera 
en dat ging wel een stuk makkelijker. Als Fred 
niet aanwezig kon zijn, dan nam Petra de camera 
ter hand, zodat er toch mooie plaatjes voor de  
hoogheden en het programmaboekje waren. Fred 
is een druk bezet man, als verzorger bij GSV en nu 
voorzitter van de Carnavalsvereniging is het begrij-
pelijk dat de fotografie voor de Schutterij mooi is 
geweest. Voor ons heel jammer, want Fred en Petra 
altijd aanwezig om de hoogtepunten van de Schut-
terij vast te leggen. Fred en Petra heel erg bedankt 
voor de inzet van deze mooie 20 jaren en aan Fred 
is de zilveren speld als Lid van Verdienste uitgereikt 
met oorkonde. Voor Petra een mooie bos bloemen. 
Voor de leden van verdienste was nog een attentie  
en voor alle partners een mooie bos bloemen. 
Het was een zeer gezellige en geslaagde avond  
waarbij om half elf DE verrassing. Peter Borkus 
van het vroegere “Caliber “ verzorgde een super  
optreden, met polonaise en meezingen. De  
gehuldigde nogmaals bedankt voor jullie trouwe 
inzet en op naar de volgende medaille!
Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.

HULDIGINGEN bij Schutterij EMM Giesbeek
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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

GIESBEEK - Zondag 20 januari wordt, in het  
clubgebouw van schutterij EMM in Giesbeek, het 
jaarlijks terug kerende besloten dartstoernooi de 
“Giesbeek Masters“ gespeeld. Dit toernooi wordt 
voor de 16e keer gehouden. Het meedoen gebeurt 
op basis van uitnodiging! Dit jaar doen er weer 
ruim 40 darters mee. Bezoekers zijn van harte  
welkom want de entree is gratis. De loting gebeurt 
om 11:30h en het toernooi begint rond 12:00h. 
Eerst in poulewedstrijden en daarna gaat het  
verder in de knock-out wedstrijden in een  
winnaarronde en verliezerronde. In het begin van 
de avond hopen wij dat de finales gespeeld zijn. 
In beide rondes zijn er prijzen voor de nummer  
1 t/m 3 en er is een prijs voor de hoogste finish.
Voor meer informatie over dit toernooi mail dan 
naar giesbeekmasters@outlook.com

Organisatie Giesbeek Masters

GIESBEEK - In de maanden november en december  
van 2018 werd traditioneel het 10 over Rood  
toernooi gehouden bij Café de Kruk. De  
belangstelling neemt ieder jaar toe, ook het  
afgelopen jaar, want er hadden zich maar liefst 70 
deelnemers aangemeld. Er werd dit jaar gespeeld 
op negen avonden en onderweg naar de finale 
avond moesten vele gerenommeerde biljarters 
het afleggen tegen op papier ‘mindere’ biljarters.  
Op donderdag 27 december waren er nog slechts 
24 deelnemers over, die eerst een halve finale 
afwerkten om vervolgens met de 12 besten te 
strijden om de geldprijzen, maar vooral om de  
titel kampioen 10 over Rood 2018. Voor de finale 
werd er eerst nog een verloting gehouden met vele 
prijzen, DVD’s, boeken, drank- en restaurantbonnen,  
ja zelf lingeriesetjes waren er te winnen en na 
deze avond bleek maar weer eens dat deze beter 
door de dames zelf gedragen kunnen worden. In 
de finaleronde werden de finalisten één voor één 
met hun eigen opkomstmuziek onthaald, wel  
jammer dat ze voor deze opkomst allemaal  
hetzelfde nummer gekozen hadden. In de finale  
bleek dat het nuttigen van alcoholische  
versnaperingen niet altijd een positief effect op 
de prestaties aan het biljart heeft. Christ ten 
Veen was daarentegen onverstoorbaar en wist in 
slechts een paar beurten de titel op te eisen, op 
gepaste afstand gevolgd door Siebe Witjes en  
Frans Weijers. De organisatie kijkt met trots terug 
op een zeer geslaagd en vooral gezellig toernooi 

en als dank voor hun inzet werden ze door Martin  
Kruk verblijd met een dagje biljartles van een  
drievoudig Nederlands kampioen. Nu maar hopen  
dat ze daardoor ook eens zelf tot in de finale  
geraken. Op de laatste drie avonden werd er 
een verloting gehouden en de opbrengst werd  
geschonken aan de biljart- en dartvereniging. 
De organisatie dankt iedereen voor zijn inbreng 

en hoopt dat er ook in 2019 weer velen aan dit  
gezellige toernooi zullen deelnemen. De volledige 
uitslag van de finale: 
1. Christ ten Veen, 2. Siebe Witjes, 3. Frans Weijers,  
4. Bennie Winterink, 5.Tonnie de Wild,  
6. Bas Pelgrom, 7. Jan Wieggers, 8. Paul Seegers,  
9. Dave Koenhen, 10. Stefan Willemsen,  
11. Coen Witjes, 12. Erik Wardenier.

(op de foto de top 3 van links naar rechts: Siebe Witjes, Christ ten Veen, Frans Weijers)

Christ ten Veen winnaar 10 over Rood toernooi 2018 Café de Kruk

Giesbeek Masters 2019

INGEZONDEN



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.
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CITROËN C3 AIRCROSS

Garage Schel
de Koppeling 1
6986 CS Angerlo
Tel: 0313 490760
www.garageschel.nl

Maak een afspraak of kom langs!

 De PCA dealer 
voor úw regio

PCA Gewoon Goed!

LID VAN

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

De Koppeling 1A  •  T 0313-490762
E info@schelbedrijfswagens.nl   •  I www.schelbedrijfswagens.nl
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ANGERLO - Belle Immers is een meisje van 10 jaar 
die samen met haar 2 jaar jongere broertje Lasse 
en haar ouders in het buitengebied van Angerlo 
woont. Belle en Lasse zitten op basisschool “De 
Trompetter”. Ook zijn ze lid van de voetbalclub 
en van de muziekvereniging “Nieuw Leven”. Belle 
speelt daar saxofoon en Lasse trommel. Candy 
Dulfer en Shanice van de Sanden zijn Belle’s grote 
voorbeelden.
Het eerste wat Belle ‘s morgens doet, is hun dieren 
verzorgen: een kat, een hond en 2 geitjes. Omdat 
ze vrij ver fietsen vanaf hun school wonen, brengt 
moeder Lisette de kinderen met de auto naar 
school.
Belle weet al wat ze later worden wil: Presentatrice  
van Het Klokhuis of van het Jeugdjournaal, maar 
onderwijzeres lijkt haar ook wel wat. Belle kijkt 
graag op tv naar Netflix, Zapp, Een huis vol en First 
Dates. Soms gaat ze naar de Disco “De Hobbit”.
Belle is dol op de baby’s die ook bij haar lieve  
gastouder Mirjam zijn. Ze helpt graag met het  
geven van de fles. Belle zegt dat ze nooit last van 
zenuwen heeft. Bij alles wat ze doet,  zet ze zich 
voor de volle 100 procent in. Dat verwacht ze  
eigenlijk ook van anderen, maar daar wordt ze nog 
weleens in teleurgesteld.
De grootste wens van Belle is dat haar oma weer 
beter wordt en dat ze zelf gelukkig blijft.

INGEZONDEN

GIESBEEK - Tweede kerstdag is traditioneel de dag 
waarop het fanfarekorps St. Gregorius uit Gies-
beek haar jaarconcert verzorgt. Elk jaar is het leuk 
om te constateren dat het korps naast traditionele  
elementen ook wat nieuws kan inpassen. Naast 
goed gespeelde muziek door het fanfarekorps, 
wist de slagwerkgroep onder leiding van Edwin 
Rosmulder ook haar juiste slag te slaan tijdens het 
spelen van het nummer Havana. De geluiden die 
de groep maakte werden op het projectiescherm 
begeleid door beelden uit Cuba waardoor de  
Cubaanse sfeer die de muziek opriep nog  
sprekender werd. Geprojecteerde beelden  
begeleidden de toeschouwers ook tijdens het  
spelen van o.a. Police Academy en The pirates of 
the Caribbean en vele andere nummers, die hen 
door Amerika voerde. Een stukje geschiedenis in 
beeld: zeer educatief. Natuurlijk is een concert van 
Grego niet compleet als het leerlingenorkest niets 
van zich mag laten horen. Dus speelden zij onder 
leiding van Theo Hammink zeer geconcentreerd  
het nummer Bebop en ook Pirates of the  
Carribean. Theo Hammink gaat na vele jaren 
het leerlingenorkest geleid te hebben de baton  
overdragen aan Edwin Rosmulder. Onder luid  
applaus en een passend cadeau kreeg die  
overdracht zijn beslag waarna het concert werd 
voortgezet met Faded gespeeld door Loes, Luuk 
en Edwin. Daarna volgde de reis door Amerika  
waarbij Oregon en Mexico in klanken werden  
gepasseerd. Argentiniës Eva Peron werd geëerd 
in een lied dat Irma Vermeulens ster nog verder 

deed stijgen. Uiteraard ontbrak in deze ode aan 
Amerika niet het lied New York waarin Jaques  
Verkerk op indrukwekkende wijze van zich liet  
horen. Samba de Rio Janiero haalde  de eventueel  
door de kerstdis veroorzaakte  indommelende  
toehoorder op aangename wijze weer bij de les. 
Amerika is niet compleet zonder Dolly Parton  
en haar stand in, Irma Vermeulen, zong niet  
onverdienstelijk van Negen tot Vijf. Als kers op de 
taart kwam daar nog een medley van Elvis Presley 
c.q. Jaques Verkerk bovenop waarna The Beach 
Boy middels een medley door het grote orkest, het 
concert aangenaam compleet maakte.  

Veelzijdig jaarconcert St. Gregorius Kind in haar 
omgeving

Zijn mede clubleden gaven aan dat hij naast een 
goede duiker ook vooral een fijne buddy is. Iedere 
week is hij er om te trainen in het zwembad en 
hij is een graag gezien lid in het clubhuis waar 

Foto: v.l.n.r. Stijn Palm (Genomineerde), 
Silvan Buiting (Duiker van het jaar), 
Wilbert Stapelvoort (Voorzitter)

Silvan Buiting wordt verkozen tot ‘duiker 
van het jaar’

hij wekelijks medeverantwoordelijk is voor een  
gezellige avond. Silvan neemt zelfs zijn duikspullen 
mee naar zijn werk in Nijmegen zodat hij ook daar 
na werktijd nog een mooie duik kan maken. Silvan 
kwam in januari 2006 als jeugdlid bij duikteam 
SAL. Hij leerde eerst snorkelen en heeft inmiddels 
meerdere duikopleidingen succesvol afgerond.

Wil jij net als Silvan ook lid worden van een  
gezellige vereniging en leren snorkelen of duiken? 
Ga dan naar www.subaqualibera.nl voor meer  
informatie en maak vrijblijvend een afspraak voor 
een gratis proefduik. Duikteam SAL geeft iedere 
donderdag speciale jeugdtrainingen voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Onder begeleiding van enthousiaste 
trainers leren de kinderen snorkelen en duiken, 
werken ze aan hun conditie en speciale funlessen 
waarin we bijvoorbeeld gaan nachtduiken zorgen 
voor de nodige spectaculaire afwisseling. Een  
duikopleiding kun je volgens als je 14 jaar of ouder  
bent. Duikteam SAL geeft duikopleidingen voor  
beginnende en gevorderde duikers. Wil je liever  
eenmalig duiken met al je vriendjes of  
vriendinnetjes? Geef dan een super cool duik 
feestje waar nog heel lang over nagepraat gaat 
worden.

2019 begon goed voor Silvan Buiting. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van duikteam Sub Aqua Libera (SAL) 
uit Lobith werd hij door zijn medeclubleden gekozen als duiker van het jaar.
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl

INGEZONDEN

ANGERLO - Op 6 januari heeft Angerlo Vooruit 
het traditionele snert-toernooi georganiseerd. Ca 
70 deelnemers streden om de winst. Na afloop 
was er heerlijke snert voor de deelnemers en  
belangstellenden.
In de middag volgde de nieuwjaarsreceptie.
Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst van heeft 
het bestuur een aantal jubilarissen gehuldigd. 
Het betreft Andre Koenders (25 jaar) Fred Schel 
(40 jaar) Peter van Zadelhof (40 jaar) en Vincent  
Kupper (40 jaar) De jubilarissen ontvingen uit 
handen van de voorzitter de fel begeerde Angerlo 
Vooruit clubspeld.
Daarnaast heeft de vereniging een vijftal leden  
benoemd tot ere-lid. Deze bijzondere titel valt slecht 
weinigen ten deel. In het afgelopen jaar heeft het 
bestuur van Angerlo Vooruit een aantal objectieve 
criteria benoemt waaraan kandidaten moeten  
voldoen om voor deze eretitel in aanmerking  
te komen. Dit is voor de toekomst vastgelegd  
maar het bestuur heeft gemeend op basis van 
de gestelde criteria ook nog eens achterom  
te kijken. Wim Nieuwenhuis, Jan Bruijnderinck,  
Rinus Beerntsen, Jan Tiecken en Leo Engelsman 
hebben zo veel voor de vereniging betekend dat de 
ledenvergadering hen heeft benoemd tot ere-lid. 
Tijdens nieuwjaarsrede van de voorzitter werden 
alle betrokkenen gedecoreerd onder luid applaus 
van alle  aanwezigen. 
Kees Nederhoff maakte verder bekend dat de 1e 

Op de foto ziet u staand vlnr Kees Nederhoff (voorzitter), Wim Nieuwenhuis, 
Jan Bruijnderinck, Rinus Beerntsen en Jan Tiecken. Andre Koenders en Fred Schel zitten  
gehurkt op de voorgrond. Leo Engelsman, Peter v Zadelhof en Vincent Kupper ontbreken 
op de foto.

Nieuwjaarsreceptie Angerlo Vooruit
selectie van Angerlo Vooruit ook volgend seizoen 
getraind zal worden door Ico Bod en zijn assistent 
Berry van den Berg. Ico begint aan dan aan zijn 
4e seizoen. Het bestuur is zeer content met de  
toezegging van het tweetal.
Tenslotte stond de voorzitter nog stil bij de  
ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Het dak 

zit erop en we hebben in december een zeer  
belangrijke beslissing genomen in het kader van 
duurzaam bouwen. We gaan voor een duurzame  
hybride oplossing met 140 PV panelen,  
warmtepompen en led verlichting. Het loopt prima! 
Na het officiële gedeelte van de receptie bleef het 
nog lang gezellig in de kantine.
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MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Marconistraat 33 | 6902 PC Zevenaar
T (0316) 34 10 12  |  F  (0316) 34 41 94
info@autovreman.nl  |  www.autovreman.nl

Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

Wij leveren nieuwe en jong gebruikte auto's. 
Door onze merkongebondenheid kunnen we 
de auto vinden die het best bij u past. 

• Aircoservice 
• Apk & onderhoud
• Bandenwissel 
• Diagnose 
• Eigen opslag in ons bandenhotel
• Pechhulp / mobiliteitsgarantie
• Uitlijnen 
• Wielwasmachine
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Italiaanse
andijviestampot
Heerlijk de ‘stamppot-tijd’ is weer begonnen! 
Een lekkere variatie op de gewone andijvie-
stamppot is deze met Italiaans tintje. 

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

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

samen met de worstjes. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle 
Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

Thema: de Schepping
Datum:  20 januari 2019
Plaats:  Komdersuut (naast de Galluskerk), 
 Angerlo
Aanvang:  16 uur

Kom kennismaken met verhalen uit de Bijbel!
Op 20 januari a.s. gaan we weer Kliederkerk  
houden. Dit keer zijn we te gast in Pioniersplek 
‘Komdersuut’ (voorheen pastorie) naast de  
Gallluskerk in Angerlo. Gezinnen met kinderen  
maken samen kennis met de betekenis van  
verhalen uit de Bijbel. Deze keer is het thema “De 
Schepping”. Dat belooft weer een leuke middag  
te worden! We hebben een aantal spellen en  
activiteiten die erg leuk zijn om met elkaar te 
doen. We sluiten af met een gezellige gezamenlijke  
maaltijd. We gaan er weer een mooi feest van  
maken!
Je mag gewoon binnen lopen met je vader en  
moeder en hoeft geen lid te zijn van de PKN  
Angerlo-Doesburg. Als je wil mag je ook met je 
opa en/of oma komen. Oudere broertjes en zusjes 
komen natuurlijk ook mee. Voor hen hebbben we 
speciale uitdagingen.

Om de maaltijd goed te kunnen plannen is het wel 
fijn als je van tevoren opgeeft met hoeveel mensen 

je komt via Kliederkerkdoesburg@gmail.com
De deur is open vanaf en 16 uur we beginnen om 
16.15 uur. Om 18 uur gaan we eten zodat iedereen 
weer op tijd thuis kan zijn.
Er is geen toegangsprijs maar een vrijwillige  
bijdrage wordt gevraagd om ook volgende  
Kliederkerk vieringen mogelijk te maken.
Om alvast naar uit te kijken, kun je de volgende 
Kliederkerkdata al in de agenda 
van 2019 zetten:
17 maart Arm en rijk
26 mei Storm op het meer

Wil je meer weten over wat Kliederkerk inhoudt,  
dan kun je via onze facebook pagina:  
kliederkerk-doesburg of op www.kliederkerk.nl 
meer informatie vinden.

Kliederkerk Doesburg, Kom je ook?
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
WWW.KNORENKNALPOT.NL OF VOLG ONS OP 

@KNORENKNALPOT

/KNORENKNALPOT#KNORENKNALPOT

JOHN WEST | STEF EKKEL  

DJ DONNY | 2 MAART 2019

LOCATIE: HET HOF VAN GIESBEEK

AANVANG: 20:11 UUR | VOORVERKOOP:  

CAFETARIA JOOSJE €10,- | AAN DE DEUR: €15,- OF VIA 

LIDMAATSCHAPSKAART C.V. KNOR- & KNALPOT
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
Zondag 27 januari 10.00 uur  Oecumenische viering te Giesbeek, 
   Ds. G. Jansen, Zang- en Vriendschap

Zaterdag 2 februari 19.00 uur  H. Eucharistie, 
   Pastoor Thanh en Past. J. Heemink, 
   Caeciliakoor
Dinsdag 5 februari 10.00 uur  H. Eucharistie, 
   Pater G. Remmers, Samenzang
Zaterdag 16  februari 19.00 uur  Woord- en Communie, 
   Mw. B. Hakvoort, Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
Zondag  20 januari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
Zondag  20 januari 16.00 uur  Komdersuut i.s.m. 
   (Pioniersplek) Komdersuut
Zondag  27 januari 10.00 uur  Galluskerk: ds. Chris Kors

Zondag  03 februari 10.00 uur  Martinikerk: ds. Dirk Engelage
 16.30 uur  Martinikerk: Esther Gerritsen
   Preek van de Leek
Zondag  10 februari 10.00 uur Martinikerk: ds. Chris Kors
Zondag  17 februari 10.00 uur Galluskerk: ds. Chris Kors
Zondag  24 februari 10.00 uur  Galluskerk: ds. Roel van Oosten

PKN kerk Lathum-Giesbeek
Zondag 20 januari  ds. W. van Wakeren
Zondag 27 januari  week van de eenheid: 
 oecumenische viering in Giesbeek; ds. G. Jansen

Zondag 3 februari  ds. A. Hiemstra; Heilig avondmaal
Zondag 10 februari  ds. G. Bomer
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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 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
24 jan. ‘19 Lezingavond van de Cultuurhistorische Vereniging; Kleine zaal in
 het Kulturhus De Brede Blik  (zaal is open vanaf 19.00 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
12 feb. ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus 
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 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.
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
12 mrt ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus 
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 uur)
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.
9 april ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus  
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 uur)

De PCOB - afdeling Doesburg en omgeving  
organiseert eens per maand (op dinsdag)- in de 
maanden september tot en met mei – een middag 
voor haar leden. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom! 
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant 
van Grotenhuys, van 14.30 tot ca. 16.30 uur. 
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg. Ingang 
aan de achterkant bij het restaurant.

29 januari houdt Bert Stulp een lezing over  
verdwenen dorpen. 
Iedereen weet wel dat door natuurrampen, denk 
aan overstromingen in Zuid West Nederland 
maar ook door menselijk toedoen -  bijvoorbeeld  
stadsuitbreiding - dorpen verdwijnen. 
Bert Stulp heeft hier een studie van gemaakt en 
kan daar boeiend over vertellen. Hij heeft er zelfs 
boeken over geschreven.

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 
55 jaar en ouder. De bijeenkomsten vinden eens 
per maand plaats op een donderdagmiddag van 
14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
Het adres: ‘Wehmerhof’, Dorpsstraat 33 in Angerlo 
(dit is het gebouw achter de Galluskerk) 
Contact: Ine Lebbink, email: ine@lebbink.org

14 februari a.s. komen Ina Timmer en  Arie Niks 
met een lezing over de geschiedenis van het  
huwelijk getiteld:  “ Verliefd, Verloofd en Getrouwd “.  
Bent u van plan te komen, wilt u dan trouwfoto’s  
van ouders, kinderen en kleinkinderen meenemen? 
dan kunnen we daar een (kleine) expositie van  
maken.

INGEZONDEN

Sfeervolle 
Kerstzangdienst
ANGERLO - In de overvolle De Meent werd de  
zondag voor de Kerst voor de 58e keer een  
gezamenlijke kerstzangdienst gehouden. 
Op weg naar De Meent werden de bezoekers  
begroet met de warme klanken van de  
midwinterhoorns en de kerkklokken
.Muziekvereniging “Nieuw Leven”ondersteunden 
de bezoekers met de samenzang van diverse  
bekende liederen.
Dominee Chris Kors probeerde via sociaal media 
meer vrede in de wereld te brengen.
Het schoolkoor ( zie foto ) almede de jeugd van 
“Nieuw Leven” hadden in 3 weken tijd verschillende  
nieuwe kerstliederen ingestudeerd ( chappo )
Trio Edge en zanggroep Spontaan brachten elk op 
hun wijze tal van mooie kerstliederen ten gehore. Lezing over de geschiedenis van het 

huwelijk bij het Ouderencontact in de 
Wehmerhof

PCOB- middag op 29 januari in het 
restaurant van Grotenhuys



• pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 januari 2019 •• pagina 14 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 januari 2019 •

CULTUURHISTORISCH

Bahr is een gehucht en van oorsprong een  
bannerij, in de huidige gemeente Zevenaar. Bahr is  
eeuwenlang de residentie geweest van de heren 
Van Baer.
Mogelijke oorsprong
De bannerij van Baer, ligt ten oosten van de IJssel 
in de Liemers. De eerste adellijke heren van Baer  
noemen zich oorspronkelijk Van Rheden. Ook 
de heren van Heerde en van Lathum zijn nauw  
verwant aan deze familie. In het aloude rijmpje  
over de bannerheren figureren de heren van 
Baer als oudste geslacht. De namen Frederik en  
Gerard die veelvuldig in de familie voorkomen 
doen denken aan afstamming van Gerhard 
(III) “Mosellanus” en zijn Luxemburgse vrouw.  
Misschien dat daarom de meeste heren van Baer 
“Frederik” heten. Het verklaart hun oude afkomst, 
maar zeker is dit allerminst en bewijzen voor deze 
theorie zijn er niet.
Het geslacht Van Baer stamt af van het geslacht 
Van Rheden. Het Bahrse gebied behoorde in de 
12e en 13e eeuw dan ook tot het kerspel Rheden  
en omvatte een groot deel van de oostrand van 
de Veluwe, inclusief Velp, Westervoort, Driel en 
Oosterbeek. Akten uit 1342 vertellen dat de  
heerschappij over Velp, Oosterbeek en Driel 
zijn verkocht aan hertog Reinoud II van Gelre,  
waardoor van de heerschappij van het geslacht 
Van Baar niets anders is overgebleven dan het  
gebied van Bahr en Lathum. In 1544 wordt Bahr 
omschreven als een ‘huyssinge’ ende hofstadt 
(erf), gelegen aan de ‘Ysselle’ (IJssel).

Bahr
Hoedendingen organiseert Ambachtelijke  
en Kunstzinnige cursussen en workshops voor 
mode & modeaccessoires.

Kom dus naar Hoedendingen en...

Maak uw eigen sieraad bij “Introductie  
Edelsmeden” Creëer uw eigen hoed bij Hoeden 
maken
Ontwerp een “feather cocktail hat” bij Berry op 9/4 
Gebruik de speciale strijktechniek van Myra op 13/4 
of
Leer Broderie en Moulage bij Ton
Maak een andere soort Buntal-hoed
Verwerk resten tot een fascinator
Maak kennis met Fosshape
Ga kantklossen met zilver met Lidwien en nog 
meer!

En let op: Marianne Jongkind geeft 25 en 26  
januari haar voorlopig enige cursus van 2019 in 
Lathum!!! 
Neem de gelegenheid om nog 2 dagen van haar 
fenomenale kennis en vaardigheid te genieten!

Nieuw: de “Mix-strippenkaart” te gebruiken voor 
zowel de hoedencursussen als voor de edelsme-
den-cursus van Marjorie! Zie de webshop allfor-
hats.nl.
Meld u aan via de webshop.

In de webshop https://allforhats.nl/workshops-en-
cursussen/ kunt u onder cursussen alle informatie 
van tijden, data en kosten vinden en inschrijven; 

onder cursussen/agenda heeft u het overzicht per 
maand.

Extra: de webshop www.allforhats.nl wordt het 
komend jaar weer verder uitgebreid met artikelen.

Korte terugblik: Hoeden en Sieraden Festival.
Het was één groot feest op 2 september j.l.: er 
waren veel mensen, mooie hoeden en sieraden, 
de veiling bracht 500 Euro op voor school en de 
schooltuin ziet er al anders uit! De Gelderlander 
had een groot stuk geschreven met 2 foto’s. De 
workshops van Berry en Myra waren al een groot 
succes, die van de andere docenten zijn dit jaar.
 
Locatie: Huis te Lathum, Koestraat 33, 6988 AA 
Lathum ( bij Arnhem)
Info: hoedendingen@gmail.com 
Webshop: www.allforhats.nl 
Website: www.hoedendingen.nl

INGEZONDEN

De Nationale Voorleesdagen 2019, van 23 januari 
t/m 2 februari 2019, worden ook in Kunstwerk! 
de Bibliotheek Liemers gevierd! Deze dagen zijn  
bedoeld om het voorlezen aan kinderen, die zelf 
nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Voorlezen is 
goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. 
Kunstwerk! De Bibliotheek Liemers  organiseert 
daarom leuke en interactieve voorleesactiviteiten 
voor kinderen. Op 23 januari komt Kinderopvang 
Humanitas naar de bibliotheek in Zevenaar voor 
een speurtocht. En er wordt tijdens dit bezoek  
natuurlijk voorgelezen uit Een huis voor Harry.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt het 
belang van voorlezen nog eens extra benadrukt.  
Maar Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers  
ondersteunt ouders ook graag bij het voorlezen  
na deze week, met een uitgebreide collectie  
fantasierijke prentenboeken bijvoorbeeld. Onze  
bibliotheekmedewerkers zoeken graag mee naar 

een boek dat past bij elk kind. Kinderen van 0 
tot 6 jaar, die tijdens de Nationale Voorleesdagen  
lid worden van onze bibliotheek, krijgen een  
gratis vingerpoppetje de dikke kater Harry met het 
kleine hartje van goud (zolang de voorraad strekt). 
Voor meer leuke activiteiten in de vestigingen 
van Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers tijdens de  
Nationale Voorleesdagen verwijzen wij je graag 
naar onze website.

Een huis voor Harry van Leo Timmers (Querido) 
is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019. 
Het prentenboek zal centraal staan tijdens De  
Nationale Voorleesdagen.
Voor meer informatie: zie www.liemerskunstwerk.nl. 

Peuters en kleuters naar de bibliotheek 
tijdens De Nationale Voorleesdagen

De NVBG (Nederlandse Vereniging voor Beeld 
en Geluid) heeft maandelijks een avond in het  
Kulturhus De Brede Blik te Giesbeek.
Op deze avonden kun je genieten van mooie  
fotografie presentaties aangevuld met muziek en 
/ of geluiden.
Allerlei thema’s en onderwerpen komen voorbij; 
van natuur tot industrie en dit alles aangevuld 
met veel bruikbare tips voor o.a. apparatuur en  
software.
Nog resterende avonden dit jaar: 12 februari, 12 
maart en 9 april
Waar: Grote zaal in het Kulturhus De Brede Blik  
(zaal is open vanaf 19.30 uur)
Voor geïnteresseerden is de prijs voor een enkel 
bezoek: € 3,50
U bent van harte welkom!

Fotografie 
Presentaties met 
Geluid

Hoedendingen
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AN- SUPPORTER

Gezocht: AN-Supporter
Het Angerlo’s Nieuws: Eigen nieuws, op papier gezet door mensen uit onze 
dorpen. Allemaal vrijwilligers die zo op hun manier een steentje bijdragen 
aan onze dorpen. Wij kunnen echter niet verder zonder een extra finan-
cieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de AN-sup-
porters; een harde kern lezers die ons financieel ondersteunen. U betaalt 
als AN-supporter € 24,00 per jaar, voor 12 edities, en krijgt daarvoor een 
ereplaats in ons supporterscolofon, dat vast onderdeel is geworden van 
het Angerlo’s Nieuws.

Doe mee, wordt AN-supporter 
U kunt het bedrag overmaken naar: ‘Stichting Angerlo’s Nieuws’ IBAN-
nummer NL 50 RABO 0321 6455 29 onder vermelding van ‘Angerlo’s 
Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.

• St. Vrienden van de Giese toren • Mw. M.W.G. Senhorst-vd Boom • A.J.G.  
Wieggers • P.L. Wieggers-Vermeulen • A.G.M. Huting-Jansen • Hr. M.J. Fohr MW. 
P.R. Fohr Borger • Hr. en mevr. Mosterman • J.G. Kelderman • A. Vlemingh •  
Bernadet en Bert v.d. Saag • Mw. J. Zuydam Rozendal • J.J.W. Kelderman- 
Leenders • St. Sinterklaas Angerlo • Otto en Sabine Salomons • Henk en Ineke Kock •  
Seniorenver. Met Elkaar voor Elkaar • G. Hendriksen en K. de Man • J.J. du Croix 
Mw. A.C. du Croix-van Bon • Mw. S. Sloot-Hensel • Paul en Lia Ubbink • T.G.M. 
Pelgrim • Fam. Looten • Robert en Monique Wieggers • J.H. Peters • Lies en 
Wim Tieben • H. Gronloh en R.A. van Dijk • Henk en Thea Hulshorst • Gelderse  
Vlaggenhandel • Willy en Doortje Albers • Dietmar en Wencke Huber • mw. H.J. van 
Beek-Schieven • Peter Brattinga • D. Zweers • Harry en Gera Leenders • Uit de verf 
Communicatie • F.J.H. Postma • Hr. J. Beer en Mvr. J Beer-Wichhart • Hans Wieggers 
• A.B. van Hunen • Mw. A. Bouter-Jugnon • H.B.O.M. Teering • Gerard en Willy  
Witjes • Parochie St. Willibrordus Giesbeek • Pelo Industrietechniek • A. De Reuver-
G.v. Groningen • Pacific Ned. Fam. Pieterman • Jarg v.d. Broek • Marga en Marcel  
Kok • G Mol C. Storteboom • R.I.M. Witten • Stucadoors- en Terrazzobedijf 
Tonin • PC-Arts • Protestante Gemeente Lathum/Giesbeek • Hanneke en Nanne  
Kampstra • Govert en Carla Koers • Koozand • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekij •  
Anneke Nijman en Adri Breure • Wim van Haren •A.J. Witjes • Koersbalver. De Juiste 
Koers • A.J. Elffrink • Drum- en Showfanfare Red & Black • Jan en Gerda Polman 
• N.P. Vermeulen • E.C.P. Hendriks-Reijmer • G. Mollink Cunningham • L.T. Klein 
Herenbrink • H. Derksen • Henny en Otto Bonte • A.G. Huting-Jansen • Vrouwen  
van nu Angerlo • E.M. Witjes • Kees en Mia Goes • Geert en Til Witjes • G.J.  
Tomassen • C.V. De Deurdouwers • E.H.J.M. Thiel • J.G. Geurds • Mw. J.S.  
Wieggers-Worm • Fanarekorps St. Gregorius • 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 • Danny en Kristianne Wolf • H.M. 
Berends • Corrie en Frans Worm • Joop Baars • H. Abbing • Mevr. M. Rispens-Visser 
• Ans en Michel Szoltek • G.S.V. ’38 •Joost Thiel • Jan enMieken Deen • Wim en 
Marietje Lourens • W Vels • Vrienden v.d. Lathumse kerk • Diny van Bommel • 
Ontsanningver. V. Ouderen Angerlo • G. Bolck en J. Bolck –Winterink • Vrouwen 
van nu Angerlo •

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl

Op donderdag 24 januari a.s. is in het Kulturhus De Brede Blik te Giesbeek een 
lezingavond van de Cultuurhistorische vereniging. 
Er komen bij deze avonden uiteenlopende onderwerpen aan bod die meestal 
over plaatselijke wetenswaardigheden gaan. Gebouwen, tradities, personen 
enz.
Waar: Kleine zaal in het Kulturhus De Brede Blik  (zaal is open vanaf 19.00 uur)
U bent van harte welkom.! 

Lezingavond van de 
Cultuurhistorische Vereniging

Opoe had d’r hele leven,
Voor de kinderen gesjouwd, 
Al d’r meisjes  en d’r jongens 
Waren na elkaar getrouwd.
Toen is opoe in gaan wonen

Bij d’r jongste lieveling
En daar wachtte ze geduldig
Tot ze naar het kerkhof ging.
In het begin was opoe alles,
Ieder was haar aangenaam

‘t warmste hoekje naast de kachel,
‘t mooiste plekje voor het raam.

Maar toen opoe’s spaarbankboekje 
helemaal was afgezet en toen opoe lam ging liggen

Moest ze s’middags vroeg naar bed.
Eerst moest opoe naar de keuken, had d’r lieveling gezeid,

Toen moest opoe naar de zolder,
In de bedstee van de meid.

Maanden lag ze daar te suffen,
Niemand had meer medelij tot de 

Kleine meid kwam zeggen
Dat d’r opoe niks meer zei.

Koos Speenhof

INGEZONDEN
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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!


