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Ouwe reut
Een voordeel van kinderen is dat ze je bij 
de tijd houden. Ondanks jezelf blijf je op de 
hoogte van wat actueel is: muziek, films,  
media en zelfs de taal die gebezigd wordt. Als 
ze uitvliegen (phoe, ouderwetse formulering 
is dat) vervliegt ook die tijd: je bent weer  
aangewezen op jezelf en vrienden die  
dezelfde leeftijd meetorsen. Verrassend hoe 
snel je dan achterblijft. Dat wordt pas echt 
erg als je op een onhandige, halfbakken 
manier probeert aan te haken en je jezelf 
belachelijk maakt (vooral in je eigen ogen; 
de wereld en haar inwoners besteden geen 
aandacht aan jouw gestuntel en je gêne is 
daarom overbodig). 
Misschien is het om me tegen dat gevoel 
te beschermen, of om me juist af te zetten  
tegen wat verandert, dat ik vasthoud aan 
oude reut, zoals mijn muziek. Die speel ik  
zoals het hoort. Ik draai lp’s en heb een  
jukebox (in reparatie) en daar ben ik graag 
mee bezig. Steeds weer uitkiezen, allerlei 
poets- en mikhandelingen, de tik en de ruis, 
genieten maar. 
De kinderen weten dat en ik merk dat ze zo 
op de een of andere manier bij mij in de tijd 
komen. In mijn oude reut herkennen zij iets: 
het echte, de beleving, het ongecompliceerde 
of juist het knappe, en toch ook de wortels 
van waarnaar zij nu luisteren. Nieuw in mijn 
reut-verzameling is Marvin Gaye, gekregen.  
Ik superblij, mijn kinderen oprecht fan.  
(Guido, hartstikke bedankt, hij is goed  
terechtgekomen.) Voor alle leeftijden geldt: 
ook oud is vaak goud.

Verkiezingen: keuzestress

Op het moment dat je de keus maakt, is er even 
de bevrijding: yes, dit is wat ik wil. Want tot 
dan zijn er talloze maren en mitsen; allemaal  
mogelijkheden waarvoor ook wat te zeggen is. 
En voor die ene tel laat je dat allemaal achter je: 
na wikken en wegen en bij volle verstand heb je 
de beste optie genomen. Een klein feestje waard, 
toch?
Nog in dat moment komen alle niet benutte  
opties je links en rechts voorbij knallen. Was dit wel 
helemaal wat je wilt? Komt deze keus overeen met 
jouw idealen, jouw toekomstvisie? Vandaag mis-
schien wel, maar morgen? En hoe duur komt dit 
moment je dan te staan, later, wanneer de wereld  
die jij nu kiest niet is geworden zoals jij, ouder en  
wijzer geworden, wilt?

Het feest van de democratie gaat weer  
plaatsvinden: we gaan naar de stembus. Ik ga 
ervan uit dat u ook gaat. Niet gaan is immers de 
enige optie die er in ieder opzicht niet toe doet. 
In dat hokje creëert u een stukje toekomst. Daar 
doen enkelen wat lacherig over, stemmen is onzin.  
Maar in mijn ervaring zijn dat juist de mensen 
die het hardst mopperen over wat hen overkomt, 
zonder dat zij daar wat over te zeggen hadden en 
hebben. Als niet-kiezer telt je stem niet, ook na de  
verkiezingen.
Niet kiezen is gegarandeerd een gemiste kans. Of 
ik altijd de beste keus gemaakt heb? Zeker niet, 
maar ik heb alleen spijt van die ene keer, dat ik 
niet ging. 

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
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ADVERTORIAL

Doe mee met het 8e Eijkelkamp Foundation Tournament
Op zaterdag 15 juni vindt de 8e editie van het Eijkelkamp Foundation  
Tournament plaats in Giesbeek. Een 6x6 voetbaltoernooi waarvan  
het inschrijfgeld volledig ten goede komt aan project De Water  
Ondernemer in Benin. Team Galacticos ging er vorig jaar met de  
wisselbeker vandoor. Wordt jouw team de opvolger? 

Sportpark ‘De Does’ in Giesbeek verandert op 15 juni in een heuse  
voetbalarena als er gestreden wordt om de Eijkelkamp Foundation Trofee. 
Op een half voetbalveld wordt er een 6x6 voetbaltoernooi gehouden. Het  
inschrijfgeld bedraagt 75,- per team dat mag bestaan uit maximaal 10 personen.  

Na de prijsuitreiking wordt het Eijkelkamp Foundation Tournament 
afgesloten met een gezellige en overheerlijke bbq, verzorgd door  
Slagerij Witjes. Geef bij inschrijving aan of jouw team hier gebruik van 
wil maken.

Schrijf je vóór 31 mei in met je voetbalteam, vriendengroep, buurtvereniging,  
bedrijf of straat en scoor voor het goede doel. Het inschrijfgeld gaat naar 
project De Water Ondernemer in Benin van de Eijkelkamp Foundation.  
De stichting is in 2011 opgericht ter ere van het 100-jarig bestaan van 
de Royal Eijkelkamp. Kijk voor meer informatie over het project op  
eijkelkampfoundation.com. 

De eerste twee edities van het voetbaltoernooi werden gewonnen door het 
voetbalteam van DHL. De 3 daaropvolgende jaren was team Galacticos uit 
Giesbeek de beste. In 2017 won Team Thiel, waarna vorig jaar wederom Team 
Galacticos de beker mee naar huis nam. 

Meld je aan vóór 31 mei 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 de lach geschøte!?

Ut carnaval hek nie met de paplèpel  
ingegøten gekregen. Vrogger waster in Gies 
nog gin vereniging en waster ok nog gin geld 
veur die gekkugheid.  Mor goande de tied, 
werd de Knor en Knalpot opgericht en was ut  
inhøken en meedeinen.  Biezonder gezellug  
waren de aøvenden in de Carnavalsburcht van 
ut Hof van Gies. De andere dag met de road 
van elf in un Shovel ut dørp deur, un biertje 
veur ut griepen en hup met de geit. Un paar 
joar hewwe ok nog in Brabant carnaval  
kunnen vieren toen we doar woonden. In onze 
stroat was dur un loopgroep en ok doar was 
ut inhøken en meedeinen. Drie dagen stonden  
in ut teken van de carnaval en ei zin had  
begon ie al op vri-jdag veur de carnaval. Koj 
dus vijf dagen aan de bak. Mooi man, de  
meesten in onze groep kwamen bi-j mekaar  
øver de vloer, en dan at je hier en dan doar 
un bord boeremoes of worstenbreudjes enzo. 
Dit joar begon ut feest veur ons met de  
seniorenmiddag in ut Hof van Giesbeek.  
De road van elf het doar altiet un strak  
programma veur in mekaar gestøken en dur 
kon veul gelachen worden en gelukkig waster 
ok genog te drinken en te happen. Driekus onze 
bekende tonproater was weer goed op dreef as 
Allochtoon zeg mor Toon met zien Allochtonia 
zeg mor Tonia met hun acht kinderen, zeg mor 
Achmet. Hier en doar moster bijna iemand  
beademd worden deurdat ie in ut lachen bleef. 
De road van elf had un mooie performance  
uutgedacht en de seniorenprins un mooie  
proclamatie en ieder hat ut geweldug nor de 
zin. De optocht was ok goed verzørgd, mor 
viel un bietje int water. Jammer want dur lie-
pen mooie items in rond. De bijen waren erbij, 
of is ut de beien waren erbei? En veural de  
spreekwoorden die rondliepen spraken mien 
wel aan. Met taal speulen is wel un bietje mien 
ding, dus hier goan we dan effen met in de  
vervørmingen van verspreekwoorden en  
gezegdes. De volgenden koj in de optocht lèzen: 
Het leven is als een frikadel, je moet hem zelf 
speciaal maken. Of de volgenden: Het leven is 
als een neus, je moet er uit halen wat er in zit.  
Als je het niet meer trekt, moet je duwen. Elk 
voorjaar heeft zijn najaar. Vroeger was ik jong 
en knap, nu alleen nog maar knap. Alcohol lost 
geen problemen op, maar ja, melk ook niet.  
Beter een zes zonder stress dan een zeven zonder  
leven. De volgende verspreekwoorden hebben  
de redactionele goedkeuring, denk ik, niet  
overleefd: Jouw kouwe hand(en) in haar warme  
boezem steken. Hoge bomen geven lange  
planken. Een mooie buurvrouw is beter dan 
een verre vriendin. De soep wordt niet zo heet  
gegeten als ie niet wordt opgediend etc. Alaaf 
3x. En nu ist vasten. Suc6.
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Sleutelfestijn Deurdouwers - Knor en Knalpot 

In de kantine van Angerlo Vooruit speelde het zich 
allemaal af op de zaterdag voor het Carnaval. Wie 
o wie mag de sleutel in ontvangst nemen van het 
bevoegd gezag van de gemeente? Want de sleutel  
vormt in dit geval de basis van de macht in  
Carnavalsland en dat gedurende drie  
carnavalsdagen. Gespannen gezichten bij degenen 
die het waar moeten maken, want wat krijgen we 
voor onze kiezen? Welke gekkigheid moeten we 
nu weer uithalen om het begeerde kleinood te 
bemachtigen? Nou dat viel allemaal reuze mee, 
het bedenken van de opdrachten lag dit jaar in 
goede handen van de Sleutelfestijncommissie en 
die kende het klappen van de zweep. Een zweep 
zeg je? Nee die kwam er vandaag niet aan te pas. 
Wat dan wel: nou eerst mochten de jeugdprinsen  
en prinsessen met een rietje, kleine balletjes  
aanzuigen en die als de wiedeweerga in een 
bakje verderop deponeren en dat allemaal in een  
beperkte tijd.  Spannend zeg… gillen… nou ja de 
supporters dan. Daarna mochten  de raden van 
elf hun kunsten op het gebied van hoofdnylon 

coördinatie laten zien tijdens hun wedstrijd. Hoe 
ziet dat er dan uit hoofd nylon? Stel je voor: in 
een nylon zit een tennis- of andere bal. Die nylon  
trek je over je hoofd. Je rent vijf  meter naar een 
fles die gevuld met water op de grond staat. Je 
slaat via juiste coördinatie die fles om met je 
hoofd… nou ja met de bal die in de nylon hangt en  
gestuurd wordt door je hoofd.  Je rent weer 
terug en de ander is aan de beurt. Lachen 
man. Het volgend deel van het festijn was: de  
lettervuilniszakkenopdracht. Leuke opdracht en je 
moet snel schakelen, want welke twee letters staan 
er op jouw vuilnis zak en met welke kant –voor of 
achter- moet jij in de rij van vier zakken gaan staan 
om het juiste woord te vormen. Getrek en geduw 
maar elke vraag kreeg zijn gewenste antwoord. 
Na puntentelling en nog eens natellen bleken de  
Deurdouwers uit Angerlo de winnaar van het  
festijn te zijn. Zij kregen de sleutel van de  
wethouders die het een hele sportieve en mooie  
wedstrijd vonden met een terechte winnaar…
deze keer. 

Cecilia kerkkoor van de St. Martinuskerk
Zo nu en dan gebeuren er in Lathum en Giesbeek 
bijzondere dingen. Op het ogenblik studeert het 
Ceciliakoor een apart stuk in.. Het koor doet dat 
onder de bezielende leiding van Dirigent Trudi  
Boelee. Met veel passie en toewijding laat ze de 
leden hun stem gebruiken. Op zich is het al een 
gezonde sport zingen. Samen zingen verbindt 
mensen.
Op vrijdag morgen repeteert het koor van 10.00 
tot 12.00 uur met daarin een korte koffie/ thee 
pauze. In 2018 is het koor al begonnen aan het 
muziekstuk. Het gaat om een stuk dat meestal 
maar een keer per jaar gezongen wordt.
In dit geval gaat het om een gezongen kruisweg. 
Het Cecilia Kerkkoor wordt daarbij ondersteund 
door een aantal zangers van andere koren. De 
kruisweg is een verhaal over het lijden en sterven 

van Christus. Het verhaal is opgedeeld in veertien  
staties, veertien gedeelten die steeds een aspect 
van het lijden belichten. Na de carnaval, op  weg 
naar Pasen komt de passie steeds meer in de  
belangstelling. Op televisie kunnen we kijken naar 
The Passion 2019. Dat gaat om hetzelfde verhaal. 
De teksten zijn geschreven door Cees Remmers, 
de muziek is gecomponeerd door Martien van  
Woerkom. Op goede vrijdag 19 april om 15.00 uur 
zal het koor de kruisweg zingen. Het is een sobere 
gebeurtenis die al een heel lange traditie heeft 
in de St Martinuskerk te Giesbeek. Het Cecilia  
kerkkoor nodigt u uit deze gebeurtenis mee te  
maken. De kerk is ruim van te voren open, u 
hoeft niet te reserveren en er hoeven geen  
toegangskaarten gekocht te worden! 
Wees welkom!
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Kom
 langs in onze winkel!

Uitm
aat 25 in Giesbeek

fietsen voor jong en oud
sportfietsen 
onderdelen
accu controles
fietsonderhoud
aangepaste fietsen
fietsverhuur

Altijd welkom voor 

een kop koffie!

T : 0313 633 110
W: doornbikes.nl

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen 

en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze (schoon-)moeder 

en oma,

Tiny Klomp-Beudel

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 

vergroot de moed om verder te gaan.
                                        

                                                               Familie H. Klomp
      Giesbeek, maart 2019  

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd
na het overlijden van onze Pa en Opa

Nico Goossens

Dit heeft het afscheid voor ons 
bijzonder gemaakt.

Jos & Wilma
Monique & Peter
 Joris & Tamara

Hartverwarmend was het dat zovelen ons terzijde 
stonden bij het afscheid van mijn man, onze pa en 

opa

Piet Senhorst
De vele reacties en steunbetuigingen zijn een 

grote steun voor ons geweest.
Riet Senhorst-Ruijs
Monique & Peter
 Joris & Tamara
Hans
     Jari

Vlooienmarkt
ZEVENAAR ZON.31 MRT.

SPORTHAL De Lentemorgen

9-16 UUR  Lentemorgen 8

Info Kr. Huur 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl
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advertenties Angerlo’s Nieuws
S&W Drukkerij Giesbeek
Meentsestraat 78. 
Tel: 0313-631174
info@angerlosnieuws.nl
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Willem Riesmeijer, eindredaktie
Annelies Arnoldus 
Rudie Gores
Toine van de Lisdonk
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TERUGKIJKEN: www.angerlosnieuws.nl

Angerlo’s Nieuws is verkrijgbaar bij:
S&W Drukkerij - Giesbeek
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Bakkerij Ten Veen - Angerlo
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voor de volgende editie tot uiterlijk 
zaterdag 13 april 2019

Verschijningsdatum: 

zaterdag 20 april 2019

COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Grashappers
Van een Lathumse dorpsgenoot kregen we  
enkele foto’s te leen om te scannen en te gebruiken  
voor onze fotorubriek. We zijn hiermee erg blij. 
Dat geldt evenzeer met de reacties op geplaatste  
afbeeldingen. Het stelt ons in staat zoveel mogelijk 
namen vast te leggen.
Eén van die foto’s publiceren we deze maand. Van 
de jongens menen we enkelen te kennen, maar wie 
de meisjes in het gras zijn…?
Wie helpt? 
Reacties gaarne naar: Frits van den Berg (gerritje.
van.den.berg@hetnet.nl of tel. 0313-63 17 51) of 
met Henk Derksen (henk.janny.derksen@gmail.com  
of tel. 0313  63 1218)

De foto van de Lathumse kinderen in de speeltuin,  
die in het Angerlo’s Nieuws van december 
2018 stond, kent geen vraagtekens meer. De  
ontbrekende namen zijn bekend, mede dank zij 
hulp uit onverwachte hoek.
De jongen met nummer 11 is vermoedelijk Wim 
Harmsen. 
In de tijd dat deze foto werd gemaakt waren er op 
de Lathumse school slechts twee meisjes met een 
bril. Johanna Hukpes staat links op de foto, met 
nummer 1. Het andere brildragende meisje was 
Willie Puijman. Zij is dus waarschijnlijk het meisje 
op de foto met nummer 5.
Dan ontbrak nog de naam van het meisje met 
nummer 2. Ook op een eerdere foto, geplaatst in 
augustus 2015 in het Angerlo’s Nieuws, werd zij 
niet herkend.
De ontvangen reactie: “Het meisje nr 2 en 

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.

het meisje nr 28  (op de foto in 2015 – red.)  
is Annie Jansen, destijds woonachtig  
Rouvenenstraat 9 in het Duivense Broek. Zij 
heeft niet lang op school gezeten. Haar vader is  
overleden en toen heeft haar moeder de boerderij  
aan de kant gedaan en zijn ze verhuisd naar  
Doesburg”. 

De complete namenlijst:
1 Johanna Hupkes, 2. Annie Jansen 3. Harry van 
Zadelhoff, 4. Mieke Rutgers, 5. Willie Puijman  
6. Jan van Dijk, 7. Jannie Hupkes, 8. Gerrit Jolink, 
9. Herman Wolters,  10. Willemien van Amerongen, 
11. Wim Harmsen
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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.

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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Handels- en
familiedrukwerk

Full colour printing

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

Hallo milieubewuste inwoners van Angerlo
Namens de Buurtpreventie Angerlo, de gemeente 
Zevenaar en leefklimaat Zevenaar gaan we ook dit 
jaar meedoen aan de actie “nederland schoon” 
De afgelopen jaren waren een groot succes en 
daarom hopen wij dat we ook dit jaar weer  
mogen rekenen op jullie inzet. Het betreft de  
2de zaterdag na de halfvastenoptocht. Dit doen 
we om voldoende hulpmaterialen te kunnen  
krijgen. De dag dat we het dit jaar gaan doen, is op 
zaterdag 6 april.

We verzamelen allemaal omstreeks 09.00 uur 
bij de markies alwaar we de dag beginnen met 
een lekkere kop koffie of thee. Na het lopen van 

de route en het ontdoen van allerlei zwerfafval  
komen we terug bij de Markies voor een lekkere 
kom soep en broodjes. De schoonmaakdag eindigt 
omstreeks 13.00 uur.

We hebben van diverse mensen al een berichtje  
gekregen dat ze er weer bij willen zijn. Graag 
horen we van de overigen of jullie mee  
kunnen/willen doen, want alle hulp is welkom.

Hebben jullie zelf nog mensen die mee willen  
helpen, wat heel erg fijn zou zijn, geef dat dan 
even door aub.

Carnaval Angerlo
Het waren weer een paar mooie dagen; carnaval 
in Angerlo! Ook onze muziekvereniging Nieuw  
Leven was weer volop van de partij. Soms met een 
stralend zonnetje erbij of een stevige drup regen, 
maar dat mocht de muzikale pret niet drukken. 
Met de kinderoptocht, het ophalen van onze prins 
en een mooie stoet met wagens en lopers was het 
een mooi feest. Kortom, het was goed musiceren 
op het feest van Prins Dirk Willem d’n 1e en de 
zijnen. Alaaf!

Klompenpaden in ontwikkeling

Vorig jaar in juni was de startavond van het  
Klompenpad in Angerlo. Een werkgroep van  
bewoners uit Angerlo ging zich inzetten om te komen 
tot een mooie route in het buitengebied van Angerlo. 
Maar ook in Giesbeek en lathum bestaat vanuit de 
CultuurHistorischeVereniging belangstelling om zich 
op het ontwikkelen van klompenpaden te richten.  
Deze klompenpaden lopen over boerenland,  
weilanden, bouwlanden en natuurgebieden. Leden  

van de werkgroep werken nu onder regie van de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, aan de  
ontwikkeling van een nieuw Klompenpad in het  
buitengebied van Angerlo. Giesbeek gaat in de  
toekomst ook een klompenpad ontwikkelen. Loopt 
u ook graag een blokje om in onze omgeving?  
Misschien wilt u zich dan ook inzetten voor het  
maken van een mooie route en aansluiten bij de 
werkgroep van dit Klompenpad.  Het gaat daarbij om 
het benaderen van grondeigenaren over deelname  
in de route, teksten samenstellen voor folder en 
app, zoeken naar beeldmateriaal, helpen bij de  
ontwikkeling en inrichting van het pad en dit pad  
nalopen na opening. De exacte routes staan nog 
niet vast en worden samen met de werkgroep  
vormgegeven. Wilt u de werkgroep komen  
versterken, dan kunt u contact opnemen met  
joopvanschie@me.com  of via 0313-473704. Het 
Klompenpad Angerlo wordt mede mogelijk door  
gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.

Caritas 
St. Martinusparochie
Giesbeek maart 2019: In de St. Martinusparochie  
in Giesbeek vormt de Caritas een vast onderdeel 
van de parochiële activiteiten. Deze werkgroep 
richt zich op het onderhouden van contacten met  
zieke- en oudere parochianen. Ook springen ze bij 
als een gezin in nood om een of andere reden niet 
op stel en sprong door de gemeente geholpen kan 
worden en helpen zij de nood te lenigen. Om haar 
werk te kunnen verrichten, collecteert de Caritas 
rond Kerst tijdens de vieringen. De laatste collecte 
heeft 503 euro opgebracht. De Caritas bedankt  
ieder voor hun bijdrage, waardoor haar  
werkzaamheden gecontinueerd kunnen worden. 
Nogmaals hartelijk dank.

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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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Dit jaar is de Halfvastenoptocht een feestelijk aangelegenheid.
Namelijk 20 jaar ‘’Halfvastenoptocht in Angerlo’’
In 1999 is de stichting Halfvasten gestart met het organiseren van de  
Halfvastenoptocht en dit jaar vieren wij als Halfvastenorganisatie ons 20 jarig 
jubileum. Een mijlpaal waar wij als organisatie ontzettend trots op zijn.

Dit alles hebben wij alleen kunnen realiseren dankzij de tomeloze inzet van de 
vele vrijwilligers, gemeente Zevenaar en overige instanties.

Om ons jubileumjaar stilletjes voorbij te laten gaan en er geen aandacht aan 
te schenken vinden wij ten opzichte van een ieder ongepast. Daarom laten wij 
in deze editie vier diehards aan het woord die vanuit hun licht laten schijnen 
over de afgelopen 20 jaar.

Zij waren vanaf de oprichting in 1999 betrokken bij de organisatie en hebben 
er voor gezorgd dat de Halfvastenoptocht door een ieder wordt gezien als ‘’De 
Moeder Aller Optochten’’

Wij willen de 4 DIEHARDS graag aan u voorstellen:
Jan Hendriks (Voorzitter stichting Halfvasten-Angerlo)
Cees van Helvoirt (Vrijwilliger Biertapper)
Niels Rasing (Wagenbouwer van het eerste uur)
Theo Boerboom (Voorzitter van de jury)

Tenslotte wensen wij u veel leesplezier en tot ziens op zondag 24 maart a.s.

Danny Berntssen ( Public Relations) & Wim Hermans(Deelnemerssecretariaat)

Theo Boerboom (Voorzitter van de jury)

het WAUW-effect

Carnavalisten met geweldige carnavalscreaties, allemaal top 3 notering  
in “eigen” optochten, gaan in Angerlo tijdens de Halfvastenoptocht 
een onderlinge strijd aan om als allerbeste op het hoogste podium te  
eindigen. Voor veel carnavalisten is dit misschien wel het hoogtepunt van 
het jaar.

Om deze pronkstukken goed te kunnen beoordelen is een jury samengesteld  
uit 22 personen, afkomstig uit omliggende carnavalsgemeenten en van  
diverse pluimage zoals dirigenten, een goudsmid en echte carnavalisten.

Jurylid zijn tijdens de Halfvastenoptocht is als een scheidsrechter in een top-
wedstrijd. 
De juryleden hebben de moeilijke taak om op het hoogste niveau zo  
onafhankelijk en eerlijk mogelijk te jureren en uiteindelijk daarbij de juiste 
winnaars aan te wijzen.

Wagens groot en klein, loopgroepen, duo’s en individuelen worden  
beoordeeld op onderwerpen als compositie, originaliteit, actualiteit,  
carnavalesk, kleurrijk, interactie met publiek, detaillering, outfit, mechaniek 
en muzikaliteit. 
(zie ook: www.carnavaljury.nl)

Ben je in staat om het “WAUW effect” te realiseren bij publiek en jury, dan 
mag je van een hoge score uitgaan. Als publiek wil je namelijk overdonderd 
worden .... zo ook de jury!!

Ik wens de carnavalisten heel veel plezier bij de voorbereidingen en  
succes om de carnavalscreaties na de vele optochten weer in perfecte staat 
te krijgen, de organisatie en stichting Halfvasten  

Angerlo heel veel succes  
met de voorbereidingen van 

het 20 jarig bestaan van  
HalfvastenOptocht en op 
naar het 33 jarig bestaan.

Met carnavaleske groet,
Theo Boerboom 
(Voorzitter van de jury)

Deelnemer Rakkenakkies uit Loil

Allereerst gefeliciteerd met jullie 20 jarige jubileum. Wij als carnavalsgroep 
De Rakkenakkies uit Loil zijn gevraagd of we onze herinneringen van de  
afgelopen 19 jaar op papier willen zetten over ‘’De Moeder Aller Optochten’’ 
de Halfvastenoptocht Angerlo. 

De eerste halfvastenoptocht ging in 2000 van start. Enkele weken daarvoor 
kwam Jan Hendriks (de man met de grote snor) bij ons langs in de carnavals 
schuur. Enthousiast vertelde hij over zijn plannen voor een halfvastenoptocht. 
Hij nodigde ons uit om mee te doen. Onze groep was zeer enthousiast en 
dat betekende de wagen niet afbreken maar netjes weer in de schuur na de  
optocht in Loil en een paar weken later alles weer opbouwen en richting  
Angerlo. Sindsdien hebben we geen jaar meer overgeslagen!

De eerste zaterdagavond stond er meer barpersoneel in de tent dan dat er 
publiek was, maar dit is in de loop der jaren snel veranderd! Ook de lengte van 
de stoet is al aardig uit zijn jasje gegroeid. Sindsdien doen wij ieder jaar met 
veel plezier mee. Een soort afterparty van het carnavalsseizoen. Nog een keer 
de wagen uit de schuur en een feestje bouwen in Angerlo! 

Ons hoogtepunt was toch wel de 3e plaats in de Categorie 1: Carnavalswagens  
in 2005 en natuurlijk de eerste plaats bij de Categorie: 1a: zelfrijdende wagens 
de afgelopen 2 jaar. Tussendoor zijn we regelmatig in de top 10 geëindigd (en 
soms iets lager).
De 20e Halfvastenoptocht staat voor Zondag 24 maart 2019 weer op de  
agenda. We hopen dan voor de 20 keer weer mee te mogen doen! 

Niels Rasing (Wagenbouwer van het eerste uur)
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Let op!
Nieuwe 

aanvangstijd 

Halfvastenavond 23 maart!

19.00 uur

20 ja�20 ja�Zondag

24 maart
2019

w w w . h a l f v a s t e n - a n g e r l o . n l

Aanvang: 13.00 uur  Entree: e 2,50  Entree feesttent zondag: GRATIS! Kinderen basisschool: GRATIS!
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Cees van Helvoirt vrijwilliger Halfvasten

Beste lezer, 
Niet geheel vanaf het begin maar al wel een fors aantal jaren mag ik  
meewerken aan het grote feest in Angerlo dat halfvasten heet. Met mij 
vele vrijwilligers die samen met bestuur, beveiligers en veel goodwill vanuit  
Angerlo en omgeving dit toch maar mogelijk maken. Danny B. te A.  
(privacywetgeving! Maar alom bekend (berucht?) in Angerlo en omstreken) 
vroeg mij vanwege het naderende jubileum of ik wat bevindingen op papier 
wilde zetten. Wel, hierbij: 
Wat me al jaren uitstekend bevalt is de goede sfeer en positieve  
samenwerking. Dat wordt zeker gestimuleerd doordat het strak  
georganiseerd is met toch ruimte voor een persoonlijke noot. Ik sta altijd  
achter een tap binnen en geef van daaruit een voorbeeld. Met strak  
georganiseerd bedoel ik dan: vooraf is altijd duidelijk dat medewerkers in  
halfvastenkleding geen alcohol nuttigen. Helder verwoord en terecht. Dit is uit 
veiligheidsoverwegingen, niet uit zuinigheid. Want de organisatie zorgt prima 
voor haar mensen. Te beginnen op vrijdagavond lopende tot zondag na het 
opruimen van de tent. Met persoonlijke noot bedoel ik dan: indien er door 
het harde werken een hongergevoel ontstaat, zie je zomaar spontaan Remy 
L. oorspronkelijk te W. verschijnen met een partij kroketten, frikandellen, etc. 
De bonnen daarvoor zijn al een paar keer na afloop per ongeluk de was in 
gegaan. Ze zaten nog in de broekzak!
Je staat ook versteld waar ze allemaal aan denken, geholpen door de 
steeds verder verbeterde draaiboeken en vele vaste  
vrijwilligers die goed weten hoe het moet. Van 
het opbergen van je jas, het verstrekken 
van “werk”kleding en lunchpakketjes, tot  
begeleiding van de groepen, de jury;  
opruimen van rotzooi, massa’s  
afvalcontainers, etc, etc. En is er 
dan een onverwachte situatie. 
die wordt via de mobilofoon 
vlot en prettig opgelost. 
Dus wat mij betreft:  
organisatie gefeliciteerd met 
dit jubileum. Op naar het 
volgende. En ik blijf daar 
graag mijn steentje aan 
bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Cees van Helvoirt 
(Vrijwilliger 
Biertapper)

Voorzitter Jan Hendriks stichting Halfvasten

20 jaar Halfvasten Angerlo.

Enkele leden van carnavalsvereniging De Deurdouwers hadden in 1999 
een goed idee. We kunnen proberen een halfvastenoptocht te organiseren  
zoals dat al jaren in het dorp Zeeland in Brabant plaatsvindt. Toon  
Derksen, Chantal Hendriks en Jan Hendriks waren hier helemaal voor in. 
Na financiële steun/garantie van de Deurdouwersleden begonnen zij met 

deze sprong in het diepe.
Na een kijkje in de keuken bij Zeeland en even een bezoek op  

woensdagavond bij de gemeente voor de vergunning, kon het organiseren 
beginnen.
De start op de parallelweg en de feesttent bij de Welkoop waren prima  
geregeld. Toen hadden wij al veel vrijwilligers en kregen we emmers warm 
water van de familie Boogman. 
De wagens/groepen uit de regio werden gebeld of ze alstublieft mee wilden  
doen en dat lukte, zo uit mijn hoofd, 25 wagens wat groepen en  
muziekeenheden .

Het publiek stroomde toe en het kleine broertje van Zeeland was geboren. 
Op zaterdagavond en zondagmiddag, volle tent met zang van Frans Hendriks, 

geweldig wat een feest en we kwamen uit de kosten.
Dat was de fundering voor een succesvol evenement, inmiddels al twintig  

jaar een C evenement, zo als het op het stadshuis is genoemd,  
vergelijkbaar met Dreamfields en in de verre omtrek bekend.

Het verschil met 1999 is dat de tent 4x groter is geworden en  
verplaatst naar het terrein van de heer Vels  en even de  

vergunning op woensdagavond regelen op het gemeentehuis, 
vereist nu heel wat meer aandacht .
Wat in die twintig jaar niet veranderd is en waar wij erg trots 
op zijn dat is, het grote aantal vrijwilligers, sponsoren en 
de bevolking van Angerlo die het evenement altijd hebben  
gesteund .
Ik wens iedereen een geweldig jubileumjaar en op naar de 
25 jaar.

Jan Hendriks (Voorzitter Stichting Halfvasten Angerlo)
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Vorst aan Tafel bij 
O.V.O. Angerlo
Op 19 februari bracht de Heer Jos Thomasse een 
voorstelling  bij een druk bezochte middag van de 
O.V.O. te Angerlo. Op deze middag hield hij een 
komische conference met de titel Vorst aan Tafel. 
Hij vertelde op een bijzondere wijze de eet en 
leef gewoontes van vorsten en koningen van toen 
en nu en wat de invloeden daarvan op ons leven  
hebben gehad. Al met al was dit een erg geslaagde 
middag.

Loopt u mee?
Ter voorbereiding op de oecumenische dienst in de  
St. Martinus kerk in Giesbeek op Goede Vrijdag 
wordt er op maandagavond 8 april een wandeling  
georganiseerd. We dragen deze avond het kruis langs 
de staties van de kruisweg van Jezus. Een moment 
om even stil te staan bij het verleden maar ook bij 
situaties in onze tijd, dichtbij en wereldwijd. Iedereen 
is welkom om mee te lopen; gelovig of niet, katholiek 
of protestant, samen of alleen…
Loopt u ook mee? We verzamelen om 20.15 uur bij 
de kerk in Giesbeek. We vinden het fijn om te weten 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen; bent u van 
plan om mee te lopen dan kunt u dit doorgeven aan 
Albertine Janssen via albertinejanssen@gmail.com of 
0610301142.
De wandeling zal gefilmd worden om beelden ervan 
te gebruiken in de viering op Goede Vrijdag.

Romantisch concert met harp en strijkers 
in Lathum
Drie topmuzikanten van Het Gelders Orkest die 
samen een concert in de kerk van Lathum geven! 
Vrijdagavond 29 maart kunt u daar getuige van 
zijn, dan treden Anna Wiersum, Agaath Kooistra en 
Diana de Vries samen op. Het trio zal een klassieke, 
romantische muziekavond verzorgen op viool,  
cello en harp. Alle drie musici hebben aan  
bekende conservatoria en gerenommeerde  
binnen- en buitenlandse instituten gestudeerd.
Anna Wiersum speelt eerste viool bij Het Gelders 
Orkest en treedt op met diverse kamermuziek  
combinaties.
Agaath Kooistra is celliste in Het Gelders Orkest. 
Haar cello is gebouwd  door de Duitse Meester  
Vioolbouwster Beate Kienitz. 

Harpiste Diana de Vries studeerde aan het  
Rotterdams Conservatorium en in Parijs. Ze blinkt 
uit in veelzijdigheid: ze is soloharpiste bij Het  
Gelders Orkest, treedt daarnaast in allerlei andere 
combinaties op, componeert en heeft verscheidene 
solo-cd’s uitgebracht.
Deze drie rasmuzikanten zullen u met hun  
bijzondere combinatie van instrumenten een  
muziekavond op niveau voorschotelen.
29 maart 2019 in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 10, - ; de entree is 
inclusief koffie vooraf en een drankje tijdens de 
pauze.
Kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor 
aanvang van het concert.

Lezing Gezonde Voeding bij Vrouwen van 
Nu Angerlo e.o.
Je “lijf” gaat je hele leven mee, daar wil je dus zo 
goed mogelijk voor zorgen. Wat kunnen we wel 
eten en wat kunnen we beter laten staan?
Hoe krijg je voldoende mineralen, vitamines,  
eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels binnen?
Waar krijg je energie van en welke invloed heeft 
voeding op je gezondheid.

Wat is “de schijf van 5” ?
De kunst is om een balans te vinden tussen  
gezonde voeding en lekker eten.
Nelleke Dillema is diëtiste en praat ons helemaal 
bij over lekkere, gezonde en natuurlijke voeding.
De lezing is donderdag 28 maart, begint om 19.45 
uur en wordt gehouden in de Meent in Angerlo.
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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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Bospeen uit de oven
Ben je klaar met de hutspot en worteltjes met 
erwtjes? Toch de smaak van wortels maar op een 
andere manier klaargemaakt. Bospeentjes zijn 
lange slanke wortelen, met veel vezels en  
voedingsstoffen.

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 400 g krielaardappelen
- 400 g bospeen
- 2 kabeljauwfilets
- 1 rode ui
- Sap van 1 citroen
- 2 el. Olijfolie
- 1 el. Vloeibaar 
   bak en braad
- Paar takjes dille
- Peper en zout

Aan de slag!
Verwarm de oven voor op 220 graden. Schraap 
de bospeen en snijd het loof er van af. Snijd ze  
vervolgens in de lengte in kwarten door. Kook 
de bospeen 5 minuten in een pan met water.  
Snipper ondertussen de rode ui fijn. Was de  
krieltjes en snijd ze door de helft, grote stukken 
snijd je vervolgens nog een keer door. Kook ze 
in 15 minuten in een pan met water. Verdeel de  
bospeen en de rode ui over een bakplaat met  
bakpapier, besprenkel met de olijfolie en helft van 
het citroensap en breng op smaak met peper en 
zout. Bak 15 – 20 minuten in de oven. Hak de dille 
fijn en strooi deze over de kabeljauw samen met 
de rest van het citroensap. Bak in een pan met 
vloeibaar bak en braad, verhit de kabeljauw eerst 
1 minuut op hoog vuur, zet daarna het vuur op 
middelhoog en bak beide kanten 4 minuten. 

Eet smakelijk!

Groetjes, 
Merle 

Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

INGEZONDEN

Het 4 mei comité neemt u mee op pad
Het lijkt nog ver weg, 4 en 5 
mei, wanneer we herdenken  
en onze vrijheid vieren. 
Maar voor het 4 mei  
comité is het allemaal zeer 
actueel. De voorbereidingen 

voor een herdenking zijn in volle gang. Daarnaast 
organiseert het comité evenals vorig jaar een  
historische wandeling. En sinds enkele jaren  
bieden we de scholen in Angerlo, Lathum en  
Giesbeek een activiteit aan om de jeugd meer te 
betrekken bij het thema “Herdenken”.
 
De herdenking zal dit jaar plaatsvinden in Lathum, 
een afwijking van ons roulatieschema dat te  
maken heeft met 2020, wanneer het 75 jaar  
geleden is dat we bevrijd werden. Dan zal de  

herdenking in Giesbeek plaatsvinden.
 
Giesbeek is echter wel het decor van de historische  
wandeling dit jaar. We nodigen u uit om op  
zondag 28 april met ons mee te wandelen langs 
een aantal plekken in Giesbeek die een rol  
speelden in de Tweede Wereldoorlog. Meer  
informatie over de wandeling leest u in de  
volgende editie van het Angerlo’s Nieuws.
 
De volgende data kunt u alvast in de agenda  
noteren;
Zondag 28 april 14.00 uur historische wandeling 
in Giesbeek
Zaterdag 4 mei 19.00 uur herdenking in het  
Gebouw in Lathum
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INGEZONDEN

Wie de jeugd heeft de toekomst
Kinderoptocht te Angerlo.

1ste Prijs: de Donuts Girls Startnummer: 18 meedoen is leuker dan winnen 
(helaas geen prijs)

Baby Dante: Kalfje ‘’ Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst’’

KLIEDERKERK 17 maart 2019
Samen kennis maken met verhalen uit de Bijbel!
Op 17 maart a.s. is er weer Kliederkerk. Opnieuw 
in Komdersuut, pioniersplaats van onze gemeente,  
in de voormalige pastorie bij de Galluskerk in  
Angerlo. 
Gezinnen met kinderen maken samen kennis met 
de betekenis van verhalen uit de Bijbel. Deze keer 
is het thema “Arm en Rijk”.

We gaan er weer een mooi feest van maken! Er 
zijn een aantal spellen en activiteiten die erg leuk 
zijn om met elkaar te doen. Natuurlijk sluiten we af 
met een gezellige gezamenlijke maaltijd. 

Je mag gewoon binnenlopen 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.

INGEZONDEN

Uitslag Grote verloting 2019
1STE Prijs Een ballonvaart voor 2 personen 
  door Dreamflights Ballonvaarten nr.   _1824_
2de Prijs € 125,- contant nr.   _0177_
3de Prijs Instax mini camera nr.   _0847_ 
4de Prijs Airfryer XL nr.   _1460_ 
5de Prijs High Tea “Olde Schop” t.w.v. €50 nr.   _0338_ 
6de Prijs Cadeaubon Flyboard Gelderland t.w.v. €49 nr.   _0552_ 
7de Prijs JBL Bluetooth speaker nr.   _0875_ 
8ste Prijs Bowlingarragement “De Veerstal” t.w.v. €40 nr.   _1841_ 
9de Prijs Bloemenbon “De Orchidee” t.w.v. €20 nr.   _1388_ 
10de Prijs Draadloze smartphone oplader nr.   _0845_ 
11de Prijs Oplaadbare zaklamp nr.   _1046_ 

Prijzen zijn af te halen van 18 maart tot en met 15 Juni 2019 bij:
 Fred Kelderman
 Meentsestraat 58
 Giesbeek

Deze verloting werd mede mogelijk gemaakt door:
Dreamflights Ballonvaarten, Flyboard Gelderland, Partycentrum De Veerstal, Restaurant ’t Olde Schop en 
Bloembinderij De Orchidee.

Trekkingslijst onder voorbehoud van typefouten.
Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de carnavalsvereniging.

Vrijwilligers 
St.Martinuskerk 
Giesbeek
Zoals velen van u weten werken wij met heel veel 
vrijwilligers. Vrijwilligers voor onderhoud van: 
Kerkhof, schoonmaken van de kerk, koperpoetsen,  
administratie, zangkoor, locatie bestuur,  
parochieblad bezorgen, koffieschenken na de  
viering en bij avondwaken, concerten, kosteren 
en nog veel meer, soms te veel om op te noemen. 
In de laatste periode hebben zich al verschillende  
vrijwilligers opgegeven, waar we uiteraard heel erg 
blij mee zijn. Toch willen wij u vragen om ons team 
te versterken, het is dankbaar werk voor een fijne 
geloofsgemeenschap een geloofsgemeenschap die 
blijdschap uitstraalt! Als bestuur vergaderen wij 
elke tweede woensdag van de maand vanaf 19.30 
uur, als u interesse heeft of wat meer informatie 
wilt, kom eens aan op die woensdagavond, voor 
de koffie wordt gezorgd. Op 1 mei organiseren wij 
in het Parochiecentrum voor alle vrijwilligers een 
thema avond  “samen aan tafel” wat zou het fijn 
zijn u daar ook te mogen verwelkomen.
Voorzitter Harry Wieggers
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
Zaterdag 23 maart 19.00 uur Woord- en Communie, 
  Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
Dinsdag 2 april 10.00 uur H. Eucharistie, 
  Pater G. Remmers, Samenzang
Zaterdag 6 april 19.00 uur  H. Eucharistie, 
  Pater G. Remmers,  Caeciliakoor
Zaterdag 13 april 19.00 uur Palmpasen,Woord- en Communie, 
  Diaken A. van Zundert, Caeciliakoor
Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
Vrijdag 19 april  19.30 uur Oecumenische dienst Giesbeek, 
  Werkgroep
Zondag 21 april 10:00 uur Paasviering

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
17 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
17 maart Martinikerk 16.00 uur Kliederkerk
24 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
31 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors
07 april Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
 Martinikerk 16.30 uur Stevo Akkerman 
  Preek van de Leek 
14 april Martinikerk 10.00 uur ds. Henk Teeuwen Palmzondag
18 april Martinikerk 19.30 uur ds. Chris Kors
  Witte Donderdag
19 april Martinikerk 19.30 uur ds. Chris Kors Goede Vrijdag
20 april Martinikerk 22.00 uur ds. Chris Kors Stille Zaterdag
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Open Tafel. Kosten € 8,00.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij Caleidoz tel. 0316-526994. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo
Donderdag: 17.00 uur Samen Eten in het Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. 

19 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
19 mrt ‘19 O.V.O. Angerlo: de heer Jan bark uit Apeldoorn met: 
 de winkel van sinkel in het dorpshuis van 14.00-16.00 uur
20 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 bowlen, 14:00, Kulturhus Drempt
23 mrt ‘19 Halfvastenfeest – Feesttent te Angerlo 
 m.m.v. Dj Henry en orkest Cabrio. Aanvang 19.00 uur
24 mrt ‘19 Halfvastenoptocht. Start 13.00 uur (parallelweg, Angerlo)
25 mrt ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
25 mrt ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Ontspanningsavond Stereo dia’s in 3-D aanvang 19.30 uur.
 Hof van Giesbeek.
27 mrt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
27 mrt ‘19  Vrouwenvereniging Lathum: Lezing door Egbert Hermsen over 
 zijn Longdonatie
28 mrt ‘19 Vrouwen van Nu Angerlo: lezing gezonde voeding  
 aanvang 19.45 uur  in de Meent in Angerlo
29 mrt ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken:
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
2 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
5 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Gezamenlijke maaltijd (alleen leden), 18:00, Gikdecafe
6 april ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Paas-Lentefeest m.m.v. Mengelmoes. aanvang 14.00 uur.
 Hof van Giesbeek.
8 april ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
9 april ‘19 Fotografie Presentaties met Geluid; Grote zaal in het Kulturhus  
 De Brede Blik (zaal is open vanaf 19.30 uur)
10 april ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
11 april ‘19 Vrouwen van Nu Angerlo: paasworkshop   
 aanvang  14.00 uur  in de Meent in Angerlo
12 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys 
16 april ‘19  O.V.O. Angerlo: toneelvereniging de Oppeppers uit Wehl 
 in de Meent van 14.00-16.00 uur.
16 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
17 april ‘19  Vrouwenvereniging Lathum: Culturele avond
17 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 bowlen, 14:00, Kulturhus Drempt
24 april ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
25 april ‘19 Vrouwen van Nu Angerlo:  feestelijke jubileumavond  
 aanvang 19.45 uur  in de Meent in Angerlo.
25 april ‘19 CHV Lezing:19.30 uur Kulturhus De Brede Blik zaal open 19.00 uur 

PCOB- middag over de Iona- 
Community in Schotland op 26 
maart a.s. in het restaurant van 
Grotenhuys
De PCOB-afdeling Doesburg en omgeving organiseert eens per maand (op  
dinsdag) een middag voor haar leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom! 
De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys, van 14.30 tot 
ca. 16.30 uur. 
Het adres: van Brakellaan 54 in Doesburg (Ingang aan de achterkant bij het  
restaurant.)
Contact: Ans Woudenberg, email: rienans.woudenberg@zonnet.nl
26 maart: ds. Chris Kors houdt een lezing over de Iona- Community. 
Deze gemeenschap is een in 1938 op het Schotse eiland Iona gestichte  
oecumenische gemeenschap. De stichter was George Mac Leod. 
De Iona Community zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd 
vorm te geven.  
U hoort over de achtergronden, spiritualiteit e.d. met mooie afbeeldingen en  
muziek om naar te luisteren.

Weet u van harte welkom!

Paasviering op 16 april a.s. in 
het restaurant van Grotenhuys
16 april is er een Paasviering met het thema: Op weg naar Pasen.
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen, lezingen uit de Nieuwe  
Bijbelvertaling en de Basisbijbel, en het verhaal ‘Judas, de discipel die alles verloor’. 
De middag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling Doesburg en omstreken 
en de Diaconieën van de Ooipoortkerk te Doesburg en de Protestantse Gemeente 
te Angerlo-Doesburg.
Tijd: van 14.30 tot ca. 17.00 uur. Er wordt afgesloten met een broodmaaltijd. 
De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van Grotenhuys, van Brakellaan  
54 in Doesburg 
(Ingang aan de achterkant bij het restaurant.)

Weet u van harte welkom!

Paasviering van het 
Ouderencontact op 11 april 
in de Wehmerhof
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)
 
11 april, een week voor Witte Donderdag, is er een Paasviering m.m.v. ds.  
Chris Kors.
Contact: Ine Lebbink, email: ine@lebbink.org
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CULTUURHISTORISCH

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam 
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
met de plannen om het gebied om te vormen tot 
een recreatieplas. De behoefte hieraan werd groot 
geacht, mede om de nabijgelegen Posbank te  
ontlasten, die te veel toeloop van toeristen zou  
ondervinden en daardoor werd ‘platgetrapt’.
Aanvankelijk lagen hier een tweetal grote  
meanders van de IJssel. Bij de kanalisatie van dit 
deel van de IJssel is eind jaren zestig de bocht 
bij Giesbeek en Lathum afgesneden. Een kleinere  
afsnijding vond enkele jaren later plaats bij De 
Steeg, in samenhang met de aanleg van een  
autosnelweg (de huidige A348). Op diverse  
plaatsen werd al klei gewonnen voor  
steenfabrieken, zoals in de Lathumse waard en 
de Valewaard. In 1971 startte de grootschalige  
zandwinning waardoor in enkele decennia het 
grootste deel van het gebied onder water kwam 
te staan. Het zo ontstane Rhederlaag bestaat uit 
Lathumse Plas, Westerplas, Gieseplas en Valeplas. 
Tussen de Valeplas en de Gieseplas is nog een deel 
van de oude loop van de IJssel te herkennen. 
Op zomerse dagen genieten vele mensen van 
de stranden en het open water. Er is ook ruimte 
voor meerdaags verblijf op diverse campings 
en jachthavens. De Marsweg is de belangrijkste  
ontsluitingsweg vanuit het dorp Lathum. Van-
uit het noorden (Rheden en de Posbank) kunnen  
wandelaars en fietsers via het Rhedense veer over 
de IJssel op de Marsweg komen. Op het Rhederlaag 
zelf is ook een veerverbinding aanwezig tussen de 
beide oevers van de grote plas. Met beide pontjes 
is er een interessant fietsommetje tussen Lathum, 
Rheden en Giesbeek. Waarbij ook een bezoek  
kan worden gebracht aan het naastgelegen  
natuurgebied Koppenwaard.

RhederlaagGiesbeek Masters 2019
Het is al weer even geleden, vorige maand op  
zondag 20 januari werd in het clubgebouw 
van schutterij EMM in Giesbeek het besloten  
dartstoernooi de “Giesbeek Masters “ gespeeld.  
Helaas had de griep huisgehouden in het  
deelnemersveld. Toch begonnen 40 deelnemers 
aan de poulewedstrijden. Net als voorgaande  
edities werden hier leuke wedstrijden en  
verrassende uitslagen neergezet. Na de  
poulewedstrijden ging het toernooi verder met 
knock-outwedstrijden in een verliezerronde en 
een winnaarronde. In de halve finale van de  
verliezerronde won Wim Meyer van Piet Seeger en 
Bob Prevost won van Sjaak Schipper. Sjaak won 
op zijn beurt van Piet en werd zo 3e. Wim was te 
sterk voor Bob in de finale van de verliezerronde,  
Wim won met 3-1. In de halve finale van de  
winnaarronde won Patrick Rondeel van Alex  
Vleghert met 3-1 en Melvin Looten won van 
Thijs Berns met 3-0. Alex, speler van EMM 1 uit  
Giesbeek won van Thijs, speler van Lekker  
Belangrijk uit Giesbeek met 3-1 en Alex werd  
hiermee 3e in de winnaarronde. Beide finalisten,  
Patrick en Melvin hebben eerder in de finale  
gestaan van de Masters. Patrick in 2009 en won 
deze ook. Melvin stond 6 keer in de finale waarvan 
hij er 4 won (2012, 2013, 2015 en 2018). Patrick 

wilde na 10 jaar weer een titel en Melvin wilde 
het aantal gewonnen finales evenaren met Jeroen 
Peters die 5 titels op zijn naam heeft staan. Melvin 
had tot de finale geen leg af gestaan en alles met 
2-0 of 3-0 gewonnen. Patrick kon in deze finale 
toch 2 legs pakken, maar bij een 2-2 stand in legs 
nam Melvin het initiatief en won uiteindelijk de  
finale met 4-2. Melvin werd hiermee een terechte 
winnaar van dit toernooi en prolongeerde zijn  
titel “Giesbeek Masters”. Er zijn 9 maximale  
scores van 180 gegooid, waarvan Melvin er  
4 gooide. De hoogste uitgooi werd al in de  
poulewedstrijden gegooid. Arjan Jansen gooide 
een fraaie 153 finish. Wij als organisatie kijken 
weer terug op een zeer geslaagd toernooi en  
bedanken schutterij EMM voor de gastvrijheid 
in het schuttersgebouw en Cafetaria Joosje voor 
het bijstaan met de snackkar in de vrieskou en  
iedereen te kunnen voorzien van een warme hap. 
Ook gaat onze dank uit naar Gerwin Zwaan die de 
uitslagen weer verwerkte aan de wedstrijdtafel en 
Melvin die ons ook even bijstond als dat even nodig  
was. Deelnemers bedankt voor deze gezellige  
middag en wat ons betreft tot volgend jaar.
Voor meer informatie over dit toernooi mail dan 
naar giesbeekmasters@outlook.com

INGEZONDEN

ADVERTORIAL
TYP10 in Giesbeek 
TYP10 is een onwijs leuke methode om blind typen 
aan te leren, geschikt voor ieder kind vanaf 9 jaar. 
In tien lessen leert het kind spelenderwijs en 
zonder tijdsdruk de basisvaardigheden van blind 
typen, inclusief online module die een jaar geldig 
blijft. Om het typen zo goed mogelijk aan te leren, 
worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. 
Er wordt o.a. gewerkt met kleuren, figuren, ver-
haaltjes, spellen en invuloefeningen. 
TYP10 is ook geschikt voor kinderen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen. In kleine groepen van 
maximaal 5 kinderen wordt de TYP10 aangeboden, 
om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. De TYP10 wordt aangeboden door 
Ergotherapiepraktijk Ten Boom, door een gecertificeerde ergotherapeut. Het slagingspercentage van de 
TYP10 ligt op 92% 
In Giesbeek starten we op dinsdag 9 april 2019 in het Kulturhus ‘de Brede Blik’. De lessen worden buiten 
schooltijd gegeven, op dinsdagen. Kosten bedragen €200 euro, inclusief examen.
Voor meer informatie: www.ergotherapieptb.nl of e-mail: t.leeflang@ergotherapieptb.nl

Lenteconcert KDM en Zang en Vriendschap
Op zondag 7 april organiseert het Koninklijk  
Doesborgh’s Mannenkoor uit Doesburg en de  
gemengde zangvereniging Zang & Vriendschap 
uit Lathum om 15.00 uur in de St. Martinuskerk  
Kerkstraat 39 in Giesbeek een gezamenlijk  
lenteconcert. Tijdens het lenteconcert zal het  
mannenkoor, onder leiding van haar dirigent Floris 
Dirkse van de Heuvel, een mooi repertoire zingen. 
Enkele van de liederen die gezongen worden zijn 
bijvoorbeeld The Rose en Morning has Broken. Zij 
vinden echter dat het Hollandse repertoire zeker 
niet mag ontbreken en Droomland met nog een 
aantal andere titels, staat daar garant voor. Het 

Doesborgh’s Mannenkoor kan bogen op een rijke 
ervaring en het publiek reageert altijd enthousiast  
op haar muzikale activiteiten.  Het koor wordt  
begeleid door haar vaste pianist, mw. Ingrid de 
Vries. Het koor Zang en Vriendschap kan net  
zoals het DMK bogen op een rijke ervaring. Onder 
leiding van drs. Onno de Groot en met begeleiding 
van haar pianist mw. Ida Veenstra Siebenga, zullen  
zij een gemengd repertoire over het voetlicht  
brengen. Ook zullen beide koren gezamenlijk  
enkele liederen zingen. Voornoemde koren  
hebben het lenteconcert al een tijdje in  
voorbereiding en zien uit naar uw belangstelling 

welke u kunt tonen door op 7 april aanwezig te zijn 
bij hun performance. De concertzaal is open vanaf 
14.30 uur en de entree bedraagt 7,50 euro p.p.. 
Hopelijk tot ziens op de 7de april. 
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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  
financieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de 
AN-supporters; 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.

Protestante Gemeente Lathum/Giesbeek • Hanneke en Nanne Kampstra •  
Govert en Carla Koers • Koozand • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekij •  

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
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 en Mieken 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 • Annie en Leo van den Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen • J.H.G.  
Weijers-Vels • P.L. Wieggers-Vermeulen • Jos en Corien Baars • Rosl en Willie Ipskamp  
• G. Koers • CV Knor en Knalpot • Dik en Nargy Bril • Hans en Tanja Verhoef • 
Mej. R.C.M. Beusekom• Harry en Jeanette de Wild • Tonin Stucadoors en Terrazzo • 
Mw. H. Aanstoot • Rie en Dinie Wieggers • H.J. Thiel • Harry en Liesbeth Knuman • 
M.B. Siebelink- van Dijk • H.T. Huuskes • Bridgeclub Angerlo • Maarten en Nicolien 
Soethof • Drum en Showfanfare Red en Black • Otto en Sabine Salomons •Gerdy 
v.d. Bogaard • H.T. Huuskes • Kathhy de Man en Gerald Hendriksen • Mw. M. W. 
G. Senhorst-vd Boom • Wim en Annie Tieben • Geurt en Anita Smids • Co en Dinny 
Stuart • St. Oranje Boven Lathum • Mw. J. Zuydam-Rozendal • Annelies Arnoldus •
Hans en Jannie Wieggers • Fam. Looten • F.J.H. Postma • Erik en Odette Wardenier  
• Ben en Ine Beekman • S.M. Sloot-Hensel • J.J.W. Kelderman-Leenders •  
Pelo Industrietechniek • N. v. Veenendaal W. v. Veenendaal v.d. Brand •  

Jan en Maria Giesen • A.J. Elffrink • Henk en Ineke Kock

NB: Sponsorovereenkomsten worden niet automatisch verlengd. 
Blijft u het Angerlo’s Nieuws sponsoren? 

Maak dan 24 euro over op IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 
onder vermelding van Angerlo’s Nieuws-supporter

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 9,95

Editie gemist?
www.angerlosnieuws.nl

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de 
gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en 
Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.

Inloopavonden 
Rivierklimaatpark IJsselpoort
Praat 8 en 9 april mee over eerste aanzet 
toekomstperspectief

Dankzij de inbreng van vele betrokkenen en belang
hebbenden ligt er een eerste aanzet voor een Voorkeurs
alternatief voor het Rivierklimaatpark tussen Arnhem en 
Giesbeek. De tien samenwerkende partijen zijn benieuwd 
wat u hiervan vindt en nodigen u daarom van harte uit uw 
mening te geven. 

Dit kunt u doen tijdens twee 
inloopavonden 
(19.00 – 21.00 uur):
• 8 april 2019: Sandton Hotel 

De Roskam, 
Arnhemsestraatweg 62, 
Rheden

• 9 april 2019: zalencentrum 
Wieleman, Dorpstraat 11, 
Westervoort

Rivierklimaatpark 
IJsselpoort
De uiterwaarden tussen 
Arnhem en Giesbeek 
veranderen in het 
Rivierklimaatpark 
IJsselpoort. 

In dit mooie rivierlandschap 
is het ook in de toekomst fijn 
wonen, ondernemen en 
recreëren aan een veilige 
IJssel.

Blijf op de hoogte
Meer informatie, download 
brochure ‘Koers 
Rivierklimaatpark 2019’ en 
aanmelden nieuwsbrief: 
www.rivierklimaatpark.nl.

IJsselpoort

Rivierklimaatpark
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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!


