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Waarom werken
Zomaar ooit een dag. We zitten met ons 
clubje te werken, ieder in z’n eigen bubbel, 
samen productief te wezen.  Geen woord en 
toch gezellig. Dus zeg ik: “Dit werken is zo 
gek nog niet, toch?” Het gekke is dat bijna 
niemand dat hardop zegt, maar ja, het is 
eigenlijk gewoon wel waar: werken is vaak 
hartstikke leuk en lekker. Doen waar je goed 
in bent, samen met mensen waar je zoveel 
tijd mee doorbrengt dat het vrienden zijn. Of 
anders toch minstens voelt als familie, waar 
je een band hebt omdat je wat deelt, bloed of 
werk, het maakt uiteindelijk voor het gevoel 
niet veel uit. Vertrouwd, omdat je op elkaar 
kunt bouwen. Zoiets dus.
Maar goed, waar het over gaat hier is:  
waarom werken. Ik skip het geld verdienen 
stuk, dat spreekt voor zich. Er zijn volgens 
mij vier redenen om met plezier naar je werk 
te gaan. Een: je doet iets dat van belang is 
voor anderen, mensen die je kent, en je doet 
dat op een manier die uniek is voor jou. 
Twee: je werkt samen, in een team, samen  
verantwoordelijk voor elkaar en samen  
verantwoordelijk voor het resultaat. Drie: er 
is iets dat niet alleen jij belangrijk vindt, een 
DOEL, een wereld om te winnen en daar wil 
jij je voor inzetten. Vier: je bent de beste en 
dat wil je laten zien ook. Geen pure ambitie 
of geldingsdrang, nee, jij maakt het verschil 
omdat alleen jij dat verschil kunt maken.
Er zullen meer variaties zijn, maar ik ben  
persoonlijk vertrouwd met deze vier.  
Ondervond het plezier, ontdekte dat alles aan 
slijtage onderhevig is, en liep verder, naar een 
nieuw werken, een nieuwe kijk op wat ik doe 
en of dat ertoe doet. En geld? Bij lange na 
niet wat ik verdiend zou moeten hebben, dat 
idee deel ik ongetwijfeld met u. 
Maar het werken, dat is zo gek nog niet. 

Koningsdag op het Koningsplein in Angerlo!

Ook dit jaar organiseert de Oranjevereniging  
Angerlo weer een spetterend programma voor  
Koningsdag op zaterdag 27 april 2019.
Om 10.45 uur wordt er vanaf Centrum de Meent 
gestart met een optocht door het dorp met  
muziekvereniging Nieuw Leven, de vendeliers 
en schoolkinderen. Aansluitend brengen de  
vendeliers hun traditionele vendelhulde, hierna 
is er gelegenheid om o.a. een oranjebitter te  
nuttigen. 
Om 12.00 uur starten de verschillende spelletjes 
voor de kinderen waaronder, spijkerbroek hangen, 
iets met flessen, schminken en nog veel meer. 
Voor de liefhebbers kan er tussen 12.30 – 13.15 
uur gestart worden met de fietstocht van +- 25 km 
in de mooie omgeving van Angerlo. Halverwege de 
route is er een rustpauze met versnaperingen en er 
zijn leuke prijzen te winnen.
Om 14.15 uur start voor de kinderen  
de ‘Xycleservice fietsspelen’ met een  

behendigheidsparcours en slow-bike spel, waarbij  
de kinderen met hun eigen fiets zo langzaam  
mogelijk een parcours moeten afleggen. 
Vanaf 14.00 uur wordt er gestart met een Pub-quiz  
waar iedereen aan mee kan doen en van  
15.00 -17.00 is er een kindervrijmarkt. 
Al deze festiviteiten zullen plaatsvinden op het  
Koningsplein te Angerlo bij Centrum de Meent. 
Ook is er de mogelijkheid om een lekkere warme  
hap te nuttigen. (Bij slecht weer zullen de  
festiviteiten binnen plaatsvinden)
Vanaf 14.00 tot 18.00 uur is er live muziek  
verzorgd door de “FLASHBACK”!
Voor meer informatie rondom het programma zie 
onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/OranjeverenigingAngerlo.
Namens de Oranjevereniging Angerlo wensen wij 
u alvast een fijne Koningsdag en graag zien wij  
jullie allen op het Koningsplein in Angerlo. 
Oranjeverenging Angerlo

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

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

Grondwaterdata essentieel voor natuurontwikkeling in Cortenoever
Provincie Gelderland werkt samen met Rijkswaterstaat,  
Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan een plan voor  
natuurontwikkeling in buurtschap Cortenoever. Het huidige gebied 
wordt zodanig ingericht dat een nog waardevoller natuurgebied  
ontstaat met schoon en gezond water. Hierdoor komen dier- en  
plantsoorten die horen bij een levende rivier weer terug in de  
uiterwaarden. Eijkelkamp Soil & Water levert voor dit project de  
essentiële grondwaterdata.

Vanuit het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000 heeft provincie Gelderland 
de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het beheer en de aanleg van 
nieuwe natuur en het versterken van de bestaande natuur. Cortenoever is voor 
een belangrijk deel al een heel mooi natuurgebied. Bij dit project draait het 
dan ook om een stukje uitbreiding van het natuurnetwerk. De uiterwaarden 
worden verlaagd door de oorspronkelijke kronkelwaardgeulen uit te diepen. 
Hierdoor kan er meer water in de uiterwaarden komen. Daarnaast wordt ook 
het bloemrijk grasland uitgebreid.

Om tot een concreet plan te komen, ontbrak er belangrijke grondwater  
informatie. De waterstanden van de rivier zijn bekend, maar welke effecten  
deze waterstanden hebben op de geulen die uitgebaggerd moeten worden  
en hoe sterk de fluctuatie in de geulen is, was onbekend. Om deze  
gegevens in kaart te brengen is Eijkelkamp Soil & Water gevraagd om een  
grondwatermeetnetwerk te installeren. Met dit grondwatermeetnetwerk 
wordt twee jaar lang gemonitord hoe de rivier reageert.

Tegenwoordig draait alles om data. Iedere peilbuis is naast de grondwater 
sensor namelijk voorzien van een modem die de data naar een online portal  
stuurt waar provincie Gelderland eenvoudig bij kan. Het mooie is dat  
medewerkers van de provincie niet iedere keer zelf op de verschillende  
locaties hoeven te kijken, omdat de sensor en het modem alles vastleggen. Dit 
levert tijd en geld op voor de provincie.

Kijk voor meer informatie op www.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!?

Ze stond in de bekende outfit van spinning  
deelnemers heur fiets af te stellen. Zo... 
leuk koppie…. goed figuur. Un verder  
onderzuukende blik, zou verkeerd uutgelegd 
kunnen worden. Ge weet moar nooit sinds  
metoo. Trouwens, dat zou te veul opvallen  
umdak mien bril niet op heb bi-j ut spinnen. 
Noa de warming up, toen de les begon, zei 
ze da ze onze leraar verving omdat die me  
wintersport was. Ze vertelde wa over heur 
werkwieze en de opbouw van de les. Ok 
da we in gedachten een ritje zouen maken 
nor en øver de Posbank, ieder op zien eigen 
tempo en weerstand, want die kuj instellen 
op ow fiets. Van stand een tot en met stand  
vierentwintig. Stand een merk ie niet en  
afhankelijk van ow conditie kuj die zo’n150 
keer per minuut rond trappen  en stand 
24 kriej alleen stoande fietsend rond. Un  
pittige les volgde, zwoare weerstand en stoand  
klimmen afgewisseld met tempowisselingen 
op ut vlakke. Goande de les mosten we ons 
visualiseren dawwe øver de Posbank reejen 
en øver dieken die we kenden, zo bracht ze 
dur wat afwisseling in. Keinat van het zwijt  
kwamen noa de training de opmerkingen 
van de heren in de kleedkamer los: hoe lang  
vervangt ze die ander ook al weer? Loat ze 
maar blieven zei dur een. Een ander haalde 
een opmerking in de les van heur aan: niet 
naar beneden kijken schreeuwde ze een keer, 
nou ik heb geen oog van heur af gehad en 
geen moment nor beneden gekeken. Nummer  
drie relateerde aan heur opmerking da we 
op een gegeven moment op 80 procent van 
onze maximale hartslag mosten fietsen: toen 
ik heur zag hak de maximale hartslag al te  
pakken, zonder te fietsen… Die heren toch bij 
het zien van zoiets moois. Echte liefhebbers? 
Zou de lente een rol spelen? Volgende keer de 
bril toch us opzetten.
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Kind in zijn omgeving
Gijs is een achtjarige jongen die samen met zijn 
moeder Leonie, vader Eelco en zus Britt in Angerlo 
woont. Op zijn moeder, die zingt bij de band BPM, 
is hij heel trots. 
Hij houdt van buitenspelen met zijn vrienden  
Lasse, Esmee en Djerno. Ook houdt hij van spelen 
op de PlayStation en van voetballen.  Op zaterdag 
23 maart heeft hij bij zijn voetbalclub Angerlo 
Vooruit een doelpunt gemaakt! Gijs heeft een  
hekel aan discussies bij het voetbal. Dan denkt 
hij:” laten we gewoon gaan voetballen”. (Regen 
vindt hij ook niet fijn.)

Het favoriete uitje van Gijs is naar de Formule 1, 
dat vindt hij nog leuker dan EuroDisney. Hij zou 
zelf graag een kart willen hebben. 
Gijs vindt het heerlijk om zijn opa Bennie te  
helpen. Van honden houdt Gijs niet, hij is er zelfs 
een beetje bang voor. Als hij bij zijn vriend Lasse 
speelt, moet de hond even worden opgeborgen. 

Wat Gijs het liefste eet zijn klant-en-klare  
pannenkoeken en patat. Bij MacDonalds eten 
vindt hij ook heerlijk. Wat Gijs echt niet lust zijn 
rode kool en rijst. 

Gijs weet al wat hij later wil worden: boer met vee 
en landbouw. Op zijn PlayStation werkt hij aan een 
spel met een eigen boerderij. Hij is ook erg handig: 
voor zijn kleine tractor heeft hij zelf een cabine en 
hefbrug gemaakt. Rekenen kan Gijs als de beste, 
dat zal hij goed kunnen gebruiken als hij later boer 
is. 

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)
Iedere dinsdagochtend  zijn er van 09:00 tot 
10:00 uur bewegingslessen voor 65 plussers in de  
grote culturele zaal van Kulturhus De Brede Blik te  
Giesbeek. De lessen worden gegeven door  
Nicolette Bouman en bestaan uit warming-up, 
spel, dans en oefeningen voor buik, billen, be-
nen en rug. Verder doen we geheugenoefeningen  
rekken en strekken van het hele lichaam. De 
les wordt afgesloten met een cooling-down  
(ademhalingsoefeningen). Dit alles met lekkere 
muziek tijdens de les.

Eén keer per maand is er een heerlijk vers bakje 
koffie, het sociale aspect komt ook zeker aan 
bod.  U kunt om kennis te maken met MBVO een  
proefles nemen. Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met docent Nicolette Bouman:

Telefoon: 0642142714
Email: nicolettebouman@hotmail.com

Opening schoolmoestuin
Dinsdag 26 maart is door de burgemeester van de 
gemeente Zevenaar officieel het lint doorgeknipt 
van de schoolmoestuin van de moeskids, achter 
kindcentrum de Trompetter. Onder belangstelling 
van vrijwilligers, buren, de Regiobode, vele ouders 
en alle kinderen ging daarna het hek open. Er is 
hard gewerkt aan de moestuinbakken, die keurig 
op stukken karton klaar stonden. Het karton is  
bedoeld om het onkruid (vooral kweekgras) dood 
te krijgen onder de bakken. Daarmee ontstaat er 
een strook grond die we volgend jaar rechtstreeks 
kunnen beplanten.
Alle bezoekers van de opening hebben hun  
handen uit de mouwen gestoken, de 3 m2  
gebrachte tuingrond zat binnen een uur keurig in 

de acht moestuinbakken. 
Met spontane hulp van 2 moeders en een opa  
hebben we vorige week ook al de gekregen  
aardappels en aardbeien in de bak gezet, en zijn er 
wortels en bloemen gezaaid. In de klassen worden  
al verschillende zaden voorgezaaid, zodat ze 
na de meivakantie in de bak kunnen. Komende 
week gaan we aan de slag met de bramen en  
frambozen. 
We hopen  net voor de zomer te gaan oogsten met 
de eerste producten. Vind je het leuk mee te doen? 
Kom gerust een handje helpen, op elke dinsdag 
van 13-14 uur, behalve in de schoolvakanties. Als 
je je meldt op het schoolplein zie je de tuinierende  
kinderen vanzelf!
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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

Buitenschoolse vorming
Er zijn veel mensen met veel verstand van zaken. 
Van alle zaken zijn er mensen die er meer verstand 
van hebben dan ik. Of, zo stellen zij met overtuiging,  
meer verstand dan wie dan ook. Bij mij is dat  
zakelijke verstand maar slecht ontwikkeld. Die 
ontwikkeling is stil blijven staan toen ik een jaar 
of dertien was. Op weg naar school raakte ik 
verdwaald onder de lentezon, liggend tegen de 
dijk, met mijn schooltas onder mijn hoofd en het 
broodtrommeltje onder handbereik. Het weinige 
verstand dat ik toen bezat vervloog om plaats te 
maken voor de zekerheid: dit is ‘t. Niet meer, niet 
minder: dit is het hoogst haalbare. 
Pure perfectie najagen is niet eens zo moeilijk, zeker 
niet in het voorjaar. De dijk werd dan een ondiepe 
plas, die al warm genoeg was voor een duik. Of een 
krib die het water instak om de aken van dichtbij  
te bekijken. En overal was er ruimte genoeg, 
want op niet schoolvrije dagen is de hele wereld  
van jou alleen. Lang was perfectie zo dichtbij  
en exclusief. En meestal straffeloos en bijna gratis,  
want ook spijbelaars leren wel wat, zoals  
straffeloos spijbelen. Achteraf betaal je de  
openstaande rekening. En later krijg je ondanks alles  
iets van verstand. Voor mij: niet veel en zeker niet 
genoeg om te wensen dat ik ooit meer had gehad. 
Buitenschoolse vrije vorming, het is een  
ondergewaardeerd vak. Je leert er bijvoorbeeld dat 
verstand van zaken je beperkt om de zaken anders 
te zien dan jij denkt dat ze moeten zijn. 
Dat leer je alleen onder een lentezonnetje, op je 
rug, tegen de dijk.  
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Een onbekend gezelschap
In de rubriek fotoherkenning laten we een  
Giesbeekse foto zien uit de jaren ‘50. Enkele  
namen weten we: 3 = Annie Bronkhorst, 9 = van 
Diek, 13 = Mw. de Beukelaer, 16 = Ida Gores,  
18 = Mw. Janssen, 20 = Zus Soethof (van de 
Smid). 21 = Dinie Berends, 26 = Theo Wolf,  
27 = Hr. Schrijvers, 29 = Hr. Langenhof, 30 = Frans 
Spronk.
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende namen? 
En verder zijn we benieuwd  waar deze foto is  
genomen en welk gezelschap dit was. Wie weet 
het precieze jaartal?

In het Angerlo’s Nieuws van 10-1-2019 toonden  
wij een foto van het brandweerkorps van  
Giesbeek. We hebben 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 Sen-
horst, 10 = ?, 11 = ? 12 = Rinus Beerntsen, 13 = ?,  
14 = Burgemeester ? 15 = ? Wie weet de nog  
ontbrekende namen?

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.

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.
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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

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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl
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Paasbrunch bij 
Caleidoz
Ook dit jaar organiseert Caleidoz een Paasbrunch 
voor ouderen in de gemeente Zevenaar. 
Op maandag 22 april, 2e Paasdag, zorgen we in 
ontmoetingscentrum De Hooge Bongert  voor een 
uitgebreid buffet met o.a. heerlijke salades en  
toetjes. Loop er even uit, alleen of met een kennis, 
en trakteer uzelf op een gezellige middag. De zaal 
gaat open om 11.30 uur.
De brunch duurt tot 14.30 uur. Kaartjes à €17,50 
zijn, tenzij uitverkocht, tot 16 april verkrijgbaar aan 
de balie in De Hooge Bongert 3 in Zevenaar.

Opbrengst 
Reumacollecte
In de landelijke collecteweek van het Reumafonds 
van 18 t/m 23 maart 2019 is er in Angerlo 702,40 
euro opgehaald. Dit is een prachtig resultaat. Ik 
wil de gevers, maar vooral ook de 16 collectanten  
bedanken. Fijn dat ik weer op uw medewerking 
kon rekenen! Met de opbrengst van de collecte 
levert Angerlo een belangrijke bijdrage aan de  
reumabestrijding in Nederland.
Maar na 15 jaar de reumacollecte in Angerlo te 
hebben georganiseerd wil ik dit graag overdragen 
aan iemand anders. Misschien iets voor u? Of kent 
u iemand die dit zou willen doen?
Bel me voor meer informatie op 0644782037.
Ik hoop echt dat er iemand reageert!
 
Joke Cornelissen-Spronk
collecte organisatie Reumafonds Angerlo

Reumacollecte in 
Lathum en Riverparc
In de week van 18 tot 24 maart 2019 is de  
Reumacollecte in Lathum en Riverparc gehouden.
De opbrengst is 716,40 euro,een mooi bedrag.
Het Reumafonds bedankt de collectanten voor hun 
inzet deze week. Ook alle inwoners van Lathum en 
Riverparc hartelijk dank voor uw gift.
Mede hierdoor kan het Reumafonds onderzoek 
doen naar oorzaak en behandeling van deze ziekte.
Veel dank hiervoor.
Namens ReumaNederland(voorheen Reumafonds).
Willy Hupkes.

Mobieltjesproject: 
door jongeren voor ouderen 
In het Mobieltjesproject gaat een groep 3e jaars 
leerlingen van het Liemers College bezig  om  
ouderen te leren om te gaan met hun mobieltje,  
smartphone en/of tablet. Het project is een  
samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis 
(afdeling Liemers Oost), Caleidoz Welzijn en het 
Liemers College en is bedoeld voor mensen vanaf 
55 jaar.
Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven  
wonen is de mobiele telefoon een belangrijk  
hulpmiddel om contact te onderhouden. Het  
verhoogt hun zelfredzaamheid. Het gebruik van de 

mobiele telefoon, de smartphone of een tablet is 
echter voor veel van hen niet zo eenvoudig. Het 
bijzondere aan dit project is dat jongeren aan  
ouderen instructies geven hoe zij met hun  
mobieltje of tablet omgaan. Het project is  
onderdeel van Maatschappelijke Stage waarbij 
jongeren kennismaken met het vrijwilligerswerk.
Het Mobieltjesproject is op  dinsdag 7 mei van 
13.30 uur tot 16.30 uur bij Kulturhus De Brede 
Blik, Kerkstraat 72 in Giesbeek. Deelname is gratis.
Meer informatie of aanmelden: bel 06- 20 63 55 63 
of mail p.groenenstijn@caleidoz.nl 

25 jaar Paasontbijt Protestantse Gemeente 
Lathum-Giesbeek
Op de Eerste Paasdag in 1994 werd voor de eerste 
keer in Lathum door de NH kerk een paasontbijt 
georganiseerd. Door de coördinatiegroep werden 
inkopen gedaan, de zaal in het Gebouw ingericht 
en een heerlijk ontbijt klaargezet. Velen schoven 
aan tafel en genoten ervan.
Nu 25 jaar later wordt nog steeds in het Gebouw 
de tafel gedekt en het ontbijtbuffet klaargezet. 
Een groep vrijwilligers zorgt er nog steeds voor dat  
velen aan tafel kunnen en samen genieten van het 
ontbijt en zo met elkaar Pasen vieren.
Zondag 21 april is het Eerste Paasdag en willen 
we ook dit jaar met elkaar eerst ontbijten op deze 
feestelijke dag.
Om 9 uur staat het ontbijtbuffet klaar in Het  
Gebouw, Kerkstraat 16 in Lathum. Aansluitend 
wandelen we naar de kerk voor de Paasviering die 
om 10.30 uur begint. Voorganger is dominee Trinus 
Hoekstra.

U bent van harte welkom, er zijn geen kosten aan 
verbonden.

U kunt zich tot 18 april opgeven voor het  
paasontbijt via e-mail : klikkink@gmail.com of 
info@deGenders.nl 

INGEZONDEN
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Programma Koningsdag Lathum
27 april 2019
LATHUM – Het team Stichting Oranje Boven  
Lathum is er alweer helemaal klaar voor.  
Koningsdag Lathum 2019 heeft dit jaar als thema 
‘Creatief’ en is net iets anders dan andere jaren, 
leuk en verrassend. Als grote activiteit hebben we 
dit jaar de bungee trampoline en zijn er een aantal 
workshops voor de kinderen. Daarnaast hebben 
we een spel waarmee jong en oud zijn geluk kan 
beproeven.

• 8:30 uur Klokken luiden en vlag hijsen (kerk)
• 9.00 uur Opstellen voor de optocht 
 (bij de school)
• 9:15 uur Vertrek optocht door het dorp

• 9:30 uur Welkomstwoord en prijsuitreiking  
 optocht m.m.v. de Vendeliers
• 9:45 uur Start van de activiteiten
  Matjesmarkt voor de basisschooljeugd 

• 13:00 uur Trekking van de Oranje loten met  
 als hoofdprijs € 200,- en daarnaast  
 vele andere geweldige prijzen!

Alle deelnemende kinderen krijgen bij inlevering 
van hun volle stempelkaart iets lekkers.

Graag allemaal tot 27 april a.s.!
Team Stichting Oranje Boven Lathum

INGEZONDEN

“Berg in een notedop”
Historicus Edwin Sweers uit ‘s -Heerenberg 
schets met zijn lezing “Berg in een notedop” de  
geografische, politieke en economische  
ontwikkeling van het land van Berg gedurende de 
laatste tweeduizend jaar.
Het land van Berg kenmerkt zich door een  
heuvelachtig landschap met daar op een  
uitgestrekt bosgebied. Aan de randen van dit  
gebied, waar zand en klei elkaar ontmoeten, 
bouwden al duizenden jaren geleden mensen hun 
boerderijen en verbouwden ze hun akkers. Tal-
loze archeologische vondsten ondersteunen zijn  
verhaal.

Lezing: Ontwikkeling van het Land van Bergh
Datum: 25 april
Kulturhus de Brede Blik te Giesbeek
Zaal open: 19.00 uur  Aanvang: 19.30 uur 
Entree prijs niet leden: €  4,- euro

Organisatie 
Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar

INGEZONDEN

TOT ONS PLEZIER!!!!! Het T.O.P. koor bestaat 5 jaar!!!

T.O.P. staat voor Tot Ons Plezier en we doen onze 
naam eer aan, want zingen doen wij als koor  
vooral voor het plezier wat we erin hebben.

We bestaan uit ongeveer 25 leden en zowel dames 
als enkele heren zingen mee.
Nieuwe leden zijn van harte welkom om aan te 

sluiten. Dus mocht je van zingen houden, kom dan 
vooral eens langs!
We zingen liederen als: Het Giesbeeks Dorpje, In 
‘t stille Dal, Kom erin, zet je hoed af, Country road. 
Het zijn allemaal heel verschillende liederen, maar 
met alle liederen die we zingen kan meegezongen 
worden. We sluiten elke keer af met Weisse Rosen 
aus Athen.
We worden ondersteund door keyboard en/of  
accordeon en sommige liederen ook met  
mandonline.
Oefenen doen we elke laatste en eerste woensdag 
van de maand in het Loomanhuus van 9.30 uur tot 
11.30 uur.
Elke tweede woensdag van de maand treden we 
op in Het Binnenrijk, wat voor zowel de bewoners 
als de koorleden elke keer weer een feestje is.
Samen zingen is gewoon superleuk!!!
Dus mocht je zin hebben om mee te zingen,  
waarbij meedoen belangrijker is dan goed zingen, 
wees welkom!!
Tot Ons Plezier koor ontvangt je graag!!! Alleen 
niet in de maanden juli en augustus, want dan is 
er een zomerstop.

INGEZONDEN
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Voornemen Waterschap Rijn en IJssel om 
windturbines naast de AVR te plaatsen
Maandag 11 maart j.l. is er een door het  
Waterschap Rijn en IJssel georganiseerde  
bijeenkomst geweest, om de bewoners van 
Lathum te informeren over de door het Waterschap  
gewenste locatie voor een tweetal windturbines.
Wij waren in grote getale aanwezig, geweldig!
Ondanks onze redelijke - en goed onderbouwde 
bezwaren, leek de Heemraad slechts gericht op één 
ding: doorgaan met het ingezette proces, immers,  
“de subsidie moet worden binnengehaald!”. 

Onze conclusie van deze avond: 
“Het dorp staat in het algemeen niet negatief 
tegenover eventuele plannen om windturbines in 
haar nabijheid te plaatsen, maar niet pal naast de 
AVR. Bovendien willen wij als bewoners in gesprek 
met het Algemeen Bestuur van Rijn en IJssel .Wij 
vragen de Heemraad dit over te brengen”. 

Dinsdag 12 maart waren wij weer met een grote 
delegatie aanwezig bij de Politieke Avond, georga-
niseerd door de gemeente Duiven.

Na een positieve gedachtewisseling, kregen wij de 
indruk dat diverse raadsleden begrip hebben voor 
onze standpunten.

Met de bedoeling om uit de ontstane impasse 
te komen, hebben De Dorpsraad en de Stichting 
Werkgroep Lathum het initiatief genomen om 
een uitnodiging te sturen naar de Dijkgraaf, de 
heer Pieper, en de wethouders van Duiven en  
Zevenaar. Inmiddels heeft er een constructief  
gesprek plaatsgevonden met dhr. Pieper,  
waarbij door alle gesprekspartners is toegezegd, 
zich te zullen inspannen om een oplossing te  
vinden, waarbij de leefbaarheid voor de bewoners  
van Lathum en de belangen van het Waterschap in 
een voor alle partijen aanvaardbaar evenwicht zijn. 
Zodra er meer duidelijkheid is over een eventueel  
resultaat, zal er een informatiebijeenkomst  
voor alle bewoners worden georganiseerd. Via 
o.a. de Dorpsapp wordt iedereen op de hoogte  
gehouden van de tussentijdse ontwikkelingen.
Wordt vervolgd.

DORPSRAAD LATHUM

Rembrandt en Ree
Hallo beste lezer(es)

Ik heb de stoute schoenen aangedaan en  
meegedaan met de Rembrandtwedstrijd van het 
Rijksmuseum. Dit tweeluik van Rembrandt en 
ikzelf (zelf gemaakt) heb ik digitaal ingezonden. 
Mocht ik uitgekozen worden, dan komt het er te  
hangen, van 15 juli tot en met 15 september. 
Dat krijg ik te weten in de eerste week van mei.  
Spannend en ozo leuk, nu al. 

Drie jaar geleden ging ik op zoek naar iets om 
tijdens mijn burn-out meer plezier te ervaren. 
Het kwam in me op dat schilderen wel eens een  
inspirerende bezigheid zou kunnen zijn. Vol goede 
moed begon ik abstract te schilderen en maakte 
iedere dag een nieuw schilderij. Geïnspireerd door 
een quote van Pippi Langkous ‘Ik heb het nog nooit 

gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ maakte ik 
anderhalf jaar later mijn eerste portret door ‘Het 
Melkmeisje’ na te schilderen. 
Inmiddels wel tips gehad op schildergebied, maar 
vooral uit ervaring geleerd. Ik heb 7 portretten  
geschilderd. Ik had door schilderen een lichtpuntje 
gevonden tijdens mijn donkere dagen en hoe  
toepasselijk dat nou net de ets van Rembrandts 
zelfportret, als meester van het licht, mij zo  
aansprak. Ik was direct verliefd en maakte het na 
met mijn penseel. 
Later ontstond het idee om een tweeluik ervan 
te maken met mijn zelfportret in dezelfde stijl en 
met de pet van Rembrandt op. Waar we beide  
stralen, met een twinkeling in onze ogen. Sterk, blij 
en speels, zoals mijn zoon het zo mooi omschreef.

 Lieve groet, Renate Peters

INGEZONDEN

Deze foto is met veel zorg en liefde voor fotografie gemaakt door, Marian Lourens. Super dank daarvoor.  

NL Doet in Angerlo
w j.l. was het zover. Rond de twaalf  
vrijwilligers melden zich bij zorgboerderij De  
Weijdeblick. In het kader van Nl Doet.  Wat is  
iedereen druk geweest. 
Konijnenhokken werden voorzien van een nieuwe  
bodem, en wieltjes. De tuinbank kreeg een  
kleurtje, bloemen in bakken gezet en de kippen 
kregen een nieuwe ren. En nog veel meer, te veel 
om op te noemen. 
In een schone keuken werden hapjes gemaakt. 
Via deze weg nogmaals bedankt aan iedereen die  
belangeloos beschikbaar was die dag.

De Weijdeblick
Angerlo

Koeien gaan 
naar buiten
ANGERLO - Na 5 maand stal mochten vandaag  
28 maart de koeien van boer Gors naar buiten. 
De tribune werd klaargezet en alle cliënten van 
de zorgboerderij hebben kunnen genieten van de  
capriolen van de koeien. 
Een leuke onderbreking van het werk. 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belanstelling, mooie woorden, prachtige bloemen 
en kaarten die we mochten ontvangen na het 
overlijden van, 

     Mieneke leenders Rooding
                  21 juli 1920 - 10 februari 2019

  Fam. Hesselink leenders
  Fam. Bos Leenders
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

GSV ‘38

Samen kunnen we veel!

VOOR & DOOR DE 
JEUGD VAN GIESBEEK: 

EEN PANNAVELD!

HELPT U ONS MEE?
SPONSOR HET PANNAVELD 
VANAF € 25,00 PER M2.

Graag 

inleveren in de 

kantine GSV’38

IK HELP VOOR GIESBEEK DOOR GIESBEEK GRAAG!

Mijn gegevens

Voornaam  : _________________________________ (Tussenvoegsel) _______

Achternaam : ______________________________________________________ 

Postcode  : ______________________________________________________ 

Huisnummer : ______________________________________________________

Straatnaam  : ______________________________________________________

Plaats  : ______________________________________________________ 

E-mailadres  : ______________________________________________________ 

Telefoonnummer : ______________________________________________________ 

Hierbij machtig ik GSV’38 om € ........................ eenmalig te incasseren

Rekeningnummer : ______________________________________________________ 

Ter naam van : ______________________________________________________ 

Handtekening : ______________________________________________________

Aantal m2  Totaal bedrag Aantal m2 Totaal bedrag

■  1 m2  €    25,00 ■  4 m2 €  100,00

■  2 m2  €    50,00 ■  __ m2 € __________

■  3 m2  €     75,00  

Giesbeekse Sportvereniging ‘ 38 (G.S.V. ’38)
Meentsestraat 109, 6987 CM Giesbeek
Incassant ID: NL04ZZZ401219520000  •  Reden betaling: Bijdrage realisatie pannaveld
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Giesbeekse Sportvereniging ‘38 om een eenmalige incasso-opdracht te 
sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de afgesproken bijdrage aan Giesbeekse Sportvereniging ‘38. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 
56 dagen terugboeken.
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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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Snelle wrap pizza
Een kind heeft genoeg aan 1 wrap, voor een  
volwassene zou ik uitgaan van 2 wraps.

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 200 g Tomatenpassata (gezeefde tomaten)
- 4 (volkoren)wraps
- 1 rode paprika
- 1 gele paprika
- 8 plakjes salami
- Geraspte 30+ kaas naar wens
- 10 zwarte olijven
- 1 theelepel Oregano 
- Peper en zout naar wens
Verwarm de oven voor op 200 graden. Smeer de 
wraps in met de tomatenpassata en strooi hier 
de oregano over met wat peper en zout. Was de  
paprika en snijd in smalle reepjes. Beleg de wraps 
met de paprika, 2 plakjes salami per wrap en strooi 
de kaas er over heen. Snijd de zwarte olijven in 
kleine stukjes en verdeel over de wraps.
Doe de pizza’s 6-8 minuten in de oven en  
eet smakelijk!

Groetjes, 
Merle 

Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

Monumenten
Het betreft een rijksmonument aan de  
Mariendaalseweg 16 in Angerlo. 
Korte omschrijving en karakteristieke waarde: 
kleine 18e eeuwse onderkelderde, in rode baksteen  
opgetrokken woning, genaamd Mariendaal. Op 
langwerpig/rechthoekige grondslag, onder een 
met rode pannen gedekt afgeknot schilddak.
Ingang oostzijde centraal een deur met 6-ruits  
bovenlicht. Aan de rechterzijde een getoogde  
dubbele staldeur met in de linkerdeur een zgn 
winket (kleinere deur in grote deur). Boven de   
staldeur een soort dakkapel, waarin kozijn met 
dubbele luiken.
Zuidgevel: rechts een geblindeerde paneeldeur 
met 6 -ruits bovenlicht en links een schuifvenster 
met luiken en een 24-ruitsindeling.
Westgevel: drie schuifvensters met luiken en een  
24- ruitsindeling.

Noordgevel: begane grond bouwsporen van twee 
ovale vensters.
Het huis is, in combinatie met de slingervijver 
en een oude eik, een schilderachtig geheel en  
behoorde aan het nabij gelegen landgoed  
Bingerden.
Het geheel maakte deel uit van een grotendeels  
verdwenen laat 18e-eeuws aanleg In  
landschapsstijl.

INGEZONDEN
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Mooie ontmoetingen tussen mensen met én zonder 
verstandelijke beperking

Op elf locaties van Elver was het afgelopen vrijdag 
en zaterdag tijdens NL Doet een gezellige drukte.  
Enthousiaste vrijwilligers, medewerkers van  

Dozon uit Doetinchem en voetbalclub DVC uit  
Didam werkten samen met bewoners aan  
verschillende klussen. Klussen waar woning- en 

dagbestedingsgroepen naast hun werk weinig  
tot geen tijd voor hebben. Denk hierbij aan  
tuinbakken verven, zandbak leeghalen of gewoon 
gezellig pannenkoeken bakken met de bewoners.

Klussen
Het is een traditie bij Elver om tijdens NL Doet  
vrijwilligers te ontvangen. Op verschillende loca-
ties gingen vrijwilligers en bewoners samen aan 
de slag. Zo werd er in Nieuw-Wehl een tuinhek  
geplaatst en in Laag-Soeren gewandeld en  
koffie gedronken op een boerderij. Op een andere 
woning kwam een vrijwilliger muziek maken.  
Allemaal mooie ontmoetingen die soms aanleiding  
geven tot vervolg contact. Ook een steentje  
bijdragen? Op de website van Elver staan nog 
volop vrijwilligersvacatures. 

NL Doet
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NL Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en  
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. 
Meer informatie www.nldoet.nl. 

INGEZONDEN

SUPER kofferbakverkoop en kleedjesmarkt 5 mei in Giesbeek
Zondag 5 mei zal er wederom een SUPER  
kofferbakverkoop worden gehouden.  
Deze kofferbakverkoop, die door de vrienden van 
de Giese Toren wordt georganiseerd, zal rondom 
de Martinuskerk plaatsvinden. 
In de Tuinstraat, de Pastoor Slingerstraat en achter  
de kerk zal het nog voller staan met fleurig  
geopende kofferbakken.  (als het rioleringswerk 
nog niet klaar is, worden aanpassingen gemaakt 
of een andere locatie gezocht).

Er zullen verkopers aanwezig zijn die vanwege 
de voorjaarsschoonmaak hun zolder, schuurtje of 
garage hebben opgeruimd om zo te proberen op 
deze kofferbakmarkt de spullen aan de man of 
vrouw te brengen. 

Spullen waar men op uitgekeken is, krijgen op 
deze dag weer een nieuwe kans. Nog steeds blijkt 
dat er veel vraag is naar gebruikte goederen. Een 
radio, T.V. of een kastje ’n tafel met stoelen zijn  
bijvoorbeeld gewilde voorwerpen voor jongelui die 
op kamers gaan wonen. 

Kleding en schoeisel worden gestreken en/of 
schoon aangeboden, in een uitstekende staat en 
van goede kwaliteit zijn deze artikelen begeerd bij 
velen, zeker bij degenen die in deze moeilijke tijd 
van een uitkering moeten leven. 
Maar er is natuurlijk van alles te koop, wat er te 
vinden zal zijn, is door niemand te voorspellen,  
voor iedereen zal er iets bij zijn en de prijzen  
liggen gunstig, het loven en bieden geeft sfeer aan 
deze verkoop. 
Tijdens deze dag zal er ook weer een  
kleedjesmarkt zijn, waar kinderen van groep 3 
t/m groep 8 hun overtollige speeltjes aan de man  

kunnen brengen. Voor de kleedjesmarkt moet je je 
wel opgeven, maar voor de jeugd is het gratis.

Ook zijn er vele attracties o.a. een springkussen, 
schminken, discomuziek en een clown. Zeker voor 
de jeugd zal het een onvergetelijke dag worden. 
Een bekende saxofonist zal de hele dag op diverse 
instrumenten spelen en zo zijn kunsten tonen; de 
“hoed” -opbrengst is voor KIKA.

Als u het geslenter moe bent, kunt u op een van de 
terrasjes genieten van een betaalbaar hapje of een 

drankje en gezellige muziek. 
Voor meer info, bel dan even naar 06-10252829 of 
06-12604822.

De opbrengst van deze dag is bestemd voor het 
onderhoud en het behoud en van de Giese Toren. 
De kofferbakverkoop is van 9.00 uur t/m 16.00 uur.
Tot ziens op 5 mei. 

Voor meer info, kijk eens op 
www.GIESBEEKTORENHOOG.nl
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
21 april 10.00 uur  Pasen, Woord- en Communie, 
  Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor
4 mei 19.00 uur  H. Eucharistie, 
  Pater G. Remmers, Samenzang
7 mei 10.00 uur H. Eucharistie, 
  Pater G. Remmers, Samenzang
11 mei 19.00 uur Moederdag, Woord- en Communie, 
  Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
20 april Martinikerk 22.00 uur ds. Chris Kors 
 Stille Zaterdag
21 april  Galluskerk 10.00 uur ds. Lisette van Buuren
 Paasmorgen
 Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
28 april Galluskerk 10.00 uur ds. Nathalie da Costa
05 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
12 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
19 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Arjen Hiemstra

PKN kerk Lathum-Giesbeek
21 april  10.15 uur Pasen, ds. T. Hoekstra uit Arnhem
28 april  10.00 uur ds. K. Dijk uit Duiven
5 mei  10.00 uur ds. M. Visser uit Duiven
12 mei  10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
19 mei  10.00 uur ds. A. Jonkman uit Zevenaar
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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. 

24 april ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
25 april ‘19 Lezing van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 
 Kulturhus Giesbeek, zaal open 19:00 uur
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 
26 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
29 april ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
30 april ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
3 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 Film Cocoon (alleen voor leden), 14:30, Arsenaal
7 mei ‘19 Mobieltjesproject, 13.30 uur tot 16.30 uur 
 Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
8 mei ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
10 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
11 mei ‘19 Seniorenvereniging “Met elkaar - voor elkaar” Giesbeek
 Seizoenafsluiting met diner. m.m.v. Toos en Roos. 
 Aanvang 14.00 uur. Hof van Giesbeek.
13 mei ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
14 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
15 mei ‘19 Vrouwenvereniging Lathum: Lezing Burgers Zoo
16 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 dagtocht Zaanse Schans (volgeboekt),9:00, de Bleek
21 mei ‘19  O.V.O. Angerlo: reisje.
22 mei ‘19 Welfare van 11 tot 14 uur in de Meent
24 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub, 14:30, Grotenhuys
27 mei ‘19 Welfare  Giesbeek 14.00-16.00 uur. Binnenrijk Giesbeek
28 mei ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken: 
 fietsen, 13:30, Meipoort
29 mei ‘19 Vrouwenvereniging Lathum: Uitstapje
8 juni ‘19 Blij in de wei 2.0 De Waalhoeve, Ganzepoelweg 7 Angerlo
11 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
17 sept ‘19  O.V.O. Angerlo: Mevr. Oostveen over Annie M.G. Schmidt 
 in de Meent van 1400-16.00 uur.
25 sept ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
9 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent
15 okt ‘19  O.V.O. Angerlo: Bingo in de Meent van 14.00-16.00 uur 
23 okt ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent

Kan ik iets voor jou betekenen?

Administratiekantoor Zeker, voor:

-Verzorgen administratie ondernemer/ZZP’er;
-Begeleiding startende ondernemers;
-Jaarcijfers ondernemer/ZZP’er;
-Aangifte inkomstenbelasting (ondernemers/ZZP’er 
  en particulier);
-Aangifte omzetbelasting;
-Tijdelijke vervanging van personeel 
  (administratief/financieel).

Neem gerust contact op met Meriam Klinkert voor een 
vrijblijvende afspraak via 06-11 24 94 61 of mail naar 
info@administratiekantoorzeker.nl

Het 4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek organiseert op zondag 28 april 
a.s. een wandeling langs een aantal historische plekken in Giesbeek. Heeft 
u altijd al willen weten waar de Hamden Mk1 Handley Page, met 4 Engelse  
slachtoffers op 31 augustus is neergestort en waarom en wanneer de  
kerktoren en de schoorstenen van de steenfabrieken en het gemaal opgeblazen  
werden? Dan bent u welkom om 14.00 uur in ’t Olde Schop te Giesbeek. Na 
de ontvangst zullen wij via een korte route op enkele plaatsen stilstaan bij 
deze geschiedenis. Geëindigd wordt er in de kerk te Giesbeek, waar tevens de 
mogelijkheid wordt geboden  om de toren te beklimmen.
Voor de basisschooljeugd in Angerlo, Lathum en Giesbeek zal in de week 
voorafgaande aan de herdenking eveneens aandacht geschonken worden aan 
de thema’s vrijheid en herdenken.
U bent van harte welkom bij deze wandeling op 28 april a.s. om 14.00 uur.

4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek

Herdenkingswandeling Giesbeek, 
geschiedenis 1940-1945
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KunstFotografie bij Expo-Angerlo in de Galluskerk
ANGERLO – In de Galluskerk, Dorpsstraat 31 in 
Angerlo, exposeert Expo-Angerlo kunstfotografie 
van drie kunstenaars. De expositie is geheel gewijd 
aan de fotografie als kunstvorm en is te zien van 
21 april t/m 19 mei 2019, elke zondag van 13.00 
tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Ineke van Middelkoop woont in Nijmegen en 
heeft daar haar fotoatelier. 
Haar inspiratie is veelal buiten in de natuur  
te vinden. Ze is geïnteresseerd in  
kringloopprocessen, met name in de  
verweringsstadia die daarbij optreden. 
Op een bepaalde manier verweert alles vroeg of 
laat. Die verwering door weer, wind of andere  
natuurlijke processen, maar ook als gevolg van 
menselijk handelen, schept nieuwe vormen,  
kleuren en andere texturen. 
Het zijn momentopnamen, ze vormen een verhaal 
in de tijd. Dat verhaal probeert zij te vangen met 
haar fotocamera. Het zijn niet zomaar plaatjes van 
objecten. Ze zoekt naar details, naar een boeiend 
spel van kleuren, lijnen en vormen. Door ze uit te 
vergroten wordt de vervreemding nog groter en als 
je daar ook nog dieptewerking bij optelt, worden 
het abstracte beelden.
Meer informatie is te vinden op haar website; 
www.Inekevanmiddelkoop.nl. 

Aad van den Bosch is een beeldend kunstenaar 
uit Ellecom. Na zijn opleiding aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag is 

Aad vele jaren succesvol met pastels en gouaches. 
Sinds 10 jaar hanteert hij de camera om beelden 
vast te leggen. 
Naast het fotograferen van landschappen en  
mensen heeft Aad zich ontwikkeld in 
de abstracte fotografie. Zijn inzicht in compositie  
en kleurenleer helpt om tot sfeervolle en  
onverwachte beelden te komen.
Een kapot gevallen spiegel bracht hem er toe een 
compositie te maken van de scherven. Glas is een 
eerlijk materiaal dat het licht op een bijzondere 
wijze weet te vangen. Het spelen met licht en vorm 
resulteerde in een serie GLAS ART; hierin creëert 
Aad een geheel eigen wereld die nooit verveelt 
maar inspireert en motiveert. 
Ook de grafische foto’s in zwart/wit zijn sterk in 
vormgeving en zeggingskracht. De toeschouwer 
kan in het lijnenspel zijn eigen wereld van fantasie 
scheppen.
Aad is lid van FODO Doesburg, fotoclub Velp en 
Kunstkring Brummen.
Meer informatie is te vinden op de website; www.
kunstkring-brummen.nl.
 
Marijke Schellekens is beeldend fotokunstenaar 
en woont en werkt in de binnenstad van Doesburg.  
Zij maakt ruimtelijk werk en installaties voor  
binnen en buiten. De foto’s die Marijke maakt zijn 
de basis voor haar werk. De fotocollages worden 
meestal transparant gedrukt op plexiglas of tussen 
twee glasplaten geplaatst. Zeker bij het ruimtelijk  
werk of de installaties voor buiten vragen  

mensen zich verwonderd af wat ze zien. Door de  
transparantie zijn de glaspanelen niet alleen 
aan twee kanten - in spiegelbeeld - te bekijken, 
ook de omgeving wordt opgenomen in wat je ziet. 
Tijdens de expositie zal Marijke, naast verschillend 
beeldend werk, haar laatste 3D-fotoglasblokken 
exposeren met het thema ‘Gevonden Geluk’.  
Tijdens de expositie zal zij dit laatste werk  
toelichten. 
Marijke exposeert regelmatig in de buitenruimte; 
ook tijdens deze expositie zal werk van haar buiten 
te zien zijn. 
Meer informatie is te vinden op haar website; 
www.personare.nl.

Bij de opening op 21 april speelt om 14.00 uur 
Marble Muziek, bestaande uit Esther Pelgrom 
dwarsfluit en zang en bassist Michiel Pelgrom.
Op 12 mei om 14.00 uur is er een optreden van 
zanger,gitarist en liedschrijver Hans Hamers. 

INGEZONDEN

Vendeliers Schutterij EMM Giesbeek een 1ste prijs
Op zondag 31 Maart 2019 zijn de Gelderse  
Kampioenschappen Indoor Vendelen georganiseerd  
door Schutterij De Eendracht te Wehl. Voor dit  
evenement hebben zich 34 verenigingen  
aangemeld met een totaal van 400 deelnemende  
vendeliers, waaronder senioren, junioren en  
aspiranten. Met om 8.30 uur de ontvangst van 
genodigden, gevolgd door de commandanten,  
bespreking om eventuele laatste wijzigingen door 
te nemen, dan de officiële opening, met daarna de 
aanvang van de wedstrijden. Er wordt gestreden 
om het Gelders Kampioenschap in de categorie  
klassiek en acrobatisch vendelen, zowel in  
korps als individueel komen aan bod, vooral het 
acrobatisch vendelen, staand, liggend, rollend met 
koprol en diverse patronen, het is verbazend om 
te zien wat deze jongelui met het lichaam en hun 
vaandel doen. De Giesbeekse Vendeliers, onder 
leiding van Commandant Glenn Witjes, komen uit 
in de categorie corps klassiek, zowel de senioren 
als de junioren vendelen in de Superieure B klasse, 
dat is de op een na hoogste categorie. Heeft een 
vendelcorps 3x achtereen een 1ste prijs behaald, 
dan wordt men automatisch een klasse hoger  
ingedeeld en worden de verplichte slagen weer 
een graad moeilijker. Op deze zondag is het 
verzamelen bij het Clubgebouw en om half elf  
vertrekken de vendeliers met supporters richting 
het Koningin Beatrixcentrum te Wehl, waar het 

GKIV plaats vindt. Ook het Koningspaar Danny 
en Kristianne zijn met gezin aanwezig om de 
vendeliers aan te moedigen. Om 11.20 zijn de 
Senioren aan de beurt met een deelname van 9 
vendeliers levert dit twee extra bonuspunten  
op. Zo, dat is al binnen, want hoe groter de 
groep, des te groter is de kans op fouten. De  
senioren draaien goed en regelmatig met enkele  
kleine foutjes, dus afwachten hoe de jury dit  
beoordeelt in aftrekpunten.
Dan om 11.40 de junioren, deze drie jeugdige  
vendeliers zijn erg zenuwachtig, want ook zij 
moeten draaien in de superieure B-klassen en 
daarbij behoort een moeilijke slag, het opgooien 
en opvangen van het vaandel met één hand en 
draaiend rondom het been. En heb je de pech, 
dat het vaandel niet goed opgevangen wordt 
en je deze laat vallen, dan is het einde oefening: 
helaas geen prijs. maar, bij de junioren ging dit  
allemaal voortreffelijk. De supporters houden de 
juryleden haarscherp in de gaten of er geschreven 
werd, want ook de uitstraling, opkomst, houding, 
hand in de zij, kleding, tot het op- en afmarcheren 
worden beoordeeld. En dan is het wachten tot alle  
wedstrijden zijn geweest en daarna telling door de 
juryleden. Om half vijf wordt er weer vertrokken 
richting Wehl, om bij de prijsuitreiking aanwezig 
te zijn. Ja, hoor, de Vendeliers van Schutterij EMM 
Giesbeek vallen in de prijzen. De Junioren behalen 

een 1ste prijs met 17 punt,na 3 aftrekpunten van 
de twintig die er te behalen zijn. Heel goed !!! Ook 
de Senioren een 1ste prijs met 17,5 punt, en een 
aftrek van 4,5 punt van de 20+2 bonus punten. 
Vendeliers van Schutterij EMM Giesbeek - Van 
Harte, weer een mooie prestatie. nu op naar het 
Federatieve Kringconcours, deze vindt plaats op 
Zondag 19 Mei te Ooy-Zevenaar, met deelneming 
van Schutterij EMM Giesbeek met Koningspaar 
Danny en Kristianne en muzikale ondersteuning 
van fanfare St.Gregorius. Kom kijken, het wordt 
zeker een fleurrijke dag met de optocht door de 
18 verenigingen. Tot Ziens, Bestuur Schutterij EMM 
Giesbeek.
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Schutterskaart
Vrijwilligers komen tweede helft mei met de 
“schutterskaart“. Het teljaar loopt van september  
tot september. De kosten voor lidmaatschap 
van de Schutterij bedragen, leden € 17,50 en  
60-plussers € 10,00, begunstiger € 17,50 ( vriend/
familie connectie met Giese bewoner), aspirant  
lid- 14,15,16 en 17- jarigen € 17,50.
Deze jongeren, wonend in giesbeek, betalen geen  
inschrijfgeld. Nieuwe leden, begunstigers en 60+ 
betalen bovenop het lidmaatschap een eenmalig 
inschrijfgeld van €10,00.
Het Giese schuttersfeest is van 31 aug t/m  
3 september 2019.
U kunt dit alles lezen op de website en het  
programmaboekje dat medio augustus wordt  
verspreid. Bij vragen en verhuizingen, secretariaat:
Henny van den Brink - tel: 0313-631610
mail: schutterijemmgiesbeek@upcmail.nl
site: www.schutterijemmgiesbeek.nl
Voor allen een mooie zomer en tot ziens op 
het schuttersfeest. Hartelijk dank, namens de  
vrijwilligers en Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.

Collecte kinderfeest SCHUTTERIJ EMM
Ook dit jaar is het kindercomité van Schutterij 
EMM weer druk bezig om er voor de jeugd een 
leuk en gezellig schuttersfeest van te maken. Er 
wordt gezocht naar een invulling van de disco 
voor de vrijdagavond , een leuk showprogramma 
voor de zaterdagmiddag en inkoop van traktatie;  
die wordt steevast op de donderdag voor het  
schuttersfeest ingepakt in vele snoepzakjes. Ook 
is het kindercomité actief op de dinsdagmorgen 
tijdens het schuttersfeest, dan worden allerlei  

kinderspelen georganiseerd in de feesttent. Om 
dit alles mogelijk te maken, zullen ook dit jaar de 
leden van het kindercomité met een collectebus 
langs uw huis komen. De collecte zal gehouden 
worden in de week van 20 tot en met 26 mei 2019.
Het kindercomité hoopt een mooi bedrag op te 
halen om de kinderen wederom een fantastisch 
schuttersfeest te bezorgen. Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Dames van het kindercomité - 
Schutterij EMM Giesbeek.

Hengelsportvereniging Ons Genoegen 
Giesbeek en dorpsgenoten steken de  
handen uit de mouwen tijdens de  
“landelijke opschoondag”
Zaterdag 23 maart was het weer zover, de  
landelijke opschoondag stond op het programma. 
Het thema “Nederland schoon” spreekt voor zich 
en staat bij Hengelsportvereniging Ons Genoegen 
hoog in het vaandel. Vandaar dat de vereniging 
ook dit jaar weer “kartrekker” was en met leden 
en dorpsgenoten de handen uit de mouwen heeft 
gestoken om Giesbeek en omgeving weer een 
beetje schoner te maken. Er was zelfs een gezin 
met drie kleine kinderen (jong geleerd is….). Rond 

08.30 uur was het verzamelen in het clubgebouw 
van Ons Genoegen waar, na een bakje koffie, de 
verschillende ploegen op pad gingen. Aan het 
eind van de dag waren er een behoorlijk aantal  
zakken vuil en ander groot afval opgehaald. Na 
een welverdiende kop koffie in het clubgebouw 
keerde ieder met een voldaan gevoel huiswaarts.
Volgend jaar hopen we dat een nog groter aantal 
vissers èn dorpsgenoten aan deze nuttige actie 
deelnemen.

INGEZONDEN

Donderdag 25 april:   
80 jaar Vrouwen  
van Nu
Al 80 jaar is Vrouwen van Nu actief in Angerlo. Op 
de feestelijke jubileumavond staat de gezelligheid  
centraal. Jan Hendriks en Ruud Cornelissen  
organiseren voor deze avond een quiz.
Vragen over allerlei onderwerpen komen deze 
avond aan bod. Muziek, geschiedenis, raden van 
een bekend liedje, landelijk en Gelders nieuws, 
wie staat op deze foto. Je moet van alle markten 
thuis zijn. En natuurlijk worden er herinneringen  
opgehaald aan 80 jaar Vrouwen van Nu.
De feestavond voor de leden begint om 19.45 uur 
in de Meent.

INGEZONDEN

Herdenking 4 mei 
Het 4 mei comité  
Angerlo, Lathum en 
Giesbeek organiseert 
dit jaar weer een aantal  
activiteiten. Zoals  
gebruikelijk is de  

belangrijkste de herdenking op 4 mei. Deze wordt 
dit jaar gehouden in Het Gebouw te Lathum 

op 4 mei om 19.00 uur.  Het jaarthema van het  
Nationaal Comité 4 en 5 mei comité luidt voor 
2019 “In vrijheid kiezen”.  De herdenking zal 
plaatsvinden met medewerking van plaatselijke 
muzikanten, zanger(s)(essen), diverse sprekers 
en de waterscouting. Om 20.00 uur worden 2  
minuten stilte in acht genomen voor de  
Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden 

al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn  
omgekomen in oorlogssituaties en bij  
vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Voor deze 4 mei herdenking nodigen wij u van 
harte uit.
4 mei comité Angerlo, Lathum en Giesbeek

INGEZONDEN

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Aanmelden dansgardes 2019/2020
Carnavalsvereniging Knor- en Knalpot Giesbeek
Carnaval 2019 is net voorbij en toch is  
carnavalsvereniging Knor- en Knalpot al weer druk 
bezig met de voorbereidingen van carnaval 2020.

Een belangrijk onderdeel van de “Giese”  
carnavalsvereniging is de dansgarde.
C.V. Knor- en Knalpot is trots dat zij al jaren de 
luxe heeft om drie dansgarde groepen te kunnen 
presenteren; De Minigarde, de Juniorengarde en de 
Seniorengarde.
Jaarlijks oefenen deze dames hard om tijdens 
de carnaval twee dansen op te voeren. Een  
traditionele Garde dans en een Vrije dans. Dit  
onder capabele leiding van onze dansgarde  
leidsters. Ook wordt er jaarlijks opgetreden op het 
dansgardeconcours, waar Giesbeek al vele mooie 
resultaten heeft behaald in de afgelopen jaren!
Voor aankomend carnavalseizoen zijn er nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe 
aanmeldingen bij de Minigarde (leeftijd 6 tot 10 
jaar) en Juniorengarde (leeftijd 10 tot 14 jaar).
De Seniorengarde (leeftijd vanaf 14 jaar) is voor 
aankomend jaar al volledig bezet.

De Minigarde oefent wekelijks op maandag van 
18.15 uur tot 19.00 uur.
De Juniorengarde oefent wekelijks op maandag 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Heeft u een kind dat affiniteit heeft met dansen en 

geïnteresseerd is om onderdeel uit te maken van 
onze dansgardes, aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar alaaf@knorenknalpot.nl
Aanmelden kan tot eind april 2019.  
(Aanmeldingen vanaf 1mei 2019 worden voor 
aankomend carnavalsseizoen niet in behandeling 
genomen, echter is er wel de mogelijkheid om uw 

kind op de wachtlijst voor het jaar daarna te laten 
plaatsen).

Wij zien uw aanmelding met veel plezier tegemoet.

3x Alaaf
Bestuur C.V. Knor- en Knalpot

Succesvolle actie Schone Rivieren: 
258 zakken zwerfafval opgeruimd

Op zaterdag 13 april 2019 ging de opruimactie 
Schone Rivieren van start in aanwezigheid van 
wethouder Carla Koers. Ruim honderd jutters  
gingen op pad om de oevers en de uiterwaarden 
van de Rijn en het Pannerdensch kanaal schoon te 
maken. Dit jaar maakt ook de IJssel in de omgeving  

van Giesbeek onderdeel uit van de actie.  
Vrijwilligers van veertien verenigingen uit de  
gemeente Zevenaar staken de handen uit de  
mouwen. Samen verzamelden zij maar liefst 258 
zakken  zwerfafval.

Over Schone Rivieren
Schone Rivieren is een landelijke project waarbij 
vrijwilligers werken aan de voorkomen van plastic  
soup door het opruimen van zwerfafval in de  
uiterwaarden. Na de Maas, Waal, Rijn en Lek 
breidt het netwerk zich nu ook langs de IJssel  
stroomafwaarts uit doordat in de gemeente  
Zevenaar een stuk IJsseloever van zo’n 11  
kilometer opgeruimd wordt in aanvulling op de  
uiterwaarden langs het Gelders eiland. Schone 
Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, 
Plastic Soup Foundation en Stichting de Noordzee.
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Heel Giesbeek op z’n Kop

GIESBEEK – Langzaam maar zeker vordert het 
project ‘Revitalisering Dorpskern Giesbeek’. Na  
tegenslagen, die meerdere weken achterstand 
hebben opgeleverd, in de Barenbroeklaan en de 
Sluis zijn die delen bestraat. Op het grasveld op de 
hoef Barenbroeklaan/Sluis wordt gebouwd aan de 
Jeu de Boulesbaan. 
Inmiddels gewerkt met twee ploegen. Eén is 
nu in de Pastoor Slingerstraat en nadert het  
Dorpsplein, de andere is nog vooraan in de Weth. R.A.  
Wieggerstraat en werkt in de richting van de  
Gemeint.

Dorpsplein
Enkele weken geleden is de leerlingen uit de  
groepen 6, 7 en 8 van de Paulusschool  
gevraagd om hun ideeën voor het nieuw-ingerichte  
Dorpsplein te tekenen en te beschrijven. Ook een 
aantal inwoners heeft hun ideeën ingestuurd. 
Al deze ideeën zijn bekeken door leden van de  
Klankbordgroep Revitalisering.
In opdracht van de Gemeente is Sjoerd Wiltjer -die 
onlangs is afgestudeerd na zijn studie Tuin- en 

Landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein-  
bezig de ideeën te ‘vertalen’ naar een ontwerp 
voor het nieuwe Dorpsplein.
Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt het  
kunstwerk ‘Markofoon’ van het Dorpsplein. Of dat 
het een andere plaats gaat krijgen of zal worden 
vergruisd is nu aan de kunstcommissie en B&W 
van de gemeente Zevenaar.

Bomenkap
In de tussentijd zijn er in de Gemeint en de Weth. J. 
Teeringstraat tenminste 25 bomen verdwenen. Na 
de herinrichting van de straten komen er andere 
bomen voor terug. 
Niet zo dik als de bijna dan 45-jaar oude bomen, 
maar wel met ‘enige’ omvang en in ieder geval 
bomen die dieper wortelen en daarmee niet bij 
de fundering van de aanliggende huizen kunnen 
komen. Een plan voor herbeplanting is 19 februari 
tijdens een inloopavond gepresenteerd. 
Ook in andere straten zoals in de Burg. Van  
Rielstraat zijn bomen verdwenen.

Andere werkzaamheden
Alsof dit alles nog niet genoeg is, is Vitens op  
diverse plaatsen in de Pastoor Slingerstraat,  
Rozenstraat en Burg. Van Rielstraat bezig 
met het vernieuwen van waterleidingen en is  
woningbouwvereniging Plavei bezig met het  
verduurzamen van ’t Klooster. Ook in de 
Meenstestraat staan werkzaamheden gepland.

Nieuwsbrief
In de komende nieuwsbrief, die verwacht wordt 
in het begin van mei, zal aandacht zijn voor de 
planning, het afkoppelen regenwater, de overlast 
door hondenpoep, het kunstwerk ‘Markofoon’ op 
het Dorpsplein, het voorstellen van de nieuwe  
toezichthouder, evenementen die tijdens de  
projectuitvoering plaatsvinden en als dat al klaar is 
de ontwerpschetsen van Sjoerd Wiltjer.
Zelf op de hoogte blijven? Gebruik dan de  
KWS-app in de Apple App Store of de Google 
Play Store of kijk of neem een abonnement op de  
website giesbeek.vdlisdonk.eu
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CULTUURHISTORISCH

Lathum is een dorp en voormalige bannerij in de 
gemeente Zevenaar. Het ligt aan de Rivierweg 
van Westervoort naar Doesburg. Tevens ligt het 
dorp aan de rivier de IJssel en tussen de A12 (ten  
noorden hiervan) en de Lathumse plas. Lathum is 
ook bekend vanwege huize Lathum dat al sinds de 
middeleeuwen wordt genoemd.

Het is een plaats met ca. 1402 inwoners (Riverparc 
is hierin meegerekend). 

Lathum was oorspronkelijk onderdeel van de  
bannerheerlijkheid Bahr. Reeds in de twaalfde 
eeuw wordt er gesproken van een heer van 
Lathum, wanneer Eyle van Lathum als getuige 
wordt genoemd als graaf Gerard IV van Gelre  
enkele voorrechten verleent aan de Veluwe. 
Lathum vormde eerst een leen van Bahr en  
vervolgens vanaf de 1735 samen met Bahr een 
leen van de Staten van Gelderland. In 1945 werd 
het hoge deel (de toren) van het Huis te Lathum, 
dat door de heren van Lathum werd gebruikt  
(eerste documenten hierover dateren uit 1245), 
opgeblazen door Duitse troepen. De ruïnes werden 
afgebroken, zodat alleen het lage deel resteert. 

Het wapen van Lathum is - evenals van Bahr - 
een rode schuin-balk (een Bahr) op een gouden  
achtergrond. Ditzelfde wapen is terug te vinden 
in de latere wapens van de toemalige gemeente 
Angerlo waar Bahr-Lathum toe is gaan behoren,  
Rheden, en Renkum. 

Lathum kent twee monumenten welke een grote 
rol spelen in de geschiedenis van de streek. Over 
het ‘Huis te Lathum’ wordt in 1355 voor het eerst 
geschreven. De kerk stamt uit de 13e eeuw en 
werd door schrijver Jan Siebelink in zijn roman 
Knielen op een bed violen (2005) beschreven als 
“de blauwe klokkentoren”.

Lathum
DES Angerlo en The Phantoms Doesburg 
gaan samenwerken

De besturen van de twee verenigingen hebben  
samenwerking gezocht om het volleybal in de  
regio te kunnen waarborgen. Er wordt toegewerkt 
naar een fusie en/of nieuwe grotere vereniging 
waarin de twee verenigingen samenvloeien.
De twee besturen zijn ervan overtuigd dat deze 
stap een positieve bijdrage zal gaan leveren 
aan de volleybalsport en uiteindelijk zal gaan  
resulteren in een betere positie van deze sport in 
de regio.

De besturen hebben inmiddels een intentie- 
verklaring ondertekend en zijn doende met de 
voorbereidingen. Een eerste aanzet is gemaakt  
door de jeugd- volleyballers van de twee  
verenigingen een gezamenlijke training te laten 
volgen en inmiddels is er ook een tweede training 
geweest waarbij er positieve reacties zijn ontstaan.
Uiteraard is deze intentie niet op korte termijn  
omgezet in een volledig eindresultaat en we zullen 
de komende maanden gestaag verder werken aan 
een verdere invulling van het plan.
Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden 
zijn naast het volleybal andere sporten in een  
zogenaamde sport-speeltuin onder te brengen.

Persbericht.       April 2019. 

 

DES Angerlo en The Phantoms Doesburg gaan samenwerken. 
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volleybalsport en uiteindelijk zal gaan resulteren in een betere positie van deze sport in de regio. 

De besturen hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend en zijn doende met de 
voorbereidingen. Een eerste aanzet is gemaakt door de jeugd- volleyballers van de twee 
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komende maanden gestaag verder werken aan een verdere invulling van het plan. 
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Voor informatie: Henry Tieben: h.tieben1@chello.nl  06-11588335 

 

Volwassenen judo judokwai Giesbeek e.o.
Bij judo draait het onder andere om Jita Kyoei,  
oftewel wederzijds profijt en welbevinden. Bij judo 
leer je samen te werken om je de vaardigheden  
van het judo eigen te maken. Want zonder  
tegenstander om mee te judoën kan je de sport  
immers niet leren, je werpt zelf en wordt op je beurt 
ook geworpen. Deze opvatting van samenwerkend 
leren wordt al jaren door Judokwai Giesbeek e.o. 
uitgedragen aan de locale jeugd van Giesbeek 
en Lathum. Sinds november 2018 zijn we echter  
ook begonnen met judo voor volwassen. Elke  
dinsdagavond van 18:45-20:00 komen enkele  
volwassen samen om het judo te oefenen. Dit  
varieert van beginners tot gevorderden, waarbij  
een ieder op zijn eigen niveau word begeleid dan 
wel oefent. Binnen deze groep is er nog ruimte 
voor extra judoka’s. Mocht je belangstelling  
hebben of een keer een oefensessies mee 
willen doen, neem dan aub contact op met  
judokwaigiesbeek@gmail.com

INGEZONDEN

Multifunctionele kerken
Langzaam maar zeker worden de kerkgebouwen  
die in ons verspreidingsgebied liggen  
multifunctioneel. Bijvoorbeeld in de kerken van 
Giesbeek en Lathum vinden regelmatig concerten 
plaats. In Lathum zorgt de VVLK er voor dat er per 
jaar een aantal culturele activiteiten in de kerk 
worden georganiseerd. Zo speelde op 29 maart 
Anna van Wiersum op viool, Agaath Kooistra op 
Chello en Diana de Vries op harp een goed in het 
gehoor liggend programma van klassieke muziek: 
Romantisch concert met harp en strijkers. Vooral 
de uitleg over de instrumenten en het hoge niveau 
van de uitvoering van de nummers brachten de 
luisteraars een prachtige muzikale avond. Kijkt u 
voor volgende optredens naar de aankondigingen 
in Het Angerlo’s Nieuws 
In Giesbeek is een van de ‘vaste’ gebruikers van de 
kerk het fanfarekorps St. Gregorius. Op zaterdag 
16 maart kwamen daar de supporters en andere 
liefhebbers van deze muzieksoort bij elkaar om te 
kunnen genieten van het optreden van de twee 

korpsen St Gregorius: een uit Giesbeek en een uit 
Varsselder. Beide korpsen deden waar ze goed in 
zijn namelijk het publiek vermaken met goed in 
het gehoor liggende muziek. In de loop van het 
jaar worden er in de kerk van Giesbeek opnamen 
gemaakt voor een CD die in de loop van volgend 
jaar uit zal komen omdat St Gregorius dan 100 jaar 
bestaat. 
Een ander concert in de kerk van Giesbeek werd 
verzorgd door het Doesborghs Mannenkoor 
DMK en het gemengd koor Zang&Vriendschap 
uit Lathum. Beide koren vonden het fijn om het  
Lenteconcert voor te bereiden dat op  
zondagmiddag 7 maart om 15.00 uur over het 
voetlicht werd gebracht. Voor een redelijk gevulde 
concertzaal bleken beide koren goed geprepareerd  
te zijn door hun dirigenten want het klonk  
hartstikke mooi volgens velen. Vooral het nummer 
Luna zorgde er voor dat het dak er af ging, nou ja 
niet letterlijk gelukkig.
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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 •  
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 • 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 • Anton en Marjan  
Rabeling • M.J. Fohr en Mw. P.R. Fohr-Borger • Riette te Loo en Geert Kaper • Wim v. 
Haren • Dietmar en Wencke Huber • Wilbert en Trea v. Haren • Koersbal vereniging 
• Wendy en Gerwin Zwaan • Hennie en Marissa Huting • L.C. Scheepstra Zonne-
veld • M. Roeken en K. Roeken-Beekman • M.T.S. Fontaine Tiemes • Seniorenver. 
Met elkaar, voor elkaar • Jim en Wilma Groen – Seegers • Heren H. Gronloh en 
R. V. Dijk • Thea Teelen • Stichting Halvasten Angerlo • Johan en Marina Gores • 
Hanneke en Nanne Kampstra • Mw. A.J.S. Maatman-Hennekeij • J.H.H. Wieggers • 
H.T. Pelgrim • Henk v. Arem en Dinie Giesen • Koninklijk Doesborgh’s Mannekoor •  

Hr. O. Bonte en Mevr. D. Bonte Schuijling •

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

KOFFERBAK
VERKOOP

ACHTER DE KERK

GIESBEEK
met muziek, vermaak,

kinder-rommel-markt.

Van 9.00 t/m 16.00 uur

Info: 06-10252829

www.giesbeektorenhoog.nl

ZON. 5 mei
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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!


