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Eerlijk delen
Lieve vriendin komt uithuilen. Er is veel om te 

huilen in haar leven en soms loopt de emmer  

dan over. Mijn lief heeft een soort zesde  

zintuig voor dit soort overloopmomenten in 

haar omgeving en weet intuïtief wanneer het 

tijd is om verdriet te delen. Want dat is altijd 

waar: gedeelde smart is halve smart. Voor 

even dan, maar toch, het lucht op, gewoon 

door erover te praten. 

Het omgekeerde is ook waar. Een nichtje  

vertelt vandaag dat ze zwanger is en dat  

delen verdubbelt haar vreugde. Iedereen mag 

het weten, benieuwd zijn, aandacht geven, 

want dat maakt deze negen maanden nog 

mooier. De les lijkt te zijn: delen halveert het 

verlies en verdubbelt de winst. 

Zou het in dit leven echt zo simpel zijn?  

Stiekem ben ik ervan overtuigd dat het zo is. 

Heb bijvoorbeeld net gesproken met een lieve 

dame die in een moeilijke tijd een uitlaatklep 

zoekt en daarbij een tekentalent ontdekt. 

Een ontdekking die een ander perspectief  

opent en daarmee een nieuwe en meer  

positieve kijk op haar leven. En nu deelt ze die  

ontdekking, haar creativiteit, met iedereen 

die daarvan wil genieten en vertelt daarbij  

hoe dit haar leven een wending heeft  

gegeven. 

Zij deelt talent en deelt ervaringen, halveert 

zo eerdere teleurstelling en verdubbelt haar 

levensvreugde. Als dat geen levensles is, wat 

dan wel.

Buurtpreventie Angerlo is trots op haar
preventielid Arend Minkman

Arend Minkman is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Luciën 
van Riswijk speld hem het bekende lintje op.  
Minkman zet zich vanaf de oprichting in 1996 van  
buurtpreventie/wijkcoördinatie Angerlo met 
hart en ziel in voor deze organisatie. Eerst als  
secretaris en sinds kort als actief lid. Minkman 
is surveillant, burgerhulpverlener en hij zet zich 

in om de AED beter toegankelijk te maken. Hij 
is ook actief als vrijwilliger en voorzitter van het 
bestuur van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Angelo. Daarnaast werft hij sponsoren voor de  
vakantieweek voor de jeugd. Hij was  
medeorganisator van diverse evenementen in  
Angerlo.

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

DE MOGELIJKHEID OM EEN FEEST TE COMBINEREN MET DE SPORTHAL VOOR 
BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

WWW.SPORTCAFEAKTIEF.NL
BINGERDENSEDIJK 2  6987 EA GIESBEEK
Tel: 06-53943219
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ADVERTORIAL

Royal Eijkelkamp trotse sponsor World Soil Museum
Royal Eijkelkamp sponsort de komende 3 jaar het World Soil Museum 
in Wageningen. Onlangs ondertekenden Fons Eijkelkamp en Stephan 
Mantel de sponsorovereenkomst in het museum.
 
In het World Soil Museum worden verschillende bodemtypes van 
de wereld tentoongesteld. Het museum is een onderdeel van het  
International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) en bevindt  
zich op de campus van Wageningen University & Research. 
Sinds de oprichting van het museum in 1960 zijn er ruim 
1.000 bodemmonolieten, speciaal geprepareerde ongestoorde  
bodemprofielen, uit tientallen landen verzameld.
 
Fons Eijkelkamp: ‘Wij komen als Royal Eijkelkamp regelmatig in het 
museum met binnen- en buitenlandse delegaties vanwege onze  
gezamenlijke focus op de bodem. Bovendien is het bijzonder dat er 
in het museum ook aandacht is voor de geschiedenis van het maken 
van bodemkaarten in Nederland. Er hangt bijvoorbeeld een prachtig 
oude Edelman grondboor en een mooie foto waarop mijn vader, Jan  
Eijkelkamp, in de smederij een boor aan het smeden is. Wij zijn er 
dan ook trots op dat wij via deze ondersteuning bijdragen aan de  
continuïteit van dit unieke museum.’

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!?

Laatst keek ik effe in de achteruutkiekspiegel 

van de tied. Een zeer emotioneel moment van 

zes decennia gelejen drong zich op. Wat wil 

ut geval? We waren met een groep van een  

manvrouw of viertug nor un mooie veurstelling 

in Doetichem. De beladen strijd tegen mede 

degradatiekandidaat Emmen werd deur onze 

club met een nul gewonnen, dus dat was mooi. 

Now dat emotionele moment. Hoe zal ik het 

zeggen, ik sprak un poosje met de zoon van 

wat 6 decennia gelejen volgens zien woorden  

mien bijna moordenaar was. Ut verhaal geet 

zo: In de jaren zestig haj in ut klooster in 

Gies nonnen wonen die ut onderwies en de  

bejoardenverzørging veur de inwoners van 

Gies veur hun rekening namen. Umdat de 

ouwelui die in het klooster woonden in het 

veurjoar ‘s meas te vrog wakker werden 

van ut gepiep van jonge mussen onder de  

dakpannen van hun kamer, hadden ze  

iemand die ik goed ken gevroagd of hi-j die  

mussenesten uut wilde halen zodat dat  

gepiep stopte. Met da gegeven in ut achterheuf,  

besløten een groep jongens op het gymlokaal 

in de buurt ook mussennesten uut te halen. De 

ladders stonden bij het gymlokaal kloar om  

beklommen te worden op un vrije  

onderwiezersdag. De schilders die doar bezig  

waren hadden ok een vri-je dag. Samen met 

iemand uit het dørp krøøp ik de ladder op 

en haalde de nesten uut. Op een gegeven  

moment hek de kortste weg nor benejen 

met valsnelheid genomme. Grote paniek, op  

sterven noa dood, bediend deur de  

ziekenhuispastoor. Un week in coma en  

doarna ging het weer de goeje kant op.  

Decennia later heur ik dat de persoon  

woarmee ik op het dak was geklommen, mien 

un zet zou hebben gegeven, woardoor ik die 

kortste weg nor benejen nie kon ontlopen.  

Toenk da heurde zei ik tegen degene die 

mien da vertelde, dak dan graag een keer een  

babbeltje met um wilde maken om dur achter 

te komme wat tur echt gebeurd is. Da babbeltje 

hek nooit gehad. Maar toen ik dus dat gesprek  

met zien zoon had, mos ik effe aan toen  

denken. Ik heb um gevraagd hoet met zien 

vader ging en hij zei dat zien geheugen en zo 

niet meer zo goed was. Op mijn uutdrukkelijk 

verzoek um toch mijn groeten øver te brengen 

antwoordde hi-j da met plezier te doen. Ik bun 

toch ni-jsgierug nor zien reactie. Toch mor un 

keertje aangoan dan?    
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AED in Angerlo
De inwoners van Angerlo hebben nu ook een 
openbare AED. Het betekent dat Angerlo nu drie 
AED’s heeft, waarvan er een 24/7 bereikbaar is.
Op de vrijwilligersavond van Halfvasten d.d. 22 
maart 2019 werd deze door het bestuur en de  
leden van Halfvasten aangeboden vanwege hun 
20 jarig jubileum. Dirk-Willem Tiecken nam hem in 
ontvangst, de AED hangt nu in zijn achtertuin aan 
de Dorpstraat te Angerlo.
Openbare AED’s zijn van belang, omdat deze 
zijn aangesloten bij het alarmeringssysteem  
HartslagNu. Burgers die een certificaat  
hartreanimatie hebben, kunnen zich aanmelden bij 
HartslagNu.
Is er in hun buurt sprake van hartfalen, dan worden 
zij vanuit de meldkamer gealarmeerd. Een deel 
van de hulpverleners wordt dan naar de patiënt 
gestuurd, een ander deel naar de dichtstbijzijnde 
defibrillator (AED).
Deze AED hangt achter een nummerslot. Als 
de meldkamer een hulpverlener naar zo’n  

defibrillator stuurt, krijgt deze tegelijkertijd een 
sms met de code. Laten wij hopen hem niet nodig 
te hebben.

Pinksterweekend: Molenweekend!
Op 9 en 10 juni is het Pinksteren en dan is Giesbeek 
zoals altijd het decor voor het Molenweekend. 
Dit grote en gewaardeerde event rond de Giese  
molen wordt georganiseerd door drumfanfare Red 
& Black. Maandag 10 juni is er weer de groots  
opgezette jaar- en rommelmarkt in de  
Meentsestraat en Pastoor Slingerstraat. Deze 
markt, die om 10.00 uur begint, is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot één van de gezelligste  
in de regio met zo’n 10.000 bezoekers. De  
veelzijdigheid van de markt is wat veel mensen 
aanspreekt. Dat de vereniging zelf, particulieren  
vanuit de omgeving en veel aanwonenden  
van de markt (2e-hands) spullen verkopen, 
maakt het Molenweekend uniek in z’n soort. Op  
verschillende plekken langs de route is er muziek  
en her en der poppen spontaan terrasjes op.  
Uiteraard opent molenaar van Hal ook de deuren 
en is molen de Hoop van binnen te bewonderen, 
nu nog hopen op een beetje wind. Langs het  
Molenplein en Dorpsplein is de grote rommel- en 
snuffelmarkt opgesteld waarbij de liefhebbers van 
tweedehands artikelen rijkelijk aan hun trekken  
komen. Lekker neuzen tussen oude boeken,  
kleding, speelgoed, gereedschap, de potjes en  
pannetjes en wat al niet meer. Eenmaal hongerig 
van het gezellig slenteren langs al die kramen en 
opritten is er genoeg te proeven: gebrande noten, 
vers fruit, snoep uit grootmoeders tijd, gerookte 
paling, pittige loempiaatjes of lekkere worst van 
Schutje.
In de middag is er op het Molenplein de  
Amerikaanse Verkoop waarbij allerlei spullen zoals 
antiek, kunst, curiosa EN verrassingspakketten per 
opbod worden verkocht. Iedereen weet intussen  
dat de inhoud van zo’n pakket zeer mooi maar ook 
‘zeer ludiek’ kan zijn, wat altijd zorgt voor veel  
hilariteit. Pas maar op dat je geen klap van de  
molen krijgt! 
Ook staat er in de middag ‘Liemers Got Talent’ op 
het programma. Alle kinderen van de basisschool  
kunnen meedoen en de winnaar krijgt een fikse 
geldprijs. Het podium is voor even helemaal van 

jou. Misschien ben je wel een ster in zingen, een 
held op viool of kun je met bijvoorbeeld een  
diabolo, spinner of bmx een paar te gekke stunts? 
Geef je dan op! Zang, dans, muziek, sport of 
een ander kunstje? Niks is te gek! Wil je meer  
informatie of je meteen aanmelden? Bel dan 
even met telefoonnummer 0630486338. Opgeven  
kan t/m za. 8 juni. Ook in een duo of groep en  
kinderen van buiten Giesbeek, Angerlo en Lathum 
zijn welkom. 
Eerste Pinksterdag zondagavond 9 juni zal  
entertainer DJ-Henry vanaf 20.u bij restaurant  
‘t Muldershuus het Molenweekend openen. Met 
zijn dj-booth weet hij van elke avond een feestje te 
maken dus kom lekker dansen onder de verlichte 
molen.
Entree beide dagen: gratis. Ook een kraam huren? 
Informatie inwinnen en aanmelden kunt u via de 
site www.molenweekendgiesbeek.nl. 
NB: op zat. 8 juni komt drumfanfare Red & Black 
in Giesbeek langs de deuren om nog bruikbare  
spullen op de halen. Mocht u niet thuis zijn maar 
wilt u toch iets aanleveren, bel dan 0647495927. 
De muzikanten nemen het graag van u over!
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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

Lathum zamelt wederom oud-ijzer in
Evenals voorgaande jaren staat er in de maand 
mei weer een container aan de Koestraat 27 in 
Lathum (bij de familie Matser) waarin oud-ijzer 
gedeponeerd kan worden. Het oud-ijzer kan op 
verzoek ook opgehaald worden. Hiervoor kunt 

u gedurende het hele jaar telefonisch contact  
opnemen met Marcel Kunne, tel. (06) 59 00 34 
34. De opbrengsten komen ten goede aan het 
Lathums Feest.

Zondag 30 juni is het weer Snuffelmarkt in  
Giesbeek. De markt wordt dit jaar voor de 27 ste 
keer gehouden. Het aanbod aan tweedehands 
goederen is enorm groot, er hebben zich al veel 
deelnemers gemeld zij zullen deze dag opfleuren 
met leuke hebbedingetjes en ook nuttige zaken.
De Snuffelmarkt wordt weer gehouden op het 
dorpsplein en achter het “Hof van Giesbeek”. Het 
is zeer de moeite waard deze Snuffelmarkt, die 
overigens €2,50 p.p. aan entree kost (kinderen tot 
12 jaar gratis) te bezoeken.
De markt is open van 9.00 uur t/m 16.00 uur en er 
is muzikale ondersteuning door accordeonist Tony 
Willems uit Nijmegen.
Er is voldoende gelegenheid om na al het geslenter  
langs de vele goedgevulde kramen uit te rusten 
op een gezellig terrasje waar een hapje en een  
drankje verkrijgbaar zijn.
Om het helemaal compleet te maken is er een 
heuse rommelhoek waar het ondenkbare tegen 

aantrekkelijke prijzen te koop is.
De organisatie, Fanfare St.Gregorius, beveelt 
de markt warm bij u aan en hoopt u op 30 juni  
tussen  9.00 en 16.00 te begroeten
Kom er uit, kom naar de markt op 30 juni, het gaat 
weer leuk worden.
*Er zijn nog enkele plaatsen te huur. De kraamhuur 
is €20,00 voor een kraam  van 4 meter met zeil. 
Voor kraamhuur 06-10252829 

Snuffelmarkt zondag 30 juni 2019 
in Giesbeek 

Zaterdag 8 juni gaat het weer gebeuren: Blij in de 
wei 2.0! Dit jaar gooien we het over een andere 
boeg. De band BPM en v.g. de Sjefkes uit Angerlo  
hebben de handen ineen geslagen om er een  
geweldig feest van te maken. Samen met de 
band Move your mind, gaan BPM en dj Sjefke er 
tegen aan. Dat wordt hossen, springen, dansen,  
meezingen en genieten van vele verschillende  
genres. Van de nieuwste nummers tot heerlijke 
golden oldies, van stampende feestnummers tot 
lekkere rock. Kort samengevat: ÉÉN GROOT FEEST! 
Vanaf de klok van 20.00 uur gaat de wei open op 
onze nieuwe locatie de Waalhoeve, Ganzepoelweg 
7 in Angerlo.
Entree deze avond is €10,-. Een kaartje in de  
voorverkoop kost € 7,-
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Garage Schel Angerlo, 
Kapsalon Wiggers in Wehl, via BPM of de Sjefkes.
Check Facebook voor het laatste nieuws!

Blij in de wei 2.0!
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Een gezellig fietstochtje
Vier van de vijf dames op de Lathumse foto van 
deze maand zijn bekend. Hun namen staan achter 
op het kleine fotootje gekrabbeld, dat bij vergroten 
voor deze rubriek opmerkelijk scherp blijkt te zijn. 
De bekende namen zijn:
1. Jantje te Grotenhuis, 2. Mieneke Wolters,  
3. Willemien Katgert, 4. Dien Koenhen. Van  
nummer 5 ontbreekt de naam en wij vragen de  
lezers van het Angerlo’s Nieuws om hulp.
Ook horen wij graag suggesties waar en wanneer 
deze foto kan zijn gemaakt.

Die assistentie kwam er ook bij de vorige foto, van 
de rij kinderen in het hoge gras. Alle kinderen zijn 

herkend. Het zijn:
1. Bertus Tiecken, 2. Gerrit Puijman, 3. Nellie van 
Zadelhoff, 4. Hein Hupkes, 5. Henk Künne, 6. Derk 
van Milligen, 7. Riekske Ribbers, 8. Gerritje Abbink, 
9. Hetty Wielheesen,  10. Adrie Katgert, 11. Beppie 
Brouwer, 12. Jo Wassink, 13. Diet Puijman.

Kroonenstein ligt aan de 
Rivierweg tegenover het 
voormalige gemeentehuis 
van Angerlo. De boerderij  
ligt op een terp in de  
uiterwaard van de  IJssel. 
Er was een voetveer naar 

o.a. de steenfabriek in de Havikerwaard.
Begin 18e eeuw werd de toenmalige herberg 
‘t Rondhemd verbouwd tot de huidige kapitale  
boerderij Kroonenstein. In het woongebouw 
was ook een ruimte als gemeentehuis ingericht  
(maison de la commune). Opmerkelijk zijn de 
twee stalgebouwen aan weerszijde van het huis.  
Standaard was destijds  de veestalling en het 
woonhuis onder één dak. De zogenaamde  
loopstallen  dateren van rond 1970.
Het woonhuis heeft een rood pannendak met 
een platte bovenkant; de stalgebouwen bebben  

half pannen / half riet. Gezien de functie van  
gemeentehuis moest het gebouw  meer uitstraling 
hebben dan een  standaard boerderij.
Met een eeuwenoude eik in de tuin is nog goed 
te zien dat het deel uitmaakt van de historische 
parkaanleg van het landgoed Bingerden, maar 
wordt daar nu sinds 1962 van gescheiden door de 
Rivierweg.

Rijksmonument: boerderij Kroonenstein 

Hartelijk dank voor de hulp.
Nieuwe reacties: Henk Derksen: tel. 0313 631218 
(henk.janny.derksen@gmail.com) of 
Frits van den Berg: tel. 0313 631751 
(gerritje.van.den.berg@hetnet.nl).
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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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Fanfarekorps ‘St. 
Gregorius’ Giesbeek 
Voorjaarsverloting
TREKKINGSLIJST 2019
1e prijs:  lotnummer 0061
2e prijs:  lotnummer 0932
3e prijs:  lotnummer 0925
4e prijs:  lotnummer 0079
5e prijs:  lotnummer 1410
6e prijs:  lotnummer 0117
7e prijs:  lotnummer 0515
8e prijs:  lotnummer 1779
9e prijs:  lotnummer 1713
10e prijs:  lotnummer 1753
11e prijs:  lotnummer 1760
12e prijs:  lotnummer 1603
13e prijs:  lotnummer 2363

Prijzen zijn af te halen t/m 30 juni 2019 bij  
Henk Kock, Barenbroeklaan 17, Giesbeek.
Tel. 0313 631906
Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de  
vereniging.
Bij deze bedanken wij u voor uw geweldige  
bijdrage.

Giesbeach Strandfestival - 15 en 16 juni 2019
Voor veel bezoekers van het regionaal bekende 
evenement Giesbeach kwam het nieuws vorig 
jaar onverwacht, toen de organisatie aankondigde 
het evenement niet langer voort te zullen zetten. 
Achter de schermen is sindsdien hard gewerkt om 
Giesbeach als evenement en als traditie voort te 
zetten.
Op 4 april heeft de organisatie Stichting Giesbeach 
Festival aangekondigd de traditie van Giesbeach  
voort te willen zetten. De organisatie voegt  
bovendien een tweede dag toe aan het evenement 
op de zondag, toegankelijk voor alle leeftijden en 
gericht op families en gezinnen.
Dit jaar vindt Giesbeach voor de 21e editie plaats 
bij recreatiegebied het Rhederlaag. Naast een 
nieuw logo, ook een nieuwe naam: onder de naam 
Giesbeach Strandfestival wordt het traditioneel 
Giesbeekse evenement voortgezet in een nieuw 
jasje en op een nieuwe locatie.
Het evenement geniet bekendheid bij bezoekers 
uit de gehele regio en wordt elk jaar weer warm 
ontvangen.
De zaterdag wordt in deze editie gekenmerkt 
door een bredere line-up qua muziekstijlen, welke  
gesierd wordt door de formatie Popgunnn: een 
act welke landelijke bekendheid geniet van grote  
evenementen, radio en tv. Bovendien begint het 
programma dit jaar al in de middag, -bezoekers 
zijn al vanaf 15:00 welkom-, en is het vrouwen WK 
te volgen op groot scherm.

De zondag -geheel in het teken van  
Vaderdag- wordt vooral gekenmerkt door een 
“bandjes contest”: een wedstrijd waarin door 
live bandjes onderling gestreden wordt voor een 
plek in de line-up van de volgende editie. Verder 
treft de bezoeker op de zondag activiteiten voor  
jong- en oud zoals rondvaarten, verschillende  
(kinder-)activiteiten en kan men culinair genieten. 
Uiteraard worden de pappa’s op een speciale wijze 
ontvangen. Extra bijzonder bovendien: de zondag 
is geheel gratis toegankelijk met laag gehanteerde 
tarieven voor eten & drinken.
Stichting Giesbeach Festival hoopt de inmiddels 
20 jaar oude traditie met een nieuw verfrissend  
programma voort te kunnen zetten. Hierbij rekent 
de organisatie op een iets breder publiek uit de 
regio. Informatie en tickets zijn te vinden op de 
website: https://www.giesbeachstrandfestival.nl/
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INGEZONDEN

Prima feestje tijdens Koningsdag op het Dorpsplein te Giesbeek

Op Koningsdag hadden Jeugdraad Giesbeek en 
Stichting Oranje Evenementen Giesbeek weer 
voor een vol en gevarieerd programma gezorgd. Al  
dagen keek de organisatie nauwgezet naar de 
weersvoorspelling en had tenslotte met het plaatsen  
van vele tenten, met dank aan St. Gregorius,  
rekening gehouden met een regenachtige  
Koningsdag. Uiteindelijk zou het aantal buien erg 
meevallen en liet zowaar af en toe de zon haar  
gezicht nog zien. Om 11:00 trapte de jeugdraad af 
en met medewerking van Drum- en showfanfare  
Red & Black, Fanfarekorps St. Gregorius en  
Schutterij E.M.M. werd o.a. een vendelhulde  
gebracht en werd het Wilhelmus gespeeld ter ere 
van onze Koning. Wethouder Nanne van Dellen 

was namens de gemeente Zevenaar aanwezig 
en gaf na zijn toespraak het startsein voor het  
oplaten van de oranje ballonnen. De Jeugdraad 
sloot af met een koninklijke lunch, waarna de 
Stichting Oranje Evenementen Giesbeek voor het 
vervolg van het programma zorgde. Ditmaal was 
de klimmuur de grote attractie, maar waren de 
waterballen, de familiefietsen van de Tutenburg 
en het pannaveld ook zeer in trek bij de jeugd. 
De allerkleinsten konden zich vermaken op het  
springkussen en bij het voltooien van het  
spelletjescircuit kreeg ieder kind een prijsje. In de 
knutseltent kon men onder begeleiding diverse  
kunstwerkjes maken of men kon zich laten  
schminken, terwijl elders op het plein men zelf 

popcorn kon bakken. Nieuw was de PhotoBooth 
waarbij men als Willem en Maxima óf in een eigen  
gekozen oranjecreatie op de foto vastgelegd kon 
worden. Om 14:00 vond de sponsorloop plaats 
die Marco van Brenk georganiseerd had t.b.v.  
Stichting Kika. Door de jongens en meisjes  
werden vele rondjes om het dorpsplein afgelegd, 
wat uiteindelijk zou resulteren in meer dan 1000 
euro opbrengst voor dit goede doel. Naast het  
traditionele ‘heel Giesbeek bakt’ was er dit jaar 
ook een cupcake wedstrijd voor kinderen tot en 
met 14 jaar. Dat leverde voor beide categorieën 
vele mooie en lekkere creaties op, die er voor 
zorgden dat de jury het deze dag niet makkelijk  
had om een winnaar aan te wijzen. Café de 
Kruk zorgde ervoor dat de kelen goed gesmeerd  
bleven en Cafetaria Joosje zorgde op zijn beurt 
dat de hongerige magen op tijd gevuld werden. 
Geen koningsdag kan zonder muziek, daarom was 
DJ Frank er weer en ook deze middag en avond 
wist hij, ondanks het wat wisselende weer, voor 
een prima sfeertje te zorgen. Rond 16:30 werden 
door een aantal enthousiaste dames lootjes aan 
de man gebracht waarmee men leuke prijsjes kon 
winnen. Om 20:30 was het festijn op het plein  
afgelopen en zochten de echte die-hards nog 
‘eventjes’ de kroeg op. De organisatie kijkt terug 
op een prima Koningsdag in Giesbeek en bedankt  
de vele vrijwilligers die geholpen hebben bij 
de voorbereiding, het opbouwen, afbreken, of  
tijdens de dag zelf. Natuurlijk ook dank aan de vele 
sponsoren die met hun geld, goederen of diensten 
Koningsdag in deze vorm mede mogelijk gemaakt 
hebben. Vele handen maken licht werk en zorgen 
ervoor dat ook in een klein dorp als Giesbeek leuke 
dingen georganiseerd kunnen blijven worden.  
Hopelijk kan de organisatie ook volgend jaar weer 
op u rekenen!. 

Angerlo is de tijd kwijt

Bijna iedereen die door de Dorpsstraat in Angerlo 
komt zal bewust of onbewust op de kerkklok van 
de Galluskerk de tijd aflezen.
Het zal dus menigeen zijn opgevallen dat dit sinds 
woensdag 10 april niet meer mogelijk is.
De wijzerplaten en wijzers zijn van de toren  
gehaald! Deze waren in de loop der jaren sterk  
verweerd en krijgen nu een opknapbeurt.
We kregen de mogelijkheid wat te schuiven binnen  

het van Rijkswege ontvangen onderhoudsbudget,  
waarbij er toestemming werd verkregen deze  
opknapbeurt uit te voeren.
Daarbij gaan we tevens het aandrijfwerk, dat 
dateert uit begin 50er jaren van de vorige eeuw,  
vervangen en wordt het uurwerk uitgerust met led 
verlichting.
Het valt financieel niet mee dit allemaal uitge-
voerd te krijgen.
Over de kosten van het vergulden van de wijzers  
en wijzerplaten krijgen we weliswaar 50%  
subsidie, maar het vernieuwen van het  
aandrijfwerk en de ledverlichting is echter volledig 
voor eigen rekening!
Om dus op de lange termijn ervan verzekerd te 
blijven dat we in Angerlo goed bij de tijd blijven 
is financiële steun van groot belang en meer dan 
welkom.
U kunt Uw bijdrage overmaken naar  
rek nr: NL 50 RABO 0315 0024 84 t.n.v. Stichting 
Behoud Galluskerk Angerlo.

INGEZONDEN korendag Spontaan 
Angerlo
Op zondag 26 mei a.s is er tijdens de braderie 
/ rommelmarkt voor de elfde keer. Een koren/ 
muziekdag in Angerlo.
Het zal plaatsvinden op het horecaplein van de 
Meent in Angerlo van 12.00 uur tot 17.00 uur,  
toegang gratis.
De deelnemende koren zijn zanggroep Spontaan 
Angerlo , Oosterhuuzens dialectkoor Oosterhuizen.
Factor twaalf uit Apeldoorn , en No Limit Beek.
De braderie / rommelmarkt zal plaatsvinden van 
11.00 uur tot 17.00 uur.
Een gezellige zangmiddag  in Angerlo.
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Onthulling infopanelen weidevogelgebied 
Zevenaarse en Duivense Broek
De infopanelen in het weidevogelgebied Duivense  
en Zevenaarse Broek zijn maandag 15 april  
feestelijk onthuld door wethouders Belinda Elfrink 
(Zevenaar) en Gemma Tiedink (Duiven). Op de  
locatie van Melkveebedrijf de Genders in Giesbeek 
heeft Jan Willem Bakker van Nestbeschermings-
groep weidevogels De Liemers uitleg gegeven en 
een mooie film laten zien over het gebied en de 
weidevogels die er komen broeden. 
In samenwerking met de Nestbeschermingsgroep 
heeft de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen 

(VSR) een viertal infopanelen geplaatst. In het 
gebied werken de weidevogelvrijwilligers, boeren, 
loonwerkers en de agrarische natuurvereniging 
VSR samen om weidevogels te beschermen. De  
infopanelen staan langs de fietsknooppuntenroutes.  
Je komt ze tegen bij de ‘ingangen’ naar het gebied, 
vanuit Zevenaar, Duiven, Giesbeek en Lathum/
Bahr. Op de infopanelen kun je lezen wat in het 
gebied gedaan wordt om de biodiversiteit te  
vergroten en de weidevogels te helpen.

GSV’38 2 in nieuwe tenue
Het 2e team van het Giesbeekse GSV’38 is door 
Intersport Luising uit Zevenaar in het nieuw 
gestoken. Het team van trainer Ed van Mierlo is er 

erg blij mee en kan en mag weer gezien worden op 
de Liemerse velden en in de omgeving.

Broekhuis Opel 
Arnhem nieuwe 
sponsor GSV’38
Met trots kunnen wij vermelden dat GSV’38 de 
komende 3 jaar een verbintenis is aangegaan met 
Broekhuis Opel Arnhem.
Wij zijn bijzonder verheugd dat we Broekhuis  
Arnhem mogen verwelkomen als nieuwe sponsor 
van onze vereniging.
Onder het genot van een bakje koffie en GSV’38 
taart hebben directeur Simko Crum en Moninca 
Soumokil, namens GSV’38,  de handtekeningen 
onder het  3 -jarig contract.

Internationale Kwekerijdagen 
Bingerden 2019
Zoek je de juiste schaduwplanten voor je tuin of 
ben je op zoek naar net die ene bijzondere dahlia?  
Kom naar de Internationale Kwekerijdagen  
Bingerden van 14 t/m 16 juni 2019. Op dit  
evenement, dat sinds 1996 elk jaar gehouden 
wordt, komen gespecialiseerde kwekers uit binnen 
en buitenland samen om met plantenliefhebbers  
hun passie voor tuinieren te delen. Voor de  
bezoeker de kans om juist dat ene exemplaar te 
scoren.
Naast bijzondere planten en bloemen is er 
een Food Festival in de grote moestuin op het  
landgoed met biologisch en lokaal voedsel,  
is er van alles te vinden op het gebied van  
tuingereedschap en worden er lezingen gegeven.
De Internationale Kwekerijdagen worden  
gehouden op het historische landgoed Bingerden,  
één van de oudst bewaard gebleven buitenplaatsen  
in Nederland.

Kaarten voor het evenement zijn online te koop 
voor € 12 euro, en € 14 euro aan de kassa. Vooral 
jonge mensen worden uitgenodigd om kennis te 
maken met de kwekerijdagen en mogen tot 30 jaar 
gratis naar binnen. 
Meer informatie is te vinden op www.bingerden.com 

INGEZONDEN
GIVO B1 Kampioen
Givo ’92 is een topper rijker, de meiden B1 zijn 
dit jaar kampioen geworden in hun klasse. De  
overwinning was glansrijk, ze staan maar liefst zes 
punten los van nummer twee.
Nog even een bedankje richting sponsor Claus 
Sport Doetinchem en trainer Jolanda Melchers en 
coach Ron Ribbers. Het was een mooi, gezellig en 
sportief seizoen. 
Lisa, Isa, Sacha, Britt, Mette en Aukje hebben goed 
gespeeld, maar zouden toch graag zien dat hun 
team met één of twee personen wordt versterkt,  
dus wil je nog volleyballen en ben je tussen 
de 14  en 16 jaar oud, kom eens kijken op de  
dinsdagavond in de sporthal. De meiden trainen 
van 18.30 tot 20.00 uur.

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

World Scout Jamboree 2019 met Job Jacobs uit Angerlo
Eén keer in de vier jaar vindt ergens ter wereld 
een World Scout Jamboree plaats. Tijdens de World 
Scout Jamboree komen duizenden scouts uit de 
hele wereld samen voor een geweldig kamp.
Van 22 juli tot en met 2 augustus 2019 vindt de 
World Scout Jamboree 2019 plaats in Amerika. 
Om precies te zijn op The Summit Bechtel Reserve, 
een Jamboreeterrein van meer dan 14 hectare 
in West Virginia. Iedereen die bij de start van de 
World Scout Jamboree in 2019 tussen de 14 en 
18 jaar oud is, kan deelnemen. Je kunt hier maar 
één keer in je leven naar toe om de exclusiviteit te  
waarborgen.
Vanuit Nederland gaan er 784 scouts 
mee. Job Jacobs is vanuit de Doesburgse  
scoutinggroep de enige deelnemer. Er zijn vele 
voorbereidingsactiviteiten de laatste twee jaar  
geweest om goed voorbereid naar Amerika te  
kunnen gaan. 
Job is nog een extra uitdaging aangegaan om “The 
International Award for Young People” te halen.  
Hij is aan de slag gegaan met de onderdelen  
Vrijwilligerswerk, Sport, Persoonlijk doel en op  
Expeditie. (Inzetten voor een maatschappelijk 
doel, grenzen verleggen op sportief gebied, mee 
doen aan een avontuurlijke  expeditie en jezelf  
ontwikkelen).
Hij heeft een half jaar vrijwilligerswerk gedaan 
bij het verzorgingstehuis Attent te Doesburg. Met 
andere Award-deelnemers is Job op expeditie  
geweest en hebben zij 24 kilometer gewandeld 
in twee dagen met een overnachting op een  

camping. Zijn persoonlijk doel was het behalen van 
het E.H.B.O en A.E.D diploma. De Sport uitdaging 
was zijn persoonlijk record verbreken op de drie 
kilometer.

Job heeft deze onderdelen goed afgerond en krijgt 
in Amerika bij een feestelijke bijeenkomst deze 
Award uitgereikt. Hij heeft er veel zin in.
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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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Groentesmoothie
Spinaziesmoothie
met dit recept maak je 6 porties

Wat heb je nodig?
- 300 ml verse sinaasappelsap
- 200 gram spinazie
- 2 grote rijpe bananen
- 200 gram komkommer

Aan de slag!
Pel de bananen. Snijd de komkommer en bananen  
in grove stukken. Doe alle ingrediënten in de  
blender en mix totdat het een gladde massa is. Is 
het te dik geworden? Voeg er dan wat water stap 
voor stap aan toe en roer goed door.

Groetjes, 
Merle 

Kinderdiëtiste LEEF
www.lekkeretenenfit.nl

Jeugdwedstrijden H.S.V. Ons Genoegen 
Giesbeek gaan weer van start!

In 2019 kan de jeugd van Giesbeek weer strijden 
om die fel begeerde titel.....
Er zullen dit jaar weer 4 wedstrijden om het  
jeugdkampioenschap worden gevist.
Wil je graag mee doen met deze viswedstrijden en 

ben je vijf jaar of ouder en jonger dan 14 jaar, bel 
telefoonnummer 06-4564 1650  en geef je snel op.
Deelname is gratis. Heb je nog geen visspullen dan 
wordt daarvoor gezorgd.
Kom onder begeleiding van een ouder/verzorger!
Op dinsdag 11 juni 2019 wordt de 1e wedstrijd 
gevist. Verzamelen 17:45 uur aan de wetering. Er 
wordt geloot aan de waterkant.
Er zal gevist worden van 18:15 tot 20:00 uur.  
Tijdens het vissen zal er begeleiding aanwezig zijn 
en de gevangen vis wordt gemeten.
De datums van de andere wedstrijden zijn: dinsdag 
18 en 25 juni en vrijdag 5 juli.

We zien jou graag aan de waterkant !!!!

INGEZONDEN
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Voelt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
als de dag van gisteren?

Ruim een half jaar geleden stond de bus voor het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de regio.  
Toch voelt het als de dag van gisteren voor  
vrouwen bij wie iets gevonden is en behandelingen  
hebben moeten ondergaan. De medische molen  
wordt in gang gezet. Operatie, bestraling en/
of chemotherapie volgen elkaar snel op. Na  
maanden van geleefd te worden, komt het einde 
van al die afspraken in zicht. Eindelijk weer wat tijd 
voor uzelf. Maar de borst begint anders te voelen,  
strak en zwaar of met beurse, pijnlijke plekken. 
Het litteken geeft een trekkerig gevoel of ziet er  
bobbelig uit. De arm kan niet meer zover  
opgetild worden. Deze klachten hoort Dayenne 
Zweers vaak en kan zij goed behandelen.  Dayenne  
werkt als huid- en oedeemtherapeut voor haar  
eigen praktijk DermaFlow Huid- en Oedeemtherapie  

in Duiven. Met verschillende behandeltechnieken 
kan zij deze vervelende klachten als gevolg van de 
ziekenhuisbehandelingen verminderen. Dayenne  
maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen  
op het gebied van oedeembehandeling. De  
LymphaTouch komt uit Finland en werkt met  
negatieve druk. Hiermee verbetert de doorstroming  
van vocht en de huid wordt soepeler. Fill and 
flush is de vernieuwde en verbeterde manuele  
lymfdrainage. Dayenne merkt dat zij  
hiermee sneller en beter resultaten behaalt. 
Ook langer bestaande klachten en klachten 
door een andere oorzaak kunnen met deze  
technieken behandeld worden. Neem gerust 
contact met op als u wilt weten wat DermaFlow 
Huid- en Oedeemtherapie voor u kan betekenen.  
De praktijk is telefonisch bereikbaar op  
0316-284520 of via het contactformulier op 
de website www.dermaflow.nl. DermaFlow  
Huid- en Oedeemtherapie is gevestigd in  
Gezondheidscentrum ’t Reinhart, Spoorallee 26, 
6921 HZ in Duiven. 

ADVERTORIAL

St. Gregorius: 100 jaar in 2020!
Nog een klein jaar en dan viert St. Gregorius haar 
100e verjaardag! Een eeuw lang fanfareklanken  
in Giesbeek; een mijlpaal waar bestuur en  
muzikanten met recht trots op zijn. Fanfare St.  
Gregorius is opgericht in 1920 en is ontstaan 
uit de St. Gregoriuskapel ‘Door Eendracht Sterk’  
Giesbeek. Aanleiding voor het oprichten van 
de fanfare was een conflict met de toenmalige 
dorpspastoor. Na het geschil is St. Gregorius in 
1920 gestart met een ledenbestand bestaande 
uit 24 mannelijke bewoners uit de gemeenschap 
van Giesbeek. Gaandeweg de jaren heeft de  
vereniging zich verder ontwikkeld en bestaat 
de vereniging anno 2019 uit 60 musicerende  
leden die spelen bij het orkest, de slagwerkgroep 
of het jeugdorkest. De laatste jaren is Gregorius  
intensiever gaan samenwerken met ‘De  
Paulusschool’ uit Giesbeek, de Muziekschool  
‘Liemers Kunstwerk!’ uit Zevenaar en  
Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’ uit Angerlo. Door 
het tekenen van het convenant ‘Méér Muziek in de 
Klas’ onderstreept de fanfare het belang van struc-
tureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinde-
ren in de Liemers en werkt zij mee om dit doel in 
2020 te bereiken. 

Mede door de samenwerkingsverbanden beschikt 
Gregorius nog steeds over jeugd in opleiding  
dat resulteert in een leuke en enthousiaste groep 
Grego Kids. Door deze nieuwe aanwas kan de 
verenging blijven bestaan en onderdeel blijven 
van een dorpsgemeenschap met al haar tradities 
en bijbehorende evenementen. Naast concerten  
verleent de fanfare medewerking aan diverse  
optochten, optredens ten behoeve van  
feestelijkheden en jubilea. Kortom: na bijna 100 
jaar mag Gregorius haar eigen, unieke jubileum  
vieren en is zij trots dat zij nog steeds als  

bloeiende vereniging een bruisend middelpunt is 
van de Giese gemeenschap.

Jubileumjaar 2020
In het najaar van 2017 is een jubileumcommissie  
gestart met het invullen van dit bijzondere  
jubileumjaar dat in het teken zal staan van mooie 
en unieke optredens. Zo staan er in 2020 een  
Jubileumdienst en een Jubileumconcert in de St. 
Martinuskerk gepland. De jarige fanfare wil haar 
verjaardag samen met iedereen uit Giesbeek  
vieren tijdens het Jubileumweekend op 5, 6 en 
7 juni 2020. In dit weekend wordt een receptie  
gehouden, een feestavond georganiseerd en is er 
een Muziekfestival waarbij muziekvrienden van 
Gregorius gaan spelen en zingen. Aan de kinderen  
van de Paulusschool en de bewoners van  
Binnenrijk is natuurlijk ook gedacht en ook zij  
vieren dit Jubileumweekend mee. Zustervereniging 
‘Nieuw Leven’ uit Angerlo bestaat in 2020 ook 100 
jaar vandaar dat de onderlinge jubileumcommissies  
ook samenwerken om 2 x 100  jaar muziek in de 
‘oude’ Gemeente Angerlo te vieren. Dat belooft 
een paar mooie uitwisselingen in de vorm van  
optredens én een heus gezamenlijk  
Verjaardagsconcert. Meer informatie hierover 
volgt later dit jaar. 

Achter de schermen wordt nú al gewerkt aan een 
bijzonder Jubileumboek en een CD ‘Hoogtepunten  
uit 100 jaar Gregorius’. In juni en november van 
dit jaar staan 2 opnameweekenden gepland en 
storten de muzikanten van Gregorius zich op de 
muziekstukken waar geluidsopnames van worden  
gemaakt. De muzikanten hebben d.m.v.  
stemming een selectie van stukken uit eigen  
muziekbibliotheek gemaakt. Daarbij werd gekeken  
en geluisterd naar muziekstukken waaraan de  

muzikant een speciale herinnering heeft of  
waarvan hij of zij vond dat het specifiek bij  
Gregorius past. Uiteindelijk is er een leuke mix 
samengesteld van concertwerken, lichte muziek, 
solowerk en marsen. Componist Jeroen van Dijk 
heeft speciaal voor de 100-jarige fanfare een 
stuk gecomponeerd die ook op cd komt en in het  
Jubileumjaar ten gehore wordt gebracht. In het 
stuk staat de vereniging centraal maar kun je ook 
de Giese omgeving en het dorpsgevoel met haar 
tradities herkennen. 

Tot slot: Ben je lid geweest van Gregorius óf ken 
je iemand die bij Gregorius heeft gespeeld? Mail 
dan even je -of zijn of haar- (adres)gegevens naar 
gregorius2020@stgregoriusgiesbeek.nl zodat de 
jubileumcommissie van Gregorius je op de hoogte 
kan houden van de activiteiten en concerten die 
zijn gepland in het Jubileumjaar 2020.
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
Donderdag 30 mei 10.00 uur Hemelvaart, Oecumenische viering, 
   Dhr. J. Ubbink, geen koor
Zaterdag 1 juni  19.00 uur Woord- en Communie, Past. M. Smits,
   Caeciliakoor
Dinsdag 4 juni 10.00 uur H. Eucharistie, 
   Pater G. Remmers, Samenzang
Zondag 9 juni 09.30 uur Pinksteren, H. Eucharistie, 
   Pater G. Remmers, Caeciliakoor
Zaterdag 15 juni 19.00 uur  Vaderdag, Woord- en Communie, 
   Mw. T. Looman,  Caeciliakoor
Zaterdag 29 juni 19.00 uur  Woord- en Communie, 
   Mw. M. Jansen, Caeciliakoor

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
26 mei Galluskerk 10.00 uur  ds. Alle Jonkman
 Martinikerk 16.00 uur  Kliederkerk
30 mei Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
 Hemelvaartsdag
02 juni  Galluskerk 10.00 uur ds. Bert Bomer
09 juni  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
 Pinksteren
16 juni Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
23 juni Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
30 juni  Galluskerk 10.00 uur ds. Natalie da Costa

PKN kerk Lathum-Giesbeek
26 mei  10.00 uur ds. J. Baardewijk uit Duiven
30 mei  10.00 uur Hemelvaartsdag. 
 Oecumenische viering in de Lathumse kerk.
2 juni  10.00 uur ds. Engelage uit Vorden
9 juni  10.00 uur Pinksteren, ds. G. Bomer uit Doesburg
16 juni  10.00 uur ds. Brezet uit Duiven
23 juni  10.00 uur Viering van het Heilig Avondmaal, 
 ds. Gert Jansen, predikant Lathum/Giesbeek
30 juni  10.00 uur ds. W. Van Wakeren uit Veenendaal

• pagina 13 • ANGERLO’S NIEUWS • 25 mei  2019 •

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. 

29 mei ‘19 Vrouwenvereniging Lathum: Uitstapje
7 juni ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub: 14:30, Grotenhuys
8 juni ‘19 Blij in de wei 2.0 De Waalhoeve, Ganzepoelweg 7 Angerlo
11 juni ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken
 fietsen: 13:30, Meipoort
21 juni ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken
 klaverjassen, jokeren, bridge, rummicub: 14:30, Grotenhuys
25 juni ‘19 Seniorenvereniging Doesburg en omstreken
 fietsen: 13:30, Meipoort
30 juni ‘19 Snuffelmarkt St. Gregrorius Dorpsplein Giesbeek van 9.00- 16.00 
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
13 nov ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur inde Meent
16 nov ‘19 Najaarsconcert Nieuw Leven
23 nov ‘19 Dag van de ouderen 55+, Meent te Angerlo, 14.00 tot 1500 uur
27 nov ‘19 Welfare van 14 tot 16 uur in de Meent

Rode Kruis 
zoekt collectanten

In de periode 16-6 t/m 23/6 houdt het Rode Kruis haar jaarlijkse  
collecteweek. Voor Giesbeek en Lathum zijn wij nog driftig op zoek naar 
nieuwe collectanten. Steun het Rode Kruis en meldt u aan per email op 
rodekruisdoesburgeo@gmail.com of telefonisch op 0313-474546 .

cv De Deurdouwers - Angerlo 
Op zondag 26 mei a.s. organiseert  cv De Deurdouwers in samenwerking met 
LACOJO- evenementen haar jaarlijkse jaarmarkt  in de Prinses Margrietlaan 
te Angerlo.
Deze jaarmarkt vindt plaats van: 11.00 uur tot 17.00 uur.
Wij nodigen iedereen uit om deze gezellige jaarmarkt, met ‘smiddags  
livemuziek van diverse zangkoren te komen bezoeken.
De sfeer is in de afgelopen jaren vergroot doordat zanggroep “Spontaan” de 
zogeheten Korendag organiseert. Dit festijn werkt volgens een vaste formule.  
Zo treden er dit jaar weer diverse zanggroepen voor u op. Wanneer er niet 
gezongen wordt zorgt de plaatselijke muziekvereniging “Nieuw Leven” voor 
een muzikale noot. 
Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om iets te eten en te drinken.  
Hiervoor worden enkele gezellige hoekjes gecreëerd op het Horecaplein bij 
zalencentrum “De Meent”.
Laat u verrassen door het assortiment artikelen verdeeld over diverse kramen. 
Denk hierbij onder andere aan brocante, kleding, sieraden, hifi, woon & tuin 
decoratie, potjes en pannetjes en heel veel snuffels op het schoolplein. En ook 
aan de kleintjes wordt gedacht!
Noteer zondag 26 mei 2019 a.s. in uw agenda en kom langs op onze jaarmarkt 
in Angerlo.

Wilt u ook een kraam voor deze gezellige jaarmarkt huren dan kunt u contact  
opnemen met info@lacojo-evenementen.nl mobiel: 06- 31329154 of  
secretaris@deurdouwers.nl mobiel: 06 - 53388258.

ADVERTORIAL

Voorlichtingsavond ontwikkeling 
Meentsestraat Giesbeek
Beste inwoners van Giesbeek en omstreken,

KlokGroep is in een beginnend stadium bezig met een ontwikkeling aan de 
Meentsestraat te Giesbeek. Er wordt beoogd om op het perceel nabij de  
Giesbeekse Sportvereniging 13 grondgebonden koopwoningen te realiseren.
 
Iedereen die behoefte heeft aan meer informatie omtrent deze voorgenomen  
ontwikkeling nodigen wij van harte uit voor een voorlichtingsavond. Bij 
deze inloopgelegenheid zullen tevens twee betrokken medewerkers van de  
gemeente aanwezig zijn.

De voorlichtingsavond zal 
plaatsvinden op woensdag  
5 juni 2019 tussen 19:00 
en 20:00 uur in het  
clubhuis van de Giesbeekse  
Sportvereniging. Loop  
gerust even binnen als je 
vragen hebt.

Hopelijk tot dan!
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Vrijdagavond 10 mei waren de eerste bezoekers 
er al vroeg bij. De 25e editie van de bloemenactie  
van muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo 
was een feit. In goede samenwerking met de vaste 
leverancier firma Bloemendaal uit Drempt werden 
er weer heel wat perken opgevrolijkt. Ook toen op 
zaterdag de mensen werden bezocht met trekker 
en een wagen vol bloemen was het een feestelijke 
sfeer waar de zon goed aan mee werkte. Hierbij 
willen we de inwoners van Angerlo bedanken voor 
hun bijdrage aan muziekvereniging Nieuw Leven 
en we hopen dat u nog lang mag genieten van de 
bloemen. 

Muziekvereniging 
Nieuw Leven zet al 
25 jaar de bloemen 
buiten

Stichting Oranje Boven Lathum
We kijken terug op een super gezellige en geslaagde  
Koningsdag. Het regenachtige weer heeft ons 
er niet van weerhouden om een rondje door het 
dorp te lopen. De kinderen waren weer erg mooi  
verkleed. Het thema was Creatief en dat kon je 
goed terug zien in alle versieringen. Na de optocht 
zijn we de school in gegaan om samen met de  
Vendeliers het Wilhelmus en Lang zal hij leven 
te zingen. Het openingswoord van Oranje Boven  
volgde en Wethouder mevrouw van Loon heeft 
ook een woordje gedaan. Erg leuk dat ze er 
dit jaar ook weer bij was. De kinderen hebben  
genoten van de creatieve workshops die in de  
lokalen werden gehouden en ze hebben zeer 
mooie dingen gemaakt. De matjesmarkt was er 
weer en ook de heerlijke wafels, gemaakt door de 
dames van de Welfare. De bungeejumptrampoline 

stond op het schoolplein en was tussen de  
regenbuien door volop in gebruik.
Begin van de middag was de trekking van de  
loterij, door Koning Osama en Koningin Sabine.  
Alle gewonnen prijzen zijn uitgedeeld. Een  
overzicht van de lotnummers kan opgevraagd 
worden door het sturen van een mail aan  
oranjedaglathum@hotmail.com.

Erg fijn dat (bijna) alles in de Ds. Jonkersschool  
georganiseerd kon worden. Wij danken de  
directeur hier hartelijk voor. Het was een gezellige 
drukte, helemaal top.

We willen alle vrijwilligers en sponsors bedanken. 
Zonder hun hulp kunnen wij geen Koningsdag  
organiseren. Team Stichting Oranje Boven Lathum!

Tweede Doesburg 
City Run startklaar!
Op zondag 2 juni is de tweede Ubbink Doesburg 
City Run: een hardloopevenement voor iedereen  
die ook maar een beetje sportief is. Met de  
deelname aan de Ubbink Doesburg City Run 
steun je het goede doel: De Nederlandse  
Stichting voor het Gehandicapte Kind. De  
route van de Run loopt langs de mooiste plekken 
van Doesburg. Hardloopfanaten kunnen kiezen 
uit drie verschillende afstanden: 10 kilometer,  
5 kilometer en 2,5 kilometer. Voor kinderen 
van de basisschool is er de Kidsrun. Zij kunnen  
verschillende afstanden lopen rond de Martinikerk 
in het centrum. 
Nieuw zijn de Flipperrun en de familie-estafette. 
De naam zegt het al: bij de flipperrun leggen de 
deelnemers op zwemflippers een parcours af. Met 
de familie estafette hoopt de organisatie nog meer 
deelnemers van alle leeftijden te bereiken.
De hele zondag staat dus in het teken van sport 
en beweging. Aan het eind van de dag geeft 
Some met haar GRLBND een spetterend optreden,  
speciaal voor het goede doel. Verschillende  
sportscholen en dansscholen uit Doesburg en 
omgeving geven warming ups, demonstraties en 
workshops. Dankzij de gulle gaven van allerlei 
sponsoren is er een mooi prijzenpakket en krijgen 
de deelnemers allerlei extra’s. 
Wilt u ook meedoen en de mooiste plekjes van 
Doesburg ontdekken terwijl u hardloopt? Meld u 
dan aan via http://doesburgcityrun.nl/aanmelden.

Hoe een dorp in veertig jaar kan veranderen blijkt 
wel van deze foto. Het dorpsgezicht is omstreeks  
1980 gefotografeerd vanaf de nok van een 
schuur ten westen van Lathum. Enkele dingen die  
opvallen:
1. Vaag zijn aan de horizon twee schoorstenen 
te zien van steenfabrieken, waarvan er één rookt. 
Inmiddels zijn al die fabrieken gesaneerd.
2. Westelijk van de Kerkstraat liggen akkers en 
weilanden. De uitbreiding van Lathum met Het 
Melkpad, De Brink en de Hörst is er nog niet. Wel 
is de kleuterschool te zien. 
3. De woning aan Kerkstraat 3 werd op het  
moment van de foto nog bewoond door het 
schoolhoofd. Het speeltuintje, toegankelijk vanaf 

het plein van de Jonkersschool, was er nog niet.  
4. De school bestond nog uit drie lokalen en de 
uitbouw moest nog worden bedacht. 
5. In de Koestraat was de landbouwcoöperatie  
al wel omgevormd tot levensmiddelenwinkel. 
Heel vaag zijn aan de muur boven, reclameborden  
zichtbaar. Maar ook lijkt het winkeltje met  
landbouwmaterialen, tussen het stenen gebouw 
en de houten schuur, nog in bedrijf. Schuin voor de 
ingang staat   de benzinepomp. .
6. In de verte is de zandwinningsinstallatie 
van Van Maanen zichtbaar, die toen nog volop in  
werking was.
Gelukkig is in al die jaren de aanblik van de kerk 
wel hetzelfde gebleven…

Blik op Lathum omstreeks 1980
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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.

A.G. Huting-Jansen • Vrouwen van nu Angerlo • 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 • Nico en Ilma v. Veenendaal • 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 Zonneveld • 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 •  
Seniorenvereniging Angerlo • Henk v. Arem en Dinie Giesen • Koninklijk  
Doesborgh’s Mannekoor • Hr. O. Bonte en Mevr. D. Bonte Schuijling • Anneke  
Nijman en Adri Breure • Fam. Klein Herenbrink • Wim Roelofs en Marianne Smits • 
Ghonda van den Broek • Henk en Janny Derksen • H.W. Peters • J.G. Kelderman • 

Hengelsportver. Ons Genoegen • Uit de Verf Communicatie •

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

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
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POPGUNNN
ERIC VAN KLEEFROB TOONEN

DJ WILLIAMS HOUSE4PLEASURE DALAMRUMAH

LIVE MUZIEK

TICKETS, INFORMATIE & VVK
WWW.GIESBEACHFEST IVAL .NL

facebook.com/giesbeach instagram.com/giesbeach

FOOD VILLAGE        WK VOETBAL OP SCHERM        BEACH-HOUSE
DIV. ACTIVITEITEN       RONDVAARTEN      COCKTAILBAR

2 PODIA       ZATERDAG 14:00       ZONDAG 13:00

 MET DIVERSE ACTS & ACTIVITEITEN OP ZONDAG


