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Vriendelijk
Nee zeggen is helemaal zo makkelijk nog 

niet. En mijn lief heeft er ook problemen 

mee. Daarom zijn wij altijd de aangewezen  

vrijwilligers in de vakantieperiode van de 

buren, of beter, de buurt.  Honden uitlaten, 

planten water geven, schapen voeren en  

inenten, post, katten, pakket aannemen: 

op de keukentafel ligt het lijstje klaar. En ze 

wensen ons ook veel plezier. Het is een kleine 

moeite en de dank, vaak vergezeld van een 

goede fles wijn, zijn natuurlijk als afsluiting 

hartstikke leuk. Wanneer het kan, waarom 

dan niet. En de diensten zijn evengoed ook 

wederzijds.

‘Stadse’ vrienden zeggen dat je daaraan 

merkt dat wij te lang in ons dorp wonen. 

Klopt denk ik ook wel, mijn stedelijk leven 

ligt al zoveel jaren achter me, dat ik vergeten  

ben wat daar de mores zijn. Gelukkig wel. 

Hun verhaal, over die ene keer, dat de buren  

zouden, maar niet deden: ze vertellen het als 

een bewijs van hun gelijk in de beoordeling 

van burenhulp. En met trots sluiten zij af met 

“wij brengen onze katten gewoon naar het 

asiel”.

Trots of armoe: ik vraag het me af. Ik weet 

niet anders dan dat je, wanneer het nodig 

is, kunt terugvallen op vrienden en buren. 

En wanneer het niet nodig is, ook. Want  

helpen is een kleine moeite, en ja klinkt zoveel  

vriendelijker dan nee. Dat trouwens niet  

alleen in een dorp, al zou je daaraan soms 

twijfelen. 

De kerkklok is weer terug in Angerlo!

Na de oproep in de vorige editie van Angerlo’s 
Nieuws voor financiële steun voor de renovatie 
van de dorpskerkklok zijn er een aantal heel mooie 
bijdragen binnengekomen.
Het is mooi te ervaren dat er meerderen van  

mening zijn dat de klok een belangrijke plaats  
inneemt in ons dorp.
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Namens de Stichting Behoud Galluskerk Angerlo
Harm Harbers

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

Kom gerust langs of maak geheel vrijblijvend 
een afspraak zodat u kunt zien welke 
mogelijkheden Het Gebouw te bieden heeft.

Dorpshuis Het Gebouw
Kerkstraat 16 6988 AG Lathum  Tel: 06-53943219

www.dorpshuishetgebouw.nl
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ADVERTORIAL

Team Galacticos wint 8e editie Eijkelkamp Foundation Tournament
De 8e editie van het Eijkelkamp Foundation Tournament is net als  
vorig jaar (en 2014, 2015 en 2016) gewonnen door Team Galacticos 
uit Giesbeek. Het team met spelers uit Giesbeek won alle wedstrijden 
en mag weer een jaar lang de wisselbeker op de schoorsteenmantel 
zetten. 
Dit jaar deden er maar liefst 7 teams mee, waaronder twee teams van 
Rotra en een team van veldwerkbureau VCMI uit Beek. Het toernooi, 
waarbij gezelligheid voorop staat, werd voor de 8e keer gehouden 
bij G.S.V. ’38 en afgesloten met een overheerlijke barbecue, verzorgd 
door Slagerij Witjes. Onder het genot van een drankje en lekker stukje 
vlees werden de wedstrijden nog lang nabesproken. 

Einduitslag
1. Galacticos
2. Eijkelkampioenen
3. VCMI
4. Team Thiel
5. Team Rotra Forwarding
6. SonicSoccer
7. Rotra Air & Ocean

Meedoen in 2020?
Wil je er zeker van zijn dat je volgend jaar mee kan doen met alweer 
het 9e Eijkelkamp Foundation Tournament? Meld je dan nu aan via 
foundation@eijkelkamp.com. Het inschrijfgeld komt ten goede aan 
Eijkelkamp Foundation’s project De Water Ondernemer in Benin.

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!?

De sjuffeur was geweldig. Hi-j had un goeie 

stem, kon ritmisch op de goeie moat van de 

muziek mee trommelen op zien stuur en hi-j 

wis øveral de weg. Zien informatie deej dur 

toe, hi-j wis øveral wel wa van. Hi-j reej zoiezo 

geweldug goed en das mooi metgenommen 

op un reis van un dag of vieftien. Via Frankriek 

reed ie ons nor Spanje en doarnoa nor  

Portugal. Ut was nog int winterseizoen, dus 

øverdag in de zon kont lekker wearm zun mor 

in de hogere regionen wast nog knap fris. Ut 

reisgezelschap van Bolderman bestond uut 

zu’n 35 minsen. In zun groep ontsteet dan 

un zekere dinamiek, de een leit ow wel en de  

ander musschien minder, mor da kuj nutuurluk  

achteraf pas concluderen. Ons liek ut ut  

leukste um ieder mor us te leren kennen en op 

un gegeven moment trek ie dan toch wat meer 

nor de ene dan nor de ander. Op de tweede 

oavund zaten we noa ut diner gezellug noa te 

proaten met un manvrouw of acht. En bleek 

ik kwa werk en opleiding wat raakvlakken te  

hebben met een man uut ut gruupke. Mor un 

paar keer kwam zien vrouw zo, min of meer 

verbaal, agressief tussen beije dak dacht, effe 

nor de wc en dan weer un ander gezellug  

gruupke opzuuken. De andere dag bleek 

dat ut vrouwke dement was, wawwe op ut  

eerste gezicht niet zo gezien hadden vandoor 

die aanvallende houding musschien. Goande 

de twee weken ontstond dur un leuke groep 

woar je lekker me kon kletsen en lachen. Ut 

veurdeel van zu’n georganiseerde reis is dei 

eigus niks hoef uut te zuuken, now ja da doei 

veuraf eigeluk bi-j de keus diej maak. Ge krieg 

alle haispots te zien en je wordt øveral netjes 

gebracht. Een miskleun zoj kunnen zeggen 

dawwe bi-j ut Googenheim muzeum in Bilbao 

mur un anderhalf uur hadden um te kiekken, 

terwijl je doar wel un daggie kun deurbrengen.  

De reis bleek un topper te zun deur alles  

wawwe zagen en deur de leuke  

groepsdinamiek. De humeur bleek nog un 

keer toen we op de trugweg un sanitaire stop  

hadden bi-j un Frans tenkstation. De urinoirs 

waren versierd met grote hangplanten die  

bijna tot de vloer reikten. Op un gegeven  

moment stonden dur un aantal mannen te  

pisse toen nummer zes binnen kwam en riep: 

He dat zun vleesetende planten woar jullie  

tussen stoan. Un enkeling stopte alles gouw 

weg en ging ergens anders stoan.
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Muziekvereniging Nieuw Leven bijna 100 
jaar in beeld
In 2020 hoopt Muziekvereniging Nieuw Leven 
haar 100-jarig bestaan groots te mogen vieren. 
Om terug te kijken op deze periode zijn we op zoek 
naar mensen die foto’s, dia’s, of filmbeelden van 
onze vereniging met ons willen delen. Zo kunnen  
we iedereen laten meegenieten van wat er in 
al die jaren is gebeurd. Langs brengen kan op  
dinsdagavond voor onze wekelijkse repetitie in 
De Meent (19:15-19:30), bij Heidi Boogman op 

de Mariëndaalseweg 4 te Angerlo of digitaal via 
secretariaat@nieuwleven-angerlo.nl Wanneer u  
een dia of negatief heeft kunnen wij die voor u  
scannen en krijgt u de dia en het negatief weer terug.  
Wanneer u het prettig vindt komt Gerdine  
Hesselink bij u langs zodat u niet de foto uit het 
album hoeft te halen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Roan Wehman van de Paulusschool in Giesbeek is 
11 jaar oud en woont in Lathum. Hij is nu druk 
aan het repeteren voor de eindmusical van groep 8 
waarin hij een van de hoofdrollen speelt. Gelukkig 
had hij even tijd om met mij te praten over zijn 
grote hobby, judo.
Roan gaat volgend jaar naar het Beekdal Lyceum 
omdat daar veel aandacht besteed wordt aan 
(zijn) sport. Hij heeft namelijk een topsportstatus 
behaald binnen het judoën. 
De grote broer van Roan doet ook aan judo op 
hoog niveau en hiermee was de grondslag voor 
zijn keuze gelegd, maar wat het laatste zetje in 
de rug gaf om op judo te gaan was toch wel het 
stoere pak. Inmiddels heeft hij de groene band 
met blauwe slip en heeft hij meegedaan aan de  
Nederlandse kampioenschappen. Ook is hij de 
jongste deelnemer in zijn gewichtsklasse, een  
flinke prestatie dus op zijn elfde. Dit alles kwam 
hem niet aanwaaien, hij traint hard en veel en 
heeft er letterlijk voor moeten knokken. Maar wel 
met resultaat, thuis staat een kast vol met prijzen 
van Roan en zijn broer. Die prijzen zijn allemaal  

natuurlijk heel mooi maar toch vindt hij de kick 
van het winnen en iemand met een ippon verslaan 
leuker. Maar dat is niet het enige waar het voor 
hem om draait. De sport gaat ook om respect en 
balans. 
Ik zelf doe ook aan judo dus ik ging natuurlijk met 
genoeg zelfvertrouwen het gesprek in. Helaas voor 
mij bleek al snel dat Roan er meer verstand van had 
dan ik. Ik heb en verwacht dan ook niets minder 
dan dat hij over 10 jaar op de Olympische Spelen 
staat. Nu vroeg ik me af of zijn grote voorbeelden  
dan ook Olympische judoka’s waren en het  
antwoord deed mijn hart smelten. Zijn grote  
voorbeeld is zijn broer.

Shannon in gesprek met: Roan
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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

Revitalisering Dorpskern Giesbeek. Gestaag voorwaarts
Het begon in oktober vorig jaar in de  
Barenbroeklaan, de Pastoor Slingerstraat en 
de Sluis. Ondanks de goede en uitgebreide  
voorbereidingen liep het werk niet zoals gepland. 
Een (gelukkig) kleine hoeveelheid asbest was  
genoeg voor het eerste oponthoud. Daarna  
volgenden kabels en leidingen die niet op de  
‘goede’ plaats lagen, soms zelfs lek… 

Om ervoor te zorgen dat het regenwater goed 
en snel weg kan wordt er gebruik gemaakt van  
poreuze buizen. Alle regenwater dat door de  
buizen heen sijpelt zorgt ervoor dat de  
grondwaterstand zo hoog mogelijk blijft. Alleen 
wat overblijft komt in het open water van de 
Zwalm of de sloten naast de Rivierweg terecht. 
Al dit water komt straks niet meer bij de  
waterzuivering en hoeft dus ook niet meer  
gezuiverd te worden. Maar…. dan moet wel de 
kleigrond vervangen worden door zand, anders 

kan het regenwater nog niet wegsijpelen. Vandaar 
dat de vrachtwagens af en aan rijden om de klein 
af- en het zand aan te voeren.

Het project onder de grond wordt meteen  
aangegrepen om boven de grond de bestrating en 
de inrichting te vernieuwen. Omdat het in de hele 
bouwwereld moeilijk is aan vaklieden te komen, 
lukt het nog niet om voldoende stratenmakers 
in te schakelen. Daardoor liggen grote delen van  
straten te lang open. Het puin dat als tijdelijke 
toplaag dienstdoet, kan schade opleveren en bij 
droogte heb je meteen een hele ‘rookpluim’ achter 
de auto hangen… Geprobeerd wordt komende tijd 
extra stratenleggers in te zetten om de opgelopen 
achterstanden in te lopen.

Leerlingen van de Paulusschool, klankbord-
groepleden en een aantal andere inwoners zijn 
druk geweest met ontwerpen en ideeën over de  
inrichting van het Dorpsplein. Toen het ontwerp 
(zonder kunstwerk ‘Markofoon’) zo goed als 
klaar was, kwam een ander aspect om de hoek 

kijken. Het Dorpsplein moet namelijk niet alleen 
snel veel water af kunnen voeren, het moet ook  
‘hittestressbestendig’ zijn. Bijvoorbeeld bij zo’n 
zomer als vorig jaar, moet de ondergrond ook  
voldoende water vasthouden. 

Daarom wordt het ontwerp nog een keer bekeken,  
meer groen en mogelijk ‘iets’ met water  

ingebracht. Zodra het ontwerp klaar is zal het op 
een inloopavond worden gepresenteerd.

De bedoeling is dat voor de bouwvakvakantie 
de Gemeint en de Barenbroeklaan tot aan het  
kruispunt met de Rozenstraat en de Tulpstraat met 
de Prins Clauslaan worden afgemaakt. 
En de bestrating zo ver mogelijk…. Maar het 
wordt beter en -ook al valt over smaak niet te 
twisten of juist wel- mooier op. Het is nog steeds 
de bedoeling dat het hele project tegen het einde 
van het jaar wordt afgerond.

Foto 1 Luchtfoto Weth. Wieggerstr/Gemeint  
(c) A.Wijtenburg

Foto 3 Barenbroeklaan tot Rozenstraat

Foto 2 Dorpsplein nu nog dichtgestraat met Marcofoon
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Bruiloft Jan Rooding en Dina Meurkes 25 jr. 
huwelijk  d.d. 1943. 

Jan Rooding en Dina Meurkes waren in 1943  
25 jaar getrouwd. Een groot aantal personen  
waren aanwezig bij het zilveren bruidspaar. Wie 
kan ons helpen aan de namen op deze Giesbeekse 
foto?
Bovendien willen we graag weten waar deze foto 
is genomen en wanneer. 

In het Angerlo’s Nieuws van 19-1-2019 toonden 
wij een foto van de Brandweer van Giesbeek. We 
hebben de volgende namen: 
1 = Leverancier van de nieuwe brandweerwagen,  
2 = toeschouwer, 3 = Leo v.d.Boom, 4 = Piet  
Ebbers, 5 = Co Stuart, 6 = Wim v.Haren, 7 = Jan 
Leenders, 8 = Gerard Jansen, 9 = Piet Senhorst,  
10 = Alois van den Boom, 11 = toeschouwer,   
12 = Rinus Beerntsen, 13 = Paul Ubbink,  
14 = Burgemeester Geurts,  15 = Theo de Man.

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.

Foto’s gezocht

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.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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Prick en van Houtum nieuwe sponsor GSV’38
Met trots kunnen wij melden dat GSV’38 de  
komende 3 jaar een verbintenis is aangegaan met 
Notarissen Prick & van Houtum.
Wij zijn bijzonder verheugd dat we Prick & 
van Houtum mogen verwelkomen als nieuwe  
sponsor van onze vereniging en we kijken uit naar 
een prettige en langdurige samenwerking.
Onder het genot van een bakje koffie en GSV’38 
taart hebben notaris Mark Hofman en Moninca 
Soumokil, namens GSV’38,  de handtekeningen 
gezet onder het 3 -jarig contract.

Legends 35+ en 45+ teams GSV’38 in het 
nieuw gestoken
Voorafgaand aan de laatste competitieronde  
van de 35+ en 45+ teams op sportpark De Does,  
werden de vier sponsoren van beide teams;  
Moninca Soumokil (S-Fin & Myburgh Regiobank),  
Roel Greutink (ROVC), Wijnand Manders  
(Coop Alteveer) en Erik Vernes (Vernes projecten), 
door beide teams in het zonnetje gezet voor hun 
gulle gift, door de teams in het nieuw te steken.

Je hebt nog nooit gezeild. Of je wilt proberen hoe 
zeillessen je bevallen? Een korte zomercursus voor 
volwassenen in de periode 26 augustus t/m 14 
september is een uitstekende manier om kennis te 
maken met zeilen.  Watersportvereniging Giesbeek 
nodigt je graag uit voor deze kennismaking met 
de zeilsport.
Waar?
Er wordt met Polyvalken gevaren in het  
recreatiegebied De Rhederlaag. De fraaie  
plassen bevinden zich tussen de Veluwe en de  
dorpen Giesbeek en Lathum (vlakbij Arnhem). 
Wanneer?
Je krijgt tijdens deze zomercursus op een drietal 
dagen les van 2,5 uur. Je kunt je inschrijven voor 
alle doordeweekse avonden (met uitzondering 
van de woensdag) en voor de zaterdagmorgen. 
Op de avonden beginnen we om 18.30 uur, op  
zaterdagochtenden om 09.30 uur. 
Informatie en inschrijven
Voor deze 3 lessen betaal je in totaal € 50,00. 
Voor deze cursus hoef je geen lid te zijn van WSV  
Giesbeek. Inschrijven kan tot 15 juli.

Heb je belangstelling?
Kijk voor meer informatie op de website 
van WSV Giesbeek onder Zeilen, zeillessen  
valk, zomerzeilen voor volwassenen (https://
www.wsvgiesbeek.nl/valk-zeilles#Zomerzeilen  
Valk of https://bit.ly/2WbbdyP) en geef je vandaag 
nog op.. 

Leren zeilen in Giesbeek voor volwassenen

INGEZONDEN

Tennis Vereniging 
De Does
13 zondagen in het jaar zijn de jeugdige dames 
van tennisvereniging De Does er helemaal klaar 
voor: De Oranje competitie van Tenniskids. Al rond 
7.30 uur gaat de wekker en trekken ze (meestal) 
zonder mokken hun tenniskleding aan. Sinds een 
aantal jaren zijn Robin, Isa, Nikki, Romey en Lotte 
een vast team en bezoeken ze tennisverenigingen  
in de buurt (of thuis in Giesbeek) om korte  
wedstrijden te spelen met leeftijdsgenoten.  
Plezier en sportiviteit staan voorop, maar door hun 
fanatisme gaan ze regelmatig met de winst aan de 
haal. Zo ook afgelopen 2e Pinksterdag...ze hebben 
het tennisseizoen winnend afgesloten in Arnhem!!
  Voor nu zit het er weer op, maar in september 
gaan de dames weer van start! Door hun leeftijd 
schuiven ze een competitie op, het zal leuk zijn 
als hun plek in de Rode (6 t/m 9 jaar) of Oranje  
competitie (8 t/m 11 jaar) wordt overgenomen 
door nieuwe jeugdige tennissers. Voor meer  
informatie over lid worden kan een mail gestuurd 
worden naar ledenadministratie@tvdedoes.nl.
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INGEZONDEN

Overhandiging cheques Wielbergen

Hier staan we dan, voor de laatste keer met 
enige weemoed, als oud-vrijwilligers van het nu 
dus voormalige Wielbergen. Inmiddels zijn alle  
bewoners naar Brummen verhuisd en is deze  
locatie verlaten. Voor veel vrijwilligers en  
bewoners van Angerlo en Doesburg zal dat  
wennen worden, want velen van hen zijn groot 
geworden met de wetenschap dat op deze locatie  
bewoners met een verstandelijke beperking  
wonen, die hun hulp goed konden gebruiken. Die 
hulp hebben velen van hen ook graag gegeven.
Denk maar aan de situatie die b.v. ontstond toen 
eind jaren 80 een korte maar hevige wervelwind 
alle bomen platgooide. Velen hebben toen de  
handen uit de mouwen gestoken en voor nieuwe  
bomen gezorgd. Maar er werd de afgelopen  
decennia ook muziek met bewoners gemaakt, 

of gefietst en er werden autoritjes en uitstapjes  
gemaakt en ook het onderhoud van de dierenweide  
was een hele klus. Kortom, iedereen heeft zijn  
eigen herinneringen.
Voor de leden van de Stichting Blij Blijven, gaan 
die herinneringen de laatste tien jaar vooral om de 
actie die in 2012 gestart werd om voor Wielbergen  
een nieuwe aangepaste auto te kunnen  
aanschaffen. Binnen 9 maanden waren er zoveel  
acties op touw gezet en zoveel fondsen  
aangeschreven, dat er 38 duizend euro bij elkaar 
binnen was gehaald, dat eind 2012 een nieuwe 
auto aangepast kon worden, die de naam Blij 
Mobiel meekreeg. Er werd een Stichting opgericht 
met de naam Blij Blijven, want toen organiseerden 
dezelfde vrijwilligers ook nog de maandelijkse  
disco. Aan die disco-avonden kwam in 2015 een 
eind. Ook het gebruik van de Blij Mobiel werd wat 
minder en een tweede gebruiker werd gezocht 
om de kosten binnen de perken te houden. De  
Stichting nam namelijk al die tijd de kosten van de 
verzekering, de belasting en alle onderhoudskosten  
op zich en die kosten werden na een aantal jaren 
toch steeds hoger.  Het WEC (werkstation Beinum 
van Philadelphia) werd dagelijkse gebruiker. 
Na de verhuizing naar Brummen is eigenlijk de 
Blij Mobiel niet meer echt nodig. Het bestuur van 
de Stichting heeft wel zuinig gedaan en ondanks 
alle kosten toch nog gespaard. Met als gevolg, dat 
het bestuur heeft besloten de Blij Mobiel als gift 

over te dragen aan het Werkstation. Omdat we de 
beide vertrekkende groepen ook graag, nog mede  
namens de Angerlose en Doesburgse bewoners 
een blijvend cadeau mee willen geven, is besloten 
hen beiden een cheque te overhandigen. 
Gevraagd is, om het geld te gaan besteden aan 
een vorm van vervoer. De groep Grasland van 
Tini Groot en Willy Donderwinkel heeft besloten  
hiervoor een fietslabyrinth aan te schaffen, waarbij  
de bewoners zelf kunnen kiezen waar ze heen  
willen. De fietsroute komt in beeld, of dat nu  
Amsterdam wordt of het strand of de bergen. 
Wij geven hen daarvoor graag een cheque van  
€ 6000,-.
De groep van Geertje Smit, Radeland, heeft  
aangegeven, dat zij graag het huifbed volledig  
willen laten restaureren. Waarvoor wij hen graag 
ook een cheque van € 6000,- geven.
Aan regiomanager Jeroen Fiechter en begeleider 
Peter Krijnen dragen wij met een warm hart de 
Blij Mobiel over, nadat wij vorige week nog een 
laatste dure reparatie op ons hebben genomen. De 
beide bestuursleden, die al die jaren chauffeur wa-
ren, zullen dat ook graag blijven doen. De Stichting 
Blij Blijven heft zichzelf nu op en de bestuursleden,  
Henk Nolta, Fred Waalboer, Joop Snijders  
(voorzitter), Theo Mintjes (penningmeester) 
en ikzelf (Tiny Mintjes, secretaris) wensen alle  
bewoners en medewerkers en de deelnemers van 
het Werkstation het allerbeste voor de toekomst.

Komdersuut
Pinkster Picknick het feest van nieuwe mensen  
ontmoeten, grenzen die wegvallen tussen  
leeftijden, overtuigingen en de Liemers en de  
Achterhoek. Het feest waar de passie van samen 
gevierd is, tegen alleen zijn in! Ook vierden we 
het feest van het spelen in de vorm van een nieuw  
reusachtige schaakbord bij het huis van de  
mogelijkheden. Samen hebben we gezocht naar 
32 schaakstukken en 64 zwarte en witte vlakken 
die door de zwarte koning waren verstopt. De  
witte koningin wist gelukkig waar en schakelde 
per brief onze hulp in. Met vereende kracht is 
het gelukt om alle losse stukken weer samen te  
voegen tot 1 prachtig spel!

INGEZONDEN

GSV’38 veteranen scoren 600 euro voor MLD Stichting
Zaterdag 25 mei heeft het zaterdag zaalteam 
van GSV38 het bij elkaar gespeelde bedrag van 
dit seizoen overgedragen aan het goede doel.  
Zoals bekend speelt dit team ieder jaar voor 
een goed doel en wordt per doelpunt 10 cent  
ingehouden. Dit seizoen was de beurt aan 
de Maag Lever Darm stichting doordat deze  
organisatie onder andere vaart zet achter  
bevolkingsonderzoeken darmkanker waar je als 

55 plusser gebruik van kunt maken. Jan Loman 
van drukkerij All Sign wist weer een mooi bord  
beschikbaar te stellen en mevr. Steins kwam 
als contactpersoon MLD stichting speciaal uit  
Zevenaar om de cheque in ontvangst te nemen. 
Van de spelersgroep kreeg ze een dik verdiende 
bos bloemen en een luid applaus als dank voor 
haar vertegenwoordiging voor de MLD stichting.

Ouderen- 
Ontmoetingsdag 
Het pastoraal team van de St. Willibrordusparochie,  
waar de St. Martinuskerk uit Giesbeek bijhoort, 
organiseert  met ondersteuning van de bezoek-
groepen uit diverse geloofsgemeenschappen  
een ontmoetingsdag. Dit jaar vindt deze  
gezellige en inspirerende middag plaats op  
zaterdag 7 September van 13.30-17.30 uur in  
Zalencentrum ’t Centrum Reijmer te Babberich. 
Het programma van deze middag is uiteraard 
gericht op onderlinge ontmoeting. Als bijzondere  
gastspreker  mogen we oud-pastor en schrijver 
de heer Marinus van den Berg begroeten. De  
deelname is gratis en u kunt zich opgeven bij Mevr. 
Tieben  tel.0313- 631709. Het vervoer naar en van 
Babberich wordt voor u geregeld. Het aanmelden  
kan tot 15 juli a.s. en er is plaats voor 150  
deelnemers.
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INGEZONDENOnze weidevogels in 2019
Nieuw in ’t Broek zijn de informatieborden over de 
weidevogels, die op vier verschillende locaties zijn 
geplaatst, nl. één vlak bij De Grietse Poort, twee 
borden aan de Giesbeeksestraat waar je “Het 
Broek “ in kunt fietsen en één aan de Zwalmstraat. 
Op de laatste plek hebben de wethouders Belinda 
Elfrink van gemeente Zevenaar en Gemma Tiedink  
van gemeente Duiven de borden symbolisch  
onthuld. Behalve afbeeldingen van onze  
grootste weidevogels, de “big Five“, namelijk  
Kieviet, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp, laten 
we ook enkele kleinere soorten zien, welke hier 
voorkomen. De borden vertellen over het doen en 
laten van deze vogels. Een verrijking van de kennis  
over het vogelleven in ons “beheersgebied” en  
hopelijk kunnen vele fietsers met belangstelling 
voor de natuur hier hun voordeel mee doen.
Zoals altijd zijn de kievieten de meest  
voorkomende soort en waren er op 1 juni al 
108 nesten uitgekomen. Ondanks de toename 
aan predatoren is tot op heden “slechts” 15%  
gepredeerd.
De grootste boosdoeners zijn de zwarte kraai 
en buizerd en de viervoeters steenmarter vos,  
hermelijn en wezel.
Het plas-drasgebied blijft een grote aantrek-
kingskracht op vogels uitoefenen. Ook op onze  
weidevogels. Er hebben nog niet eerder zoveel  
kievieten gebroed rondom het water als dit seizoen. 

Met de verrekijker zijn daar 40 tot 50 jonge  
kievieten gespot. (aangezien we in dat gebied  
de nesten niet opzoeken, kunnen we deze  
uitgekomen nesten nog optellen bij de meer dan 
200 die in het overige veld zijn gevonden). Ook 
grutto en vooral de tureluur doen het hier goed. 
Van de tureluur zijn rond de vijftien koppels  
gesignaleerd, maar buiten het plasdras hebben we 
echter geen tureluur waargenomen.
De kieviet en scholekster hebben het dit jaar best 
goed gedaan, vergeleken met vorige jaren.
De scholekster broedt steeds vaker op platte  
daken en heeft daar ook beduidend meer kans, 
want geen landbouw en weinig last van predatie.  
En dan maar hopen dat de jongen heelhuids 
de grond bereiken, wanneer ze “gesommeerd  
“worden door de oudervogel om de sprong te  
wagen.
Tot slot wil ik u nog melden dat een groepje van 
vijf uit de vrijwilligersgroep zich dit jaar ook bezig  
heeft gehouden met het tellen van patrijzen. Op 
een oppervlakte van  ongeveer 400 ha. zijn toch 
zeven koppels opgespoord. Patrijzen houden van 
ruigte, struiken en heggen om daar hun nest te 
maken. Het zou fijn zijn als boeren een hoekje 
van hun weiland zouden willen inrichten voor de  
patrijs, zodat ook deze weidevogel niet verloren 
gaat in het “Broek”.
Op naar volgend jaar met hopelijk nog meer  

Rivierklimaatpark IJsselpoort – herinrichting IJsselstroom van 
Westervoort tot het Gemaal in Giesbeek

Tijdens 3 inloopbijeenkomsten presenteert 
de Stuurgroep Rivierklimaatpark IJsselpoort  
het concept voorkeursalternatief. Deze  
inloopbijeenkomsten vinden plaats van 16.00  
tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op:
• maandag 1 juli: Gasterij De Kommensaal,  
 Koestraat 1, 6988 AA Lathum

• dinsdag 2 juli: Sandton Hotel De Roskam,  
 Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
• woensdag 3 juli: zalencentrum Wieleman, 
 Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort
Het concept Voorkeursalternatief Rivierklimaat-
park bevat het gezamenlijke toekomstperspectief  
van de tien partners. (RWS, Provincie en  
gemeenten) 

In hoofdlijnen staat beschreven welke  
maatregelen de Stuurgroep zou willen treffen  
om van het IJsselgebied tussen Arnhem en  
Giesbeek een klimaatbestendig en toegankelijk  
rivierklimaatpark te maken. 
Het concept Voorkeursalternatief is opgebouwd 
uit een combinatie van maatregelen uit de eerder 
gepresenteerde vier kansrijke oplossingsrichtingen 
uit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Deze 
oplossingsrichtingen zijn in 2018 samengesteld  
onder andere op basis van bijna 150 ideeën  
en wensen van bewoners en (agrarische)  
ondernemers uit het Rivierklimaatpark.
Meer informatie is te vinden op de  
website http://www.rivierklimaatpark.nl 

Foto 1 (c) website Rivierklimaatpark IJsselpoort

Foto 2 de ingang van de IJssel bij Westervoort (c) Rivierklimaatpark

weidevogels. 
Ik wens u een goede zomer en voor de boeren en 
de natuur voldoende regen.
 
Jan Willem Bakker.
Nestbescherming weidevogels “De Liemers”.

Stichting Promotie Giesbeach is na de editie 2018 
gestopt met het organiseren van het evenement  
Giesbeach. De organisatie hebben ze over  
gedragen aan Vincent, Mark en Daan. Zij hebben  
onlangs het evenement voor de eerste keer  
georganiseerd met succes!
Met het stoppen heeft de stichting besloten 
om een bedrag over te maken aan de volgende  
organisaties:
KiKa, ALS en het Angerlo’s Nieuws. Zij hebben  
inmiddels een mooi bedrag ontvangen.
KiKa werd o.a. door ex-mede-organisator Marco 
van Brenk aangekaart. Hij loopt om veel geld 
voor KiKa binnen te brengen. Zo heeft hij de  
marathon van Valencia al gelopen en gaat in  
november van dit jaar de marathon van New York 
lopen.
*Namens de redactie van het Angerlo’s 
Nieuws bedankt voor deze gift

Giesbeach geeft
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

ANGERLO’S NIEUWS ONDERZOEK:
Over de toekomst van Rhederlaag en dagrecreatie
Afgelopen tijd zijn er verschillende publicaties in 
NRC en de Gelderlander geweest over Leisurelands  
en de gemeenten, de Provincie Gelderland met 
cijfers over de ‘vrijetijdseconomie’, een enquête 
over de ‘behoeften van de toeristen’, plannen 
voor ‘grootschalige recreatieve voorzieningen’,  
Rivierklimaatpark IJsselstroom etc.
Misschien dat al deze dingen niets met elkaar te 
maken hebben, maar als ze wèl wat met elkaar 
te maken hebben, kán ons als ‘omwonenden’ nog 
heel wat te wachten staan.
Onder de titel ‘het naakstrand moet wijken voor 
de megasauna’ van Carola Houtekamer en Merijn 
Rengers wordt in een 3-paginagroot artikel in NRC 
van 25 mei Leisurelands onder de loep genomen. 
Leisurelands is eigendom van 21 gemeenten. Zij  
beheert namens de 21 de 20 recreatiegebieden. 
Maar nog veel meer. Veel geld wordt belegd 
en gronden worden aangekocht. Ook buiten  
Gelderland en zelfs buiten Nederland. Inkomsten 
komen uit beleggingen en pacht, maar ook wordt 
gekeken wordt bijvoorbeeld of op aangekochte 
gronden windmolens of zonneparken geplaatst 
kunnen worden. Of drijvende zonneparken op 
de plassen. En waar zonneparken liggen kan de  
recreatievaart of de zwemmende dagrecreant  
‘fluiten’….
Over Rhederlaag ‘is de sfeer verhard sinds een  
aannemer van Leisurelands asbesthoudend puin 
op de oevers stortte’. Volgens directeur Droogh is 

‘dat in onderzoek’, maar het heeft het verzet van 
omwonenden alleen maar aangewakkerd.
Dat onderzoek duurt dus al eventjes. De kwestie 
loopt al zeker 2 jaar… en het verzet komt ook 
omdat Leisurelands zich weinig aan lijkt te trekken 
van eerder gemaakte afspraken zoals het bewaren 
van de landschappelijke ‘oude’ loop van de IJssel. 
Droogh doet bezwaren en protesten van  
omwonenden af als ‘emotioneel’.
En de Gemeenten ook Zevenaar? Die zitten 
met meerdere petten op. Als aandeelhouder in  
Leisurelands ontvangen ze geen dividend en 
gaat het 1 of 2x per jaar alleen over ‘de koers op  
abstract niveau’. ‘Op lokaal niveau moet je bij je 
eigen gemeente zijn. Als je tegen plannen bent 
moet je dat daar kenbaar maken, naar de rechter 
stappen of naar de Raad van State.’ 
‘Droogh heeft de vrijheid hoe hij geld het beste kan 
laten renderen’. Ook op de hoogte van het salaris 
van Droogh -volgens de Gelderlander al in 2013 
zo’n 1,5 tot 2 keer de Balkenendenorm- hebben 
de gemeenten feitelijk geen invloed. De raad van 
commissarissen bestaat eigenlijk uit 3 personen, 
maar juist voor de overheidscommissaris is er een 
vacature… 
Niet gezegd dat het bij Leisurelands ook zo zal gaan, 
maar ervaringen bij Woningbouwverenigingen  
hebben geleerd dat een dergelijke structuur  
makkelijk tot ‘stubbelingen’ kan leiden.
De gemeente Zevenaar zit bovendien met 4  

buurgemeenten en het ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat, de provincie  
Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel,  
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuur- 
monumenten in het Rivierklimaatpark IJsselstroom 
waar weer andere eisen, ideeën en plannen leven.
En de Provincie? Die kwam kort na bovenstaande 
met de uitkomsten van een enquête gehouden 
onder binnen- en buitenlandse toeristen waaruit 
ondermeer bleek dat die weliswaar erg tevreden 
waren, maar ‘grootschalige voorzieningen’ zoals 
en Eftelingachtig pretpark en hotels gecombineerd 
met ‘megasauna’s’ misten. 
Hè…? Toeval?? Kan… Misschien zijn het appels 
met peren… Maar dan toch wel appels en peren  
die dicht bij elkaar in dezelfde kist lijken te  
liggen… onrustig maakt het (mij) wel.

Leasurelands in onderzoek
Het doen en laten van Leasurelands is 
een terugkerend onderwerp, ook in het  
Angerlo’s Nieuws. Als ‘omwonenden’  
hebben wij vragen, meningen en  
informatie over deze organisatie en 
hoe die ingrijpt op onze leefomgeving. 
Wij vragen uw die te delen met en in 
het Angerlo’s Nieuws. Meer weten? 
Volg ons op de site. Daar kunt u ook 
uw input geven aan ons onderzoek.
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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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Koude pastasalade
Een super snelle makkelijke maaltijd!

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 200 gram gerookte kip
- 160 gram ongekookte pasta
- 150 gram komkommersalade (kant- en klaar  
 of zelf maken met yoghurt, dille en komkommer)
- 2 paprika’s 
- 200 gram komkommer
- 100 g sla

Aan de slag!
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de  
verpakking. Snijd de paprika’s, komkommer en kip 
in kleine stukjes. Doe alles in een kom en meng 
goed door elkaar. Giet de pasta af en voeg toe aan 
de salade. 

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

SNUFFELMARKT

30 juni 2019 van 9.00-16.00

Dorpsplein Giesbeek

Fanfare St. Gregorius.

Voor een kraam: 

06-10252829

SkoopMobiel De Liemers
Bericht van de seniorenraad 
Op dinsdag 16 juli om 15.00 vertoont  
SkoopMobiel De Liemers een aantal cabareteske 
filmpjes van Toon Hermans, Dorus, Wim Sonneveld, 
André van Duin en anderen, waar hartelijk om  
gelachen kan worden. Iedereen zal ze herkennen en 
menig sketch zal ook hier een stukje melancholie  
bij de mensen losmaken. Zoals het liedje  
Het Dorp van Wim Sonneveld waarbij  
iedereen mag meezingen. Maar ook de  

bestsellers als Poesie mauw van Dorus, Frater  
Venantius van Wim Sonneveld en niet te vergeten 
Duif is dood en Sint Niklaas van Toon Hermans. 
SkoopMobiel draait in het Kulturhuis De Brede 
Blik , Kerkstaat 72 , Giesbeek voor de senioren van  
Angerlo/Giesbeek/Lathum .
Bezoekers zijn welkom vanaf 14.45 en een kopje 
koffie of thee staat voor u klaar.
Toegangsprijs ; 5 euro 

INGEZONDEN

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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INGEZONDEN

Openbaar vervoer naar Zevenaar
Als u geen eigen vervoer hebt en af en toe naar 
Zevenaar moet kan dat niet met normaal openbaar 
vervoer helaas. Graag zetten we op een rij wat de 
mogelijkheden zijn.
In het kort zijn dat AVAN (de taxidienst Aanvullende  
Vervoer Arnhem Nijmegen), de Plusbus en de  
hulpdienst van Caleidoz. Omdat er beperkt aanbod 
is moet u tijdig reserveren, liefst ruim van te voren. 

AVAN
Website https://www.avan-vervoer.nl/ov-vervoer/ 
De kosten en het reglement vindt u op de website. 
Reserveren: 0900 - 734 46 82 (2,8 cent per minuut 
+ 9,5 cent starttarief + gebruikelijke belkosten) Dit 
kan tot 3 uur van tevoren.

Plusbus
Voor boodschappen  doen, uw familie,  huisarts, 
het ziekenhuis of de kapper wil bezoeken.
• inwoners die 50 jaar en ouder zijn en moeite 
hebben met het gebruik maken van het openbaar 
vervoer

• inwoners die een functiebeperking hebben en/
of rolstoelgebruiker zijn (vanaf 12 jaar).
Ook wanneer u met meerdere personen wilt reizen 
kunt u een beroep doen op de Plusbus.
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan kan  
vervoer in de regio, zoals Doetinchem, Zevenaar 
of Arnhem, verzorgd worden. Een begeleider mag 
dan gratis meerijden. Alle bussen zijn uitgevoerd 
met rolstoelliften.
Plusbus Zevenaar biedt aangepast en voordelig 
vervoer van deur tot deur in de gemeente Zevenaar 
en directe omgeving.
Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 21.00 uur.
Op zaterdag rijdt de Plusbus van 09.00 uur tot 
18.00 uur.
Reserveren: 06 438 89 476 of 
plusbuszevenaar@gmail.com of de website 
http://www.plusbuszevenaar.nl/ritaanvraag/  
Dit kan tot 2 dagen van tevoren. 
Plusbus Doesburg rijdt naar Zevenaar voor de 
prijs van € 2,50 per enkele rit. Extra reiziger de 

helft. Overige tarieven vindt u op de website  
http://www.plusbusdoesburg.nl. Er wordt gereden 
van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 
18.00 uur. Op zaterdag wordt er van 09.00 uur tot 
18.00 uur gereden.
Graag minstens 2 dagen van te voren reserveren 
op 06 419 177 57 van 8:30 tot 11:30. Reserveren 
kan ook op de website www.plusbusdoesburg.nl. 
De chauffeurs zijn vrijwilligers.

Caleidoz hulpdienst
De vrijwillige hulpdienst verleent diensten aan 
mensen woonachtig in de gemeente Zevenaar 
die door ziekte, ouderdom of handicap hulp nodig 
hebben. Bijv. vervoer naar therapie, kleine klusjes 
in en om het huis, boodschappen halen. Houdt 
er rekening mee dat uw hulpvraag moet worden  
ingepland.
Tel. (0316) 34 14 10 
(maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
https://www.caleidoz.nl/zevenaar-ouderen/ 
hulpdienst-vrijwillig 
Er is geen vast tarief.

De Seniorenraad Angerlo 
(raadsenioren@gmail.com)

Plusbus
Giesbeek/Lathum 
naar Zevenaar

Enkel p.p.

€ 6,00

Extra reiziger

€ 1,50

Retour p.p.

€ 12,00

Extra reiziger

€ 3,00

WMO 
met korting 

€ 0,95  € 0,17  € 1,80  € 2,56  € 3,50  € 4,35  € 5,20

WMO zonder 
korting 

€ 3.15  € 0,49  € 5,60  € 8,05  € 10,50  € 12,95  € 15,40

Ov zonder 
passend ov-
alternatief 

€ 3.15  € 0,49  € 5,60  € 8,05  € 10,50  € 12,95  € 17,55

Ov met passend 
ov-alternatief 

€ 5,88  € 0,92  € 10,48  € 15,08  € 19,68  € 24,28  € 28,88

Tarieven AVAN Opstap tarief Kilometer tarief Ritprijs 5km Ritprijs 10km Ritprijs 15km Ritprijs 20km Ritprijs 25km

Clubkampioenschappen
Zaterdag 18 mei was het weer zover. De jaarlijkse 
clubkampioenschappen van de judoverenigingen  
De Judomeesters uit Zevenaar en Judokwai  
Giesbeek e.o. Deze keer was de Panoven, de  
sporthal in Giesbeek, het decor voor dit toernooi.  
68 judoka’s in de leeftijd van 4 tot en met 14 
jaar streden hier in 12 poule’s om de eer zich  
clubkampioen te mogen noemen. De poule’s  
waren ingedeeld op basis van leeftijd, gewicht en 
judoband zodat iedereen een gelijke kans had. 

Veel ouders, groot-ouders, broertjes en zusjes  
waren mee gekomen om hun judoka aan te  
moedigen wat de sfeer zeker ten goede kwam. 
Na 3 uur aan wedstrijden waren we 12 nieuwe 
clubkampioenen rijker. En mocht je onverhoopt 
niet eerste zijn geworden, dan was er altijd nog 
een prijs in de vorm van een beker of een medaille  
en de wetenschap dat je volgend jaar een nieuwe  
kans kan wagen. Naast de reguliere prijzen  
waren er ook nog 4 aanmoedigingsprijzen voor die 

judoka’s die uit het goede hout gesneden zijn, die 
onlangs tegenslag toch door gaan. Een prijs die 
iets zegt over je karakter. En als je het mij vraagt is 
dat misschien nog wel de mooiste prijs.
Namens de judoverenigingen dank aan alle  
vrijwilligers die hebben geholpen deze dag en  
cafetaria Joosje die het mogelijk maakte om naast 
een prijsje ook een ijsje uit te delen. Tot volgend 
jaar!!
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek
Zaterdag 6 juli 19.00 uur H. Eucharistie, 
 Pater G. Remmers

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 
30 juni Galluskerk 10.00 uur ds. Natalie da Costa
7 juli Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
14 juli Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
21 juli Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors
28 juli  Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors

PKN kerk Lathum-Giesbeek
7 juli  10.00 uur ds. Brezet uit Duiven
14 juli  10.00 uur hr. Dijkman uit Vorden
21 juli  10.00 uur ds. Van Beelen uit Veenendaal
28 juli  10.00 uur mw. Pols uit Zutphen
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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. 

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

Expositie bidprentjes en 
devotieplaatjes in Angerlose 
Galluskerk
Een bijzondere expositie van eeuwenoude devotieplaatjes en bidprentjes 
is komende zomer te bewonderen in het prachtige vroeg-Romaanse (10e 
eeuw) Galluskerkje in Angerlo. De expositie laat de ontwikkeling zien van het  
Bidprentje in de voorbije 250 jaar. En wat is eigenlijk het verschil tussen een 
devotieplaatje en een bidprentje?
De getoonde devotieplaatjes en bidprentjes maken deel uit van de collectie 
van Ineke Bergers-Blom. Zij zal de expositie op zondagmiddag 21 juli openen,  
aanvang: 13.00 uur. In een korte lezing zal zij ons meenemen in deze  
bijzondere wereld van devotie- en bidprentjes. De expositie kan daarna tot en 
met 25 augustus bezocht worden op de zondagmiddagen tussen 13.00-16.00 
uur. De entree is vrij.

 
 
 Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk 

Programma:  Seizoen 2019 – 2020 
 

11-10-2019 Piet Cnossen, orgelconcert i.s.m. Het 
Enkelriet Trio  

22-11-2019 Lemon Squeeze, wereldmuziek     

24-01-2020 Trio Odessa, Oost-Europese muziek  

27-03-2020 Mart de Kruif (Luit.-Generaal b.d.), 
lezing i.s.m. 4 mei comite 

05-06-2020 Thijs van Leer , concert 

Beleef de Boerderij 
Op Vrijdag 14 juni ging groep 5 van basisschool “De Trompetter” op bezoek bij 
B&B De Waalhoeve en de Geitenboerderij van fam. Hesselink. 
Het is een schoolproject van Linda de Waal (Angerlo ) Mick Jansen (Doesburg) 
en Ilse van der Weg (Lochem ) die alledrie in Velp de opleiding Bedrijfsleider 
dierenverzorging volgen. 
De kinderen uit groep 5 gingen deze dag pas geboren dwerggeitjes knuffelen,  
paarden poetsen, diverse spelevenementen, een bezoek aan de  
geitenboerderij met veel lammetjes en uiteraard werd drinken en wat lekkers 
erbij niet vergeten. Al met al een leerzame dag met als thema “Beleef de 
Boerderij”. 
Dit is een leuke samenwerking tussen de omliggende boerderijen van Angerlo 
en leuk voor de kinderen van de basisschool om te zien en te beleven hoe het 
op de boerderij aan toe gaat.

INGEZONDEN

Nextdoor
Op het moment gaan er ongewenst en zonder mijn toestemming brieven rond 
van Nextdoor met mij als afzender. Deze  brieven zijn NIET van mij afkomstig.
Via dit bericht wil ik dan ook aangeven hier niet bij betrokken te zijn en dit 
ook ten zeerste afkeur. Voor degene die hier al de dupe van zijn geworden vind 
ik het heel vervelend.
Ankie Sanders

Ouderwetse positivo
Positieve signalen geven positieve reacties: dat weet ik zeker. Bewust of  
onbewust, geen idee, maar ik heb dit denken ook geïmplanteerd in mijn  
dochters. Niet dat het niet vaak genoeg nukkige pubers waren, maar  
wanneer ze iets voor elkaar moesten krijgen, wisten ze de strooppot altijd wel 
te vinden. Een vaardigheid die van pas komt. 
Met onze een-na jongste ben ik op bezoek bij een oudere broer en zus, die 
al bijna negentig jaar een vete uitvechten. Reden? Er is altijd wel een reden, 
hoe onbelangrijk ook. En dochterlief zit tussen de twee en relativeert met een 
vrolijke ondertoon het gekissebis en dekt alles toe met een positief alternatief. 
Steeds weer, tot het een van de twee opvalt. “Hoor jij wat zij doet?”, vraagt ze 
haar broer met iets van verwondering en toch ook plezier in haar stem. Broer 
hoort die positieve toon niet. Dat bewijst niet het ongelijk van mijn stelling, 
alleen dat het soms wat langer duurt. En dus volharding vereist. 
Dat blijkt als ik een paar weken weer op bezoek ben en het twistgesprek 
gewoon is doorgegaan. Mijn dochters lessen zijn vergeten, de bitse en bittere 
toon hebben de positieve geluiden verdrongen. Niet gesteund door jeugdige 
onbevangenheid en doorzettingsvermogen zit ik nu aan die tafel. En mijn 
overtuiging legt het voor nu af tegen al het zuur dat hier al jaren over en weer 
uitgestort is. 
Het duurt soms wat langer, soms te lang, en volharding kan dus  
tekortschieten, maar toch …



Naast het huidige gemaal aan de dijk in Giesbeek  
staat het zgn stoommonument en dat is het  
belangrijkste onderdeel van het voormalige stoom-
gemaal.
In 1880 werd dat gebouwd om de wateroverlast 
in de Liemers te verkleinen. In 1882 kocht het 
toenmalige waterschap (de dijkstoel) centrifugaal 
pompen, stoommachines en stoomketels bij de 

firma Stork. Het huidige monument is een van de 
originele centrifugaalpompen met vliegwiel uit dat 
stoomgemaal.
De pompen werden destijds door een met kolen 
gestookte stoommachine aangedreven. Een grote 
schoorsteen zorgde voor de afvoer van de rook.
In de tweede Wereldoorlog raakte het gemaal met 
schoorsteen zwaar beschadigd en in 1946 werden  

de stoommachines door diesel en elektrische  
pompen vervangen.
Het huidige gemaal wordt in 1981 opgeleverd op 
een paar honderd meter van het oude gebouw.  
Eea kostte destijds ongeveer acht miljoen gulden.
Geschreven door Joop van Schie, 
Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar.
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Het Gemaal in Giesbeek
INGEZONDEN

Naast het huidige gemaal aan de dijk in Giesbeek staat het zgn stoommonument In de tweede Wereldoorlog raakte het gemaal met schoorsteen zwaar beschadigd.

Buitenspeeldag Riverparc

Lathum – In heel Nederland waren er meer dan 
1015 activiteiten in het kader van Jantje Beton  
& Nickelodeons buitenspeeldag op 12 juni. 
Mitzy Verheij organiseerde deze buitenspeeldag  
afgelopen zaterdag 15 juni op het Riverparc en dat 
was een groot succes.

Mitzy, zelf als kind opgegroeid op het Riverparc, 
organiseerde ‘lekker eigenwijs’ de landelijke  
buitenspeeldag op zaterdag 15 juni. Gelukkig  
maar, want juist díe dag was het fantastisch 
weer. Zij maakte alle bewoners attent op de  
buitenspeeldag via Nextdoor. Én een zelfgemaakte 
flyer werd persoonlijk door haar huis-aan-huis  
bezorgd. Met behulp van familie en vrienden werd 
het grasveld aan de Watervogel ingericht. Alle  
Riverparcse kinderen en kleinkinderen tot ca. 12 
jaar waren uitgenodigd. Zij mochten zelfs hun 
vriendjes en familieleden meenemen. Iedereen 
stak de handen uit de mouwen. Het resulteerde in 
een gezellige drukte. Er waren veel oer-Hollandse 
spelletjes. Er waren zelfs spelletjes die de ouders 
en grootouder ook erg leuk vonden. Zowel de 
meiden als de jongens konden hele mooie dingen 
met hun haren laten doen. Ik zag een jongetje met 
zwarte haren waar een knalgeel vogelveertje in 
zat. En meiden met lange haren werden gevlecht, 
waar ook weer hele mooie veren uit staken. Voor 
het Kids-Repair Café was buitengewoon veel  
belangstelling, hoewel ik mij persoonlijk wel  
afvroeg: Is er eigenlijk wel iets gerepareerd of  
wellicht alleen gedemonteerd? Hoe dan ook, het 
zag er supergezellig uit. Aan het einde van de  
middag was er een voetbalwedstrijd. De vaders 
deden ook mee. Daarover was niet elk kind even 
tevreden want ik hoorde een meisje tegen haar 
nichtje zeggen: “Ik vind niet dat alle vaders echt 
hun best doen. Alleen die van mij!”. Natuurlijk was 
er limonade en snoep. En koffie voor de ouders. Al 
met al kun je best van een ‘buitenspeeldag-feest’ 
spreken dat werd gesponsord door Kroon Beheer, 
de RegioBank, Grand Café Rutgers en meerdere 
bewoners. En de inmiddels in Lathum beroemde 
Riverparty Club regelde onder andere de tent: Voor 
en door bewoners, samen sterk.

INGEZONDEN

Foto: mw. Buikes
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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.

E.M. Witjes • Kees en Mia Goes • 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 Soet-
hof • 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 Ips-
kamp • 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 In-
dustrietechniek • 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. Maat-
man-Hennekeij • J.H.H. Wieggers • Seniorenraad  Angerlo • Henk v. Arem en Dinie 
Giesen • Koninklijk Doesborgh’s Mannekoor • Hr. O. Bonte en Mevr. D. Bonte Schuij-
ling • Anneke Nijman en Adri Breure • Fam. Klein Herenbrink • Wim Roelofs en Ma-
rianne Smits • Ghonda van den Broek • Henk en Janny Derksen • H.W. Peters • J.G. 
Kelderman • Hengelsportver. Ons Genoegen • Uit de Verf Communicatie • A. Breure 
en L. Nijman • Truuse en Leo Engelsman • Jan en Dies te Kortschot • Arnold en Gery 
Witjes • M.T.J. Juriens • A.J. Witjes • Kees en Mia Goes • Marion en Frank v.d. Rijst •  
G.M. Teering • Stichting Giesbeach • Oude leden St. Giesbeach • G.J. Tomassen • 

Adriaan Witjes • P.M. Ubbink • Stichting Vrienden v.d. Giese Toren • 

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

15 T/M 21 JULI 2019
TIJD: 10:00 - 17:00 UUR  LOCATIE: MARSWEG 12 - LATHUM

ONLINE KORTING OP: WWW.KIDSPRET.NL

Recreatiepark De Veerstal
Recreatiepark De Veerstal

IN DE  ZOMERVAKANTIE

IN DE  ZOMERVAKANTIE

Springkussens     Stormbaan     Peuterkussen     Waterbaan    
Leuke spellen     Horecaterras     Kids tot 80 cm gratis

Lathum

SPRINGKUSSEN FESTIVAL
SPRINGKUSSENFESTIVAL
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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 10.00 UUR

Het veerpontje vaart 
7 dagen per week!

Re
cre

atiepark De Veerstal

Restaurant  ·  Jachthaven  ·  B owl ing  ·  Indoor-Speel tu
in  

·  V
ee

rp
on

t50 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

Met een scooter de Posbank, Veluwe, 

Achterhoek en de Liemers verkennen? 
Dit kan vanaf nu met de elektrische scooters van De Veerstal! 

€ 25,-
I.P.V. € 45,-


