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April
‘Hela, hola, houdt er de moed erin’. Nu, in 
wat misschien wel mooiste maand van het 
jaar is, schiet dit me te binnen. Thuis werken,  
nauwelijks sociale contacten anders dan  
digitaal: de wereld is klein geworden. En ja, ik 
weet best wel dat we het hier goed hebben.  
Rondom in het groen, volop ruimte om  
onder een immens blauw firmament toch je  
quarantaine te bewaren en thuis is er altijd 
wel wat te doen, dus niks te klagen. 
Precies dat valt me op wanneer je (op  
afstand) je praatjes maakt: het collectieve 
voornemen is om vooral niet te klagen. Elkaar  
een hart onder de riem steken; dat is de  
insteek in ieder gesprek. Mensen zijn  
vreemde wezens: wanneer alles goed gaat is 
het gezeur niet van de lucht. En wanneer het 
niet meezit zetten we met z’n allen, zonder 
klacht, de schouders eronder.
In die zin lijkt deze tijd ook echt een nieuwe 
lente. We kruipen uit ons coconnetje van  
eigenbelang en spreiden onze vleugels uit om 
de wereld, die wereld van ons allemaal, te 
beschermen. Zelfs politici lijken iets van een 
collectief belang na te streven; iets waarvan 
mijn vader bezwoer dat we dat nooit zouden 
meemaken. 
Het is een lente waar we lessen uit moeten  
trekken. Een duiveltje op mijn schouder  
fluistert mij een les al in mijn oor: ‘op afstand 
zijn de buren kennelijk een stuk leuker’.  En 
grinnikt. Dat heb je met, in het bijzonder  
cynische, duiveltjes; het zijn net virussen waar 
je niet vanaf kunt komen. 

Daarom nu het goede nieuws

Iedere dag laten we weer zien hoe sterk en solidair 
Nederland is. Samen slaan we ons er doorheen; 
met veel goede raad en nog meer maffe filmpjes.  
En vooral door elkaar praktisch te helpen en  
moreel te ondersteunen. 
Een mooi voorbeeld daarvan kregen de bewoners 
van het appartementengebouw “De Vogelvlucht” 
in de wijk Riesweerd, met de vorige editie van het 
Angerlo’s Nieuws in de bus. Onze nog kersverse 
bezorger Jurgen bevestigde, om de veelal wat 
oudere mensen die hier wonen een hart onder 
de riem te steken, een persoonlijk briefje aan ons 

blad. Een prachtig gebaar dat goed laat zien dat 
hier een goed volk woont. 
Wij gaan natuurlijk ook door met onze ‘Kick  
Corona Out’ acties. Op onze site vindt u altijd  
actuele informatie, bijvoorbeeld over de  
openingstijden en bezorgservice van (horeca-)  
ondernemingen in onze dorpen. En in deze editie 
weer meer praktische tips, onder meer om het thuis 
wonen en werken beter te kunnen combineren. 
Kortom: hou vol, gebruik uw verstand en hou  
elkaar een beetje in de gaten, dan komen we deze 
crisis zeker door. 

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORPSHuIS HET GEBOuW LATHuM
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
Tel: 06-53943219

Jurgen Lukens bezig met het bevestigen van z’n persoonlijke briefjes.
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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

ADVERTORIAL

Water Ondernemer nieuws uit Benin

Op dit moment ondervindt de hele wereld de effecten van COVID-19. 
Ook in Benin. Er zijn, op het moment van schrijven, enkele gevallen 
bekend. Het belang van WASH (WAter, Sanitation en Hygiëne) wordt 
ons door het coronavirus nog maar eens extra ingewreven! En voor 
deze mensen zijn er geen IC-bedden beschikbaar…

Cotonou, de grootste stad van het land, is ondertussen afgesloten om het 
reizen in het land te beperken. Maar bovenal gaat het dagelijks leven er  
gewoon door, net als project De Water Ondernemer. Sterker nog, er is  
ontzettend veel nieuws over het project te melden. Zo wordt er volop geboord 
voor nieuwe waterpunten, door ons Water Access Points of WAPs genoemd, 
door een nieuw boorteam met een nieuwe boor. Dat gaat voortreffelijk. 

In maart bezocht Bertine Vermeer, van stichting Woord en Daad, ons project. 
Ze heeft elke dag twee dorpen bezocht. Deels waar al een WAP is gerealiseerd, 
deels waar een WAP op het programma staat. Er zijn interviews gehouden met 
de mensen uit de dorpen en gekeken wat onze WAPs voor invloed hebben op 
hun leven. Een deel is ook gefilmd. Het is de bedoeling dat er over een jaar 
wordt gekeken wat de impact is van ons project. 

Bovendien is er een 2e lichting Water Ondernemers begonnen. In totaal waren 
er tientallen aanmeldingen binnen gekomen. Hieruit is een selectie gemaakt  
en uiteindelijke zijn er 13 nieuwe Water Ondernemers geslaagd. Zij gaan 
nu zelf Water Access Points beheren en water verkopen. Op de foto ziet u 
de geslaagden, samen met projectleider Kees Berkman van de Eijkelkamp  
Foundation.

Benieuwd naar het project of wilt u het financieel ondersteunen? Kijk dan snel 
op eijkelkampfoundation.com. 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Op ut ogenblik worden veul kinderen thuus  

onderwezen deur hun vader, moeder of iemand 

anders. De kinderen kriegen dan vanuut school 

un aantal oefeningen met, die ze dan thuus 

motten uutvoeren. Online onderwies hebben  

zu ut trouwens ok øver. Nutuurluk is dat un 

hele andere situatie dan dat de kinderen  

op school gezellug met hun vrindjes of  

vriendinnetjes netjes bi-j mekaar zitten en deur 

un professioneel iemand onderwezen worden  

in de dingen die ze motten leren. Mor de  

ouders die now de kinderen iets motten leren  

op ut gebied van rekenen of taal lopen dur 

soms tegenaan dat zi-j ut op school heel  

anders geleerd hebben dan dat hun kinderen  

ut now leren. Op die munier kunnen dur 

dus al wat kleine irritatietjes ontstoan. Zo 

hak laatst ondanks de lockdown un lekker  

mountenbikeritje gemaakt um dur us effe uut 

te zun en um  dur veur te zørgen dak noa de 

lockdown nog net gin michelenmannutje bun 

geworden. Op een van de zwoarste klimmetjes 

van de zuidveluwezoom, woar ik ut al moeiluk 

genog mee had, heurde ik op de radio dat un 

moeder ut noa un wèèk al niet meer trok met 

heur moeilijk lerend en moeiluk opvoedbaar 

kind. ut was net op ut moment in de dag, dak 

joaren gelejen un tweede klas s’middags um 3 

uur twee uur rèkenen en wiskunde mos geven. 

Toenk heurde dat moeder ut noa un wèèk met 

heur lieverdje al niet meer trok mos ik toch effe 

un sadistisch lachje onderdrukken, wi-j mosten 

ut kearretje bijna veertug joar trekken. 
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Binnenrijk
Door: Anneke Nijman

Vorig jaar bestond het Binnenrijk 10 jaar.  
Bewoners en hun naasten werden onthaald met  
gebak, toespraken, een zangeres en vendelzwaaien,  
maar mijn moeder had slechts één prangende 
vraag: “Mag ik mee naar huis”, niet meer wetend 
wat dat is.
Sinds 19 maart is het Binnenrijk gesloten. Het 
zorgpersoneel doet nu alles onvermoeibaar voor 
de bewoners en hun naasten. Er kan worden  
gebeld, geskypet, gefacetimed en ontmoetingen 
voor het raam georganiseerd worden. Alle lof voor 

deze toppers!
Het is niet gemakkelijk om niet bij je dierbare 
te kunnen zijn, geen skypegesprek met een  
prangende vraag te durven voeren, niet je eerste 
kleinkind te kunnen vasthouden, voor het eerst  
ouder worden en geen bezoek mogen ontvangen 
of niet naar school kunnen etc.
Vandaag werd ik verrast door een skypetelefoontje 
van mijn moeder met een zorgmedewerkster met 
enthousiaste verhalen over lekkere pannenkoeken. 
Ik werd er even heel vrolijk van.

INGEZONDEN

INGEZONDEN

INGEZONDEN

De inmiddels traditionele kofferbakverkoop achter  
de St. Martinuskerk in Giesbeek kan dit jaar niet 
doorgaan. Vanwege de coronamaatregelen is door 
de gemeente geen vergunning afgegeven. Dit is 
natuurlijk heel begrijpelijk. Het is jammer maar  
gezondheid van ons allemaal staat voorop. 
Wij hopen begin mei 2021 een kofferbak-special te 
kunnen organiseren en zien u daar graag terug. 

De Vrienden van de Giese Toren 

Traditionele kofferbakverkoop 
Giesbeek gaat niet door

“Kerk zijn’ in tijden van sociale afstand
In verband met het coronavirus worden er in de 
Lathumse Protestantse Kerk geen kerkdiensten 
gehouden.
Via een digitale weg worden andere vormen 
van ‘Kerk zijn’ aangeboden.  Zo was er vanaf 22 
maart jl wekelijks  een aangepaste viering via het  
internet.
Wilt u op de hoogte blijven of wilt u contact 
met een van de kerkenraadsleden kijk dan op de  
Website www.kerklathum.nl of neem contact op 
met scriba@kerklathum.nl.

Klokken luiden
Zoals op veel plekken in ons land luidden op 
woensdagen de klokken van de Lathumse kerk. 
Ook de komende woensdagen zullen deze  
klokken luiden van 19.00 – 19.15 uur. De kerk 
is dan ook open van 18.45-19.30 uur om even  
binnen te lopen om even stil te zijn of een kaarsje 
aan te steken.
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De bevrijding in Lathum 75 jaar geleden
Hoewel het soms lastig is om alle herinneringen 
in  het juiste tijdsperspectief te plaatsen is het toch 
interessant om een aantal wetenswaardigheden uit 
de mond van Jan Brouwer uit Lathum op te tekenen. 
Jan woonde aan het begin van de 2de wereldoorlog  
als twaalfjarige jongen, aan de Bandijk in Lathum. 
Hij woonde daar in een gezin met vijf kinderen.  
De ouders hadden een kleine boerderij net  
zoals anderen die daar aan het stukje Bandijk  
woonden. Hun inkomsten haalden ze uit het runnen  
van die boerderij met enkele koeien, varkens en  
kippen. Verder werden er aardappelen, eieren en 
fruit verkocht om een inkomen te verdienen. Luxe 
dingen waren er niet, we hadden bijvoorbeeld  
geen radio. Als vertier gingen we met enkele  
jongeren de uiterwaarden in, we hadden hier een 
prachtige natuur. In de herfstdag gingen we dan 
wel vissen. Van de oorlog in mei 1940 merkten we 
als eerste een aantal vliegtuigen dat overvloog en 
hoorden we ontploffingen. Hier vielen toen nog 
geen parachutisten uit de lucht, die waren meer 
in andere delen van het land actief. Eigenlijk had 
de oorlog voor ons gezin niet zoveel gevolgen. We  
hadden genoeg te eten, we slachten zelf een  
varken of kippen en verbouwden onze groenten 
en fruit. Je zag hier aan de Dijk ook geen Duitsers.  
Allen tijdens de slag om Arnhem, kwamen de  
Duitsers pas in Lathum. Verder hebben we er niet 
veel van gemerkt: als je netjes oppaste dan had je 
niet zo veel last van hen. Ook hebben we hier nog 
een tijd de school bezocht. Alleen was het zo dat de 
hoofdmeester gecharmeerd was van de NSB en hij 
is op de dolle dinsdag gevlucht waardoor de school 
het laatste jaar niet meer open was. In september 
oktober vierenveertig was de slag om Arnhem  
en toen veranderde er wel het een en ander. De  
mensen uit Westervoort en Arnhem moesten  
evacueren, want vanuit het zuiden schoten de  
Engelsen op de steden waardoor het daar te  
gevaarlijk werd. Wij kregen toen een gezin van  
zeven mensen uit Westervoort en die hebben van 
half september tot aan de bevrijding in mei het 
andere jaar bij ons gewoond. We hebben met dat 
gezin altijd het contact onderhouden tot aan hun 
dood toe. Als je zestien jaar of ouder was, moest 
je als man voor de Duitsers werken, tankvallen,  
loopgraven en schuttersputjes graven. Veel mensen 
hier uit de omgeving moesten werken voor de TOT. 
Saboteren was er niet bij want het was wel bekend 
dat je dan het noodlot over jezelf afriep, een beetje  
traineren dat deed je natuurlijk wel. In Lathum  

waren weinig Duitse troepen. Tegen het einde 
van de oorlog had je hier wel hulptroepen uit  
bijvoorbeeld Hongarije en die sliepen dan bij de 
boeren op het erf in het hooi. Bestuurlijk gezien 
was alles ontwricht en was er ook geen duidelijk 
bestuur in het dorp. Er was wel een plaatselijke  
bureauhouder waar je bijvoorbeeld een vergunning  
moest halen om te mogen slachten. Ook 
moest bijgehouden worden welke en hoeveel  
landbouwproducten geoogst waren.  De kerk 
had tot het laatst toe een functie. Bekend is 
wel dat een dienst onderbroken is omdat het 
zo te keer ging tijdens de slag om Arnhem.  
Oorlogshandelingen waren hier niet zoveel, maar 
een duidelijke herinnering is er wel aan een groep  
bommenwerpers die overkwamen omdat ze  
Duitsland gebombardeerd hadden. Zo’n lage  
bromtoon van een vijftig vliegtuigen hoorden we 
in de verte aankomen en Duitse jachtvliegtuigen  
joegen dan op bommenwerpers die wat uit de 
groep waren geraakt. Het is als bij een kudde die 
door wilde dieren opgejaagd wordt: je moet niet 
uit de groep raken want dan ben je het haasje. 
Aan het einde van de oorlog kwamen de Engelsen  
hier met Brencarriers. Zij hadden van die lekkere 
sigaretten bij zich. Het was wel een gevaarlijke 
tijd omdat het niet duidelijk was welke delen van 
het land al bevrijd waren en waar de Duitsers nog  
heersten. Ook probeerden terugtrekkende Duitse 
troepen hun hagje te redden. Zo werd aan het 
eind van de oorlog nog springlading aangebracht 
bij een aantal hoge gebouwen om die te laten 
ploffen zodat de oriëntatiefunctie voor Engelse 
vliegtuigen teniet gedaan werd. Aan het einde, 
net voor de bevrijding, is ook nog een Duitse  
soldaat doodgeschoten door de ondergrondse.  
Dit leidde ertoe dat er een aantal boerderijen aan 
de dijk in brand gestoken werd door de Duitsers. 
Lang niet iedereen van de inwoners was het er mee 
eens dat die gevechtshandeling plaatshad. Na de  
bevrijding ging het leven hier in zekere zin zijn 
gangetje, er was nog weinig luxe, de fietsen  
hadden massieve banden en van grote feesten was 
nog geen sprake. Maar we hadden hier in ieder  
geval genoeg te eten. Wat bevrijdingsfeesten  
betreft, dat is van latere tijd.  Laten we blij zijn dat 
we nu in een welvarend land leven dat door hard 
werken weer is opgebouwd. En hopelijk vinden we 
snel een vaccin voor Covid-19 zodat de dingen die 
we graag doen, we snel weer samen kunnen doen.

Samenzang op de 
parkeerplaats 
Binnenrijk
Afgelopen maandag 20 april traden voor de deuren 
van het Binnenrijk op de parkeerplaats Anneke op 
keyboard en Plony met zang op voor de bewoners 
van het Binnenrijk. De bewoners waren verzameld  
achter de ramen van medebewoners en de  
gemeenschapsruimte en hadden een map met de 
teksten van de liedjes. Sommigen zongen door de 
geopende ramen of vanaf hun balkon vrolijk mee. 

Vanwege de coronamaatregelen is hier geen  
ruchtbaarheid aan gegeven en de zangers en de 
toch aanwezige toeschouwers namen de 1,5 mtr. 
netjes in acht.

Hartelijk dank voor alle kaartjes, bloemen,  
berichtjes en medeleven tijdens zijn ziekenhuis 
opname en na het overlijden van

Nol Roelofsen

Dit heeft ons goed gedaan.
Speciaal woord van dank aan 
 Loes Jonkers uitvaartverzorging
 Thuiszorg Sensire
 En de heren Wolf en Ten Haaf van de 
 St. Martinuskerk Giesbeek

Familie Roelofsen

Bedankt

 Meentsestraat 68A
6987CP Giesbeek

0313 631368 

In verband met de uitgestelde openingsdatum 
van 6 april naar 28 april, ben ik genoodzaakt de 

kapsalon tot die datum gesloten te houden.
Voor vragen en kadobonnen ben ik dagelijks 

bereikbaar op tel. nr. 0313-631368

Arm Amsterdam
De hoofdstad in rep en roer, het resultaat van het 
onderzoek is bekend en is breaking news op alle 
zenders. Slechts 13% van de personen naar wie 
een straat is vernoemd, is vrouw. En bovendien zijn 
veel van de vernoemden geen Amsterdammer. Er is 
dus werk aan de winkel: want de Amsterdammer, 
van welk geslacht dan ook, moet zich herkennen in 
de straatnamen en dus worden die aangepast c.q. 
een afspiegeling van ‘de Amsterdammer’. 
Soms, maar steeds vaker, ben ik de Randstedelijke 
navelstaarderij een beetje beu. Is dit je probleem? 
Dan heb je geen problemen. En geef je geld uit 
aan dit soort kinderachtig geneuzel, dan zou ik als  
vader je zakgeld inhouden. Want de constatering 
dat weinig straten naar vrouwen vernoemd zijn, 

daar het je geen onderzoek voor nodig. En om dat 
bij te sturen hoef je geen verwarrende straatnaam-
roulette te beginnen, er wordt voldoende gebouwd 
om de stad in no-time genderneutraal te maken. 
Maar nu dwaal ik zelf af. Waar het om gaat: 
wie komt op het idee dit te onderzoeken, welke  
leidinggevende heeft de (zich overduidelijk stierlijk  
vervelende bedenker) beloond met deze  
flierefluit-opdracht en daarna het resultaat  
daarvan durven bekendmaken, hoe komt een  
hopelijk weldenkende burgemeester ertoe dit  
wereldkundig te maken en welke journalist denkt 
dat dit nieuwswaardig genoeg is voor het 8-uur 
journaal. Arm Amsterdam, arm Nederland.
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Nestkastjesactie ter bestrijding van de eikenprocessierups
Om ons heen merken we dat de natuur zich  
gelukkig niks aantrekt van Corona. De lente barst 
in volle glorie los. Dat is een lichtpuntje om in deze 
tijd extra en met volle teugen van te genieten, zij 
het op gepaste afstand van elkaar. Een leuk klusje 
dat u ook in coronatijd zelf of als gezin kunt doen, 
is het ophangen van nestkastjes. Het Dorpsplatform 
Giesbeek doet mee met een actie van de gemeente  
Zevenaar om nestkastjes op te hangen als  
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.
We hebben 20 nestkastjes ter beschikking, die  
geschikt zijn voor koolmezen en pimpelmezen. Voor 
het voeden van hun jongen vangen deze vogels 
grote aantallen rupsen. Ook eikenprocessierupsen! 
Daarmee dragen ze op een natuurlijke manier bij 
aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Door 
nestkastjes op of dichtbij eikenbomen te hangen, 
maakt u het de vogels gemakkelijk; een kant-en-
klaar huis inclusief ‘all you can eat’ buffet! Voor 
jong en oud leuk om de vogels druk in de weer te 
zien.  De afgelopen weken hebben al een aantal  
vrijwilligers op diverse plekken in het dorp  
nestkastjes opgehangen. We hebben er nog een 

paar over. Wilt u ook nog meedoen? 
1: Allereerst; houdt u aan de richtlijnen van het 
RIVM, dus hang een nestkastje zelf op of met  
gezinsleden waarmee u in huis woont. Werkt u  
samen met anderen, bedenk dan eerst hoe u  
afstand tot elkaar kunt houden.
2: u kunt een nestkast ophalen aan de Klaverweide 
26 of Weth. R.A. Wieggersstraat 19. We geven ze uit 
op nummer, u kunt zelf op de bijgeleverde kaart zien 
welke straat dit is. De nestkastjes staan buiten voor 
u klaar, samen met een instructiebrief, een kaartje 
en een contactbriefje dat we u vragen in te vullen 
en bij ons achter te laten.
3: We beperken het contact bij ophalen. u noteert 
op het contactbriefje gegevens en het nummer van 
de nestkast die u gaat ophangen. Zo hebben wij 
overzicht wie waar nestkastjes ophangt en kunnen 
we in september eventueel contact opnemen over 
de onderhoudsactie.
4: Lees de tips voor het ophangen en hang de  
nestkast op! Het is leuk wanneer u foto’s met 
ons deelt! Kijk voor meer info op onze website:  
www.dorpsplatformgiesbeek.nl

INGEZONDEN

Wadi Bingo bij Vogelvlucht Giesbeek
Op een zonnige zaterdag tijdens een  
corona – proof borrel tussen twee buren op de  
Watersalamander in Giesbeek ontstond een leuk 
idee.
“Wat hebben we het toch goed hè - dat we met 
dit mooie weer in ieder geval nog lekker naar 
buiten kunnen?” Ze realiseren zich daarmee ook 
dat de buren in het vogelvlucht (het senioren  
appartementen complex grenzend aan de Wadi) 
veel meer binnen moeten blijven gezien het gros 
van de bewoners in de zogenaamde risico groep 
valt.
Op Dumpert kwam een filmpje voorbij waarbij een 
spontane balkon bingo ontstaan was. … “Zullen 
we dat hier ook doen anders? Maar dan helemaal 
compleet met echte prijzen en het contactloos  
uitreiken hiervan”. Het idee voor de Wadi-Bingo 
was geboren.
Binnen 5 minuten waren de eerste lijntjes uitgezet 
naar een aantal medeorganisatoren en potentiële  
sponsoren. Via de buurtapp werden in de week 
voorafgaand aan de Bingo al verschillende  
prijzen beschikbaar gesteld en Jeroen Peters van  
Specialized Logistics heeft een aantal ruim  
variërende -  prachtige prijzen ter beschikking 
gesteld. Daarnaast waren er nog een aantal  
anonieme sponsoren welke prijzen ter beschikking 
hebben gesteld.
De bewoners kregen begin vorige week een  
uitnodiging om kosteloos deel te nemen aan de 
Wadi-Bingo. De verplichte contributie bedroeg  
namelijk slechts 1 glimlach.
De buurt werd geïnformeerd over de actie en  
geadviseerd om vooral niet te komen kijken.
“ehhh maar hoe krijgen we die prijzen nu boven 
op de balkons dan?” werd er gevraagd. Deze 
praktische oplossing werd aangeboden door  
Wiljo Koerhuis van schildersbedrijf Wilgeer door de 
hoogwerker in te zetten.

Zaterdag middag ging het kleurrijk verklede  
gezelschap op pad om alles op te bouwen. In 
het half uur voorafgaande aan de start, gingen 
de voordeuren om de beurt open en werden er  
stoeltjes en tafels door de bewoners neergezet.  
Voorzien van een eigen drankje waren ze er  
helemaal klaar voor.
De eerste gouwe-ouwe nummers galmen uit de 
luidsprekers als de Wadi Bingo wordt afgetrapt. 
Eerst een uitleg over de praktische uitvoering 
en de nodige huishoudelijke mededelingen om  
iedereen op een veilige afstand van elkaar te  
houden.
Daarnaast werd het gevaar voor de valse bingo 
nogmaals uitdrukkelijk benoemd. Helaas waren  
er meerdere valse bingo’s waardoor het hele  
complex uit volle borst mee moest zingen met  
diverse smartlappen. Een echte gezellige straf, 
waardoor het vermoeden ontstond dat sommigen 
zelfs met opzet een valse bingo aankondigden.
Gekleed in een vrolijk piratenpak was Wiljo in de 
weer met zijn hoogwerker en schepnetsteel om de 

prijzen uit reiken aan alle prijswinnaars.
Halverwege de Bingo kwam Martin, van  
zalencentrum het Hof van Giesbeek / Klein  
Zakopane met een heerlijke schaal bitterballen. 
Deze werden snel opgedeeld in kleinere bakjes en 
op veilige afstand verdeeld over de verdiepingen.
Toen ieder adres voorzien was van prachtige  
prijzen, en het Wilhelmus over het plein galmde 
klonk er een applaus van de balkons. Een teken dat 
het goed werd ontvangen door de bewoners. Daar 
doe je het voor en zijn alle inspanningen per direct 
afbetaald.
De organisatie wil alle bewoners, de buurt en 
sponsoren hartelijk danken voor alles.
We hopen dat deze periode voor iedereen weer 
vlot voorbij is.

Blijf binnen en blijf gezond.

Ivm de Corona periode - hopelijk niet tot volgend 
jaar, maar mocht het wel zo zijn, zijn wij er ook 
weer! 

INGEZONDEN
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Rolstoelbus voor Sep
Sep heeft een speciale aangepaste bus nodig 
om vervoerd te kunnen worden

Sep is een jongen van 2 jaar en heeft een  
tweelingzus Ava. Sep heeft helaas allesbehalve dan 
een makkelijke start gehad en heeft een heel ander  
toekomstbeeld dan zijn tweelingzus die gezond  
geboren is. Sep heeft namelijk een zeldzame  
genetische afwijking: KAT6A. Wereldwijd zijn er 
ongeveer 260 anderen met dit zeldzame syndroom, 
waarvan Sep weer een extra unieke mutatie heeft 
gemaakt. Hierdoor is het nog lastiger aan te geven 
hoe het toekomstbeeld eruit gaat zien. 
Door het syndroom heeft Sep zowel een lichamelijke 
als een verstandelijke beperking. Sep is geboren met 
een dubbele hartafwijking waaraan hij na 6,5 week 
al aan is geopereerd. Toch bleef hij in de maanden 
daarna zichtbaar achter in zijn ontwikkeling en  
kwamen we in een neurologische en genetische 
mallemolen terecht. Nu we sinds ruim een jaar  
weten wat Sep heeft, weten we echter nog niet veel. 
Wat we wel weten is dat Sep erg veel symptomen 
van het KAT6A-syndroom heeft en hierdoor erg  
beperkt is. 
Het op en afrollen van het DNA verloopt niet goed, 
doordat Sep een ander eiwit aanmaakt. Waardoor 
zijn hersenen minder goed hun werk kunnen doen. 
Dit zorgt voor veel problemen. Dit uit zich bij Sep 
onder andere in een lage spierspanning. Hij kan 
niet staan, lopen, kruipen en zelfstandig zitten.  
Tegelijkertijd heeft Sep tijd bij tijd hoge  
spierspanning in zijn ledematen, waardoor het soms 
gevaarlijk is om hem te tillen, doordat hij zich plots 
overstrekt. 
Ook kan Sep zich niet of nauwelijks uiten. Hij kan 
niet praten of iets aanwijzen als hij wat nodig  
heeft. Sep heeft continu zorg nodig. Hij kan niets 
eten of drinken en daarom heeft hij 22 uur per 
dag sondevoeding via de dunne darm, omdat 
zijn maaglediging slecht is. Verder heeft hij onder  
andere darmproblemen, epilepsie, slechte  
weerstand, slaapapneu, verstoord slaappatroon, 
en is snel overprikkeld. Het is onduidelijk wat de  
toekomst brengt en of dat Sep ooit bijvoorbeeld zou 
kunnen lopen. Sep is compleet afhankelijk van ons 
en andere mensen om zich heen. 
Doordat Sep niet zelfstandig kan zitten, staan en 
lopen maakt hij gebruik van een aangepaste buggy 
met een borst-en heupfixatie. Het tillen van Sep is 
voor ons als ouders fysiek erg zwaar en zal alleen 
maar zwaarder en moeilijker worden. Momenteel 
zit hij in een aangepaste autostoel, maar het in en 
uit de auto tillen is niet meer te doen. Sep is gauw 
uit zijn doen en overprikkeld. Met regelmaat stoten 
we per ongeluk Sep zijn hoofdje tegen de deurpost 
van de auto doordat Sep groeit en last heeft van 
een hoge spierspanning in zijn benen. Hierdoor 
buigt Sep zijn bekken niet. Een overprikkeld en  
ontroostbaar mannetje tot gevolg. 
Sep heeft geen dag en nacht ritme en slaapt met 
regelmaat overdag. Het in slaap komen is voor hem 
erg lastig en we zijn dan ook erg blij als dit hem  
eindelijk lukt. Het komt helaas te vaak voor dat we 
Sep weer wakker maken bij het in en uit de auto 
tillen, hierdoor schrikt hij vaak en raakt overstuur. 
Het reizen naar ziekenhuizen en medisch opvang 
wordt hierdoor steeds meer beïnvloed op een  
negatieve manier. Het zou geweldig zijn om Sep 

INGEZONDEN
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INGEZONDEN
LEDverlichting
Centrum “de Meent” uit Angerlo  vervangt  
lampen door LEDverlichting en wordt hierin  
gesteund  door een subsidie van €10.000,- van 
het Oranje Fonds. Hierdoor is het mogelijk om dit  
project te starten.
De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent 
ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In 
juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. 
Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 
2050 (en al 49% in 2030). Gemeente Zevenaar 
neemt samen met inwoners en ondernemers  
verantwoordelijkheid en stelt daarom de volgende 
ambities:
• 100% energie neutrale organisatie in 2025
• 100% energie neutrale gemeente in 2040
• 100% aardgasvrij in 2040
• 100 kg restafval per inwoner per jaar
Stichting Dorpshuis Angerlo ook bekend onder 
handelsnaam Centrum “de Meent” sluit zich aan 
bij de ambities van de Gemeente Zevenaar en  
Nederland.  Duurzaamheid is voor De Meent  
belangrijk om nu en in de nabije toekomst een 
bijdrage te kunnen leveren aan een betere en 
schonere wereld. De Meent ziet het als haar taak 
om een voorbeeld te zijn voor de inwoners van 
Angerlo en omstreken. Juist door onze centrale 
functie kunnen wij het verschil maken door zelf te 

laten zien hoe met bestaande en nieuwe middelen 
energie te besparen.
Hiervoor hebben wij een simpel en doeltreffend 
plan opgesteld:
1. We voorkomen onnodig gebruik door op 
zoek te gaan naar sluipverbruikers en deze te  
reduceren 2. We gaan besparen op het verbruik 
voor o.a. verlichting, verwarming en eventueel  
betere isolatie 3. De resterende elektrische energie 
willen we duurzaam opwekken met zonne-energie
Ons doel is om minimaal 50% van onze CO2  
footprint te verminderen.
Een eerste stap om bovenstaand plan te realiseren  
is nu uitgevoerd: het besparen op het verbruik 
van onze verlichting. Momenteel zijn alle lampen  
door heel ons dorpshuis vervangen door LED 
verlichting. Dit plan hebben wij mede kunnen  
realiseren dankzij de subsidie die wij van het  
Oranje Fonds hebben mogen ontvangen.
Ook onze medewerkers en vrijwilligers staan  
achter onze plannen.  Echter zonder financiële 
steun zijn deze plannen niet realiseerbaar. Dus 
nogmaals grote dank aan het Oranje Fonds. 
uiteindelijk willen we onze inwoners laten zien 
hoe wij dit tot een succes hebben gebracht en hoe 
men het thuis op eenzelfde manier kan aanpakken.

in zijn comfortabele aangepaste buggy in een  
aangepaste rolstoelbus vast te kunnen zetten en op 
die manier hem veilig en prettig kunnen vervoeren. 
Door de hele situatie is er weinig financiële  
draagkracht binnen ons gezin. We leven momenteel 
van één inkomen en komen daardoor maandelijks 
net rond. Daarom hebben wij helaas geen geld 
voor een aangepaste rolstoelbus. Een rolstoelbus 
is enorm duur, maar noodzakelijk. Om Sep toch  
vrijheid en veiligheid te kunnen bieden en een  
beetje comfort voor de toekomst hebben we jullie 
hulp echt nodig, om de ontbrekende €25.000,- bij 
elkaar te krijgen. De gemeente kan echter maar 
een klein deel financieel bijdragen, enkel alleen 
voor de aanpassingen. Daarom hopen wij op jullie 
steun, ieder die Sep een warm hart toedraagt zijn 
wij dankbaar. 
Wat fantastisch zou het zijn als Sep met zijn  
tweelingzus Ava en papa en mama makkelijker 
op pad zou kunnen gaan. Dat maakt ons leven al-
lemaal een stuk aangenamer. Daarom hebben wij 
jullie hulp nodig! Hopelijk kunnen jullie financiële 

steun bieden voor Sep. Elke euro is er één, Iedere 
bijdrage telt mee! We waarderen het dan ook als 
ons verhaal zoveel mogelijk wordt gedeeld op social 
media of met vrienden. 

Wij zijn je enorm dankbaar!

Als je €50,- of meer doneert en aanspraak wilt  
maken op een persoonlijk bedankje van Sep? Ga 
dan naar https://sepkat6a.jimdofree.com/contact/ 
en vul je gegevens in. Dan zorgen wij ervoor dat je 
deze ontvangt. 

Lieve groet,
Peter, Esmi en Ava  en een extra dikke knuffel van 
Sep

Voor meer informatie en blogs over Sep en ons  
leven met KAT6A kijk op: 
https://sepkat6a.jimdofree.com/
https://www.doneeractie.nl/rolstoelbus-voor-
sep/-43137
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Zonde om weg te gooien, dacht Ine de Laak uit 
Doesburg over een handjevol foto’s van haar  
moeder. Haar moeder heeft geruime tijd in de 
Lathumse Groenestraat gewoond, maar verblijft nu 
in een verpleeghuis in Dieren. Haar meisjesnaam is 
Hendriks. Via via zijn de foto’s terechtgekomen bij 
de werkgroep IJsseldorpen en vandaag publiceren 
wij de eerste daarvan. Wij zijn er heel blij mee. 
Natuurlijk willen wij graag weten: wie staan er op?

Deze eerste foto geeft een beeld van de optocht 
in Lathum na de bevrijding aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. Wij zijn benieuwd of er nog 
iemand wat over deze optocht kan vertellen. De 
foto is helaas niet al te scherp want het origineel 
is heel klein en flink vergroot om zoveel mogelijk 
zichtbaar te maken van wat er op staat.

De vorige Lathumse foto, in het Angerlo’s Nieuws 
van 22 februari, betrof een uitje van de Lathumse 
jongerenvereniging in 1948. Een aantal personen 

daarop is herkend, maar de namen houdt u van 
ons te goed.
Reageren kan via de mail naar Frits van den Berg 
of Henk Derksen: gerritje.van.den.berg@hetnet.nl  
of henk.janny.derksen@gmail.com maar bellen 
kan ook. De respectievelijke telefoonnummers: 
0313 63 1751 of 0313 63 1218.

Misschien heeft u het al gemerkt: al enige tijd zijn 
er in de rubriek Fotoherkenning geen afbeeldingen  
verschenen uit Angerlo. Voor onze werkgroep  
IJsseldorpen zijn wij op zoek naar versterking vanuit  
Angerlo. Het gaat om iemand die het dorp en zijn 
inwoners goed kent en die kan helpen foto’s te  
vinden voor het Angerlo’s Nieuws en die te  
beschrijven in een bijbehorend stukje tekst.
Kennis van computergebruik is handig, maar 
niet strikt noodzakelijk. Vanuit de werkgroep kan  

daarmee worden geholpen.
Die werkgroep komt eens per zes weken bijeen 
om in en gezellig samenzijn over de foto’s en  
cultuurhistorische wetenwaardigheden te praten. 
Wie de Angerlose bijdrage weer op peil wil helpen  
brengen kan contact opnemen met Hanny 
Bolck uit Giesbeek. Haar telefoonnummer is 
06-14522804. Reageren via de mail kan naar  
h.bolck@telfortglasvezel.nl

Hulp gezocht met foto’s uit Angerlo
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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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CP Grafimedia ontzorgt: 
van idee tot eindproduct

Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

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

info@gebr-arends.nl • www.gebr-arends.nl

H o g e  A k k e r  6   6 9 4 2  R E  D i d a m

0 6  5 2  3 4  1 2  0 3   i n f o @ e x a q tr o b . n l

www.exaqtrob .n l

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

MERLE ZEGT: 
LEKKER PUH!!!

Groente tortilla 
chips

Deze tortilla’s bevatten verstopte groente,  
waardoor je op een leuke manier wat extra  
groente binnen kan krijgen.

Wat heb je nodig?
 2 no fairytales groente-tortilla’s
 Een scheut olijfolie
 Curry madras kruiden

Aan de slag
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd 
de tortilla met een pizzasnijder in puntstukjes.  
Sprenkel er wat olie en currymadras kruiden  
overheen en leg ze verspreid op een met bakpa-
pier beklede bakplaat. Bak ze in 5-10 minuten  
knapperig in de oven. Houd ze wel goed in de 
gaten, want ze kunnen snel verbranden! Pak er 
daarna een leuke dip bij en klaar!
Je kunt ook zelf een curry madras dip maken met: 
100g halfvolle yoghurt, 1 theelepel curry madras 
kruiden, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepel 
mayonaise, peper en zout.

Eet smakelijk!

Groetjes Merle
Kinderdiëtiste
www.lekkeretenenfit.nl

Een muzikale groet die zondag 19 april werd  
bezorgd bij het verzorgingshuis Binnenrijk in  
Giesbeek.
Dit was een initiatief van de muzikanten van het 
Giese Podium. De Stichting Gebruik Culturele Zaal 
zou dit muziek podium op 21 maart in de culturele 
zaal van het Kulturhus organiseren, maar het kon  
helaas niet doorgaan. De spontane muzikale 
groet op 19 april werd door de bewoners en  
verzorgers van het Binnenrijk echter zeer enthousiast  
ontvangen!  

Muzikale groet
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Angerlo Aardgasvrij: een terugblik en een vooruitblik  
De gemeente Zevenaar heeft de ambitie in 2040 
energieneutraal te zijn; alle energie die we dan  
gebruiken is duurzaam opgewekt. Dit betekent  
onder andere dat we willen stoppen met het  
gebruik van aardgas, omdat dit een fossiele 
 brandstof is die bijdraagt aan klimaatverandering. 
2040 lijkt ver weg, maar als Nederland - en  
daarmee ook Zevenaar - de internationale  
afspraken wil nakomen en niet afhankelijk wil 
zijn van aardgas uit het buitenland, moeten we 
nu al nadenken over duurzame alternatieven. In 
de Warmtetransitievisie, kijk voor meer info op  
zevenaar.nl, staat beschreven hoe de gemeente  
aardgasvrij wil worden en met wie er  
samengewerkt moet worden om dit doel te  
bereiken. Daarnaast is er vastgelegd wanneer  
welke wijk/ dorp aan de beurt is. 
Start in Angerlo
Er is gestart in Angerlo omdat de riolering in ons 
dorp toe is aan vervanging: een praktisch en  
financieel interessant moment om naar een  
nieuwe warmtevoorziening te kijken. Voor het  
proces naar een aardgasvrij Angerlo wordt gebruik 
gemaakt van de aanpak ‘Wijk van de Toekomst’. 
In het kort komt het erop neer dat de eerste 2 jaar 
(tot de zomer van 2021) uitgetrokken wordt om de 
juiste informatie voor ons dorp op tafel te krijgen 
en daarmee gekoppeld ook de vraag hoe en door 
wie dit gefinancierd gaat worden. 
Wat is er in 2019 gedaan in Angerlo? 
• De gemeente Zevenaar heeft in januari 2019 
een inloopbijeenkomst in Angerlo georganiseerd. 
Twintig dorpsgenoten hebben aangegeven graag 
mee te willen denken hoe ons dorp aardgasvrij 
kan worden en wat daarvoor nodig is. Samen 
met de gemeente, woningcorporatie Plavei en  
netbeheerder Alliander vormen wij de regiegroep. 
Naast de regiegroep zijn er werkgroepen  
gevormd voor ‘proces’, ‘techniek’, ‘financiën’,  
‘energiecoöperatie’, ‘collectieve inkoop’ en  
‘communicatie’.
• Sinds maart 2019 is de regiegroep aan de 
slag gegaan met vraagstukken rondom techniek, 
financiën, communicatie en het betrekken van 
dorpsgenoten bij de vraagstukken. Zo is er o.a. een 
projectbegrenzing opgesteld.
• In juli 2019 heeft iedereen in ons dorp  
huis-aan-huis een nieuwbrief ontvangen waarin 
werd uitgelegd dat de regiegroep, samen met  
gemeente, woningcorporatie Plavei en  
netbeheerder werkt aan een aardgasvrij en  
duurzaam Angerlo. En in het najaar is de  
regiegroep bij u langsgekomen voor het invullen 
van een enquête. Hiermee is veel waardevolle  
informatie opgehaald voor het verdere proces. 
• Op 16 december 2019 is er een  
dorpsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze 
avond is iedereen bijgepraat over de stappen die 
tot nu toe zijn gezet en welke stappen volgen. 
Er zijn ook veel vragen gesteld. Niet alle vragen 
konden op dat moment beantwoord worden. Alle 
antwoorden staan inmiddels op de website van 
de Dorpsraad onder het onderwerp  ‘Gasloos en  
Duurzaam Angerlo’.
Bekijk voor alle info: www.dorpsraad-angerlo.nl

Wat staat er dit jaar op de planning? 
Op dit moment bevinden we ons in een lastige 
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coronaperiode. Het project Aardgasvrij Angerlo 
ligt echter niet stil. De afgelopen periode zijn er 
diverse zaken gerealiseerd en er staan diverse  
onderwerpen op de agenda om mee aan de slag 
te gaan. Dorpsgenoten van Angerlo worden online, 
maar ook offline, op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen. 
• Vanwege het coronavirus wordt gekeken naar 
het processchema van ‘Angerlo Aardgasvrij’. Het 
kan zijn dat er (iets) geschoven moet worden in 
de totale planning van het project. Het gestelde 
doel is om eind 2020 een concept-toekomstplan 
op te leveren waarin mogelijke en beschikbare  
technieken staan beschreven en de bijbehorende  
investeringen inzichtelijk gemaakt zijn.  
Halverwege 2021 moet het plan definitief zijn.  
• Er is onlangs een eerste samenvatting van 
mogelijke en beschikbare technieken inclusief 
een globale kostenraming afgerond. Er wordt 
de komende periode contact gelegd met diverse  
bedrijven (o.a. op het gebied van warmtenet,  
blokverwarming en warmtepompen) om mee 
te kijken met de samenvatting en deze meer te  
concretiseren. 
• In april was wederom een dorpsbijeenkomst 
gepland, maar helaas kon deze niet georganiseerd 
worden vanwege de coronamaatregelen. Dit geldt 
ook voor de beoogde duurzame huizenroute. Er 
wordt gezocht naar (online) alternatieven om 
elkaar o.a. goede voorbeelden te laten zien van 
verduurzaming van woningen. Denk aan video’s 
en vlogs van dorpsgenoten die verspreid worden 
via website, sociale media en nieuwsbrieven. Ben 
je geïnteresseerd om hierin iets te betekenen, laat 
het weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com.
• De eerste stappen naar het oprichten van 
een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo 
worden binnenkort gezet. Ook zijn de eerste twee 
projecten voor de coöperatie geselecteerd; een 

postcoderoos-zonnedak en het collectief inkopen  
van energie. Meer informatie hierover volgt  
binnenkort.  
• De Facebookpagina ‘Angerlo Aardgasvrij en 
Duurzaam’ is gerealiseerd. Op deze pagina wordt 
de komende periode tal van actuele informatie  
gedeeld. Ook wordt hier verwezen naar de  
Facebookpagina van de Dorpsraad en er wordt 
doorgelinkt naar ‘Angerlo Aardgasvrij’ op  
www.dorpsraad-angerlo.nl.
• Wilt u de nieuwsbrief graag digitaal  
ontvangen dan kunt u zich hiervoor  
aanmelden door een mailtje te sturen naar  
aardgasvrij.angerlo@outlook.com.
• De gemeente Zevenaar en de regiegroep  
werken dit jaar samen om een grootschalige  
inkoopactie voor isolatiemaatregelen en  
zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op 
huiseigenaren. Dit traject is nog in voorbereiding 
en meer informatie volgt op een later moment. 
Vragen, opmerkingen of meedenken? 
Als regiegroep realiseren we ons dat we  
hierboven een hele opsomming geven. Een  
dorpsbijeenkomst organiseren zoals in december  
2019 is op dit moment niet mogelijk. Helaas  
kunnen we u op deze manier niet informeren, of 
vragen om mee te denken. Want meedenken mag 
en we nodigen iedereen uit om een zegje te doen 
of een mening te delen. 
We zetten in ieder geval voorzichtige stapjes  
voorwaarts en proberen elkaar op alle mogelijke  
manieren op de hoogte te houden. Schroom 
vooral ook niet om vragen te stellen via de mail  
(aardgasvrij.angerlo@outlook.com), via Facebook 
of schiet een van de (inmiddels meer dan 20) 
dorpsbewoners aan als u vragen of opmerkingen 
heeft.  
De regiegroep wordt ondersteund door de  
gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland. 

Omdat heel het land in een intelligente lockdown 
zit waardoor vooral kwetsbare groepen mensen  
nauwelijks meer de deur uitkomen, leek het de 
vrijwillige brandweer Giesbeek een leuk idee om 
de bewoners uit het Binnenrijk in Giesbeek te  
verrassen met een bloemetje. Ook de oud  
brandweerleden kregen deze bloemenverrassing 
aangeboden door o.a. Vanessa van den Boom lid 
van de vrijwillige brandweer.  Ieder die op deze 
wijze verrast werd stelde dat zeer op prijs. En 
petit comité en op gepaste afstand werden de 
bloemen aangeboden bij het Binnenrijk en bij de  
seniorbrandweerleden.  

Vrijwillige brandweer Giesbeek zorgt 
voor bloemetje
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AGENDA KERKDIENSTEN

R.K. Parochie St. Willibrordus Zevenaar, 
Locatie St. Martinus Lathum/Giesbeek

Er is op zondag om 9.30 uur een viering op Youtube en op de radio:  
om 9.30 uur RTV Favoriet van Emmerich 94.0 fm tot Arnhem 104.9.
Pastoor Thanh gaat dan voor in deze vieringen.
Verdere informatie t.z.t. kunt u vinden op de website van de parochie:
www.rkliemers.nl 

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

I.v.m. het coronavirus zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Martinikerk 
en de Galluskerk.

De oecumenische online-vieringen kunt u volgen op www.kerkomroep.nl, 
vervolgens zoeken op plaatsnaam ‘Doesburg’, dan ‘Grote of Martinikerk’ 
aanklikken en dan ziet u vanzelf het viermoment van de dag!

PKN kerk Lathum-Giesbeek

In verband met de maatregelen rond het coronavirus zullen er geen  
kerkdiensten worden gehouden in de kerk.

We kijken naar andere mogelijkheden en zullen u daarover in onze digitale 
nieuwsbrief op de hoogte houden.
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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. 

Het kan zijn dat door het Coronavirus er activiteiten in deze agenda 
staan die bij het uitbrengen van deze editie van het Angerlo’s Nieuws 

zijn geannuleerd of verschoven. 

30 apr. ‘20 Vrouwen van Nu Angerlo: Lezing Natuurmonumenten, 
 in de Meent, aanvang 19.45 uur
1 mei ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Periode
4 mei ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
9 mei ‘20 Seniorenvereniging “Met Elkaar - Voor Elkaar” 
 Middagprogramma m.m.v. het duo “Een en ander”. 
 Tevens seizoenafsluiting met diner. 
 Aanvang 14.00 uur. “Het Hof van Giesbeek”
12 mei ‘20 O.V.O. Angerlo Reisje
13 mei ‘20 Welfare Angerlo, In de Meent: 14:00 uur
15 mei ‘20 Klaverjas en jokerclub G.S.V. ‘38: Feestavond
17 mei ‘20 Kringconcours te Groessen, mmv Schutterij EMM Giesbeek,  
 Koningspaar, Kringkoningspaar en muzikale ondersteuning 
 St.Gregorius.
18 mei ‘20 Welfare Giesbeek  14.00-16.00 uur in Het Binnenrijk
27 mei ‘20 Welfare Angerlo, In de Meent: 11:00 uur

Gezonde afstand
“Blijf gezond en houd afstand”, zegt de  
sportverslaggever ter afsluiting. En ik snap ook 
waarom.
Het is 13 april 2020, Tweede Paasdag. Een week 
geleden verklaarde onze premier dat onze  
samenleving ook na deze Coronamaatregelen nooit 
meer dezelfde zal worden. “We zullen moeten  
zoeken naar de nieuwe normaal in een anderhalve 
meter-samenleving”, zei hij. Het is die blijvende  
afstand die mij zorgen baart.
Dit stuk is zeker niet bedoeld om te pleiten voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid: wat nodig is, is  
nodig. Daar sta ik 100% achter. Samen houden 
we dit vol; met een beetje hulp van films en series, 
mooie, kunstzinnige plaatjes op Facebook en goede 
muziek. Het is wel bedoeld als een rouwbrief om 
wat volgens mij verloren gaat, en als een vraag naar 
hoe onze samenleving verder moet.
Laat ik eerlijk zijn: jarenlang hebben onze rechtse  
regeringen hun desinteresse in zorgend personeel 
en onverschilligheid ten opzichte van de Kunsten 
niet onder stoelen of banken gestoken. Meer blauw 
op straat moest het met minder budget doen, de 
ooit onafhankelijke wetenschap werd verkocht 
aan bedrijven als Philips en de pharmaceutische  
industrie. De waardering voor het meest menselijke 
moest plaatsmaken voor hoge belastingkortingen  
voor grote multinationals. De noodzakelijke  
maatregelen die het kabinet nu neemt en de  
waardering die het uitspreekt voor de mensen 
die het echt moeten doen, staat bijna haaks op 
alle beleid van voor deze viruscrisis. Maar ik ben 
er blij mee. Een heel land dat applaudisseert voor 
al die werkenden in de Zorg, die al jaren en jaren  
onderbetaald worden, dat is een prachtig teken  
van verbondenheid. Weinig mensen zitten nog 
vast in wij/zij-denken over andersgelovigen,  
andersgekleurden of anderstaligen. Dit treft echt 
iedereen en dat maakt iedereen een. Dit is een van 

de positieve gevolgen die de Covid19-slachting 
toch nog kan hebben op onze maatschappij. Laten  
we hopen dat deze sociale coherentie blijvend zal 
zijn. Laten we hopen dat iedereen bij volgende  
verkiezingen gaat stemmen op partijen die juist 
meer willen doen voor eenheid, zorg, onderwijs,  
onafhankelijke wetenschap en vrije kunsten.
Maar, zoals gezegd, maak ik mij ook ernstige zorgen 
over hoe die betrokken maar afstandelijke nieuwe 
samenleving er uit gaat zien. Wie helpt straks dat 
oude vrouwtje oversteken? Wie zegt er straks nog: 
“Oh, u past er nog wel bij, hoor! We schikken wel 
wat in!” Vragen we die meneer in de rolstoel nog 
of wij dat pak sap in het bovenste schap voor 
hem zullen pakken en aangeven? Die collega die, 
om welke reden dan ook, ineens staat te huilen. 
Krijgt zij nog een hand op haar schouder? Of een  
knuffel misschien zelfs? Zal er ooit nog rugby  
gespeeld worden? Of een judowedstrijd? Hoe geef 
je als puber dat meisje straks je eerste zoen? Ik 
maak mij zorgen. Om spontaniteit, om persoonlijke 
vrijheid, maar vooral om de algehele waardering 
van lichamelijkheid.
Sinds de invloed van denkers als Plato en Paulus op 
onze Westerse maatschappij heeft het onderscheid 
tussen lichaam en geest ervoor gezorgd dat het  
lichamelijke gezien werd als inferieur aan het  
geestelijke, en dat vergeestelijking een teken 
van beschaving zou zijn. Een van de woorden die 
ik op televisie nu het meeste hoor, is het woord  
“verstandig”. We moeten verstandig zijn; niet  
toegeven aan wat we eigenlijk zouden willen. 
Geest boven lichaam. Dat is niet nieuw. Deden we 
in de Middeleeuwen onze behoeften nog in het  
openbaar; nu zoeken we daarvoor het kleinste  
kamertje op. We hebben geen seks meer waar de 
kinderen of anderen bij zijn. Hoesten is eng. Kuchen 
is eng. Iemand die niest, is potentieel gevaarlijk. 
Het menselijk lichaam is eng. Als we al naar een 

badhuis gaan, doen we eerst zwemkleding aan. 
Toegegeven, wellness-resorts wonnen de afgelopen 
decennia aan populariteit, maar zelfs daar deden de  
badkledingdagen hun intrede. En na het sporten  
douchten we steeds vaker niet meer. Of we  
douchten nog wel samen, maar in ons ondergoed. 
Zal de verandering van onze maatschappij door 
de Covid19-crisis deze verpreutsing nog een flinke 
duw in de rug geven? De hele MeToo-beweging 
(hoe belangrijk ook) heeft het aanraken van elkaar 
ook al geen goed gedaan. Dit hoewel de beweging  
eigenlijk natuurlijk gericht is tegen machtsmisbruik. 
En dat is niet hetzelfde. Mijn angst is dat er in de 
anderhalvemetermaatschappij van meneer Rutte 
straks weinig ruimte meer is voor aanrakingen en 
dat lichamelijkheid meer dan ooit gezien zal worden  
als iets dat weggestopt moet worden achter  
handschoenen, mondkapjes en voordeuren.
Spontaniteit en vergeestelijking zijn niet elkaars  
beste vrienden. Voor een gezonde, vrije  
samenleving is het volgens mij nodig dat er een 
zekere onbezorgdheid heerst. Onbezorgdheid die 
toelaat dat iedereen zichzelf durft te tonen zoals hij 
of zij is. Anderhalve meter afstand is verstandig. Ook 
in de toekomst. Maar is het ook leefbaar? Kunnen  
we daarbinnen zijn wie we zijn? En wie gaan 
ons vertellen hoe we dat moeten doen? Politici?  
Zakenmensen? Multinationals? Dat vraag ik mij af.

 Hoe als je je
 met zorgeloosheid
 kon omringen
 en dat dat
 je ruimte was

 (Bert Schierbeek)

Maurice Kummer, kunstenaar in Giesbeek

INGEZONDEN
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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Project Revitalisering dorpskern Giesbeek: 
Grondig door en voor Giesbeek

Giesbeek is grotendeels op de schop geweest: 
nieuwe riolering, betere infiltratie en verdeling van 
het regenwater, een extra rioleringsgemaal er bij, 
nieuwe bestrating en meer kleur in het straatbeeld. 
Voor een Giesbeek dat niet alleen beter bestand 
is tegen klimaatveranderingen, maar ook weer  
mooier oogt. Medio juni is het project naar  
verwachting klaar. Hieronder leest u meer over de 
laatste fase van het project.  
Preventief stilleggen werkzaamheden 
vanwege het Coronavirus
De werkzaamheden aan het riool hebben tijdelijk  

stilgelegen vanwege een mogelijk risico dat het 
Coronavirus zich in de riolering kon bevinden. 
Dit is een landelijk risico. Het Coronavirus is niet  
daadwerkelijk aangetroffen in de riolering in  
Giesbeek. 
De aannemer KWS had wat tijd nodig om  
veiligheidsmaatregelen te kunnen organiseren 
voor de medewerkers. Nu dat gebeurd is kunnen 
hun medewerkers weer veilig aan het riool werken 
en zijn werkzaamheden aan het riool zijn daarom 
ook weer opgepakt. 
Heerlijk wandelen langs de Zwalm
Het wandelpad langs de Zwalm is gerealiseerd. 
Wij horen dat er goed gebruik van wordt gemaakt. 
De reacties van de wandelaars en inwoners van  
Giesbeek zijn erg positief.
Vernieuwd Dorpsplein
In de tijd dat de aannemer niet verder kon met 

het rioolwerk, zijn we gestart met het Dorpsplein. 
Zo was het toch voortgang in het project. Het  
Dorpsplein leggen we in fases aan. Eerst wordt 
de weg rond de brandweergarage bestraat. In de 
tweede fase gaan we aan de slag met het parkeren 
op het plein. In de derde en laatste fase planten 
we het gazon in en plaatsen we het waterelement. 
De planning is het dorpsplein dat het Dorpsplein 
medio juni klaar is. 
Markt
Tijdens de werkzaamheden zoeken we steeds een 
oplossing op of rond het plein voor de weekmarkt,  
zoals op de parkeerplaatsen van de Pastoor  
Slingerstraat ter hoogte van de voormalige  
Rabobank. Zo kunt u ook tijdens de  
werkzaamheden boodschappen doen op de markt. 

Het heeft bijna 20 jaar op het Dorpsplein in  
Giesbeek gestaan, de Markefoon, maar is  
onverwacht en onaangekondigd weggehaald. 
Het betonnen gevaarte is voorlopig naar het  
gemeentedepot gebracht.

De rioleringswerkzaamheden in de dorpskern  
hebben een tijdje stilgelegen. Eerst vanwege hoge 
(grond-)waterstand en later vanwege het risico op 
virusstoffen van het coronavirus in het afvalwater 
(lees daarover elders in deze editie). Het kunstwerk 
kun zonder risico worden verwijderd.
Het bouwwerk is in 2001 bedacht en gemaakt 
door de kunstenaars Bas Maters, Mark Oonk en 
Caroline Kortenhorst. Het is één van een eeneiige  
drieling. De andere twee staan -maar dan in  

andere kleuren - in Lathum en Angerlo. Destijds  
bedacht om de verbondenheid tussen de drie  
dorpen te symboliseren. Een initiatief van de  
toenmalige gemeente Angerlo.

Op een enkeling na die het zonde vindt, want 
het is toch kunst, zijn de meeste bewoners nooit  
enthousiast geweest over het bouwwerk. De  
opmerkingen van de toeschouwers waren dan ook 
niet van de lucht. ‘Zonde van het geld’, ‘Eindelijk’ 
tot en met ‘Af laten zinken’.
Het Zevenaarse college heeft besloten dat het 

kunstwerk voorlopig wordt opgeslagen op de  
gemeentewerf en dat als na verloop van tijd geen 
geschikte locatie kan worden gevonden, het zal 
worden gesloopt.
In de editie van februari heeft op de voorpagina 
van Angerlo’s Nieuws een tekening gestaan hoe 
het nieuwe Dorpsplein er in juni uit zal zien. Deze 
is terug te zien op www.angerlosnieuws.nl.
Er komen ook een aantal parkeerplaatsen op 
het plein. Het zal onder andere door meer groen 
en een waterelement bijdragen aan een betere  
waterbeheersing bij zowel natte als droge tijden  
en ruimte bieden aan evenementen zoals de  
kermis, koningsdag en de markt. 

Met stille trom… komt er een einde aan
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Figuur 3 Met stille trom....

Figuur 2 De ‘drieling’ verspreid door de vmlg gemeente 
Angerlo

Figuur 1 De demontage van de Markefoon

Langs de Didamsche Wetering tussen Angerlo 
en Loil zijn in januari 2020 de voorbereidingen  
gestart voor de bouw van Windpark Bijvanck. Pure 
Energie is de initiatiefnemer van dit windpark. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u als inwoner graag op 
de hoogte blijft van deze ontwikkeling. 

Digitale nieuwsbrief
Pure Energie houdt u op de hoogte van de  
bouwplanning. Zij hebben hiervoor een digitale 
nieuwsbrief ontwikkeld. u kunt zich aanmelden 
voor deze nieuwsbrief via www.windparkbijvanck.
nl/contact. u ontvangt dan de nieuwsbrief per  
e-mail. 
Op www.windparkbijvanck.nl kunt u ook op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Vragen stellen
Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen via 
een e-mail naar windparkbijvanck@raedthuys.
nl of bellen met Matthijs Oppenhuizen, de  
omgevingsmanager van Pure Energie via  
telefoonnummer 0657870755. 

Informatie Windpark Bijvanck bij Angerlo
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Taptoesignaal klinkt ook in de oude Gemeente Angerlo
De dodenherdenking op 4 mei en het stilstaan bij 
75 jaar vrijheid is juist nu belangrijk. Nederlanders 
voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar  
verbonden en die behoefte aan gezamenlijkheid  
wordt in deze moeilijke periode sterk in onze  
samenleving gevoeld. In Angerlo, Lathum en  
Giesbeek wordt ook stilgestaan bij het beëindigen  
van de Tweede Wereldoorlog. Enkele leden van 
het 4 mei comité leggen kransen bij de drie  
herdenkingsmonumenten die zich op de  
begraafplaatsen in Angerlo, Lathum en Giesbeek 
bevinden. Op deze monumenten staan de namen 
van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Er 
worden ook kaarsen in stormlantaarns aangestoken 
om de gevallenen te herdenken. 

Om de twee minuten stilte in te luiden wordt 
net voor 20.00 uur op diverse plekken het  
Taptoesignaal gespeeld. Hiervoor geven enkele  
trompettisten van Nieuw Leven uit Angerlo en Red 
& Black en St. Gregorius uit Giesbeek letterlijk en 
figuurlijk gehoor aan de oproep van het Nationaal  
Comité 4 en 5 mei om met zoveel mogelijk  
trompettisten in Nederland het signaal tijdens 
de herdenking te spelen. Na 4 mei kunt u foto’s 
en filmbeelden bekijken van de herdenking op de  
Facebook-pagina van het 4 mei Comité - Angerlo,  
Lathum & Giesbeek (@4en5meiLiemers). De  
toespraak van Burgemeester Luciën van Riswijk is 
dan eveneens te zien op de pagina en op de website 
van Angerlo’s Nieuws. 

INGEZONDEN
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Kijk uit, kans op ´blurring´!
Thuiswerken is voor vele van ons de nieuwe  
realiteit. Dat is wennen, want je moet een nieuwe  
balans vinden in je werk- en privétijd. Veel  
werkenden merken dat zij langer ´aan staan´ en 
meer in de avonden en weekenden werken. Als je 
merkt dat jij dit vaak doet moet je uitkijken want 
dan is er kans op ´blurring´. 
Blurring, zoals psycholoog Jan Machek het noemt, 
is het vervagen van de grens tussen werk en privé. 
Hierdoor kun je minder makkelijk afstand nemen 
van je werk en verliest privé de functie van rust en 
herstel. Logisch want velen van ons werken aan de 
keukentafel, een plek in huis waar je nu veel uren 
maakt, zowel voor werk als privé. Je verlaat niet 
meer fysiek je werkplek, zoals je normaal wel doet 
aan het einde van je werkdag.
Wanneer je last hebt van blurring maak je meer 
werkuren en blijf je, ook na werktijd nog lang  
bezig (in je hoofd) met werk. Misschien twijfel je 
of je aan blurring doet. Dan heb ik een paar vragen 
voor je:
• Heb je een start en eindtijd van jouw werkdag?
• Lees en beantwoord jij jouw werkmail in de  
 avond?

• Start je je laptop extra op in het weekend om te  
 werken?
uit jouw antwoorden kun je lezen dat je wel of niet 
aan blurring doet. Hou voor jezelf deze week eens 
bij hoe vaak jij buiten je werktijd om met werk 
bezig bent. Continu aanstaan zorgt ervoor dat we 
geen afstand krijgen van het werk. Het hoofd blijft 
alert en het lijft blijft stresshormonen produceren  
waardoor zowel je hoofd als lijf je nachtrust  
kunnen verstoren. Veel mensen maken zich in deze 
coronacrisis al dagelijks zorgen, wat ook een vorm 
van stress is. Lief zijn voor jezelf en voldoende 
ontspanningsmomenten inplannen zijn nu extra 
belangrijk.

Tips om blurring te voorkomen
Werk en ontspanruimtes
Trek voor jezelf scherp de grens wanneer, maar 
ook waar je werkt. Neem je werk niet mee naar 
een plek waar je ontspant. Ga je ‘s avonds op 
de bank mailtjes beantwoorden dan maak je 
op termijn de koppeling tussen je werkplek- en  
ontspan-ruimtes. Om te ontkoppelen helpt het om 
aan het einde van de dag je werkspullen op te  

ruimen, het zogenoemde ´Clean Desk´ principe. In 
de ochtend pak je je spullen er weer bij, net zoals 
je dat op kantoor zou doen.
Contact met ‘de zaak’
Een andere oorzaak van blurring kan  
overcompenseren zijn uit angst. We zijn minder 
zichtbaar voor onze collega’s en leidinggevende. 
Als jij om 17.00u je laptop afsluit, is er niemand 
die heeft gezien dat je een volledige werkdag 
hebt gemaakt. Die gedachte kan ervoor zorgen 
dat je veel extra uren bezig bent met werk. Wat 
jou kan helpen is zelf overlegmomenten met je  
leidinggevende of collega’s inplannen en te  
bespreken wat jouw kaders zijn waarbinnen je  
gezond en productief kan werken, ook thuis.
Hoofd leeg maken
Als je veel in je hoofd bezig blijft met werk, dan 
kan een hobby, sport of andere bezigheid zoals 
puzzelen of koken je hoofd leeg maken. Sporten en 
muziek luisteren zijn uitstekende manieren om je 
brein te laten ontspannen. In dit filmpje vertelt Erik 
Scherder je meer over het effect van onder andere 
muziek en bewegen op je brein. 
https://www.youtube.com/watch?v=FMwu3fjum1g 

100-jarige St. Gregorius stelt jubileumactiviteiten tot aan 
de zomer 2021 uit
Het zijn spannende en onzekere tijden waar we 
op dit moment mee te maken hebben en het virus  
treft iedereen. Er zijn mensen die zelf klachten  
hebben en er zijn er die in de familie, buurt of  
vriendenkring iemand kennen die moeten vechten  
tegen het coronavirus. Het is goed dat er vanuit  
het kabinet en RIVM strenge maatregelen  
worden ingezet om het virus in te dammen 
en snelle verspreiding tegen te gaan. Deze  
maatregelingen hebben ook bij St. Gregorius  
consequenties voor de (jubileum)activiteiten die 
de fanfare uit Giesbeek tot aan de zomer op het 
programma heeft staan.
Alle repetities komen te vervallen tot aan 1 juni en 
qua activiteiten zijn de Jubileumverloting (april), 
de Geraniumverkoop (mei) en de Vlooienmarkt 
(juli) afgelast. Het jubileumweekend dat in het  
eerste weekend van juni gepland stond is  
uitgesteld en verzet naar 2021. Dat geldt ook 

voor het gezamenlijk buitenconcert dat St. 
Gregorius samen met de eveneens 100-jarige  
Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo eind 
juni op Landgoed Bingerden wilden geven.
Het zijn lastige besluiten aangezien er door leden  
en bestuur al veel tijd is gestoken in het  
organiseren van al deze activiteiten maar  
uiteindelijk staat gezondheid op de eerste plaats. 
Ter voorbereiding van het jubileumjaar zijn er 
veel overleggen geweest die uiteindelijk hebben 
geresulteerd in een schitterend en afwisselend 
draaiboek om het jubileumweekend in te vullen. 
Een programma voor jong en oud en dus ook 
voor ieder wat wils. Aangezien het bestuur en de  
jubileumcommissie van St. Gregorius nog steeds 
achter deze invulling staan wordt dit draaiboek 
gekopieerd naar volgend jaar en kan er nu al  
gemeld worden dat er op zaterdag 5 juni 2021 
in de middag een receptie wordt gegeven. In de 

avond is er een feest voor iedereen die het 100- 
jarig jubileum van de fanfare mee wil vieren. Deze 
avond vindt plaats in een tent op het Dorpsplein  
en Coverband Cabrio is van de partij om er een 
groot feest van te maken. Op zondag 6 juni 
2021 vindt het Muziekfestival plaats waarbij  
muziekvrienden van de fanfare samen muziek  
maken, spelen en zingen!
Bestuur en leden van St. Gregorius gaan er van 
uit dat iedereen begrip heeft voor deze besluiten. 
Zij hadden hun jubileumjaar natuurlijk anders  
voorgesteld, maar door deze overmacht kunnen 
zij niet anders. Het belangrijkste voor nu is dat  
iedereen gezond door deze periode komt zodat 
er volgend jaar samen geproost kan worden op 
het leven en op het 100-jarige jubileum van St.  
Gregorius. Bestuur, leden en dirigenten wensen 
vanaf deze plaats iedereen veel sterkte toe voor de 
komende tijd. Blijf allemaal gezond!
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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.

• 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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 en Ineke Worm • P.M. ubbink • Stichting Vrienden v.d. Giese Toren 

• Senhorst B.V. Grond en Sloopwerken • Jos en Monique Worm • Irma 

en Felix van Bavel • Benny en Rianne Hendriks Malland • J.M.W.M.  

Pelgrim-Onstein • E.H.J.M. Thiel • Welfare Angerlo/Giesbeek • A.J.G. Wieggers •  

J.G. Geurds • Jan en Dinie ubbink-Huibregtse • G.J. Regelink • Feestvereniging  

Lathum • Gerard en Ria Soethof • Studiekeuze op maat • H.L. Dolman-v.  

Zadelhoff • Christine Damesmode Arnhem • H. Heeroma • Esther en Geert-Jan  

Reijmer- van Westerlaak • J. Otten en H. Otten-Verhoef • Smirdex Nederland •  

 vd Kamp van Rooyen • Geert en Til Witjes • Christelijke Vrouwenvereiging Lathum 

• St. Behoud Galluskerk Angerlo • Caritas • Loonbedrijf Kriesels • V.V Angerlo  

Vooruit • Mw. Rispen-Visser • J.W. Dekker-Beekman • Familie Cunningham •  

C.v. De Deurdouwers • Ontspanningsvereniging v. Ouderen Angerlo • M. Szoltek  

• Danny en Kristianne Wolf • Harry en Ida Oostland • H.W. Witjes en M.H.  

Witjes Derksen • M.J. Fohr en P.R. Fohr-Borger • J.M. Baars en E.J. Baars-Worm • B. 

Klein Herenbrink • G.S.V. ’38 • Joost Thiel • Gerdi en Ad Epskamp • Acupunctuur 

De Liemers • Bridgeclub “Angerlo” • Wim en Marietje Lourens • Henk en Klaske  

Groenewoud • Annie en Leo van den Boom • Fotoherkenning IJsseldorpen •  

Corrie en Frans Worm • Ron en Judith Ribbers • Oranjevereniging Angerlo • Vrouwen  

van Nu Angerlo • H.M. Berends • Jan en Mieken Deen • W.F. Besselink • Dik en 

Margy Bril • H. Abbing • J. Stuart en Mevr. B. Stuart v. Dick • Jos en Corien Baars 

• R.C. V. Beusekom • Ruud en Joke Cornelissen • G. Weijers en J. Weijers-Vels  

• W. Vels • Mw J. Zuydam-Rozendal • Diny v. Bommel • Koozand B.V. • Rene 

Lukens • Otto en Sabine Salomons • Willem en Connie Mulde • Stucadoors- en 

terrazzobedrijf Toni • Gerdy v.d. Bogaard • .L en N. Wiegger Vermeulen • J.J.W. 

Kelderman-Leenders • G. Hendriksen en K. De Man • H.J. Thiel • J.C. Kelderman 

Worm • St. Oranje Boven Lathum • Drum- en Showfanfare Red en Black Giesbeek •  

Mevr. M. Senhorst-vd Boom • Hans enTanja Verhoef • Fam. G. Bolck • CV Knor en 

Knalpot • M.B. Siebelink-van Dijk • SGCZ Brede Blik • Hans en Jannie Wieggers • 

Th Schulpen en Mw Y Moor • Harry en Jeanette de Wild • F.J.H. Postma • A.J en A.H. 

Elffrink-Meij • Ben en Ine Beekman • Rie en Dinnie Wieggers • Henny en Jan v.d. 

Brink • Fam. Looten • Geurt en Anita Smids • Schutterij EMM • Lies en Wim Tieben 

• W.J. van Haren • Nico en Ilma Veenendaal • Jan en Willie Wiegers • H.T. Huuskes • 

St Halfvasten Angerlo • K.A. Roekens Beekman • A. Breure Mw. L.J. Nijman • Riette 

te Loo en Geert Kaper • Koersbalver. De juiste koers • C.J. Dikkers • Hr. Gronloh en 

Hr. R. v. Dijk • Henny en Otto Bonte • Henk en Ineke Kock • Fam. Klein Herenbrink

NB: Sponsorovereenkomsten worden niet automatisch verlengd. 

Wij vinden het fijn als u het Angerlo’s Nieuws blijft sponsoren! 

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

Als het coronavirus voorbij is, doe 
dan een goede daad voor de rest 

van 2020.

Hou je vakantie in Nederland, eet bij 
restaurants in Nederland, overnacht in hotels 

en bed & breakfast in Nederland. Ga op 
vakantie in Nederlandse vakantieparken. Koop 

Nederlandse items.

Steun de firma’s die het 
moeilijk hebben gehad 
door gebrek aan omzet.

Kom
 langs in onze winkel!

Uitmaat 25 in Giesbeek

Specialist in:

bak-, kinder-, stads-, mtb- & race�etsen

e-bikes

speed-pedelecs

maatwerkoplossingen

rolstoelen & scootmobielen

lease & verhuur

Altijd welkom voor

een kop ko�e!
T : 0313 633 110
W: doornbikes.nl

‘AN helpt: 
Uit eten thuis 

en boodschappen’  
www.angerlosnieuws.nl



Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Op onze website kunt u lezen of we 
daadwerkelijk open zijn, gezien de omstandigheden kan dit dagelijks wijzigen. 

De gezondheid van u en onze medewerkers heeft de  hoogste prioriteit. 

Wij wensen iedereen de komende tijd heel veel sterkte.
Recreatiepark De Veerstal 

Volg de laatste ontwikkeligen en actuele openingstijden op onze website www.veerstal.nl.

Re
cre

atiepark De Veerstal

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

Ve
er

po
nt50 JAAR

SUPERMARKT DE VEERSTAL

De supermarkt is dagelijks 
geopend van 08.00 tot 10.00 
uur voor o.a. verse broodjes, 

ijsjes, blikje frisdrank etc...

VEERPONT DE VEERSTAL

Indien de mogelijkheden 
het toelaten zullen wij 
vanaf april gaan varen 

tussen Giesbeek en Lathum

Als het corona-
virus voorbij 

is, doe dan een 
goede daad 
voor de rest 

van 2020.

Hou je vakantie in 
Nederland, eet bij 

restaurants in 
Nederland, 

overnacht in hotels 
en bed & breakfast 

in Nederland. 
Ga op vakantie in 

Nederlandse 
vakantieparken. 

Koop Nederlandse 
items. 

Steun de firma’s die 
het moeilijk hebben 
gehad door gebrek 

aan omzet.

• pagina 16• ANGERLO’S NIEUWS • 25 april 2020 •

De veerpont vaart niet 
i.v.m. de 1,5 meter-maatregel. 

Meer info op veerstal.nl

VEERPONT DE VEERSTAL


