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Mei
Na een operatie die de grauwsluier van mijn 

ogen nam, zag ik mei. Het prachtig lichtgroene  

blad, kwetsbaar en gaaf. Bermen die  

het zwarte wegdek gebruiken om hun wilde  

bloei- en bloesembende te onderstrepen.  

De stam van een plataan stoer in duizend 

camouflagekleuren. Na een ingreep van niks, 

een paar minuten en je staat weer buiten, zag 

ik de wereld weer zoals die alleen nog in mijn 

dromen bestond. Ik keek ernaar, opnieuw 

en met nieuwe ogen, bijna als een kind,  

verwonderd over hoeveel mooier die niet  

gedroomde wereld bleek te zijn.

Mei blijft voor mij die maand, steeds met de 

dankbaarheid voor die herontdekking en voor 

de intensiteit van wat zomaar om me heen 

te zien en te voelen is. En dit jaar krijg ik de 

tijd om, zo mogelijk, nog meer te genieten. 

Ik sta geparkeerd, leun over het hek, kijk 

naar schapen en lammetjes, voel de heerlijk  

koel-warme wind en hoef helemaal niks  

anders dan precies dit, want er is geen  

verplichting, geen afspraak en de tijd heeft 

daarom een andere waarde gekregen.

Voor nog even, dan begint het weer,  

voorzichtig maar beslist, en krijgt de klok 

weer zeggenschap. Natuurlijk zit in de  

regelmaat van werk ook rust en snak ik net 

als iedereen naar een wereld die groter is dan 

m’n achtertuin. Toch, dit, hier en nu, mooier 

bestaat niet. En ja, ook dat is waar: mooier 

dan mei bestaat niet. 

Bijen krijgen paradijs bij de Gemeint

Bij de Gemeint en achter de Barenbroeklaan in 
Giesbeek is een nieuw wandelpad aangelegd. 
Het werk is nu klaar en we zien veel mensen het  
nieuwe paadje uittesten, met of zonder hond.  
Iedereen geniet volop van deze nieuwe  
wandelroute langs de Wetering.
‘Als er naast het pad dan toch opnieuw ingezaaid 
moet, waarom zaaien we dan geen bloemen?’ Met 
deze vraag ging Henny Witjes naar de gemeente.  
Met een rondje door de buurt zamelde ze een 
flink aantal handtekeningen in. En behalve  
handtekeningen, kreeg ze ook heel wat  

bloemenzaadjes cadeau.
Op vrijdag 8 mei is het veldje ingezaaid door de 
buurt. En er komen niet alleen bloemen: aan de 
grootste boom komt een prachtig nestkastje (zelf 
gemaakt door Erik Vaartjes) en buurman Nico Te 
Riele maakte een insectenhotel. Zo is er een waar 
paradijsje in de maak voor de insecten!
We hopen dat we binnenkort kunnen genieten van 
een mooie bloemenzee. Als de hondeneigenaren 
de boel niet laten ‘bemesten’ door hun viervoeters, 
komt het helemaal goed.

SPECTACULAIRE VOORJAARS BBQ

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

Inclusief: partytent 3x3 en terrasverwarming

 PRIJS P.P. € 15,-

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK

DORPSHuIS HET GEBOuW LATHuM
Tel: 06-53943219

Door: Manon Kummer



• pagina 03 • ANGERLO’S NIEUWS • 30 mei 2020 •• pagina 02 • ANGERLO’S NIEUWS • 30 mei 2020 •

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

Opnames SBS6 op InnoFields terrein

Het InnoFields terrein fungeerde onlangs als achtergrond voor de opnames 
van het SBS6 programma Holland van Boven. Veldwerkbureau VCMI uit het 
nabijgelegen Beek was benaderd om voor een aflevering, met de bodem als 
thema, meer te vertellen over de werkzaamheden die zij zoal uitvoeren. En 
waar kan dat beter uitgelegd worden dan op het InnoFields terrein van Royal 
Eijkelkamp aan de uitmeentsestraat. 

Allereerst werd Maarten Gerritsen, eigenaar van VCMI, geïnterviewd. Hij 
vertelde uitgebreid wat zijn bedrijf voor werkzaamheden uitvoert en hoe 
veelzijdig en mooi het werk is wat zij doen. Daarna maakte de cameraploeg 
opnames van diverse boor- en bemonsteringshandelingen. Tijdens deze  
opnames werd er volop Royal Eijkelkamp apparatuur gebruikt. Van de  
Edelman handboor tot sonisch boormachines. 

Het programma Holland van Boven reist door heel Nederland en strijkt iedere 
aflevering neer in een andere provincie. Mensen vertellen hun verhaal en wat 
Nederland te bieden heeft. Wat is er te doen, hoe is het om er te wonen en 
te werken. Het programma wordt iedere zondag uitgezonden om 15.05 uur.
Op sbs6.nl/programmas/holland-van-boven/ vindt u meer informatie en alle 
afleveringen.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

De meeste minsen deugen,  zeit Rutger  
Bregman in zien boek dat ok zo hiet. Hi-j geat 
doarbi-j uut van dat de meeste minsen positief 
zun en ut goeie doen as ze eenmoal aan de 
nieuwe situatie gewend zun en ut nut dur van 
inzien. Ei da vergeliek met de situatie rondom  
de Covid-19 uutbraak dan zoj um bijna  
geliek geven. De meeste minsen blieven thuus,  
veural de minsen die um knijpen umdat ze tot 
de risicogroep beheuren. De meeste minsen 
houwen zich aan de veurgeschreven afstand, 
zo hier en doar zie dur al wat in de winkels 
met un duukske veur de mond en neus, terwijl  
da eigenluk nog niet hoeft hier. Mor in de  
klassificatie meeste minsen, zit al besløten dat 
niet iedereen doaronder vilt. Zo kump ut dus 
veur dei in de kranten øver de uutzonderingen  
lèès. In IJmuiden sloegen ze un boa zo, dat 
ie noar de tandarts mos. In Londen spoj un  
veurbi-jganger noar un schoonmaakster, die 
doordeur un besmetting opliep en nor de 
eeuwuge jachtvelden mocht. Ok kennen we 
musschien nog de beelden van un vrouw in 
un winkel die un vent veur de schenen schupte 
umdat tie un paar keer te dicht bi-j heur in de 
buurt kwam. In un reflex mieterde hi-j un zak 
potgrond die hi-j in de handen had tegen heur 
aan en ik dacht dat ze onderuut ging, mor da 
konk niet goed zien. Die reflex van die vent, 
doar herken ik wat van. Aan un reflex kuj ei-
ges niks doen. Dat is un autonoom systeem 
dat ow handelen stuurt woarbi-j eiges effen 
buuten spel stoa. Zo stond ik laatst bi-j de  
aspergeboer netjes op afstand van 3 meter in 
de winkel woar we met zun tweeën in mochten  
stoan. un zeer oude dame werd vriendeluk  
geholpen, mor dat duurde mor en dat duurde 
mor. Op un gegeven moment keek ik effen in 
de vitrine woarbi-j ik bliekbaar in heur aura 
kwam. Ik heurde nogal snibbig achter mien: 
meneer anderhalve meter graag. ut volgende 
viel mien uut de mond: anderhalve meter .. 
hallo..ik heb nog nooit klachten gehad øver 
vieftien centimeter heur… Was da vanuut 
un reflex? Want eigus vink dak wel deug….
meestal.  
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Aan alle bezoekers van de rommelmarkt, braderie 
en korendag Angerlo willen wij u mededelen dat 
het evenement dit jaar niet doorgaat i.v.m. het  
coronavirus.

Namens het bestuur van Centrum de Meent,  
Carnavalsvereniging de Deurdouwers en  
Mannenkoor Spontaan.

Rommelmarkt, braderie en korendag Angerlo

INGEZONDEN Wilma Groen

Er zal dit jaar in Giesbeek geen Molenweekend 
plaatsvinden, zo laat de organiserende vereniging 
Red & Black weten, gezien de beperkingen van de 
overheid tot 1 september. 
De gezondheid van bezoekers van de markt, de 
vele vrijwilligers en de inwoners van Giesbeek staat 
voorop. We verwachten tijdens het evenement  
duizenden bezoekers die veelvuldig in contact  
kunnen komen met anderen. Dat brengt allerlei  

risico’s met zich mee, waardoor het duidelijk werd 
dat het Molenweekend niet kon plaatsvinden.  
Behalve dat het voor de vereniging een financiële 
aderlating is, vindt zij het ook erg voor een aantal 
ondernemers die voor een deel van hun inkomsten  
mede afhankelijk zijn van dit evenement. De  
organisatie laat weten nu gewoon door te gaan met 
de voorbereidingen voor volgend jaar.

Dit jaar geen Molenweekend

INGEZONDEN Red & Black

Opening restaurant La Viestana 
Koestraat Lathum
Enkele veranderingen in het interieur van voorheen 
restaurant Limoncello aan de Koestraat in Lathum 
vallen de kenner direct op, één muur heeft de kleur 
geel als symbool voor de kleur van het zand van 
de stranden en de andere muren zijn  blauw als  
symbool voor de kleur van het zeewater uit het 
gebied aan de Adriatische zee waar de nieuwe  
eigenaars van het restaurant La Viestana vandaan 
komen. La Viestana serveert 100% Italiaanse  
gerechten bereid door chef kok Luca Giardino. 
Een van zijn vele specialiteiten is het bereiden van 
allerlei soorten vis. Daarnaast heerlijke vlees- en  
vegetarische gerechten  of ovenheerlijke pizza’s. 
Naast de heerlijke gerechten worden ook wijnen 

uit de streek van Viestana geserveerd. In verband  
met de huidige Covid-19 beperkingen voor  
restaurants, starten zij eerst met de mogelijkheid  
tot het afhalen van gerechten. Dit kan vanaf  
zaterdag 30 mei a.s. De gerechten die u op de  
website kunt vinden, kunt u bestellen via tel.  
06 55 60 43 85. Daarna kan op 15 juni het  
restaurant weer open om gasten te ontvangen. 
u kunt dan via hetzelfde telefoonnummer een  
tafel reserveren. Op de website www.laviestana.nl  
vindt u informatie over gerechten, openingstijden,  
bestelmogelijkheden etc. Verder vindt u info 
via Facebook: La Viestana Lathum en op  
Instagram: Restaurant La Viestana. Buon appetito
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60 jaar getrouwd Wim en Gerrie Meenink-Broekman
Op 22 april jl. waren Wim en Gerrie Meenink 60 
jaar getrouwd. 
Een bijzondere dag met bijzondere verrassingen.
De dochters Hennie en Jannie wilden deze dag niet 
zomaar voorbij laten gaan, omdat hun geplande 
feestje op zaterdag 25 april wegens de Corona 
maatregelen uiteraard niet door kon gaan.
Ze werden bezocht en gefeliciteerd door de  
burgemeester van Zevenaar, Luciën van Riswijk.
s’ Avonds zaten ze nietsvermoedend in de  
achtertuin toen er ineens muziek klonk in hun 
straat.
Familie, buren, een danseres op stelten en  
muzikanten stonden voor hun huis om het paar 
in het zonnetje te zetten, uiteraard op gepaste af-
stand.
Ze waren blij verrast, ook TV Gelderland heeft er 
een leuk filmpje van gemaakt.
Wim en Gerrie wonen al meer dan 60 jaar in  
Angerlo, ze hebben samen een boerderij gerund in 
het “Broek” aan de Kleine Veldstraat. 

Samen kregen ze 3 dochters, door een  
verkeersongeval is hun jongste dochter Wilma in 
1987 overleden. Vorig jaar zijn ze overgrootouders 
geworden van 2 achterkleindochters, een rijkdom 
volgens het bruidspaar.

In 1992 hebben ze de boerderij verkocht en een 
nieuw huis gebouwd op het Zandveld, waar ze 
nu samen genieten en ze hopen daar in goede  
gezondheid nog lang te kunnen wonen.

INGEZONDEN Hennie Hamer

Annulering optreden Thijs van Leer
Het bestuur van de VVLK geeft aan dat het  
verbod op het organiseren van evenementen , door 
de Rijksoverheid  verlengd is tot 1 september a.s. 
Dit verbod op evenementen betekent dat tot dat 
moment geen “Lathumse Avond” meer kan en 
mag georganiseerd worden. De VVLK beschouwd 
het culturele seizoen als beëindigd. Dit betekent 
dat het optreden van Thijs van Leer op 5 juni a.s. 
niet door zal gaan. 
De viering van het lustrum van de VVLK zal op een 

later tijdstip plaatsvinden en geprobeerd wordt 
dat te combineren met een optreden van Thijs van 
Leer. Indien hierover meer concreets te melden is 
zullen wij dit bekendmaken.
De VVLK hoopt dat zij, indien de maatregelen 
het toelaten, het culturele seizoen 2020/2021 in 
Lathum per oktober weer kunnen starten. 
Wij rekenen op uw begrip voor dit besluit. Let op 
elkaar en blijf veilig en gezond.

INGEZONDEN Bestuur VVLK Cynisme
Wanneer ik kritiek heb op iets en vooral op iemand 
probeer ik allereerst het positieve naar voren te  
halen. ‘Naar voren’ dus letterlijk, zoals in: “Fijn dat 
je direct naar boven ging om aan je huiswerk te  
beginnen.” Om te vervolgen met: “Maar het 
zou handig zijn je telefoon beneden te laten.” 
Nog steeds geen onvertogen woord, geen harde  
uitspraak, geen ge- of verbod, want dat mag niet 
van de professionele opvoeders. Mijn kinderen  
hebben lak aan die professionals en gaan er keihard 
in met bijvoorbeeld: “Ik heb die telefoon nodig, 
want we werken samen in een project. Jij snapt er 
gewoon niks van, laat me met rust.” En dan ben ik 
best wel een beetje trots, want al willen ze niks van 
me aannemen, wat ze wel doen is eerst beginnen 
met het goede, het samenwerken, en dan pas de  
kritiek, jij bent een fossiel die er niets meer van 
snapt. Kijk, die benadering hebben ze ongemerkt, 
maar toch wel, van mij geleerd.
Met dit in gedachten beluister ik de vele  
persconferenties en kijk ik naar de grafieken. En 
onder het suikerlaagje kom je al snel bij wat niet 
hardop gezegd wordt. Voorbeeld, met het goede 
nieuws eerst: de IC’s raken leeg. Het slechte nieuws: 
mensen overlijden. De conclusie: de IC heeft twee 
uitgangen en een daarvan vermommen we als toch 
nog goed nieuws. 
In coronatijden groeit en bloeit er veel meer dan 
mij lief is, zoals ook mijn cynisme, een kwaal die ik 
dacht overwonnen te hebben. 

Veel werkenden zitten thuis, de kinderen gaan niet 
naar school en het is een onwerkelijke wereld om 
ons heen, maar de boer, hij ploegde voort!
En dit is letterlijk het geval, in verband met de  
overlast van muizen.
Dit jaar was er zo’n grote muizenplaag, dat veel 
mensen het idee hadden dat de boeren alles hadden 
platgespoten, zo geel en kaal zagen de weilanden 
er uit.
Het waren echter de muizen die hier hebben huis 
gehouden.
Dat had als gevolg dat boeren nu de maisakkers 
hebben bewerkt om daar gras van te maken en dat 
de kale weilanden zijn omgeploegd om maisland te 
worden.
De kievieten hebben dat pas volgend jaar in de  
gaten; zij leggen hun eieren graag op maisland, 
dan kunnen ze hun vijanden zien aankomen;  zij 
zien de pas met gras ingezaaide stukken nog voor  
bouwland aan, aangezien het er zo kaal uitziet.
Inmiddels zijn de eerste kievietsjongen al uit het ei 
gekropen. 
Februari was een erg natte maand, zodat boeren pas 
halverwege maart konden gaan injecteren of dat 

laten doen. Hierdoor zijn de eerste kievietsnesten  
verloren gegaan, maar kievieten blijven aan de leg 
totdat er jongen zijn, tenzij de lente/zomer te ver 
gevorderd is.
Tot op heden zijn alleen kievietsnesten met eieren 
gevonden en een enkel nest van de scholekster. De 
andere soorten die wij proberen te beschermen, 
nl. de grutto, tureluur en wulp zijn al gehoord en  
gezien, maar daarvan nog geen eieren gevonden.
Ook de groep tellers, die in de vroege avond  
speciaal op pad gaan om patrijzen te traceren, heeft 
nog geen succes gehad. Dat de natuur niet te sturen 
is, blijkt wel uit het feit dat wanneer ieder van ons 
alleen ( of hooguit met  twee ) het veld ingaat, er 
regelmatig een koppel patrijzen wordt gezien. Dat 
bewijst wel dat de natuur z’n eigen gang gaat!
Het plas – drasgebied heeft alweer veel  
verschillende soorten vogels verwelkomd,  
waaronder “onze “ weidevogels kieviet, grutto en 
tureluur.
We zijn uiteraard erg benieuwd hoeveel er daarvan 
hier weer gaan broeden.
Ik wens u allen sterkte in deze moeilijke tijd, hou vol 
en blijf gezond!

Weidevogelseizoen 2020

INGEZONDEN Jan Willem Bakker

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Bedankt!
Bedankt lieve mensen. Bedankt voor alle 
mooie kaarten, brieven, (stoep)tekeningen en  
knutselwerkjes. Bedankt voor de optredens.  
Bedankt brandweer voor de bloemen en plantjes. 
Bedankt Joosje en Klein Zakopane voor het lekkere  
eten. Bedankt allemaal, wij waarderen dit  
ontzettend!
Groetjes van de bewoners van Binnenrijk.

INGEZONDEN Nancy Groot

4 mei toch een bijzondere dodenherdenking
Het had een bijzondere dodenherdenking moeten 
worden dit jaar; 75 jaar na de bevrijding.
Bijzonder was het, maar niet zoals van tevoren 
bedacht. Afspraken met koren en Jeugdorkest zijn 
afgezegd en doorgeplaatst naar volgend jaar. De 
vrijheidsmaaltijden die dit jaar zouden starten; ook 
naar 2021 verplaatst. 
In alle stilte, veroorzaakt door coronamaatregelen, 
was er aandacht van omroep Gelderland voor onze 
herdenkingen in Giesbeek, Lathum en Angerlo. De 
reportage ‘Dodenherdenking in coronatijd, dat 
vraagt om creativiteit’ is op YouTube terug te zien. 
 ging al vroeg halfstok. In de middag is door de leden 
van het comité stilgestaan bij de beëindiging van de 
Tweede wereldoorlog door samen met wethouder  
Nanne van Dellen een krans te leggen bij de  
monumenten in onze drie dorpen. Eerst op het  
kerkhof in Giesbeek, vervolgens in Lathum en  
eindigend bij het monument in Angerlo. Daarbij 
was er speciale aandacht voor de namen van de  
slachtoffers. 
De kaarsen in de stormlantaarns zijn aangestoken om 
de gevallenen te herdenken. Om dit moment te delen,  
is dezelfde dag een video gemaakt door Ronald  
Lubbers. (de foto’s zijn gemaakt uit deze video) 
In de avond startte de herdenking met het luiden 
van de klokken van de kerken. Daarna volgde om 
19.58 uur het signaal Taptoe in Giesbeek, Angerlo 
en Lathum. Leden van Gregorius, Nieuw Leven 
en Red&Black zorgen hiervoor op verschillende  
plekken: Michel Leenders op de toren van de Sint 
Martinuskerk, Erik Brouwer in Angerlo, David  
Dieperink bij de Galluskerk, Raymond Reijnders 
vanaf de molen, Renate van der Beek vanaf de dijk 
bij de haven, Melroy Huuskes bij Binnenrijk, Rhavy 
Zwartkruis op de Klaverweide, Linus Leenders bij 

de Bingerdensedijk, Alfred Baars op de kerktoren in 
Lathum en Benjamin Baars bij Vogelvlucht (helaas 
niet op film opgenomen). Hiervoor nogmaals dank. 
Verschillende dorpelingen liepen de straat op om de 
trompettisten te horen, gevolgd door de 2 minuten 
intense stilte: een bijzondere belevenis gevolgd door 
hier en daar voorzichtig applaus. 
Ook de toespraak van de koning op de lege Dam 
was achteraf indrukwekkend om te zien. De  
verschillende opnames in onze dorpen, zijn door 
Ronald Lubbers samengevoegd in een video die 
op de facebookpagina van het comité te vinden is.  
(https://www.facebook.com/4en5meiLiemers/ 
videos/239594170712263/ )
Verder worden veel activiteiten die voor dit jaar zijn 
bedacht, volgend jaar in alle vrijheid opgepakt om 
de 75+1 herdenking te worden.

INGEZONDEN 4 mei Comité

‘Uit eten thuis’, smullen in Binnenrijk
Omdat Sophie van Het Hof Van Giesbeek al langer 
met de gedachte liep om voor de bewoners van het 
Binnenrijk op culinair gebied iets te doen, pakte ze 
de intelligente lockdown aan om eens lekker voor 
de bewoners te koken. De bewoners waren door 
de lockdown gedwongen af te zien van bezoek en 
Sophie vond dat daar wat leuks tegenover moest 
staan. Dit geheel in het teken van haar respect 
voor de oudere medemens en vanuit haar Poolse 
gastvrijheidgevoel. Voor 24 mensen werd de  
middagmaaltijd om 12 uur bezorgd door Martin  
en Sophie en die aangeboden aan gastvrouw  
Jolanda en de leidinggevende van het Binnenrijk 
Nancy Groot. De bewoners die de warme maaltijd 
in de namiddag gebruiken kregen hun maaltijd  
rond vijf uur ’s middags aangeboden.  De drie  
gangenmaaltijd werd in de keuken van HHVG  
bereid en in speciale boxen lekker warm  
aangevoerd zodat alles op smaak kon blijven. 
En dat alles op smaak gebleven was hebben de  
bewoners gemerkt omdat ze er heerlijk van  
gegeten hebben. Ze vonden het een mooi gebaar 
van HHVG en hebben genoten.
Maandag 25 mei zijn de bewoners èn de toppers  
van de zorg in het Binnenrijk getrakteerd op  
schalen met heerlijke haring door Visspecialist  
Sebastiaan.
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Gezonde afstand, deel II: Vitale beroepen
Mijn vorige stuk eindigde met de open vraag wie 
ons gaat vertellen hoe we een ‘anderhalvemeter-
maatschappij’ moeten vormgeven. Een vraag 
waar u het antwoord al op wist. Natuurlijk zijn 
het niet de politici of multinationals die onze  
maatschappij de weg kunnen wijzen. Het zijn de 
mensen uit de praktijk die weten wat er nodig is. 
Zoals in de zorg, waar nog steeds onvoldoende 
beschermende kleding is, omdat de regeltjes  
belangrijker zijn. En het zijn vooral de mensen die 
onafhankelijk tegen de problemen aan kunnen 
kijken: wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, 
muzikanten en dansers: Zij die al decennia te boek 
staan als mensen die werken aan ‘nutteloze linkse 
hobby’s’. Maar van wie zou u een brood kopen? 
Van de bakker of van de loodgieter? Dus wie weet 
meer van hoe we leven moeten? De IT-specialist 
of de levensgenieter? Meer dan 300.000 mensen 
werken in de culturele sector. Samen zorgen zij 
voor bijna 4 % van het volledige Bruto Nationaal 
Product. Velen worden daarbij niet eens meegeteld, 
omdat ze te weinig verdienen. In mijn ogen is het 
juist een belangrijke taak van dichters, kunstenaars 
en filosofen om zich uit te spreken over mogelijke  
wegen die wij kunnen gaan. Zij beschrijven  
wie wij zijn en wie we zouden kunnen zijn. 
Vandaag is het 5 mei. We vieren 75 jaar vrijheid. 
Maar houdt dit virus ons niet minstens zoveel in 
een houdgreep als die Fascistische bezetting van 
toen? Bij de beperking van vrijheid denken we 
in Nederland traditioneel aan het invorderen van 
fietsen, eten van bloembollen en Joodse mensen  
achter een kelderluik. Maar wat is eigenlijk  
vrijheid? Voor de beperking daarvan is geen  
buitenlands leger nodig. Dit virus drukt onze  
snotterige neuzen op de feiten. Vrijheid is naar 
buiten gaan als je dat wilt, met wie je dat zou  
willen. Vrijheid is sporten met anderen, een 

arm om iemand heen leggen zonder dat dat als  
bedreigend ervaren wordt. Vrijheid is reizen 
en andere culturen verkennen. Vrijheid is de  
mogelijkheid om bij degenen te kunnen zijn die je 
liefhebt. Vrijheid is het recht op educatie en zorg. 
Vrijheid is de ruimte die de kunsten bieden om 
dingen te tonen, zeggen of laten horen die NIET 
de normaal vertegenwoordigen. Het openen van 
deuren waar voorheen niemand het bestaan van 
wist. Deze crisis zorgt ervoor dat onze persoonlijke  
vrijheid het moet afleggen tegen het belang van 
de grotere gemeenschap. De afstand die je tot 
een ander houdt is blijkbaar niet meer aan jezelf. 
Het risico dat je zou willen lopen, wordt door de  
overheid bepaald. De een zou graag meer  
beschermende kleding dragen (maar die is er 
schijnbaar niet), de ander zou zijn zaak onder  
voorwaarden weer willen openen, maar krijgt 
daarvoor geen toestemming. Onze vrijheid is 
steeds meer een leeg woord dat wordt opgevuld 
met algemeen maatschappelijke belangen.
We zijn het beu: u en ik. Ik kan het merken. 
Het zal verstandig zijn, het volhouden van een  
anderhalvemetermaatschappij. Maar leefbaar is 
het niet. De buren, die toch dichterbij komen dan 
wijselijk is. Door omstandigheden letten wij soms 
een paar uur op hun zoontje. Anderhalve meter? 
Hoe dan?
De vrienden die een barbecue voorstellen, in de 
tuin uiteraard. De fietsers, die verdacht dicht naast 
elkaar voorbijrazen. Een fietslengte afstand was 
het toch? Of was het 20 meter? Samen sporten, 
om en om op de bokszak: als je eenmaal goed  
bezig bent, is die anderhalve meter snel vergeten.
Zondag had ik een fotoshoot met een model. De 
duimstok lag tussen ons in. Desondanks wil je 
soms iets duidelijk maken. Het meetgerei werd 
een aanwijsstok. Maar de afstand ging als vanzelf  

variëren. We zijn tenslotte mensen. Het gebrek aan 
een hand tot dank was pijnlijk.
Supermarkten zochten elk hun eigen oplos-
sing. Des te meer ben ik gedesoriënteerd als die 
Lidl waar ik zelden kom ineens verwacht dat ik 
mijn karretje zelf schoonmaak; met datzelfde  
sprayflesje desinfectiemiddel dat iedereen  
vastpakt. Voor er ontsmet is dus. Ik dacht dat er 
een algemene routine gevonden was. Niet dus. Dit 
kabinet stelt de juiste regels en verboden, maar het 
vinden van oplossingen legt ze bij ons. We zullen 
zelf moeten overleven.
Heeft u het ook gemerkt? Eerst was er vooral  
wantrouwen naar elkaar: dat gemene, dodelijke 
virus kon je van iedereen krijgen. Nu wordt er af 
en toe weer eens gelachen naar een ander in de 
winkel. Dat is het begin van het begin.
Vertrouw op die glimlach. Vertrouw op de jongen 
die snel zijn arm uitsteekt omdat die mevrouw 
anders op de harde tegels valt. Ik weet ook niet 
hoe, maar we gaan dit overwinnen. Zelfs de  
Rolling Stones maakten na acht jaar voor het eerst 
weer een nieuw nummer om ons te sterken in deze 
tijden. Her en der worden prachtige concerten 
op straat gegeven. Project ‘Kunst*Troost’ toont 
overal rondom Arnhem kunst achter de ramen. Het  
Nationaal Ballet plaatst een prachtige voorstelling  
(‘Hold On’) online, waarbij iedere danser zijn 
of haar aandeel danst vanuit thuis. Het zijn de  
Kunsten die wegen zoeken voor onze  
maatschappij om verder te gaan, in en na deze 
oorlog met Covid-19.
Ooit werd premier Winston Churchill gevraagd of 
er niet meer bezuinigd zou moeten worden op de 
culturele sector, om op die manier de oorlog te  
bekostigen. Het antwoord van Churchill zou  
geweest zijn:
“Then what are we fighting for?”
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INGEZONDEN Maurice Kummer

Zaalteam GSV’38 doneert 500 euro voor rolstoelbus Sep
Het zaterdagzaalteam heeft een donatie gedaan 
voor de aanschaf van een rolstoelbus voor Sep. 
Ieder seizoen speelt het zaalteam 10 eurocent per 
gescoord doelpunt voor een goed doel maar helaas 
hebben zij het seizoen door Corona niet af kunnen 
maken. Als voorstel voor dit seizoen kwam Sep in 
beeld na het lezen van een artikel in het Angerlo’s 
Nieuws. Sep is een 2 jarige jongen uit Angerlo en 
heeft na zijn geboorte een alles behalve goede start 

gehad. Hij heeft namelijk een zeldzame genetische 
afwijking waarvan er wereldwijd nog ongeveer 
260 andere met dit zogenaamde KAT6A syndroom  
leven. Na zijn geboorte had hij een dubbele  
hartafwijking waaraan hij na ruim 6 weken is  
geopereerd. Aanschaf voor een rolstoelbus is duur 
en het zaalteam hoopt met deze bijdrage iets te 
kunnen doen voor hem en zijn familie. Naast het 
basisbedrag van het zaalteam is er door sponsors  

Pacific Sport Nederland en ROVC technische  
opleidingen Ede het bedrag keurig afgerond. Voor 
meer informatie over Sep zie www.doneeractie.nl/ 
rolstoelbus-voorsep/-43137. Naast deze donatie  
heeft het team een flinke bos bloemen laten  
bezorgen bij  “Het Binnenrijk” als steun in deze  
Coronatijd voor de bewoners en verzorgers.

INGEZONDEN GSV’38

Sportief
Weinig echte sport te zien en dus springen de 
bobo’s en de commentatoren in het gat. Ik kijk 
er naar een die het gat wel gevuld krijgt; een  
massieve, bankvullende brok die een sport  
bespreekt waarin juist de pezige, sterke en relatief 
kleine, maar zeker niet de grote en zware dames  
en heren het winnende type zijn.  De spreker is 
ogenschijnlijk geen actieve sporter dus, maar, 
wie weet, ooit wel geweest. Want wanneer je  
bijvoorbeeld de olympische comités bekijkt,  
herken je in deze optocht maar zelden nog de 

sporter van weleer, wat velen toch echt wel waren. 
Moet hier natuurlijk wat broodmagere, meestal  
Engelse, hardlopers even apart nemen, die lijken 
nu nog fit genoeg voor een finale. Maar goed, waar 
het om gaat, hoe kijkt een ex-sporter in de spiegel, 
naar zijn veranderde lichaam, naar zoveel teveel 
precies daar waar zes buikbundeltjes het trotse  
bewijs waren van spier- en aantrekkingskracht.
Een excuus voor het teveel ligt natuurlijk ook daar 
waar zij nu hun sportieve plicht vervullen. Steeds 
maar weer aanzitten aan eindeloze lunches en 

diners, met niets anders te doen dan te luisteren  
naar wat al die zichzelf belangrijk vindende  
mensen in te brengen hebben. En uit pure  
verveling ga je je dan wel te buiten aan het buffet, 
aan de energiedrankjes die vroeger zo lekker en 
nuttig waren, aan toch nog maar het drankje bij 
alweer een nazit die je niet mag missen. 
En de volgende ochtend is er de douche, de helaas 
niet beslagen spiegel en het besef dat volharding 
en zelfopoffering nodig zijn waar het gaat om 
sportprestaties; nog steeds, ook als bobo. 
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Op de film van 66 jaar geleden
In de jaren zestig van de vorige eeuw werden 
muziekverenigingen financieel geholpen met 
de opbrengst van films die in hun dorp werden  
gemaakt. Ook de muziekvereniging zelf kwam  
natuurlijk in beeld. De opdracht voor het maken 
van de film kwam van de gemeente. De films  
dateren van 1963.
In alle drie de dorpen van de voormalige gemeente 
Angerlo zijn deze films gemaakt. Maar in Angerlo 
waren in het dorp al eerder opnamen gemaakt,  
namelijk in 1954. 
uit deze films hebben we enkele afbeeldingen die 
we de komende maanden in het Angerlo’s Nieuws 
zullen publiceren. We hopen op hulp bij het  
herkennen van de personen. Mogelijk zijn er ook 
enkele inwoners van Angerlo, die zichzelf op de 
foto herkennen. Die zullen dan de leeftijd van  
zeventig jaar gepasseerd zijn, want de film is 66 
jaar geleden vervaardigd.

De eerste foto uit deze reeks tonen we nu. Het is 
een groepje dames en meisjes, die de cameraman 
bij een woning op de film zette. 
Reacties over deze afbeelding gaarne naar 
Hanny Bolck, GSM 06 1452 2804 of via email:  
h.bolck@telfortglasvezel.nl of gewoon in de 
bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ  
Giesbeek.

Wie in de huidige tijd op de hoog gelegen Posbank 
een prachtige blik op de zuidkant van de IJssel 
verwacht, komt bedrogen uit. Bomen en struiken 
ontnemen het uitzicht.
In vroeger jaren was dat wel anders, getuige deze 
afbeelding. Wanneer de foto is gemaakt is niet  
bekend, maar de auto geeft het vermoeden dat dit 
toch ruimschoots voor de tweede Wereldoorlog 
moet zijn geweest.

In Lathum en Giesbeek vallen de schoorstenen van 
de steenfabrieken op. Ze zijn inmiddels allemaal 
verdwenen. Wellicht kunnen oudere lezers van het 
Angerlo’s Nieuws helpen aan te geven bij welke 
steenfabriek de schoorstenen op de foto hoorden. 
Reacties over deze afbeelding gaarne naar  
Hanny Bolck email: h.bolck@telfortglasvezel.nl of 
als gewone post sturen naar H. Bolck, Burg. van  
Rielstraat 14, 6987 AZ Giesbeek.

Gezicht vanaf de Posbank
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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

Wandelen? Fietsen? Inspectiepaden!
Inspectiepaden in Giesbeek
Het is prachtig wandelen en fietsen in Giesbeek! 
Veel wandelaars en fietsers maken graag gebruik 
van de dijken, de zogeheten inspectiepaden van 
het Waterschap. De afrastering langs deze paden 
is onlangs verwijderd; hier krijgen wij vragen over 
van inwoners. Ook vragen zij waarom er geen  
verlichting is langs deze paden. Dit lichten wij 
graag toe. 
Inspectiepaden
De paden waar het om gaat zijn inspectiepaden 
van het Waterschap die op primaire waterkeringen 
liggen. De waterkeringen zijn er om het achterland 
te beveiligen tegen hoog rivierwater. De paden die 
erop liggen zijn inspectiepaden, deze zijn bedoeld 
voor onderhoud en inspecties door het Water-
schap.  
Fietsers en voetgangers mogen van het  
Waterschap gebruik maken van deze paden. 

Het Waterschap onderhoudt deze paden, voor  
inspectiedoeleinden. Dit betekent dat er best een 
hobbeltje of een scheurtje in de verharding mag 
zitten, zolang dit maar geen gevaarlijke situaties 
oplevert. 
Afrastering
Het bestuur van het Waterschap heeft in 2012  
besloten om het aantal schapenafrasteringen 
langs waterkeringen af te bouwen. Dit betekent  
dat als een afrastering is afgeschreven deze  
verwijderd wordt en er geen nieuwe afrastering 
voor terugkomt. Dit was in Giesbeek het geval. 
Verlichting
Omdat het inspectiepaden zijn, plaatst het  
Waterschap hier geen verlichting. De paden  
mogen in het donker niet worden gebruikt. Dit 
staat aangegeven met bordjes aan het begin van 
de inspectiepaden.

Aan dit bord herkent u de inspectiepaden. Hierop staat 
aangegeven dat deze niet in het donker gebruikt mogen 
worden.

Wandelen op het 
‘Zwalmpad’
Als ‘extraatje’ bij de revitalisering van de  
dorpskern in Giesbeek is een wandelpad aangelegd  
langs het water van de Zwalm tussen de  
Gemeint en de Sluis. 
Bij de Gemeint begint het pad met een op een 
parkje lijkende ingang. Al snel loop je langs de 
Zwalm met uitzicht op het voorraadbekken en het 
Gemaal. Bij het kruispunt van de Bingerdensedijk 
en de Sluis wordt een volgend schitterend punt  
bereikt en wordt onder twee treurwilgen  
gewandeld. 
Het is geen lange wandeling, maar zeker de  
moeite waard. En indien gewenst kan de  
wandeling al snel vervolgd worden over de  
(inspectie) paden van de Bingerdensedijk in de 
richting van de haven van W.S.V. 
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Lichtpuntjes in coronatijd!
Paasstokken
Op Palmzondag maken de kinderen van de  
Protestante Kerk altijd paasstokken in de Wheme, 
het gebouwtje naast de kerk in Lathum. En net 
voor het einde van de dienst laten de kinderen in 
de kerk vol trots hun versierde paasstok zien. 
Maar wat doe je als kerkdiensten alleen nog online 
te volgen zijn.....?
Heel eenvoudig, alle kinderen ontvingen een tasje 
met stok, broodhaantje, eitjes, versierselen en het 
enige wat ze nog moesten doen was een foto 
naar de jeugdkerkleiding sturen van hun versierde  
paasstok!

TOP-koor 1,5 meter
Nooit verwacht dat we buiten muziek zouden  
maken voor het Binnenrijk met een paar leden van 
het TOP-koor op 2 meter afstand van elkaar. 
Een aantal bewoners van het huis hadden zich in 
het restaurant van het Binnenrijk geïnstalleerd en 
in de kamers aan de zijkant zaten in elke kamer  
5 à 6 bewoners voor de open ramen. 
We hoorden de bewoners zachtjes meezingen en 
zachtjes hoorden we het applaus uit het Binnenrijk 
wat hartverwarmend was. 
Een hele klus voor de verzorging om de bewoners  
zo te installeren, maar onze toppers van het  
Binnenrijk doen dat, zodat de bewoners even  
alles konden vergeten en konden genieten van de 
muziek. 

Back2School
Niet eerder hebben zoveel kinderen aangegeven, 
dat ze school, meester of juf en vooral elkaar  
missen, dat ze zo graag weer naar school gaan. Zo 
bijzonder, nooit eerder gebeurd.
En deze kinderen hebben de toekomst, dat belooft 
wat!
Ondanks alles, alle heftigheid, die corona met zich 
meebrengt, zijn er ook lichtpuntjes!

AN-Pareltjes in Coronatijd!
Het zijn barre tijden. Veel activiteiten zijn  
uitgesteld of afgelast. Veel binnen, in huis,  
zitten en als we dan een keer buiten komen, om te 
wandelen, te fietsen of om boodschappen doen, 
blijven we angstvallig, schichtig bijna op ruime  
afstand van elkaar. Heel goed natuurlijk, maar niet 
zo gezellig.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Mensen die het 
nodig hebben, kunnen op burenhulp rekenen. Kon 
altijd al natuurlijk, maar nu nog meer dan anders. 
Boodschappen van de Spar worden desgewenst  
thuisgebracht en bij de meeste van ‘onze’  
restaurants kunnen de heerlijkste gerechten  
worden besteld, worden deze thuisgebracht of 
kunnen ze worden afgehaald.

En -als het niet kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het wèl kan- voorzichtig worden er toch 
weer dingen ondernomen. u leest daar meer over 
in deze rubriek: optredens, hele maaltijden zelfs, 
voor de bewoners van het Binnenrijk, paasstokken 
maken, gezamenlijk een bijentuintje aanleggen en 
de kinderen mogen weer naar school. Ze kunnen 
niet wachten.
Allemaal pareltjes in deze voor velen eenzame  
tijden. Graag nodigen wij al onze lezers uit om 
hun pareltjes met de andere lezers te delen. 
Daarom, stuur uw pareltjes (liefst met foto) naar  
info@angerlosnieuws.nl. Leuk om te lezen en onze 
lezers brengen elkaar zo misschien op ideeën. 

Daan Köning

INGEZONDEN Anneke Nijman

AN-Pareltje Gratis tuincompost
Het is al jaren een goed gebruik dat het aanleveren 
van GFT-afval wordt ‘beloond’ met het gratis op 
mogen halen van tuincompost. 
Omdat het een te grote toeloop van belangstel-
lenden zou veroorzaken wanneer de hele regio op 
één zaterdagochtend zich van tuincompost zou  
komen voorzien, werd op 16 mei verschillende 
dorpskernen afzonderlijk langsgegaan.
Ook nu was de belangstelling groot en zowel de 
personenauto’s als de kruiwagens reden af en aan.  

Meezingen met de 
accordeon
Al lange tijd moeten de bewoners van het  
Binnenrijk binnen blijven en mogen geen bezoek 
ontvangen. Reden te meer om voor ander vermaak 
voor de bewoners te zorgen. 
Zo hebben zij kunnen genieten van het Top-koor 
en heeft op Hemelvaartsdag Anneke Nijman op 
verzoek van de bewoners een meezing-optreden 
verzorgd met haar accordeon.
Voor elk probleem is een oplossing: zo werden 
de bewoners verzameld in de verblijfsruimte en 
zat Anneke met de deuren open net buiten bij de  
parkeerplaatsen. 

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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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 maatregelen rond het coronavirus zullen er voorlopig geen 
kerkdiensten gehouden worden in de kerk.
 
Elke zondag is er een online-viering vanuit de samenwerkende kerken in de 
Liemers. De dienst is te bekijken via www.pkn-deliemers.nl
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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. 

Kerkdiensten Protestantse  
gemeenten in de Liemers

Er is al langere tijd samenwerking tussen de Protestantse gemeenten in  
Didam, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Lathum-Giesbeek. Door de  
coronamaatregelen is dit op het gebied van erediensten in een  
stroomversnelling gekomen. Omdat er geen kerkdiensten gehouden konden 
worden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, is er gekozen voor 
het maken van onlinediensten. In de verschillende kerken werd met veel  
creativiteit gezocht naar mogelijkheden. Maar al snel werd gekeken naar 
wat kunnen we samen doen? Vanaf mei zijn de diensten die zijn opgenomen  
rondgestuurd in de buurgemeenten. En konden we met elkaar meevieren.  
Vanaf eind mei is er steeds in één kerkgebouw een viering voor de hele  
Liemers.
De Pinksterviering zal een gezamenlijke dienst zijn, het thema is “Als een 
lopend vuurtje”. Alle voorgangers van de zes kerken zullen aan deze dienst 
meewerken. Daarna zal er wisselend in één van de kerken een dienst worden 
opgenomen en rondgestuurd naar alle gemeenten. We hopen zo met elkaar 
mooie vieringen te kunnen maken en elkaar te helpen en te ontlasten. u kunt 
de diensten meevieren via de website www.pkn-deliemers.nl

Vakantiegeld ontvangen
Terwijl de laatste Covid-variant gaten schiet in alle economische  
verwachtingen is overal in Nederland het vakantiegeld weer bijgeschreven. 
Met wat er al gespaard was staat er nu op veel rekeningen een lief centje te 
wachten op een fun-bestemming waar we dit jaar niet meer aan toe komen. 
Onze voorzichtige ouders waren blij en zuinig geweest met dit beetje extra 
houvast in onzekere tijden. En wij, wat doen wij, nu in ‘grappige’ reclames de 
ultieme vakantiebestemming Hinterhausen is. Gaan we potten of potverteren?
Ondanks dat we er ondertussen toch wel op voorbereid zouden moeten zijn, 
per slot van rekening is Covid in die zin geen nieuw fenomeen meer, is dit 
vaak nog een open vraag. De buurman die een boot kocht, want op het water 
heb je nog de ruimte, die wel, maar dat is de uitzondering. En wij. Wij kochten 
een hond, want ‘dan blijf je niet binnen zitten en heb je het hele jaar door dat  
vakantiegevoel in huis’. Nu nog de tuin afzetten, hekjes in huis maken en  
verdere voorbereidingen die voor een deel het vakantiegeldprobleem  
oplossen. Maar verder zijn er best wel veel mensen bij wie het geld in de zak 
brandt, maar die nog geen idee hebben van wat, waar en hoeveel ze ermee 
gaan doen. 
Dat probleem is bij anderen ook bekend. Deze week ben ik gebeld door een 
paar goede doelen wervers. Zij hebben wel een goede bestemming. En ergens  
ben ik daar boos over. Door hun vraag is opeens dit vakantiegeld ook een 
ethisch probleem: waarom geld waar je geen plannen voor hebt niet  
weggeven? Om mijn geweten te sussen doe ik wat, een beetje maar. Niet te 
veel, het is toch mijn vakantiegeld. Dat vanaf nu, in porties van gemiddeld 85 
euro per maand, verdwijnt richting mijn nieuwe beste vriendin, Kato de hond. 
Zo krijgt mijn vakantiegeldbesteding niet echt een morele rechtvaardiging, 
maar wel een goed doel.

Zo’n heerlijke lenteavond
Afgelopen vrijdag, zo’n heerlijke lenteavond en daar wil je extra van genieten. 
Nu zijn wij geen liefhebbers van het ritueel vlees verbranden in eigen tuin, dat 
barbecueën heet. Voor een echt culinair hoogtepunt besteden wij het koken 
veel liever uit, in de bekwame handen van de professionals. Koks: daar hebben 
wij er in onze dorpen gelukkig een paar bijzonder begaafde van. En ook in 
deze dagen zijn zij druk met de mooiste gerechten. uit eten is altijd gezellig, 
maar een sublieme, culinaire take-out maaltijd in eigen tuin is heel bijzonder 
en echt intiem. Om onze avond compleet te maken hebben we de bijpassende 
wijn ook laten bezorgen. Geweldig.
Kiezen was niet zo moeilijk. Op de site van het Angerlo’s Nieuws vind je 
de keus en de contactgegevens en de meesten zijn bovendien te volgen op  
facebook. Daarom: zo uit eten in je eigen tuin is niet alleen gezellig en lekker, 
je geeft de lokale restaurateurs ook een steuntje in de rug. Dan hou de onze 
kwaliteitszaken overeind en dat is ook lekker als we weer uit deze coronatijd 
komen. Dus maak er een moois avond van, ook voor die horeca ondernemers 
in onze dorpen. 
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom
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Muziek maken in Corona-tijden, een inkijkje bij Harmonie Nieuw 
Leven uit Angerlo
We hadden u rond deze tijd graag uitgenodigd voor 
ons mooie 100-jarige jubileumconcert op Huize 
Bingerden. Maar zoals u ligt vanwege de Corona-
maatregelen al ons openbare muzikale werk stil. 
Dat wil zeker niet zeggen dat onze muzikanten stil 
zitten. We geven u daarom graag een klein inkijkje 
in het leven van één van onze muzikanten. Ton van 
de Heuveling is al jarenlang klarinettist en kwam 
speciaal voor het jubileumjaar weer bij Nieuw  
Leven spelen. Met zijn vele jaren ervaring is hij een 
welkome aanvulling op de club. Hier en schets van 
zijn muzikale wel en wee in eigen woorden:
Wat ik vooral mis is het samenzijn met andere 
muzikanten, het repeteren om gezamenlijk tot een 
mooi concert te komen. Ik ben dan altijd toch wel 
wat gespannen hoe het concert verloopt. Enkele 
belangrijke concerten zijn dus niet doorgegaan,  
waaronder ons gezamenlijke concert met  
Gregorius uit Giesbeek. We zouden ook met Nieuw 
Leven een nieuwe mars spelen, die dan voor het 
eerst uitgebracht zou worden
Nu alles stil ligt hebben we gelukkig de App van 
Nieuw Leven en houden elkaar op de hoogte  
en sturen we elkaar, aangespoord door de  
muziektheorie van Ruud, onze dirigent, elkaar  
stukken toe wat we zoal oefenen op ons  
instrument. 
Op het verzoek om tijdens Koningsdag het  

Wilhelmus te spelen heb ik ook meegedaan.  
Vanuit mijn tuin heb ik dit op klarinet gedaan en 
aangevuld met het spelen van Lang zal hij leven. 
De buurt was aan het meegenieten. 
Ik denk dat we nog wel een aantal maanden 
in deze situatie blijven zitten en zal dan al mijn  
studieboeken wel hebben doorgespeeld. Gezien 
mijn leeftijd moet ik wel iedere dag oefenen. Je 
moet je ademhalingstechniek bijhouden en de 
vingers beginnen wat minder soepel te worden. 
Ze zeggen altijd oefening  baart kunst. Iedere dag 
een tijdje blazen is beter als een keer in de week 
wat langer.
Voor mij mag deze tijd gauw voorbij zijn. Het  
samen blazen, het samen pauze houden en vooral 
de derde helft dat mis ik toch wel. Maar ook de 
samenwerking met je medemuzikanten en de  
dirigent ervaar ik als een gemis. 
Naast onze individuele muzikanten hebben we 
als vereniging ook gelukkig kleine lichtpuntjes 
in deze tijd. Zo helpt de Rabobank ons met een  
substantieel bedrag uit het Coöperatief fonds 
waarvoor hartelijk dank in deze ook financieel 
moeilijke tijd. 
Kortom, het blijft een bijzondere tijd, maar  
gelukkig mét de muziek die ons er doorheen helpt. 
Met een muzikale groet van Nieuw Leven uit  
Angerlo. 

INGEZONDEN Richard Klooster

De werkzaamheden op het Dorpsplein in Giesbeek 
zijn ondanks de gevolgen en de maatregelen door 
de coronacrisis door KWS opgepakt en het werk  
vordert gestaag. De verschillende onderdelen 
van het toekomstige dorpsplein krijgen steeds 
meer vorm. Zo zijn de parkeerplaatsen al bestraat 
en de blauwe ‘buizen’ op de foto zijn voor de  
toekomstige waterpartij. Binnenkort wordt ook de 
bestrating rondom de brandweerremise opgepakt,  
zowel tussen de Kerkstraat en de Pastoor  
Slingerstraat als tussen ‘de Schuurtje’ en de  
Melaniastraat. (de noordkant van het Dorpsplein)
Doordat het Dorpsplein nog helemaal openligt, is 
de dinsdagmiddagmarkt tijdelijk verplaatst naar 
de pastoor Slingerstraat (naast de voormalige  
Rabobank). Ook op donderdagochtend is  
Visspecialist Sebastiaan op deze plaats te vinden.

Vanwege de 1,5 metermaatregelen staan de  
klanten van de verschillende kramen vaak ruim uit 
elkaar op straat. Het verkeer houdt hier rekening 
mee en gaat stapvoets.
Ondertussen gaat ook het werk aan het laatste 
deel van de Wethouder Teeringstraat door. Door  
verschillende omstandigheden, hoge IJssel, 

lage IJssel, dus hoge grondwaterstand, lage  
grondwaterstand, testen op Coronavirus in het 
riool etc etc, duurt dit werk langer dan verwacht.  
Bovendien zijn enkele goten in de Barenbroeklaan 
en de Gemeint vervangen omdat ze niet voldeden. 
(Bron: VKS-app)

Revitalisering Dorpskern Giesbeek: Dorpsplein en Markt

Het dorp weet wel beter
In een dorp als het onze zijn de oplettendheid  
groot en de geheimen tijdelijk.  Zeker voor  
mensen die een goed ‘boerenverstand’ hebben. 
Steeds weer wanneer er iets vreemds aan de hand 
is, een opvallend nu wel verleende vergunning of 
een onverwacht toegewezen woning bijvoorbeeld, 
gonst het van de geruchten: wie is een vriendje van 
wie en wat is de tegenprestatie. En alles wat gonst 
is niet per se waar en zeker niet bewijsbaar, dus 
gaat na verloop van tijd de onrust weer voorbij.  

Maar hoe goed de deksel ook op bepaalde  
geheimen geschroefd lijkt, hier bij ons is het  
geheugen lang en loslippigheid onderdeel van de 
cafe- en feestcultuur. Dus uiteindelijk steekt de  
geruchtenstorm nog een keer op en wordt dan  
definitief afgesloten met een ‘zie je nou wel’. 
Dat laatste verwondert me, ook nu weer. Want 
wanneer mensen in bepaalde posities niet integer 
gehandeld hebben, dan reken ik op een vervolg. 
hele tritsen aftredende ministers tonen aan dat dit 

toch een goede gewoonte lijkt, wanneer zij door 
de tweede kamer, toch ook een soort dorp, betrapt 
zijn op het rijden van een scheve schaats. Maar 
in onze dorpen krijgen de zondaars niet alleen  
vergeving, maar zelfs een goedkeurend klopje 
op de schouder en een ‘slim gespeeld’ in de oren  
gefluisterd. Want ‘zo werkt het hier nu eenmaal’. 
Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. En waar de 
slimmen het spelletje spelen, moet je dus ook slim, 
en vooral niet integer zijn. Is dat de les?
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Integrale regionale kerkenvisie in de Liemers
De gemeenten in de Liemers en Doesburg willen 
kerkgemeenschappen en inwoners van hun steden  
en dorpen ondersteunen om te komen tot een  
duurzaam toekomstperspectief voor de  
leegkomende of leegstaande kerkgebouwen. De  
gemeenten vragen de hiervoor beschikbare  
rijksbijdrage aan; per gemeente € 25.000,-. Door de 
krachten en de middelen te bundelen wordt ingezet 
op een regionale en integrale kerkenvisie.
In Nederland is de ontkerkelijking al langere tijd 
aan de gang. Steeds meer kerken sluiten hun  
poorten en/of krijgen een andere bestemming. Zo 
heeft begin juli 2019 het bestuur van de parochie  

Sint Willibrordus laten weten dat 9 van de 13  
katholieke kerkgebouwen in 2021 zullen sluiten. 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
ondersteunt daarom in de periode 2018 tot en met 
2021 de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op 
gemeentelijk niveau. Dit vanwege de (dreigende) 
leegstand van kerkgebouwen.
Gemeentegrens 
De kerkelijke gemeenten houden niet op bij de  
gemeentegrens. Zo wordt er vanuit Doesburg voor 
de Protestantse kerken ook gekerkt in Angerlo en 
Hummelo-Keppel en omgekeerd. De parochie Sint 
Willibrordus bestrijkt de complete grondgebieden 

van de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort 
en Doesburg. Mede daarom bundelen de Liemerse  
gemeenten en Doesburg de krachten.
Keuzes over het totale kerkenbestand
De kern van een integrale en regionale kerkenvisie  
bestaat uit het aangaan van de dialoog tussen  
alle betrokkenen: gemeenten, kerkelijke  
gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en  
inwonerorganisaties. Doel is om gezamenlijke en 
gedragen strategische keuzes te maken over een 
haalbare toekomst voor de kerkgebouwen in de 
regio.

INGEZONDEN
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Gemeente

Het geheim van productiever werken
We willen iets met je delen, al is het minder  
geheim dan de titel je doet vermoeden. Het geheim 
van productiever en met meer energie werken is… 
pauze houden! Ja echt! Geregeld momenten niks 
doen levert je meer op dan je denkt. We leggen 
het uit.
Waarom je toch pauze zou moeten nemen, 
ook als je niet moe bent
Wanneer jij meters aan het maken bent en de tijd 
vliegt, kom je misschien niet op het idee om pauze 
te nemen. Toch is het verstandig om momenten  
in te lassen waarbij je afstand neemt van je werk. 
Dat kan al met een paar seconde wegkijken  
van je scherm. Zo’n (micro) pauze lijkt niet veel 
voor te stellen maar is erg belangrijk voor je  
werkhouding en herstel van je brein. 
Concentratie en herstel
De hersenen hebben bij een gemiddeld mens een 
aandachtspanne van 40 minuten. Daarna wordt 
onze concentratie minder en ga je meer fouten 
maken, ben je sneller afgeleid en zal je langer over 
een taak doen. Er zijn vele onderzoeken gedaan 
die dit bevestigen. Eén daarvan is in 2012 gedaan 
waarbij chirurgen tijdens een lange operatie om 
het uur een korte pauze namen om wat rek en 
strekoefeningen te doen. Wat bleek, de chirurgen  
die de pauzes namen konden zich beter  
concentreren en maakte testen sneller en beter  
dan collega’s die onafgebroken hadden  
doorgewerkt.
Pauzes zijn goud waard
In een pauze gebeurt er iets magisch, je hersenen  
resetten zich als het ware. Tijdens een pauze  
hebben je hersenen de tijd om de informatie 
die binnen is gekomen te verwerken en nieuwe  
verbanden te leggen. Niet gek dat wanneer je  
wegkijkt van je scherm en naar buiten aan het 
staren bent, creatieve ideeën zich opdoen. Wil 

je er een schepje bovenop doen en je pauze  
optimaal benutten voor het herstel van je hersenen?  
Beweeg dan in je pauze. Lopen, fietsen of andere  
beweegmomenten stimuleert creativiteit en  
vermindert het stresshormoon. Een korte  
wandeling kan voor het eurekamoment zorgen 
waar je de hele ochtend je hoofd over aan het  
breken was! 
Kies voor kwaliteit
Goed pauze nemen is moeilijker dan je denkt. 
Je ene scherm inwisselen voor het anderen doet 
niet veel goeds voor je hersenen. Kies dus voor  
kwaliteit en gun jezelf een rustmoment waarin je 

kan opladen. Voor een micropauze, is zoals boven 
genoemd naar buiten staren of even rekken en 
strekken voldoende. Een iets langere pauze duurt 
een minuut of 5. Hieronder valt je toiletbezoek 
of koffiebreak. Maak van deze korte breaks een  
gewoonte om je werkhouding te veranderen, van 
zittend naar staand werken Je langste pauze is 
de lunchpauze. Hierin neem je voor minimaal 30  
minuten onafgebroken afstand van je werkplek. 
Probeer met je volle aandacht te eten, maak een 
wandeling en laat je niet verleiden tot scrollen 
door je social media. Snel je bammetje happen 
achter je bureau kan dus echt niet meer!

De Plusbus Doesburg gaat weer rijden
Doesburg-Met ingang van maandag 8 juni gaat 
de Plusbus Doesburg weer beperkt rijden met een 
tweetal bussen.
Dit heeft mede te maken met het weer hervatten 
van de dagbestedingen, welke ook in aangepaste 
vorm weer gaan opstarten of al zijn opgestart.
Hierbij dienen uiteraard de veiligheidsregels -zoveel 

als mogelijk is- in acht te worden genomen, dus 
o.a. niet meer dan 2 passagiers in een bus tegelijk  
vervoeren en beschermingsmiddelen gebruiken.
Iedere passagier zal een mondkapje dienen te  
dragen. Deze zullen door de passagiers zelf  
aangeschaft moeten worden. Heeft u geen  
mondkapje, dan kunnen wij u helaas niet vervoeren.

De Plusbus Doesburg is vanaf 8 juni bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
T: 06 41 91 77 57 
E: plusbus.doesburg@gmail.com
Of kijk op onze website www.plusbusdoesburg.nl

INGEZONDEN Ineke Fortanier
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AN- SUPPORTER

Gezocht: AN-Supporter
Het Angerlo’s Nieuws: Eigen nieuws, op papier gezet door mensen uit onze 
dorpen. Allemaal vrijwilligers die zo op hun manier een steentje bijdragen  
aan onze dorpen. Wij kunnen echter niet verder zonder een extra  
financieel zetje in de rug. Daarom vragen wij u lid te worden van de 
AN-supporters; een harde kern lezers die ons financieel ondersteunen. u  
betaalt als AN-supporter € 24,00 per jaar voor 12 edities en krijgt  
daarvoor een ereplaats in ons supporterscolofon, dat vast onderdeel is 
geworden van het Angerlo’s Nieuws.

Doe mee, wordt AN-supporter 
u kunt het bedrag overmaken naar: ‘Stichting Angerlo’s Nieuws’ IBAN-
nummer NL 50 RABO 0321 6455 29 onder vermelding van ‘Angerlo’s 
Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.

A. Breure en L. Nijman • Fam. Klein Herenbrink • Wim Roelofs en  
Marianne Smits • Ghonda van den Broek • Henk en Janny Derksen • H.W. Peters  
• J.G. Kelderman • Hengepsportver. Ons genoegen • uit de verf Communicatie 
• 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
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 Vrouwenvereniging 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 • Wim en Connie Mulder • Stucadoors- en  
terrazzobedrijf Tonin V.O.F. • 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 en Tanja 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 Mooren • 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 • Anne en Kees 
Dikkers • Hr. Gronloh en Hr. R. v. Dijk • Henny en Otto Bonte • Henk en Ineke Kock •  
Fam. Klein Herenbrink • Henk en Miriam Wieggers • Jan en Willie den Hartog-
van Beek • Jan en Maria Giesen • Govert en Carla Koers • W.M. Ipskamp en  
R. Ipskamp-Knuman • Hans en Susan Driessen • Maarten en Nicolien Soethof 
• Paul en Marleen Albers • M. en F. Mosterman • Anton en Marjan Rabeling •  
Dietmar en Wencke Huber • St. Dorpshuis Angerlo • J. Groen en J. Groen-Seegers • 
Wilbert en Trea v. Haren • J.G. Kelderman • Jan en Gerda Polman • Hengelsportver.  
Ons Genoegen • Ries Wieggers Transport B.V. • H. Wolters • Ghonda van den Broek 
• Ww. A. Maatman-Hennekij • Jeanne Brommer en Gerard Kaper • uit de Verf  

Communicatie • H.W. Peters
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.



Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. 
Op onze website kunt u lezen welke richtlijnen wij hanteren voor reserveringen per 1 juni. 

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 ontwikkelingen 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

VEERPONT DE VEERSTAL

Het pontje gaat vanaf 1 juni 2020. 
weer dagelijks varen 

vanaf 10.00 uur

Vanaf 1 juni gaat het 

restaurant en terras 

weer open voor 

gezinnen. 

U kunt telefonisch, per e-mail of op 

www.veerstal.nl een tafel reserveren. 

SUPERMARKT DE VEERSTAL

De supermarkt is dagelijks 
geopend van 08.00 tot 10.00 uur voor 

o.a. verse broodjes, ijsjes, blikje fris-
drank etc...
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