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Juli
Op weg naar het nieuwe normaal gaan we 
aan de slag om de economie op te peppen. 
Een korte vakantie, een paar keer weer lekker  
buiten de deur gegeten, hond, aircooler 
en vrieskast gekocht: wat in maart in de  
portemonnee bleef, gaat er in juli wel uit. 
Precies wat de economen ons aanraden om 
in een V-vorm uit het dal te klimmen. Niet 
sparen, maar uitgeven, al wringt dat nog een 
beetje. Ook omdat het diezelfde economen 
waren die tien jaar geleden verordonneerden 
dat we, om binnen de 3% norm te blijven, 
veel van onze voorzieningen moesten kapot 
bezuinigen. Het is maar een voorbeeld in wat 
nu een maand van tegenstellingen is. Van een 
maand tussen hoop en vrees over welvaart,  
gezondheid, werkgelegenheid en nog  
zoveel meer. Vreemd, juist juli een maand 
voor zwartkijkers?
Dit jaar misschien wel. Want het nieuwe 
normaal betekent dat je het oude, het  
vertrouwde, moet loslaten. Alles verandert, 
maar dit keer zeker niet omdat iemand dat 
wil. En ik hang er nog tussenin; wil niet, maar 
moet wel mee.
Voor het te warm wordt pak ik de zeis en ga 
het onkruid in de berm te lijf. Een traag klusje 
waarop ik me moet concentreren, want voor 
een mooie ronde slag is geen ruimte. Tijd om 
te genieten: van de blauwe lucht, de hommels  
en lieveheersbeestjes. En het groen dat 
de grond uitschiet en ik nu meedogenloos 
van blad en bloei beroof. Ook dat is een  
tegenstelling misschien, maar wel een die, als 
vanouds, hoort bij juli. 

Dan liever de lucht in

Het was een droom die bijna uitkwam voor  
Karsten Huber.: piloot bij de luchtmacht. Helaas: 
alle testen succesvol afgelegd maar wel uitgeloot. 
Moeder Wencke regelde voor zijn verjaardag een 
bijzondere troostprijs: een begeleid vlieguur in een 
Cessna 172. Maandag 20 juli was het zover. Een 
prachtig heldere dag voor een spetterende mooie 
vlucht. Karsten had wat geoefend in een simulator,  
maar de realiteit is toch net wat anders. Toch,  
vanuit de lucht, probleemloos Giesbeek gevonden 
en een aantal prachtige plaatjes geschoten.
Is jouw vakantie misschien in het water gevallen. 
Ga dan liever de lucht in. Volgens Karsten een  
gouden idee, want na het landen was er nog maar 
een wens: ‘Nog een keer’. 

SPECTACULAIRE ZOMER 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
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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

Grondwatermeetnet onmisbaar bij verruimen Twentekanalen

De Twentekanalen zijn van groot logistiek belang voor de scheepvaart van en 
naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Omdat het vervoer over 
water in deze regio de komende jaren toe gaat nemen, is het noodzakelijk om 
de Twentekanalen te verruimen. Voor, tijdens en na de werkzaamheden wordt 
in het projectgebied het grondwater nauwgezet gemonitord met apparatuur 
van Eijkelkamp Soil & Water.

In opdracht van Rijkswaterstaat worden de Twentekanalen van Delden 
naar Almelo en van Delden tot Enschede over een totale lengte van zo’n  
35 kilometer overal verdiept en op sommige plekken ook verbreed. Nu varen 
schepen met halve ladingen omdat ze anders te diep liggen. Straks gaat het 
allemaal efficiënter en veiliger omdat ze meer kunnen vervoeren en elkaar 
kunnen passeren. Tijdens de werkzaamheden aan de Twentekanalen kan er 
grondwateroverlast optreden. Door het wegbaggeren van de sliblaag bestaat 
namelijk de kans dat de afdichtende werking wordt aangetast. 

Er zijn nu maar liefst 254 peilbuizen, voorzien van grondwatersensoren en  
modems, in woonwijken, agrarische gebieden en dichtbij het kanaal  
geïnstalleerd om zo snel mogelijk reacties van de grondwaterstanden te  
kunnen meten als gevolg van de werkzaamheden. 

Kijk voor de video over het Twentekanalen project op het Royal Eijkelkamp 
YouTube kanaal: https://youtu.be/0zwosdV7EbY 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?
Met ut racisme vilt ut wel met in Nederland 
zei Johan Derksen in Veronica insite, nodat tie 
eerst un geintje had gemaakt øver Akwasi. Da 
geintje viel niet bi-j iedereen in goeie aarde. 
Over smaak vilt niet te twitsen, mor disse keer 
had dat toch un andere lading. Nederland  
besteet niet meer alleen uut kèèskoppen. 
un hoop minsen hebben un kleurtje en, of  
kommen uut un andere cultuur. En doar aan 
vastgekoppeld hebben ze andere gebruuken.  
Veur zover we doar wederzijds gin last 
van hebben mag ieder hier zien gang goan 
en is ut vrijheid blijheid wat de klok sleet.  
Alleen vinden un aantal van de gekleurden  
dat dur un hoop minsen zun die hun  
discrimineren. Alleen al ei bi-jveurbeeld un 
andere dan un Nederlandse naam heb, dan 
woj duk niet uitgenodigd ei solliciteer. un 
oplossing zou kunnen zin dat ei un dubbel 
paspoort heb, dei dan ook twee namen krieg 
un Marokkaanse of Turkse en un Nederlandse  
naam, want vaak geet ut øver disse twee  
bevolkingsgroepen. Ei dan met ow  
Nederlandse naam solliciteer en je heb 
de goeie papieren en ervaring, woj op ow  
Nederlandse naam misschien veur un proatje  
uutgenodigd en hei de kans um ow te  
profileren. Je zou ok kunnen zeggen as  
regering: okee hebben we 10 procent niet 
autochtonen in Nederland dan mot ok ieder 
bedrijf 10 procent niet autochtonen in dienst 
nemmen. Mor doar is nog lang niet ieder ut 
mee eens. Johan Derksen kan as kèèskop  
eigeluk niet goed weten of ut wel meevilt met 
discriminatie in Nederland.  Hi-j heurt niet 
wat minsen met un kleurtje altiet nor de kop  
geslingerd kriegen. ut meest rond Sinterkloas 
en Zwerte piet.  Roetmop, zwarte, aap, en  
andere nog onvriendelukker termen heuren ze. 
Ok worden ze dur vaak uutgepikt bij Schiphol 
alleen um hun kleurtje. Zwerte Piet mot mor 
us un ander kleurtje kriegen, Roetvègen  Piet. 
De kinderen mik da niks uut. un sterk staaltje 
van dommugheid nor un gekleurde medemins 
maakte  iemend un keer met, toen die in un 
collegiale setting met twee kèèskoppen en een 
zeer zwarte man bi-j mekaar stonden. Op un 
geven moment zei dur  een tegen die zwarte 
man: hé loat mien de binnenkant van ow  
handen us zien….. die zun bijna rose…., wej 
wel da apen dat ok hebben? Hahahah.  De  
moraal: let op ow woorden en niet elke  
witmens weet wat minsen met un ander  
kleurtje veur discriminerende dingen  
metmaken.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Dat er in Giesbeek een aantal mini-biebs staan, 
is inmiddels wel algemeen bekend. Geregeld zie 
ik mensen pauzeren bij zo’n kastje, even neuzen 
en iets meenemen of neerzetten. In de “echte”  
bibliotheek onderin de Brede Blik staat ook een 
weggeefkast van Omroep Gelderland. Sinds kort is 
daar nog een initiatief bijgekomen: de Plantenkast 
Vol Klein Geluk.
Gwen Soethof-Ververs kweekt al jaren haar eigen 
bloemen en groentes. Hier schrijft ze ook over op 
haar blog www.ateliervoorkleingeluk.nl . Ze merkte 
dat ze het leuk vond om met kennissen zaailingen 
en stekjes te ruilen. Soms had ze ook simpelweg 
teveel plantjes. Maar wat doe je daar dan mee? 
Weggooien is zonde en de ruimte in haar eigen tuin 
was ook beperkt. Toen ontstond haar idee van een 

weggeefkast voor planten.
Iedereen die wel eens door de Veldweg komt, 
heeft hem ongetwijfeld zien staan. Vlak achter 
de schuur van de oude smederij staat een houten 
kast met glazen deurtjes. Iedereen die dat wil, mag 
een plantje meenemen of plaatsen. Zo zijn er al  
cosmea’s, zonnebloemen, papavers, frambo-
zen, maar ook verschillende verse kruiden en  
kamerplantjes naar een nieuwe eigenaar gegaan. 
Verder liggen er ook allerlei zaadjes, voor als je zelf 
eens bloemen wilt proberen te zaaien.
Dus, als je pannenkoekplant teveel baby’s maakt, of 
als je teveel sla gezaaid hebt, of gewoon even wilt 
kijken wat er te halen valt? Wees welkom en neem 
een kijkje. Op naar een huis en tuin vol klein geluk!

Plantenkast Vol Klein Geluk
INGEZONDEN Nicolien Soethof

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in 
de gemeente Angerlo. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge  
mensen. Het is een ziekte van het centrale  
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het  
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen  
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen  
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS 
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De 
eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers  

weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig.  
Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de 
MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact,  
ook op het Nationaal MS Fonds. Door de  
maatregelen hebben we onze fondsenwervende 
evenementen moeten uitstellen of afgelasten.  
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas 
niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek 
naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 
twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek (16-21 november 2020):
Collectanten gezocht in Angerlo!

INGEZONDEN Leontine Heisen

Welkom, 
of toch niet ?
“WELKOM” staat er op onze voordeurmat, maar dat 
geld niet voor iedereen.
Hoe bedoel je zie ik je denken.
Er heeft een hond ’s nachts de vervelende gewoonte 
op onze mat te poepen, dus wij staan geregeld ‘s 
morgens vroeg in zo’n heerlijk smeuiige keutel.... 
Dit geldt niet alleen voor ons, er zijn nog twee  
adressen in de buurt, waar hetzelfde gebeurt.
Die hond loopt dus duidelijk los en het baasje/
vrouwtje heeft geen idee wat hun viervoeter aan 
het doen is.
Wij zijn echte dierenvrienden, maar er zijn grenzen.
Dus het verzoek: hou je hond aan de riem en let  
beter op, zodat deze ergernis vanaf nu tot het  
verleden behoort. 

INGEZONDEN Ronneke en Martijn Fohr

De Open tafel 
Angerlo
Het is al jaren de gewoonte dat er in Angerlo één 
keer in de 2 weken gelegenheid is om samen te eten 
in centrum “De Meent”.
Door de coranacrisis moesten we daar helaas mee 
stoppen! De deelnemers en vrijwilligers hebben dit 
al die maanden erg gemist.
Er zijn nu plannen om op 1 september hier weer 
mee te beginnen. Hierbij nemen we de richtlijnen 
van het RIVM uiteraard in acht.
De open tafel, is bestemd voor 55+ en vindt plaats 
op dinsdag om 12.30uur in de even weken in  
Centrum De Meent te Angerlo. De onkosten zijn 
€8,50 per persoon voor een 3-gangen maaltijd
Wilt u hier ook aan deelnemen of wilt u meer  
informatie, neem dan contact op met Caleidoz  
Zevenaar 0316-526994

INGEZONDEN Rikie Giesen
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Papiercontainer in 
de brand
In Giesbeek is in de nacht van 3 op 4 juli in de  
Gemeint een papier-container in de brand gestoken. 
Buurtbewoners hebben de brand met pannen water  
geblust en ook de brandweer is nog ter plaatse  
geweest. Drumfanfare Red & Black vraagt met klem 
om uw container niet ‘s avonds al aan de weg te 
zetten, maar pas op de zaterdagochtend zelf. We 
gaan vanaf 9.15u rijden. Als uw container vol zit 
kunt u het er gerust naast zetten, maar maak er dan 
een bundel van of zorg voor een stevige doos om te 
voorkomen dat het verwaait. Onze dank!

INGEZONDEN Red & Black

Lieve familie, vrienden en buren, 

Ik wil jullie via deze weg bedanken voor de  
belangstelling die jullie getoond hebben bij het 
verlies van mijn lieve vrouw Antje Ijsselstijn-
Ribbers. 
Ik stel alle kaarten en mooie bloemen zeer op 
prijs en voelde me geliefd in deze zware periode. 
Ik hoop dat ik een ieder van jullie de komende 
periode in goede gezondheid mag blijven zien!

Liefs 
Johnny IJsselstijn

Bedankt

Bedevaart Kevelaar
I.v.m. met het corona virus gaat de Bedevaart naar 
Kevelaar dit jaar niet door.
Volgend jaar hopen wij elkaar weer in goede  
gezondheid te ontmoeten.

INGEZONDEN H.Janssen-Evers

In deze editie valt te lezen dat het de bedoeling  
was dat St. Gregorius haar 100-jarig in 2020 
groots zou vieren, maar veel activiteiten moesten  
worden gecanceld zoals de verkoop van loten 
in april, de verkoop van geraniums in mei en de  
snuffelmarkt in juli en ook het geplande  
jubileumfeestweekend kon ook niet doorgaan. Het 
is verzet naar 5 en 6 juni 2021.
Doordat deze activiteiten niet door konden gaan 
loopt de fanfare inkomsten mis. Inkomsten om 
een financieel gezonde vereniging te houden en te  
zorgen voor continuïteit binnen de jeugdopleiding 
en de vereniging in zijn geheel. 
Het is dan ook erg fijn dat er een  

Supportersvereniging is die St. Gregorius  
ondersteunt en begin juli verraste met een gift. 
Op donderdag 9 juli hebben de mannen die op 
de foto staan een container vol oud ijzer geladen. 
De opbrengst kwam geheel ten goede aan de  
100-jarige fanfare waarvoor dank namens bestuur 
en leden van Gregorius! De Supportersvereniging 
dankt hun gever weer voor het gunnen van het 
oude ijzer. 
Heeft u ook oud ijzer en wilt u dat kwijt? Bel 
dan even met Jan op 06-10252829 of Henk op  
06-12604822. Alvast bedankt namens de  
Supportersvereniging van St. Gregorius. 

Oud ijzer voor St. Gregorius
INGEZONDEN St. Gregorius 

In februari heeft het Dorpsplatform in de Brede Blik 
een bijeenkomst georganiseerd over kansen voor 
jongeren op de woningmarkt in Giesbeek.
Op deze middag is gebleken dat er meer behoefte 
is aan gepaste woongelegenheid dan gedacht ook 
door de gemeente.
Naar aanleiding van deze conclusie is er een  
werkgroep samengesteld bestaande uit vrijwilligers.
De werkgroep bestaat uit (van links naar rechts): 
Chiel Willemsen, Rick van den Lisdonk, Frank  
Rabelink en Sven Greutink.
Nadat het in juni van dit jaar het weer mogelijk 
werd om bijeenkomsten te organiseren is de groep 
gestart met een eerste kennismakingsbijeenkomst.
De groep heeft zich tot doel gesteld om de vraag en 
mogelijkheden binnen het dorp te inventariseren. Er 

zal worden gekeken naar bestaande in ontwikkeling 
zijnde projecten, betreffende betaalbaar bouwen. 
En naar de herkomst van de bijkomende kosten 
waardoor deze woningen zoveel duurder worden.  
De werkgroep zal zich ook presenteren bij  
Plavei. Dit is de organisatie die verantwoordelijk is 
voor een groot deel van de huurwoningen die in  
Giesbeek worden aangeboden.
Al met al werk genoeg om in eerste start mee te 
maken. 
Heeft u vragen of opmerkingen kunt u  
contact opnemen met het Dorpsplatform.  
Dit kan door een persoonlijk bericht te 
sturen via Facebook of een mail naar  
starterswoningen@dorpsplatformgiesbeek.nl.

Werkgroep starterswoningen
INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Sinterklaas in juli
Sinterklaas is op bezoek! Nou ja, niet echt, maar in 
deze rubriek fotoherkenning. En eigenlijk gaan we 
er alleen maar vanuit dat de Goedheiligman op de 
Jonkersschool in Lathum was, want op de foto zien 
we alleen Zwarte Piet. Die was omstreeks 1963 
nog welkom in ons land, omdat we ons toen nog 
niet zo bewust waren van de gevoeligheden rond 
het Nederlandse slavernijverleden.
De kinderen op de foto waren natuurlijk uitermate  
braaf geweest en allemaal kregen ze snoep.  

Later in het jaar kwam dan weer de  
schooltandarts, die….. nou ja, maar even niet aan 
denken.
Graag horen we van de lezers van het Angerlo’s 
Nieuws wie er op de foto staan.
Het eind van de Tweede Wereldoorlog ligt  
inmiddels driekwart eeuw achter ons. Het feest 
van de bevrijding werd in Lathum gevierd met een 
optocht. Wie er op de wagen meereden weten we 
niet. De foto in het Angerlo’s Nieuws van 25 april 
heeft helaas geen reacties opgeleverd. 
Reageren kan alsnog. Frits van den Berg en Henk 
Derksen horen graag welke namen bij de nummers 
horen.  Ze zijn te bereiken via mail en telefoon: 
Frits van den Berg gerritje.van.den.berg@hetnet.nl  
of tel. 0313-631751 en Henk Derksen  
henk.janny.derksen@gmail.com of tel. 0313-63 1218. 

Rond het jaar 600 ontstaat ergens in de buurt van 
Arnhem spontaan een aftakking van de Rijn. In die 
aftakking wordt steeds meer Rijnwater afgevoerd 
en op een gegeven moment wordt deze rond 950 
ook bevaarbaar.  In 697 bouwt de Heilige Willibrord 
in Emmerik de Martinikerk, dit omdat hij groot  
respect heeft voor de Frankische heilige St. Maar-
ten. Ook in utrecht en Lathum/Giesbeek krijgen ker-
ken deze naam. Opvallend daarbij is dat kerken in 
Oud Zevenaar, Didam, Doesburg, Herwen en Aerdt  
en Pannerden ook deze heiligennaam krijgen  
toebedeeld. Deze heilige Martinus die Sint  
Maarten werd genoemd, was bisschop van Tours 
en was daar een belangrijke grondlegger van het  
katholieke Christendom in Gallië. Hij was een van 
de populairste heiligen in de middeleeuwen o.a. 
omdat volgens een legende hij aan een verkleumde  
bedelaar de helft van zijn mantel gaf ter  
bescherming tegen de kou. Rond 800 vindt de  
verspreiding van het Christelijk geloof over de  
Liemers zijn voortgang. En rond het jaar 1000, zijn 
er in het Liemerse land al nederzettingen waar 

mensen wonen en werken, maar nog geen dijken. 
Daardoor overstromen regelmatig de rivieren en 
stroompjes. Echt hoge waterstanden komen niet 
voor omdat het water, niet gehinderd door dijken, 
zich vrijelijk kan verplaatsen. In 1053 komt de naam 
Lathum ook al voor. Halverwege de twaalfde eeuw 
wordt er een begin gemaakt met de aanleg van  
dijken. Deze lage zomerdijken keren het  
zomerwater. Halverwege de dertiende eeuw  
worden de eerste winterdijken aangelegd. Die  
dijkenaanleg is door de eenvoudige hulpmiddelen 
die men had een heel ander verhaal dan in deze 
tijd. Nu wordt Kriesels of een ander bedrijf gebeld 
en wordt het werk in een week  gefikst waar men  
vroeger snel een half jaar over deed. In het jaar 1245 
wordt het huis te Lathum voor het eerst genoemd 
in documenten. Rond dertienhonderd is Doesburg 
het belangrijkste centrum in deze regio. De Liemers 
tot aan Emmerik toe, vallen dan onder het gezag 
van het ambt Doesburg. Het ambt is in dit geval een 
bestuurlijke eenheid dus de Liemers werd bestuurd 
vanuit Doesburg. Tot de volgende ronde. 

Giesbeek en Lathum Snel door de tijd
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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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Wij Nederlanders houden van fietsen! Sinds de  
coronacrisis is de verkoop van elektrische fietsen 
extreem gestegen. Logisch want dit stalen ros 
geeft bewegingsvrijheid en gemak. Het is beter 
voor het milieu en voorkomt overbelasting van het 
OV. En fietsen is een van de beste dingen die je 
kunt doen voor je fitheid en conditie! Maar hoe zit 
dat met een elektrische fiets?
Fietsen kost moeite: daar doen we het voor
Fietsen kost moeite, maar daarom is het juist zo 
goed voor je! Wanneer je begint te hijgen en je 
het warm krijgt, betekent dit dat je longen en 
hart aan het werk zijn om je spieren van zuurstof 
te voorzien. Op dat moment train je je conditie  
(uithoudingsvermogen). Daarmee telt fietsen  
mee als dagelijkse beweging. Volgens de  
beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad  
moeten we per week in totaal 150 minuten aan 
matig intensieve inspanning doen, het liefst  
verspreid over meerdere dagen (bijvoorbeeld  
5 keer 30 minuten per dag).

Elektrische fiets of op eigen kracht?
Het aantal mensen dat op een elektrische fiets 
rijdt stijgt razendsnel. We zien niet alleen ouderen, 
maar ook steeds meer jonge mensen erop rijden. 
Een elektrische fiets is beter voor het milieu en 
het verlicht de verkeersdruk in de stad. Maar he-
laas is de lichaamsbeweging op een elektrische 
fiets niet gelijk aan de beweging op een reguliere 
fiets, en een stuk minder effectief om fit te blijven.  
Met een elektrische fiets train je namelijk je  
uithoudingsvermogen minder: je hart en longen 
hoeven weinig tot geen moeite te doen om je  
spieren van extra zuurstof te voorzien. Zo worden 
ze niet uitgedaagd om steeds beter en efficiënter 
te werken. Neem je dan toch de moeite om te  
bewegen en ben je normaal belastbaar, kies dan 
voor een reguliere fiets, zodat je tegelijkertijd aan 
je fitheid werkt.
Meer kilometers
Niet getreurd, ook met de elektrische fiets werk je 
aan je gezondheid. uit verschillende onderzoeken  

is gebleken dat mensen met een elektrische fiets 
langere afstanden maken en vaker fietsen in  
vergelijking met een reguliere fiets gebruiker.  
Fietsen met trapondersteuning verbrandt  
ongeveer 50% minder kcal dan wanneer je op 
spierkracht fietst. Daarentegen fiets je makkelijker  
het dubbele aantal kilometers waardoor het  
calorie verbruik vergelijkbaar is. Dus wil jij deze  
zomer een ijsje halen op je elektrische fiets? Fiets 
dan naar de ijssalon in het dorp verderop.
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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

Elektrische of gewone fiets?

Dierenvrienden 
gevraagd met 
vrije tijd
De Dierenbescherming vraagt enthousiaste  
dierenliefhebbers om een paar uurtjes per jaar te 
collecteren. Dit jaar van 27 september tot en met 
3 oktober.
Word ook Collectant!
Ga naar dierenbescherming.nl/collecte of bel 
het landelijk nummer van de Dierenbescherming  
088 811 3000. 
Voor Lathum, Giesbeek en Angerlo kan je je ook 
aanmelden bij Martijn Fohr
06 33 99 35 20 of roma38@planet.nl

INGEZONDEN Martijn Fohr
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Peter Stuyvesant grafiekcollectie in de verkoop
32 werken van de Peter Stuyvesant grafiekcollectie 
gaan met ingang van maandag 13 juli 2020 in de 
verkoop. In 2012 schonk British American Tobacco  
(ook wel BAT genoemd) een deel van deze  
waardevolle kunstcollectie. Inwoners van de  
gemeente Zevenaar kunnen vanaf nu de werken  
bekijken in de cultuurhal in de Turmac  
Cultuurfabriek en deze voor een gereduceerde prijs 
aanschaffen.

Peter Stuyvesant grafiek collectie
De collectie bestaat uit etsen, zeefdrukken en  
Litho’s, door Turmac in twee rondes (1981 en 
2002) aangeschaft. De werken zijn van dezelfde  
kunstenaars waarvan ook een groter werk in de 
oorspronkelijke Peter Stuyvesant collectie was  
opgenomen. Vergaderruimtes in het gemeentehuis 
zijn hier ook naar vernoemd. Op www.zevenaar.nl  
staat een brochure met alle beschikbare werken 

en de oplagen. uiteraard zijn inwoners vrij om 
de werken in het echt te bekijken in de Turmac  
Cultuurfabriek.
Aankoop
Geïnteresseerden kunnen per mail hun bestelling  
doorgeven via kunstverkoop@zevenaar.nl. Na  
betaling ontvangen zij bericht wanneer het werk 
afgehaald kan worden.

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

Het coronavirus zorgde bij iedereen voor spannende 
en onzekere tijden. Zo ook voor St. Gregorius, de 
Giese fanfare, die dit jaar haar 100-jarig jubileum 
groots wilde vieren. Er zijn binnen de vereniging  
leden geweest die zelf klachten hebben gehad 
of het van dichtbij meemaakten doordat iemand  
vanuit de familie, buurt of vriendenkring werd  
getroffen door het virus. Veiligheidsmaatregelen  
vanuit het RIVM en de regering werden zoals  
vanzelfsprekend opgevolgd waardoor St. Gregorius  
repetities en activiteiten moest cancelen. In de 
tweede week van maart werd er voor het laatst 
gerepeteerd en de muzikanten gingen uit elkaar, er 
niet van uitgaande dat het zo lang zou gaan duren 
voor de gezamenlijke repetities weer hervat konden 
worden. 

Het jubileumfeest dat gepland stond in het eerste 
weekend van juni kon door de maatregelen ook niet 
doorgaan. Toch werden alle leden op de donderdag  
voor dit weekend verrast door dirigenten  
Dineke Griek en Edwin Rosmulder die samen met  
voorzitter Johan Kock alle leden persoonlijk  
bezochten. Het ging in totaal om bijna 50 adressen 
in en buiten Giesbeek en bij iedere voordeur werd 
een ‘Hart onder de riem’ bezorgd. Op versierde  
fietsen werd de regen getrotseerd zodat een mok 
met jubileumlogo en gevuld met chocoladesnoep 
aangeboden kon worden namens het bestuur 
en dirigenten. Daarnaast konden muzikanten in  
hetzelfde weekend meedoen aan een online Grego 
Pub Quiz. Deze quiz was in elkaar gezet door een 
groep enthousiaste muzikanten. Via Teams konden 
de leden die mee wilden doen inloggen zodat op 
deze ludieke manier muzikanten toch bij elkaar  
waren om de quiz te spelen en op afstand te  
proosten op het 100-jarig jubileum van de fanfare. 
Ondanks dat het samen repeteren vanaf medio 
maart niet meer kon was het voor de jeugd in  

opleiding wel mogelijk om online lessen te volgen. 
De lessen van muziekdocenten Edwin Rosmulder  
en Robert Hootsen werden iedere week met  
plezier gevolgd door de jeugd ook al was het op 
afstand. Begin juni werd bekend gemaakt dat de  
muziekverenigingen en dus ook St. Gregorius de 
activiteiten weer mochten hervatten volgens het  
protocol dat was opgesteld door het RIVM en de 
Muziekbond. Hierdoor konden de leerlingen weer 
fysiek op les en kon zelfs het Jeugdorkest weer  
starten. De Nieuw Grego Kids o.l.v. Edwin hebben 
daardoor voor de zomervakantie nog drie keer in 
Dorpshuis ‘De Meent’ in Angerlo kunnen repeteren  
waar de oefenruimte volgens het protocol was  
ingericht. Het was fijn dat de kinderen uit Angerlo  
en Giesbeek even samen konden repeteren  
aangezien zij elkaar immers ook al een poos niet 
meer hadden gezien.
In eerste instantie moesten de blazers 2 meter 
uit elkaar zitten in verband met een grotere kans 
op verspreiding van aerosolen door het bespelen 
van een blaasinstrument. Eind juni werd duidelijk 
dat 1,5 meter tussen blazers van een fanfare ook 
kan volstaan. Toch was het voor het bestuur van  
Gregorius een hele uitdaging om te kijken waar en 
hoe gerepeteerd kon worden. Normaal gesproken  
repeteren de muzikanten in de zaal van ‘Het Hof 
van Giesbeek’ maar de zaal bleek te klein om 
alle orkestleden op 1,5 meter afstand te plaatsen. 
In secties repeteren was wel een optie maar de  
voorkeur van orkestdirigent Dineke ging uit naar  
gezamenlijk repeteren maar waar plaats je een 
orkest bestaande uit 40 muzikanten? Na een  

testrepetitie in de St. Martinuskerk is besloten 
om alle repetities voor zowel slagwerkgroep,  
jeugdorkest en orkest na de zomervakantie te  
hervatten in de kerk. Dit is in goed onderling  
overleg gegaan met de besturen van St. Gregorius,  
de St. Martinuskerk en met Sophie en Willem Kruk 
van ‘Het Hof van Giesbeek’. De ruimte op het  
priesterkoor en de ruimte tot aan de kerkbanken kan 
volledig benut worden. Voor de muzikanten is het 
wel even wennen aan deze manier van repeteren 
maar de kerk als oefenlocatie is voor nu de beste  
optie. Het drankje na afloop van de repetitie wordt 
wel genuttigd bij ‘Het Hof van Giesbeek’. Hoe 
lang de periode van het repeteren in de kerk is, is  
afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus 

en de maatregelen waar de fanfare zich aan moet 
houden.
Vanaf donderdag 20 augustus vinden de eerste  
repetities na de zomervakantie plaats en na een  
herstart wordt bekeken hoe invulling gegeven kan 
worden aan (geplande) concerten zodat publiek 
weer kan genieten van muziek van de 100-jarige 
fanfare. Muzikanten hebben echt weer zin om 
te starten en het bestuur heeft vertrouwen in de  
komende tijd en pakt vol goede moed de 
draad weer op na de zomervakantie. Tijdens de  
testrepetitie bleek hoe muzikanten elkaar gemist 
hadden en leek het er juist op dat de onderlinge 
band versterkt is doordat men elkaar de afgelopen 
periode niet of minder had gezien. Het repeteren  
op 1,5 meter afstand werd snel geaccepteerd 
waardoor na 15 weken de fanfareklanken weer  
samenkwamen in de kerk. 
Bestuur, leden en dirigenten van St. Gregorius  
wensen via deze plek iedereen een mooie zomer en 
een fijne vakantie toe. Blijf allemaal gezond.

St. Gregorius gaat na de vakantie op 1,5 meter repeteren
INGEZONDEN St. Gregorius 
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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. Vanaf 26 augustus kunnen weer misintenties worden 
opgegeven 18:00-19:00 uur op. Het secretariaat, Kerkstraat 39 Giesbeek

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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Geluk zit ‘m in de kleinste dingen..
INGEZONDEN Sandra Waller Diemont

INGEZONDEN Anneke Nijman

Van de basisschool af de wijde wereld in - van je  
vertrouwde basisschool, het dorp uit en, meestal op 
de fiets, naar de middelbare school!
Inmiddels is het 17 jaar geleden dat onze jongste 
dochter de basisschool verliet, we weten het nog als 
de dag van gisteren. 
En hoe gaat het afscheid nemen nu op de  
basisschool? Ik ga op onderzoek uit naar onze  
basisscholen in Angerlo, Giesbeek en Lathum.
De scholen zijn heel verschillend, maar één ding 
hebben ze gemeen, de leerkrachten en ouders  
trekken alle registers open om te zorgen dat het een 
onvergetelijk afscheid wordt na een heel bijzonder 
en bizar laatste jaar voor de leerlingen van groep 8, 
rekening houdend met de anderhalve meter afstand 
ivm corona.
Basisschool De Trompetter in Angerlo: 11 kinderen 
zetten hun volgende stap.

Dinsdag de 7de juli een musical voor de ouders op 
het schoolplein met als onderwerp: De Camping. De 
ouders nemen hun eigen campingstoeltje mee.
‘s Middags is de musical voor de andere leerlingen 
van de school.
De dag voor de musical is er van alles  
georganiseerd, zoals sporten, een bootcamp in 
Doesburg, allerlei spelletjes, verstoppertje op  
speciaal verzoek van de kids en zelfs een ware kwis. 
Basisschool De Paulusschool in Giesbeek: 39  
kinderen zetten hun volgende stap.
Ook hier dinsdag de 7de een musical voor de ou-
ders in de Culturele Zaal van de Brede Blik met als  
onderwerp: De jungle beat. 
Na de musical anderhalf uur een gezellig samenzijn 
van het team van de school met de kinderen van 
groep 8 die de school gaan verlaten. 
De kinderen krijgen allemaal een envelop mee met 

spulletjes, die in de loop van de jaren gespaard 
zijn, zoals hun eerste tekening, een certificaat, enz.
Het team brengt de kids in groepjes lopend naar 
huis. 
Basisschool Ds. Jonkerschool in Lathum: 9 kinderen 
zetten hun volgende stap.
Donderdag 9 juli een musical opgevoerd ergens 
in een weiland met als onderwerp: Wen op de  
camping.
Ook hier is van alles georganiseerd en zullen  
kinderen zelfs een door de ouders geregeld nachtje 
blijven slapen
Vrijdag voorafgaand aan de musical is er een  
spelletjesmiddag  geweest met de hele school en 
een lunch. 
Voor deze kinderen uit onze dorpen is de basis  
voor hun verdere leven gelegd, vandaar dus  
‘basisschool’...... 

Daar gaan ze...

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl

Een ingrijpende ontwikkeling van het gebied langs de iJssel staat goeddels in de 
planologische steigers. De Provincie Gelderland heeft de belangrijkste zaken in 
kaart gebracht. Ga voor de volledige info naar www.angerlosnieuws.nl

Rivierklimaatpark IJsselpoort



INGEZONDEN Bert Amorij
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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Geslaagde koffieochtend bij Vrouwen van Nu Angerlo
Het leek het bestuur van Vrouwen van Nu heel fijn, 
om weer bij elkaar te komen en wat is dan gezelliger 
dan samen koffie te drinken.
Woensdagmorgen 15 juli j.l. werden de dames door 
de bestuursleden hartelijk ontvangen met koffie/
thee met gebak.
De voorzitster zei nog maar eens, hoe belangrijk het 
weer is, om bij elkaar te komen, elkaar weer te zien 

(op afstand), en om weer leuke dingen te gaan doen. 
Daarna kon “het daten”beginnen.
Aan elke tafel konden 2 dames zitten om even bij 
te kletsen.
“Leuk, om je weer te zien, hoe gaat het ermee, hoe 
heb je de afgelopen tijd ervaren, wat heb je het 
meest gemist“, er was gesprekstof genoeg.
Telkens ruilden we, na het klinken van een belletje, van 

plek, om weer met een ander een praatje te maken. 
In september beginnen de activiteiten weer, wel in 
aangepaste vorm. Zo moet men zich vooraf voor 
elke programma opgeven.
In deze vakantieperiode hebben we op woensdag 
26 augustus wel nog onze jaarlijkse tuindag.
We gaan per fiets naar “de Hof van Groenendael” 
in Steenderen.

INGEZONDEN Lidy Richters

Voortgang Revitalisering Dorpskern Giesbeek
Het project Revitalisering Giesbeek heeft het  
grootste deel van de werkzaamheden voor de 
bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is  
gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat 
zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen  
aan de grootschalige werkzaamheden in ons 
dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en  
ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn 
ook verdwenen. 
Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met 
het herstellen van alle opleverpunten die bij het 
project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op 
diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat  
er water blijft staan of omdat er sprake is van  
verzakkingen. 
Het Dorpsplein is nog niet af. De najaar en volgend 
voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en 
verdere inrichting plaatsvinden.
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AN- SUPPORTER

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

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

E.H.J.M. Thiel 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 • Wilco en Tracy van Haren • J. Niels en G. Niels-larsen 
• G.M. Teering • Jos en Monique Worm • Wendy en Gerwin Zwaan • Hennie en 
Marissa Huting • Irma en Felix van Bavel • A. Witjes en W. witjes-Soethof • Arnold 
en Gerry Bax • Kees en Mia Goes • Mevr. J.S. Wieggers Worm • G.J. Tomassen • Mej. 

D.J. van Koolwijk • Leo en Truus Engelsman • De PC-arts

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

Hoofdgerecht Kip Piri Piri 
met verse frites € 11,95

Kijk voor onze openingstijden 
en Take Away mogelijkheden 

op www.juffrouwtok.nl

Vakantie en burn-out
Vakantie en burn-out, twee woorden die je niet snel aan elkaar zou koppelen.  
Toch blijkt uit de cijfers van het CBS dat burn-out vaker voorkomt na een  
vakantie dan ervoor. Dat komt doordat veel mensen voor de zomervakantie 
meer druk in het werk ervaren en niet voldoende uitrusten op vakantie. 14 
% geeft zelfs aan grote stress te ervaren tijdens de vakantie, 46% rust niet 
voldoende uit en 58% werkt harder na de vakantie. Daarbij geeft bijna de helft 
aan niet volledig af te schakelen wanneer zij op vakantie zijn. 
Na de vakantie zal het beter gaan
Mensen die al langdurig stress ervaren hopen dat na de vakantie alles beter 
zal gaan. Omdat zij het gedrag niet aanpassen en verder gaan op hetzelfde 
en zelfs vaak hoger tempo is dit het laatste stapje in de verkeerde richting. 
Door in de eerste week harder dan ooit te werken is een burn-out en uitval 
het gevolg.
Verlof nemen of toch maar doorwerken?
Vakantie is nodig om te ontspannen en het lichaam te laten herstellen. 
Een weekendje vrij is niet voldoende om af te schakelen van je werk. Daar 
is een langere periode voor nodig. Door de coronacrisis heb jij wellicht je  
vakantieplannen in het water zien vallen. Jij niet alleen! In januari 2020 
had 70% van de Nederlanders vakantieplannen. Nu is dat gedaald tot 50%  
waarvan de helft naar het buitenland wil en de helft twijfelt of ze thuisblijven. 
De twijfelgroep weet ook niet of ze vrij nemen of blijven werken. Had jij al 
plannen en hoe zijn deze veranderd?
Kies voor je gezondheid
Dit zijn gekke maanden geweest waarin veel gevraagd werd van jouw  
flexibiliteit en veerkracht. Om een gezonde balans te houden in werk en privé 
is een onafgebroken periode van vakantie ontzettend belangrijk. Dus boek je 
verlof en neem een paar weken vakantie. Probeer in die weken ook niet met 
werk bezig te zijn. Zet je werk whatsappgroep op stil, je afwezigheidsmelding  
in je mail aan en kom niet in de verleiding je mail te lezen. Vergeet niet je 
team of leidinggevende op de hoogte te brengen van je verlof. Zij zullen 
dan rekening houden met jouw verdiende vakantierust. Zo kun je echt even  
afschakelen en genieten van de ontspanning.
Stop met hopen
Hoop jij ook dat na de vakantie het beter gaat? Stop met hopen en benut je 
vrije tijd waar die voor bedoeld is. Een ontspannen vakantie allemaal.
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Re
cre

atiepark De Veerstal

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

Ve
er

po
nt50 JAAR

Restaurant en terras 

dagelijks geopend 

vanaf 10.00 uur. 

U kunt telefonisch, per e-mail of op 

www.veerstal.nl een tafel reserveren. 

VEERPONT DE VEERSTAL

Het pontje tussen Giesbeek en 
Lathum vaart weer dagelijks 

van 10.00 tot 20.00 uur.

FOODTRUCK DE VEERSTAL

Donderdag t/m zondag geopend van 
12.00 tot 16.00 uur voor o.a. heerlijke 

frietjes, snacks of een drankje.

Te Huur
SUP Boards of 
Waterfietsen

€ 12,50 per uur
€ 20,00 per 2 uur

Marsweg 12, 6988 BM LATHUM  -  0313631319  -  reserveringen@veerstal.nl  -  www.veerstal.nl


