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Augustus
Tomaten, pruimen, een paar perziken, de 

eerste fris-zure appel. We leunen tegen het 

hek en proeven wat de tuin oplevert. Boven 

de aarde trilt het; lucht die vibreert van de 

opstijgende warmte. Het gemaaide gras ligt 

kurkdroog te wachten op een oude kleine  

balenpers; niet het beste hooi, maar de  

pony’s vinden het prima. We verdoen wat 

tijd, wachtend, schuilend in de schaduw,  

verzadigd van wat de zomer uitdeelt. Het is 

precies zo als ik me herinner en het is net zo 

vandaag. Dit is augustus, voor altijd.

Het is misschien daarom dat het gaat over 

vroeger. Over vakanties in de uiterwaarden, 

forten in de rommeltuin, paaltjesvoetbal bij 

de garages. En ook over de verveling, die 

eindeloze dagen nog langer laat lijken. Die 

verveling was er, ongeveer op drie-kwart van 

de grote vakantie, dan waren we verzadigd 

van thuis zijn. Vakanties in het buitenland  

zaten er niet in en dan raak je toch even 

uitgespeeld. Niet te lang, want als aan de 

horizon de school weer opduikt, wordt de 

speeltijd weer kostbaar en de fantasie weer 

grenzeloos. 

We herinneren ons veel en ook die verveling. 

Verwonderd, dat er tijd verstreek en zo goed 

als niets gebeurde. Lusteloos misschien, maar 

vooral verzadigd. En hier staan we, zoveel 

jaar later, doen niets en genieten daarvan. 

Niets, er is niets zo lekker als niets wanneer je 

volledig verzadigd bent. Suffend drijf ik weg, 

in een eeuwig augustus. 

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

Nieuwe toekomst voor de 
Jonkersschool Lathum

Zoals de meesten van u al weten zal de  
Jonkersschool na het huidige schooljaar in de  
zomer van 2021 sluiten.
Het gebouw en het terrein rond de school vervalt 
dan officieel weer aan de gemeente Zevenaar. 
De gemeente heeft de bewoners van Lathum  
uitgenodigd mee te denken over een nieuwe  
bestemming voor de school en directe omgeving. De 
dorpsraad heeft deze vraag enthousiast opgepakt. 
De school heeft nu een verbindende functie binnen  
het dorp, ouders ontmoeten elkaar en kinderen  
spelen er tijdens en buiten de schooluren. Daarnaast  
wordt de locatie ook gebruikt bij verschillende  
evenementen van de verenigingen die het dorp rijk 
is zoals Koningsdag en het Lathums feest. 
Wij vinden dat dit alles niet verloren mag gaan. Veel 
inwoners zijn het gelukkig met ons eens en delen onze 
mening dat een centrale, verbindende en faciliterende 
voorziening/inrichting in de toekomst van belang 
blijft voor een leefbaar en actief dorp, voor Lathum. 

Kansen zijn er ook! Zo ontstaat hiermee de  
mogelijkheid om op deze locatie mooie ideeën en 
wensen van bewoners een plek te geven. Wat te 
denken, bijvoorbeeld, van wonen voor ouderen of 
jongeren, goede zorgvoorzieningen of werkruimte 
voor ondernemers?
Op zaterdag 26 september willen wij een middag 
organiseren waarbij alle inwoners hun ideeën en 
wensen kunnen aangeven. Gezamenlijk willen  
wij dan tot een beschrijving komen voor deze  
locatie waarmee het dorp een goede verbindende  
voorziening behoudt zodat Lathum en haar  
inwoners vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
kunnen gaan. 
Binnenkort kunnen de inwoners zich inschrijven 
voor 26 september en zal er meer informatie op 
site van de dorpsraad (www.dorpsraadlathum.nl) te  
lezen zijn. Op deze site kunt u zich ook aanmelden 
voor een periodiek bericht over de ontwikkelingen 
in ons mooie dorp Lathum.

Door: Erik metz
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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

Rotary Op Seyst blijft De Water Ondernemer ondersteunen

Rotary Op Seyst ondersteunt al sinds 2016 het project De Water Ondernemer  
van de Eijkelkamp Foundation. Tijdens het jaarlijkse Autunno Concert, eind 
2019 voor de 25e keer gehouden, werd voor de vierde maal op rij geld  
ingezameld voor het project. Vanwege de situatie rondom COVID-19 werd 
de officiële overhandiging van het prachtige eindbedrag van 8.000 euro  
uitgesteld tot juli dit jaar. 
Vanuit de Rotaryclub uit Zeist kwamen voorzitter Eric Finson (midden) en 
Chris Engelsman (tweede van links) naar Giesbeek toe om het bedrag te  
overhandigen. Verder staan op de foto André Eijkelkamp (links, voorzitter van 
de Eijkelkamp Foundation), Kees Berkman tweede van rechts, Projectleider) en 
Fons Eijkelkamp (rechts, oprichter Eijkelkamp Foundation).
In totaal heeft Rotary Op Seyst door de jaren heen al ruim 40.000 euro  
opgehaald voor het project in Benin. Hiervoor zijn wij de club natuurlijk  
ontzettend dankbaar. 
Wilt u, net als Rotary Op Seyst, project de Water Ondernemer ondersteunen?  
Dat kan makkelijk en snel via de QR code. Scan deze code en u komt  
automatisch in de vertrouwde iDEAL omgeving terecht waarin u uw donatie 
kunt doen. 
Wilt u meer informatie over het project of het project op een andere manier 
(financieel) ondersteunen? 
Neem dan contact op via foundation@eijkelkamp.com



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Vanmean zag ik op de ep van de Gelderlander 

dat un Porsche zich in Italie vlakbi-j Turijn vast 

had gerejen in un smal steegje. De sjoffeur had 

netjes de weg gevold volgens zien GPS en had 

zich kats vastgereje. un graafmesjiene mos dur 

an te pas kommen, want hi-j kon eigus niet 

meer uut de auto kommen. Hi-j zat vast in zien 

bolide. Now wek niet wat veur ervaring dei 

zelf met GPS of TOmTOm heb. Eiges hek door 

prima ervaringen met. Dit afgezet tegen de 

ouwe situatie dan. Zonder TOmTOm en met de 

kaarten op de knie ziek ons nog deur , Stock-

holm, Parijs en Zagreb crossen, um mor un 

paar dørpkes te nuummen. Ik heur mien nog 

zeggen: O mos ikke hier rechtsaf? Ja zeg dat 

dan eerder grrr. Dat soort relatieondermijnende  

geluiden en non verbale uutingen kwamen 

nog wel us veur ei un bepoald adres in zo’n  

metropool mos opzuuken. Nee TOmTOm en 

GPS het denk ik menig relatie soepeler loaten  

verlopen bi-j ut opzuuken van bepoalde  

adressen, umdat dur gin gesteggel meer  

nodug was øver de te ri-jen route. Now is  

TOmTOm ok niet overal zalugmakend want 

soms in berggebieden dut ie ut niet nor wens. 

un keer in de Provence hak um ingesteld 

op de kortste route van A nor B. Now, op un  

gegeven moment kwamen we op bergpaadjes 

woar un ezel ut nog moeiluk zou hebben, denk 

ik. Achteruut ri-jen me gevoar veur eigen lèven 

toj weer op un beri-jbaar stroatje kwam. un 

volgende keer dat ut niet nor wens verliep was 

ok in de Provence. We hadden de ecologische 

route van C nor D ingesteld en kwamen op 

un gegeven moment in un stroatje da steeds 

smaller wier. mor ja ut stond op de route 

dus wi-j deurri-jen. ut kwam dur toch wel op 

neer dawwe beije spiegels in mosten klappen  

en met de kop uut ut raam kiekend bleek 

dawwe dur net deurkonden. Dur zaten wel  

verschrikkelukke verfstrepen van veurgoande 

autootjes op de muur an beije kanten. Wi-j 

hadden gin schrammetje….toen niet. 
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Vanaf aanvang van de Coronaperiode werd 
door het Dorpshuis “de meent” de mogelijkheid  
geboden om de plastic zakken op zaterdagmorgen 
aldaar te verkrijgen.
Nu er thans, binnen de Corona regelgeving  

wederom activiteiten in “de meent” plaatsvinden,  
wordt met ingang van 17 augustus a.s. de  
uitgiftetijden wederom teruggebracht naar de  
gebruikelijke  tijdstippen zijnde:
op woensdagen tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Wijziging afhalen P M D Zakken in Angerlo
INGEZONDEN Gerard Raben

Jeugdhofhouding Knor & Knalpot 
bezorgt Gladiolen bij Binnenrijk
Op vrijdag 24 juli 2020 werden de bewoners van 
het Binnenrijk in Giesbeek in het zonnetje gezet 
door de jeugdhofhouding van Knor & Knalpot. Het 
was de dag dat eigenlijk de wandelaars van de  
Nijmeegse 4-daagse een mooie bos gladiolen  
zouden krijgen voor het meelopen met de 4-daagse. 
Door de Corona, omstandigheden is dit natuurlijk  
niet doorgegaan, maar het idee van de  
presidenten van Carnavalsvereniging Knor &  
Knalpot (Eric Wardenier en Gert-Jan de Groot) 
was om de bewoners van het Binnenrijk een 
mooie bos gladiolen te overhandigen door de  
jeugdhofhouding. Jeugdprins Luuk, jeugdprinses 
Dje-Lynn, jeugdadjudant Ryan en jeugdhofdame 
Fleur gingen in vol ornaat naar het Binnenrijk om 
daar de gladiolen aan de bewoners te geven. Enkele 
bewoners zaten lekker buiten te wachten. Helaas  
mochten niet alle bewoners naar buiten, maar 
het personeel van Binnenrijk heeft alle bewoners  
die niet buiten waren een mooie bos kunnen  
overhandigen. Deze gladiolen kwamen van  
Bloembinderij de Orchidee uit Zevenaar en zijn  
gesponsord door Bouwburodrie en Cafetaria  
‘Joosje’, waarvoor hartelijk dank!

INGEZONDEN Kristel Zweden

Restaurant ’t Muldershuus
Grenzeloos genieten
In een culinair rijkbedeeld Giesbeek is  
’t muldershuus een uitzonderlijk pareltje. De heer 
en mevrouw Hu serveren hier de mooiste gerechten 
uit de Chinese en zuidoost Aziatische keuken. Een 
verfijnde keuken, zowel qua smaak als presentatie, 
door de heer Hu steeds verder geperfectioneerd en 
ook terecht onderscheiden met prijzen. 
Onder hetzelfde dak exploiteert de familie ook het 
cafetaria. Gemaksvoeding en culinaire prestaties:  
dat lijkt een tegenstelling. mevrouw Hu: “Zo  
ervaren wij dat niet. Het gaat hier prima samen, 
juist nu. In deze, voor restaurants toch moeilijke tijd, 
loopt het cafetaria gewoon door. mede daardoor  
kunnen wij met onze specialiteitenkaart de  
gasten die hier dineren als vanouds de beste en 
meest verse kwaliteitsgerechten voorzetten, ook al 
is dat aantal gasten noodgedwongen wat kleiner.”

’t murdershuus is anders, heeft een eigen smaak. 
Dat ligt natuurlijk vooral aan de kok, maar ook aan 
een klein geheim: “Wij koken niet in een wok, maar 
bereiden alles in de pan. minder massa, maar dat 
draagt bij aan een mooiere presentatie en die eigen 
smaak.” 
Zelf zien hoe mooi lekker eten kan zijn. Reserveer 
dan nu bij ’t muldershuus.

SERIE: GASTVRIJ

In een nieuwe serie die maandelijk in het Angerlo’s Nieuws gaat verschijnen gaan we lokale ondernemers 
de mogelijkheid bieden om hun verhaal te vertellen. met deze verhalen willen wij u laten weten wie de 
mensen zijn achter deze onderneming. Soms fiets je langs een bedrijf en bedenk je je; wat zullen ze hier 
doen. Voor de ene onderneming is het heel duidelijk en voor de ander niet. Bent u een bedrijf en wilt u hier 
uw verhaal vertellen, mail dan naar info@angerlosnieuws.nl, dan nemen wij contact met u op.
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In memoriam Hein Berends
Zomer 2019, nog lang voordat  
we van Covid-19 hadden  
gehoord, zaten we als zanggroep 
Spontaan, met aanhang, met zijn 
allen bij Hein in de tuin voor de 
jaarlijkse Spontaan barbecue. 
Nu een jaar later kwam er een 
einde aan zijn volle en bewogen  
leven. Hij was een markante 
persoon en als sociaal en warm 
mens nauw betrokken bij het  
verenigingsleven in Angerlo, 
Doesburg en Giesbeek.
Bijna vanaf het prille begin  
was Hein een van de drijvende krachten achter Spontaan. Allereerst  
vooral als zanger met zijn karakteristieke hoge stem. Zijn  
eigenzinnige kijk op hoe het moest klinken zorgde voor discussie met  
koorleden en dirigent. Het bleef niet bij zingen. Hij enthousiasmeerde  
vrienden en bekenden om ook bij Spontaan te komen zingen. Dit resulteerde 
in de groei van Spontaan. Vanaf 2002 werd Hein vanzelfsprekend de eerste  
voorzitter van Spontaan en bleef dat tot 2011. Hierna bleef hij zich inzetten 
in verschillende rollen. Een beroep op hem was nooit tevergeefs.
Tijdens repetitieavonden in de meent was Hein vrijwel altijd present. In de 
pauze snel een peuk buiten roken om daarna nog snel een bak koffie te 
doen. De herfst- of lentebock biertjes na afloop van het zingen liet hij zich 
graag smaken. Het delen van wel en wee van eenieder vond hij van groot 
belang en genoot zichtbaar van het gezellige samenzijn. 
Kenmerkend waren zijn optredens als midwinterhoornblazer samen met 
zijn vriend Wim Wijgman tijdens de kerstconcerten in het dorpshuis. Snel  
omkleden en dan samen “Stille nacht” zingen. 
Hein is helaas uitgezongen en op 28 juli 2020 is er, binnen de  
Coronabeperkingen, door Spontaan passend afscheid genomen van hem. 
Graag hadden we uit volle borst voor hem gezongen

Oh Danny boy 
Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling. 

From glen to glen, and down the mountain side.
The summer’s gone, and all the flowers are dying. 

‘T is you, ‘t is you, must go and I must bide… 

FAMILIEBERICHTEN

Het was hartverwarmend om te zien 

dat zovelen waren gekomen om

Wim Vels

de laatste eer te bewijzen.

Het gaf duidelijk aan dat hij niet alleen voor ons, 

maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling en 

warmte, in welke vorm dan ook.

Jenny en Appie

Ineke en Gors

Wilma en Gerard 

Klein- en 

achterkleinkinderen

Angerlo, augustus 2020

Op zaterdag 5 september vindt de feestelijke  
opening plaats van het nieuwe Klompenpad in  
Angerlo. Het Bevermeersepad is een rondwandeling  
van tien kilometer door het mooie buitengebied 
van Angerlo. Wandelen langs weteringen, over 
broekgronden en door het coulissenlandschap. De 
opening vindt plaats om 10.00 uur bij Komdersuut  
aan de Dorpsstraat 33 in Angerlo. met een  
muzikaal optreden van ‘Bernie and the Beavers’. 
Vanwege de coronamaatregelen is er helaas een 
beperkt aantal deelnemers mogelijk. u dient zich 
daarom vooraf aan te melden bij Ilonka Eekhoudt  
via ilonka.eekhoudt@hotmail.com. uiterlijk 1  
september ontvangt u een e-mail met een  
bevestiging of u kunt komen.
Vrijwilliger Ilonka Eekhoudt van de werkgroep  
Bevermeersepad houdt een welkomstwoord. 
Daarna zijn er toespraken door wethouder Belinda 
Elfrink van de gemeente Zevenaar en directeur- 
bestuurder Arjan Vriend van Stichting  
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Naast de  
onthulling van het startpaneel is er gelegenheid tot 
het wandelen van (een deel) van het Klompenpad. 
Dus klompen aan, rugzak op en gaan!
De naam Bevermeer werd al genoemd in de 13e 

eeuw en lijkt te verwijzen naar een gebied waar 
bevers leefden. Het is een vanouds waterrijk  
gebied. Het nieuwe Klompenpad is onder  
begeleiding van SLG en met medewerking van  
enthousiaste vrijwilligers, grondeigenaren,  
Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente  
Zevenaar tot stand gekomen. Het nieuwe  
Klompenpad maakt deel uit van een netwerk van 
Klompenpaden in Gelderland en utrecht. Het is 
het 129ste Klompenpad en het derde Klompenpad 
in de gemeente Zevenaar naast het Rijnweidepad 
en het Rijnstrangenpad. De nieuwe wandelroute is 
mede gefinancierd door de Provincie Gelderland, de  
gemeente Zevenaar en de Nationale Postcode  
Loterij.
Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG 
en Landschap Erfgoed utrecht in de provincies  
Gelderland en utrecht. Samen met de streek worden 
historische paadjes in ere hersteld en boerenland  
opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de  
eigenaren van de landerijen, weilanden en  
natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen 
loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap 
op te pakken, wordt de leefbaarheid vergroot.  
Bovendien wordt de lokale economie versterkt door 

aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca 
en campings.
Brochure en app
Het Bevermeersepad is gemarkeerd met rode 
klompjes. De brochure met een beschrijving van de 
route en bezienswaardigheden zijn onder andere 
verkrijgbaar bij de VVV’s in de regio. Klompenpaden  
zijn verboden voor honden in verband met  
verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik 
maakt van bestaande paden gelden uiteraard de 
heersende regels. Routenavigatie en informatie over 
landschap en cultuurhistorie is vanaf 5 september 
ook beschikbaar via de Klompenpaden app.
Werkgroepbijeenkomst
De vrijwilligers van het Bevermeersepad gaan de 
route onderhouden, nalopen en schoonhouden. 
Zij worden door SLG ondersteund met materialen 
als gereedschap en bewegwijzeringsbordjes. Vindt 
u het leuk om de werkgroep te versterken? maak 
vrijblijvend kennis op maandagavond 14 september  
tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst.  
meld u aan bij Erik van Eek via e.vaneek@ 
landschapsbeheergelderland.nl of 06- 50947113.
Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl  
of onze Facebookpagina.

Feestelijke opening  
Klompenpad Bevermeersepad 
in Angerlo

INGEZONDEN SLG
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

De meisjes op het schoolplein
In de huidige tijd lachen we vriendelijk naar de  
camera. Nu iedereen met mobiele telefoon ook 
over een camera beschikt, zijn we er aan gewend 
dat van ons een opname wordt gemaakt. 
In 1963 was dat wel anders. Toen in 1963 in  
Angerlo een film werd gemaakt zag je dat de 
meeste mensen verlegen reageerden als de lens 
op hen werd gericht.
Dat gold ook voor de jongens en meisjes die op het 
plein van de Bernard Ruysschool aan de Angerlose  
Dorpsstraat aan het spelen waren. Bijgaande  
opname is uit die film afkomstig. Natuurlijk  
willen we graag weten wie deze meisjes zijn.  
Wonen ze nog wel in Angerlo? Zij zijn inmiddels 
op een leeftijd dat ze zich wellicht zorgen maken 
of er over een paar jaar nog wel voldoende geld 
in de pensioenpotten zit om comfortabel van te  
kunnen leven…
Behalve over de meisjes op de foto is er wellicht 
ook een en ander te melden over de school, die 
jaren geleden werd afgebroken. 

Op 30 mei publiceerden we in het Angerlo’s 
Nieuws een opname uit een eerder gemaakte 
film. Hoewel die opname inmiddels 66 jaar oud is  
kregen we daarop nog wel een reactie.
Het zou gaan om de volgende personen op die 

foto:
1. ?, 2. = Riek Bulten- te Kulge,  3. mevr. meijer,  
4. mevr. Weijers, (dochter Jannie) 5. en 6. zijn  
kinderen van mevr. meijer. De reactie komt van  
Karel Bulten, die nu in Hummelo woont, maar  
eerder in Angerlo woonde.
Hartelijk dank voor deze informatie!
 
Wie meer kan vertellen over de foto’s kan contact 
opnemen met Hanny Bolck van de Werkgroep  
IJsseldorpen van de Cultuurhistorische  
Vereniging Zevenaar, 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.

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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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
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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

INGEZONDEN Het Bestuur O.V.O.

Voor de leden van de O.V.O. (ontspannings  
vereniging voor ouderen) was er in deze lange  
coronaperiode zonder allerlei activiteiten, toch nog 
een opstekertje.
Ze werden namelijk blij verrast met een fleurig en 
kleurig bloemetje.
Wanneer de gezellige middagen voor 55+ leden 
eventueel weer beginnen, daar krijgt u zoals  
gebruikelijk een bericht over!

Bloemen voor 
O.V.O. leden

GSV’38 op zoek naar een trainer JO19 
en een scheidsrechter coördinator
Trainer JO19-1
Wij zoeken voor onze JO19 een (jonge) ervaren en 
enthousiaste trainer die onze spelers verder wil 
ontwikkelen. De JO19 is een leuke jonge groep  
bestaande uit zeventien spelers. Er zit veel  
potentie in de groep om in de toekomst het eerste  
elftal van GSV’38 te halen. Aangezien het een  
relatief jonge groep is zullen we de competitie 
starten in de 3e klasse.
Wij zijn op zoek naar een trainer die:
• Affiniteit heeft met jeugdvoetbal, waar  
 ontwikkeling en plezier voorop staan.
• Boven en tussen de groep kan staan.
• Enthousiasme overbrengt en gemotiveerd is.
• Twee keer per week de training verzorgt en  
 (evt.) op zaterdag de wedstrijd begeleidt.
• Ervaring heeft als jeugdtrainer.

• Bij voorkeur in het bezit is van een trainers  
 diploma.
Heb jij interesse? Neem dan contact op met de 
Jeugd Technisch Coördinator: Eric van Velzen  
(06-46645774) of stuur een e-mail naar:  
jtc@gsv38.nl 
Scheidsrechter coördinator
Ook binnen onze voetbalvereniging is het een 
onmisbare schakel, de clubscheidsrechter. De  
clubscheidsrechters zorgen er elk weekend weer 
voor dat de vele wedstrijden in goede banen  
worden geleid.
Als scheidsrechterskorps van GSV’38 zijn we 
ARAG Fairplay gecertificeerd. De ARAG Fairplay  
Certificering wordt uitgereikt wanneer je als  
vereniging je scheidsrechtersbeleid op een hoog 
niveau hebt.

Het belang van een goed functionerende  
scheidsrechterscoördinator hoeft denk ik niet  
uitgelegd te worden. Wat dat betreft zijn we de 
laatste jaren verwend. Het ontbreken van een 
scheidsrechterscoördinator kan tot gevolg hebben  
dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden,  
omdat er geen scheidsrechter is of dat teams zelf 
voor een scheidsrechter moeten zorgen om te  
kunnen voetballen en onze grootste nachtmerrie  
zal zijn wanneer de ARAG certificering wordt  
ingetrokken. Dat moeten we met z’n allen niet  
willen bij GSV’38.
Daarom doen wij een dringende oproep om je aan 
te melden als scheidsrechterscoördinator.
Je taak als scheidsrechterscoördinator bestaat 
grotendeels uit het inplannen / regelen van de 
scheidsrechters en daarnaast ben je ook het  

INGEZONDEN Dineke Hamer

aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
Heb jij interesse? Neem dan contact op met 
Scheidsrechterscoördinator  Willy ten Haaf  
(06-13446878) of stuur een e-mail naar:  
coordinator@gsv38.nl



Bijzonderheden in Giesbeek, Lathum en Angerlo
De afgelopen weken is het behoorlijk druk geweest  
in de omgeving van de Rhederlaagse meren  
in Giesbeek en Lathum. Veel Nederlanders zijn 
niet op vakantie geweest of zijn op vakantie  
geweest in eigen land. Dit was goed te merken op 
de stranden en de wegen eromheen. Dit resulteerde 
in behoorlijk wat meldingen met betrekking tot  
parkeeroverlast op oa de marsweg in Lathum en een 
aantal zijstraten van de meentsestraat in Giesbeek. 
Hiervoor zijn inmiddels meer dan 175 bekeuringen 
geschreven door onder andere de politie, boa’s van 
de gemeente Zevenaar en boa’s van Leisurelands.  
Het is geen hobby van ons om te bekeuren 
maar door het parkeergedrag kwam echt de  
veiligheid in het geding. 
Ook op het water was het erg druk. Gelukkig veel 
mensen die zich aan de regels hebben gehouden  
maar er is altijd een aantal die asociaal  
over de plas vliegt met hun speedboot of  
waterscooter. Gelukkig is er dit jaar door de politie  
veel meer gevaren dan het voorgaande jaar. 
Ook hebben collega’s van de Landelijke Eenheid 
een aantal dagen gevaren in ons gebied. Hierbij  
hebben ze nog hulp gehad van het Drone Team van 
de politie.
Illegaal kamperen:
Waar inmiddels ook steeds meer klachten van  
komen is het wildkamperen/nachtvissen aan het 
Rhederlaag en omliggende sloten. Het is mij ook 
zeker opgevallen dat sommige het nachtvissen 
wel erg serieus nemen om vervolgens met twee 
hengels hele families mee te nemen welke als  
publiek dienen. Deze gezinnen moeten toch ergens 
hun behoefte doen en dat zijn dan vaak de plek-
ken waar kinderen uit het dorp de volgende dag aan 
het spelen zijn. Andere klachten; vissen zonder de  
benodigde papieren en open vuren tot het  
achterlaten van vuil. 
Samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Zevenaar 
en de visvereniging in Giesbeek Ons Genoegen zijn 

overleggen geweest hoe we deze overlast kunnen 
terug dringen. Op 08 augustus 2020 is de eerste 
gezamenlijke controle geweest: Hier zijn meerdere 
personen gecontroleerd, gewaarschuwd en bekeurd.
Burenruzies:
momenteel ben ik behoorlijk druk met conflicten 
met buren onderling. We zien het vaak dat aan het 
einde van de vakantie mensen steeds minder van 
elkaar kunnen hebben of steeds minder rekening 
houden met de ander. Dit is vaak een tijdrovende 
klus dit helaas niet altijd tot een goed eind komt. 
Inmiddels staat de teller op 15 burenconflicten enkel 
in ons gebied. De burenruzies lopen soms snel uit 
de hand en dan gaat het binnen een dag van een  
melding geluidsoverlast naar een vechtpartij  
zoals op vrijdag 14 augustus 2020 het geval was 
in Lathum.
Geluidsoverlast:
De afgelopen weken hebben wij 24 meldingen 
gehad van geluidsoverlast. Deze meldingen waren  
heel divers. Vaak overlast van feestjes van  
buurtbewoners maar ook van boten op de  
Rhederlaagse meren met harde Schlagermuziek.
Overlast verwarde personen. 
Hier zijn we als politie helaas ontzetten druk mee in 
de hele regio. In ons gebied hebben we vanaf 01 juli 
dit jaar tot nu alweer 8 meldingen ontvangen. Hier 
zitten hele trieste casussen tussen van personen  
die niet in de criteria passen die nodig zijn om  
opgenomen te worden. Zij worden vervolgens 
weer op straat gezet met alle gevolgen van dien.  
Frustraties bij de families, maar ook zeker bij de  
politie. Het is heel vervelend om over iemand  
dagelijks meldingen te krijgen die in onze ogen  
direct hulp nodig heeft en niet voor zichzelf kan 
zorgen. Na beoordeling van de crisisdienst komt het 
dan vaak voor dat op het moment geen geschikte 
opvangplek beschikbaar is. Soms onbegrijpelijk voor 
alle partijen en ook in en in triest….. 

Verdrinkingen op de Rhederlaagse Meren:
Helaas zijn er in één maand tijd drie mensen  
verdronken op de Rhederlaagse meren. uitzonderlijk  
gezien er (gelukkig) al heel veel jaren niemand 
was verdronken. Het betrof zeker één noodlottig  
ongeval, een suïcide en bij de derde is het altijd  
nog niet helemaal duidelijk wat er precies is  
voorgevallen. Alle vrijwilligers, hulpdiensten en  
betrokkenen hebben zeer veel energie gestoken om 
de slachtoffers te vinden zodat ze terug konden naar 
hun families. 

INGEZONDEN WIjkagent Florus Noppen
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Het mooie weer en de warmte houdt nog aan. 
Bij een hittegolf kan het lastig zijn om je te  
focussen op je werk en niet bevangen te raken 
door de warmte. met deze tips kom jij de warme 
dagen door!
•Drink wat meer water! Het is voor veel mensen al 
lastig om genoeg te drinken, laat staan op warme  
dagen. Probeer er toch aan te denken. maak  
‘s avonds een grote kan water met wat citroen,  
sinaasappel of munt erin en koel dit vast in de 
koelkast. Zo lekker en aan het einde van de dag is 

de bodem van de waterkan zeker bereikt. Dus hup, 
vullen en klaarzetten voor de volgende dag.
•Koel jezelf af door je voeten of handen in een 
koud badje te dompelen. Of houd je onderarmen 
even onder een koud stromende kraan. 
•Zet een waterverstuiver (plantenspuit) op je tafel, 
zodat je jezelf af en toe even kan verfrissen.
•Houd de gordijnen en zonneschermen zoveel  
mogelijk dicht, ook in ruimtes waar je niet verblijft.
•Las een tropenrooster in – mits je werk en  
thuissituatie het toelaten: begin (een paar) uur 

eerder zodat je optimaal kunt werken wanneer het 
nog niet bloedheet is. uiteraard stop je dan ook 
een paar uur eerder met werken.
•Zin in een ijsje? maak ze zelf: pureer een  
watermeloen met een staafmixer of blender en 
schenk het in ijsjesvormpjes. Vries in en klaar 
zijn je gezonde fruitijsjes! (geen ijsvormpjes?  
Gebruik een ijsblokjeshouder, cupcakebakvorm of  
shotglaasjes)

Thuiswerken en geen airco



Angerlo Sport!
Sport jij graag buiten in groepsverband onder  
professionele begeleiding, met een gevarieerd  
programma?
Kom dan naar voetbalvereniging Angerlo Vooruit, in 
samenwerking met I am sports.
Iedere woensdag om 20:15 en vrijdags om 09:00 
uur. 
Training voor iedereen vanaf 18 jaar, op ieders  

eigen sportniveau. Voor meer conditie, kracht en 
souplesse.
Op  woensdag 26 augustus en vrijdag 28 augustus 
2020 geven wij pilot trainingen. 
Aan de pilot trainingen zijn geen kosten aan  
verbonden. 
Doe jij ook mee? Kom dan naar het sportpark van 
Angerlo Vooruit en opgeven is niet nodig.

Clinic jeu de boules
Dinsdag 1 september 2020 start de vereniging
met de pilot, “Jeu de boules” als nevenactiviteit op 
ons sportpark.
De 3 beschikbare jeu de boulesbanen zijn dan  
gereed. u kunt zich melden bij de kantine om een 
baan vast te leggen om een spel te spelen. 
Zondag 6 september 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
Zal er een “CLINIC” gegeven worden door Wim 
van Ree.
Tijdens de clinic zal Wim de regels van het spel 
doornemen en hij zal zeker enkele vaardigheden,  
om het spel goed te spelen, aan u tonen.  
Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid om het spel 
zelf te ervaren.
We hopen dat het een mooie en druk bezochte  
clinic zal worden.

INGEZONDEN

In deze vreemde tijd is er nieuws op sponsorgebied 
bij Angerlo Vooruit. Er zijn verschillende sponsoren 
die de samenwerking voort willen zetten binnen de 
jeugdafdeling van de mooiste voetbalvereniging uit 
de Liemers.
123inkt.nl voorziet de jeugdafdeling van Angerlo 
Vooruit al jaren van voetbalkleding. In het seizoen 
2020/2021 zal de jeugd voor de derde keer worden 
voorzien van nieuwe voetbalkleding.
123inkt.nl zal voor aanvang van het nieuwe voet-
balseizoen nieuwe shirts, broeken, sokken, trainings-
pakken en tassen leveren. Naast onze hoofdsponsor 
voor de jeugd 123inkt.nl – dat zich op de voorzijde 
van het shirt presenteert – zal Rotra achter op het 
shirt te zien zijn. De mouwen van de voetbalshirts 
worden bedekt door Jacobs verhuizingen bv en TKH 

Security. Wij zijn deze sponsoren erg dankbaar voor 
de meerjarige sponsoring van onze jeugd.
Op zondag 23 augustus zal de nieuwe kleding, 
na een jeugdactiviteit, worden gepresenteerd op 
sportpark mariëndaal. Jaarlijks vinden er namens 
123inkt.nl jeugdtoernooien plaats, maar vanwege 
de Coronamaatregelen zijn deze toernooien dit jaar 
helaas afgelast.
Angerlo Vooruit hoopt op deze manier toch de 
kleding te kunnen presenteren in combinatie met 
jeugdactiviteiten op het reeds vernieuwde voetbal-
complex, voordat het voetbalseizoen 2020/2021 
start.
Wij rekenen op een mooi voetbalseizoen 2020/2021. 
Wij begroeten u graag op ons prachtige sportpark 
mariëndaal!

Kledingsponsoren jeugdafdeling 
Angerlo Vooruit

INGEZONDEN  vv Angerlo Vooruit  vv Angerlo Vooruit

INGEZONDEN  vv Angerlo Vooruit Nieuw Leven Angerlo
Al vele jaren mogen wij als muziekvereniging 
Nieuw Leven rekenen op de steun van onze trouwe 
donateurs, waarvoor onze hartelijke dank. Waar 
wij anders langs de deuren gaan om onze bijdrage  
in ontvangst te nemen zijn wij vanwege de  
Corona-maatregelen genoodzaakt om dit jaar  
andere wegen te bewandelen. Donateurs die ons 
steunen maar dit niet middels een doorlopende 
machtiging doen, krijgen een brief met de vraag dit 
alsnog middels een machtiging te doen. Zo hopen 
we u weliswaar niet aan de deur te ontmoeten, 
maar blijft het wel mogelijk muzikaal van ons te  
laten horen. We rekenen op uw steun en begrip en 
hopen u volgend jaar tijdens ons uitgestelde 100- 
jarig jubileum nog vaak muzikaal te mogen  
verblijden. 

INGEZONDEN Richard Klooster

Doesburgse Watersport Vereniging organiseert Veteranenuurtje
De Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) is 
een enthousiaste en gezellige vereniging en biedt 
jong en oud de mogelijkheid om te zwemmen en 
waterpolo te spelen op een passend niveau.
Ook worden de oud-leden (poloveteranen) niet 
vergeten.
Afgelopen juli deed de vereniging een oproep 
via facebook of er belangstelling was om met  
oudgedienden, die inmiddels jaren geleden hun 
capje aan de wilgen hebben gehangen, even weer 
een balletje te gooien. Zowel op het doel alsook 
onderling.
En die belangstelling was er!
Daarom organiseert DWV op 26 september a.s. in 
zwembad Den Helder in Doesburg van 14.30 tot 
16.00 uur een Veteranenuurtje.
Dames- en herenwaterpoloërs kunnen die middag  

weer even hun hart ophalen. Balletje gooien,  
herinneringen ophalen enz.

Na dit alles is er gelegenheid voor een drankje en 
een hapje.

INGEZONDEN Dineke Hamer

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Ook in onze dorpen hebben jongeren dit jaar hun 
diploma gehaald, maar hoe was dat in coronatijd?
Wat was hun grootste gemis en/of de grootste  
uitdaging? 
Hierover ga ik in gesprek met 4 jongeren uit Lathum, 
Giesbeek en Angerlo; hun verhalen waren bijzonder, 
niet het gemiste gala stond bij 3 van de 4 boven aan 
het lijstje, maar “stress” en de vraag: “Ga ik mijn 
diploma halen dit jaar?”

mariska Sijbrant heeft haar diploma behaald voor 
de driejarige opleiding doktersassistente. 
Haar laatste stage werd halverwege vanwege  
Corona afgebroken. Het was spannend en stressvol 
of de stage nog afgemaakt kon worden, maar ook 
hoe het met de lessen van de laatste 10 weken zou 
gaan en het examen. 
Ze vertelt: “Toen de regels wat ‘losser’ werden, 
mocht elk stage-adres zelf bepalen of de tweede  
helft van de stage nog gedaan kon worden.  
Dit betekende vervolgens voor de ene student wel 
en de ander niet.
De lessen in de laatste 10 weken en het examen 
waren online.
Binnenblijven is verschrikkelijk en het past niet bij 
mij, daarom werk ik veel bij de Jumbo en in de  
horeca bij de Haven en dat is leuk. 
met 20 studenten heb ik de opleiding afgerond. 
We hadden het prima samen, wisten dat we na het  
examen geen vrienden voor het leven zouden  
blijven, maar ik heb het contact met medestudenten 
en leraren bij de afsluiting gemist. Er was wel een 
drive thru georganiseerd naar het GelreDome, een 
soort macDrive.”
Haar vervolg wordt de opleiding medische  
hulpverlening bij de HAN.

Yo Saram heeft haar diploma voor de driejarige  
opleiding toerisme behaald.
Zij kreeg online-opdrachten; het was stressvol. 
“Krijg ik mijn opdrachten wel af, krijg ik wel de 
juiste ondersteuning en sturing, want dat is voor 
mij belangrijk”. Dat vroeg ze zich af en ze vervolgt: 
“Eerder gemaakte opdrachten telden mee en dat 
was fijn. Stages waren ook op een eerder moment 
gedaan en die hoefde ik nu dus niet meer te doen. 
Er werd ook online examen gedaan. 
Binnenblijven vond ik heel erg vervelend, maar heb 

gelukkig veel kunnen werken bij Trekpleister.
Tien van ons kregen uiteindelijk een diploma. Dat 
gebeurde zonder het bijzijn van ouders, familie en 
vrienden. Daarnaast was er ook geen echt contact 
meer met de leerkrachten, wat heel jammer was. 
Het was wel heel leuk de studiegenoten weer te 
zien, maar de aansluitende afscheidsborrel ging niet 
door en het voelde niet als een diploma-uitreiking.”
Haar vervolg wordt de vierjarige opleiding bij het 
CIOS, sport en bewegen.

Stan Kunne heeft mavo 4 aan het Candea in Duiven 
afgerond. 
Niet naar school gaan vond hij in het begin wel chill, 
later niet meer.
Hij vertelt: “Ik werk bij IJs & Zo en De Kommensaal. 
Allebei heel verschillend, maar allebei wel heel leuk.
Online lessen gevolgd, waar verschillende leraren 
wel heel verschillend mee omgingen. Voor elk vak 
uiteindelijk nog 1 toets op school in de gymzaal  
gemaakt met ongeveer 30 anderen. Je had een  
vaste plek en je moest alles bij je houden. In 2  
gymzalen zaten 3 en in de aula nog 2 klassen. 
Op de dag van de uitslag kwamen docenten thuis 
langs met de cijferlijst, taart en een confettikanon.
Ons diploma hebben we ontvangen met een drive 
thru bij school. Jammer dat de klasgenoten elkaar 
niet meer gezien hebben; de leraren stonden wel bij  
de drive thru. 
met een exclusieve een auto naar school en naar de 
Prom-avond hebben we niet gehad.” 
Zijn vervolgopleiding wordt horecamanagement en 
ondernemen op mBO-niveau.

Kwinte Brouwer heeft haar 4-jarige opleiding kader,  
richting zorg en welzijn, afgerond aan het  
metzo-college in Doetinchem. Stage hoefde ze niet 
meer te doen, wel online lessen en huiswerk maken. 
Veel zorgen en stress. 
Ze beschrijft als haar ervaring: “Nu werk ik bij 
Woonzorgcomplex De Hessegracht in Doesburg. 
Nog 4 keer naar school geweest voor de eindtoetsen 
in groepen van 6 leerlingen. Belangrijke toetsen van 
het 3e en 4e jaar telden mee. Het klinkt gek, maar 
‘echte’ examenstress heb ik toch gemist. Je moest je 
op school bij aankomst direct melden en je moest na 
afloop afmelden en ook direct weg . 
We werden gebeld dat we geslaagd waren en  
konden op school een vlag ophalen. Ik zag nog een 
paar vriendinnen, dat was leuk, maar je moest ook 
toen meteen weer weg. 
mijn diploma werd thuisgebracht door een mentor, 
oude mentrix en speciaal voor mij de gymdocent. 
Heel jammer, niet met vriendinnen in een mooie 
auto naar een eindfeest, maar we houden wel  
contact, en we hebben onze  docenten niet meer 
kunnen zien.” 
Haar vervolgopleiding wordt IG -Individuele  
Gezondheidszorg- 4 dagen per week naar school en 
1 dag stage. 

Rond deze samenvattingen hoorde ik vier  
bijzondere open verhalen van 4 studenten over 
hun examenjaar, hun lessen, hun teleurstellingen, 
gemis van een laatste contact met leerkrachten en  
klasgenoten, hun stress, maar ook hun spirit. Alle 
4 houden ze van aanpakken en hebben ze na de  
zomer een nieuwe start, een nieuwe opleiding en 
een nieuwe uitdaging. 
Alle succes gewenst!Het gaat zeker goed komen 
met deze 4!

Je diploma halen in Corona-tijd…..
INGEZONDEN Anneke Nijman

mariska Sijbrant

Yo Saram

Stan Kunne

Kwinte Brouwer

Vloggen of Bloggen?

mail naar:

info@angerlosnieuws.nl



KERKDIENSTEN

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

1 sept. 2020 10.30 uur;  Pastoor Thanh, H. Eucharistie
6 sept. 2020  10.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
20 sept. 2020 10.00 uur;  Ds. W.v. Wakeren, Oecumenische dienst  
  te Giesbeek + Doop Suze de Reus

3 okt. 2020 19.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
6 okt. 2020 10.30 uur;  Pastoor Thanh, H. Eucharistie 
17 okt. 2020 19.00 uur;  mw. B. Hakvoort, Woorddienst
31 okt. 2020 19.00 uur;  Allerzielen, Dhr. J. ubbink

3 nov. 2020 10.30 uur;  Pastoor Thanh, H. Eucharistie
7 nov. 2020 19.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
21 nov. 2020 19.00 uur;  Dhr. J. ubbink, Woorddienst
29 nov. 2020 10.00 uur;  Dhr. J. ubbink, 
  Oecumenische dienst te Lathum

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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Ben ik al bruin??

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Covid-19: ziek zijn en beter worden
Iedereen heeft het over een ‘pandemie’, een  
wereldschokkende gebeurtenis, maar hoe is het 
wanneer je zelf dit virus oploopt. Rachel is een 
jonge moeder, actief, drukke baan en inmiddels  
ervaringsdeskundige als Covid patiënt: “Ik had wat 
van de bekende klachten: benauwdheid, hoesten, 
koorts, spierklachten, dacht zelf aan een gewoon 
griepje. Na een weekje wees de moeder van een 
vriendje van mijn kinderen me op de Covid-app. Dat 
was eind maart. Daarop heb ik de symptomen die ik 
had aangegeven en was de conclusie: Covid. Geheel 
volgens het protocol ben ik behandeld op afstand.  
Dus geen huisartsenbezoek, zelfquarantaine,  
contact primair via de app. maar ik ben ook de  
partner van, en de moeder van, dus je bent zeker 
niet alleen en dat is niet alleen troost, maar maakt je 
ook onzeker, want wat wanneer zij ook ziek worden.
Ik ben niet opgenomen, dus geen patiënt geweest in 
de intensive care categorie, maar het ziekteverloop  
was ook voor mij zeer ingrijpend. mijn kinderen heb 
ik 112 leren bellen, toen ik na een aantal weken  
(opeens) last kreeg van een hele erge hoestbui.  
Niets hielp, water drinken niet, moest ook  
overgeven. Ik mijn voelde hart zo snel kloppen en 
was helemaal klam van het hoesten. Toen was ik 
best bang en maakte me inderdaad best zorgen.

In die tijd heb ik wel drie keer telefonisch contact 
gehad met een behandelend arts, verder lopen  
alle contacten via de app: Luscii. Hier werken  
verschillende ziekenhuizen mee samen. Ik hoorde bij 
de regio Nijmegen en viel onder het CWZ (Canisius  
Wilhelmina Ziekenhuis). Ik gaf iedere dag mijn  
temperatuur door, of er sprake was van reuk- en  
smaakverlies, of ik keelpijn had, last van  
neusverkoudheid, mate van kortademigheid en 
hoesten. Via een regionaal contactpunt gaan alle 
meldingen naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG) in Amsterdam. Daar monitoren ze het  
verloop en sturen ze de behandeling aan. Dat werkt 
allemaal prima en je kunt er ook terecht met je  
vragen, toch miste en mis ik wel het persoonlijke 
contact. Het is zelfs zo dat ik nu nog niet getest ben, 
niet echt en officieel weet of het Corona was. 
De onzekerheid is groot; je raakt je vertrouwen in 
je lichaam kwijt. Even voel je je goed, dan krijg je 
weer een terugslag en barst je in tranen uit bij de  
bedrijfsarts omdat het niet gaat zoals je denkt 
dat het moet gaan. De trap op en af, een rondje  
fietsen: zo simpel, je denkt dat het kan, maar niets 
is minder waar. Al die weken zit je in een soort  
gezinsquarantaine. De scholen waren dicht en je 
probeert je kinderen zo goed mogelijk te begeleiden 

in hun huiswerk. Dat was wel een goede ervaring. 
Intensief, maar goed en toch ook wel succesvol. Pas 
midden juni was ik weer zover op de been dat ik 
weer wat kon gaan werken. Op dit moment gaat dat 
ook wel goed, ben wel sneller moe en rust overdag 
vaker uit. Toch, op mijn fiets haal ik alweer mensen 
in, daar word ik dan ook weer blij van. Hoe dan ook, 
Covid is zeker geen gewoon griepje en niet alleen 
oude mensen lopen het risico besmet te worden. ”

Covid-app: Coronamelder

Poeh, wat een hitte. Je gaat er vanzelf bij liggen. Bovendien kom je zo ook van al 
die steekvliegen af. Gelukkig staan er rond deze wei wat bomen, kun je schuilen 
voor de zon en dat vind ik veel belangrijker dan schuilen voor de regen. Verder 
geniet ik wel van deze vakantie, het meisje dat af en toe op m’n rug zit is al een 
paar dagen nauwelijks hier geweest. Ze zorgt voor het water, dat wel, en verder 
kwam ze met een doek voor over de ogen. Je kunt er wel doorheen kijken, maar 
de vliegen ben je kwijt. Best wel fijn, alleen ben ik dat ding alweer kwijt. Denk 
dat ze de gesp niet goed heeft aangetrokken. 
Toch ben ik wel jaloers op de buren. De jonge koeien daar hebben een  
zwemstrand aan de IJssel. Wanneer ze het warm hebben, gaan ze pootjebaden. 
Niet te ver en niet te diep, want ik weet niet of ze al zwemles gehad hebben. 
Verstandige kinderen.
maar wat mij betreft mag het ondertussen wel wat minder, ben wel toe aan een 
miezerregentje, mist boven de rivier en een eindje eropuit met dat deerntje, dat 
mis ik toch ook wel. Even kijken wat het weerbericht zegt.
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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De eerste training voor onze jongste voetballers 
(2 tot 4,5 jaar) was een groot succes. maar liefst  
30 peuters met begeleiding, aangemoedigd door 
nieuwsgierige broertjes/zusjes, opa’s, oma’s,  
enzovoorts zorgden afgelopen zaterdag voor een 
gezellige drukte rondom het hoofdveld (uiteraard 

coronaproof). De peuters lieten na een gezamenlijke  
warming-up hun kunsten zien tijdens 5  
verschillende oefeningen. Als afsluiting werden er 
een paar mooie doelpunten gemaakt. 
Het belangrijkste doel van de trainingen is  
natuurlijk plezier hebben en dit plezier straalde er bij 

de kinderen vanaf.
Villa Pip Dreumesvoetbal wordt elke zaterdag  
gegeven van 9:00 tot 9:45 uur op het sportpark 
in Angerlo. Wil jouw kind ook niets liever dan  
voetballen? Stuur dan een e-mail naar  
jeugd@angerlovooruit.nl

Dreumes voetbal Angerlo Vooruit groot succes!
INGEZONDEN v.v. Angerlo Vooruit
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Gezond en duurzaam BBQ’en
Wat een weertje! Zwembadje in je achtertuin, 
koud drankje in je hand en de BBQ aan. Een BBQ 
is het perfecte zomerfeestje in je tuin. Lekker samen  
genieten van buiten eten en met een paar  
aanpassingen kan het ook nog gezond en  
duurzaam!
Grote porties
Tijdens één avondje BBQ’en eet een Nederlander 
gemiddeld 550 gram (!) vlees. Dat is 3 à 4 keer 
meer dan bij een normale avondmaaltijd. Het  
voedingscentrum raadt aan niet meer dan 115 
gram onbewerkt vlees per dag te eten omdat het  
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast 
weten we allemaal dat veel vlees eten gevolgen 
heeft voor onze planeet. Niet getreurd, je hoeft niet 
op een saaie wortel te knabbelen tijdens je BBQ. Een 
paar tips die naast lekker ook gezond zijn (en laag in 
kcal, handig in de strijd tegen zomer/coronakilo’s).
Pimp je salade
Bij veel BBQ’s wordt er een zak gemengde sla in een 
kom gedaan en zo op tafel gezet. Saai! Die bak sla 
is aan het einde van de avond amper aangeraakt en 

slap geworden. Zonde! Tijd om je salade te pimpen.
Kies voor verschillende toppings om je salade 
smaakvol te maken. Bonen, nootjes, pitjes, gegrilde  
groentes en kruiden maken een feestje van je  
bordje. En wist je dat een salade niet hoeft te  
bestaan uit sla? Denk aan een lekker koolsla 
met witte kool, appel en wortel. Of een fris zure  
komkommersalade die je pittig kan maken met 
rode peper. Of wat dacht je van een mexicaanse  
bonensalade met mais en paprika?
Eet de regenboog
Er wordt wel eens gezegd: “Eet de regenboog”. 
Daarmee wordt bedoeld dat je zo kleurrijk en  
gevarieerd mogelijk eet. Elke soort en kleur groente 
is rijk aan andere vitamines en mineralen. Door  
gevarieerd te eten krijg je genoeg  
voedingsstoffen binnen. Daarnaast is het een 
lust voor je oog! Kleed je BBQ daarom aan met 
kleurrijke groentegerechten. maak bijvoorbeeld  
regenboog groentespiesjes met rode ui, paprika, 
cherrytomaatjes en zoete aardappel.
Groenten lenen zich ook uitstekend om te poffen  

of grillen op de BBQ. Rode bietjes en (zoete)  
aardappel doen het perfect in een jasje van  
zilverfolie tussen de kolen. Aubergine, paprika,  
courgette en een maiskolf zijn lekker om in hun  
geheel te grillen.
Eetsmakelijk!

Van een grenzeloze wereld naar vier muren en 
een balkon: dat verandert ieder mens. Op een, 
door aangepaste regelgeving, drastisch verkleind  
verjaardagsfeestje kijk ik op gepaste afstand 
naar de gasten. Ik ken ze, maar ze zijn niet meer  
helemaal wie ze waren. Als toch best wel ervaren 
mensenkijker, probeer ik de verschillen te zien. Of 
te horen. Er is niets dat er direct uitspringt, alles 
blijft onderhuids en onder al die bruine velletjes 
zou je het bijna niet zien. Toch is het overduidelijk 
en in alles aanwezig: we zijn kleiner gaan wonen. 
In ons hoofd dan, welteverstaan. 
Tot voor kort waren alle bestemmingen bereikbaar,  
alle festivals dichtbij en was elke uitdaging er een 
die je samen aanging. Nu hebben reisplannen 
de grenzen van het eigen land, een feestje een  

maximaal aantal van zes gasten en zit je in je 
eentje, thuiswerkend, te verzinnen hoe je halfweg 
functioneel blijft. Dat alles bepaalt hoe je in het 
leven staat: kleiner, voorzichtiger, afwachtender. En 
precies dat maakt het verschil tussen wat was en 
wat is.
Het is een sluipend proces en pas nu herken ik 
het in mezelf. Beetje lusteloos, geen initiatief,  
uitstellen en afschuiven: het is mijn nieuwe ik. Een 
confronterend inzicht, maar hoe ontkom ik aan 
wat landelijk de stemming lijkt te zijn. Wat kan ik 
doen om weer ruimte te scheppen, in mijn hoofd, 
in mijn omgeving. 
Ik denk erover, maar niet verschrikkelijk concreet. 
morgen verder, is het voornemen.

Kleiner wonen

GEZOND & FIT Lisa

Waterbuffelboerderij Arns is een boerderij in het 
buitengebied van Zevenaar. Op deze boerderij  
worden zo’n 260 waterbuffels gehouden om  
heerlijke mozzarella te produceren. De  
waterbuffels die van Aziatische komaf zijn, wor-
den gehouden in diervriendelijke stropotstallen. 
Hierin krijgen de buffels op bepaalde tijden een  
strodouche die ze lekker vinden plus dat ze een 
deel van het stro opeten. In het voor en najaar  
kunnen de dieren er voor kiezen om binnen te  
blijven of naar buiten te gaan. De melk van de 
waterbuffel bevat calcium en is rijk aan gezonde  
Omega 3 en 6 en vitaminen A en D.  De melk van 
de wb wordt gebruikt om er mozzarella, Yoghurt  
en Buffaletta van te maken. Daarnaast is het 
vlees ook lekker en wordt daarom ook in de  
boerderijwinkel aangeboden. Doordat het vlees 
een laag cholesterolgehalte heeft is het heel  
gezond. De buffelshop is op vrijdag en zaterdag  
geopend voor de verkoop van allerlei  
producten waaronder dus de gerenommeerde  
Buffelmozzarella, buffelyoghurt, buffelvlees, 

streekproducten op het gebied van groenten etc. 
Tijdens de openingstijden kunt u een kijkje nemen 
op de boerderij. De openingstijden zijn op vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag ook van 
10.00 tot 16.00 uur.  Voor inlichtingen klikt u op 
buffelboerderijzevenaar.nl

Hier haalt u de lekkerste Mozzarella SERIE: GASTVRIJ

Het Bestuur van de Oranjevereniging Angerlo 
heeft, vanwege de coronacrisis, begin juni besloten 
de Oranjefeesten op 2, 3 en 4 september 2020 niet 
door te laten gaan. Het bestuur betreurt het dat zij 
deze beslissing heeft moeten nemen, maar vindt 
het onverantwoord een dergelijk feest in deze 
onzekere tijd te organiseren. Het bestuur hoopt 
volgend jaar de Oranjefeesten in Angerlo weer te 
kunnen organiseren.

Geen Oranjefeesten 
Angerlo 2020

INGEZONDEN Oranjevereniging Angerlo

• pagina 13 • ANGERLO’S NIEUWS • 29 augustus 2020 •



• pagina 15 • ANGERLO’S NIEUWS • 29 augustus 2020 •

Dit jaar geen vakantieweek, maar wel een vakantiefeest in Angerlo!
Dit jaar geen vakantieweek voor de kinderen in  
Angerlo en voor de kinderen die niet in Angerlo 
wonen, maar wel leerling zijn van basisschool de 
Trompetter. 
Toch was er voor hen wel een fantastisch feest 
op 19 en 20 augustus in en bij ons ‘honk’, het  
Dorpshuis de meent in Angerlo. 
De kinderen genoten met volle teugen van de  
activiteiten en de leiding deed wat dat betreft  
nauwelijks voor hen onder. Wat een enthousiast 
team van vrijwilligers, daar word je blij van! 

Woensdag deden er 81 kinderen mee met allerlei 
spellen op het veld, waarbij het buikschuiven erg 
populair was. 
Ook op donderdag waren in totaal 81 kinderen 
van de partij. ‘s middags was er de film ‘Iep’ voor 
groepen 1 t/m 4 en ‘s avonds de film ‘Herbie’ voor 
de groepen 5 t/m 8. En na de film ‘s middags en ‘s 
avonds was er nog een heuse buitenbingo. 
Natuurlijk was er allerlei lekkers, waarbij popcorn en 
ijs niet ontbraken en kreeg iedereen een prijsje.
De kinderen hebben zichtbaar genoten. Zij hadden 

twee geweldige dagen. De weergoden werkten 
trouwens ook geweldig mee…. 
Toch hebben we volgend jaar hopelijk wel weer 
onze traditionele super jeugdvakantieweek van 23 
t/m 28 augustus. 

INGEZONDEN Anneke Nijman

Van alles rond de plas

Die warmte valt wel mee, als er maar water in de 
buurt is. Dus was er hier weinig te klagen, aan de 
IJssel en rond de Rhederlaag. Qua drukte kunnen 
we heel wat mensen kwijt, voor de anderhalve  

meter in het gedrang komt, dus veel van de  
geplande activiteiten konden hier gewoon  
doorgang vinden. Zoals het zeilkamp voor de kids, 
waar onder praktisch perfecte omstandigheden 
22 kinderen de principes van het zeilen bij werd  
gebracht. 
Aan de noordzijde was er van alles te doen. Een 
spontaan concert van …, een fast-foodtruck om de 
hongerigen tevreden te houden en, voor de vroege 
vogels, een blik op onze wijkagent Florus, als een 
foto maakt van een heerlijke zonsopkomst: “Het 
was vooral een mooie nachtdienst”. 
Zo is er voor iedereen genoeg te genieten en is ook 
dit weer een eindeloos mooie zomer, hier aan het 
water. 
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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.

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

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
• 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 • mariska Pelgrim en Ivo 
de Wild • G. Regelink en C. Regelink-Vrieze • Pelo Industrietechniek B.V. • Jen en 

Dies te Kortschot • Ir. C. L. Van Velzen

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
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In het jaar 1328 leggen de graven van Gelre en Kleef een grote dijk aan van 
Babberich tot Giesbeek. Gelre, waartoe ook Giesbeek en Lathum in die tijd 
behoren, wordt door de keizer van Beieren tot hertogdom verheven. In die 
tijd is het een groot en belangrijk hertogdom. Naast de huidige provincie  
Gelderland horen daar ook bij, grote delen van het huidige Limburg en delen 
van Noord Rijn Westfalen met het stadje Geldern. Hier zijn het hertogdom 
Gelre en het latere Gelderland naar vernoemd. Het hertogdom Kleve vormt 
als het ware een wig tussen dd Noordelijke en zuidelijke delen van Gelre 
De zelfstandigheid van Gelre eindigt in het jaar 1543. Rond het jaar 1350 
wordt er bij Giesbeek een wetering gegraven. Deze moet het overtollige water  
uit de Liemers via de Grote Sluis bij Giesbeek op de IJssel afvoeren. De  
wetering kreeg de naam Zwalg, welke naam in de loop der tijden veranderd 
is in Zwalm. De inwoners van Giesbeek en Lathum hebben hier in de loop der  
eeuwen veel last van gehad want het hoge water dat jaarlijks opkwam, dat van 
de akkers overstroomde. Als in 1540 de Sluis vernieuwd moet worden, weigeren 
de inwoners van Giesbeek en Lathum daaraan mee te betalen. In 1380 wordt 
Jacob Vaeck eigenaar van de boerderij de Valewaard in Giesbeek. De boerderij  
wordt Vaecksgoed genoemd. Dat verbasterd wordt tot de in latere jaren  
bekend geworden de Fuik. Rond 1385 is er al sprake van een veerdienst die 
de Valewaard bij Giesbeek verbindt met het dorp Rheden. De bekende St.  
Elizabethsvloed van 19 december 1421, veroorzaakt in de Liemers een  
grote schade. Op 20 december breekt bij Emmerik de Rijndijk door waardoor 
een groot deel overstroomt Heel veel water baant zich dan een weg van 
s’Heerenbergh en Doesburg naar de IJssel. Volgende keer weer verder.

Giesbeek Lathum Angerlo door 
de tijd heen

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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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


