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September
Toen ik in mijn hoekje van deze gemeente  
kwam wonen, waren er rondom  
boomgaarden. Veel appel vooral, met nog 
die ouderwetse golden delicious naast het 
huis. Na de pluk bleven de kleintjes hangen, 
heerlijk voor kleine appelbollen. Na het werk 
ging ik met de honden tussen de fruitbomen 
wandelen, meeleven met hoe bloesem vrucht 
werd en net te vroeg alvast een appeltje  
proberen.
De fruitboomgaarden zijn praktisch allemaal 
gerooid. Daar waar ik tussen de bomen naar 
de lucht lag te kijken, is nu een woonwijk. Het 
kan niet anders; voor de prijs waarvoor de 
uit Chili geïmporteerde Elstar nu in de winkel 
ligt, kun je hier de plukkers niet eens betalen. 
De fruitbomen staan hier en daar nog.  
Wandel je met de hond, dan passeer je in 
de tuinen en paardenweien een allegaartje 
aan slecht gesnoeide fruitbomen. Het zijn  
vergeten restanten, dat zie je ook aan de  
hoeveelheid fruit die eronder ligt. Ongeplukt 
pulp dat wespen aantrekt en daarom niet  
lekker, maar lastig is. 
Wij hebben twee perenbomen uit de laatste  
boomgaard geadopteerd. Ze staan er nu 
een jaar of drie en het wil nog niet echt 
lukken met onze conference: klein, meestal  
aangetast en vroegtijdig gevallen.  Droge 
zomers, maar vooral slecht gesnoeid. Op de 
schaal liggen een paar importexemplaren 
en ik schaam me daarvoor. Gemakzucht,  
schraperigheid, domheid: ik ben, maar ook 
wij zijn, ons eigen, Nederlandse, fruit niet 
meer waard. 
Achter ons woont een vakman die weet hoe 
je fruitbomen vruchtbaar houdt, hij was ooit 
de eigenaar van deze bomen. Kijken of hij 
deze winter even tijd heeft om mij wat kennis 
en respect bij te brengen.

Sint, Kerst en Carnaval
Wat gaat door en wat niet

We gaan razendsnel naar het eind van het jaar 
2020. Een jaar dat we ons zullen herinneren als het 
corona-jaar. En dat verandert voorlopig nog niet. 
Veel vaste tradities moeten wijken. Zo komen de 
afmeldingen voor de sinterklaasintochten al binnen. 
Voor wat betreft de kerstmarkten in de regio en zelfs 
rondom de kerstvieringen is nog veel ongewis. Zet de  
opwaartse trend van besmettingen door, dan  
kunnen het wel eens gezellige feestdagen worden,  
maar dan thuis en zonder bezoek. 
Iets verder vooruit kijkend komt de carnaval in zicht. De  
festiviteiten in onze dorpen lijken sowiese  
slachtoffer te worden van het virus. Ook de  
Halfvasten optocht in Angerlo vindt geen doorgang.

In afwachting van de dingen die komen gaan 
houden wij u dagelijks op de hoogte van de  
veranderingen die ons ter ore komen op onze site: 
www.angerlosnieuws.nl Bent u een van de  
organisatoren van deze activiteiten en heeft 
u informatie over  het al dan niet doorgaan  
ervan, geef ons dan een bericht via  
info@angerlosnieuws.nl
Dus, vooral geen goed nieuws voor alle mensen 
die wel van een feestje houden.  Maar tradities zijn  
sterker, zelfs sterker dan dit virus. Dus sparen we dit 
jaar en komen de Sint, de kerstman, het vuurwerk 
en de carnaval sterker terug dan ooit. 

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl

Waarheen met Martinus? zie pagina 9 e.v.
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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

KNMI en KWR zetten Eijkelkamp’s verdampingsmeter in

Royal Eijkelkamp heeft een uitgebreid assortiment apparatuur en oplossingen  
voor bodem- en wateronderzoek. Een zeer ingenieus meetapparaat in dit  
assortiment is de Eijkelkamp Smart Lysimeter. Dit instrument meet de actuele 
verdamping van de bodem en vegetatie. Een lysimeter wordt tot net onder 
het maaiveld ingegraven. In het instrument zit een weegsysteem waarop  
een grondkolom wordt geplaatst met daar bovenop vegetatie. Door de  
lysimeter te combineren met bijvoorbeeld bodemvocht-, grondwaterstand- en  
temperatuursensoren krijgt men een compleet beeld van de lokale  
waterhuishouding.
Onlangs heeft het KNMI een Lysimeter aangeschaft. Het instrument gaat  
gebruikt worden op het nationaal observatorium van de atmosfeer in Cabauw 
(vlakbij Utrecht). Binnenkort leest u meer hierover. 
Naast het KNMI heeft ook het KWR (kennisonderneming voor de watersector) 
interesse getoond in de lysimeter. Op het hypermoderne KWR hoofdkantoor 
in Nieuwegein wordt eind september een demonstratiemodel geplaatst. Het 
KWR was, samen met Eijkelkamp Soil & Water, ook verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de Eijkelkamp Smart Lysimeter. Dit gebeurde binnen een  
project van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie  
van het ministerie van Economische Zaken. 
Benieuwd hoe een Lysimeter geïnstalleerd wordt? Bekijk de video op het 
Youtube kanaal van Royal Eijkelkamp, of gebruik deze link: https://youtu.be/
OkLXLOfNkZ4 



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Fietsen is de Nederlander met de paplèpel  

ingegoten. Bi-j sommugen ontaardt dat in 

racefietsen. Sinds heel wat joartjes doek dat 

met veul plezier. Racefietsen, mountainbike 

en ebiken, at ut mor dreug weer is. Onderweg 

nat worden: doar bunk gin liefhebbeer van. Zo  

waren we un keer met onze groep van acht 

man in Andalusië in Zuid Spanje um in de  

bergen te fietsen. Elke dag dawwe dur uut 

gingen met dreug weer kwamen we onderweg 

toch weer in fikse buien terecht en kreej un 

nat en koud pak. Gelukkug hadden we op de  

hotelkamer un øpen haard met genog hout 

zodat we doar tenminste un bietje konden 

opwearmen. Een dag bleef ut de hele tiet  

règenen en un geluk bi-j un ongeluk was  

dawwe alle acht goed konden klaverjassen 

dus dat werd alsnog un hele gezellugge dag.  

Regen in Andalusie, je kon ut bijna niet  

geleuven. Mor sport kan ok un bietje un  

verslaving of verdwazing opleveren. Zo hak un 

keer de elleboog verbrijzeld deur un acciedentje  

met de racefiets en dat mos geopereerd  

worden. De andere dag liep ik met ut infuus 

in de hand de trappen van ut ziekenhuus op 

en af um mor in conditie te blieven. Hoe gek 

kuj zun. Laatst zag ik dat ok bi-j un ander stel 

wielrenners. Wi-j rejen vlak bi-j Eerbeek op un 

hobbelig fietspad en un paar honderd meter 

veur ons viel un oudere vrouw met heur fiets. 

Ik denk dat ze te veul uutgeweken was veur 

un tegenligger en in de berm terecht kwam. 

Affijn wi-j waren met un paar wielrenners da 

mins ant helpen, de fiets oprapen en de spullen  

die op ut pad lagen oprapen, toen dur van  

tegengestelde richting twee wielrenners  

aankwamen. “HI-J wa mot ta, fietspad  

vri-jhouen, an de kant jullie”. Riepen ze met 

un grote moel. Ik riep terug: volgens mien hij 

twee remmen op de fiets, dus gebruuk die mor 

effe. Mor de blik in de ogen zei nie veul goeds... 

doping of smaers vergèten ut goeie pilletje in 

te nemme?
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Vanwege de Corona-pandemie moesten, en moeten 
soms nog steeds, vele mensen dit jaar langere tijd 
thuiswerken of blijven en kon men niet op vakantie 
gaan naar het land welke men wilde. 
Ook door de Corona-pandemie had men soms 
ook wat tijd over en hebben mensen, min of meer  
noodgedwongen dus, hun oude verzamelingen 
weer tevoorschijn gehaald. Sommigen zijn zelfs 
weer “lekker” enthousiast geworden ! 
Mijn naam is Ferdinand Visser en woon ik in Giesbeek.  
Al vele jaren verzamel ik allerlei Grolsch-bier  
artikelen en verder heb ik ook een aanzienlijke  
verzameling LEGO. 
Samen met mijn vrouw heb ik al op vele  
tentoonstellingen gestaan, oa. op de LEGO- 
wereldtentoonstelling in Keulen -Duitsland in 2010. 
Echter nog nooit regionaal of hier in Giesbeek.  
Toch zou ik dat wel willen. Echter om dit zo  
aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers,  
die niet alleen maar komen voor “wat“ Lego 
of Grolsch-spulletjes, zoek ik ook andere  
verzamelaars, die graag hun verzameling willen 
showen! Iets waar men al heel lang aan “werkt“ 
of heeft gewerkt. En waar men zelf trots op is. Een 
beetje opscheppen en pronken mag af en toe best 
wel! 
Dus verzamel je iets en heb je bijvoorbeeld:  
Barbiepoppen of een ander merk, Dinky Toys, 
een verzameling theepotten of melkkannetjes,  

bidprentjes, (bijzondere) Euromunten van 
alle Euro-landen, bierglazen of glaswerk van 
jouw vakantie-adressen, (tuin-)kabouters of  
-ornamenten, Kerststalletjes, poppenhuizen  
of -inrichtingen, zelf geslepen glaswerk,  
winkelwagenmuntjes, balpennen met opschrift, 
buttons of speldjes, sierflesjes gevuld met parfum 
of drank, Playmobil, een verzameling modeldieren, 
tafelvlaggetjes van (jouw vakantie-) landen (met 
dan natuurlijk een mooie foto erbij), modelauto’s 
van een bepaald merk of met bedrijfsnamen erop, 
Fischertechniek, een (verplaatsbaar) modeltreinen-
display, suikerpotjes, Ministeck, koek(jes)blikken, 
peper- en zoutstellen, of wat dan ook ! 
Meld je dan bij mij! Misschien kunnen we dan een 
tentoonstelling organiseren. In eerste instantie gaat 
het om het showen en niet zo zeer om te verkopen!  
Misschien zul je wel andere verzamelaars  
ontmoeten die “dingen“ willen (ver)kopen en/
of ruilen, maar in ieder geval kun je een gesprek  
aangaan met andere “lotgenoten”. 
Graag ontvang ik op F.Visser33@chello.nl jouw 
reactie. Graag dan ook met de vermelding wat je 
verzamelt en hoe we eventueel verder contact  
kunnen hebben. 
P.S. : Gezien de Corona-situatie en de vele  
voorbereidingen zal een eventuele tentoonstelling 
niet meer dit jaar kunnen plaatsvinden.

Verzamelaars gezocht!
INGEZONDEN Ferdinand Visser

Het volleybalseizoen is gestart en om onze leden te 
bedanken voor hun steun in de afgelopen periode 
heeft het bestuur van Givo’92 haar leden een kleine 
attentie aangeboden. Samen gaan we er een mooi 
en sportief seizoen van maken. 
Als vereniging zijn we natuurlijk altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Ben jij op zoek naar een teamsport 
en lijkt het je leuk om te gaan volleyballen? Kom 
een keertje kijken of meedoen met één van onze 
trainingen. 
We trainen op dinsdagavond in sporthal de Panoven 
in Giesbeek. De trainingstijden variëren per team. 
De eerste training start om 18.45 uur. 
Je bent van harte welkom!

Heb je vragen, stuur dan een mail naar  
volleybal.givo92@gmail.com

Zin om te volleyballen bij Givo’92?
INGEZONDEN Givo’92

Er zijn 600 spierziekten. In Nederland lijden ruim 
200.000 mensen aan een spierziekte. Sommige zijn 
dodelijk, sommige zijn erfelijk: ze hebben allemaal 
een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 
600 spieren in een mensenlichaam en dankzij de  
financiering van het fonds zijn er onderzoeken
die leiden tot het ontwikkelen van gerichte  
therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen onze 
jaarlijkse subsidieronde ‘Op weg naar therapie’  
financieren we onderzoeksprojecten in alle fases, 
waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op 
weg naar therapie het belangrijkste criterium is.
In 2020 zijn we gestart met een nieuw  

onderzoeksprogramma op het gebied van  
gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen  
langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is 
om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in  
Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd  
tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls  
geven. Het onderzoeksprogramma zal vijf jaar  
lopen.
Ondanks de corona hebben onze collectanten in 
Angerlo, Giesbeek en Lathum een mooi bedrag van 
211,52 euro opgebracht.
Wilt U volgend jaar meehelpen met collecteren, 
stuur een mailtje naar sjef.broere@mac.com.

Prinses Beatrix Spierfonds
INGEZONDEN Clari Broere
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FAMILIEBERICHTEN

Wij willen al het personeel van het Binnenrijk 
bedanken voor de goede zorg en de fijne tijd die 
mijn/onze moeder/schoonmoeder Aal Koenhen 
in het Binnenrijk heeft gehad.
En voor de belangstelling die jullie getoond 
hebben bij haar overlijden.

Fam. Koenhen Lathum

Bedankt

Nieuw Klompenpad in Angerlo: Bevermeersepad
Op zaterdag 5 september vond 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 voor genodigden vond in de buitenlucht 
plaats bij Komdersuut in Angerlo. 
Vrijwilliger Ilonka Eekhoudt van de  
klompenpadwerkgroep Bevermeersepad hield 
een welkomstwoord. Daarna waren er toespraken 
door wethouder Belinda Elfrink van de gemeente 
Zevenaar en directeur-bestuurder Arjan Vriend 
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).  
Vrijwilligers en meewerkende grondeigenaren  
werden bedankt en kregen een nestkastje in de 
vorm van een klomp en nog een klompenpadenpin.  
De band ’Bernie and the Beavers’ zorgde voor 
de muziek. Ook was er een houtkunstenaar, die  
vanwege het nieuwe Bevermeersepad, een bever  
maakte uit een stuk hout. Daarna was er  
gelegenheid tot het wandelen van (een deel) van 
het Klompenpad. 
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 ook beschikbaar via 
de Klompenpaden app.

INGEZONDEN Yvonne Bloemena

Carnavalsseizoen 2020/2021
Naar aanleiding van de aanhoudende maatregelen 
omtrent het Coronavirus is er veel onzekerheid bij 
diverse verenigingen over de uitvoerbaarheid van 
hun geplande activiteiten. Uiteraard geldt deze 
onzekerheid bij CV Knor- en Knalpot ook, zeker 
als het gaat om het Giese carnaval 2021. Op de 
algemene ledenvergadering heeft dit onderwerp 
dan ook hoog op de agenda gestaan. Na uitvoerig  
overleg tussen het verenigingsbestuur en de  
aanwezige leden is besloten dat het met de  
huidige en de te verwachten Coronamaatregelen, 
niet op een verantwoorde manier mogelijk is om 
het Giese carnaval aankomend jaar doorgang te 
laten vinden. Hiermee is dan ook besloten om alle 
gebruikelijke carnavalsactiviteiten van CV Knor- en 
Knalpot tot 01-05-2021 (is einde carnavalsseizoen 
2020/2021) af te gelasten. Wij betreuren het zeer 

dat onze jaarlijkse festiviteiten op deze manier stil 
komen te liggen, maar het is maar ons inzicht de  
enige juiste keuze. Dit betekent geen  
PrinsenKeuzeAvond, geen verlotingen en  
aankomende februari geen carnaval vieren bij 
de Kruk, geen carnavalsoptocht door Giesbeek, 
geen nieuw prinsenpaar enz. Toch willen we deze  
berichtgeving positief afsluiten; Als  
carnavalsvereniging blijven wij natuurlijk niet 
een jaar lang stilzitten. Onze dansgardes blijven  
oefenen met het instuderen van hun nieuwe  
gardedans. Wij gaan kijken of er verantwoorde 
mogelijkheden zijn om deze dansen op diverse  
locaties te gaan tonen aan het Giesbeeks publiek. 
Daarnaast gaan wij als vereniging kijken naar 
alternatieve activiteiten die wél op een Corona  
verantwoordelijke manier georganiseerd  

kunnen worden ook buiten de carnavalstijd.  
Zodra hier concrete ideeën over zijn, zullen we deze  
publiceren. Denk met ons mee en deel jullie  
suggesties via Alaaf@knorenknalpot.nl.

INGEZONDEN CV Knor- en Knalpot 

Geen Dag van de Ouderen van de 
Senioren Raad
Op de eerste vrijdag in oktober wordt de  
Internationale dag van de Ouderen gevierd.
Nationaal en wereldwijd.
De dag is in 1990 ingesteld door de Verenigde  
Naties om aandacht te vragen voor het belang van 
ouderen in de samenleving. Een belang dat steeds 
groter wordt. Niet alleen in aantal maar ook in  
betekenis.

Denk aan vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Jaarlijks stellen wij als Senioren Raad een  
programma samen om deze dag te vieren voor  
inwoners van Angerlo, Giesbeek en Lathum van  
55 jaar en ouder.
Door de corona-epidemie moeten wij de viering  
helaas uitstellen.

INGEZONDEN Bart van der Eijk
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Verkenners Don Bosco
Van Fien Kelderman-Leenders ontvingen wij een 
prachtige foto van de Verkenners Don Bosco,  
allen keurig in uniform, voor de Giesbeekse  
Melaniaschool. De meeste namen zijn bekend. 
Het gaat om: 1 = Leo van den Boom; 2 = Jan  
Wieggers; 3 = Henk Zwaan; 4  Bernard Stuart; 
5 = Jan Vreman; 6 = Jopie de Wild; 7 = Agelink 
(Veerweg) wie? 8 = Antoon Agelink; 9 = Herman 
Wieggers; 10 = Piet Worm; 11 = Bertus Worm;  
12 = Henk Meurkes; 13 = Wim Zwaan; 14 = Henk 
Worm; 15 = Henk Berends; 16 = Wim Spaan;  
17 = ? 18 = Hammink (Veerweg) wie?  
19 = Kapelaan ? 20 = Henk Berends; 21 = Nico 
Goossens; 22 = Benny Hammink (Veerweg)?  
23 = Teun Frieling; 24 = Henk Hammink;  
25 = Hendriks Lathum? 26 = Herman Kelderman;  
27 = Geert Weijers (van Marie Vreman);  
28 = Theo Hammink (koster); 29 = Karel Stuart;  
30 = Jan Baars; 31 = Bertus Vreman; 32 = van Diek  
(Bingerdensedijk) wie? 33 = Hendriks Lathum, 
wie? 34 = Jan Wieggers; 35 = ? 36 = Zeegers 
(Veerweg) wie? 37 = ? 38 = Jobke Hammink.

Worm
In het Angerlo’s Nieuws van 21 juni stond in deze 
rubriek een foto uit St. Martinus serie, met de  
familie Dorus Worm.
Inmiddels hebben wij enige informatie van deze 
familie. Zij komen uit de Groenestraat in Lathum 

en Dorus Worm is een oom van Leo Worm. Verdere  
namen hebben wij nog niet, we houden ons 
wel aanbevolen. De familie is geëmigreerd naar  
Australië, in de jaren ‘50.
Wie weet de namen van mevrouw Worm en de  
negen kinderen?

Indien u gegevens heeft over deze of andere 
foto’s, dan kunt u contact opnemen met: Riet 
Senhorst, tel. 631304, Henk Huuskes tel. 631894, 
of Hanny Bolck tel. 06-14522804 en via email:  
h.bolck@telfortglasvezel.nl, of gewoon in de 
bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ  
Giesbeek. Indien  u nog oude foto’s heeft en niet 
weet wat ermee te doen, dan houden wij ons  
aanbevolen. We willen ze scannen en retour geven 
binnen 1 week.

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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Het afgelopen half jaar is de wereld veranderd, ook 
in onze dorpen. 
Er waren mooie initiatieven ontstaan. Niet uit 
eten, maar in je eigen huis of tuin met een heerlijk  
afhaaldiner van je favoriete restaurant uit onze 
dorpen. Ook geen traditioneel Paasontbijt in het  
Gebouw te Lathum, maar wel ontbijtjes bij de  
senioren thuisbrengen. Creatieve ideeën om el-
kaar toch te ontmoeten, ook op anderhalve meter  
afstand enz..... 
Maar wat betekent het voor de jaarlijkse feesten,  
waar soms een jaar voor is gespaard en een  
vakantieweek voor gereserveerd staat?
Ik zit aan tafel bij Arnold Gores in Angerlo. Hij is  
vendelier en vertelt dat het vogelschieten en  
ringrijden niet doorgaan. Hij legt uit dat het  
traditiegetrouw eerst prijsschieten is en dan  
koning- schieten. Er is ringrijden met de fiets en 
ringrijden met paard en wagen. Voor de kinderen is 
er ringrijden met de skelter. 
Tevens is het twee avonden feest in het Dorpshuis 
en ook is er een kermis. De vereniging telt 300 leden. 

Het doel van de Oranjefeesten is het in stand  
houden en versterken van de Angerlose  
gemeenschap. “Bedenk met wie je tijdens de  
Oranjefeesten altijd een praatje maakt, een visje 
eet of een borrel drinkt en nu bel je diegene deze 
week op om bij te kletsen of om (op veilige afstand) 
alsnog een visje met elkaar te eten of een borrel  
te drinken”, aldus de voorzitter Annemiek van  
Veldhuizen. 

Zij had op Koningsdag – die dus ook niet doorging –  
een flesje oranjebitter vastgeknoopt aan een  
touwtje bij de vendeliers en de vrijwilligers aan de 
voordeur gehangen om de moed erin te houden!
Arnold is ook lid van carnavalsvereniging De  

Deurdouwers in Angerlo, waar hij ook Prins is  
geweest. De Deurdouwers hebben vier groepen 
dansgardes. Zij zijn erg populair bij de vereniging. 
Ook hier is alles reeds afgelast. Er worden geen  
carnavalswagens gebouwd. Inmiddels is bekend 
dat ook volgend jaar de halfvastenoptocht niet  
doorgaat. Dit jaar ging er op de valreep al een streep 
door de Halfvastenoptocht. De tent stond er al, dus 
er waren al veel kosten gemaakt. De Halfvasten  
optocht telde in 2019 ruim 7500 bezoekers, een  
geweldig evenement dat ver buiten de regio bekend 
is. De carnavalsvereniging en Halfvastenoptocht 
hebben een geheel eigen bestuur en hebben op zich 
niets met elkaar te maken. 

De Schuttersfeesten in Giesbeek zijn ook afgelast. 
Hiervoor schuif ik aan in de keuken bij de Ebbers 
Doe Het Zelfwinkel bij Glenn Witjes, bestuurslid van 
de Schutterij EMM Giesbeek . Hij was een paar keer 
Nederlands Kampioen kruisboogschieten en in 2017 
Koning met zijn vrouw Fleur als Koningin, tevens is 
hij kleinzoon van voorzitter Johan Ebbers.

Het had dit jaar de aftrap naar de Gelderse  
kampioenschappen moeten zijn. Toen deze werden 
afgelast, ging de hoop naar het Kringconcours in 
Groessen, maar dit werd ook afgeblazen. Even was 
er nog de verwachting dat onze Schuttersfeesten  
wel door konden gaan omdat de coronaregels  
wellicht in september versoepeld zouden worden. 
In augustus hebben echter alle 773 leden een brief 
ontvangen, waarin medegedeeld werd dat ‘de  
feesten helaas niet door konden gaan’. Dit betekent 
dat Jan Kelderman, die vorig jaar Koning werd en 
hiermee zijn liefde vond in Rita nog een jaar Koning 
zal zijn met haar aan zijn zijde.
Alle energie gaat nu naar de bouw van het nieuwe 
onderkomen aan de Meentsestraat nr. 40, waar 
door veel vrijwilligers veel werk wordt verzet. Het  
Schuttersgebouw wordt het nieuwe onderkomen  

van vendelzwaaien, kruisboogschieten,  
luchtgeweer- en luchtpistoolschieten.

Carnavalsvereniging Knor en Knalpot in Giesbeek  
heeft na uitvoerig overleg tussen het  
verenigingsbestuur en de aanwezige leden op 
de algemene ledenvergadering besloten om alle  
gebruikelijke carnavalsactiviteiten tot 1 mei 2021 
geen doorgang te laten vinden. De vereniging  
heeft rond 200 leden. Dit betekent geen  
PrinsenKeuzeAvond, geen verlotingen en  
aankomende februari geen carnaval vieren bij de 
Kruk, geen carnavalsoptocht door Giesbeek, geen 
nieuw prinsenpaar enz.
De drie groepen dansgardes blijven wel oefenen 
met het instuderen van hun nieuwe gardedans  
en er wordt gekeken waar eventueel wel op  
verantwoorde wijze opgetreden kan worden. 
Daarnaast wordt gezocht naar alternatieve  
activiteiten, die wel op een corona  
verantwoordelijke manier georganiseerd kunnen 
worden, ook buiten de carnavalstijd. Suggesties zijn 
welkom!

De Volksfeesten in Lathum zijn dit jaar ook afgelast 
en dat is voor het eerst sinds de oprichting in 1903. 
Dat is heel jammer, mede omdat het dit jaar voor 
het laatst in samenwerking met de Jonkerschool 
zou zijn, doordat deze school aan het einde van dit 
schooljaar de deuren sluit. 

Corona verandert onze wereld. Ook de Schuttersfeesten, 
Oranjefeesten en Carnaval in onze dorpen

van onze correspondent Anneke Nijman
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Er zou daarom, naast de traditionele kindermorgen 
met spelletjes, met een musical of een circus, extra 
groot worden uitgepakt.
Allen hebben een nieuwsbrief per mail ontvangen,  
met de mededeling dat het bestuur na veel  
wikken en wegen tot dit besluit is gekomen. De  
Volksfeesten tellen in Lathum 375 leden. Er wordt 
wel een feestboekje uitgebracht. Dit om leden en 
adverteerders een hart onder de riem te steken. Het 
bestuur stelt voor om de welbekende vlaggetjes wel 
op te hangen op 24-25-26 september om het dorp 

op te vrolijken en met z’n allen toch een beetje kleur 
te geven aan de Lathumse Volksfeesten. Het bestuur 
zal dan ook nog van zich laten horen. Hoe? Dat is nu 

nog een verrassing....
Het zijn, ondanks dat alles afgelast is, toch allemaal 
ook positieve verhalen....
“ ‘t Is niet anders, laten we blijven omkijken naar 
elkaar, toch samen dat visje eten, schouders eronder 
zetten en een geheel nieuwe hal bouwen, houdt die 
anderhalve meter afstand en blijf gezond.” Dat zijn 
de dingen die gezegd worden. 
Ik heb van de gesprekken genoten en wie weet sta 
ik volgend jaar ook wel met mijn biertje aan de bar.

Opschoondag, schoonwandel uitdaging, 
world cleanup day 19 september 2020...
Wethouder Carla Koers heeft samen met  
kinderburgemeester Jasmijn Braam het startschot 
voor deze actie in de Gemeente Zevenaar gegeven. 
Met knijpers en zakken van de gemeente gaan we 
zoveel mogelijk zwerfafval verzamelen. Je kunt 
er zelfs prijzen mee winnen, door bijvoorbeeld  
eenmalig of een half jaar lang zoveel mogelijk afval 
te verzamelen en dit bij te houden in een speciale 
app. Ook na 19 september kun je je nog opgeven bij 
de Gemeente, want het gaat erom wie in een half 
jaar het meeste zwerfafval verzamelt. En je hoeft dit 
niet alleen te doen. Je kunt namelijk ook meedoen 
als school, vereniging of bedrijf. 
Inwoners uit 180 landen doen hier aan mee en  
geven onze planeet een grote schoonmaakbeurt.
Wat een geweldige actie èn mooie ervaring. Je gaat 
samen op pad, leert nieuwe mensen kennen, hebt 
mooie gesprekken onderweg, veel gezelligheid en 
verzamelt ook nog het nodige afval. 
Dit jaar heb ik het zelf mogen ervaren. ‘s Morgens 
zijn we gestart met een groep vanuit Giesbeek 

vanaf het gebouw van Hengelsportvereniging “Ons 
Genoegen” en daarna hebben we in het begin  
van de middag met een groep op het Riverparc  
rondgestruind.

Volgend jaar op herhaling, ook als er geen  
zwerfafval achtergelaten is, voor de mooie  
gesprekken en leuke mensen, die je ontmoet. Ik kan 
het iedereen aanbevelen. 
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van onze correspondent Anneke Nijman

Geen St. Nicolaas intocht in Giesbeek
De feestdagen komen eraan, nog ongeveer 70  
dagen en de Sint is weer in het land. Maar de intocht 
van de Sint zal dit jaar helaas anders en minder 
feestelijk zijn dan andere jaren. Wij hoopten de Sint 
15 november te mogen verwelkomen in ons dorp, 
helaas kunnen die plannen niet doorgaan. De Sint, 
en ook het Sint Nicolaas Comite, hebben het beste 
met ons voor, daarom voor zijn en onze gezondheid  
geen feestelijke intocht. Laat dat echter een  
feestelijke avond in huiselijke kring niet in de weg 
staan, want de pakjesboot is wel degelijk onderweg.
Sint Nicolaas Comite Giesbeek

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Waarheen met

Martinus?
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Geachte inwoners van de voormalige gemeente Angerlo, beste lezers van Angerlo’s Nieuws

De kerk van Giesbeek is al sinds mensenheugenis een gezichtsbepalend gebouw in onze leefomgeving. Nog meer sinds in 2010 de toren is herbouwd en deze vanaf 
het water en de weg weer in de wijde omgeving zichtbaar is.

De kerk staat er al sinds 1909. Wij weten dus niet anders hoe oud je ook bent, maar de functie van het gebouw gaat veranderen.
Zoals u al dan niet weet, worden per aanstaande januari 9 kerken in onze omgeving aan de eredienst onttrokken hetgeen betekent dat 9 dorpsgemeenschappen op 
zoek moeten naar een andere bestemming voor hun gebouw. Zo ook Giesbeek.

Wat betekent dat in praktijk?

Er zijn 2 mogelijkheden: 
1. de kerk wordt verkocht aan een derde partij waarna het gebouw een hele andere functie krijgt.
2. de gemeenschap neemt zelf het gebouw over en zoekt naar een herbestemming.
Voorlopig gaan onze eigen gedachten uit naar eigen beheer. Het idee is om er een “soort gemeenschapshuis” van te maken waarvan alle inwoners gebruik kunnen 
maken.

We zullen dan samen geld bijeen moeten brengen voor exploitatie en  
onderhoud van het gebouw en zullen in kleinere vorm activiteiten zoals  
oecumenische vieringen, trouwen, uitvaarten, dopen en andere vieringen  
doorgang kunnen blijven vinden. Maar ook andere activiteiten zoals  
bijvoorbeeld een beeldenmuseum, concerten en voorstellingen. 
Mogelijk heeft u hele andere ideeën. Ook daar zijn wij benieuwd naar.

Graag willen wij u allemaal, alle inwoners, jong en oud, betrekken bij de  
toekomst van het Martinusgebouw en zouden wij het bijzonder op prijs  
stellen als u de enquête in wilt vullen waarin u uw gevoel, mening en ideeën  
kunt uiteenzetten. Want zonder ideeën, plannen, financiële middelen en  
vrijwilligers komen we er niet.
Kortom: wij zien uit naar uw reactie. Uw mening (en die van uw gezinsleden) 
telt! 

Als u de enquête liever digitaal invult, gaat u dan naar de website van de  
Vrienden van de Giese Toren (http://www.giesbeektorenhoog.nl) en vult u daar de Martinusenquête in. 
Op papier kunt u de enquête inleveren in de brievenbus bij de ingang van de Martinuskerk, of bij de adressen onderaan de enquête waar u ook extra exemplaren 
kunt meenemen.

Met dank en hartelijke groet,

Namens Locatieraad Giesbeek en Stichting Vrienden van de Giese toren 

Harry Wieggers
Sina de Bouter
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Allereerst drie algemene vragen:

1. Hoe vaak komt u gemiddeld per jaar in de Martinuskerk?
  O  meer dan 1 x per week
  O  1 x per week
  O  1 x per maand
  O  een paar keer per jaar
  O  heel af en toe
  O  nooit

2. Wat betekent de Martinuskerk voor u? (Meerdere antwoorden mogelijk)
  O  een plek voor het belijden van mijn geloof
  O  een plek voor samenkomen voor vieringen (huwelijk/doop)
  O  het opsteken van een kaarsje
  O  een plek voor niet geloof gerelateerde bijeenkomsten 
   (concert/winterfair/boekenbeurs etc.)
  O  een herkenbaar punt (baken) in het dorp Giesbeek
  O een gemeenschapscentrum voor de omgeving
  O  niets
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Enquête Martinuskerk Giesbeek

De bouwvakkers bij de bouw van Martinus in 1909 Martinus-ingang: altijd welkom!

3. Wat is uw leeftijd?
  O  jonger dan 30
  O  tussen de 31 en 70
  O  ouder dan 70

4. Stel, de kerk gaat verder als cultureel centrum of gemeenschapsgebouw,  
is dat voor u een aanwinst in het dorp?
  O  ja
  O  nee
  O  weet ik niet

Nu specifieke vragen over de toekomst van de Martinuskerk, 
voortaan te noemen “gebouw”.

5. Om deze omslag te bewerkstelligen zal er een goed plan moeten komen. 
Heeft u wellicht belangstelling om daarover mee te denken en mee te doen? Als 
bijvoorbeeld vrijwilliger, bestuurslid of meedenker
  O  ja
  O  nee
  O  misschien

6. Dit plan zal ook gefinancierd moeten worden. Dit zal deels uit de  
gemeenschap zelf moeten komen. Dat kan al voor een relatief klein bedrag  
(bijv. tientjeslid per jaar). Bent u bereid om bij te dragen aan deze financiering?
  O  ja
  O  nee
  O  misschien

2009 Benefietconcert voor Giesbeek Torenhoog door Gregorius

Omdat de toekomst van de Martinuskerk ongewis is, zijn wij benieuwd wat de kerk voor u betekent en hoe u de toekomst van het gebouw ziet. 
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Bent u enthousiast geworden om mee te denken, mee te helpen of beiden? 
Heeft u goede ideeën voor de invulling van het gebouw?

Graag uw N.A.W.-gegevens en telefoonnummer en/of mailadres hieronder  
noteren. We nemen dan contact met u op.

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel. Nr.: 

Mailadres:

Ruimte voor opmerkingen en/of ideeën:

Deze Martinus enquête staat ook op de site van www.angerlosnieuws.nl & de 
site van www.giesbeektorenhoog.nl

Inleveradressen met sluitingsdatum uiterlijk 12 oktober 2020:

• GIESBEEK Martinuskerk – Kerkstraat 39 in de brievenbus
     Of tijdens kerkopening: van 7 t/m 11 oktober van 
     14.00 tot 17.00 uur

     Spar de Molen – Meentsestraat 3.

• LATHUM   Kapsalon Judith – De Brink 24

• ANGERLO  Bakkerij Ten Veen – Dorpsstraat 9

Nu nog ingericht voor de eredienst. Na 1 januari 2021 anders, maar hoe ??

Martinus voor 1945 met pastorie
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KERKDIENSTEN

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

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 

In verband met CORONA is er in de Galluskerk in Angerlo in de maand 
september nog geen eredienst. Wel proberen we op 27 sept een  
beeldverbinding met de MK tot stand te brengen, zodat ook in de  
Galluskerk de dienst gevolgd kan worden met een maximum van 30  
personen. Als dit goed bevalt, doen we dat 25 okt opnieuw.
In de maanden september, oktober en november wordt er wel in de  
Martinikerk gekerkt en bent u allen van harte welkom in Doesburg.  
Coronaregels blijven van toepassing.
Aanvang diensten: 10.00 uur
Thuis de uitzending van de viering in beeld en geluid kijken kan zoals  
gebruikelijk vanaf 10.00 uur via kerkomroep.nl. (handleiding is te vinden 
op pkn-angerlodoesburg.nl) of via Youtube.nl 20 sept Ds. Bert Bomer.

27 sept. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
27 sept. 2020 10.00 uur ; Beeldverbinding Galluskerk 11.00 uur.
  4 okt. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
11 okt. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors 
  (Dienst van schrift en tafel)
18 okt. 2020 10.00 uur ; Ds. Roel van Oosten (Cantatedienst)
25 okt. 2020 10.00 uur ; Ds. Henk Teeuwen
25 okt. 2020 10.00 uur ; Beeldverbinding Galluskerk 11.00 uur.  
  (Als 27 sept lukt)
  1 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
  8 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors
15 nov. 2020 10.00 uur ; Ds. Chris Kors

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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Zonsondergang

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

En dan lig je languit op een bospad zand te happen onder het toeziend oog van 
vele voorbijgangers, laat ie zijn achterkant zien....

Hansje Pansje kevertje

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

Dorpshuis de Meent in Angerlo heeft zich inmiddels 
ingericht op activiteiten in coronatijd.
Het bestuur van Vrouwen van Nu Angerlo staat 
daarom te popelen, om weer leuke activiteiten voor 
haar leden te organiseren.
Tot en met december staat het volgende op het  
programma:
Donderdagavond 24 september: 
Lezing Geitenkaasboerderij “de Brömmels” uit  
Winterswijk.
Enthousiast wordt er verteld over de geitenboerderij  
en de kaasmakerij, er kan geproefd en gekocht  
worden.
Vrijdagmiddag 2 oktober:
Onder leiding van dhr. Theo Heuveling wordt er 

tijdens de workshop bloemschikken een bijzonder 
herfststuk gemaakt
Donderdagmiddag 15 oktober:
De “Doesburgse Papierschepperij” laat de  
deelnemers kennis maken met het eeuwenoude  
ambacht van Papierscheppen.
Hier blijft het niet bij, want de dames gaan ook zelf 
aan de slag om van het geschepte papier een mooie 
kaart te maken.
Donderdagavond 29 oktober:
Toneelgroep “Plot” verzorgt een toneeluitvoering 
in 3 delen, verdeeld over 3 zalen met als thema  
“relatïes”.
Donderdagmiddag 26 november:
Lezing door medewerkers van de Zonnebloem over 

het werk van de Zonnebloem.
Dinsdagmiddag  15 december:
Deze middag gaan we weer bloemschikken o.l.v. 
Theo Heuveling en maken we een mooi bloemstuk 
voor de kerstdagen.
Donderdagavond 17 december:
De jaarlijkse kerstviering als afsluiting van dit  
bijzondere jaar.
Voor alle activiteiten geldt:
leden moeten zich vooraf aanmelden. Als ze aan ‘n 
activiteit willen deelnemen moet men zich houden 
aan de coronaregels en de coronavoorschriften van 
de Meent.

Start activiteiten Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
INGEZONDEN Lidy Richters

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



Door de versoepelingen van de coronaregels zijn 
vanaf 1 juli de dagbestedingen weer deels opgestart 
en worden er meer ritten uitgevoerd. Dat betekent 
dat er zoals gebruikelijk weer ritten kunnen worden 
aangevraagd, dus ook rolstoelritten.
Een van de versoepelingen betreft ook het aantal 
te vervoeren passagiers in busjes. Alle zitplaatsen 
zijn weer beschikbaar met uitzondering van de stoel 
achter en naast de chauffeur. Natuurlijk zijn er wel 
voorwaarden aan het vervoer verbonden. Zo zal  
iedere passagier vooraf moeten reserveren (hetgeen 
al bij ons het geval was) en is een niet medisch 
mondkapje verplicht. Draagt u geen mondkapje, 
dan kunnen wij u helaas niet vervoeren. 
De Plusbus biedt aangepast vervoer aan voor twee 
groepen inwoners van de gemeente Doesburg en 
omliggende dorpskernen in de directe omgeving:
Inwoners die 55 jaar en ouder zijn en moeite hebben 
met het gebruik maken van het regulier  vervoer.
Inwoners die een functiebeperking hebben en/of 
rolstoelgebruiker zijn (vanaf 12 jaar).
De Plusbus biedt de mogelijkheid van individueel 
vervoer en groepsvervoer van deur tot deur.
Denkt u bij individueel vervoer aan het vervoer  
naar familie, vrienden, huisarts, zwembad,  

gemeentehuis of woningbouwvereniging en  
uiteraard om de boodschappen te doen in uw  
favoriete supermarkt.
Bent u afhankelijk van een rolstoel, dan mag uw 
(eventuele) begeleider gratis mee.
Groepsvervoer betreft gezamenlijke ritten naar b.v. 
de dagbesteding, een zorgboerderij, vergaderingen 
van uw ouderenbond of naar een andere activiteit.
Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag rijdt de Plusbus van 09.00 uur tot 18.00 
uur.
Wij gaan raadzaam om met de coronaadviezen. Het 
zal nog geruime tijd duren voordat we weer alles 
mogen en kunnen. Gezondheid is immers een zeer 
kostbaar goed.
Let op elkaar en blijf allemaal gezond!
Voor meer informatie; 
Plusbus Doesburg e.o., bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur.
T: 06 41 91 77 57
E: plusbus.doesburg@gmail.com
W: www.plusbusdoesburg.nl
Of kijk op de Facebookpagina van Plusbus  
Doesburg.  
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

INGEZONDEN Ineke Fortanier

De Plusbus Doesburg e.o. heeft de draad weer voorzichtig opgepakt
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www.angerlosnieuws.nl
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Ooievaar

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

Bij de rotonde van Giesbeek zag ik deze prachtige 
ooievaar op de uitkijk. 
Zich alvast voorbereidend op de terugreis naar 
Afrika?

In Lathum en omgeving staat Onno de Groot  
bekend als dirigent van het koor Zang en  
Vriendschap. In verband met het op slot gaan van 
onze samenleving, kan hij het dirigentschap op dit 
moment niet uitvoeren. Maar naast het dirigent zijn 
heeft hij een opmerkelijke liefhebberij: gids op de 
Wadden, vandaar dit interview tot inspiratie van 
de liefhebber die wel wat Wad zou willen gaan 
lopen. Zijn “echte” beroep omvat het leraarschap  
geografie, organist, dirigent en Wadgids. Onno is  
geboren in Emmen en getogen in Haarlem. Door 
zich op te geven voor de opleiding tot Wadgids 
kreeg hij een vierjarige opleiding met een praktijk 
en theoretisch examen als afsluiting. Wadlopen is 
niets anders dan over de bodem van de Waddenzee  
lopen bij eb/laag water. Als Wadloper kun je  
allerlei typen mensen aantreffen, vaak wel in  
familieverband of in andere groepsverbanden. Als 
gids begeleidt Onno ongeveer 1200 mensen per 
jaar. Je moet je voorstellen dat je eerst over de 

kwelders loopt en daarna door het slik en door de 
geulenstelsels. De afstanden die je aflegt variëren 
van tien tot dertig kilometer. Je kunt dan vanaf  
Pieterburen en Lauwersoog het oostelijk Wad op. 
Vanaf Holwerd naar Ameland is ook een geliefde 
route. Op de eilanden ga je meestal even naar de 
dorpen om wat te eten en te drinken en daarna ga 
je met de boot weer terug. Voor deze tochten wordt 
een dag uitgetrokken. Een weekend is natuurlijk 
ook mogelijk en dan overnacht je op een van de  
eilanden. De meeste tochten worden tussen april 
en oktober gemaakt maar het hele jaar door wordt 
er ook gelopen. Omdat het een goede conditie 
vereist is, is het minder geschikt voor mensen met  
hartklachten of klachten aan benen of heupen. 
Mocht je interesse hebben om een keer Wad te 
lopen, dan kun je je aanmelden bij wadlopen- 
Pieterburen, want de tochten starten vaak in  
Pieterburen, maar ook vanuit Lauwersoog en  
Holwerd wordt er Wad gelopen. De mooiste  

Wadloop seizoenen zijn het voor- en het najaar. 
Mocht je interesse hebben, voor twintig euro 
kun je die prachtige ervaring opdoen. En een  
geruststelling: er zijn nog geen mensen  
achtergelaten tijdens de “wandelingen”.

Wadlopen, wat lopen?

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



Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

Wie zich graag verdiept in sociaal-maatschap- 
pelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en 
met die kennis meer wil doen, heeft nu de kans 
om de Zevenaarse participatieraad te komen 
versterken. Met ingang van januari zoeken wij 
twee nieuwe leden voor deze adviescommissie.
Waar het gaat over het sociaal domein is de  
Participatieraad Zevenaar het aanspreekpunt 
voor de gemeente. Onze rol is kortweg advies 
geven. Dat doen we in een vroeg stadium, in de  
beleidsontwikkel- en planfase en ook daarvoor. 
Juist in de voorfase is het voor de gemeente van 
belang inzichten en meningen mee te nemen en 
eigen ideeën af te stemmen met onafhankelijke,  
betrokken burgers. Dat was de reden om de  
participatieraad in te stellen: een adviseur met 
meerwaarde voor bestuur en burger. 
De raad is effectief mede omdat wij geen  
vertegenwoordigers zijn van belangengroepen. Wij 
werken zonder ‘last of ruggespraak’, maar geven 
op basis van ons collectieve kunnen en gedeelde 
expertise onafhankelijk advies. Een zakelijke  
benadering die, juist waar het gaat over complexe 

en gevoelige werkvelden als maatschappelijke  
ondersteuning, jeugdzorg, jongerenwerk,  
beschermd wonen, onderwijskansenbeleid,  
mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp,  
cliëntondersteuning, armoedebeleid, inburgering  
en passend werk, essentieel is voor onze  
effectiviteit.
Onze raad vernieuwt ook zichzelf, met nieuwe  
leden die op deze terreinen hun mening inbrengen 
en zo op een positieve manier invloed hebben. Wij 
nodigen daarvoor nu met name mensen uit die 
woonachtig zijn in Lathum, Giesbeek en Angerlo. 
Onze voorkeur gaat uit naar personen die: kennis  
hebben van of bereid zijn zich te verdiepen in 
wat op het sociaal domein gaande is, een breed  
maatschappelijk netwerk hebben, zich  
onafhankelijk ten opzichte van belangengroepen 
opstellen, communicatief en samenwerkingsgericht  
zijn ingesteld en een positief kritische houding 
hebben.
Herkent u zich in dit profiel, (of herken jij jezelf, 
want met name jongeren zijn bijzonder welkom 
om te reageren) kijk dan voor meer informatie over 
de PRZ op www.przevenaar.nl of neem contact op 
met voorzitter PRZ Peter Donker (0618169342) 

of met mij, Peter van Schijndel  (0623129575),  
secretaris. 
Reacties kunnen tot 15 oktober worden 
verstuurd naar het volgende emailadres:  
participatieraad@zevenaar.nl
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Peter van Schijndel

ADVERTORIAL
TYP10 in Giesbeek 
TYP10 is een onwijs leuke methode om blind typen 
aan te leren, geschikt voor ieder kind vanaf 9 jaar. 
In tien lessen leert het kind spelenderwijs en zonder  
tijdsdruk de basisvaardigheden van blind typen,  
inclusief online module die een jaar geldig blijft. Om 
het typen zo goed mogelijk aan te leren, worden alle 
leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt o.a. 
gewerkt met kleuren, figuren, verhaaltjes, spellen en 
invuloefeningen. 
TYP10 is ook geschikt voor kinderen met leer- en 
ontwikkelingsproblemen. In kleine groepen van 
maximaal 5 kinderen wordt de TYP10 aangeboden,  
om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. De TYP10 wordt aangeboden door  
Ergotherapiepraktijk Ten Boom, door een gecertificeerde ergotherapeut. 
Het slagingspercentage van de TYP10 ligt op 92%!
In Giesbeek starten we op woensdag 7 oktober 2020 in het Kulturhus ‘de Brede Blik’. De lessen worden  
buiten schooltijd gegeven, van 14:30 tot 15:30. Kosten bedragen €200 euro, inclusief examen en  
lesmateriaal.
Voor meer informatie: www.ergotherapietenboom.nl of e-mail: t.leeflang@ergotherapietenboom.nl
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St. Gregorius doet ook dit jaar mee aan Rabo  
ClubSupport (voorheen de Rabobank Clubkas  
Campagne). Ben je lid van de Rabobank dan kun je 
meebepalen welke club volgens jou een financiële  
ondersteuning verdient. Juist in deze corona- 
periode lopen veel verenigingen inkomsten mis. Zo 
ook onze 100-jarige fanfare die alle festiviteiten  
rond het jubileum moest verzetten naar 2021.  
Activiteiten die zorgen voor inkomsten om o.a. de 
jeugd op te leiden en om instrumenten te kunnen 
onderhouden moesten ook gecanceld worden.  

Daarom hopen bestuur en muzikanten van  
Gregorius nog eens extra op jouw steun! Kortom, 
jouw stem is geld waard. Dus breng je stem(men) 
uit op Gregorius tijdens de stemperiode van 5 
t/m 25 oktober. Check alvast in de Rabo App of 
je al lid bent en regel het anders direct zelf in de 
app óf bekijk hoe je de fanfare kunt steunen via  
rabobank.nl/clubsupport. 
Namens het bestuur en de muzikanten van St.  
Gregorius alvast bedankt voor je stem!

Stem op St. Gregorius tijdens de Rabo ClubSupport! 
INGEZONDEN St. Gregorius 

Foto uit 2018

Kapotte lantaarn, vernield straatmeubilair,  
wildgroeiend onkruid? De gemeente Zevenaar heeft 
een app waarmee u makkelijk dit soort problemen 
kunt doorgeven en u mag ervan uit gaan dat uw 
melding direct, of in ieder geval zo snel mogelijk, 
verwerkt wordt. U kunt de Fixi app via de site van 
de gemeente downloaden voor uw mobiel. U hoeft 
dan maar één keer uw persoonlijke gegevens op te 
geven. Daarna kunt u eenvoudig en snel meldingen 
doen en foto’s van de situatie meesturen. U ziet in 
de Fixi app ook in één oogopslag alle meldingen bij 
u in de buurt.

Fixi fikst ‘t
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Dat is één van de doelen van het Dorpsplatform 
Giesbeek. Één van onze acties is het verbeteren 
en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en 
rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is  
hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin 
een aantal uitgewerkte locaties. Als eerste is de  
picknickplaats bij het stoomgemaal aan de 
beurt en gaan we deze omvormen tot ware  
ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt voor 
meerdere mensen om te zitten en één geheel 
vormt met de omgeving, informatievoorziening,  
fietsenparkeerplaats en afvalbakken. 
Het wordt een plek die goed bereikbaar is en waar 
je in luwte kunt zitten om te genieten van het  
prachtige uitzicht op de IJssel. En daarbij is ook aan 
mindervalide mensen gedacht.
Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de 
omgeving wordt er gebruik gemaakt van een  
houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes  
van schanskorven die worden gevuld met  
dakpannen en bakstenen. Deze worden geplaatst 
in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan 
de stroom van de IJssel.  De golfbeweging wordt 
ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen  
en bakstenen in de korven refereren aan de  
voormalige kleiwinning in het gebied. Door het  
ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er 
ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende  
insecten.  Daarnaast richten we de plek   
onderhoudsarm en vandalismebestendig in. Op die 
manier kan eenieder er maximaal van genieten en is 
er zo min mogelijk ergernis en werk.
We hadden graag een boom of meer groene  
planten en struiken gebruikt, maar helaas past dit 
niet binnen de eisen die het waterschap aan een 
dijklichaam stelt. En het waterschap is eigenaar 

van de grond waarop we de ontmoetingsplekken  
realiseren. 
Hoe nu verder? We zijn nu bezig met de verdere 
voorbereiding en uitwerking van het plan. Voor 
de aanleg op een dijklichaam is een vergunning  
benodigd. Deze is in aanvraag en de procedure 
loopt. 
De gemeente stelt een aantal elementen ter  
beschikking, maar voor de picknicktafel,  
banken en schanskorven zijn we nog op 
zoek naar financiële middelen. Zou u of uw  
bedrijf een deel willen financieren of sponseren dan 
kun u contact opnemen met ons via het mailadres 
ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl.  
We kunnen, als u dat wilt, als dank uw naam  
vermelden op het informatiebord.

Graag willen we u, als dorpsgenoten, vragen voor 
hulp bij het realiseren van dit plan. Zou u willen 
helpen bij het plaatsen van de elementen van de 
ontmoetingsplek? Vele handen maken licht werk en 
we kunnen uw hulp gebruiken bij het aanleggen van 
de bestrating, in elkaar zetten van de picknicktafel 
en bankjes. Na het aanleggen is er ondersteuning  
nodig bij het halfjaarlijks verwijderen van wat  
onkruid bij de bankjes en tussen de bestrating.  
Wilt u ons helpen? Geef dit dan door via  
ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl of 
neem contact met Bert Amorij (06-39519908)
Het moment van daadwerkelijke uitvoering is  
afhankelijk van de beschikbaarheid van de  
materialen, eisen van de vergunning en de  
vrijwilligers.

Giesbeek mooier maken
INGEZONDEN Bert Amorij

Aanwezige Eiken

Picknicktafel

Schanskorven met zitting
Afvalbak

Fietsparkeerplek

Informatiebord

Schanskorven met zitting

De “Japanse Duizendknoop” is een exotische plant 
afkomstig uit Oost-Azie. In het verleden is de plant 
verkocht via tuincentra of hoveniers. Ook is de 
plant in tuinen gekweekt. Daar is ze vervolgens op 
grote schaal verspreid. In Nederland is het, vooral in  
natuurgebieden zoals langs de rivieren, bermen 
en dijken plaatselijk een algemene en zeer lastige 
plant. Ze kan grotere oppervlaktes bedekken. De 
plant verspreidt zich wel uitstekend via (de kleinste) 
worteldelen. Ook kan de plant zich langs de grote 
rivieren makkelijk verspreiden via aangespoelde 
wortelstokken. Japanse duizendknoop wordt  
geregeld verwijderd. Bij onzorgvuldige verwijdering 
kan de plant op nieuwe plekken terechtkomen waar 
ze weer welig verder tiert. Eenmaal gevestigd is  
Japanse duizendknoop heel erg moeilijk te  
verwijderen. Ze wortelt met gemak een meter diep 
en kleine delen kunnen weer uitgroeien tot grote 
planten. Afknippen, bespuiten, maaien, uitgraven; 
niets schijnt echt goed te helpen.
Ook in Giesbeek is de plant geïdentificeerd. Omdat  
het een invasieve exoot betreft is bestrijding  
noodzakelijk. Daarom wil de gemeente zicht krijgen 
op de omvang van de verspreiding. Daar hebben 
ze onze hulp als inwoner bij nodig. De gemeente  

vraagt om hier een melding van te maken.  
Dat kan door een melding te doen bij het  
KlantContactCentrum van de gemeente. Tel: 0316-
595111. Of via de FIXI App, onder de categorie 
“Groen”
Wilt u zelf aan de slag om de plant te verwijderen 
dan moeten de plantenresten wel bij het restafval 
en niet in de GFT container. Voor meer informatie 
of vragen ga naar www.dorpsplatformgiesbeek.nl.

De exotische “Japanse Duizendknoop” is ook in 
Giesbeek gesignaleerd. De gemeente wil graag 
weten waar de plant in ons dorp groeit. U kunt 
dit melden bij het KlantContactCentrum van de  
gemeente. Tel: 0316-595111. Of via de app Fixi. Er 
is op dit moment nog geen aparte code voor deze  
meldingen. Dus valt dit onder de categorie “Groen” 
De gemeente wil graag inzicht in de omvang van 
het probleem. En melden is daarbij een prima  
middel. Voor 2021 wil de gemeente extra middelen 
inzetten ter bestrijding en dus is het van belang om 
zicht te krijgen op de omvang. 
Daarnaast is het van belang om de plant zoveel 
mogelijk te bestrijden. Daar hebben we uw hulp 
bij nodig. Indien u de plant signaleert, in de buurt 

of in de tuin, dan zo snel mogelijk verwijderen en 
ook de wortels uitgraven. Komt de plant terug dan  
wederom maaien en wortels verwijderen. Het afval 
kan in de restafval container gedeponeerd worden. 

Japanse Duizendknoop gesignaleerd
INGEZONDEN Bert Amorij
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INGEZONDEN Judokwai Giesbeek e.o.

Start Volwassenen Judo in Giesbeek
Sinds de Corona pandemie zijn alle binnensporten  
stilgelegd. Per 1 juli jl. mochten deze sporten  
eindelijk weer opgepakt worden. Half augustus zijn 
daarom de eerste enthousiaste judoka’s weer op 
de mat verschenen. Met het begin van het nieuwe 
schooljaar zijn ook de reguliere judolessen weer ge-
start.
De judoka’s hebben inmiddels kennis kunnen  
maken met onze nieuwe judodocent, voormalig  
Europees en wereldkampioen, Marvin de la Croes. 
Het is goed om te zien dat de kinderen met veel  
plezier meedoen met de judolessen. Daarnaast  

bieden we samen met Marvin sinds kort dit plezier 
ook aan volwassen. Zo kunnen zij judo leren vanaf 
de basis, of oppakken waar zij ooit zijn gebleven.
Lijkt het je wat om kennis te maken met judo of wil 

je het plezier van vroeger opnieuw oppakken, kom 
dan met ons meedoen. Dat kan op dinsdagavond 
van 7 tot 8 uur. Wil je meer informatie mail dan naar 
judokwaigiesbeek@gmail.com.

Ons gebied door de tijd heen 
In het jaar 1465 beginnen hier de Gelderse oorlogen  
die bijna tachtig jaar gaan duren. Het zijn de  
onafhankelijkheidsoorlogen gericht tegen de  
Bourgondische overheersing hier. Na jarenlange 
strijd wordt deze in het voordeel van Gelre beslist. 
En Karel van Gelre wordt hier de hertog. Bij die strijd 
moet je je voorstellen dat het niet altijd gaat om 
grote legers die elkaar met hellebaarden bevech-
ten, het gaat vaak om berovingen en plunderingen 
door ongeregelde groepen. De Gelderse oorlogen 
waren een direct gevolg van de Gelderse onafhan-
kelijkheidsoorlog. Waarbij Gelre na de dood van 
Karel de Stoute onafhankelijk was geworden. Deze  

oorlogen waren min of meer een bijproduct van 
een groter conflict in Europa. Het ging hierbij om 
de strijd tussen Frankrijk en Habsburg, wie wordt de 
baas in Europa. De Gelderse oorlogen eindigden in 
het voordeel van de Habsburgers. Ondanks dat de  
oorlog niet in grote veldslagen gevoerd werden, 
was het een heel vervelende tijd voor de bevolking: 
allerlei plundertochten en overvallen door was je je  
leven niet zeker. Een van de plunderingen vond 
plaats in den Haag onder leiding van de Gelderse 
veldheer Maarten van Rossum. Diezelfde Maarten 
van Rossum veroverde in 1513 de stad Arnhem 
door in een korenwagen soldaten de stad binnen te 

smokkelen. Die soldaten openden de stadspoorten  
en zo konden de troepen van de veldheer de 
stad veroveren. Ondertussen was hier in de buurt 
Het Kasteel Baar tijdens het goede vrijdag beleg  
veroverd en volledig verwoest. Het kasteel was een 
uit de elfde eeuw stammende burcht aan de IJssel. 
Veel inwoners van dit gebied, spreekt het tot de 
verbeelding dat hier een heus echt kasteel heeft 
gestaan. 1503 is een erg hete zomer en alles wordt 
kurkdroog waardoor dit voor de inwoners van  
Giesbeek een ware beproeving is.  
Bronnen: Wikipedia, canon van de Liemers    

INGEZONDEN Dineke Hamer

DWV hield algemene ledenvergadering in de openlucht
Op 17 september jl. heeft de Doesburgse Watersport  
Vereniging DWV de jaarlijkse algemene  
ledenvergadering in de openlucht gehouden. Dit is 
zeer uniek in het meer dan 80-jarige bestaan van 
de vereniging.
Ook DWV ervaart de financiële gevolgen van de  
coronacrisis en heeft helaas toch een  
contributieverhoging moeten toepassen.  
Desalniettemin is er een lichte groei in het  
ledenaantal. 

Tom Kets werd benoemd tot erelid. Paul Hamer 
werd benoemd tot lid van verdienste. Aan vier  
andere personen, die niet aanwezig waren, worden 
nog de oorkondes uitgereikt. Hierna zullen ook de 
namen van deze leden worden gepubliceerd.

Met een oproep aan de leden om zitting te nemen 
in commissies, mee te werken aan acties enz. sloot 
voorzitter Walther Eenstroom deze bijzondere, maar 
positieve algemene ledenvergadering.
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AN- SUPPORTER

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

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

• A.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 
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 • J.M.W. Pelgrim-Onstein • R.I.M. Witten • 
Rudie en Ingrid Verheij-van Middelkoop • Benny en Rianne Hendriks Malland • St. 

Vrienden van de Giese Toren • Gerard en Ria Soethof

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

Jouw stem is geld waard! Als lid van de Rabobank Graafschap mag je tijdens  
de Rabobank Clubsupport Campagne stemmen op jouw favoriete  
verenigingen en stichtingen. Beslis mee en steun het  verenigingsleven!  Geef 
ons jouw stem van 5 t/m 25 oktober ! dit kan via de Rabo App of op rabobank.
nl/clubsupport. Jij steunt ons toch ook ? Alvast bedankt voor jouw stem!
GSV’38 , Stichting Oranje Evenementen Giesbeek en natuurlijk alle andere 
lokale verenigingen en stichtingen.

Steun uw favoriete club  
tijdens de Rabobank  
Clubsupport Campagne

De tien partners van het Rivierklimaatpark hebben hun steun uitgesproken 
voor de realisatie van de plannen voor het te ontwikkelen gebied langs de  
IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Als de gemeenteraden komend najaar 
groen licht geven voor het voorgestelde gemeentelijke beleid, leggen de  
partners de afspraken over het vervolg definitief vast.
Naar verwachting komen de plannen de komende weken in de raad en zullen 
daarna ter inzage liggen. Omdat de besluiten rondom het Rivierklimaatpark 
IJsselpoort ons allemaal direct aangaan attenderen wij u hierop. Er is nog 
ruimte om uw zienswijze in te dienen. 
Voor meer informatie: www.angerlosnieuws.nl of www.rivierklimaatpark.nl

Plannen Rivierklimaatpark  
IJsselpoort richting definitieve 
besluitvorming
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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


