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November
Op de drempel van de maand en op de  
drempel van ons huis: spoken, duiveltjes en 
een enkele fee. Halloween in coronatijd is iets 
minder massaal dan anders (massaal in een 
zo klein dorp valt natuurlijk ook wel mee), 
maar zoetigheid is voor genoeg kinderen in 
deze leeftijdscategorie een virus waar ze niet 
tegen bestand zijn, dus bellen ze de deuren 
langs. 
Kennelijk is de richtingenstrijd beslist. Het was 
even spannend en verwarrend: halloween 
of St. Maarten. Maarten heeft zijn halve jas  
kennelijk aan de kapstok gehangen en blijft 
binnen. Toch jammer, die lampionnetjes  
optocht door het donker waren ook wel 
leuk. En voor parochianen van de St.  
Martinusparochie was er voor deze  
gelegenheid een speciale kindermis.  
Maar de kerk heeft voor wat betreft deze 
snoepstrooptocht haar plaats afgestaan aan 
een pompoen. Vreemd, maar waar.
Wij hadden met onze kinderschaar vaste  
adressen. Favoriet was een dame die  
speciaal voor deze dag zakjes gesorteerd 
snoep maakte, met ook fruit en soms een 
speeltje erin. Het jaar door was zij vooral op 
zichzelf, misschien eenzaam, veilig achter de 
gesloten voordeur. Maar niet  als de kinderen  
voorbijkwamen. Voor haar was dit een  
feestdag, want kinderen waren haar geluk, 
echter een geluk dat haar persoonlijk niet 
was gegeven. De triestheid hiervan realiseer 
je  je als ouder, ik schaamde me bijna voor 
mijn weelde. Ze is al een flink aantal jaren  
geleden overleden, maar vandaag denk ik 
aan haar, net als ieder jaar. Halloween of St. 
Maarten: het is een gedenkdag voor haar. 

Wereldrecord speedmars

Niels uit Giesbeek (luitenant der mariniers) 
trainde met een team van 21 Nederlandse 
mariniers en oud-mariniers anderhalf jaar lang 
met één doel voor ogen: het wereldrecord 
speedmars (WRS) op de marathon verbreken. 
Zaterdag 24 oktober bereikten zij hun doel: in 
3:58”55 kwamen de mannen over de finish. 
De deelnemers van het Korps Mariniers, een 
eenheid van de Koninklijke Marine, trainden  
een jaar lang zes tot acht keer per week om 
de marathon te kunnen lopen in militair  
gevechtstenue. En bij dat ‘gevechtstenue’ 
ligt de uitdaging, want dat is inclusief rug-
zak van 18,2 kilo en zware kisten aan de 
voeten. Het huidig Wereld Record Speed-
mars, kortweg WRS, staat sinds 2016 op 
naam van de Britse Royal Marines en be-
droeg 4 uur 16 minuten en 48  seconden. 

De onverwachte terminale ziekte van  
collega-marinier en WRS-loper Cas van Bakel  
gaf de uitdaging een hoger doel: zo veel  
mogelijk geld ophalen voor de stichting Doe 
wel, en zie niet om... Op 25 oktober stond de 
teller van de donatie op ruim € 90.000,-
Op 4 april 2020 zou het WRS-team het  
parcours van de Rotterdam Marathon willen  
afleggen om het bestaande record te  
verbreken. Helaas ging dit niet door vanwege 
de uitbraak van het coronavirus. Na veel uitstel  
en onzekerheid is deze wereldprestatie nu 
dan toch gelukt op een speciaal uitgestippeld  
parcours op Marinebasis Den Helder. De  
recordpoging is terug te vinden op de youtube 
pagina van de Koninklijke Marine.
Een topprestatie!

UIT EN THUIS GEVOEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

DE MOGELIJKHEID OM EEN FEEST TE COMBINEREN MET DE SPORTHAL VOOR 
BIJVOORBEELD AANWEZIGE KINDEREN IS SUCCES GEGARANDEERD

WWW.SpORTCaFEaKTiEF.Nl
BiNGERDENSEDiJK 2  6987 Ea GiESBEEK
Tel: 06-53943219
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

Uitmaat 9 | Giesbeek | 0313 632 242 | www.autobedrijfscheers.nl

ADVERTORIAL

Hoe Eijkelkamp’s Lysimeter het KNMI helpt aan 
informatie over droogte
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch instituut (KNMi) meet 
op het nationaal observatorium van de atmosfeer in het Utrechtse  
Cabauw op verschillende manieren verdamping. Om op een 
nieuwe en onafhankelijke manier verdamping te meten, zet het 
KNMi sinds kort de Eijkelkamp Smart lysimeter in. Fred Bosveld,  
onderzoekswetenschapper bij het KNMi, was zijdelings betrokken bij 
de ontwikkeling van deze lysimeter en vertelt over de aanschaf van 
het meetinstrument en het maatschappelijk belang van het meten van 
verdamping.
‘De laatste 3 jaar is de problematiek rondom droogte steeds  
belangrijker geworden omdat we al een aantal droge voorjaren op 
rij hebben gehad. Vooral ook bij maatschappelijke instanties als  
waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, provincies en 
Rijksoverheid maar ook de landbouw groeit het besef dat wij als  
Nederland hier actie op moeten ondernemen. Er komt dus steeds meer 
vraag naar betrouwbare informatie over het ontstaan en de effecten 
van droogte. Verdamping en neerslag spelen daarin een belangrijke rol 
aangezien zij samen de waterbalans voor de bodem maken.’
‘Meer en meer partijen zijn geïnteresseerd in gedetailleerde informatie  
over hoe droogte ontstaat en zich gedraagt. Daar zijn altijd  
weermodellen voor nodig en daar maakt verdamping weer deel van 
uit. als je deze modellen kunt optimaliseren leidt dat uiteindelijk tot 
betere klimaat- en weersverwachtingen en weermodellen. Uiteindelijk 
hebben de inwoners van Nederland daar profijt van.’
‘De samenwerking met Eijkelkamp Soil & Water verloopt heel goed. 
Het is heel mooi om te zien hoe een firma als Eijkelkamp bezig is 

met de ontwikkeling van dit soort technieken. Ze steken hiermee best 
wel hun nek uit, want er zitten altijd risico’s aan het ontwikkelen van 
nieuwe technieken. Ook ik heb als onderzoeker eisen over bepaalde 
instellingen. Samen bekijken we dan wat er mogelijk en realistisch 
is. Er is bij Eijkelkamp ook voldoende kennis en bereidheid om die  
discussies te voeren, dat is voor mij als onderzoeker erg prettig.’
Bekijk de video met Fred Bosveld op het Youtube kanaal van Royal 
Eijkelkamp.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Ut busje van avan stond strak tegen de  

oprit vant bejoardenhuus geparkeerd. De 

sjefeur hielp de minsen die rolstoelgebonden  

waren keurig int busje en zette de stoelen  

goed vast, want anders goj aan t ri-je  

onder ut ri-je en das now ok weer niet de  

bedoeling. Ze werden vant huus nor de  

dagopvang gebrag woar ze samen un  

programma afmaken um de dag samen 

un bietje gezellug deur te komme. alleen 

op ow kamer de hele dag vervèèl ie ow 

ok mor, toch. Noa ut inlaien reej de sjefeur 

wel kneiter veurzichtug weg zeg. Zon bietje 

stapvoets bi-j un bocht of un verhoging in de 

weg en remmen dat deej die ok behoorluk  

kalmpjes. Toenk doar achter reej en mien 

da zo us bekeek, mos ik inens aan mien  

dienstiet denken. Met un man of twintig  

gingen we doar elke dag nor ut mobcomplex  

in Schaarsbergen um ons werk te doen. 

in mien geval was dat ut herstellen van  

droagbare guns. Soms hai ok de opdracht 

um dat zootje ongeregeld nor de kazerne te 

brengen en dat deej dan in un vrachtwagen  

woar die gasten achterin konden zitten.  

Ze zaten dan met de moel hoaks op de  

ri-jrichting. Ei dan un bietje fors remde, 

schøten ze met zun allen nor de veurkant 

van de wagen en da vonden de heren nie 

fijn. Veural de ouwe stomp die kort veur ut 

afzwaaien stond, kwam dan nor ow toe ei 

te erg geremd had. Ze haalden ow uut de  

cabine en dan kreeg je un wasbakkie of un 

vijvertje, net wat tur in de buurt was. De  

sjefeur van de bejoardenbus mos ok un 

keer flink remmen, mor ik heb gin van de  

oudjes aanstalten zien maken um de sjefeur 

te wasbakken of te vijveren..… da konden 

ze ok nie…
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Ook dit jaar organiseert de afdeling Jeugd van 
G.S.V.’38 een oliebollenactie in Giesbeek, maar 
i.v.m. de coronamaatregelen zal dat dit jaar 
anders gaan dan gebruikelijk.
Dit jaar zullen géén jeugdspelers rondgaan 
voor het ophalen van de bestellingen. U kunt 
echter op de volgende wijze uw bestelling 
doen:
Vanaf half november is het mogelijk om via de 
website of Facebook van GSV’38 rechtstreeks 
uw bestelling te doen.
U kunt ook via e-mail bestellen door uw  
bestelling te sturen aan eef.h@kpnmail.nl.  
Vermeld dan wel duidelijk het aantal  
oliebollen en uw naam en adres.
Of u kunt het bestelformulier invullen  
en deze bij Eef Hammink,  
Bongerd 10 óf Hans Wieggers, Klaverweide  
51 te Giesbeek in de bus gooien. Dit  
bestelformulier vindt u onderaan de flyer 
die eind november bij iedereen in Giesbeek  
bezorgd wordt.
De prijs van de oliebollen is net als vorig jaar 
5 stuks voor € 4,50 en 10 stuks voor € 7,00. 

U dient bij aflevering van de oliebollen te 
betalen.
De oliebollen zullen op woensdag 30 december  
a.s. bij u thuis afgeleverd worden, de  
bezorging zal vanaf 10:00 uur plaatsvinden. 
Onze bezorgers zullen een mondkapje dragen 
en zullen de gewenste afstand houden. Wij  
verzoeken u dringend om met gepast geld te 
betalen, bij voorkeur in een envelop. 
U kunt ook vanaf 12:00 uur de oliebollen zelf  
ophalen bij onze kantine. Kom dan bij voorkeur  
alleen en houdt u zich dan aan de daar  
aangegeven regels. Wij verzoeken u tevens bij 
het afhalen een mondkapje te dragen.
alleen daadwerkelijk bestelde oliebollen  
kunnen afgehaald worden, vrije verkoop is niet 
mogelijk ! 
De opbrengst van deze actie zal ten goede  
komen aan de afdeling Jeugd. in deze  
coronatijd, met nauwelijks inkomsten voor 
onze vereniging, zijn dit soort opbrengsten dan 
ook erg belangrijk.
We rekenen ook dit jaar weer op uw steun!

INGEZONDEN GSV’38

Oliebollenactie Afdeling Jeugd G.S.V.’38

Vanuit onze gastheer Dhr. Rene Meulenbeek en 
zijn medewerkers is het idee geboren om voor  
angerlo en omstreken te gaan koken.
alles om de verbinding met ons publiek, nu  
letterlijk en figuurlijk ons dorpshuis geen  
enkele activiteit meer kan en mag laten  
plaatsvinden, te omarmen en te handhaven.
Wij als bestuur vinden dit natuurlijk een  
schitterend en geweldig idee.
Onze gastheer wil porties per persoon  
voorbereiden. Bewust kiezen we voor  
porties per persoon, zodat de bestellingen  
afgemeten kunnen worden op de  
gezinshuishoudingen.
Hij wil koken op het gebied van erwtensoep 
met worst, boerenkool en/of zuurkool met 
rookworst of verse worst. Erwtensoep met 
worst per liter € 5,95. Zuurkool en Boerenkool 
inclusief worst en jus € 5,95 per 500 gram.

Bestellingen kunnen worden opgehaald op 
vrijdag 4 december 2020 tussen 15.00 uur 
en 16.30 uur. Bij uitzondering kan het ook op  
verzoek worden gebracht.
Bestellen kan via onze mailadressen:  
rene.meulenbeek@demeent-angerlo.nl of 
info@demeent-angerlo.nl
Bestellen kan ook telefonisch op nummer  
06-53448033
Richting Kerst wil Rene met zijn medewerkers 
Rundvlees- en Zalmsalades maken.
Ook dit kunt u opgeven via de mail of  
telefonisch.
Wij gaan bovenstaande nog verder met u  
communiceren in de loop van de maand  
december.
laten wij met elkaar verbonden blijven in ons 
mooie dorp angerlo.
Groet Rene Meulenbeek en het bestuur

Sociale Cohesie vanuit 
“Dorpshuis De Meent”

INGEZONDEN Gerard Raben

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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Op 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad van 
Zevenaar het ‘Toets- en afwegingskader  
grootschalige duurzame energieopwekking 
(zon en wind)’ vastgesteld. in dit document 
staat beschreven aan welke afwegingscriteria  
initiatieven voor grootschalige duurzame  
energieopwekking moeten voldoen. in totaal 
zijn er dertien initiatieven bij de gemeente  
Zevenaar ingediend. De gemeente kiest voor 
een fasering in het toestaan van projecten voor 
grootschalige duurzame energieopwekking en 
wijst in de eerste faseringsronde vier kansrijke  
projecten aan die nader onderzocht en  
uitgewerkt kunnen worden. Er worden twee 
projecten in de voorkeursgebieden en twee 
projecten daarbuiten als kansrijk aangemerkt.
De vier kansrijke projecten
Het college van B&W neemt ten aanzien van 
vier projecten een positieve grondhouding aan, 
zodat deze initiatieven in samenspraak met de 
omgeving en de gemeente verder uitgewerkt 
kunnen worden.
1) Het initiatief voor een zonnepark nabij de 
Ganzepoelseweg te angerlo;
2) Het initiatief voor een zonnepark nabij Oude 
Steeg 2a Te Zevenaar;
3) Het initiatief voor drijvende zonnepanelen 
nabij de Eltenseweg te lobith;

4) Het initiatief voor zonnepanelen boven  
fruitteelt het perceel Emmerichseweg 2 te  
Babberich.
aan de overige initiatieven wordt op dit  
moment geen planologische medewerking 
verleend.
Beoordeling
De dertien initiatieven zijn beoordeeld in 
twee verschillende rondes. in de eerste ronde 
zijn de initiatieven getoetst aan de ‘harde  
toetsingscriteria’. initiatieven die hier niet aan 
voldoen kunnen niet door gaan. Zo is gekeken  
of bepaalde initiatieven liggen in een  
Natura2000 gebied of in het Gelders Natuur  
Netwerk (GNN). Ook is er gekeken of de  
initiatieven windturbines bevatten die hoger  
zijn dan de gestelde 50 meter voor de  
ashoogte. Vervolgens is bepaald of de  
initiatieven gelegen zijn in de  
voorkeursgebieden of daarbuiten. Vijf  
initiatieven voldoen niet aan deze criteria en 
kunnen niet gerealiseerd worden.
De overige initiatieven zijn inhoudelijk  
getoetst aan de aspecten als landschappelijke  
inpassing, duurzaamheid, meervoudig  
ruimtegebruik, ‘meerwaarde’, (toekomstige)  
betrokkenheid van de omgeving, actief  
omgevingsmanagement en de maatschappe-

lijke kosten. in het toets- en afwegingskader is 
daarnaast vastgesteld dat per landschapstype  
maximaal 25 hectare zonnepanelen kan  
worden gerealiseerd. Hieraan is ook getoetst.
Vervolg
De initiatieven zullen in samenspraak met 
de omgeving nader uitgewerkt worden. De  
initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor 
de communicatie over hun project met de  
omgeving. Zij gaan in gesprek met  
omwonenden en overige belanghebbenden.  
Tevens zal onderzocht worden of de  
de initiatieven aan alle wetten regelgeving  
(kunnen) voldoen en of voldaan wordt aan 
een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het is aan 
de initiatiefnemer de financiële haalbaarheid 
van een project te beoordelen. als het project  
voldoende is uitgewerkt en onderzocht, 
kan op verzoek van de initiatiefnemer de  
planologische procedure gestart worden. Het 
proces tot aan vergunningverlening duurt  
ongeveer een jaar. in dit proces  
zijn verschillende momenten waarop  
belanghebbenden een reactie kunnen  
geven. De gemeente besluit uiteindelijk over de  
definitieve vergunningverlening.

Vier kansrijke projecten voor grootschalige 
duurzame energieopwekking

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

AN In gesprek met…. 
Tony Ashek

Even wat vragen ter introductie Tony: waar 
kom je vandaan en waar ben je geboren 
en getogen? “ik ben Half Nederlander en 
half Syrisch. Mijn moeder is Nederlandse en 
mijn vader komt uit Syrië. ik heb in amerika  
gestudeerd en gewerkt en woon nu 7 jaar 
in Nederland. Omdat mijn moeder, die  
afgelopen jaar overleed,  in Giesbeek woonde 
en nierpatiënt was heb ik haar de laatste 7 
jaar verzorgd. Mijn beroep is personal trainer, 
leefstijl coach en gewichtsconsulent. ik geef 
bootcamp in Giesbeek en ik geef body shape 
voor de 55+. Ook organiseer ik  Giesbeek  
Triatlon en Doesburg city run. Giesbeek vind 
ik een heel leuk dorp. De omgeving is perfect  
voor verschillende sportuitdagingen en  
sportieve evenementen. Om me verder te 
ontwikkelen ga ik terug naar school om de 
nieuwe trends in de sport te volgen. Op dit 
moment ben ik cognitieve fitness en fitness  

trainer oncologie aan het studeren. als  
leefstijlcoach behandel ik geen ziekte of  
problemen, maar werk ik met cliënten 
toe naar een doel. ik zoek met hen naar  
dagelijkse leefgewoontes die hen kunnen  
helpen om dat doel te bereiken. als  
BGN-gewichtsconsulent help ik cliënten  
graag op weg met het stap-voor-stap  
verbeteren van hun voedingspatroon, zodat 
de client zelf alle kennis en vaardigheden 
heeft om een gezond gewicht te bereiken en 
te behouden. als mensen willen afvallen, zich 
fitter willen voelen, dan help ik hen graag 
met deskundige ondersteuning. Mensen 
kunnen dan van mij verwachten dat ik hen  
motiveer om gezonder te gaan leven. ik  
observeer hen om ze de doelen te helpen  
bereiken die we samen gesteld hebben”. 
Voor meer info. Zie hart2hart.nl. Voor overleg: 
info@hart2hart.nl

AN IN GESPREK MET... Tony ashek
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Energieke ouderen?
Op mooie zomerdagen zijn onze wegen  
gevuld met energieke ouderen, die fijne  
fiets- of wandeltochten maken. De vraag 
is of de angerlose kinderen op de foto van 
lang geleden daar ook bij horen. Of hebben 
zij in hun leven zware fysieke arbeid moeten  
verrichten en kunnen zij daardoor niet meer 
op of neer?
De kinderen van toen zijn inmiddels tussen 
de zeventig en tachtig jaar oud. De foto is  
gemaakt van een film uit 1954, dus inmiddels 
66 jaar geleden. Natuurlijk willen we weten 
wie het zijn. En genieten zij inderdaad van de 
oudedag?
De vorige angerlose foto (angerlo’s Nieuws 
van 29 augustus) heeft geen reacties  
opgeleverd. Blijkbaar heeft niemand de  
verlegen meisjes op het schoolplein van 
de Bernard Ruysschool aan de Dorpsstraat  

herkend. Maar reageren kan alsnog. 
Wie over de foto’s informatie kan  
verschaffen kan contact opnemen met  
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.

al 34 jaar krijgt u van ons een bestelformulier  
met deze kop in uw brievenbus. in 2020  
zouden we voor de 35e keer gaan bakken. 
Maar helaas hebben wij besloten om dit jaar 
geen bollen en flappen te bakken. We kunnen 

niet aan alle maatregelen voldoen en ook nog 
de gezellige sfeer creëren die we gewend zijn. 
Maar uiteraard hopen wij u volgend jaar weer 
wel van oliebollen en flappen te voorzien. 
De oliebollencommissie.

INGEZONDEN Ria Klein ikkink

Lathumse Oliebollen en Appelflappen
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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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Er was al eerder een datum gekozen voor 
deze bijzondere onderscheiding, maar corona 
strooide roet in het eten. En ook deze keer 
leek dat te gebeuren door de verscherpte 
coronamaatregelen. Onze burgemeester 
Van Riswijk besloot echter, samen met de  
voorzitter van de Vrienden van de lathumse 
Kerk (VvlK) Wout van Stempvoort, op 6  
november af te reizen naar de Koestraat 
in lathum waar ina woont om haar de  
onderscheiding als lid in de Orde van  
Oranje-Nassau te overhandigen.
ina was echter druk aan het werk en ondanks 
dat haar man Geza al een paar keer had  
aangegeven dat het genoeg was, moest de 
klus eerst geklaard worden. Geen half werk, 
dat kent ina niet. Dit betekende dat ina net 
gedoucht, nog op blote voeten aan het einde 
van de middag overrompeld werd door de 
komst van de burgemeester. 
Ze was nog geheel beduusd, toen de  
burgemeester haar toesprak en memoreerde  
dat ze al bijna 50 jaar vrijwilligerswerk  
gedaan heeft. 
Zo is ina actief voor de kerk variërend van 
gastvrouw bij diverse gelegenheden, het  
beheer van de ontmoetingsplaats De Wheme, 
tot het leiding geven aan de voormalige  
zondagsschool en koster. als vrijwilliger van 
het 4 mei comité lathum-Giesbeek-angerlo 
houdt zij de kennis over de gebeurtenissen 
in de Tweede Wereldoorlog in Giesbeek en 

lathum levend. Met anderen werkte zij mee 
aan het boek “Niet te vergeten.”
De Ds. Jonkersschool kon 30 jaar een beroep 
op haar doen. Van boekenhoekmedewerkster, 
juf op de creatieve middagen, begeleidster bij 
busreizen, lid van de oudercommissie tot hulp 
in de groentetuin van de school. 
De stichting Vrienden van de lathumse Kerk 
heeft als doel het gezichtsbepalende kerkje 
in lathum in stand te houden. Vanaf de  
oprichting – inmiddels 15 jaar geleden – 
was ina als bestuurslid praktisch bij iedere  
activiteit van het begin tot het eind betrokken.   
Naast al deze activiteiten heeft ina voor 
haar oma en vader gezorgd en is ze nu nog  
mantelzorger voor haar moeder en  
schoonmoeder. Dit heeft haar leven ook voor 
een groot deel bepaald. En bovenal is ze 
ook elke week de lieve oppasoma voor haar  
kleinkinderen.

in het bijzijn van haar man en jongste zoon, 
die thuis woont, heeft haar moeder haar het 
lintje op mogen spelden. Voor haar 95 jarige  
moeder heel bijzonder en een grote eer,  
omdat haar man in 1987 ook een lintje heeft 
mogen ontvangen. 
Haar kinderen, kleinkinderen en vrienden  
waren via een digitale verbinding in de buurt.
ina verdiende zeker een groot feest, wat  
helaas vanwege corona niet nu mogelijk was. 
Maar gezien de bescheidenheid van ina paste 
dit intieme feest, samen met haar dierbaren  
en naasten via een digitale verbinding  
misschien nog wel beter bij haar. Het gebaar 
was er niet minder om. Ze heeft het meer dan 
verdiend. 

• pagina 06 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 • • pagina 07 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 •

Wie had ooit kunnen denken, dat het  
Coronavirus ons zo lang in zijn greep kon 
houden. We willen allemaal zo graag weer 
gewoon kunnen doen, zo graag weer even 
elkaar ontmoeten.
Voor de activiteiten van Vrouwen van Nu  
betekent dit echt...even “stilstaan” .
in november en december zijn er dus helaas 
geen lezingen en workshops. Ook de kerstvie-
ring gaat niet door.
De leesgroep is gestopt met haar  
bijeenkomsten, maar er wordt juist nu volop 
gelezen, zodat ze volgende jaar heel wat  

boeken kunnen bespreken.
De culturele groep bezoekt nu gezamenlijk 
geen musea, maar orienteert zich wel op wat 
komen gaat aan nieuwe exposities, volgende  
jaar. De wandelgroep kan nu even niet  
gezamenlijk wandelen, maar individueel 
wordt er veel gewandeld.
Wat zijn er in de omgeving prachtige klom-
pen- en kerkpadenwandelingen. We boffen, 
dat we in angerlo e.o. wonen, waar we zo 
heerlijk kunnen wandelen en fietsen.
Volgend jaar zal voor de tuingroep een flinke 
keuze zijn voor het bezoeken van bijzondere 

tuinen. De eigenaar kon er dit voor- en najaar 
veel aandacht aan besteden en zal blij zijn, 
dit resultaat aan haar gasten te  kunnen laten 
zien.
Geregeld ontvangen de leden van het bestuur 
de Nieuwsbrief om het contact met de leden 
overeind te houden.
We hopen in 2021 weer volop te kunnen 
starten, het bestuur is in ieder geval volop  
bezig met nieuwe plannen.
Dus met z’n allen nog even volhouden met 
inachtneming van de regels.

Dit jaar géén activiteiten meer van Vrouwen van Nu Angerlo e.o.
INGEZONDEN lidy Richters

Ina Berends uit Lathum Koninklijk onderscheiden.

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

van onze correspondent anneke Nijman



van onze correspondent anneke Nijman

Herdenken en hoe doe je dat in coronatijd
November is de maand van herdenken. ik  
onderzocht een aantal kerken in onze regio 
om te zien hoe zij dat in deze tijd aanpakken.
in de vorige angerlo’s Nieuws stond een 
stukje van de protestantse Gemeente  
angerlo-Doesburg om dit jaar de  
herdenkingsbijeenkomst online aan te  
bieden, gezien de beperkingen vanwege  
corona. 

De opname voor deze bijeenkomst vond 
plaats op zaterdag 31 oktober. Hiervoor kon 
de naam van een overledene opgegeven  
worden. De naam van de dierbare werd  
tijdens de bijeenkomst genoemd en er werd 
een kaars voor de dierbaren aangestoken. 
Van deze herdenkingsbijeenkomst wordt 
een boekje gemaakt dat van het internet  
gedownload kan worden. 
in de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te 
Giesbeek was op 31 oktober de viering van 
allerzielen.
Ook hier werden de namen van de  
overledenen van het afgelopen jaar  
genoemd. ivm corona was het een besloten 
bijeenkomst, waar maximaal 4 personen per 
overledene van het afgelopen jaar aanwezig 
konden zijn om hun dierbaren te gedenken. 
Hiervoor moest je je van tevoren opgeven. 
Gezien de grootte van de kerk kon dit op 

gepaste afstand coronaproof plaatsvinden. 
iedereen kreeg een plek, die van tevoren  
aangegeven was. 
Er werd prachtig gezongen door het koor. 
Een kruisje met naam, geboortedatum en  
sterfdag, een roos en een kaars werden aan 
de familieleden/nabestaanden meegegeven. 
Er werd daarnaast ook een kaars voor de 
overledene aangestoken. Nabestaanden gaan 
die dag meestal ook naar het kerkhof, waar 
bloemen neergelegd zijn. 
Bij de protestante Kerk lathum/Giesbeek 
wordt de overledene herdacht bij een  
eerstvolgende kerkdienst na het overlijden.  
Er wordt dan een in memoriam van de  
overledene voorgelezen, een lied op verzoek 
van de nabestaanden gezongen en een steen 
met de naam, geboortedatum en sterfdag in 
een schaal gelegd. 
Die schaal heeft de vorm van de handen van 

God, waarin de overledene zich geborgen 
mag voelen. 
Bij elke dienst/viering wordt een kaars bij 
deze schaal aangestoken, die in een nis  
voorin de kerk staat. 
Op 22 november, de Eeuwigheidszondag 

worden de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht en krijgen de nabestaanden die 
steen en een kaars mee naar huis. Daarnaast 
wordt er ook tijdens de herdenking een kaars 
voor de overledene aangestoken. 
Naast de herdenkingen in onze kerken vinden  
herdenkingen ook steeds vaker op een 
andere manier plaats. Zoals bijvoorbeeld 
op NpO 2 “Voor wie steek jij een kaarsje  
op?” of een onlineherdenking van de  
begrafenisondernemer. 
Gezien het overlijden van mijn moeder  
afgelopen voorjaar heb ik een paar  
bijeenkomsten bijgewoond die ik als heel 
waardevol en hartverwarmend heb ervaren.
Het is fijn om samen te gedenken die ons  
ontvallen zijn, om troost te vinden, wie en 
wat we missen, maar ook om stil te staan bij 
de mooie herinneringen.

Het is alweer vroeg donker en in deze bizarre 
tijden kunnen we allemaal wel wat extra 
licht en warmte gebruiken …. en langzaam 
aan verschijnen er ’s avonds hier en daar al  
lichtjes buiten. 
Hoe mooi zou het zijn, wanneer wij, ons huis 
allemaal iets eerder dan de decembermaand 
verlichten. 
Dit idee komt van het Riverparc, maar hoe  
bijzonder zou het zijn als dit ook in onze  
dorpen zou gebeuren. 
Samen met de Riverpartyclub nodigt het  
angerlo’s Nieuws iedereen uit om het huis 
met lichtjes te versieren en zo lichtjes van 
hoop en saamhorigheid te vormen. 
Wie doet er mee? Het is ‘’veilig en toch  
kunnen we zo samen iets doen...

Stuur een foto van je huis in naar  
info@angerlosnieuws.nl, zodat we een 
mooi item kunnen maken voor de volgende  
angerlo’s Nieuws en Riverflash. 

Foto’s kunnen worden gestuurd naar:  
info@angerlosnieuws.nl en 
riverflashredactie@gmail.com 

Lichtjes van hoop: Doe je mee? 
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van onze correspondent anneke Nijman

Weet je wie ik tegenkwam bij de Molen?
Zo vaak kom ik op die manier thuis als ik 
boodschappen bij de Spar heb gedaan. 
Waarschijnlijk is dat herkenbaar. De Spar de 
Molen is meer dan een supermarkt. Je doet 
er niet alleen de boodschappen, maar je komt 
er ook altijd wel een bekende tegen. En niet 
in de laatste plaats Egbert en Wilma, die  
respectievelijk 42 jaar en 28 jaar bij de Spar 
gewerkt hebben. Nu allebei gepensioneerd, 
zoals te lezen was in de vorige angerlo’s 
Nieuws.
ik ga naar Etten, waar Egbert woont. Wilma 
schuift ook aan. We blikken samen terug en 
kijken vooruit. 

Op mijn vraag of mensen veranderd zijn 
in al die jaren, zeiden beiden dat sommige  
mensen ongeduldiger en veeleisender zijn. 
Maar de goede band die je met de mensen 
hebt, overheerst. 
Egbert had en heeft last van zijn rug en zoveel 
mensen vroegen ernaar, heel bijzonder. 

Hij mocht van zijn vader 42 jaar geleden  
kiezen, tussen een baan op kantoor, een baan 
in de fabriek of een baan in de detailhandel. 
Het was de detailhandel geworden en dat 
heeft hij altijd met veel plezier gedaan. 
Wilma heeft 28 jaar geleden een  
computercursus gevolgd om daarna als  
herintreder aan de slag te gaan. Maar toen 
Jan Wasser – de vader van Taco de huidige 
baas – tijdens het hardlopen vroeg of ze niet 
in de winkel wilde komen werken, was de 
keuze snel gemaakt. 
Er is wel het een en ander veranderd in het 
werk. Je hebt nu te maken met de computer  
en je moet je meer aan regels houden, zoals  
bijvoorbeeld het ‘schappenplan’ en de  
richtlijnen van de Spar. 
Vroeger kwamen de nodige vertegen- 
woordigers van externe leveranciers in de 
winkel en was er de nodige handel. Nu bestel  
je alles bij de groothandel/grossier en  
wanneer producten niet goed lopen, gaan ze 

uit het assortiment. 
Voor Egbert was de groenteafdeling toch 
ècht zijn ding, het ‘schappenplan’ en dan die 
honderden stickers, die steeds weer voor de 
schappen moesten. 
Voor Wilma was de broodafdeling favoriet. 
Zorgen dat de tafel bij het brood vol ligt met 
allemaal lekkere dingen, die de klanten zo 
mee kunnen nemen. 
Hoogtepunt vinden beiden het contact met de 
mensen, de klanten en de collega’s. Je geeft 
veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. 
Wilma vertelt nog dat ze een omslagdoek 
van een klant kreeg, voor alle warmte, die zij 
gegeven had en die de klant nu aan haar wil 
geven. Dat ontroert!
Beiden missen nog wel de contacten, maar 
geven aan dat het nu tijd is om te gaan  
genieten van hun pensioen. Namens ons  
allemaal wensen wij hen alle goeds,  
gezondheid en een fantastische tijd!
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Slecht van vertrouwen
ik ben een ongeduldig mens met dyslexie 
en een betweter bovendien. Een behoorlijk  
fatale combinatie, zeker wanneer het gaat 
over juridische of belastingkundige zaken, 
zoals nu. ik scan de tekst, verwacht te lezen 
wat ik vooraf bedacht heb en zie niet waar de 
werkelijkheid daarvan afwijkt. 
Door schade en schande wat wijzer geworden, 
ploeg ik voor de derde keer door een 24 pagina  
lange onleesbare juridische verhandeling.  
Uitgeprint, want op het scherm is de ellende 
helemaal niet te overzien. En ook voor de derde  
keer vind ik nieuwe details. Mijn adviseur,  

mijn steun en toeverlaat is deze  
zaken, heeft dit probleem niet. Gelukkig  
maar. al zou het af en toe wel fijn zijn 
iets van begrip voor mijn tekortkomingen 
in hem te bemerken. Helaas, dat is dan 
weer een vermogen dat hem ontbreekt.  
En precies daar zit een groot probleem. Dit 
soort teksten wordt opgesteld door universitair  
geschoolden, geschoold ook in het exact  
formuleren; absolute precisie die misschien 
ten koste gaat van de leesbaarheid, maar dat is  
secundair, want in hun wereld is iedereen een  
uitstekende lezer met onbeperkte kennis van 

de materie. En wie dat niet heeft, niet kan, niet  
begrijpt? Die moeten dan maar een van  
degenen inhuren die deze kunsten wel  
beheersen. Die je dan volledig moet  
vertrouwen. 
Maar als daar nou het probleem zit. Dat  
begint bij een expert die ik mijn belang in 
handen gaf, omdat zijn expertise niet de  
mijne is. Helaas kwam mijn belang niet  
overeen met zijn belang, maar was ik te  
onwetend om dat te herkennen. ik ben een 
slecht lezer, maar goed van vertrouwen. Het 
had (hier) andersom moeten zijn.
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Tips voor thuis werken:
De 10 minutenregel
Covid, dus thuiswerken. Daar ben je je eigen 
baas, maar juist die baas jaagt veel mensen 
flink op. Het is daarom goed om, te beginnen 
met collega’s, afspraken te maken die wat 
rust inbouwen.  Bijvoorbeeld het invoeren van 
de 10 minutenregel.
Geef elkaar de ruimte door jouw afspraak 10 
minuten eerder te stoppen of later te starten.  
Door bijvoorbeeld een afspraak van 60  
minuten terug te brengen naar 50. in het 
maken van plannen en afspraken zijn we 
gewend om op het hele of halve uur te  
starten of te stoppen. Hierdoor sluiten  
afspraken echter naadloos op elkaar aan en 

hebben jij en je collega geen tijd voor een 
hoognodige pauze. 
als jij de afspraak plant, hou dan rekening 
met je collega’s agenda door niet strak 
aan zijn/haar vorige afspraak te plannen.  
10 minuten kan genoeg zijn om iemand een 
adempauze te geven. Kan je geen rekening 
houden met ieders agenda omdat het een 
grote groep is? Zorg dan dat je in de afspraak  
collega’s de ruimte biedt om zijn/haar mini-
pauze te pakken. 
Voordelen van de 10 minutenregel
- Jij en je collega zitten er meer ontspannen bij
- De micropauzes hebben een groot effect op 

jullie productiviteit en creativiteit (zeker als je 
in beweging bent gekomen)
- Jullie blijven beter gehydrateerd door de 
dag heen omdat er tijd is voor koffie/thee
Klinkt 10 minuten te lang? Realiseer je dat  
afspraken regelmatig uitlopen en dat bij  
minder beschikbare pauzetijd je eerder  
geneigd bent om achter je bureau te blijven 
zitten. 
pas deze regel toe en maak er een gewoonte  
van in je team of afdeling. Zo houden we  
samen thuiswerken nog beter vol.

GEZOND & FIT met lisa

Project ‘de Ecologische Moestuin’
Mijn ouders hebben een flinke lap grond 
om hun huis. Daar is genoeg ruimte om een 
stuk weiland of grasland om te toveren tot 
een moestuin. Na een aantal jaren ervaring 
te hebben opgedaan in een volksmoestuin 
had ik het verlangen om fris te starten. Een 
stuk grond dat nog niet bewerkt is door een  
voorganger of dat ik moet delen met 20 
anderen om mij heen. Een plek waar ik 
het ecologisch aan kan pakken en er geen  
verstoring is in het natuurlijke leven omdat de 
buurman met giftige middeltjes werkt. Want 
met een ecologische aanpak werk je samen 
met de natuur in plaats van tegen. ik wil 
een plek waar ik kan experimenteren met de 
“spit-vrije” methode en de bodemkwaliteit 
als heilige graal behandel. Het komende jaar 

schrijf ik in deze column mijn ervaring over 
het starten van een ecologische moestuin. 
Een grasland dat omgetoverd wordt tot een 
prachtige moestuin waar wij het jaar rond 
van kunnen eten.

DE MOESTUIN door lisa

Onze omgeving door de eeuwen heen
in de vijftiende eeuw begonnen hier en 
daar mensen in opstand te komen tegen  
onvrijheid, bijgeloof en angsten. Een  
verlangen naar een nieuw bestaan kwam 
op. Geleidelijk aan brak een vernieuwing 
van levensgevoel en mentaliteit door. Er 
ontstond een verlangen om terug te keren 
naar de bronnen van het christelijk geloof. 
in de zestiende eeuw werd de roep om een 
authentiek geloofsleven overeenkomstig de 
Bijbel steeds sterker. De Rooms-Katholieke 
Kerk was nog altijd onbeweeglijk verankerd 
in eeuwenoude tradities en gebruiken. De 
geestelijkheid bepaalde het image en haar 
erediensten. Het volk was toeschouwer van 
veelal pompeuze plechtigheden en processies 
ter ere van het heilig sacrament. De priesters  
benadrukten het belang van particuliere  
devoties, heiligenverering en pelgrimages. 
De kerk functioneerde als een bedrijf, dat 
tegen betaling allerlei diensten aanbood  

waarmee je eeuwig zielenheil kon verwerven. 
in steeds meer kerkgebouwen werden altaren 
opgericht waarbij gebeden kon worden voor 
de overledenen. in Duitsland begon in 1517 
een protestbeweging tegen allerlei gegroeide 
kerkelijke praktijken en opvattingen, en tegen  
de macht van de kerk over gelovigen en  
regeringen. De kerk, gesteund door de  
overheid, vervolgde mensen die protesteerden  
te vuur en te zwaard. Dit had een averechtse  
uitwerking. De protestbeweging die een  
hervorming van de kerk wilde, kreeg 
steeds meer aanhang. in Duitsland kreeg  
Maarten luther veel volgelingen, in  
Zwitserland Hudrych Zwingli, in Frankrijk en 
in de Nederlanden Johannes Calvijn. Hun  
volgelingen werden respectievelijk  
lutheranen, zwinglianen en calvinisten (in 
Frankrijk: hugenoten, in de Nederlanden: 
gereformeerden) genoemd. De lutheranen, 
zwinglianen en calvinisten voerden niet  

alleen met rooms-katholieken heftige  
discussies over geloofsopvattingen en  
geloofspraktijken, maar ook met elkaar. 
Over een aantal zaken waren ze het met 
elkaar eens. Ze bestempelden alle oude  
volksgebruiken, plechtigheden, processies, 
begrafenisrituelen en veel andere rooms- 
katholieke tradities, als afgoderij. allen  
wilden ze af van de paus, van bisschoppen, 
pastoors, abten, priors, monniken en nonnen. 
Ook wilden ze niets meer weten van allerlei 
kerkelijke rituelen, van de kostbare uitrusting 
van de kerken, van de weg- en akkerkruisen,  
de kapelletjes langs de wegen en de  
beeldjes bij huis en hof, de beelden in de kerk. 
Het ware geloof moest uit het gehoor komen. 
Het moest gestalte krijgen in een leven in  
gehoorzaamheid aan de Bijbel alleen.  
Volgende keer verder.
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INGEZONDEN provincie Gelderland

Ook minister stemt in met plannen Rivierklimaatpark
Op 24 oktober 2020 heeft de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, Cora van 
Nieuwenhuizen, de voorkeursbeslissing  
genomen voor het Rivierklimaatpark  
IJsselpoort. De minister stemt door 
deze beslissing in met de plannen op  
hoofdlijnen voor de toekomstige  
inrichting van het gebied tussen Arnhem 
en Giesbeek. Deze plannen werden de 
afgelopen weken al vastgesteld door 
de gemeenteraden van Arnhem, Duiven, 
Rheden, Westervoort en Zevenaar.
Minister Van Nieuwenhuizen: “De iJsselpoort  
is belangrijk voor Nederland omdat het  
regenwater uit het Europese achterland  
hierlangs naar het iJsselmeer stroomt. Dat is 
door het veranderende klimaat steeds vaker 
heel veel water in korte tijd. Water dat we 
in droge periodes weer hard nodig hebben. 
Daarom is het goed dat we vandaag weer 
een volgende stap hebben gezet naar een  
toekomstbestendige iJssel. Daar verdienen 
alle initiatiefnemers een groot compliment 
voor.”
Evenwichtig plan
De plannen, beschreven in een inter- 
gemeentelijke Structuurvisie, zijn tot stand 
gekomen met inbreng van inwoners,  
belangenvertegenwoordigers, agrariërs en 
andere ondernemers. Belangen en ideeën 
zijn zorgvuldig meegewogen. Zo kon een  
evenwichtig plan tot stand komen dat 
zorgt voor toegankelijke en aantrekkelijke  
uiterwaarden die klimaatextremen kunnen 
blijven opvangen.
De iJssel kan hoogwater straks beter  

opvangen. De doorstroming wordt  
verbeterd door kadeverlagingen bij lathum 
en een geul bij Westervoort. Ondieptes 
voor de scheepvaart worden opgelost door  
aanpassingen aan de oevers. Ook worden 
maatregelen getroffen die het verder zak-
ken van de rivierbodem zoveel mogelijk  
tegengaan. Het gebied wordt divers,  
aantrekkelijker én toegankelijker. Natuur die 
voor het rivierengebied kenmerkend is komt 
terug, er komen extra wandelpaden, cultureel 
erfgoed wordt in ere hersteld en landbouw en 
recreatie gaan waar mogelijk hand in hand.
Gedeputeerde Jan van der Meer, voorzitter  
stuurgroep Rivierklimaatpark, is trots op het 
resultaat: “Er ligt echt een mooi plan. De  
iJssel krijgt de noodzakelijke extra ruimte. 
En het mooie is: we werken meteen aan 
meer biodiversiteit, agrariërs in het gebied  
krijgen meer toekomstperspectief door  
natuurinclusieve landbouw, er is ruimte voor 
bedrijvigheid en we geven recreatie een  
impuls. Het biedt ook mogelijkheden voor 
het opwekken van duurzame energie in de  
toekomst. Zo dragen we ook bij aan de  
klimaatdoelen: verminderen van broeikasgas-
sen om ons planeet leefbaar te houden.”
Succesvolle samenwerking
Sinds 2016 werken de vijf gemeenten en 
het ministerie, de provincie Gelderland,  
Waterschap Rijn en iJssel, Rijkswaterstaat 
en Natuurmonumenten samen aan een  
toekomstbestendige inrichting van dit diverse 
gebied langs de iJssel. Vanuit één visie zijn de 
opgaven in samenhang bekeken en integrale 
maatregelen onderzocht.

aan deze samenwerking werd 29 oktober jl. 
vervolg gegeven met de ondertekening van 
een samenwerkingsovereenkomst. Hierin 
hebben de partners afspraken vastgelegd 
over de verdere uitwerking van de plannen 
en spreken zij af zich in te spannen voor een  
gezamenlijke uitvoering. Ook over de  
verdeling van de kosten van circa 60 miljoen  
euro zijn afspraken gemaakt. Het Rijk 
stelt 40 miljoen euro beschikbaar. De  
provincie, gemeenten, het waterschap en  
Natuurmonumenten dragen het resterende 
deel bij.
Inbreng bewoners en gebruikers nodig 
bij verdere uitwerking
Er is nu groen licht voor de volgende  
stap: het gedetailleerd uitwerken van 
de plannen. Hierbij worden ook de 
reeds ontvangen reacties (zienswijzen)  
meegenomen die te gedetailleerd waren om 
in de nu afgeronde verkenningsfase mee te 
nemen. Op basis van de nadere uitwerking 
worden waar nodig bestemmingen gewijzigd 
en vergunningen aangevraagd. Ook tijdens 
deze fase is er voor inwoners en gebruikers 
weer uitgebreid de mogelijkheid om mee te 
denken over de inrichting van het gebied.
De uitvoering van de maatregelen in het 
Rivierklimaatpark vindt naar verwachting 
plaats van 2024 tot en met 2028.
Lees de plannen
lees op www.rivierklimaatpark.nl de  
vastgestelde plannen, de nieuwsbrief en  
bekijk een animatie waarin de plannen in  
3 minuten worden toegelicht.

Nieuwe inrichting gebied tussen Arnhem en Giesbeek

Gemeente Zevenaar doet onderzoek naar sportdeelname
Wat gaat er goed op het gebied van sport in 
de gemeente Zevenaar? En wat kan er juist 
beter? Van 2 t/m 30 november 2020 houdt 
de gemeente een sportdeelname-onderzoek. 
Met dit onderzoek wil de gemeente inzicht 
krijgen in de sportdeelname van de inwoners 
en in de stand van zaken bij sportverenigingen.  
inwoners kunnen via een online vragenlijst 
hun stem laten horen.
Hoe gaat het onderzoek?
Het sportdeelname-onderzoek verloopt  
digitaal. Scholen, verenigingen en zo’n 4500 

huishoudens binnen de gemeente worden  
uitgenodigd om de online vragenlijst 
in te vullen. Daarnaast kunnen ook alle  
andere inwoners van de gemeente via https://
nl.surveymonkey.com/r/inwonerszevenaar 
meedoen met het onderzoek. Deelname kost 
maximaal 10 minuten en kan tot en met  
30 november 2020.
Waarom dit onderzoek?
De gemeente vindt het belangrijk om te weten 
waar inwoners en verenigingen behoefte aan 
hebben op sportgebied. En wat zij vinden van 

het huidige sportaanbod en de voorzieningen.  
in 2012 heeft de gemeente Zevenaar voor 
het eerst een sportdeelname-onderzoek  
uitgevoerd. in 2016 een tweede keer.
Met het nieuwe onderzoek worden de  
resultaten van nu vergeleken met die van 
2012 en 2016. Op die manier wordt helder of 
de doelen uit het huidige sportbeleid van de  
gemeente Zevenaar zijn gehaald.
Daarnaast vormen de resultaten input voor de 
nieuw te ontwikkelen beleidsvisie Sport.

INGEZONDEN Gemeente  Zevenaar

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



KERKDIENSTEN

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

21 nov.  19.00 uur;  Dhr. J. Ubbink, Woorddienst
29 nov.  10.00 uur;  Dhr. J. Ubbink, 
  Oecumenische dienst te lathum
1 dec.  10.30 uur,  pastoor Thanh, H. Eucharistie
5 dec.  19.00 uur Mw. T. looman – Woorddienst
19 dec.  19.00 uur Mw. B. Hakvoort – Woorddienst
24dec.  20.00 uur Kerst woorddienst
26dec.  19.00 uur,  2e kerstdag – Dhr. J. Ubbink 
  woorddienst

Het dragen van een mondkapje is verplicht in binnenruimten.

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

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.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Met inachtneming van de regels van de RiVM worden er in de lathumse  
kerk de wekelijkse zondagsdiensten gehouden. Er is wel muziek en 
er wordt door maximaal drie personen gezongen. De indeling van de  
kerkzaal is zo opgesteld dat  aan de 1,5 meter maatregel ruimschoots 
wordt voldaan.  
Wilt u wel een kerkdienst volgen maar vindt u een bezoek aan de 
kerk voor u niet haalbaar dan kunt u ons live volgen via de website  
www.kerklathum.nl onder de tab geluids- of video-opnamen ziet u de link 
staan. Ook de dienst terugkijken is mogelijk. 
Mocht u de verbinding niet tot stand kunnen brengen wilt u dan contact 
opnemen met telefoonnummer 0630228011.
Ons mailadres is scriba@kerklathum.nl
 

22 nov. 10.00 uur; ds. G. Jansen, predikant lathum/Giesbeek
   Eeuwigheidszondag
29 nov. 10.00 uur; oecumenische viering in Giesbeek.
 1e advent
6 dec. 10.00 uur; ds. W. van Wakeren uit Veenendaal 
  2e advent
13 dec. 10.00 uur; Mw. G. pols uit Zutphen
  3e advent
20 dec. 10.00 uur; ds. B. Grandia uit Doesburg
  4e advent
24 dec. 22.00 uur; Kerstavond, ds. H. de Bruyn uit arnhem
1e Kerstdag 25 dec. 10.00 uur; ds. Gert Jansen, 
  predikant lathum/Giesbeek
Oudejaarsavond 31 dec. 19.30 uur; ds. Ten Boom uit Didam
3 jan. 2021 10.00 uur; ds. i. Eldering uit arnhem
  Nieuwjaarsontmoeting
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Waarheen met Martinus? 
Nou daarheen!
allereerst hartelijk dank voor het invullen en insturen van de enquête 
“Waarheen met Martinus”. Op de enquête die twee maanden geleden 
in dit blad stond, hebben wij veel reacties ontvangen. Onder andere 
werd er in de reacties gesproken over het exploiteren van het gebouw 
als commerciële instelling in combinatie met gemeenschapsgebouw.  
Het zou dan als verenigingsgebouw gebruikt kunnen worden voor: 
concerten, ontmoetingsruimte, inloop voor “ouderen”, lezingen,  
thema-avonden, oefenruimte etc. Muziek, exposities,  
tentoonstellingen, repetitieruimte voor toneel- en muziekverenigingen,  
bioscoop, mini theatervoorstellingen, dans, discussieavonden,  
vergaderlocatie voor diverse Giesbeekse/lathumse verenigingen zoals  
de carnaval, muziek, zang, oranjeverenigingen, antiekmarktlocatie,  
pasar malam, trouwlocatie, uitvaart locatie, ruimte om tot bezinning 
te komen, binnensportlocatie bijv. bootcamp o.i.d. voor jongeren 
en bewegen op muziek voor ouderen, (kerst)musicals. Ook werd er  
genoemd verschillende ruimtes te verhuren aan o.a. bedrijven zodat er 
een basisinkomen is.  Een inspiratiebron kan het programma van de 
Gasthuiskerk in Doesburg zijn. in het huis van de gemeenschap kun je 
ook erediensten houden, bijv. Oecumenische diensten. De functie van 
aula kan waardevol zijn om te behouden. in de toren zijn ook ruimtes 
die geschikt zijn voor korte cursussen. Zoals schilderen / Boetseren,  
gemeenschapsvormende activiteiten. alle voorstellen, ideeën en  
mogelijkheden of onmogelijkheden worden nu door een werkgroep 
besproken en eventueel aan het parochiebestuur als afgerond plan 
voor de herbestemming van de kerk voorgelegd. Te zijner tijd zullen we 
u daar verder over informeren. Bij een van de vorige enquêtes hebben 
zich ook vrijwilligers opgegeven, wanneer er meer duidelijkheid is over 
de herbestemming, nemen we contact met u op. 
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INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Aannemersbedrijf H.L. van den Boom:
Een vertrouwde adverteerder verdwijnt
Van den Boom, derde generatie aannemer, een bedrijf dat, zo zou je bijna denken, half 
Giesbeek gebouwd of onderhanden heeft genomen, houdt als zelfstandig bedrijf op te  
bestaan. in feite is het samengaan met Claus Doesburg al in 2018 opgestart en wordt dus 
per 1 januari aanstaande afgerond. 
Van den Boom was al de jaren dat het angerlo’s Nieuws bestaat een vaste adverteerder. in 
goede en vooral in magere jaren een belangrijke kurk waarop wij dreven. Het is die loyaliteit 
die typisch is voor dit Giese bedrijf en waarvoor wij grote dank verschuldigd zijn.
Wij wensen de familie en de medewerkers een voorspoedige toekomst. 
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CP Grafimedia ontzorgt: 
van idee tot eindproduct

Pittelderstraat 8,  6942 GJ Didam
T 0316 - 294426

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

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

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

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

www.exaqtrob .n l

Marconistraat 33 | 6902 PC Zevenaar
T (0316) 34 10 12  |  F  (0316) 34 41 94
info@autovreman.nl  |  www.autovreman.nl

Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

Wij leveren nieuwe en jong gebruikte auto's. 
Door onze merkongebondenheid kunnen we 
de auto vinden die het best bij u past. 

• Aircoservice 
• Apk & onderhoud
• Bandenwissel 
• Diagnose 
• Eigen opslag in ons bandenhotel
• Pechhulp / mobiliteitsgarantie
• Uitlijnen 
• Wielwasmachine

Martinus Kerststallenexpositie 2020
in de Martinuszaal in de kerk in Giesbeek staat 
een tentoonstelling opgesteld met zo’n 80  
kerststallen en kerstgroepen in allerlei  
uitvoeringen zoals groepen van leem, porselein 
en wol, en stalletjes van gips, schors en zelfs van  
satéstokjes. Van miniatuurtjes tot een hele grote. 
De oudste is van 1918 en de kleinste zit in een 
kurk. Ze komen overal vandaan, van afrika tot 
Zuid-amerika, van het hoge noorden tot Brabant 
en limburg. Dus uit alle windstreken.
De expositie is met een route door W. ten Haaf en 
H. Wolf coronaveilig opgesteld en is opengesteld 
iedere woensdag, zaterdag en zondag en vanaf 
zondag 20 december dagelijks tot en met zaterdag  
9 januari 2021 van 13 uur tot 17 uur. Natuurlijk  
is de expositie en zijn de openingstijden onder  
voorbehoud van de geldende coronamaatregelen 
en zijn toezichthoudende vrijwilligers aanwezig.
Bent u slecht ter been, rolstoeler of is het  
anderszins voor u lastig trap te lopen? in de  

ontmoetingsruimte presenteren wij een opname  
van alle kerststallen en groepen. Een korte  
samenvatting is op YouTube terug te zien als  
‘Martinus Kerststallenexpo 2020 Giesbeek’’.
Het bezoekadres is Kerkstraat 39 in Giesbeek. 

Voor vragen kunt u bellen met 06-13446878,  
06-12604822 of 06-10252829
De Vrienden van de Giese Toren heten u van harte 
welkom

Ook al is het dan corona-tijd, Sint en piet  
komen geheid.
We kennen de maatregelen onderhand,
dus zorgen voor gepaste afstand.
Voor een heerlijk feest van herkenning,
bel of mail Etiën voor de planning.
06 - 1295 6404 of 
etien_wieggers@hotmail.com

Sint en Piet op bezoek?

INGEZONDEN Etien Wieggers
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van onze correspondent anneke Nijman

Huisarts in het Coronatijdperk
“Welkom bij huisartsenpraktijk Giesbeek. 
U bent beller nummer één”, zegt de meest 
rustgevende stem van de assistente op het 
antwoordapparaat van de huisartsenpraktijk.
Twee weken later heb ik een afspraak met 
Nardi Schutten en Marianne Schmidt, beide  
huisartsen van de huisartsenpraktijk  
Giesbeek.
Hoe waren voor hen de laatste 9 maanden? 
aan de hand van een vragenlijst nemen we 
die periode door, want de tijd voor deze  
afspraak is beperkt in deze drukke  
huisartsenpraktijk. We spreken af elkaar 
voor deze afspraak te tutoyeren EN dragen  
uiteraard alle drie een mondkapje.

Wanneer dachten jullie dat het virus ook 
naar Nederland zou komen?
Marianne was in februari in Oostenrijk op  
vakantie en vertelt dat de hele vakantie in 
het teken van corona stond. Ze vroeg zich af 
of collegae het wel zouden kunnen redden  
en het gevoel te moeten helpen had de  
overhand. Ze kregen veel info van het RiVM 
en de beroepsgroep lHV.
Dachten jullie direct: dit gaat impact 
hebben op ons werk?
We werden bestookt met veel informatie van 
het overkoepelend rampenteam en kregen 
opgelegd wat we wel en wat we niet moesten 
doen. Het was ons heel snel duidelijk dat het 
veel impact op ons werk zou krijgen. 
Voor welke patiënt is het persé nodig om op 
het spreekuur te laten komen, voor welke  
patiënt kan het uitgesteld worden en is  
beeldbellen een optie? Je bent ook niet  
meteen helemaal ingesteld op beeldbellen, je 
moet er de iCT-mogelijkheden voor hebben 
en dat geldt natuurlijk ook voor de patiënten. 
Soms is het ook lastig als je iemand niet live 
ziet. 

Onze huisartsenpraktijk werd door de  
huisartsengroep Doesburg e.o. aangewezen  
als coronapost voor lathum, Giesbeek,  
angerlo en Doesburg. Voordeel is dat wij 
niet in het centrum, maar aan de rand van  
Giesbeek onze praktijk hebben. Er vinden dan 
zo min mogelijk bewegingen plaats en er zijn 
ook voldoende parkeermogelijkheden. 
Na 14.00 uur kwamen er alleen nog  
patiënten met coronagerelateerde klachten.  
We waren ontzettend druk met het  
ontsmetten van de ruimten en onszelf aan 
te kleden met beschermende kleding. We 
hadden meteen voldoende witte jassen  
ingekocht, die we met chloor op 60 graden  
konden wassen. Daarnaast kregen wij via 
het rampenteam handschoenen, brillen 
en mondkapjes omdat wij als coronapost  
waren aangewezen. Gelukkig hadden wij 
zo de benodigde beschermingsmaterialen.  
Momenteel zijn wij overigens geen  
coronapost voor lathum, Giesbeek, angerlo 
en Doesburg meer.
We werken in een geweldig (klein) team 
en iedereen schakelde meteen over op een  
nieuwe andere manier van werken. We 
zijn natuurlijk ook enorm kwetsbaar, want  
wanneer één van ons besmet zou worden.....  
Uiterste zorgvuldigheid en grenzeloos  
ontsmetten is een must. 
Vanuit het rampenteam hebben we elk jaar 
een oefening hoe om te gaan met een ramp 
en hoewel je dat nooit verwacht, kwam ons 
dat nu heel goed van pas. Daarnaast kregen 
we vanuit dat rampenteam elke week een 
update. Wekelijks kregen we ook nieuws 
van een beroepsteam via een webinar, een 
panel, dat alles deelde. Een webinar is een  
interactieve live-uitzending via internet, waar 
je vragen kunt stellen en beantwoorden. Dit 
is zeer informatief en heeft ons veel gebracht. 
Maakten jullie je zorgen over wat er ging  
komen, of kwam het net als velen van 
ons voor jullie ook als een overval?
Het was zeker een hele heftige tijd en we  
hebben er zeker ook wel eens slecht van  
geslapen.
Het is ontzettend fijn dat het nu lijkt af te  
buigen. 
Van de 30 coronabesmettingen worden er nu 
gemiddeld 2-5 heel erg ziek. Bij de eerste golf 
werden er 25 mensen heel erg ziek op de 30 
besmettingen maar omdat we destijds nog 
geen testen hadden kunnen we dat eigenlijk 
niet vergelijken. Er waren destijds wellicht  
ook wel mensen met milde klachten die  
achteraf ook corona gehad hebben. Er 
zijn nu ook meer behandelmogelijkheden,  
zoals specifieke antibiotica en soms  
bloedverdunners die ook bij trombose  
gebruikt worden. patiënten krijgen zo nodig 

een zuurstofmeter van ons te leen om zelf 
hun zuurstof te meten. Wordt deze waarde 
te laag dan moeten ze direct bellen. Over het 
geheel genomen, waren de patiënten in de 
eerste golf zwaarder ziek dan nu. We hebben 
elke dag een lijst van namen van patiënten 
met corona waar we contact mee opnemen. 
Hebben jullie veel patiënten met corona  
gehad?
in maart en april hebben we 30 à 40 patiënten 
met corona gehad die flink ziek zijn geweest.   
Mensen met milde klachten waren en zijn 
niet allemaal bij ons bekend. 
Wanneer mensen positief getest zijn, wordt 
dat door de GGD aan ons doorgegeven, maar 
dit kan soms ook een of twee weken later zijn 
omdat de GGD zo overbelast is.
Onze medewerkers waren in het begin heel 
zwaar belast met verstrekken van informatie, 
maar nu worden patiënten in eerste instantie 
verwezen naar onze website, thuisarts.nl en 
de GGD. 
Nu zijn er elke week ongeveer 6 nieuwe  
patiënten. 
Hoe kijken jullie naar de maatregelen en 
hoe de mensen ermee omgaan?
in het voorjaar hadden we een forse crisis  
en hielden mensen zich serieus aan de  
maatregelen. Dat was ook noodzakelijk. Dat 
is nu anders, veel mensen zijn niet meer zo 
serieus, soms eerder laks en ze trekken de 
maatregelen ook niet meer zo. 
Maken jullie je zorgen over wat er gaat  
komen?
De gevolgen van de afgelopen 9 maanden 
komen nog. Hoe houden we het allemaal 
vol, het is ontzettend druk geweest. Denk  
daarnaast ook aan de (psychische) gevolgen  
voor mensen van het verlies van werk,  
iemand verloren aan corona, geen contact  
gehad, langdurig thuiswerken, online lessen 
volgen, eenzaamheid enz. We merken nu al 
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van onze correspondent anneke Nijman

Halloween op het Riverparc
Op 31 oktober ‘s avonds langs de deuren 
om snoepjes op te halen en even lekker aan 
het schrikken gemaakt worden. De regen 
kon de pret niet drukken, zelfs niet van de  
allerkleinsten, die samen met hun moeders op 
pad waren. 
Een moeder uit Giesbeek vertelde hoe leuk 
dit uitje was, even gewoon nergens aan den-
ken, maar gewoon lekker lachen en plezier  
hebben. 
En er was veel te genieten en dat allemaal 
coronaproof: in de buitenlucht.
Sasja en haar dochter lynn, zijn verkleed als 

heks in hun prachtig versierde tuin op de  
Zilvermeeuw. Ze zitten aan een tafel met voor 
hun een glazen bol om de kids wat lekkers uit 
te delen, met tientallen zwevende verlichte 
heksenhoedjes en pruttelende heksenketels. 
Op de iJsvogel zit Richard met een  
horrorcamper, overmeesterd door duizenden 
spinnen. 
iwan geeft op de Meerkoet met een aantal 
vaders een griezelshow om het huis. 
En niet te vergeten alle prachtig versierde 
huizen met licht en geluid. Daar gaat het om.

Ondanks de regen waren er drie keer zoveel 
mensen als andere jaren, fantastisch! Zoveel 
kinderen, dat er soms snoep bij de buren 
gevraagd moest worden, dat was nog nooit 
gebeurd.
Het wordt bekender, maar mensen snakken 
ook naar iets positiefs en vermakelijks in deze 
tijd!
En dat was het: een gemoedelijke avond 
met veel vertier en een gezonde dosis  
halloween-spanning.
Namens alle kids super bedankt voor dit  
geweldige en onvergetelijke uitje!

dat de praktijkondersteuners het drukker  
hebben.
Wat zouden jullie het kabinet willen  
adviseren?
Dat is heel moeilijk en gelukkig zitten wij 
niet in de politiek. Maatregelen waren en zijn 

echt nodig, maar het geeft ook zoveel schade.  
Hopelijk duurt de aanscherping van de  
maatregelen niet te lang en is dat ook niet 
nodig. alleen medisch kijken is niet goed. 
professioneel streng zijn blijft moeilijk voor 
ons. 

Het bord voor onze praktijk druist in tegen 
ons gevoel. Het voelt naar, maar als we het 
bord niet plaatsen, blijven de mensen komen 
en dat kan nu helaas niet. Maar we willen er 
voor iedereen zijn, waar noodzakelijk live en 
waar mogelijk op afstand.

• pagina 17 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 •• pagina 16 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 •

Herfst

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Rijplaten over rotondes Rivierweg
Over Windpark de Bijvanck bij Angerlo en andere projecten in onze buurt

langs de Didamsche Wetering tussen angerlo  
en loil wordt op dit moment door ‘pure  
Energie’ het Windpark Bijvanck gebouwd. 
Voor het -voornamelijk- nachtelijk bijzonder  
transport van vrachtwagens met erg lange  
aanhangers met windmolendelen naar  
angerlo, is het nodig om tijdelijke  
aanpassingen aan de Rivierweg te maken.
Daarvoor zijn de rijplaten op het midden en 
naast de rotondes vanaf angerlo naar de  
locatie Bijvanck nodig. Ook op de kruisingen 
komen tijdelijk rijplaten. Waar nodig worden  
groenvakken en verkeersborden aangepast of 
verwijderd.
als het transport klaar is, wordt de verwijderde  
grond -die tijdelijk bij de Koestraat  
opgeslagen wordt- teruggebracht, de  
rijplaten verwijderd, en de verkeersborden  
teruggeplaatst, zodat alles weer  
teruggebracht wordt in de originele staat. 
pure Energie verwacht dat het laatste  
transport op 3 december 2020 is. 
Op de website www.windparkbijvanck.nl  
kunt u op de hoogte blijven van de  
ontwikkelingen en inschrijven op digitale 
nieuwsbrief over het project Bijvanck. 
andere projecten:
Overnachtingshaven Giesbeek
Bij het uitwerken van alle plannen en  
benodigde vergunningen voor dit project 
werd uitgegaan van de destijds geldende 
wetten en regels, waaronder de paS-regeling 
(programma aanpak Stikstof). Omdat de 
paS-regeling door een uitspraak van de Raad 
van State vervallen is, moeten plannen en  
vergunningen voor de overnachtingshaven 
Giesbeek worden aangepast. 
als de aangepaste plannen en  
vergunningen bekend zijn, komt er meer  
informatie voor overheden, bewoners en 
bedrijven uit de buurt. Door de vertraging 

is de planning aangepast. Hij ziet er nu 
zo uit: 2022: projectbeslissing; 2022: Start  
uitvoering; 2023-2024: Overnachtingshaven  
gereed. Meer informatie staat op de  
projectwebsite https://www.rijkswaterstaat.
nl/water/projectenoverzicht/boven-ijssel- 
aanleg-overnachtingshaven-giesbeek- 
valeplas/index.aspx. (gewoon zoeken op 
overnachtingshaven Giesbeek werkt ook)
Rivierklimaatpark
De vijf gemeenteraden hebben de plannen 
voor het Rivierklimaatpark de afgelopen  
weken vastgesteld. Met de voorkeursbeslis-
sing van minister Cora van Nieuwenhuizen 
op 24 oktober jl. staan nu alle lichten op 
groen om de plannen voor de toekomstige  
inrichting van het gebied gedetailleerd uit 
te werken. Hiervoor worden waar nodig  
bestemmingen gewijzigd en vergunningen 
aangevraagd. Ook tijdens deze fase is er 
voor inwoners en gebruikers weer uitgebreid 
de mogelijkheid om mee te denken over de  
inrichting van het gebied. De uitvoering van 

de maatregelen in het Rivierklimaatpark  
vindt naar verwachting plaats van 2024 
tot en met 2028. Meer informatie op  
www.rivierklimaatpark.nl/ 
ViA15 --- A12 – A15 
Begin van deze maand zijn er digitale  
informatiebijeenkomsten door Rijkswater- 
staat en de aannemer GelreGroen  
georganiseerd. Deelnemers reden virtueel 
over het tracé van het nieuwe gedeelte van 
de a15. Het tracébesluit staat nog niet vast  
omdat het wacht op groen licht van de 
Raad van State. Behalve over de a15 is ook  
informatie te zien over de aansluiting 
op de a12 -knooppunt de liemers-, de  
aanpassingen aan de a12, de Grietse poort, 
de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost en 
de aansluiting op de a18. De presentatie  
en de simulaties zijn terug te zien op  
https://via15.nl/actueel/1799302.aspx op de 
algemene website www.via15.nl 

ik geloof niet in volksaard als een soort  
genetische blauwdruk waarop bepaalde  
(karakter-) eigenschappen zijn vastgelegd.  
Er is veel meer te zeggen voor een mens 
die door generaties heen gevormd is door  
klimaat, grond en omgeving, wat dan  
uiteindelijk resulteert in gedeelde kijk op de 
wereld. 
Voorbeeld: rond de evenaar hoef je niet na 
te denken over zomer en winter, hier wel. 
Wij noordelijken echter hebben geleerd ons 
in deze tijd ‘winterklaar’ te maken: hooi op  
zolder, goudrenetten daar vorstvrij  

opgeslagen, de koeien nog op het land, want 
alles wat je in tijd wint op de winter geeft je 
wat meer speelruimte in het voorjaar. Zo was 
het eeuwenlang en dat ‘kijk vooruit en neem 
voorzorgen’ patroon is ingebakken in onze 
manier van leven, onze volksaard. 
Oktober is precies de maand waarin dat 
hier gedeelde karakter het meest zichtbaar 
is. We zijn druk bezig, allemaal gefocust op 
resultaat, zonder haast maar wel snel, want 
‘het’ moet nu klaar, nu het nog kan. Geen 
hooi, maar budgetten, geen appels, maar 
plannen: anders en toch hetzelfde. Nee, die 

winter is dan misschien verdwenen achter 
de centrale verwarming, maar dat maakt 
weinig uit. in geen maand worden zoveel  
beslissingen genomen, zoveel projecten  
opgestart en afgerond, zoveel werk verzet  
als juist nu. Zo werken we naar de  
feestdagen toe, alleen dan gerust op het  
nieuwe jaar, want alles is gedaan en klaar.
En de koeien? Die staan nu nog vandaag 
vooral in de wei; dat spaart de kuil. Want 
dat, een goed werkend boerenverstand dus, 
is voor mij toch wel het kenmerk van de  
Nederlandse volksaard. 

Volksaard
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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.

• Caritas • loonbedrijf Kriesels • V.V angerlo Vooruit • Mw. Rispen-Visser •  
J.W. Dekker-Beekman • Familie Cunningham • C.v. De Deurdouwers  

• Ontspanningsvereniging v. Ouderen angerlo •
Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 Groe-
newoud • 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 • Jan en Dinie Ubbink-
Huibregtse • Gerard en Ria Soethof • H. Dolman • Christine Dameskleding arnhem 
• H. Heeroma • Hr. a.J.G. Wieggers • H. Heeroma C.J. • J.Otten en H. Otten Verhoef 
• Theo en Hermien pelgrim • Geert en Til Witjes • Fanfarekorps St. Gregorius • 
J.G. Geurds • E. v.d. Kamp van Rooyen • Ontspanningsver. V. Ouderen angerlo •  

Christelijke vrouwenvereniging lathum

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

“Uhm, wat zal ik vandaag eens doen??”

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 

• pagina 18 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 •



• pagina 20 • ANGERLO’S NIEUWS • 21 november 2020 •

Re
cre

atiepark De Veerstal

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

·  V
ee

rp
on

t50 JAAR

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

SUPERMARKT & SNACKBAR IN 
NOVEMBER EN DECEMBER GEOPEND 

VAN VRIJDAG T/M ZONDAG!
De supermarkt is geopend van 08.00 tot 10.00 uur en van  

16.00 tot 19.00 uur voor o.a. verse broodjes en boodschappen.

De snackbar is geopend van 16.00 tot 19.00 uur voor  
o.a. snacks en pizza’s  en op vrijdag KIP van de GRILL. 

Zie onze website voor de actuele openingstijden.

Wij houdens ons aan de richtlijnen van de overheid en RIVM, zodat u veilig uw bestelling kunt afhalen. 


