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December
De kerstklaas komt niet. Voor het 
eerst sinds wij kinderen hebben: geen  
pakjesavond met spelletjes en gedichten. 
De laatste jaren was het een kerstklaas die 
werd gecombineerd met vier december-  
en twee november verjaardagen;  
bespaart een hoop reizen en plannen.  
Dit jaar dus niet. Bij een paar een zucht 
van verlichting, het dichten is niet  
iedereen gegeven. Maar bij iedereen 
zeker ook wel frustratie. We hebben het 
wel gehad met afstand houden. Juist in 
deze tijd willen we de warmte voelen 
van samen, dicht bij elkaar. En dan is het 
alternatief waar er een mee komt, een 
zoom-avond, toch niet helemaal waar je 
op zit te wachten, dus zoom wordt het 
helemaal niet. 
Het hele vooruitzicht op de feestdagen is, 
nou, laat ik het ‘uniek’ noemen. Anders  
denken is kennelijk een vereiste om er 
nog wat van te maken. Anders denken 
over iets dat al vanaf je geboorte kent in 
ongeveer dezelfde vorm: familie, boom, 
eten en, niet eens zo lang geleden nog, 
naar de kerk. Maar al die rituelen zijn 
vandaag besmettingshaarden en wij zijn 
verantwoordelijke burgers, bezorgd voor 
elkaar en bezorgd voor onszelf, dus de 
enige haard waarvoor we komen, is die 
in de eigen kamer. Samen, dat wel, maar 
in het kleine gezelschap van dat ene 
huishouden.
Ik ben gelukkig, ik heb dat huishouden. Ik 
heb hier mijn familie, mijn eten, de boom 
en zelfs mijn eigen kerk. Want hier, in 
mijn hart, bid ik, hoop ik. Sentimenteel? 
Echt wel. Maar dat mag, moet, want de 
kerst komt. Gelukkig kerstfeest allemaal

Helden uit onze dorpen, 
werkzaam in de zorg

We kennen de verhalen van TV van helden 
in de zorg, maar ook in onze dorpen wonen  
helden in de zorg. Ik zocht een vijftal op en ben 
nog steeds onder de indruk van hun verhalen. 
Ik wilde het artikel noemen “Of je nu gelooft 
in viruswaanzin, viruswaarheid of in corona, 
ik ga in gesprek met collega’s werkzaam in 
de zorg.” Na de gesprekken heb ik de titel  
aangepast, ik zou de mensen in de zorg tekort 
doen met die titel.
Ik kon er niet omheen. Wat opvalt, is dat  
iedereen werkt in een geweldig team, dat 
ze staan voor hun werk, heel flexibel zijn en  

bovenal er zijn voor de patiënten en de  
cliënten. Ik heb verhalen gehoord, dat men het 
zo erg vindt om zo in beschermende kleding  
ingepakt te zijn voor hen, die zorg nodig  
hebben. Dat ze onherkenbaar zijn, geen arm 
om de schouder kunnen slaan. 
Niemand had het erover, dat het zo’n gedoe 
was, zo heet was, een mondkapje moeilijk 
ademt enz. Hun hart ligt bij hen die zij verzor-
gen. Moet ik toch maar niet meer beginnen 
over het beslaan van m’n bril met mondkapje...
Ode aan de helden in de zorg uit onze dorpen!

Lees de verhalen op pagina 06 en 07

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
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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

Doe net als Tolga en steun ons Water Ondernemer project in Benin

Tolga Gümüş is een advocate uit Rotterdam en kwam twee jaar  
geleden in contact met de Eijkelkamp Foundation. Ze werd enthousiast 
over project de Water Ondernemer en wilde het project ondersteunen,  
maar pas nadat ze eerst naar Benin afreisde om het project, en de  
invloed ervan op de lokale bevolking, met eigen ogen te  
aanschouwen. Het werd een emotionele reis waar ze nog altijd met 
een heel goed gevoel op terugkijkt. We hebben het verhaal van Tolga  
vastgelegd in een video die we op ons Royal Eijkelkamp Youtube  
kanaal hebben geplaatst - https://youtu.be/F_TIc-TFY54 
Doe net als Tolga en steun onze Water Ondernemers met een donatie  
op bankrekening NL13 RABO 0187 6795 92 van de Eijkelkamp  
Foundation. Uw bijdrage is meer dan welkom!



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Ik weet nutuurluk nie of ut zo is, mor  
misschien het elk dørp wel un paar minsen 
rond lopen die nie van kleine kinderen af 
kunnen blieven. Int dørp woar ik opgruuide 
was dat in ieder geval wel zo. As kind van 
un joar of zes hai dur gin flauw benul van 
wat die minsen deejen. Ok nutuurluk omdat 
dur in die tiet niet øver seksualiteit geproat  
werd. Later toei groot was begreep ie 
wel dat ut doar met te maken had, mor 
in die tiet daggie: wat is dit, wat mot dat,  
onbegriepeluk. Ik moest doar aan denken 
toen dat bericht over die ernhemse leraar  
in de krant verscheen. Eerts bleek die  
doodgeslagen en geschupt te zun deur un 
stuk of zes gasten, zo mor, zonder reden.  
Doarnoa had ut volgens de krant weer te 
maken met seks met minderjoarigen en 
was tie in de val gelokt toen die gereageerd  
had op un contactadvertentie met un  
minderjoaruge. Niet al te fris allemoal,  
althans ik denk niet daj dat op ow cv wil 
hebben stoan. Ak da achteraf bekiek zun we 
dur vrogger nog aardug van af gekommen, 
je hoef mor aan Nikkie Verstappen te denken 
um mor een van de delicten te noemen die 
helemoal verkeerd gingen. Øver da geval in 
ernhem da ze die leraar toetakelden, mos ik 
nog wel effe noadenken. Heel lang gelejen 
alweer, stonden we nameluk un keer noar 
un carnavalsoptocht te kieken toen we de  
persoon die niet van ons af kon blieven an 
de øverkant van de weg zagen stoan. Wi-j 
stonden doar met drie man die allemoal 
deur die vent betast waren toevallug bi-j 
mekaar, en we wisten da van mekaar. We 
keken mekaar aan en zeien: zuwwe um te 
graze nemmen? Mor op zich vonden we ut 
un zielug figuur, dus in plaats van um un 
lesje te leren, streken we met onze  vuusten  
øver ons hart. Doardeur hewwe de krant niet 
gehaald….mooi toch. Misschien had ut met 
de vrede van Kerst te maken, want da feest 
hawwe net gehad.
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BOOMVERZORGING
Snoeien, Kappen, Aanplant,
Stobbe/Stronk verwijderen, 
Plaagbestijding
Tel: 06-20103018
SCHERP GEPRIJSD
PROFESSIONEEL UITGEVOERD

Het succes van de actie om erwtensoep en  
verschillende stampotten te bereiden, krijgt 
een vervolg zoals dat aan u beloofd is.
Op de eerste plaats danken wij u  
– medebewoners van Angerlo – als bestuur 
en personeel voor het succesvol verlopen 
van bovengenoemde actie. René Meulenbeek  
gaat met Brigitte en Berna weer aan de 
slag om ook iets lekkers te bereiden voor de 
Kerst. Ze zijn namelijk van plan om zalm- en  
rundvleessalades te maken. U kunt uw bestelling  
weer doorgeven op het volgende mailadres: 
rene.meulenbeek@demeent-angerlo.nl  
of telefonisch op nummer 06-53448033
De rundvleessalade “in bak” kost per kilogram 
€ 9.75. Het kan ook opgemaakt worden en 

kost dan € 3.00 per persoon. De zalmsalade 
“in bak” kost per kilogram € 14.95. Ook deze 
salade kan opgemaakt worden en kost dan  
€ 4.25 per persoon.
De bestellingen kunnen worden opgehaald op 
donderdag 24 december tussen 15.00 uur en 
16.30 uur. Bij uitzondering wordt de bestelling 
thuisgebracht.
Om de sociale cohesie een verder vervolg 
te geven, wordt overwogen om in januari 
2021 weer een snert en stampotten actie te  
organiseren.
Het bestuur, personeel en het vrijwilligersteam 
van “De Meent” wenst u allen, ondanks de  
coronabeperkingen een vrolijk Kerstfeest en 
een gezond 2021.

“Sociale Cohesie” met 
“De Meent” rondom Kerst

INGEZONDEN Gerard Raben

Het jaar 2020 begon zo mooi, totdat  
wereldwijd het Covid-19 virus toesloeg en  
alles stil kwam 
te liggen. Het zijn zware tijden voor zowel  
economie, alsook voor verenigingen en  
ondernemers. We blijven positief en hopen 
dat in de loop van volgend jaar alles de goede 
kant op gaat, zodat we weer samen kunnen 
zijn met vrienden en familie, op feestjes, het  
openingsfeest, evenementen, het schuttersfeest  
en dat het verenigingsleven weer op gang 
komt. Momenteel is alles onzeker en we  
moeten gewoon afwachten. Bestuur Schut-
terij wil langs deze we haar leden bedanken 
voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld 
hebben, door lid te blijven, middels voldoen 
van het lidmaatschapgeld. De bouw van het 
nieuwe schuttersgebouw is deels afgerond, 
als het klaar is zal het prachtig zijn en is Gies-
beek een mooi cultureel gebouw rijker. Er is 
plaats voor diverse activiteiten zoals geweer-  
kruisboog- en handboogschieten, biljart 

en dartswedstrijden, oefenavonden voor  
vendeliers en vaandelwacht, ook zal er t.z.t. 
bekeken worden naar een invulling van 
meer culturele sporten. De doelstelling om in 
Maart te openen, zal waarschijnlijk door het  
Coronavirus niet haalbaar zijn, maar zeker is 
dat er een “verlate” opening komt. Mochten 
er nog mensen zijn die zich nu realiseren, ik 
wil toch wel lid blijven van de Schutterij, zij  
kunnen alsnog hun lidmaatschapgeld voldoen 
en op deze wijze toegelaten worden tot het 
openingsfeest. Enne, mits het kan uiteraard, 
blijf de verenigingen steunen, want ook zij 
hebben het hard nodig, want in deze crisis is 
een grote bron van inkomsten weggevallen. 

Voor allen, blijf gezond, pas goed op elkaar en 
ondanks de beperking in de komende tijd. 
Fijne feestdagen, veel goeds en gezondheid 
gewenst, voor U als persoon en 
voor alle verenigingen en ondernemers in het 
nieuwe jaar 2021. 

Schutterij EMM Giesbeek
INGEZONDEN Henny van den Brink



van onze correspondent Anneke Nijman

‘Support your locals.’
Steun jouw favoriete (café-)restaurant en snackbar.
Tot ieders grote schrik kwam het  
onvoorstelbare bericht dat vanaf 15 maart 
ook alle eet- en drinkgelegenheden de deuren  
moesten sluiten. Vanaf 1 juni mochten  
restaurants, snackbars en cafés en hun  
terrassen onder strenge voorwaarden deels 
weer open. 
Dit was een vreselijke aderlating voor de  
eetgelegenheden in onze dorpen. Maar 
deze ondernemers zijn echte aanpakkers en  
bedachten al snel wat ze zouden kunnen 
doen om met alle beperkingen toch weer 
open te gaan. 
Kosten nog moeite werden gespaard om  
coronaproof ons, hun klanten, te kunnen  
bedienen. Websites, social media,  
advertenties en menukaarten werden  
aangepast.
Het ging niet goed met het aantal  
besmettingen en het aantal patiënten in de 
ziekenhuizen en vanaf 14 oktober ging de  
horeca weer op slot. En zoals het nu lijkt, gaat 
hier in 2020 geen verandering meer in komen. 
Maar nu stonden de mogelijkheden, gemaakt  
tijdens de eerste lockdown, nog klaar.  
Afhalen en bezorgen mag wel èn daar gaan 
onze plaatselijke horecagelegenheden voor in 
een poging  het hoofd boven water te kunnen 
houden.
Voor dit artikel had ik internet kunnen  
afstruinen, maar waar heb ik het dan over. Ik 
heb veel van onze eetgelegenheden bezocht 
om een goed beeld te krijgen en ben er erg 
van onder de indruk. 
De toewijding en passie van het personeel 
is bijzonder. Om er het beste van te maken  
verdient een groot compliment!
Van de bereiding tot de verpakking, van  
diversiteit tot klantvriendelijkheid, het kan 
niet beter. En ook hier niet te vergeten, met 
uiterste zorgvuldigheid om de producten  
coronaproof aan te leveren.
Het liefst zou ik alle gelegenheden, personeel 
en hun producten op de foto zetten om in 
Angerlo’s Nieuws te laten zien hoe het eraan 
toegaat, maar dat is te veel, daarom een paar 
gerechten om in de sfeer te komen, waarbij je 
de bereiding en de smaak bijna kunt proeven. 
We hebben alle horecamogelijkheden in onze 
dorpen om uitgebreid thuis te genieten van 
alle lekkernijen.. Van cafetaria tot culinair 
hoogstandje, van Pools, Turks en Italiaans 
tot een stamppotten drive-in???? En ook  
speciale december- en kerstmenu’s zijn  
samengesteld. Van een smalle beurs tot  
dikker. Af te halen, maar vaak ook  
thuisbezorgd. Kortom alles is mogelijk,  
verwen jezelf en support tegelijkertijd één 
van onze mooie, eigen horecagelegenheden. 

Cafetaria het hoekje - www.bestellen.m.hoekjeangerlo.nl/menukaart.html  - 0313-472548
L’Ambiance de Provence ’t Olde Schop - www.oldeschop.com - 0313 633444
Asian Cuisine restaurant en cafetaria Muldershuus - www.muldershuus.nl – 0313 632762 
Cafetaria Joosje - www.facebook.com/Cafetaria-Joosje - 0313 631 269
Restaurant Klein Zakopane - www.kleinzakopane.nl - 0313 632 928
Eethuis Marina - www.marina-eethuis.nl  - 0313-410707
Brasserie Vin - www.brasserievin.nl - 0313 630 434
Restaurant de Veerstal – www.deveerstal.nl/restaurant-rhederlaag/– 0313 -631319
Grant Café Rutgers - www.grandcaferutgers.com - 0313-632963
Juffrouw Tok Didam - www.juffrouwtok.nl  - 0316-221312
De Kommensaal – www.dekommensaal.nl - 0313-632566 
Limoncello - www.allimoncello.nl - 06-3016115
De Meent Angerlo - www.demeent-angerlo.nl/sociale-cohesie-met-de-meent-rondom-kerst/ 
- 06-53448033

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Op de boerenkar
Van deze prachtige Giesbeekse foto van 
één man en een hele groep dames op de  
boerenkar bij de boerderij hebben we niet 
veel namen. Wel bekend zijn de nummers 
3. Annie Bronkhorst en 4. Annie Leenders- 
Meurkes. Wie weet de ontbrekende namen, 
waar de foto gemaakt is en wanneer?

Van de foto van de verkenners Don Bosco, 
die we publiceerden in het Angerlo’s Nieuw 
van 26 september, weten we inmiddels al 
veel meer. Van Fien Kelderman-Leenders  
hebben wij veel informatie gekregen over 
deze afbeelding.
De namen zijn als volgt: 1. Leo v.d.Boom,  
2. Jan Wieggers, 3. Henk Zwaan,  4. Bernard  
Stuart,  5. Jan Vreman, 6. Jopie de 
Wild, 7. Agelink (Veerweg, voornaam?),  
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, voornaam?),  
19. Kapelaan ?, 20. Henk Berends,  21. Nico 
Goossens, 22. Benny Hammink, 23. Teun  
Frieling, 24. Henk Hammink, 25. Hendriks (Uit 
Lathum, voornaam?), 26. Herman Kelderman,  
27. Geert Weijers, 28. Theo Hammink,  
29. Karel Stuart, 30. Jan Baars, 31. Bertus 
Vreman, 32. van Diek (Bingerdensedijk,  

voornaam?), 33. Hendriks (Lathum,  
voornaam?), 34. Jan Wieggers, 35. ?,  
36. Zeegers (Veerweg, voornaam?), 37. ?, 
38. Jobke Hammink
Behalve de nog ontbrekende namen willen 
we graag weten waar deze foto gemaakt is 
en wanneer.

Indien u gegevens heeft over deze of  
andere foto’s, dan kunt u contact opnemen 
met: 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.
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van onze correspondent Anneke Nijman

Jolanda van Oort

Jolanda is sinds 2002 als herintreder  
verpleegkundige, werkzaam in Ziekenhuis 
Rijnstate in Arnhem.
De basisplek van Jolanda is algemeen,  
infectie en reuma en deze afdeling is dan ook 
de corona afdeling geworden. Corona is een 
infectieziekte.
Jolanda zegt: “Destijds deden we met 2  
verpleegkundigen de avonddienst voor  
19 personen. 
Nu met 3 personen en vaak ook nog met een 
stagiaire erbij en dat is hard nodig. De zorg 
is intensiever, complexer en patiënten komen 
sneller van de IC naar de afdeling. Er moet 
veel meer gebeuren, denk hierbij aan alle 
administratieve werkzaamheden. Vroeger 
stelden we vast dat het niet goed ging met  
iemand, nu moet dat eerst aangetoond  
worden met metingen.
Ondanks al mijn ervaring is het moeilijk om 
mensen met zuurstofproblemen te zien.
Als verpleegkundige wil ik patiënten  
maximaal comfort bieden. Wij doen alles 
voor de patiënten, dus het is moeilijk om ze 
nu niet aan te mogen raken, een hand op de  
schouder, een arm om hen heen enz. Ook zijn 
wij helemaal ingepakt en onherkenbaar voor 
de patiënten. Patiënten mogen pas bezoek 
ontvangen, als ze van de afdeling IC gaan. We 
helpen ze soms wel met facetimen, zodat ze 
toch even contact met de familie hebben.
In de tweede coronagolf gaat de zorg wel  
gemakkelijker, we weten meer wat we  
kunnen doen.
Op andere afdelingen mag er nu één  
bezoeker per dag komen. Je voelt je soms 
net een boa, als je even niet oplet, lossen  
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Heidi Boogman

Heidi werkt 31 jaar als voedingsassistent bij 
Elver in Nieuw-Wehl, Elver betekent: “Elk  
Verhaal.” Elk mens heeft een eigen verhaal, 
waar aansluiting bij gezocht wordt. En dat 
geeft geweldige resultaten.  Mensen voelen  
zich gehoord. Elver is ontstaan uit een  
samengaan van Fatima met Schreuderhuizen 
Arnhem. Elver is er voor mensen met een 
verstandelijke en lichamelijke beperking. Alle 
cliënten (bedlegerig en hoog niveau) krijgen 
dagbesteding. Dit lukt nu niet en wordt op 
de groep gegeven/gedaan. De leeftijd vari-
eert van jonge kinderen tot senioren. In de  
Achterhoek gaat het om 400 à 500 cliënten. 
Heidi werkt met 11 collega’s in de keuken, 
restaurant en huiswinkel.
Heidi vertelt: “Het restaurant is nu alleen  
geopend voor afhalen, de dagbesteding is 
dicht. Externe cliënten mogen weer werken 
in de keuken. Met een duidelijke opdracht 
kan dat. Interne cliënten mogen dat niet. De 
meeste cliënten snappen dat niet. Je legt het 

bezoekers elkaar af. Onze positie is moeilijk, 
we staan tussen de artsen, bezoekers en  
patiënten in. Maar het blijft een geweldig 
vak”.
Zelf heeft Jolanda ook corona opgelopen 
op het werk. Twee weken is ze goed ziek  
geweest. Hierdoor zijn ook haar man, zoon en 
dochter twee weken in quarantaine geweest. 
Als er ergens een outbreak is, moet alles  
verplaatst worden en in quarantaine gaan 
en kunnen ook weer collega’s ziek zijn  
geworden. Ondanks dat er gewerkt wordt via 
RIVM-richtlijnen. 
“We worden door deze omstandigheden veel 
meer uitgeleend in het ziekenhuis aan andere 
afdelingen.
We zullen allemaal heel blij zijn als het achter  
de rug is. Je weet eigenlijk niet waar je  
volgende week werkt. Het is aan de andere 
kant wel heel positief dat we meer collega’s 
leren kennen en elkaars werkplek,” aldus  
Jolanda.

Maartje van Beersum

Maartje werkt als verpleegkundige op de  
afdeling acute zorg in het Slingeland- 
ziekenhuis in Doetinchem.
Ze vertelt: “Tijdens de corona liep het aantal 
opnames terug, mensen durfden niet meer 
naar de huisarts en toen gingen 5 van de 
35 bedden weg/dicht. Dit betekende dat één 
persoon door kon schuiven naar de corona-
afdeling. In het weekend van 20 maart ging 
de afdeling voor acute zorg helemaal dicht en 
werd het een corona-afdeling. De patiënten  
die nog wel voor de acute zorg kwamen,  
gingen nu rechtstreeks naar de afdeling.
Met andere polimedewerkers moest nu alles  
geregeld worden, er werd steeds meer  
opgeschaald en uiteindelijk hadden we 25 
bedden voor corona-patiënten. In het begin 
waren we in uniform en kleedden we ons 
om als je de kamer opging, maar uiteindelijk 
droegen we continu beschermende kleding. 
Je verbleef 2 à 3 uur op de kamer, dan mocht 
je eraf en kon je wat drinken. Het was warm, 
je zweette veel en dronk eigenlijk te weinig.  
We hadden onze naam op het uniform  
geschreven, want we zagen er allemaal  
hetzelfde uit.
In het begin waren er veel oudere patiënten,  
later jongere. Normaal werken we met 6  
collega’s voor 35 patiënten. Voor de  
behandeling van corona-patiënten is het  
dubbele aantal collega’s nodig. Dit duurde 
van maart tot juni, Toen zijn we in anderhalve 
maand teruggegaan naar de oude bezetting.
Het is ontzettend moeilijk, dat mensen alleen  
sterven en er niemand bij mag zijn. We  
hielpen waar we konden, soms ook met 
beeldbellen. We hebben zelfs wel eens 
met een patiënt op het dak van de tweede  
verdieping naar familie beneden gezwaaid. 
Patiënten en familie huilden, en wij ook.
Het heeft meer met me gedaan, dan verwacht. 
De eerste periode hebben we alleen maar  
gehandeld, ondanks de gevaren en risico’s  

voor onszelf. Er zijn ook collega’s ziek  
geworden.
Eind september moest ik gas terugnemen, om 
op adem te komen.
Terugkijkend ben ik me weer helemaal  
bewust hoe goed we het in Nederland  
hebben.”

Vervolg van voorpagina
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Nick Schild

Nick is 53 jaar en werkt sinds 2014 op de 
ambulance. Hiervoor heeft hij de opleiding 
spoedeisende hulp gedaan. Hij werkt in een 
geweldig team, waar de saamhorigheid groot 

Wilma Delleman

Wilma is sinds 1 juli van dit jaar  
gepensioneerd verpleegkundige.
Ze heeft 46 jaar in de zorg gewerkt waarvan 
de laatste periode op de afdeling oncologie, 
Wilma vertelt: “De situatie is in die 46 jaar 
erg veranderd, vroeger was er veel meer 
sprake van hiërarchie en ook verbleef je veel 
langer in het ziekenhuis. De zorgzwaarte en  
digitalisering is toegenomen, maar  
onveranderd is het contact met de patiënten 
en collega’s.
De afdeling oncologie grenst aan de corona-
afdeling. Patiënten durfden minder naar het 

uit, maar een paar dagen later moet je het 
opnieuw uitleggen. Ze willen je iets vertellen, 
maar je moet tegelijk zeggen dat ze afstand  
moeten houden. De cliënten missen de  
structuur. Dat is heel moeilijk en zwaar. Ook 
raken sommige cliënten in paniek van een 
mondkapje.
Er zijn weer 40 à 50 cliënten positief  
getest op corona. Elke bewoner heeft 
een eigen kamer, maar wanneer ze door  
corona niet op zichzelf kunnen blijven, gaan 
ze naar de bovenste verdieping van het  
dagbestedingsgebouw in quarantaine. Zij  
krijgen quarantainemaaltijden, ingepakt in 
wegwerpplastic drievakschalen. We werken 
met plastic handschoenen en mondkapjes  
en er wordt schoongemaakt met  
desinfecterende middelen.
Het is door alles veel drukker in de keuken, 
collega’s van het restaurant springen nu bij. 
Normaliter zijn er ook bewoners, die zelf 
voor eten kunnen zorgen met begeleiding. 
Wij moeten nu meer regelen. Alle eten is elke 
dag vers bereid en we kunnen aan (bijna) 
alle wensen voldoen, vegetarisch, caloriearm, 
geen varkensvlees (ivm geloof of dieet), enz.
We hebben een geweldig team en hebben de 
kracht om alles te kunnen regelen. We gaan 
ervoor!”

is. “Er is een prima samenwerking tussen  
‘de driehoek’ brandweer, ambulance en 
politie. Ook de huisarts kan de meldkamer 
van de ambulance bellen. Daarna geeft de  
meldkamer een ambulance opdracht om de 
patiënt op te halen.” 
Nick geeft aan: “Werken op de ambulan-
ce is psychisch zwaar en met corona nog  
zwaarder. Doodzieke mensen moeten thuis 
afscheid nemen en ze weten niet hoe het zal 
gaan en hoelang het zal duren. Ik gun mensen  
dan ook altijd even hun privé, want zo dood-
ziek afscheid nemen, is hartverscheurend.  
Er kan geen dierbare mee in de ambulance.
Zelf ben ik ook besmet geweest en heb van 
14 april tot 12 mei op de IC gelegen, daarna 
nog 2 weken in het ziekenhuis en 2 weken  
revalideren in Klimmendaal. Mijn vrouw is 
door mij ook besmet, maar gelukkig heeft zij 
alleen milde klachten gehad. Zij kreeg elke 
dag een telefoontje van de IC hoe het met mij 
ging en als er niet gebeld werd, mocht ze zelf 
bellen. 10 Juni kon ik thuis verder revalideren. 
Met de rollator liep ik door het huis en deed ik 
veel krachttraining. Geweldige revalidatie en 
ondersteuning van Eric Poot, fysiotherapeut, 
gehad.
Ik weet precies wanneer ik besmet ben  
geraakt. Ik had een patiënt opgehaald met 
druk op de borst en een hoestje, maar geen 
koorts. Er werd gedacht aan hartfalen, maar 
de volgende dag bleek het corona te zijn. 
Toen wisten we nog niet dat je ook corona 
zonder koorts kon hebben.
Desondanks is mijn werk superveilig, ik heb 
gewoon domme pech gehad.
Na elke rit moet de ambulance een half 
uur luchten en daarna helemaal met 
chloor schoongemaakt worden. “Dat doen 
wij zelf, dat hoort erbij. Ik werk voor de  
veiligheidsregio Gelderland-Zuid, op de  
ambulancedienst Nijmegen. Er zijn 2 à 3  
ritten per dag. Dit kan voor coronapatiënten 
zijn, maar ook patiënten met andere klachten. 
Hiervoor maken we gebruik van een landelijk 
netwerk, wat aangeeft, waar er plaats is.
Deze tweede golf duurt langer dan de eerste  
golf. Eerst hadden we meer ouderen en 
nu meer patiënten tussen de 40 en de 60.  
Sommige mensen worden ernstig ziek. Maar 
we hebben nu meer kennis en meer middelen.
Na mijn herstel van corona, ben ik 1 Oktober 
weer aan het werk gegaan. Dat wilde ik heel 
graag, ook al was de eerste keer eng.
Ik ben blij dat ik er weer ben. De  
saamhorigheid lijkt nog groter, iedereen helpt 
elkaar. Of ik dit tot mijn pensioen volhoud, 
weet ik niet, maar het is een prachtige baan!”

ziekenhuis te komen. Daarom gingen steeds 
meer collega’s bijspringen op de corona- 
afdeling. De hulp van de afdelingen was 
groot. We probeerden zoveel mogelijk te 
helpen. Elke keer moest er weer een vleugel 
vrijgemaakt worden voor corona-patiënten.  
Uiteindelijk waren er 3 vleugels met  
corona-patiënten en nog één vleugel voor  
oncologie-patiënten.
Toen we voor het eerst over het virus  
hoorden, gaf me dit meteen een naar en  
“unheimisch” gevoel.
Gezien mijn leeftijd hoefde ik niet bij te  
springen op de corona-afdeling. Ik was ook 
wel één van de bangere collega’s. Ik ben toch 
zestig plus, maar ik ging m’n werk niet uit 
de weg. Op de oncologie mocht er met een  
chemo altijd iemand mee, dat kan nu niet 
meer. Een chemo kan een kwartier duren 
maar ook 6 uur. 
Daarnaast mag er ook nog maar steeds één 
persoon per dag, één uur op bezoek komen.
Ik heb dus niet op de corona-afdeling  
gewerkt, maar wel veel gezien en gehoord.
Ook weet ik nog goed de dag dat om 20.00 
uur velen klapten voor het zorgpersoneel. Ik 
had toen late dienst (op de zesde verdieping). 
Bezoekers klapten op de begane grond en 
het geluid echode naar boven. Voor ons een  
kippenvelmoment... Op mijn werk heb ik geen 
corona gekregen, maar wel in privésfeer. Mijn 
man en ik liepen allebei corona op in oktober. 
Gelukkig allebei met milde klachten.
Ik kijk blij en dankbaar terug op mijn werk, 
dankbaar dat ik heb mogen zorgen en leuke 
collega’s heb gehad. De ontwrichting door 
corona voor de mensen en de economie is zo 
groot.
Het zit in de kleine dingen van mens tot mens, 
we draafden maar door!”

Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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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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RS-MachineBouw b.v.

Steenoven 15
6987GS Giesbeek

06 12797751

De Gemeint 6
6987AV Giesbeek

0313-631297

Pastoor Slingerstraat 12
6987AR Giesbeek

06-22345268

Meentsestraat 1
6987CH Giesbeek

0313-632762

Jan Bosstraat 4
6987CV Giesbeek

0313-631914

gregorius2020@stgregoriusgiesbeek.nl

Uitmaat 9
6987ER Giesbeek

0313-632242

Uitmaat 10 
6987EC Giesbeek

06-27373060

Kerkstraat 80 
6987AD Giesbeek

0313-633444

Kerkstraat 50 
6987AD Giesbeek

0313-631663

CallFresh
Nijverheidsstraat 9a
6987EN Giesbeek

0313-696100

Prettige Feestdagen en een Gezond 2021 namens:

Anneke Nijman
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Meentsestraat 52
6987CP Giesbeek

0313-631269

Kerkstraat 55
6987AB Giesbeek

0313-632928

 
Bandijk 45

6988BK Lathum
0313-633875

Bandijk 67
6988BP Lathum

0613108424

Uitmaat 19
6987ER Giesbeek

0313 632444

Kievitstraat 2a
6921RD Duiven
026-3118297

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

0620603063

Uitmaat 14
6987ER Giesbeek

0313763596

Lankhorsterstraat 25a
7234ST Wichmond

0575 463507
06 55 860430

U van Raesfeltlaan 72
6994BD De Steeg 

0313-632211
06 25357342

Ds. J.A. Visserstraat 7
6988AJ Lathum
0313-632032

Prettige Feestdagen en een Gezond 2021 namens:

• pagina 11 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 december 2020 •

Rudie Gores
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Koestraat 5 A
6988AA Lathum

0313-631476

Uitmaat 5-7
6978ER Giesbeek

0313-631390

Marsweg 12
6988BM Lathum

0313 631319

Marsweg 6
6988BM Lathum

0313-631131

Blauwe Reiger 21
6988CE Lathum
0313-841842

Uitmaat 4
6987ER Giesbeek

0313-631217

De Brink 6
6988AP Lathum

0313-631965
06 53393875

Kerkstraat 54
6987AD Giesbeek

0313-631756

Huis te Lathumweg 7
6988BS Lathum
06 13689352

Rozenstraat 18
6987BL Giesbeek 

0313-632923

Autorijschool 
Wim Künne

Prettige Feestdagen en een Gezond 2021 namens:

Toine van de 
Lisdonk
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Landaansestraat 4
6987EK Giesbeek

0313-632368 

Nijverheidsstraat 21b
6987EN Giesbeek

0313-844588

Pr Margrietlaan 7
6986AP Angerlo

0313 632985
06-51333603

Het Kruisveld 5
6986BC Angerlo

0313-476366
0621886610

Walbekerveld 19
6986AW Angerlo

0651055017

De Koppeling 1
6986CS Angerlo

0313-490760

Pr Margrietln 3 C
6986AP Angerlo
0313-4725483

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

06-22484538

De Muggenwaard 7
6988BX Lathum

0313-632963

Prettige Feestdagen en een Gezond 2021 namens:

Brood en Banketbakkerij Ten Veen & Zn.
Dorpsstraat 9

6986AJ Angerlo
0313-472553

Didam/Ede
www.juffrouwtok.nl
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Lisa Riesmeijer
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Aannemers en Timmerbedrijf
Wim Waarnink

Het Klooster 16
6986BN Angerlo

0313-472694
0653378289

Pr Margrietlaan 3A
6986AP Angerlo

0313-474006

Meentsestraat 3
6987CH Giesbeek

0313-631389

Nijverheidsstraat 8
6987EM Giesbeek

0313-631576

Sluis 5
6987BZ Giesbeek

0313-632977

Doesburgseweg 4/A
6986AN Angerlo

0313-657061
0610202611

Dijksestraat 38 B
6942GD Didam

www.exaqtrob.nl

Meentsestraat 68  -  68A
6987CP Giesbeek

Prettige Feestdagen en een Gezond 2021 namens:

Pittelderstraat 8
6942GJ Didam
0316-294426

Kruisstraat 4
6986CL Angerlo
0313-472702

Shannon Kersten
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Bestrijdt ongezonde vermoeidheid met bewegen
“Het zal de tijd van het jaar zijn, dat ik zo 
moe ben” is een zin die je misschien jezelf 
of iemand hebt horen zeggen de afgelopen  
dagen. Richting het einde van dit bewogen 
jaar is het logisch dat je toewerkt naar een 
verdiende vakantie. Gelukkig is er een manier 
om jezelf ook deze laatste week (weken) voor 
de vakantie op te peppen en dat is bewegen.
Moe of oververmoeid?
We onderscheiden verschillende soorten van 
moe-zijn:
•Ongezonde, lusteloze vermoeidheid
•Gezonde, voldane vermoeidheid

Bij lusteloze moeheid voel je je futloos en 
leeg, en hang je het liefst de hele avond op 
de bank. Je bent neerslachtig en meer slapen  
helpt niet. Dit noemen we ongezonde  
vermoeidheid. Gezonde vermoeidheid is de 
moeheid na bewegen of sporten, of juist 
geestelijke inspanning. Je voelt je voldaan, en 
valt als een blok in slaap. Na een goede nacht 
slaap is deze vermoeidheid verdwenen.
Oplossing
Ongezonde vermoeidheid pak je aan door 
voldoende te bewegen. Daarmee bedoelen  
we niet alleen sporten, maar ook matig  

intensieve beweging gedurende de dag. Je 
zult merken dat de dag meer energie brengt 
je en ‘s avonds lekker moe maar voldaan 
bent. Je slaapt beter en wordt de volgende 
dag weer fris en uitgerust wakker. Begin met 
voldoende lopen of meer fietsen. Een goed 
streven is het zetten van 10.000 stappen per 
dag. Dit is geen heilig getal, maar een manier 
om meer lopen meetbaar te maken. Zolang 
jij maar in beweging komt. Plan deze weken 
een extra (lunch)wandelmoment in je dag, 
wedden dat jij met meer energie je vakantie 
instapt!

GEZOND & FIT met Lisa

De voorbereiding
Het komende jaar houd ik een dagboek 
bij, in de vorm van deze column, over mijn  
ecologische moestuinproject. Omdat ik nog 
geen ervaring heb met ecologisch tuinieren  
heb ik besloten het goed aan te pakken en 
er een kleine studie van te maken. En ik 
kan je vertellen, er gaat een (ondergrondse)  
wereld voor me open! Het ‘handboek  
Ecologisch Tuinieren van Velt vzw’ heeft 
de afgelopen weken op mijn nachtkastje  
gelegen. Post-its en potlood erbij om  
aantekeningen te maken. Mijn algoritme op 
YouTube bestaat nu uit “No-Dig” en “hoe 
start je een composthoop” filmpjes. De stof 
maak ik mijzelf snel eigen omdat het lo-
gisch is. Als je de kringloop van het leven 
kent, is het leren over bodemleven en com-

posteren simpel. Een plant groeit, neemt  
voedingsstoffen op uit de grond, 
laat blad vallen, dat verteert en voed 
het bodemleven waardoor er weer  
voedingsstoffen in de grond komen waar 
de plant dan weer van groeit. Ondanks de  
logica wordt het in heel veel (moes) tuinen 
niet toegepast. Ook in mijn volksmoestuin 
niet want daar hark ik het netjes aan en 
zorg ik dat de grond kaal, onkruidvrij is. Het  
aangeharkte tuintje, waar ik (en mijn  
voorgangers) groenten oogst maar weinig 
teruggeef aan de bodem is redelijk uitgeput. 
Dit jaar, in mijn nieuw aangelegde moestuin 
bij mijn ouders, ga ik het anders aanpakken. 
Maar eerst duik ik nog even verder de boeken 
in.

DE MOESTUIN door Lisa

Oecumenische online Kerstnachtviering krijgt feestelijk  
slotakkoord op het carillon
Voor menigeen is het iets dat bij Kerst hoort: 
naar de kerk gaan. Vanwege corona zit dat 
er voor velen nu niet in. Daarom hebben 
de kerken van Angerlo-Doesburg, Drempt-
Oldenkeppel en Hummelo besloten om een 
oecumenische Kerstnachtviering online aan 
te bieden.
Thema van deze viering is ‘Give something 
only you can give,’ geef iets dat alleen jij 

kunt geven. Met deze slogan maakt een 
beroemd colamerk momenteel reclame. De  
Kerstnachtviering wordt op 24 december om 
21.00 uur uitgezonden via www.kerkomroep.nl  
(ga op deze site naar de uitzendingen van 
Doesburg, Martinikerk) en via het YouTube-
kanaal van de Protestantse Gemeente (u 
vindt dit wanneer u op YouTube zoekt op 
‘Kerk Angerlo-Doesburg’).

De Kerstnachtviering krijgt dit jaar nog 
een extra feestelijk tintje. De Doesburgse  
stadsbeiaardier Frans Haagen zal aansluitend 
op de Kerstnachtviering enkele Kerstliederen 
spelen, te beginnen met ‘We wish you a merry 
Christmas’. Wat zou het mooi zijn wanneer  
we daarvoor allemaal even naar buiten  
zouden gaan om het elkaar in de straten toe 
te zingen! Doet u mee?

‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’

Kerst vieren we dit jaar anders dan andere 
jaren. Ook de Kerstvieringen zullen daaraan 
moeten geloven. De Protestantse Gemeente 
te Angerlo-Doesburg komt daarom met een 
gevarieerd Kerstprogramma dat vanaf 25 
december op YouTube te zien zal zijn. In dit 
programma komen allerlei mensen uit de 
Doesburgse en Angerlose samenleving voor 
de camera. Zij blikken kort terug op dit jaar, 
vertellen wat voor impact corona op henzelf,  

hun werk, hun vriendschappen, hun  
verenigingsleven heeft gehad en verbinden 
daar een Kerstwens aan. Speciaal voor de  
kinderen is een luchtig theaterspel geschreven. 
De titel van het programma is ontleend aan 
een lied van Leonard Cohen. ‘In alles zit wel 
een barst, maar uitgerekend daar komt het 
licht doorheen.’ Die gedachte wordt door 
Bram Grandia en Chris Kors verbonden met 
de boodschap van Kerst. Muzikaal valt er ook 

veel te genieten, van Kerstkoorliederen tot 
Leonard Cohen, Stef Bos en een kerstmedley 
gemaakt door de DJ van 0313.
Kortom, een gevarieerd programma om ons 
hart aan op te halen tijdens de Kerstdagen. 
Dit Kerstprogramma is vanaf 25 december  
te zien op het YouTube-kanaal van de  
Protestantse Gemeente. U vindt dat door 
op www.YouTube.com in de zoekbalk  
‘Kerk Angerlo-Doesburg’ in te typen.

Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg brengt gevarieerd online Kerstprogramma
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KERKDIENSTEN

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

Toegang tot de kerk met inachtneming van Covid-19 regels
24 dec.  20.00 uur Eucharistieviering Pastoor Than met   
  St. Ceciliakoor toegang na reservering 
   max. 3 personen per gezin op  
  tel. 0313-631893 
27 dec. 10.00 uur Woorddienst Pastor Jeroen Heemink
5 jan. 2021 10.00 uur Woorddienst Pastor Maarten Smits  
9 jan. 2021 19.00 uur Slotviering Voorgangers Pastoraal  
  team en J Ubbink ook via YouTube  
  kanaal te zien
2 feb. 2021 10.00 uur Seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  Jeroen Heemink * 
2 mrt. 2021 10.00 uur Seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  Maarten Smits *
6 apr. 2021 10.00 uur Seniorenviering (Woorddienst). 
  Voorganger pastoraal werker 
  Jeroen Heemink *
Voor de maandelijks seniorenviering zijn bewoners van Binnenrijk e.a. van 
harte welkom. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht in binnenruimten.

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
 
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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Gedichtenwedstrijd
Voor de 9e keer organiseert de Protestantse Gemeente te Angerlo-
Doesburg een gedichtenwedstrijd in het kader van de Poëzieweek (28 
januari tot 3 februari 2021). De wedstrijd staat in het teken van het 
thema ‘Broze Aarde.’ Zo heet ook de ‘mis voor het universum’ van 
de Zuidafrikaanse dichteres Antjie Krog. Antjie vraagt in ‘Broze Aarde’ 
onze aandacht en ons hart voor de manier waarop wij ons leven nu 
inrichten en de aarde uitputten. ‘We moeten onszelf tegelijk in het 
centrum zetten en kleiner maken, en leren om in overeenstemming 
met de wereld om ons heen te leven,’ zei Krog in een interview over 
‘Broze Aarde.’ Of, zoals ze het met een paar dichtregels in ‘Broze  
Aarde’ verwoordt:
‘hoe kan ons die planeet versorg as ons nie mekaar kan versorg nie
hoe kan ons mekaar versorg as ons nie die planeet kan versorg nie.’
Geïnspireerd door haar werk is een projectgroep momenteel bezig 
om een klein festival uit te werken rondom de muzikale uitvoering 
van deze mis in de Grote of Martinikerk. De hoop is dat die eind 
juni zou kunnen plaatsvinden, maar veel hangt uiteraard af van wat 
vanwege het coronavirus kan en mag. Meer daarover later. Met de  
gedichtenwedstrijd participeren wij in dit mooie project.
Wij nodigen u en jou uit om vooral mee te doen aan deze  
gedichtenwedstrijd rondom dat thema ‘Broze Aarde.’ Wat zou u in een 
dichterlijke vorm kwijt willen over de toestand van onze aarde? Over 
uw hoop of misschien wel wanhoop? Over uw gevoelens bij het zien 
van de eenzame ijsbeer op die ijsschots? De gletscher die langzaam  
de zee in glijdt? De gebieden waar het steeds droger en andere  
gebieden waar het steeds natter wordt? Aan een gebrek aan  
onderwerpen zult u beslist niet gaan lijden, aan uw tafel met dat vel 
papier voor u. Evenals voorgaande jaren geldt ook nu dat het gedicht 
niet langer dan 14 regels mag zijn.
Uiterste inzenddatum is 15 januari 2021. Inzendingen kunnen gemaild 
worden aan chris.kors@gmail.com.
Op zondag 24 januari zal in een mooi programma met Poëzie en  
Muziek de uitslag bekendgemaakt worden.

Eén ster 
Maakt de lucht minder dreigend 
Eén kaars 
Maakt de nacht minder zwart 
 
Eén hand 
Maakt de weg minder eenzaam 
Eén stem 
Maakt de dag minder stil 
 
Eén vonk 
Kan een begin van nieuw vuur zijn 
 
Eén noot 
Het begin van een lied 
 
Eén kind 
Het begin van een toekomst 
 
 
Ik wens u een hartverwarmend Kerstfeest 
en voor het nieuwe jaar: goede moed en gezondheid! 
-Chris Kors 

INGEZONDEN Chris Kors

Diamonds and pearls

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 



• pagina 16 • ANGERLO’S NIEUWS • 19 december 2020 •

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

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

Sporters steunen sporters bij de watergoedtriatlon
Op zondag 11 juli 2021 houdt Hart2Hart/
stichting de Liemers actief, de eerste  
Watergoed Triatlon in Valburg. Watergoed 
ligt op een steenworp afstand van de A15 
en is een unieke evenementenplek in de  
Overbetuwe. Het uitgestrekte recreatiegebied 
Watergoed, heeft alles voor een prachtige  
recreatieve triatlon. Er kunnen 350  
deelnemers ingeschreven worden. Natuurlijk  
spannen de sporters zich in om hun  
persoonlijke records aan te scherpen, maar 
ze steunen met hun deelname ook een mooi 

goed doel; het Special Sports Event 2021. 
Sporten en bewegen is voor mensen met een 
beperking vaak geen vanzelfsprekendheid, 
terwijl dat juist voor hen zo belangrijk is. 
Naast het lichamelijke aspect, draagt het ook 
bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid 
en het vergroten van de sociale omgeving. In 
nauwe samenwerking met sportverenigingen  
worden er diverse sporten aangeboden,  
activiteiten georganiseerd en zijn er  
informatie stands rondom diverse  
aansluitende thema’s met als doel; mensen 

met een beperking kennis laten maken met 
lokale mogelijkheden tot sport en beweging.  
Meer informatie over de Watergoed  
triatlon en over het goede doel vindt u op  
www.watergoedtriatlon.nl 
We need hands
Wil je dit nieuwe evenement mee  
ondersteunen? We horen dat graag. Ook 
sponsoren zijn van harte welkom. Neem  
daarom snel contact met ons op dan hoor je 
over de vele mogelijkheden.
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Apotheek servicepunt Giesbeek opent haar deuren
Haal vanaf januari 2021 uw medicatie weer 
op in Giesbeek.
Apotheek Wyborgh uit Westervoort opent een 
servicepunt op de vertrouwde locatie, waar 
in september de vorige uitdeelpost definitief 
werd gesloten.
Veilig medicatie afhalen in tijden van corona  
vraagt wel om een andere aanpak.  
Langskomen kan alleen op afspraak. De  

ingang is niet via woonzorgcentrum  
Binnenrijk, maar aan de Burgemeester van 
Rielstraat. Daarnaast gelden de algemene 
coronamaatregelen, zoals thuis blijven bij 
klachten, afstand houden en een mondkapje 
dragen.
In februari komen ook afhaalkluisjes. Daar 
kan 24 uur per dag 7 dagen per week  
medicatie worden afgehaald. De apotheek 

bezorgt ook gratis uw medicatie aan huis.
Er kan gebruik worden gemaakt van een 
handige overstapservice. Dit betekent dat 
de nieuwe apotheek alles met de huisarts,  
ziekenhuis, zorgverzekeraar en oude  
apotheek regelt.
Vragen? Bel dan met 026-3120502 of kijk op 
www.apotheekwyborgh.nl

Volg ons op: www.facebook.com/angerlos.nieuws.9
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Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

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

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

Opening boekenvilla bij Komdersuut
Donderdag 19 november is bij Komdersuut,  
Dorpsstraat 33 te Angerlo, een nieuwe  
boekenkast geplaatst langs de weg. Timen, 
ontwerper en bouwer van deze boekenvilla,  
plaatste de windvaan, met kleuren en  
motieven van Angerlo, Zevenaar en de  
Liemers. Na een half jaar veel denk en  
precisie werk staat er nu een prachtig huis, 
nummer 33a, met gefreesde deuren, stoffen 
vlaggetjes, een zeiltje op de vloer en pannen  
op het dak. Door Yvonne, sinds het begin  
beheerder van de boekenkasten in  
Komdersuut, zijn de eerste boeken in de kast 
geplaatst. Er is flink ruimte, dus iedereen is 
uitgenodigd boeken mee te nemen. Juist in 
deze tijd wil Komdersuut op deze manier een 
gebaar maken naar de mensen die voorbij 
komen. Het openstellen voor ontmoeting en 

activiteiten is op dit moment natuurlijk zeer 
beperkt en ook de weggeef bibliotheek is 
gesloten. De vrijwilligers hopen dat mensen 
er veel gebruik van gaan maken, juist ook op 
tijden dat Komdersuut gesloten is.

INGEZONDEN Ezrah van Zijtveld 

Zo’n kraanwagen is toch een  
bezienswaardigheid in Lathum. Vermoedelijk 
wordt de schoorsteen klaar gemaakt voor een 
te lichte  Piet.

Op de uitkijk

INGEZONDEN Herbert Heeroma

Ook dit jaar houdt muziekvereniging Nieuw 
Leven haar oliebollenactie in Angerlo. We zijn 
blij dat, ondanks alle maatregelen, dit toch 
mogelijk is. Door de corona-maatregelen  
bakken we de oliebollen niet zelf, maar komen 
ze van een echte banketbakker. De bestelling  
wordt woensdag 30 december bij u  
thuisbezorgd. Indien u die dag niet thuis bent 
hangen we de bestelling bij u aan de deur. 
De kosten van deze overheerlijke bollen zijn 
als volgt: 6 stuks voor € 5,00 / 12 stuks voor  
€ 10,00 / 18 stuks voor € 15,00, etc. Uw  
bestelling moet binnen zijn vóór 27 december. 
U kunt bestellen door het bedrag over te  
maken op: NL29 RABO 0315 0361 33 ten 
name van MUZIEKVER NIEUW LEVEN Onder  
vermelding van het aantal oliebollen, uw 
naam en adres. Muziekvereniging Nieuw  
Leven wenst u prettige Kerstdagen en de beste 
wensen voor 2021!

INGEZONDEN Richard Klooster

Oliebollenactie 
Angerlo
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Ook dit jaar organiseert de Afdeling Jeugd 
van G.S.V.’38 weer 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. Doe dit 
uiterlijk 26 december.
U kunt ook via e-mail bestellen door uw  
bestelling uiterlijk 26 december 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  
uiterlijk 26 december in de bus gooien. Dit 
bestelformulier vindt u onderaan de flyer 
die eind november bij iedereen in Giesbeek  
bezorgd is.
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 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 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 goe-
de 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!

Herinnering Oliebollenactie Afdeling Jeugd G.S.V.’38.

INGEZONDEN G.S.V. ‘38

Sasja Hammink

N.a.v. het artikel in de editie van november 
over de lichtjes van hoop, hierbij een aantal  
inzendingen. Bedankt voor uw reacties,  

wij zijn altijd blij met meer mooie beelden 
uit onze mooie dorpen Angerlo, Giesbeek en 
Lathum.

Familie Dolman

Lichtjes van hoop

Verlichting Ringoven 9 t/m 23 Giesbeek
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Activiteiten Dorpsplatform Giesbeek
Sinds het verschijnen van de vorige Angerlo’s 
Nieuws is er weer heel wat gebeurd. Zo is er 
nieuws te melden over lopende acties. Maar 
zijn er ook nieuwe zaken aangedragen en  
opgepakt. Even een korte update. 
Revitalisering
Afgelopen week is de laatste nieuwsbrief 
verschenen over de Revitalisering. Het  
projectteam en de aannemer zijn nog op een 
paar plaatsen bezig om dingen te verbeteren 
of te herstellen. Bovendien wordt de laatste 
hand gelegd aan de bestrating van de Ward. 
En krijgt de entree van de begraafplaats een 
nieuwe look. Ook is er een begin gemaakt 
met de beplanting, zodat ook deze begin  
volgend jaar er stralend bij staat. 
Ontmoetingsplekken
Met hulp van DKK Gelderland en de  
gemeente zijn we op zoek naar financi-
ele middelen om de ontmoetingsplekken te  
realiseren. We hebben een aantal instanties  
aangeschreven voor het verkrijgen van  
subsidie. Nu is het aan de organisaties om 
hier duidelijkheid over te geven. Die hopen 
we begin volgend jaar wel te krijgen. 
Duizendknoop
We hebben overleg gehad met de gemeente 
over deze problematiek. Helaas komen er in 
het nieuwe jaar geen gelden beschikbaar om 
actief over te gaan tot bestrijding van deze 
plant. Dat is jammer. Samen met de mensen  

van de groenvoorziening wordt getracht  
zoveel mogelijk locaties van de plant vast 
te leggen. Dus als u deze herkent, of denkt 
dat er een bij u in de buurt staat, laat het de  
gemeente weten via de Fixi app. 
Uitdeelpost
De gesprekken met apotheek “De Linie”  
hebben niets opgeleverd. De apotheek is 
niet in staat om de dienstverlening terug te  
brengen naar het oude niveau. In  
samenspraak met de huisartsen zijn we in 
gesprek gegaan met apotheek “De Wyborgh” 
uit Westervoort. Zij zien mogelijkheden 
om de uitdeelpost te realiseren. Bovendien  
willen ze de dienstverlening verhogen door 
het plaatsen van een automaat. In deze editie 
van het Angerlo’s Nieuws geeft de apotheek 
tekst en uitleg over de uitdeelpost. De komst 
van de uitdeelpost vraagt wel een actie van 
u als inwoner. Als u gebruik wilt maken van 
deze dienst moet u zelf aangeven dat u van 
apotheek wisselt. Dit kan eenvoudig door 
gebruik te maken van de overstapservice van 
apotheek “De Wyborgh”. 
Gasvrij Angerlo
We zijn in gesprek met de regiegroep  
“Angerlo Aardgasvrij”. We hebben ons bij  
laten praten over de voortgang, de keuzes en 
het gedachtegoed achter het project. Begin 
volgend jaar moet er een plan liggen over het 
vervolgtraject. 

Wens/kerstactie
In deze donkere dagen is er behoefte aan 
licht en warmte. Aandacht voor elkaar. En een  
lichtpuntje in Coronatijd. Dat is het idee  
achter de kerstactie op het dorpsplein. In 
overleg met de gemeente is het dorpsplein 
omgetoverd tot een kerstplek waar iedereen 
een wens of mooie gedachte kan achterlaten. 
Hieronder staat een artikel waarin de actie en  
activiteiten zijn toegelicht.
Meer informatie en updates zijn te vinden 
op dorpsplatformgiesbeek.nl of op onze  
Facebookpagina. 

Lieve dorpsgenoten, 
INGEZONDEN Denise de Keijzer-Berends  

Afgelopen tijd zijn we samen met het  
dorpsplatform bezig geweest om weer wat 
beweging te krijgen in de saamhorigheid die 
we van ons dorpje gewend zijn. 
Het begint een gewoonte te worden; die 1.5m 
afstand, en ieder voor zich. Afstand nemen 
van de hectiek in je leven omarmd iedereen. 
Het is wel lekker die rust, hoor ik iedereen 
zeggen. En dat is ook zo, dit ervaar ik zelf ook.  
Maar als we naar de feestdagen kijken, is dit 
wel een hele sombere tijd. We zijn beperkt in 
het aantal mensen om ons heen, wat zouden 
we het graag weer samen willen vieren.  
We snappen en respecteren de beleidsregels 
van het RIVM, dat voorop gesteld. En vragen 
aan jullie om via deze weg een bijdrage te 

doen. 
Op 8 december komen er op het dorpsplein 
enkele verlichtte kerstbomen te staan. Onder 
het mom van wensbomen, maar ook zou het 
mooi zijn om er mooie versierde bomen van 
te maken. Zodat het dorpsplein eindelijk een 
uitje wordt om naartoe te lopen.  
We vragen je om een kaart te sturen aan 
de bewoners van Giesbeek en ieder die je  
liefhebt, met daarop een groet of een wens. 
En om deze wenskaart of een zelf gemaakt  
versiersel hier in op te hangen. Denk  
bijvoorbeeld aan slingers gemaakt van  
cranberry, popcorn of pinda’s voor de vogels 
of zelfgemaakte kransjes, papieren kerst  
sterren etc. 

Hiermee willen we aangeven dat we zeker 
niet alleen zijn. Weliswaar op afstand maar 
niet alleen.  
Tenslotte willen we dat gevoel toch ook aan 
onze kinderen, ouders, familie, vrienden en 
buren meegeven. 
We hopen op vele leuke en creatieve  
versieringen in de kerstbomen.
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De bever is terug op de Bevermeer
Op vrijdag 20 november werd in buurtschap  
de Bevermeer in Angerlo voor het eerst 
in ruim vijfhonderd jaar weer een bever  
gesignaleerd. Geen levende bever jammer  
genoeg, maar een beeld dat werd gemaakt 
door kunstenaar Frans Giessen. Na de  
opening van een nieuw klompenpad begin 
september, het Bevermeersepad, werd het 
geld voor het beeld beschikbaar gesteld door 
de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 
Wandelaars kunnen de precieze plek van de 
bever langs dat pad binnenkort terugvinden 
in de bijbehorende wandelapp. 
Kijk voor meer informatie over het  
Bevermeersepad en andere klompenpaden 
op www.klompenpaden.nl.

Op 11 december was ik druk bezig om het 
huis weer helemaal klaar te maken voor 
de kerst met allerlei kerstversieringen. Het  
rendier – zoals op het plaatje– had ik met 4 
pinnen in de grond vastgezet in de tuin voor 
de voordeur in de Meentsestraat. 
Om 20.00 uur stond het rendier er nog prima  
bij, maar toen ik de volgende ochtend  
wakker werd, zag ik dat het was verdwenen.  
Mijn vrouw en ik zijn hier hartstikke  
teleurgesteld en verdrietig over. Mocht u 
hier informatie over hebben, dan hoor ik 
het graag. Mijn naam is bij de redactie van  
Angerlo’s Nieuws bekend. 
Het is geweldig om je huis mooi te versieren, 
maar het is dus wel oppassen geblazen. 

Diefstal…. Dat kan toch niet waar zijn...

Ik wens....

Onze omgeving door de eeuwen heen
In het begin van de 16de eeuw is het in  
Giesbeek zinderend droog en voor de  
inwoners is dat een ware beproeving. Denk 
daarbij aan watergebrek dat nodig is om de  
gewassen op de velden en in de volkstuinen  
te laten groeien. In de dertiger jaren is er in 
tegenstelling tot de droogte in 1503, weer 
een grote overstroming, waardoor vele  
gewassen verloren gaan en er armoede en 
hongersnood optreedt. In 1540, wanneer de 
grote sluis bij Giesbeek die het overtollige 
water uit  de Lijmers op de IJssel afvoert, 
moet worden vervangen, weigert Giesbeek 
mee te betalen. De inwoners van Giesbeek en 
Lathum hebben van deze sluis veel overlast.  
Immers als het water van de IJssel hoog 
staat en de sluis niet geopend kan worden,  
overstroomt het water de plaatselijke  
landerijen en gaan gewassen verloren. In die 
16de eeuw wordt vaak over wateroverlast 

gesproken en was vervoer vaak alleen met 
trekschuiten mogelijk. In 1572 worden 19  
katholieke priesters uit Gorcum ontvoerd  
naar den Briel. Zij worden door de  
watergeuzen ontvoerd: door de  
opperbevelhebber Lumcy die door Willem 
van Oranje benoemd was. Wanneer deze  
priesters niet bereid zijn om het katholieke 
geloof af te zweren, worden ze in een schuur 
een voor een opgehangen. Na hun dood  
worden deze 19 martelaren van Gorcum 
voor veel katholieken voorbeelden in een 
periode van onderdrukking en duisternis. De  
herinnering aan dit gebeuren in 1572 blijft tot 
ver in de 20ste eeuw levend. Veel katholieken 
sluiten tot ver in de 20ste eeuw hun dagelijks 
gebed af met: heilige martelaren van Gorcum 
bidt voor ons. Een jaar later begint in oktober  
al een strenge winter waarin vrijwel alle  
wintervoorraden verloren gaan, waardoor 

grote tekorten optreden met honger tot 
gevolg. In 1584 vindt op 26 januari in de 
avonduren een dijkdoorbraak plaats tussen 
Groessen en Oud Zevenaar. In 1592 wordt 
een wet van kracht die bepaalt dat alleen 
in de Hervormde kerk godsdienstoefeningen 
mogen worden gehouden. Drie jaar later is 
er weer een extreem koude winter, waarna 
in maart zware overstromingen plaatsvinden,  
want de Lijmerse Bandijk breekt op diverse 
plaatsen door. In 1596 wordt het openbare 
katholieke leven geheel verboden. Dit is 
het begin van de schuilkelderkerk. Trouw  
gebleven katholieken “kerken” in het geheim  
op boerderijen. Dit alles staat in schril  
contrast met de Liemerse gebieden die onder 
het hertogdom Kleve vallen, zoals Zevenaar, 
Duiven, Groessen en Wehl. Volgende keer de 
17de eeuw.. 

INGEZONDEN Theo Maas
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van onze correspondent Anneke Nijman

De deur gaat verder open van de 
Sint Martinuskerk in Giesbeek!
Er zou een hele Angerlo’s Nieuws  
volgeschreven kunnen worden over deze  
neogotische kruiskerk. De kerk, die in 1909 
gebouwd is en waarvan de hoge toren in 
1945 verwoest werd. Vrienden van de Giese 
Toren lieten het er niet bij zitten en hebben  
er de schouders ondergezet. Met veel  
initiatieven heeft ruim € 600.000,- ervoor  
gezorgd dat de kerk weer van een toren  
voorzien is, die in principe elke laatste zondag  
van de maand te beklimmen is. In 2010, 
rond het 100-jarig bestaan van de kerk, 
werd de eerste steen gelegd door toenmalig  
burgemeester Jan de Ruiter. En dat terwijl  
enkele jaren daarvoor nog de kerk verbouwd  
is van de opbrengsten van de verkoop  
“Pastorie en Gronden” voor € 750.000,-.
Het onttrekken van de kerk - evenals van 8  
andere kerken in de Liemers – aan de  
erediensten geldt dan ook als een mokerslag  
voor de kerk, die het visitekaartje van  
Giesbeek is.
De klap waardoor de kerk in ’45 de toren  
verloor kwam hard aan. Maar ook het bericht 
van de sluiting, gaf een flinke dreun.

Maar..... hoe nu verder?
Er zal nog heel wat water door de IJssel  
stromen, voordat er een definitieve beslissing 
komt.
‘Het kerkgebouw blijft zeker in stand en daar 
maken we ons sterk voor’ vertellen Harry 
Wieggers, voorzitter van het locatiebestuur 
en Sina de Bouter, voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Giese toren. De Stichting is in 
principe bereid om het beheer van het geheel 
te verzorgen. Opnieuw willen zij de schouders 
eronder zetten. Er zal een gedegen financiële 
onderbouwing moeten komen, gebaseerd op 
een businessplan, waarvoor de locatieraad 
zich hard wil maken. 
De activiteiten waaraan gedacht wordt zijn: 

Openstellen van de Kerk tot Beeldenmuseum, 
de Kapel en van de Toren; parochiecentrum  
voor kleine vieringen, gebedsdiensten,  
oecumenische vieringen, Blue/black  
Monday (bezinning), herdertjestocht,  
kerststallen presentatie, activiteiten en  
uitvaarten; ruimte verhuren aan kunstenaars, 
Brede Blik op Kunst, beeldende kunst, poëzie;  
Concerten, Korenfestival; Pasar Malam,  
Boekenmarkt, Winterfair, kofferbakverkoop 
etc.

Harry Wieggers en Sina de Bouter geven aan 
dat hun organisaties steeds meer samen  
optrekken en dat is mooi om te zien. Samen 
de schouders eronder zetten, om ervoor  
te zorgen dat de Sint Martinuskerk als  
Martinuscentrum door kan gaan. Zij zullen  
bezien welke van de bovenstaande  
activiteiten uitgevoerd kunnen worden, want 
het moet financieel haalbaar zijn. 
Op 9 Januari zal de kerk onttrokken worden 
aan de erediensten, zoals dat door het Bisdom 
aangegeven wordt. Dit betekent dat er geen 
doop, huwelijk, eerste communie, enz. meer 
kan plaatsvinden in de kerk in Giesbeek. De 
St. Martinusparochie Giesbeek/Lathum is een 
onderdeel van Zevenaar geworden. Alleen 
een priester mag de sacramenten bedienen 
en dit kan dan alleen nog maar in Zevenaar 
gebeuren. Daar worden eucharistievieringen 
verzorgd. Parochianen wordt gevraagd om 
hun kerkelijke bijdrage aan Zevenaar te doen, 
want op die manier zijn zij parochianen van 
de St. Willibrordusparochie in Zevenaar.
In de toekomst zal ook een financiële  
bijdrage gevraagd worden aan de bewoners 
van Lathum/Giesbeek voor het onderhoud  
van het Martinuscentrum. Er kunnen  
namelijk wel vieringen gehouden worden 
in het kerkgebouw in Giesbeek door een  
pastoraalwerker en ‘dat is fantastisch’. 
Deze vieringen, samen met bovenstaande  

activiteiten, betekenen ontmoetingen, elkaar 
zien, bijpraten en betrokken zijn met elkaar. 
Ook het gebruik van de aula bij het verlies 
van een dierbare heb ik zelf bij het overlijden 
van mijn moeder als heel waardevol mogen 
ervaren. In een tijd dat er nauwelijks iets kon 
in verband met corona, stond hier de deur 
voor ons open. 
Om duidelijk te krijgen wat de wensen zijn 
van ons, bewoners, welke mogelijkheden wij 
zien en wie wat zou willen organiseren, heeft 
er in september een enquête in Angerlo’s 
Nieuws gestaan. Dat krijgt zeker een vervolg. 
Aan het enthousiasme van Sina en Harry zal 
het niet liggen, zij zijn er al druk mee bezig.  
Harry heeft hier en daar al presentaties  
gegeven. 
‘Spannend is het wel, maar de deur gaat  
verder open, er zijn meer mogelijkheden, er 
kan meer. 
Laten we er samen de schouders onder zetten 
en ervoor zorgen dat het Martinusgebouw 
een bruisend centrum van Giesbeek wordt, 
waar ontmoeting en viering plaatsvindt.’

FAMILIEBERICHTEN

Langs deze weg willen wij eenieder bedanken 
voor de belangstelling tijdens de ziekte en het 
overlijden van

Berry Gores

De vele bezoekjes, kaarten , telefoontjes en  
appjes hebben ons gesterkt in deze situatie.

Tevens willen wij jullie allen een zalig Kerstfeest 
wensen en een gezond 2021.

Jan Gores en familie

Bedankt
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Openingstijden 
18 december t/m 3 januari

Receptie
Maandag t/m zondag 09.00 - 17.00 uur
Op feestdagen tot 13.00 uur geopend

Restaurant Take Away
Vrijdag t/m zondag 16.00 - 19.00 uur

Snackbar
Maandag t/m zondag 16.00 - 19.00 uur

Indoor Speeltuin**
Maandag t/m zondag 10.00 - 18.00 uur

Bowling*
Maandag t/m zondag 12.00 - 19.00 uur

Supermarkt
Maandag t/m zondag  08.00 - 10.00 uur 
 16.00 - 19.00 uur

Op 31 december zijn wij gesloten.

*  Bowling uitsluitend op reservering.  
 € 20,- per 50. min., max. 4 personen per baan

** kinderen t/m 12 jaar kunnen spelen in de  
 indoor speeltuin

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

Wij wensen jullie fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 202 1!

Elke dag buiten 
verkrijgbaar

Take Away op het terras  
van 14.00 tot 18.00 uur

(met uitzondering van 31 december 2020)

Verse oliebollen 6 voor € 4,00
Huisgemaakte erwtensoep € 3,00 
Glühwein € 3,00
Warme chocolademelk € 2,50

Restaurant & Snackbar 

in de kerstvakantie geopend voor 

TAKE AWAY
Meer info op www.veerstal.nl
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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.

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

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
• 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 • Ans en Michal Szoltek • Voetbalveer.  
Angerlo Vooruit • Piet en Annie Dekkers • Fam. Cunningham • U. v. Beek –Vleeming 

• H. Janssen-Evers •

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

Tolweg 9, DIDAM | 0316-221312

WWW.JUFFROUWTOK.NL

Hoofdgerecht Kip Piri Piri € 11,95

Van vrijdag t/m zondag zijn 
wij geopend voor afhalen!

Afhaaltijden: 17.00 - 19.00 uur

U kunt eenvoudig een 
bestelling plaatsen op 

www.juffrouwtok.nl

Je zult maar zo een 
regendruppel op je  
kop krijgen...!

INGEZONDEN Sandra Waller Diemont 
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Dorpsplein 67
6931 CZ Westervoort
Ma t/m vr 08.00 – 17.30 uur
Tel 026  312 05 02
Fax 026 312 05 01
E-mail info@apotheekwyborgh.nl
Website  www.apotheekwyborgh.nl

Apotheek Servicepunt
Giesbeek
Burg. Van Rielstraat 30
6987 AZ Giesbeek
Open op afspraak
Afhaalkluisjes 24/7 open

Nieuw! Apotheek Servicepunt Giesbeek
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Vanaf januari op de vertrouwde locatie aan de Burg. van Rielstraat 30 
(bij woon- en zorglocatie Binnenrijk)

   Wat bieden wij?

Medicijnen afhalen op afspraak
Ook voor uitleg over onze afhaalkluisjes of een medicijngesprek
met de apotheker kunt u een afspraak maken 

Afhaalkluisjes (verwacht februari 2021)
24 uur per dag, 7 dagen per week medicijnen ophalen

Gratis bezorging 
Met uw toestemming ook in de brievenbus mogelijk

Herhaalservice
Altijd op tijd uw medicijnen in huis

Overstapservice 
Wij regelen de overstap met uw apotheek,
huisarts, ziekenhuis en zorgverzekeraar

     Meer weten? 

Kijk op onze website of neem contact met ons op

Dhr F.T.J.M. van Meijl - apotheker

Bij inschrijving* Gratis waardebon
€ 5,00van Spar WasserGiesbeek


