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Botsauto
Ooit, kermis in Elst. Van pa kreeg ik een 
kwartje voor de botsauto’s, Mam kon 
het niet laten: “Kinders, kom binnen,  
vader slacht een haring”. Mijn knieperige  
vader kreeg het niet mee in het lawaai. 
“Voorzichtig, he”, dat kwam van twee 
kanten.
De pa van Oliver heeft voor hem ook een 
kaartje gekocht. Net iets duurder, maar 
daarvoor ging hij ook naar de ruimte. 
Een gulle man. Alhoewel: ik hou van mijn  
kinderen en het zou niet in mij opkomen  
ze met zo’n aan jongensdromen  
verslaafde gek mee te geven, op weg 
naar de ‘new frontier’. Daar, bij die  
nieuwe grens, helpt de vermaning  
“voorzichtig, he” namelijk niet. 
De jongen is veilig weer terug, op aarde;  
een aarde waar voor hem the sky 
niet langer the limit is. Want hij was  
daarbuiten, dankzij het zakcentje van 
zijn vader. Als het mijn kind was, zou 
ik me zorgen maken. Niet over geld 
of maatschappelijk succes van deze  
nakomeling, dat zetje in de rug kan deze 
pa hem wel meegeven. Maar wat is er 
nog te dromen, waar ligt de uitdaging, 
wanneer je als achttienjarige de ruimte 
bezocht en wereldnieuws was. 
De truc was om de snelste botsauto te 
vinden. Ze gingen allemaal even snel, 
maar toch. Snelheid was voorsprong, 
je was dan de betere jager, de felste  
botser. Die auto vinden was al deel van 
het spel, de voordelen ervan uitbuiten  
steeds weer de uitdaging. Dat ene  
kwartje werd pas besteed als je precies 
wist welke auto voor jou moest zijn en 
dat uitvinden kostte tijd. 
Met dat ene kwartje had ik langer plezier 
dan dat de ruimtereis van Oliver duurde.

School: verweg & dichtbij

Wat als de eerste stap naar volwassen  
worden een stap van 1.5 meter is? Maken de 
online lessen de drempel om nieuwe vrienden  
te maken lager of is het onoverkoombare  
barrière geworden? Heeft het nog wel zin 
om nieuwe schoenen te kopen als niemand 
ze gaat zien in dat kleine pictogrammetje  
onderin het scherm van de Nederlands les? 
Zo veel vragen die mij te binnen schieten 
wanneer ik denk aan de kinderen die hun 

eerste jaar op de middelbare school hebben 
gehad tijdens deze turbulente periode. 
Om een antwoord te vinden op deze vragen 
heb ik gesproken met Romey Künne en Nikki 
Heebink. Zij hebben beiden hun eerste jaar op 
de middelbare school gehad. Het werd voor 
mij al vrij snel duidelijk dat de meiden het in 
veel opzichten hetzelfde hadden ervaren. Zo 
vonden ze het jammer dat ze hun net nieuw 
gemaakte, en ook oude, vrienden niet meer 

SPEKTACULAIRE ZOMER BBQ

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

Geheel compleet verzorgd bbq -pakket
inclusief: partytent 3x3 terrasverwarming
Prijs p.p. € 17.50 p.p.

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
SPORTCAFE AKTIEF 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

Kom werken bij Royal Eijkelkamp

Persoonlijke aandacht en een uniek aanbod aan oplossingen. Dat 
is waar Royal Eijkelkamp voor staat. Wij bedenken, ontwikkelen,  
produceren en leveren slimme oplossingen voor bodem- en  
waterprojecten over de hele wereld. En met succes, we zijn  
uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende groep bedrijven 
met het hoofdkantoor in Giesbeek en vestigingen in Sassenheim,  
Bromsgrove (UK) en Raleigh (US).
Bij Royal Eijkelkamp zijn we flink aan het groeien. Daarom zijn wij 
op zoek naar gedreven en ambitieuze collega’s. Help jij ons verder 
groeien? 
Op dit moment hebben wij een zestal vacatures, te weten:
• International Project Controller
• R&D Engineer
• Operations Manager Pilots, Demonstrations & Training
• CNC Draaier
• Lead Engineer
• Data Specialist
Kijk voor meer informatie over de diverse vacatures op  
careers.eijkelkamp.com. Via deze website solliciteer je ook eenvoudig 
en snel online.
Zoek je een interessante en leerzame stageplek? Dan zit je bij Royal 

Eijkelkamp eveneens goed. Royal Eijkelkamp is immers Stagebedrijf 
van het jaar 2021. Een titel waar we trots op zijn en we zijn dan ook 
altijd op zoek naar ambitieuze en leergierige studenten die de handen 
uit de mouwen willen steken. 
Op dit moment hebben we stageplaatsen op de afdelingen:
• HR
• Business Intelligence
Een open sollicitatie sturen mag altijd.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Ut grote veurdeel van buutenaf wonen 
is dei vaak de ruumte heb. Je hebt veul  
minder last van mekaar dan dei hutje bi-j 
mutje woon. Tenminste, da kank mien van 
vrogger herinneren in un dørp hier in de 
buurt. We woonden doar un paar joar op 
un woonerf en dat had zo zien veur en  
noadelen. Ei mekaar nodug had was tur  
altiet wel iemand in de buurt die ow kon  
helpen en andersum. Mor at tur bi-jveurbeeld  
een of andere hond ut op de heupen had en 
tekeer ging in de buurt, dan koj ut ding wel 
schieten. Da mog niet…. dus dan mos ie  
andere middelen aanwenden um doar gin  
ergernis aan te hebben. Eigus bunk niet van 
de honden en katten, mor ik doe mien best. Ik 
zet mien afkeer um in gespeulde liefde gr…..
De buurt woar we now wonen doar hewwe 
de ruumte en loop ie mekaar niet direct veur 
de vuut. Dur besteet un zekere noaberschap. 
Je kiek nor mekaar um en das heel mooi. 
Zo had iemand in de buurt in verband met 
zien conditie un poosje behoefte an iemand 
die um ut gres meaide. Okee fluitje van un 
cent. Dus ik kruup op mien zitmeaier en bin-
nen un uurtje was ut klusje kloar. Mor al te 
goed is buurmansgek dus ik vrog of tie nog 
benzine had um de tenk van mien meaier te 
vullen. Ja da was zo, dus ik gooi wat uut zien  
benzineblik in mien meaier. Ik vond ut grei 
un wat vremde kleur hebben mor hi-j starte 
en deej zien werk. Wel rookte hi-j meer dan  
anders. De wèèk durop utzelfde verhaal,  
alleen de motor rookte veul meer en liep nie 
goed meer, dus ik denk dat de benzine toch 
niet goed is gewes. Noa wat noavroag bleek 
dur carterolie in te zitten en das niet de  
bedoeling. Ik herinnerde me de natuurkunde 
proef diek altiet met de kids deej. Met un 
slang de vloeistof aanzuugen en dan kuj iets 
lèèg loaten lopen. De slang diek gebruukte 
was un stuk van un tuinslang, dus had 
bes wel un grote deurstroom øpening. Da  
merkte ik tonk zøøg. Direct raak,  
gatverderrie was da smerug grei zeg. Mor noa 
de goeie benzine der in gegooid te hebben  
liep tie weer as un meaimuchine. Ik heb veur 
ut meaien eerst wel effe de tanden gepoetst, 
un fris snuupke genommen en de eerste 
uren niemand meer gekust. ..da mog toen 
trouwes ok nog niet van Hugo en Mark.
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Veldweg
Hier lopen wij iedere dag 3 keer voorbij  
omdat wij in die buurt wonen. Nu is onze 
vraag: is dit kunst zoja dan is het aardig  
gelukt. Maar als dit iets met snoeien te  
maken heeft, dan is dit bar slecht gelukt. Ik 
weet ook bijna zeker dat hij niet geslaagd is 
en als zoiets bij de burgermeester gebeurt, 
dat hij dan maandag niet meer hoeft terug 
te komen.

INGEZONDEN Jan Stoop

Oproep jeugdigen 
In de vorige editie hebben we stilgestaan bij 
het gesprek met de wijkagent. Uit dit gesprek 
kwam onder andere naar voren dat er voor 
de jeugdige inwoners van ons dorp weinig 
voorzieningen zijn. Daarom doen we hierbij 
een oproep aan jullie! Heb je ideeën voor een 
voorziening of activiteit voor jeugdigen. Laat 
het ons weten. Ga naar onze Facebookpagina 
en maak je mening kenbaar. 

Meldingen aan de gemeente
Met behulp van de app Fixi kunt u een  
melding doen aan de gemeente.  
Medewerkers van het klantcontactcentrum 
zorgen ervoor dat de melding bij de juiste  
afdeling terechtkomt. Dit zorgt voor een  
snelle afhandeling. Heeft u een account of 
stelt u uw gegevens beschikbaar, dan krijgt 
u terugkoppeling over de afhandeling. U kunt 
de app downloaden via de Appstore of de 
Playstore. We houden de meldingen bij en 
wanneer wij denken dat er niet tijdig of niet 
juist wordt gereageerd gaan wij hierover in 
gesprek met de gemeente. Fixi is voor ons 
een waardevolle bron van informatie voor 
bespreekpunten met de gemeente. Het is een 
vast onderdeel van ons overleg. 

Dorpsplatform Giesbeek
INGEZONDEN Dorpsplatform

Oproep: Wie heeft een foto van…
Voor het vorige Angerlo’s Nieuws heb ik Leo 
en Annie van den Boom voor hun 60-jarig  
huwelijksfeest geïnterviewd. Zij hebben meer 
dan 30 jaar Sinterklaas begeleid bij hun  
aankomst in Giesbeek met hun boot, samen 
met verschillende muziekkorpsen. De laat-
ste keer dat zij dit deden was minstens 10 
jaar geleden. Bij het interview van hun 60 
-arig huwelijksfeest wilde ik een foto van De 
Sint op deze boot plaatsen, maar zij hadden  
echter geen foto, want als je de Sint op de 
boot begeleidt, dan sta je niet op de kade om 
een foto te maken.  

Ik ging op zoek en werd van de één naar 
de ander verwezen. Ik leerde hierdoor ook 
nieuwe mensen kennen en iedereen was heel 
erg behulpzaam bij het zoeken naar een foto.  
Dat was op zich al een beleving en leuk. Het 
moest toch lukken. Maar het lukte niet. 
Ik blijf nu echter op zoek naar een foto van 
die boot, die de naam draagt: “De nieuwe 
Zorg.” Mocht iemand toch nog een foto van 
deze boot hebben met Sint en muziekkorps, 
dan ben ik heel benieuwd. Mijn emailadres 
is: anneke.nijman@gmail.com. Heel erg  
bedankt.

in het echt konden zien. Maar ondanks het 
feit dat ze elkaar niet in de ogen, maar via 
een scherm aan keken, werden de geschepte  
banden wel een stuk hechter. Dit kwam  
doordat ze veel meer door konden vragen 
aan elkaar. Zo deed Nikki met haar vrienden 
vaak truth or dare waardoor er vragen gesteld  
werden die je in de drukte van de aula  
waarschijnlijk niet gesteld had.  
Romey kon haar hobby kickboksen uit  
blijven oefenen en ging veel skeeleren of met 
de hond wandelen. Nikki heeft beter leren 
plannen en vond haar plezier in lekker eten 
met haar familie.  
Maar het remote teaching betekende ook 

ineens je broers en zussen de hele dag 
in je aura, of erger, ouders. Die naast de  
rekensommen van de kids ongetwijfeld ook 
vaak zat hebben uitgerekend hoe veel flessen 
wijn ze vanavond nodig gingen hebben om de 
schreeuwende kinderen te verwerken. Geen 
zorgen, aan het einde van de dag, wanneer 
ze slapen, zijn alle kinderen weer engeltjes.  
Aan het einde van de rit waren de meiden  
super blij dat ze weer naar school mochten. 
Dat ze weer echt konden gaan leren en na 
school met hun vrienden afspreken. En niet te 
vergeten, de nieuwe schoenen vooralsnog in 
het echt laten zien.
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OPEN
  Maandag  

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag 

9.30 -16.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -16.00

Gesloten

Fiets 
Ergonomie
Specialist

(3D Bodyscan)

Pakketten
DPD, UPS
& Homerr

E-bike
Mountainbike

Race en 
kinderfietsen

specialist

Maatwerk in 
bakfietsen 

en 
zorgmiddelen

Vrijblijvend
testen altijd 

mogelijk

Doornbikes.nl     Uitmaat 25 Giesbeek     0313 - 633 110

Fiets- en
zorgmiddelen

verhuur

Maatwerk in
bedrijfsfietsen

Doorn Bikes uit Giesbeek schenkt fietsen 
aan statushouders
Henk en Ria Van Doorn van de gelijknamige 
fietsen speciaalzaak in Giesbeek hebben  
afgelopen maandag 19 juli 2 kinderfietsjes 
en 1 damesfiets geschonken aan de familie  
Al Diry uit Duiven.

Husein Al Diry is vanaf 2019 in Nederland en 
sinds april woonachtig in Duiven.

Eind maart is hij herenigd met zijn vrouw en  
3 kinderen. 
Rana van 5 jaar en Al van 4 jaar hebben vol 
trots hun fiets met zijwieltjes in ontvangst  
genomen. 

Als dank kregen  Henk en Ria  een zelfgebakken  
taart.

INGEZONDEN Vluchtelingenwerk Duiven

Op de foto Henk en Rita van Doorn, Hussein en zijn dochter Rana

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor het meeleven 
na het overlijden van onze 
lieve vader en trotse opa

Jan Sanders
Uw aanwezigheid, medeleven, kaarten, mooie 

woorden, verhaal in Angerlo’s nieuws en  
bloemen hebben ons goed gedaan.

Ook erg indrukwekkend was de erehaag  
van EMM met de saluutschoten 

toen pa op weg ging naar zijn laatste  
rustplaats.

André, Willeke, Rini en Luuk

Oud ijzer en metalen komen 
wij graag bij u ophalen.  
U hoeft maar te bellen,  

06-10252829 of  
06-12604822  

en we komen eraan.  
Uw steun kunnen  

wij goed gebruiken.  
Fanfarekorps St.gregorius.
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Aanleveradres kopij en 
advertenties Angerlo’s Nieuws
Gerard Schaars
Meentsestraat 78. 
Tel: 06-40783821
info@angerlosnieuws.nl

Redaktie:  
Willem Riesmeijer, eindredaktie
Rudie Gores
Toine van de Lisdonk
Shannon Kersten
Lisa Riesmeijer

Correspondent:
Anneke Nijman tel. 06 46737368

Vormgeving:
EXAQT R.O.B. Didam
www.exaqtrob.nl

Oplage: 2500

KRANT NIET ONTVANGEN: 06-40783821
TERUGKIJKEN: www.angerlosnieuws.nl

Angerlo’s Nieuws is verkrijgbaar bij:
Spar De Molen - Giesbeek
Bakkerij Ten Veen - Angerlo
Kapsalon Judith - Lathum

Inlevering kopij en advertenties 
voor de volgende editie tot uiterlijk 

zaterdag 28 augustus 2021

Verschijningsdatum: 

zaterdag 4 september 2021

COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Dames in Het Gebouw
Van lang geleden is de Lathumse foto van deze 
maand. De dames poseerden waarschijnlijk  
in Het Gebouw voor Christelijke Belangen,  
zoals de officiële naam aanvankelijk luidde. 
We hopen graag antwoorden te krijgen op 
een aantal vragen. Van wanneer dateert deze 
afbeelding? Wie staan er op? Waren zij lid van 
een club of vereniging? Was er een bijzondere 
gelegenheid voor deze foto?
Reacties gaarne via de mail 
naar Frits van den Berg of Henk  
Derksen: gerritje.van.den.berg@hetnet.nl of  
henk.janny.derksen@gmail.com maar bellen  
kan ook. De respectievelijke telefoon- 
nummers: 0313 63 1751 of 0313 63 1218.

Schoolfoto
De Lathumse schoolfoto in het Angerlo’s 
Nieuws van 24 april betreft de klassen 4, 5 
en 6 van het schooljaar 1971/1972. Op het 
publiceren van de foto volgden veel reacties. 
Daardoor weten we nu alle namen. Hartelijk 
dank daarvoor. De lijst:

1: Marjan van Dijk, 2: Jan Rietveld, 3: Adriaan  
Verhoeven, 4: Gerda Janssen, 5:Johan  
Rutgers, 6: Gertjan Ribbers, 7: Johan Harmsen,  
8: Bettina Teunissen, 9:Lilian Stegeman,  
10: Trudy Van Beek, 11: Carla Hoegen,  
12: Mieke Hupkes, 13: Lenie Brouwer,  
14: Gerda Teunissen, 15: Johan Siebelink,  
16: Meester Best, 17: Sandra Wolsink,  
18: Joke Ribbers, 19: Karin te Grotenhuis,  
20: Hans Berends, 21: Wilma Tukker, 22: Bart 
Katgert, 23: Kees Rutgers, 24: Richard Pitlo, 
25: Fons Puijman.
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Let komende editie verschijnt een week  

later, kopij voor 28 augustus 
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 3.650Wp
Verwachte jaaropwekking 3.285 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 365Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3600D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.995,-
BTW voordeel  €    613,-
Restantbedrag  € 3.382,-

Actiecode: #365WP

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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INGEZONDEN Ineke Fortanier

Stichting Aangepast vervoer en omstreken, meestal De Plusbus 
Doesburg genoemd rijdt weer volop!

De Plusbus Doesburg e.o.:
• Voorziet in vervoer voor minder mobiele  
ouderen vanaf 50 jaar en voor mensen met 
een beperking in Doesburg en omliggende 
dorpskernen in de directe omgeving.

• Maakt het mogelijk dat ook zij actief mee 
kunnen doen in onze samenleving.
• Is bijzonder vanwege de enorme  
klantvriendelijkheid van de vrijwillige  
bestuurders en kantoormedewerkers. Zij zijn 
er altijd op gericht net iets extra’s voor de 
klant te doen.
• De Plusbus vervoert van deur tot deur.
• Men mag (eventuele) een begeleider gratis 
meenemen.
• Er wordt gereden van maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag rijdt de Plusbus van 09.00 uur 
tot 18.00 uur.
• Voor vervoer met de Plusbus maakt u  
uiterlijk een dag van tevoren een afspraak.
Meer informatie:
Telefoon, kantoor (06-41917757). Het  
kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen  
08.30 en 12.30 uur. Om de telefonische  
bereikbaarheid te vergroten zijn er vanaf 
heden telefoonvrijwilligers die van 13.30 

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

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

Eten zoals je dat zelf wilt
Het mooie aan eten uit een moestuin is dat je 
zelf kan kiezen wanneer in de groeifase je de 
plant oogst, verwerkt en eet. In een supermarkt  
heb je te maken met een standaard,  
in vorm, rijpheid (of onrijp) en kleur dat je 
iets koopt. Heb je bijvoorbeeld wel eens 
een pompoenbloem gegeten? Of hele kleine  
doperwtjes direct uit de peul, of zelfs de 
scheuten van een peulenplant gegeten? Of 
het verschil geproefd tussen een radijs die in 
april of juli uit de grond komt? Vast niet, als 
je geen eigen (moes)tuin hebt. De smaak van 
een radijs verschilt bijvoorbeeld, afhankelijk 
van het jaargetij dat je het oogst, maar ook 

van de grond waar het op heeft gestaan. In 
het voorjaar is die minder pittig dan in de 
zomer. De waterbommen uit de supermarkt 
proeven naar “oud” water in vergelijking met 
die uit je eigen grond. Misschien ben ik wat 
bevooroordeeld omdat het gaat over mijn  
eigen groente, maar er gaat een wereld open! 
De keuze is niet alleen meer wat je zaait en 
dus eet maar ook wanneer, hoe en hoelang je 
wacht met het in je mond stoppen. Het is nog 
niet te laat om het een en ander in de grond 
te zaaien. Dus als u nog een plekje vrij heeft 
op de vensterbank, balkon of tuin, zaai dan 
eens wat sla, radijs of biet.

DE MOESTUIN door Lisa

tot 16.30 uur de telefoon opnemen en uw  
gegevens noteren. U wordt dan de volgende  
ochtend teruggebeld door een  
kantoormedewerker, of de rit ingepland kan 
worden. 
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Helaas is het moment aangebroken, dat de 
Ds Jonkersschool ophoudt te bestaan en haar 
deuren sluit. Veel bewoners/ouders hadden 
zich er sterk voor gemaakt, dat de school 
open zou blijven en het is al met al ook vijf 
jaar later dan oorspronkelijk was gepland. 
Maar nu is het zover. “Het is heel jammer en 
verdrietig, maar we willen nu vooral vieren 
wat de Ds Jonkersschool al die jaren voor 
zoveel kinderen in het dorp heeft betekend. 
Zoveel kinderen hebben op deze school door 
de jaren heen een geweldige tijd gehad. “
Er is een spetterend feest georganiseerd. 
Door corona kan er helaas geen reünie  
plaatsvinden, maar wie weet wat te zijner tijd 
nog kan. Op de school zaten uiteindelijk nog 
31 kinderen, waarvan zes kinderen in groep 
8, die nu naar het vervolgonderwijs gaan. 
De Ds. Jonkersschool was ‘zusterschool’ van  
basisschool De Wiekslag in Duiven. 
Tweederde van de kinderen, die nog op de 
Ds Jonkersschool waren, zullen nu naar De  
Wiekslag in Duiven gaan. Ook de leerkrachten  
van de Ds Jonkersschool zullen meegaan 
naar basisschool De Wiekslag in Duiven.  
Verder zullen een paar kinderen naar  
Giesbeek, Angerlo en Westervoort naar de  
basisschool gaan. 
Ik sprak Frank de Bruin, directeur van de  
basisscholen De Ds. Jonkersschool en  
De Wiekslag, beiden onderdeel van Liemers 
Novum op 12 juli. 
Frank vertelt: “In 2016 zou de school al  
sluiten, maar omdat de school ging fuseren 
met De Wiekslag kon de school nog 2 jaar 
openblijven. Er werd afgesproken dat de school 
open zou blijven als het leerlingenaantal  
boven de 40 zou blijven en dat is dus niet 
meer het geval. 
De kinderen, die meegaan naar De Wiekslag 
hebben er al een dagje mee kunnen lopen. De 
ouders van de kinderen, die naar De Wiekslag 
gaan, hebben een rijrooster gemaakt om de 
kinderen te halen en te brengen. De kinderen 
leven in het nu en zijn vooral bezig met de 
feestweek en dan de vakantie. Er staan een 
hoop leuke activiteiten op de planning. 13 
Juli gaan ze met z’n allen naar De Efteling. 
Woensdag 14 juli is er een spelletjesmiddag, 
die door groep 8 georganiseerd is. 
Vrijdag 16 juli is er dan nog een  
Jonkerfestival met spelletjes, hapjes en  
drankjes. Vrijdag zullen ook de kinderen de 
fiets versieren en in optocht door het dorp 
gaan. Hopelijk kan de reünie volgend jaar nog 
plaatsvinden. 
Samen kijken we terug op een geweldige tijd 
op de Ds. Jonkersschool, een dorpsschool met 
betrokken ouders en enthousiaste leerlingen. 

Van basisschool naar vervolgonderwijs 
en dat betekent niet in je vertrouwde 
dorp meer naar school. 
In alle drie onze dorpen gaan er weer  
kinderen van de basisschool naar  
vervolgonderwijs. 
Ik ging met verschillende jongeren in gesprek. 

In alle drie onze dorpen waren de kids niet 
blij met online onderwijs. Eén weekje was 
leuk, maar toen wilden ze allemaal weer 
naar school. Ze kijken allemaal terug op een 
hele leuke schoolperiode, maar hebben ook  
allemaal zin in een volgende stap. Wat  
bijzonder om de verhalen van hen te horen. 
Op basisschool de Ds Jonkersschool in Lathum 
ging ik in gesprek met Manar Halabi en Vince 
Poelman. (op de foto samen met Frank de 
Bruin, directeur)

Vince heeft altijd op de Ds Jonkersschool  
gezeten, zijn vader en zijn oom ook. 
Manar komt uit Syrië en zit vanaf groep zes 
op de Ds Jonkersschool.
Ze hebben het beiden erg leuk gehad op de 
Ds. Jonkersschool. 
In Syrië is het onderwijs heel anders, daar  
zitten alle leeftijden in dezelfde klas en  
hebben ze van drie leerkrachten les.
Vince vertelt: “Ik ga naar Titus Brandsma 
in Velp en ga Vmbo-kb (voorbereidend  
middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoeps-
gerichte leerweg) doen. Het lijkt me leuk om 
iets bij de politie te gaan doen, daar heb je 
veel mogelijkheden”.  
Manar vertelt: “Ik ga naar het Candea  
College in Duiven en ga daar Vmbo-Mavo 
(middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) 
doen. Ik weet niet precies wat ik wil worden, 
maar arts lijkt me leuk.”
Manar en Vince vonden beiden groep 8 het 
leukst, omdat je zelfstandig dingen kon doen. 
Voor nu zijn ze druk met de eindmusical en 
volgens hen beiden is het niet moeilijk om je 
rol te leren, omdat het vooral leuk is om te 
doen. 
Op basisschool de Paulusschool in Giesbeek 
ging ik in gesprek met Britt Craanen en Daan 
Boekhorst.

Britt vertelt: “Het is leuk om hier op school te 
zijn opgegroeid, maar ik heb ook zin om naar 
een andere school te gaan. Ik ga naar het 
Rhedens in Rozendaal en ga daar Vwo doen. 

Ik wil graag binnenhuisarchitect worden. Ik 
houd van tekenen en ontwerpen”. 
Daan vertelt: “Ik vond het niet leuk dat mijn 
beste vriend naar een andere school ging, 
maar verder vond ik het erg leuk hier op 
school. Na de zomer ga ik naar Het Venster  
in Arnhem, daar krijg ik extra sporten. Ik 
wil graag gymmeester/sportleraar worden. 
Ik houd er niet van de hele dag achter de  
computer te zitten en wil het liefst iets met 
mensen doen. Het liefst op een basisschool.”
Britt vond groep 5 en 8 het leukst, omdat ze 
in groep 5 veel buiten lessen hadden. Daan 
vond groep 6 en 8 het leukst, omdat ze in 
groep 6 veel activiteiten hadden. Beiden  
vonden groep 8 leuk, omdat je veel zelf mocht 
bepalen. 
21 Leerlingen van groep 8 verlaten de  
basisschool. Ze zullen met z’n allen bevriend 
blijven en hebben ook met z’n allen een 
groepsapp. Dat is het mooie van deze tijd! 
Voor nu zijn ze nog druk met de eindmusical, 
waar ze allemaal heel veel zin in hebben en 
het eindfeest met een barbecue. 
Op basisschool de Trompetter in Angerlo 
spreek ik met Valerie Berkhout en Levi  
Berntssen.

Beiden hebben hun hele basisschooltijd op de 
Trompetter gezeten. 
Valerie vertelt “Ik zou wel actrice of journalist 
willen worden. Ik ga naar het Panora Lyceum 
in Doetinchem, waar ik tweetalig Havo/Vwo 
ga doen.”
Levi vertelt: “Ik ga naar Het Rhedens De  
Tender, school voor praktijkonderwijs in  
Dieren. Ik zou misschien wel kapper willen 
worden, want dan kan ik mijn moeder de  
haren knippen.”
Valerie vond groep 6 het leukst, omdat ze dat 
jaar als hele klas bij elkaar waren. De andere 
jaren hadden zij een opgesplitste klas. Levi 
vond groep 3 het leukst, omdat hij juf Yvonne 
geweldig vond. 

De Ds Jonkersschool sluit dit schooljaar haar deuren
INGEZONDEN Anneke Nijman



KERKDIENSTEN

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

3 augustus 10.00 uur Woord communieviering 
   Maarten Smits

Voor de maandelijkse seniorenviering zijn bewoners van Binnenrijk 
e.a. van harte welkom. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

We mogen weer kerkdiensten organiseren waarbij mensen aanwe-
zig zijn. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om de diensten 
via de livestream te volgen.
Na de diensten is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten achter de 
Wheme op het terras.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
Weet u welkom!
 
1 aug. mw. Verschure uit Groessen
8 aug. mw. Pols uit Zutphen.
15 aug. mw. Kat uit Arnhem
22 aug. ds. Gert Jansen, predikant Lathum/Giesbeek
29 aug. ds. Van de Hucht uit Didam
5 aug. ds. Van Wakeren uit Veenendal
12 aug. ds. Gert Jansen predikant Lathum/Giesbeek 
 Startzondag
19 aug. ds. J. van Beelen, Veenendaal
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Valerie vond online les dubbel, ze miste haar vriendinnen, maar vond 
het wel leuk thuis met haar familie te zijn. Levi vond online les niet 
leuk en was het liefst gewoon op school. 
Beiden vertellen dat ze al een leuk feest hebben gehad met als thema: 
“gala en prinsessen”, daarnaast spelletjes, als verstoppertje in de 
school en hoe goed ken je de juffen. Een spel met allerlei opdrachten.  
(Er zijn helaas geen meesters op de school). 
26 Leerlingen van groep 8 verlaten de Trompetter. Ze hebben 
nog 2 dagen een leuk Kamp, dat door de ouders van de leerlingen  
georganiseerd wordt. 

Deze kids zijn eind juni druk bezig geweest op de dijk bij Giesbeek, 
met de verkoop van lekkernijen, water en ranja. Zij hebben zelf een 
kraam gebouwd en zelf voor de voorraad gezorgd. Iedereen die langs 
kwam fietsen of wandelen werd tegen een kleine vergoeding iets  
lekkers aangeboden.
De kids hebben hiermee € 107,15 opgehaald en doneren dit volledig 
aan Kika!
Groetjes van de kids uit Giesbeek!

Kids halen geld op voor Kika
INGEZONDEN Tabitha Verheij

Op donderdagavond 15 juli klonken er na 
1,5 jaar weer fanfareklanken in Giesbeek. 
Om de vakantie in te luiden én omdat de  
versoepelingen het toelieten marcheerden de 

muzikanten van St. Gregorius die avond door 
het dorp. 
Er werd op een paar plekken zoals bij  
Binnenrijk en Vogelvlucht stilstaand een mars 
gespeeld. Mensen aan de route kwamen blij 
verrast naar buiten. Tijdens de rondgang werd 
er een serenade gebracht bij Dhr. en Mevr. van 
den Boom ter gelegenheid van het 60-jarig 
huwelijk dat zij onlangs mochten vieren. 
Na afloop van de rondgang werd er op 1,5 
meter afstand van elkaar een vakantieborrel 
gedronken bij Het Hof van Giesbeek. Bestuur 
en muzikanten konden terugkijken op een 
mooie avond want wat was dít fijn om samen 
te doen na zo’n lange tijd! Laten we hopen  

dat de muzikanten van Gregorius na de  
vakantie ook weer door Giesbeek en Lathum 
mogen marcheren en musiceren tijdens de 
traditionele festiviteiten.

Gregorius marcheert weer, speelt marsen en brengt een serenade
INGEZONDEN St. Gregorius
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Meer Nieuws op:

www.angerlosnieuws.nl
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In september 2020 was er nog een enquête  
gehouden over het voortbestaan van de kerk 
met als vraag: “Waarheen met de kerk?” en 
twee mogelijkheden: Of de kerk wordt verkocht  
aan een derde partij, waarna het gebouw  
een hele andere functie zou krijgen, of de ge-
meenschap zou zelf het gebouw overnemen  
en zoeken naar een herbestemming.  

De voorlopige gedachte ging uit naar het  
gebouw overnemen in eigen beheer om er 
een soort “gemeenschapshuis” van te maken,  
waarvan alle inwoners gebruik zouden  
kunnen maken. Daarvoor zou er een  
behoorlijk bedrag bij elkaar gebracht moeten  
worden voor exploitatie en onderhoud van 
het gebouw. Daarnaast werd bewoners  
gevraagd of zij vrijwilliger zouden willen zijn 
en wat zij eventueel zouden willen doen. 
In Angerlo’s Nieuws van december 2020  
vertelden Harry Wieggers, voorzitter van het 
locatiebestuur en Sina de Bouter, voorzitter  
van de Stichting Vrienden van de Giese  

toren, enthousiast dat ze samen de schouders  
er onder wilden zetten voor het behoud 
van de kerk voor de gemeenschap en dat zij  
bereid waren om het beheer van het geheel 
te verzorgen. Er werd in dit decembernummer  
een groot aantal activiteiten aan het  
papier toevertrouwd om verder uitgewerkt te  
worden. Op 9 januari 2021 zou de kerk aan de 
eredienst onttrokken worden, maar vanwege 
corona is dit niet doorgegaan. Dit zal nu 16 
januari 2022 worden.  
En dan ineens is het maandag 19 juli 2021 
en staat er in De Gelderlander dat de Sint  
Martinuskerk te Giesbeek in september te 
koop wordt gezet. Afgezien dat het niet 
de bedoeling was, dat dit nieuws nu in de  
Gelderlander verscheen, deed het niets af aan 
het feit. 
Harry vertelt: “Het onderhoud van de kerk 
blijkt te duur en er is geen draagvlak, wat 
ik, wat wij heel jammer vinden. Samen met 
de Vrienden van de Giese Toren had de  
locatieraad de kerk graag in eigen beheer  
willen houden, maar het blijkt niet realistisch.  
Als wij de kerk al voor een symbolisch  
bedrag zouden kunnen overnemen van het 
bisdom, moet er zeker 5 à 6 ton bij voor het  
onderhoud. De kerk is aan één kant 2 tot 
3 centimeter verzakt, waardoor de tegels  
knappen in de vloer. Ook de  
verwarmingsinstallatie van de Martinuskerk 
is na 60 jaar aan vervanging toe en zit er  
asbest aan de achterkant van het gebouw. Dit 
gaat al met al klauwen met geld kosten. 
Ook is het werven van vrijwilligers een groot 
probleem. Om een museum te kunnen runnen 
– wat aanvankelijk één van de activiteiten 
was – zijn alleen al zeker vijftig vrijwilligers  
nodig, die op vaste tijden ingeroosterd  
kunnen worden en dat lukt niet.”
De bijzondere vieringen/activiteiten die nu 
nog op het programma staan, zullen, als de 

ontwikkelingen het toestaan, doorgaan tot 16 
januari 2022.

5 september Schuttersviering
11 september Monumentendag
19 september Oecumenische viering
31 oktober Boekenmarkt
6 november Allerzielen viering
Eind oktober wordt gestart met de opbouw 
van de kerststallen
24 december Kerstviering
9 januari Winterfair 
16 januari 2022 Slotviering en 
 onttrekking aan de Erediensten

Tot aan de herbestemming van de kerk blijft 
de prikdienst in de kerk gehandhaafd net als 
ook het gebruik van de aula. Fanfarekorps  
St. Gregorius oefent elke donderdag in de 
kerk en Opera Gelderland-Oost elke dinsdag. 
Dit zal kunnen blijven tot nader order. Wat de 
toekomst brengen moge.....

Sint Martinuskerk te Giesbeek in de verkoop!
In september 2021 een bord in de tuin van de Sint Martinuskerk in Giesbeek?!

Kletsende vrouwen bij Komdersuut in  
Angerlo. Elke Angerloër kent het beeldje 
van de dames, maar deze keer ging het om 
echte dames, die naar hartenlust kletsten in 
de tuin van Komdersuut. Vrouwen van Nu 
Angerlo organiseerde op 7 juli een gezellige  
koffieochtend voor haar leden in de  
open lucht om eindelijk weer eens bij te  
praten. De locatie was prima in orde, de  
catering ook, zelfs het weer werkte mee.  
Iedereen was blij om elkaar weer te zien na 
zo’n lange tijd. We blijven optimistisch en 
hebben voor de rest van het jaar een mooi 
programma gemaakt. Wie zin heeft om een 

keer bij Vrouwen van Nu te komen kijken, is 
van harte welkom. Als u een mailtje stuurt 
naar vrouwenvannu.angerlo@gmail.com  
vertellen wij u alles wat u wilt weten. En 
voor iedereen, vrouwen én mannen, geldt:  
reserveer donderdag 28 oktober as. in uw 
agenda voor de Open Avond van Vrouwen 
van Nu in de Meent. Peter van Zadelhoff,  
bekend van RTL-Nieuws komt ’s avonds  
vertellen over zijn journalistieke werk.  
Natuurlijk geldt ook hier dat wij ons houden 
aan alle geldende coronaregels. Het kan dus 
zijn dat activiteiten niet of in beperkte kring 
doorgang zullen vinden. 

Vrouwen van Nu aan de koffie
INGEZONDEN Vrouwen van Nu Angerlo
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INGEZONDEN Anneke Nijman
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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.

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
J.M.W. Pelgrim-Onstein • R.I.M. Witten • Rudie en Ingrid Verhe-
ij-van Middelkoop • Benny en Rianne Hendriks Malland • St. Vrien-
den 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 • Voetbalver.  
Angerlo Vooruit • Piet en Annie Dekkers • Fam. Cunningham • U. v. Beek – 
Vleeming • H. Janssen-Evers • C.V. De Deurdouwers • B.H.H. Klein Herenbrink • 
SMIRDEX Nederland • W. Lourens en M. vd Berg • M. Rispen-Visser • A. Soethof 
en J. Soethof-Kuijf • Dinie en Joop Baars • Feestvereniging Lathum • R. Ribbers 
en J. Ribbers-van den Boom • Corrie en Frans Worm • A.M. Senhorst • G.S.V. ’38 
• J.L.W.M. Thiel • E.H.J.M. Thiel • Brigitte en Geert Wieggers • Dik en Margy Bril 
• Vrouwen van nu Angerlo • CDA Zevenaar • J. Zuydam-Rozendal • W.F. Besselink  
• Fotoherkenning IJsseldorpen • Annie en Leo van den Boom • Otto en Sabine 
Salomons • Danny en Kristianne Wolf • Wim Roelofs en Marianne Smits • Henne 
en Nicole Peters • Co en Diny Stuart • Diny van Bommel • G. Hendriksen en K. De 
Man • Harold en Jacqueline van den Boom • Stucadoors- en terrazzobedrijf Tonin 
• Ruud en Joke Cornelissen • Drum en Showfanfare Red & Black • Mej. R.C.M. van 
Beusekom • H. Groenewoud en K. Groenewoud-Idema • Albert Heijn Rene Lukens 
• Mevr. J.C. Kelderman-Worm • F. Weijers en G. Weijers-Verhoef • Gerdy van den 
Bogaard • H.L. Thiel • Lokaal Belang Zevenaar • V.H.C. Heunen • Wim en Connie  
Mulder • Jos en Corien Baars • J.W. Kelderman-Leenders • M.J. Fohr em P.R.  
Fohr-Borger • V.O.F. Bakkerij ten Veen • Lies en Wim Tieben • F.J.H. Postma • St. Oranje  
Boven Lathum • A. Elffrink en A.H Elfrink-Meijer • Hans en Tanja Verhoef • Hans 
en Jannie Wieggers • Peter Ribbers en Helga Willemsen • Ben en Ine Beekman • 
Gors en Ineke Weijer-Vels • Regien en Hans Becker • C.V. Knor en Knalpot • Herman  
en Ria Witjes-Derksen • Henk en Janny Derksen • Harry en Jeanette de Wild- 
Jansen • N.v.Veenendaal en W. Veenedaal-v.d. Brand • H. Wieggers en W. Wieggers  
Scheoerkamp • M.B. Siebelink-van Dijk • Mieken en Jan Deen • N. Kampstra en 
H. Kamstra-Jager • R. Looten en J. Looten-v. Haren • Ries en Dinie Wieggers • 
W.J. van Haren • Koersbalve. De Juiste koers • Geurt en Anita Smids • Govert en  
Carla Koers • Jelle de Rooij • Ans en Jebbo Haverkamp • Acupunctuur De Liemers  
• Henny en Jan v.d. Brink • Riette te Loo / Geert Kaper • W. Sanders en H. Sanders-
Overmars • Dietmar en Wencke Huber • Henny en Otto Bonte • St. Halfvasten 
Angerlo • Jan en Willie Wieggers • H.T. Huuskers • Schutterij E.M.M. Giesbeek •  
Fam. Klein Herenbrink • Rosi en Willie Ipskamp • Anneke Nijman en Adri Breure •  
Hengelsportver, Ons Genoegen • Marion en Frank v.d. Rijst • Fam Groenewoud • 
Wilbert en Tra v. Haren • M. Roekens en K. Roekens-Beekman • R.R.T. Wieggers • F. 
Mosterman en M. Mosterman-Chrisant • Henk en Ineke Kok • Maarten en Nicolien 
Soetho • Jan Kelderman • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Henk en Miriam Wieg-
gers • Gerard Kaper en Jeanne Brommer • St. Dorpshuis Angerlo • Maurice en Ellie 
Groenewoud • Gerda Leupens-Jansen • Jan en Willie den Hartog • Kees en Mia 
Goes • A. Maatman-Hennekeij • H. Gronloh en R. van Dijk • Berry en Margriet v.d. 
Kracht • Hans en Susan Driessen • Jan en Gerda Polman • Jan en Maria Giesen • 
G.J. Tomassen • H.W. Peters • Arnold Witjes en  en Gerry Bax • Cor en Willy Matser 
• Gonda van den Broek • J. Niels en G. Niels-Larsen • Hennie en Marissa Huting • 

Mw. M.C. Hoornstra • Judth v. Mierlo-Stuart • A. Witjes en W. Witjes-Soethof 
NB: Sponsorovereenkomsten worden niet automatisch verlengd. 
Wij vinden het fijn als u het Angerlo’s Nieuws blijft sponsoren! 

Maak s.v.p. 24 euro over op IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 
onder vermelding van Angerlo’s Nieuws-supporter

Misschien kent u het wel, de boer vangt een duppie voor een kilo 
aardappelen en op de markt betaalt u minstens een euro voor een 
lekkere kilo. Om die grote verschillen wat kleiner te maken hebben 
Astrid en Wilbert Cruysen, van de biologische boerderij de Klaver, 
besloten om een melktap op 
hun bedrijf te plaatsen. U kunt 
dan tijdens de openingstijden,  
tussen 8 uur s’morgens 
en 9 uur s ‘avonds, een of  
meerdere liters melk tappen 
in het daarvoor bestemde  
gebouwtje op hun terrein. 
Ook de wandelaar kan daar 
een heerlijke verkoeling  
tappen in de vorm van een 
bekertje melk. Op vrijdag 
31 juli om 15.00 uur is de 
melktap in gebruik genomen  
onder belangstelling van 
klein select gezelschap i.v.m.  
corona. Als consument stelt 
u het vast op prijs dat de lijn  
tussen producent en  
consument zo kort mogelijk 
wordt. Daarom bent u van 
harte welkom en de flessen of  
bekertjes om de melk in te doen 
kunt u zelf meenemen of bij de  
automaat kopen.

Melktapperij bij de producent 
aan huis



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

FOODTRUCK 

Bij mooi weer van vrijdag t/m  
zondag geopend van 12.00 tot 
16.00 uur.

VEERPONT 

Het pontje tussen Giesbeek en 
Lathum vaart dagelijks van 10.00 
tot 20.00 uur

RESTAURANT 

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. 
U kunt telefonisch, per e-mail of op 
www.veerstal.nl reserveren

TE HUUR 
BIJ DE VEERSTAL

WATERFIETSEN
KANO’S

SUP BOARDS
ELEKTRISCHE BOOT 
(GEEN VAARBEWIJS NODIG)

FIETSEN & E-BIKES

Kijk voor meer informatie op 
www.veerstal.nl/dagrecreatie
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