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Buurman en buurman
Vrijdagmiddag, 16.00 uur. De buurman 
bedenkt zich op weg naar huis dat 
een kop koffie op een ander lekkerder  
kan zijn dan die saaie Senseo thuis.  
Comfortabel onderuit op de bank wordt 
de werkweek geëvalueerd als buurman 
2 binnenkomt; zijn KPN-kastje doet het 
niet meer en of wij kunnen helpen. Oké, 
KPN bellen als eerste stap. Hij gaat naar 
huis en is een paar minuten later terug, 
het wil niet vlotten en hij moppert wat. 
Vanuit zijn zak praat de KPN-dame mee, 
want zonder bril een gesprek afsluiten  
lukt soms niet in een keer. Nieuwe  
poging en hij moppert verder, dat dit  
gesprek hem ook nog een euro per  
minuut kost. Vanuit zijn zak meldt de 
KPN-dame dat er ook een gratis nummer 
is en of hij nu alsjeblieft wel het gesprek 
wil beëindigen. Poging twee lukt wel. Ik 
bel ondertussen buurman 3, de ICT-man. 
Hij is onderweg, maar geeft een tip. We 
doen wat hij zegt, wisselen het kabeltje 
van buurman 2 met die van ons. Bingo: 
kabelbreuk, probleem niet opgelost, 
maar wel duidelijk en een vervangend 
kabeltje zal door 3 ook wel gevonden  
worden. Op weg naar buiten stuit  
buurman 2 op buurman 4, de keukenman, 
die even langskomt om een frontje van 
de keuken goed te bevestigen. Buurman 
1, die dus nog onderuit op de bank zit, 
ondertussen met een pilsje in de hand, 
vraagt zich af of dit bij ons normaal is. 
Nee, natuurlijk, wij hebben ook  
buurvrouwen. 

Angerlo aardgasvrij 
door naar volgende fase

In Nederland moeten alle woningen in 2050 
aardgasvrij zijn. Op dit moment is 97,5% van 
alle woningen in de gemeente Zevenaar nog 
op aardgas aangesloten. Een ingrijpende  
opdracht om die aardgasvrij te krijgen. En 
daar is de gemeente met de inwoners van  
Angerlo al voortvarend mee bezig.

De gemeente Zevenaar wil ook nog eens 
versneld energieneutraal worden, namelijk 
al in 2040. Een aardgasvrij Zevenaar is daar 
onderdeel van. Hoe ziet de toekomst eruit als 
we op andere wijze dan met aardgas gaan 
verwarmen? En hoe krijgen we die enorme 

klus geklaard? Daartoe heeft de gemeente - 
samen met inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden - een Warmtetransitievisie  
opgesteld. Hierin staat onder andere  
beschreven hoe, met wie en wanneer we in 
een wijk of dorp gaan starten. De gemeente 
Zevenaar sluit hiervoor aan bij de aanpak van 
de ‘Wijk van de Toekomst’ uit het Gelders  
Energieakkoord. Een dorp kan trouwens 
ook worden beschouwd als een wijk.
De ‘Wijk van de Toekomst’ maakt het  
mogelijk om alle belanghebbenden in een 
wijk, of dorp, te betrekken en als spreekbuis 
te laten optreden en meedenken over het 

CATERING NODIG? 

KIJK OP:

WWW.HOFVANEDEN-CATERING.NL

VOOR EEN SMAAKVOLLE ERVARING

CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
DORPSHuIS HET GEBOuW LATHum
SPORTCAFE AKTIEF GIESBEEK
Tel: 06-53943219

 >>> pag. 3

mensen uit Giesbeek en omstreken, om ons 
ledenaantal te versterken zijn wij op zoek 
naar nieuwe leden.
Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom bij 
onze vereniging “met Elkaar-Voor Elkaar”.
Opgeven en voor informatie kunt u zich  
opgeven bij:
Diny Bronkhorst, tel.nr. 0313-631984 of
Ineke Kock, tel.nr. 0313-631906.

Nieuwe leden
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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

Wint Royal Eijkelkamp de KVK Innovatieprijs?

met de TB-800 Compostthee-machine doet Royal Eijkelkamp een gooi 
naar de titel: KVK Innovatie Top 100 2021.
De machine zorgt ervoor dat het maken van compostthee op 
grote schaal en met een betrouwbare en geverifieerde methode  
toegankelijk wordt. Compostthee verrijkt de bodem met een  
variëteit aan micro-organismen en microfauna, onderdrukt  
plantziekten, draagt bij aan schone lucht en water, en stelt de bodem 
in staat bij te dragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie. 
Expertpanels van de Kamer van Koophandel buigen zich op dit  
moment over de meer dan 320 inzendingen, waaronder onze machine.  
De ingezonden innovaties worden beoordeeld op verkrijgbaarheid  
en gerealiseerde omzet, impact voor de branche en samenleving,  
originaliteit en groeipotentie. Eind november worden de Top 100 en 
winnaar bekend gemaakt.
De KVK Innovatie Top 100 laat zien waar we in Nederland goed 
in zijn: innoveren. Ondernemers uit het Nederlandse midden- en  
kleinbedrijf strijden elk jaar voor een plaats in de KVK Innovatie Top 
100. KVK stimuleert mkb-bedrijven om te groeien en te innoveren. 
Daarom organiseert al 15 jaar de Innovatie Top 100. Aan de KVK  

Innovatie Top 100 zit geen (geld)prijs vast. De kracht van het initiatief 
is juist om te laten zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is.
meer weten over de KVK Innovatie Top 100? Kijk op  
kvkinnovatietop100.nl.  



PLAT GIES

In de lach geschøte!?

Fietsen deur onze omgeving doek ut liefst 
in groepsverband. Tenminste, un bietje  
tempofietsen. Je kun dan lekker zo now 
en dan achter un, al dan niet breje rug  
wegkrupen en hoef ie eiges nie zo hard te 
trappen. Elke groep woar je met meefietst, 
het zo zien eigen cultuurtje. Ok herken je op 
den duur un rolverdeling in zun groep. De 
ene persoon is meer met de route bezug  
umdat tie veul van de umgeving weet. De 
ander is meer op de minsen gericht die  
metfietsen en wil nog wel us  grappug uut de 
hoek kommen. Eiges hou ik mien met de pr 
van de groep bezug. Kiek, ik bun wel us met 
iemand met gefietst diek nie zo goed kende. 
Toen we un jonge moeder met kind achter 
op de fiets veurbi-j wilden en zi-j niet zo rap 
aan de kant ging, had tie un grote mond  
tegen dur.  Ik kon um duuddeluk maken dat 
ie dat soort geintjes nie mos flikken, want 
dan kon die int vervolg bèter alleen goan 
fietsen.  Zo ri-j ik elke wèèk wel un paar 
keer met un goep woar we un jubileum 
mee volgemaakt hebben. Vijfuntwintug joar 
een  wèèk per joar  in de bergen fietsen. Die  
bergen zun now in verband met de lèèftiet  
veranderd in de Limburgse heuvels want 
doar zitten ok aarduge klimmetjes in. Wi-j 
fietsen now regelmatug op de Veluwe 
op fietspaden die nie al te breed zun. We  
hebben dan de afspraak dat, awwe iemand 
veurbi-j motten, de eerste belt en zeit me 
hoeveul man wi-j zun. De laatste bedankt 
dan netjes dat ze veur ons un bietje rechts 
gingen ri-jen zodat wi-j dur langs konden. In 
de Ernhem groep hewwe dur een bi-j zitten 
die ok erg assertief kan reageren at tur iets 
niet nor zien zin is. Hi-j meldt dat direct bi-j 
de betrokkene en is dan ok heel duuddeluk. 
Veuruge wèèk was tie dur niet bi-j dus nam 
ik die assertieve rol effe øver. Ik riep tegen 
iemand die de auto midden op ut fietspad 
parkeerde vlak veur onze neus: Hi-j je stoat 
midden opt fietspad. Heur reactie was: je 
kunt dur toch makkuluk langs of moj mien 
bril effe lenen. Ik vroag mien nog steeds af, 
riep ik ut now te assertief, te agressief of te 
lief.
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

Na een paar buitenactiviteiten in de  
zomermaanden konden de Vrouwen van Nu 
eindelijk ook binnen weer van start. Half  
september was er een leuke workshop  
papierscheppen, lekker kliederen met water,  
pulp en servetjes. Het resultaat zag er erg 
leuk uit! De laatste dag van september 
zaten we weer ouderwets met een volle 
bak in de meent. Annemieke en Gert van  
Natuurmonumenten vertelden ons van alles 
over de Veluwezoom en de Posbank. Hoewel 

dit gebied in deze contreien natuurlijk bij de 
meeste mensen goed bekend is, konden zij 
ons toch nog veel nieuws vertellen over het 
ontstaan, de verschillende landgoederen en 
de uitdagingen waar Natuurmonumenten  
voor staat. En natuurlijk werd er ook 
flink bijgekletst en was iedereen blij 
dat we weer bij elkaar konden komen.  
Nieuwsgierig geworden? u kunt altijd een 
avond bijwonen. Stuur dan een mailtje naar  
vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.

Vrouwen van Nu, papier en Posbank
INGEZONDEN Vrouwen van Nu Angerlo

aardgasvrij maken van hun wijk of dorp. En 
dat doen ze ook in Angerlo, via Coöperatie 
Angerlo Duurzaam (CAD), een Regiegroep 
van inwoners en de Dorpsraad. 

Angerlo hard op weg naar aardgasvrij
Dat in Angerlo begonnen gaat worden, 
is ontstaan vanuit de behoefte dat de  
riolering aan vervanging toe is. Een praktisch 
en financieel interessant moment om dan 
meteen te onderzoeken of een tegelijkertijd 
kan gebeuren met de aanleg van ene nieuwe 
warmtevoorziening. De afgelopen twee jaar 
hebben de Regiegroep, de CAD, de gemeente, 
woningcorporatie Plavei en netbeheerder  
Liander samen onderzocht wat de  
alternatieve mogelijkheden voor aardgasvrij 
wonen zijn. Daarbij waren betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid, comfort en 
veiligheid de uitgangspunten. 

Collectieve én individuele oplossingen
uit onderzoek blijkt dat voor de kern van  
Angerlo collectieve oplossingen de insteek 
zijn. De voorkeur gaat uit naar een warmtenet 
dat alle huishoudens van voldoende warmte 
voor verwarming en tapwater kan voorzien. 
De warmte is in voldoende mate beschikbaar 
bij het Bevermeergemaal waar warmte uit 
het oppervlaktewater gewonnen kan worden. 
Deze warmte kan onder de grond opgeslagen  
worden in een Warmte-Koude Opslag (WKO) 
en via een warmtepomp op voldoende  
temperatuur  gebracht  worden.  Voor het  
buitengebied van Angerlo is aansluiten op 
een warmtenet niet rendabel en bieden  
individuele oplossingen, zoals een hybride 
warmtepomp, een goede oplossing. 

Isoleren, isoleren, isoleren
Naast de keuze voor techniek is het belangrijk 
dat de inwoners van Angerlo ondertussen hun 
woningen, als dat binnen hun mogelijkheden 
valt, goed gaan isoleren. Want warmte die 
niet nodig is (en dus ‘in huis’ blijft), hoeft ook 
niet gewonnen en getransporteerd te worden. 
In het najaar van 2021 kunnen alle  leden van 
CAD meedoen aan een isolatiecampagne die 

opgezet is door CAD en HuBO Doesburg.  
Leden kunnen via HuBO gratis gebruikmaken  
van een warmtebeeldcamera en zo  
ontdekken waar warmte weglekt uit huis. 
Niet-leden betalen 25 euro om van deze  
actie gebruik te maken. Nog geen lid van 
CAD? Eenmalig lidmaatschap kost 10 
euro. Aanmelden of nadere informatie  
over de isolatiecampagne lees je op:  
www.angerloduurzaam.nl

WUPpie-tijd! Doe je mee?
Het onderzoek en de aanbevelingen waar de 
Regiegroep, CAD, de gemeente Zevenaar en 
partners aan gewerkt hebben, ligt er in de 
vorm van een Wijktransitieplan. Nu breekt 
een nieuwe fase aan: het concreet uitwerken  
van een Wijkuitvoeringsplan (WuP) voor 
het warmtealternatief voor Angerlo en de  
planning ervan. Dat zal een tot twee jaar in 
beslag nemen. Om zo’n uitvoeringsplan op 
te stellen, is onlangs een procesbegeleider 
aangesteld die de deelnemers aan dit WuP 
(gemeente Zevenaar, CAD, woningcorporatie  
Plavei, Dorpsraad en Liander) gaat  
begeleiden: Gabi Stoffelen. Gabi zal als een 
spin in het Angerlose web mensen en partijen 
met elkaar in verbinding brengen. 
“Ik vind het belangrijk dat alle  
belanghebbenden zich gehoord voelen, hun 
zegje kunnen doen en meepraten over de 
wijze waarop we Angerlo aardgasvrij gaan 
maken. Want aardgasvrij wonen betekent 
voor iedere bewoner van Angerlo iets anders 
en daar willen we niet te licht over denken. 
Het Wijktransitieplan dat er ligt is een mooi 
vertrekpunt. Tijd om er concreet invulling 
aan te geven. En daarvoor is de inbreng van 
een ieder gewenst!” Ben je geïnteresseerd 
om proactief aan de slag te gaan met een 
aardgasvrij Angerlo, wil je zelf meedenken 
én meebepalen? Dan is dit een goed moment 
om mee te doen.” meer weten of meedoen? 
Neem contact op via de Dorpsraad, CAD of 
rechtstreeks met Gabi via gabi.stoffelen@
rom3d.nl
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Er is door de overheid veel geïnvesteerd 
in bedrijven met extra steun, zodat ze niet  
failliet zouden gaan. maar hoe is het om in 
de afgelopen anderhalf jaar een eigen bedrijf 
te starten? 
Ik ga in gesprek met enkele kanjers, die dit 
aandurfden in coronatijd. 
In het volgend Angerlo’s Nieuws zou ik nog 
een paar startende ondernemers in coronatijd  
aan het woord willen laten. Wie dat wat 
lijkt, kan met mij contact opnemen via  
anneke.nijman@gmail.com.

Andrea Veerman-Steenhof woont inmiddels  
9 jaar in Giesbeek. Ik zoek haar op en word 
begroet door twee honden, zie en hoor de 
kippen in een hok in de tuin en daarnaast 
zijn er ook nog poezen en een konijn. En dat  
midden in Giesbeek, waar zij woont, samen 
met echtgenoot en drie kinderen. 
Andrea behaalde in 2018 het diploma  
Register Belasting Consulent. Dit betekent 
dat je ingeschreven staat in een register 
van belasting adviseurs (RB). Elk jaar moet 
je 40 punten behalen om je titel te kunnen  
behouden. Dit houdt in dat je scholing moet 
doen om op de hoogte te zijn van de laatste 

ontwikkelingen op fiscaal gebied. 
Andrea aan het woord: “Ik werkte fulltime 
op de administratie bij een auto-importeur 
in Leusden, dat doe ik nu nog parttime als 
belastingspecialist. Het was altijd mijn wens 
om mijn eigen bedrijf te runnen. Ook doe 
ik de administratie van mijn man, die ZZPer 
schilder is, maar werk dus ook nog parttime 
in Leusden. 
Ik help ZZPers graag bij hun administratie en 
hun belastingaangifte. 
ZZPers hebben een passie waar ze voor gaan, 
maar moeten dan ‘s avonds vaak nog hun 
administratie doen. Ik wil hun ondersteunen,  
zorgen dat hun administratie op orde is 
en hen wijzen op hun risico’s en valkuilen.  
Daarnaast is het mKB bij mij van harte  
welkom en doe ik ook de inkomstenbelasting 
voor particulieren. 
Ik heb een eigen kantoorruimte in Giesbeek 
en dat bevalt me prima. Ik word dan niet  
afgeleid. 
mijn email adres is: andrea@vestan.nl,  
telefoon 06-23357389.”

Mark Weijers, geboren en getogen in  
Giesbeek op de boerderij aan de overkant van 
de Rivierweg.
Als tiener deed hij vakantiewerk bij Intratuin  
in Duiven. De energie en passie, die hij daar 
zag om het bedrijf drijvende te houden,  
ondanks de vele uren, sprak hem erg aan. 
Ook hij zou later zelfstandig willen zijn om 
op zijn eigen manier te werken en om zijn  
creativiteit te gebruiken. Het ondernemer-
schap is hem op de boerderij van zijn ouders 
ook met de paplepel ingegoten.
mark liep als fysiotherapeut stage bij  
FysioKort in Doesburg en bleef daar  
aansluitend werken. 
mark aan het woord: “In augustus is Erik Poot 
gestopt en heb ik zijn praktijk OmniThera  
overgenomen. Daar zijn natuurlijk wel de  
nodige gesprekken aan vooraf gegaan. 

Tot begin 2022 kan ik van zijn faciliteiten  
gebruik maken. Hier ben ik hem dankbaar  
voor, gezien er op het Dorpsplein, waar 
ik nu ook al woon, nog het nodige  
verbouwd moet worden. Ik hoop hier een  
gezondheidscentrum te kunnen openen, 
waardoor specialistische zorg dichter bij 
huis komt. Hierover ben ik in gesprek met  
FysioKort, waar ik nu ook nog parttime werk. 
Het zou mooi zijn als wij het werkgebied  
samen kunnen voegen, een soort  
samenwerking/maatschap kunnen vormen  
en elkaars kwaliteit, specialisaties en  
menskracht kunnen benutten.
Ik vind het belangrijk dat we voorzieningen, 
voor een leefbaar Giesbeek/Lathum, in het 
dorp kunnen behouden. Hoe mooi is het als 
de praktijk op vijf minuten loopafstand van 
de huisartsenpraktijk zal zijn. 
Ik haal veel werkplezier uit persoonlijk  
contact met verschillende mensen van jong 
tot oud. Als fysio en manueel therapeut vind 
ik flexibiliteit in werk, zoals beschikbaar zijn 
in de avond, belangrijk. Kwaliteitsvolle zorg 
leveren en bijdragen aan zelfredzaamheid 
van mensen daar word ik blij van.”

Ruim anderhalf jaar corona ligt achter ons. 
Wie durfde in die tijd een eigen bedrijf te beginnen?

INGEZONDEN Anneke Nijman

Vrijdag 1 oktober was er extra politie inzet 
nodig in Giesbeek. Want bijna 50 tieners 
smokkelden er goud en diamanten, terwijl 
ze uit handen probeerden te blijven van de 
agenten.
Allemaal onderdeel van het smokkelspel, een 
activiteit georganiseerd door jongeren en het 
jongerenwerk van Caleidoz.
Dankzij inzet van coronagelden van de  
gemeente Zevenaar heeft het jongerenwerk 

meer mogelijkheden om ook in de drie IJssel 
dorpen actief te zijn.
In het voorjaar is een paar keer lasergame  
gespeeld op de Giese Kop en voor de zomer 
een spannend smokkelspel. De jeugd en  
ouders reageerden zo enthousiast, dat  
beloofd is het nog een keer te doen.
Dus vrijdag 1 oktober renden 12 groepjes 
door Giesbeek, op zoek naar boeven om er 
smokkelwaar te kopen. Om die daarna bij een 

andere boef met winst te verkopen.
Om 19.30 uur ging team “De Smokkelaars” 
er met de winst vandoor en mogen Otis, Stijn, 
Jens en milou de volgende activiteit gratis 
meedoen.

meer weten over het jongerenwerk van  
Caleidoz en wanneer ze weer actief zijn  
rondom Giesbeek? Volg Caleidoz  
Jongerenwerk op facebook en Instagram.

Smokkelaars in Giesbeek
INGEZONDEN Claudia Peeters
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Achter de boerderij
Van de foto van deze maand in de rubriek 
fotoherkenning weten wij helemaal niets. 
De afbeelding maakt deel uit van een serie  
van Annie Leenders-meurkes van de  
St. martinuskerk te Giesbeek. Wie zijn de  
personen op deze foto? We zijn op zoek naar 
hun namen. maar ook willen we weten bij 
welke Giesbeekse boerderij het gezelschap 
is gefotografeerd. En waarom kwam deze 
groep bij elkaar? Was er iets te vieren of te  
herdenken?

Garage
Na de pulicatie van de bouw van de garage 
voor de auto van zuster Hillegonda hebben  
wij geen reacties gehad. Wat misschien  
meespeelde: je had er wel een vergrootglas 
bij nodig om iets te kunnen zien. mogelijk op 
de website van het Angerlo’s Nieuws, echter  
niet iedereen heeft een PC. We hebben 
de volgende namen: 1 = Henk meurkes –  
2 = Herman Kelderman – 3 = ? 4 = Gerard  
Kelderman – 5 = ? 6 = ? 7 = Arnold  
Kelderman – 8 = Theo Baars – 9 = ?  
10 = Zr. Hillegonda. In welk jaar is deze foto 
gemaakt? Wie kan ons helpen?

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@tmobilethuis.nl, of gewoon in de 
bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 6987 AZ  
Giesbeek, tel. 06 – 145 22 804.

Bridgeclub Angerlo gaat weer live bridgen
De Bridgeclub Angerlo is maandagmiddag 
13 en donderdagavond 16 september weer 
van start gegaan met een nieuw seizoen in 
de meent in Angerlo. Door de corona was het  
lange tijd niet mogelijk fysiek te bridgen en 
is er alleen via Stepbridge op de computer  
gespeeld. Helaas vond niet iedereen deze  

manier van bridgen leuk, de meeste mensen  
spelen voor de gezelligheid en sociale  
contacten. uiteraard moeten de regels tegen 
corona in acht genomen worden, zodat het 
voor iedereen zo veilig mogelijk is. Het is fijn 
om elkaar weer aan de bridgetafel te kunnen 
treffen.
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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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Het gaat gebeuren. We zijn al een hele tijd 
bezig om het geld bij elkaar te krijgen voor de 
realisatie van de ontmoetingsplekken bij de 
sporthal en het gemaal. 
We hebben eindelijk groen licht. Lokale  
ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf  
en Arends Hoverniersbedrijf hebben hun  
medewerking toegezegd. Omdat hun  
portefeuille de komende tijd goed gevuld is 
starten de werkzaamheden aan het einde van 
de winter. Een mooi vooruitzicht in 2022. 

Ontmoetingsplekken

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek

In 2020 is er een start gemaakt met  
fietstochten van de burgemeester en  
bestuurders op locatie. Door de Corona  
crisis heeft dit een hele tijd stil gelegen. maar 
in december van dit jaar zal het college ook 
Giesbeek bezoeken. Daarom willen we jullie 
uitnodigen om ideeën aan te dragen waar het 
college langs moet of waar we aandacht voor 
moeten vragen. 

College on Tour

Sinds 20 september is de Rivierweg voor  
geruime tijd afgesloten voor onderhoud. 
met enige verbazing viel een paar dagen  
voorafgaande aan de afsluiting een  
aankondiging hierover bij de inwoners in 
de bus. Omdat dit de nodige vragen opriep  

hebben we contact gezocht met de  
gemeente. We zijn van mening dat de  
communicatie beter had gekund. We gaan in 
gesprek zodat dit een volgende keer anders 
gaat. 

Afsluiting N338

Na een jaar te zijn weggeweest, is er op 31 
oktober weer een ware boekenmarkt in de 
Sint martinuskerk, Kerkstraat 39 in Giesbeek. 
En wie weet wordt deze markt misschien wel 
groter dan ooit, want men heeft een extra 
jaar boeken kunnen verzamelen!
De markt wordt voor de vijfde keer  
georganiseerd door de Vrienden van de Giese  
Toren en is open van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Naast de Vrienden van de Giese Toren, 
wordt deze markt georganiseerd door de  
standhouders uit de regio en heeft de kerk 

deze dag een hele andere uitstraling dan we 
gewend zijn. 

De boekenmarkt wordt gezien als een  
‘doorstroom’evenement, wat betekent dat 
er geen QR controle vanwege corona hoeft 
plaats te vinden en er dus vrije toegang is. 
Ook de toegang is gratis, maar een gift is  
natuurlijk altijd van harte welkom. 
Voor vragen of informatie: 
www.giesbeektorenhoog.nl of telefoon: 
06-1025829.

Een boekenmarkt op zondag 31 oktober 2021 met boeken, LP’s, 
CD’s en curiosa in de kerk te Giesbeek!

INGEZONDEN Anneke Nijman

Zondag 14 nov. 2021 om 14.00 uur zal 
Sint Nicolaas en zijn gevolg met de boot  
aankomen in de haven van Giesbeek.
Na een welkomst woord door de  
burgemeester zal de Sint en zijn pieten een 
rond rit maken door het dorp.
De intocht eindigd bij de Kruk waar voor de 
kleinere jeugd een gezellige middag wordt 
aangeboden.
Voor alllen gezellig naar de haven.

14 nov. Intocht St. Nicolaas in Giesbeek
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Op zaterdagochtend 18 september, World 
Cleanup Day, gaf Wethouder Carla Koers bij 
Natuur- en milieu-Educatie Liemers (NmE) 
in Zevenaar het startsein aan vrijwilligers  
om die dag de gemeente Zevenaar  
zwerfafvalvrij te maken. Dat resulteerde in 
Angerlo, Giesbeek en Lathum in heel veel  
verzameld afval. Alleen al in Angerlo werden 
20 zakken opgehaald en veel los afval dat 
niet in zakken paste.
In onze gemeente zetten diverse actieve 
vrijwilligers, vanuit diverse verenigingen en 
groepen, zich in om zwerfafval op te ruimen 
en zelfs te voorkomen. En dat begint al bij de 
allerkleinsten, want World Cleanup Day 2021 

deden diverse BSO’s voor het eerst mee aan: 
jong geleerd, is oud gedaan. 
“Zakken vol en heel veel zwerfafval dat niet 
in zakken paste, was het resultaat van een 
dagje prikken. En dat is wat ik aan het einde 
van de dag opgehaald heb bij de vrijwilligers. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
om onze leefomgeving netjes te houden.  
Het begint er natuurlijk mee dat je zelf je 
troep weggooit in de daarvoor bestemde 
bakken. En wat in de natuur verdwijnt, daar  
kunnen we altijd opruimversterking bij  
gebruiken, wekelijks of tijdens zo’n grote 
jaarlijkse schoonmaakactie als World Cleanup 
Day. Dus stroop de mouwen op en help een 

handje mee in jouw eigen omgeving”, aldus 
coördinator Roel Brocx.
NmE Liemers regelt de begeleiding van 
de vrijwilligers en organiseert jaarlijks  
verschillende opruimactiviteiten, zoals 
World Cleanup Day. De gemeente Zevenaar  
ondersteunt de zwerfafvalbrigades 
met het (in bruikleen) verstrekken van  
opruimmaterialen en het ophalen van het 
verzamelde zwerfafval. Op die manier 
hoeft de brigade of andere groeperingen 
dat niet zelf nog eens weg te brengen. Als 
je ook mee wilt helpen, dan kan dat via  
https://www.zevenaar.nl/aanpak-zwerfafval

Zakken vol afval en ander zwerfafval tijdens 
World Cleanup Day

INGEZONDEN      marlies mulder

• pagina 09 • ANGERLO’S NIEUWS • 9 oktober 2021 •



• pagina 08 • ANGERLO’S NIEUWS • 9 oktober 2021 • • pagina 09 • ANGERLO’S NIEUWS • 9 oktober 2021 •

De wijkagent vertelt…

Het is alweer even geleden dat ik een stukje 
heb geschreven voor het Angerlo’s Nieuws. 
Het was er niet meer van gekomen. De  
laatste jaren was het al niet dik bezaaid met 
het personeel bij de politie en dus ook in 
ons team. Ik ben na de vakantieperiode veel  
ingepland voor de noodhulp en dus niet voor 
wijkagentwerkzaamheden. Helaas is het even 
niet anders ,maar het grootste probleem lijkt 
vanaf november weer aardig te zijn opgelost, 
doordat iedereen weer terug is van vakantie  
en we een nieuwe collega’s krijgen. Dus 
tijd om, op verzoek van de redactie van het  
Angerlo’s Nieuws, mijn column nieuw leven 
in te blazen. Ik zal vanaf deze editie zoveel 
mogelijk bijzonderheden delen en geregeld 
een tip of preventieadvies geven.

Spreekuur politie
Vanaf november komt er ruimte om 
de spreekuren weer op te pakken. Elke  
donderdag (vanaf november) is er  
spreekuur van 19.00 uur tot 21.00 uur. De  
oneven week in het Dorpshuis in Angerlo en 
de even weken bij de brandweer in Giesbeek  
aan het Dorpsplein. Verder ben ik via  
Instagram te benaderen (@wijkagent_Florus) 
of via e-mail: florus.noppen@politie.nl. Bij 
spoed bel  112. Bij dringende zaken, die geen 
spoed zijn, even bellen met 0900-8844.

Fraude met betaalproducten
Helaas komen we het erg veel tegen: fraude 
met betaalproducten/bankpasfraude. En  
helaas valt het collega’s op dat er vooral veel 
oudere mensen uit Giesbeek de dupe zijn van 
deze listige en laffe diefstallen. Op woensdag  
1 september hebben daders zich via de  
telefoon als bankmedewerkers voorgedaan 
en misbruikten een naam die via internet 
terug te linken was aan een daadwerkelijke  
medewerker van de bank. met een  
geloofwaardig verhaal hebben ze  
aangegeven dat er iets mis was met de  
bankpas van het slachtoffer en dat ze deze 
kwamen ophalen, omdat er een dreiging was 
met hun rekening. Het slachtoffer trok de 

naam na en zag dat deze persoon inderdaad 
bij zijn bank werkte en de verdachte wist zo 
het vertrouwen te winnen. Het slachtoffer 
moest zijn pincode overhandigen omdat ze, 
de zogenaamde bankmedewerkers, in een 
“vertrouwde omgeving” zaten. Helaas is 
de pincode afgegeven en kwam een andere 
‘medewerkster’ niet veel later de pas bij het 
slachtoffer thuis ophalen. Nadat de pas was 
opgehaald vertrouwde het slachtoffer het 
toch niet en belde met de bank. Helaas was 
er toen al een aanzienlijk bedrag gepind….

TIP:
Banken komen NOOIT langs om een pinpas 
op te halen en zullen NOOIT bellen om aan 
te geven dat er iets mis is met je rekening 
of dat er gevaar dreigt. medewerkers van  
banken komen zonder afspraak al helemaal  
niet bij mensen thuis. Vaak beschikken  
de daders over persoonlijke informatie 
van de slachtoffers, waardoor het verhaal  
geloofwaardig lijkt. Ga NOOIT mee in het 
verhaal, hang direct de telefoon op en neem 
contact op met de bank! 

Diefstallen en inbraken
• In de nacht van 1 september 2021 is er 
ingebroken in een bedrijfsauto. Ook werd 
er vanaf een bedrijventerrein nog wat  
weggenomen. De dader stond perfect op 
de beveiligingsbeelden en ook de diefstal 
was goed te zien. Ondanks dat de verdachte 
slim dacht te zijn door zijn kentekenplaat te  
verwijderen, was het voor ons snel duidelijk 
om wie het ging. De verdachte is - voordat  
hij zich moest melden op het bureau  
in Zevenaar – al door collega’s van 
de politieregio midden-Nederland  
aangehouden op heterdaad voor diefstal,  
rijden onder invloed en heling. Hij is inmiddels  
verhoord en de zaak komt eerdaags voor. 
De gestolen spullen zijn helaas niet meer  
teruggevonden.
• Op donderdag 16 september 2021 is 
er tussen 08.00 uur en 16.00 uur een fiets  
gestolen bij de bushalte aan de Zwalmstraat 
in Giesbeek. Het beste is om je fiets altijd vast 
te zetten met een fietsketting aan iets dat aan 
de grond of zo verankerd is. Zo kunnen de  
daders de fiets niet heel snel in een busje  
laden (en afvoeren).
• In Lathum besloot een verdachte een  
aantal uren te eten en te drinken bij een  
horecagelegenheid. Toen hij zijn portemonnee  
uit de auto ging halen, smeerde hij hem.  
Helaas voor hem was ook hier snel duidelijk 
om wie het ging. Nadat hij door zijn eigen 

wijkagent werd geconfronteerd, besloot hij 
de openstaande rekening toch nog maar te 
betalen. Er is aangifte gedaan en de zaak is 
nog in behandeling.  

Vervuiling
Op zaterdag 18 september en 25 september is 
het opgevallen dat een groep jeugd in het bos 
aan de mariëndaalseweg in Angerlo een feest 
heeft gehouden. Op zich al niet de bedoeling, 
maar helemaal niet wanneer er bierflessen 
kapot gegooid op een plek waar de volgende  
dag mensen met honden lopen. Ruim je  
rotzooi op en verpest het niet voor jezelf.  
uiteraard zullen wij hier meer op gaan  
controleren. 

Werkzaamheden aan de Rivierweg
momenteel zijn er wegwerkzaamheden aan 
de Rivierweg. Dit heeft er voor gezorgd dat 
er een omleiding loopt door onder andere 
de meentsestraat in Giesbeek. Dit was al 
de straat waar de meeste overlast werd  
ervaren door omwonenden. Helaas is het 
door de wegwerkzaamheden alleen maar 
erger geworden. men vergeet vaak dat deze 
weg ingericht is als een 30-kilometer-weg 
en dat passeren van elkaar niet altijd soepel  
kan. Probeer tijdens deze periode van  
werkzaamheden rekening met elkaar te  
houden, pas je snelheid aan en vertrek  
wat eerder van huis. Hopen dat de  
werkzaamheden voorspoedig verlopen en 
snel worden afgerond. 

Toezicht op het water
Sinds dit jaar ben ik naast wijkagent ook 
schipper bij de politie. Dit voornamelijk omdat 
een groot deel van ‘mijn wijk’ als wijkagent 
beschikt over veel water met recreatievaart.  
Afgelopen zomer is het niet de meest mooie 
zomer geweest, maar toch zijn we met  
regelmaat op het water geweest. Ons  
vaargebied is vanaf Tolkamer naar Arnhem  
en Doesburg. We proberen tijdens de 
mooie dagen zoveel mogelijk op het water  
aanwezig te zijn, samen met collega’s van 
de Landelijke Eenheid. Ik krijg met regelmaat 
vragen waarom we met zo weinig op het  
water zijn, omdat er als een gek gevaren 
wordt door sommige schippers. We kunnen 
melden dat er er dit jaar al vaker geweest 
zijn in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk  
kunnen we dit doorzetten naar 2022. Tijdens 
het onverwachts hoge water konden mijn  
eigen kinderen nog even bij de Giese Kop in 
de politieboot kijken en kregen ze wat uitleg 
van mijn collega’s.

Florus Noppen
Wijkagent Lathum, Giesbeek, Angerlo en Zevenaar-Noord (buitengebied) 

       @wijkagent_florus

WIjKAGENT Florus Noppen
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10.00 tot 12.00 uurTEST - ochtend!

okt
14
E-Driewielers & E-bikes
Onder begeleiding van een ergotherapeut
van Ergozorg Handig uit Zevenaar!

Op dinsdag 12 oktober houdt CV Knor- en  
Knalpot haar jaarlijkse algemene  
jaarvergadering voor al haar leden en  
belanghebbenden. Aanvang 21.00 uur.  
Locatie: Restaurant Zakopane bij Het Hof van 
Giesbeek. Wilt u deel gaan uitmaken van deze 
vereniging en/of haar commissies dan is deze 
vergadering hét moment om dit kenbaar te 
maken. uw hulp en inzet is van harte welkom.  
Wilt u liever uw mening en suggesties  
m.b.t. carnavalsactiviteiten in Giesbeek 
schriftelijk melden, dan kan dat per mail naar  
Alaaf@knorenknalpot.nl. 
Op zaterdag 6 november organiseert CV 

Knor- en Knalpot: PrinsenKeuzeAvond 2021, 
dé feestelijke aftrap van het Giesbeekse  
carnavalsseizoen. Op deze feestavond wordt 
de nieuwe Prins bekend gemaakt, tonen 
de dansgardes hun gardedans en verzorgt 
een DJ de feestelijke muzikale omlijsting.  
Aanvang 20.11 uur. Zaal open 19.15 uur.  
Locatie: Het Hof van Giesbeek. Einde 0.00 uur. 
I.v.m. de geldende coronamaatregelen 
is een geldige coronacheck-QRcode en  
legitimatiebewijs voor binnenkomst verplicht. 
Ook moet er rekening gehouden worden 
met een beperkte zaalcapaciteit waardoor er  
gekozen is voor een voorverkoop van de  

toegangskaarten. Vanaf 11 oktober kan 
een toegangskaart tegen betaling van €8,-  
worden verkregen bij Cafetaria Joosje in  
Giesbeek. OP=OP.
Voor onze ledenkaarthouders geldt dat de 
vereniging voor het seizoen 2021/2022 géén 
ledenkaarten uitgeeft. Dit om financiële  
complicaties en/of restituties door eventuele  
toekomstige coronamaatregelen te  
voorkomen. Leden kunnen net zoals niet-
leden via betaling tijdens de voorverkoop 
of deurkassa toegang verkrijgen tot de  
festiviteiten.

Algemene jaarvergadering en PrinsenKeuzeAvond
INGEZONDEN CV Knor- en Knalpot
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Ik ga in gesprek met Willie Arends, die graag 
wil vertellen wat zijn driewieler voor hem  
betekent. We zien elkaar bij Doornbikes en 
ondanks dat het pijpenstelen regent, is Willie 
op zijn fiets.  
“Ik ben spastisch geboren en woonde samen 
met mijn moeder in Westervoort.  Zij overleed 
in 2013 en toen kwam ik in een isolement. 
Ik kwam nergens meer en dan word je snel 
depressief. De revalidatie-arts vond een fiets 
veel te gevaarlijk en een scootmobiel, daar 
kon ik niets mee. Ik heb daar wel les mee  
gehad, maar het lukte niet. Het gaspedaal en 
de rem zitten voor mij veel te dicht bij elkaar. 
mijn fysiotherapeut adviseerde mij een  
driewieler en via via kwam ik bij Henk van 
Doorn van Doornbikes. Daar hebben ze alle 
tijd voor mij genomen en nu heb ik een  
geweldige driewieler. Ik  heb op vijf  
zaterdagen geoefend met Henk van Doorn en 
mijn fysiotherapeut en nu kan ik fietsen. 
Ik ben zo blij met mijn fiets en kan het  
iedereen aanraden. Bewegen is voor mij heel 
belangrijk, maar dat is eigenlijk voor iedereen  

zo. Ik ken veel mensen uit Lathum en  
Giesbeek, want ik zwaai naar iedereen als 
ik onderweg ben van Westervoort naar  

Doornbikes in Giesbeek en daar nog een 
rondje fiets. Ik heb sinds 1 september al  
538 km gefietst.”

Willie Arends, dolgelukkig met zijn driewieler!
INGEZONDEN Anneke Nijman

De eerste algemene ledenvergadering van de 
Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD) was op 
6 september 2021 in De meent in Angerlo.  
34 van de 140 leden waren aanwezig. Tijdens 
de avond werd een nieuw bestuur en de nieuwe  
raad van advies gekozen.
CAD richt zich primair op het bevorderen van 
gebruik van duurzame energie en daarnaast  
op duurzaamheid in brede zin. met het  
oprichten van CAD is ook direct een  
organisatie gecreëerd die namens de leden 
en dus inwoners van Angerlo een rol kan  
spelen in de toekomstige energietransitie. Een 
gesprekspartner samen met anderen (zoals  
bijvoorbeeld de Dorpsraad) in de richting 
van onze overheid en zo mee beslissen of  
adviseren over de routes die er gelopen  
worden in kader van de energie transitie.
Op 22 juli presenteerde de Regiegroep  
Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam de laatste  
versie van het Wijktransitieplan. Het  
definitieve plan is aangeboden aan de  
gemeente en zal naar verwachting eind  
september behandeld worden in de  
gemeenteraad.
CAD is voortgekomen uit de regiegroep en 

gaat nu zelfstandig verder en heeft ook een 
bredere doelstelling dan de regiegroep. Het 
wijktransitieplan moet omgezet worden in 
een uitvoeringsplan. De Coöperatie praat 
daarover mee, samen met de Dorpsraad,  
Liander, Plavei en de gemeente in de  
zogenoemde Programmaorganisatie.  
De CAD wil Angerlo duurzaam maken en dat 
betekent dat er op termijn  een alternatief 
moet komen voor aardgas. Koken, verwarmen  
en warm water moeten wel betaalbaar  
blijven en tenminste het huidige comfort  
bieden. We behartigen daarbij de belangen 
van onze leden en vertolken ook hun zorgen 
naar bijvoorbeeld de Gemeente. 
Tijdens de ledenvergadering werden de leden  
geïnformeerd over  projecten en acties waar 
de CAD mee bezig is.
Dit najaar starten wij in samenwerking 
met Hubo Braamburg een actie met een  
warmtecamera in combinatie met een korting  
op isolatiematerialen. Deze actie zal voor  
leden gratis zijn. Om  je een indicatie te geven  
hoe je je huis kunt verduurzamen kunnen 
we vanaf oktober met een warmtecamera 
samen met u de warmtelekken in de woning  

opsporen.
Ook onderzoekt de  CAD of een  
Postcoderoos-project voor Angerlo kansrijk 
is. Er wordt overlegd met een inwoner in de  
omgeving of één van de schuurdaken geschikt  
is om vol te leggen met zonnepanelen  
waardoor we in Angerlo onze “eigen” stroom 
opwekken. Naast de technische aspecten 
komt er ook de vraag aan de orde hoe we 
de zonnepanelen financieren. Tijdens de  
vergadering werd aan de leden gevraagd 
of daar belangstelling voor is en tegen 
welke condities. De leden hebben positief  
gereageerd in het verder onderzoeken van 
deze mogelijkheden.
Dezelfde vraag doet zich voor bij het project  
Zonnepark Bijvanck. met de Coöperatie Zie 
de zon schijnt is de CAD in gesprek over  
deelname in dit project. 

Coöperatie Angerlo Duurzaam streeft er 
naar om alle inwoners met postcode 6986 
te vertegenwoordigen in het proces  van de 
energietransitie. Wilt u ook lid worden van de 
CAD vul dan het formulier in op onze website 
www.angerloduurzaam.nl

Eerste algemene ledenvergadering Coöperatie Angerlo Duurzaam 
INGEZONDEN Nanette Tabois

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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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

Welfare Angerlo gaat weer van start
Op woensdag 22 september was de start van 
Welfare in Angerlo weer na een periode van 
afwezigheid door Corona. In de meent te  
Angerlo was een ieder welkom vanaf 14.00 
uur. Rond 16.00 uur eindigde het gezellig  
samenkomen. 
Vanaf nu gaat de Welfare door en 

wordt er eens in de twee weken een  
gezamenlijke middag georganiseerd. Hierbij 
heeft een ieder de mogelijkheid om gezellig  
bij te kletsen en te handwerken of te  
knutselen. Voor een kopje koffie of thee wordt 
gezorgd. uiteraard worden de geldende  
Coronamaatregelen nageleefd. Tot dan! 

Zomer naar herfst
De moestuin is nog voornamelijk groen en in 
bloei maar de eerste tekenen van de herfst 
beginnen zichtbaar te worden. Dat zie je 
natuurlijk in de veranderende kleur van het 
blad, de groeikracht die afneemt en… de 
paddenstoelen! Ja ook in de moestuin staan 
met een beetje geluk paddenstoelen. met het 
aanleggen van de moestuin heb ik ervoor 
gekozen om een rand van lokaal gekapte 
houtsnippers te gebruiken die een duidelijke 
scheiding maken tussen moestuin en gras. 
Die houtsnippers beginnen nu te vergaan en 
de paddenstoelen helpen daar een handje 
bij. Paddenstoelen zijn welkome gasten want 
ze helpen mee met verteren en zetten het 
om in voeding voor de tuin. Wat je bij een  
paddenstoel boven de grond ziet is eigenlijk  
net als een ijsberg, alleen het topje.  
Onder de grond zit een heel netwerk aan  
schimmeldraden die ver rijken en zo over een 
groot deel van de moestuin voedingsstoffen 

verdelen. Daarnaast zorgt het netwerk voor 
luchtigheid in de bodem en is het een plusje 
op de biodiversiteit in mijn tuin. Op Netflix 
staat de docu ‘Fantastic Funghi’ voor als je 
jezelf even onder wil dompelen in de wereld 
van paddenstoelen, heel gaaf!

DE MOESTUIN door Lisa

Gevulde 
spaghettipompoen
Spaghettipompoen kun je meestal kopen 
in de bio supermarkt (Odin of Ekoplaza) en 
heeft zoals de naam doet vermoeden de 
structuur van spaghetti (meer nog als dunne  
miesliertjes). De smaak is neutraal en is  
daardoor ideaal om te gebruiken als  
glutenvrije, koolhydraat arme, kcal lage of  
vezelrijke optie. 

1 medium spaghetti pompoen 
(halve pompoen per persoon)
Olijfolie
Zout
Vulling naar keuze

Zet de oven op 180 graden. Snij de  
spaghettipompoen door de lengte en schep de 
zaden* eruit. Smeer de helften in met olie en 
zout. Leg de halve pompoenen met de platte 
kant naar beneden op de bakplaat. Laat ze 30 
minuten garen in de oven. maak een vulling 
naar keuze. Denk daarbij aan lasagne saus, 
carbonara, spinazie pesto of geeft het een 
Aziatische twist. Breng de vulling goed hoog 
op smaak want de spaghettipompoen is van 
zichtzelf vrij vlak van smaak. Na een half uur 
kun je de pompoen vullen en terug de oven 
in schuiven met (vegan)kaas. Geef het nog 15 
minuutjes zodat je vulling goed heet is en de 
eventuele kaas is gesmolten. De pompoen eet 
je zo uit zijn jasje (schil is niet lekker om op 
te eten).  De draden van de pompoen lopen in 
de breedte, je kunt de pompoen met een vork 
het beste die richting op eten voor de beste 
sliertjes sensatie.

*Heb je een (moes)tuin of composthoop?  
Bewaar de zaden dan!  Spaghettipompoenen 
zijn in de supermarkt best prijzig. Eén plant 
geeft gemakkelijk 6 tot 8 pompoenen. Spoel 
de zaden af en leg ze te drogen. Na 1 week 
kun je ze in een zakje bewaren en in april  
binnen voorzaaien. Na ijsheiligen kunnen ze 
de volle grond in.

RECEPT van Lisa
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Ik zit aan tafel met drie dames van de  
volksdansgroep de Levensgenieters, die blij 
zijn dat ze weer bij elkaar kunnen zijn en  
kunnen dansen. Volksdansgroep klinkt  
misschien oubollig, maar dat geldt zeker niet 
voor deze dames, ze houden van dansen en 
weten dat bewegen belangrijk is. Ook voelen 
ze zich betrokken bij elkaar en kijken naar  
elkaar om. 
Wekelijks gaat er weer geoefend worden op 
donderdagochtend in het Jan Loomanhuus 
van 10.00 uur tot 11.00 uur, Ticheloven 2 in 
Giesbeek met aansluitend gezellig samen zijn 
met koffie of thee. 
Allerlei soorten dansen uit verschillende  
landen worden uitgeprobeerd. 
Heb je interesse, neem dan contact op met 
mia Goes, telefoon 0313-437338.

Volksdansgroep de Levensgenieters maken een doorstart, 
nieuwe leden zijn meer dan welkom!

INGEZONDEN Anneke Nijman

Omdat het Schuttersfeest in Giesbeek dit 
jaar niet is doorgegaan en daardoor ook 
niet de traditionele Schuttersmis, die het 
orkest van St. Gregorius al jaren muzikaal 
opluistert, werd nu dit verrassingsconcertje  
georganiseerd. Een verrassingsconcert met 
ongeveer 35 muzikanten op gepaste afstand 
van elkaar van jong tot oud, van 15 jaar tot 80 
jaar, hoe fantastisch is dat. 
De muziek was prachtig, ondanks de 2 meter 
afstand tussen de muzikanten, wat het spelen 
bemoeilijkt. 
Het concert vond plaats in de Sint martinus 
Kerk te Giesbeek. Samen met Sina de Bouter,  
voorzitter van de vrienden van de Giese  
toren was ik erbij. We mijmerden wat 
over de prachtige kerk, hoe mooi hij is  
opgeknapt. met de toren die, middels een 
inzamelingsactie, dankzij zoveel mensen 10 
jaar geleden weer gerealiseerd is. De kerk die 
dit soort bijzondere evenementen mogelijk 
maakt en sinds deze maand in de verkoop is.  
St. Gregorius is een vaste bezoeker van 
deze kerk, zij repeteren er wekelijks. En een  

concert op zo’n mooie locatie, heeft ook  
meteen een magisch effect op de sfeer. Iets 
wat we waarschijnlijk nog gaan missen in de 
toekomst. 
Het was een mooi afwisselend kort  
programma, met een terugblik van  
voorzitter Johan Kock, waarbij de  
muziekstukken werden aangekondigd door 
dirigent Dineke Griek. De vanzelfsprekende  

wisselwerking tussen voorzitter Johan 
Kock en dirigent Dineke Griek is zichtbaar.  
misschien daardoor wel de prachtige muziek  
en de voelbaar goede sfeer tussen de  
muzikanten onderling en met dirigent 
en voorzitter. Dat, in combinatie met de  
bijzondere locatie. We genieten er nog maar 
even goed van, nu het nog kan.

Mis ‘m niet-concertje van St. Gregorius op 5 september in de 
Sint Martinus kerk te Giesbeek!

INGEZONDEN Anneke Nijman



Zaterdag 11 september was de open dag van 
het wind- en zonnepark Bijvanck, gelegen 
tussen Angerlo en Loil. De vier windmolens 
zijn reeds volop in gebruik en nu is er een 
vergunning aangevraagd voor een zonnepark 
van 23 hectare. 
Ruim 300 bezoekers kwamen hierop af en 
matthijs Oppenhuizen van energiebedrijf 
Pure Energie, mede-exploitant van het park, 
antwoordde geduldig alle vragen. De stroom 
van het zonnepark kan, via de bestaande 
kabel van de windmolens richting Zevenaar, 
keurig op het energienet terechtkomen.
minstens een kwart van de 23 hectare wordt 
gebruikt voor landschappelijke inpassing en 
natuur. 
Dit zal gebeuren door het aanbrengen van  
hagen, greppeltjes en knotwilgen. 
Tijdens de open dag konden vijf bewoners  
tegelijk in één van de windmolens het  
controle- en meetcentrum bekijken en na  
5 minuten was het de beurt aan een volgend 
groepje. Je ging met een trap naar binnen, 
maar je kon niet verder naar boven. Alle  
informatie over het zonnepark Bijvanck is te 

vinden op www.zonneparkBijvanck.nl. 
met onze buren en kleindochter Hannah  
bezochten we op de fiets dit gebeuren. 
Ook onze kleindochter Hannah van bijna  
2 jaar lijkt aandachtig te luisteren...
Ik vraag me af hoe het zal zijn als zij  
volwassen is? Zouden we dan nog  

windmolens en zonneparken hebben of zal 
dat dan allemaal achterhaald zijn? 
matthijs Oppenhuizen: “Wat is het alternatief 
nu? We zijn niet getrouwd met windmolens. 
Als er over 10 jaar een efficiëntere opwekking 
van energie mogelijk is, is dat prima!”

Open dag energiepark Bijvanck Angerlo
INGEZONDEN Anneke Nijman
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Op 13 september jl. was het zover. Op deze 
datum bestond de Plusbus Doesburg 30 jaar.
De Plusbus rijdt al vanaf 1991. Het is dan ook 
een bekend gezicht in en om Doesburg. Er 
werken ruim 40 vriendelijke en hulpvaardige 
vrijwilligers.
De eerste voorzitter van de stichting was 
de heer Wim Derksen. Bijna 10 jaar was hij  
voorzitter van de S.A.V. en werd opgevolgd 
door mevrouw Tiny mintjes. Waarna Hans 
Baïs en Jan Ridt het stokje overnamen. Jan 
Ridt is opgevolgd door Theo van Leeuwen. De 
langst zittende actieve vrijwilliger is Gerdien  
Besselink. Zij is inmiddels ruim 29 jaar!!  
vrijwilliger bij de Plusbus, waarvoor hulde.
De Plusbus brengt passagiers veilig van deur 
tot deur en men kan gemakkelijk in een  
rolstoel mee. Is men slecht ter been, dan 
helpt de chauffeur de passagier bij het in- en  
uitstappen. Op deze manier blijft men  
zelfstandig, ondanks een beperking. Of men 
nu boodschappen wil doen, naar familie,  
de huisarts of de kapper wil gaan: de Plus-
bus maakt het mogelijk! men heeft de  
beschikking over 4 rolstoelbussen.
De Plusbus rijdt van Angerlo tot Zevenaar, 
rijdt maximaal zo’n 15 kilometer rondom 
Doesburg. Dus in Doesburg en verder van en 
naar: Angerlo, Arnhem - ziekenhuis Rijnstate, 

Didam, Dieren, Ellecom, Doetinchem, Duiven, 
Giesbeek, Hoog-Keppel, Hummelo, Lathum, 
Rheden, De Steeg, Velp, Wehl, Nieuw-Wehl, 
Westervoort, Zevenaar en Oud-Zevenaar.
Een ritaanvraag (of aanvraag voor meerdere  
ritten) dient minimaal 2 werkdagen van  
tevoren plaats te vinden.
Dit kan zowel telefonisch via 06 41 91 77 57 
op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur of via het Ritaanvraag Formulier. Om de 
telefonische bereikbaarheid te vergroten  
zullen telefoonvrijwilligers van 13.30 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.
De Plusbus is op zoek naar vrijwilligers,  
voornamelijk naar personen die  
kantoorwerkzaamheden willen doen.  
uiteraard zijn handjes aan het stuur ook altijd 
welkom! Als je op kantoor werkt dan neem je 
tussen 08.00 en 13.00 de telefoon aan, plan 
je ritten in en beantwoord je overige vragen  
van mensen. Een beetje bekend zijn met 
een computer, Excel en Word kennis is wel  
belangrijk. De Plusbus werkt met een  
taxirittensysteem dus het inplannen is niet 
ingewikkeld. Wil je vrijwilliger worden bij 

de Plusbus in Doesburg, op kantoor of als  
chauffeur, reageer dan via: 0641917757 of via 
plusbus.doesburg@gmail.com

Wilt u nog meer informatie; 
E: plusbus.doesburg@gmail.com ,
W: www.plusbusdoesburg.nl , of kijk op de 
Facebookpagina van Plusbus Doesburg.

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg (De Plusbus Doesburg 
e.o.) viert zijn 30-jarig bestaan dit jaar

INGEZONDEN Ineke Fortanier

Deze foto is genomen op 31 mei jl. met 
de drone van Ronald Lubbers. Hij maakt  
wekelijk foto’s van Giesbeek en omgeving. 
Deze zijn te bekijken op z’n Facebookpagina: 
www.facebook.com/RonaldLubbersPhotography

Luchtfoto van 
Giesbeek

INGEZONDEN Ronald Lubbers



Op 8 september hebben de leden van het 
IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag), 
bestuurders en raadsleden van de gemeente 
Zevenaar ontvangen bij De Veerstal. Doel van 
deze bijeenkomst was het informeren van 
de Zevenaarse politiek over de geweldige  
kwaliteiten van ons Rhederlaag. Tevens werd 
een inkijkje gegeven in de plannen van de  
recreatieondernemers en de wensen van 
de bewoners in de directe omgeving zoals 
Lathum en Giesbeek met de vraag aan de  
politiek om daaraan medewerking te  
verlenen en ondersteuning te geven. Zij  
kregen een tocht per pont over het  
Rhederlaag aangeboden. Aansluitend was er 
een informatieve raadsvergadering, waarin 
de Raad bijgepraat werd over het Rivier- 
klimaatpark en het Rhederlaag daarbinnen.
De pont die overdag de IJsseloversteek 
maakt tussen Rheden en het Rhederlaag 
was een prima vaartuig om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de toekomst 
van Rhederlaag. In deze informele setting 
kon een ieder zijn verhaal kwijt en konden 
direct vragen gesteld worden. Alles in een  
uitstekende watersportomgeving in een 
groene setting met op de achtergrond de  
heuvels van de Veluwe. Ook de zorgen  
bleven niet onbesproken: de verschillende  
windmolens en de industrieën zijn nu al vanaf 
het water goed zichtbaar. Hoe zal het uitzicht 
over de langere termijn zijn: wordt de groene 
idylle dan verder aangetast? Ondernemers als 
De mars, de Veerstal en ook Leisurelands en 
K3 vertelden over hun recente investeringen  
en over hun toekomstplannen voor  
Rhederlaag. Voor landrotten blijft het  
bijzonder om vanuit het perspectief van 
het water naar Rhederlaag te kijken, op 
een warme namiddag in september met  
aangename temperaturen en een paar  
heerlijke broodjes.
Tijdens de informatieve raadsvergadering 
werden bestuurders en raad bijgepraat over 
het Rivierklimaatpark en over de visie van 
het IGOR. Na een periode van onderzoek en  
inventarisatie waarbij bewoners en  
gebruikers van het gebied zijn betrokken  
bevindt het Rivierklimaatpark (RKP) bevindt 
zich nu in een volgende fase. De komende 
jaren, tot en met 2024, zullen de plannen  
verder worden uitgewerkt. Ruimtelijke  
besluiten en de belangrijkste vergunningen 
zullen worden voorbereid tot en met 2023. 
Begin 2024 zullen er besluiten genomen  
worden over de uitgewerkte plannen. De 
voorbereiding van de uitvoering volgt dan in 
2024 en 2025 en de uitvoering zelf volgt in de 
periode 2025 – 2027. 

Een van de doelstellingen van het RKP is om 
het Rhederlaag te versterken als regionaal 
centrum voor intensieve (water) recreatie en 
de toegankelijkheid te vergroten. Hiervoor 
is het nodig een kwalitatieve verbeterslag  
te maken en de herkenbaarheid van het  
gebied te vergroten. De kwaliteitsslag heeft 
betrekking op de verblijfsrecreatie, het  
voorzieningenniveau, de recreatieve zonering,  
de entrees, de wegen in het gebied,  
energiemaatregelen, sociale veiligheid en 
versterking van natuurwaarden.
In de afgelopen maanden heeft het IGOR 
een startnotitie opgesteld. Deze notitie 
bouwt voort op de toekomstvisie voor het  
Rhederlaag die het IGOR eind 2019 heeft 
gepresenteerd en dient als input voor de 
Planuitwerkingsfase van het RKP. In de notitie 
geeft het IGOR aan wat zij verstaat onder de 
‘kwaliteitsimpuls’ en wat nodig is om deze te 
verwezenlijken. 
Direct grenzend aan natuurgebieden vervult  
Rhederlaag een belangrijke rol als  
recreatiegebied waar sprake is van een goede 
balans tussen natuur/landschap en recreatie. 
Een kwaliteitsimpuls kan worden samengevat  
als een verzameling van maatregelen/ 
ontwikkelingen die er voor zorgen dat 
het landschap en de infrastructuur voor  
vrijetijdsbesteding aantrekkelijk blijven 
voor de recreant. Daarnaast zorgt het voor 
een toekomstbestendig en kwalitatief goed  
recreatief aanbod dat goed past bij de  
behoeften van recreant en toerist en positief  
bijdraagt aan de leefbaarheid voor de  
inwoners van Lathum en Giesbeek. 
Het IGOR heeft samen met gemeente bestuur  
en raad besproken welke maatregelen  
nodig zijn om te zorgen voor een  
aantrekkelijk landschap en een goede  
infrastructuur. De belangrijkste maatregelen  
zijn het behoud van de nu uitstekende  

waterkwaliteit én een goede en veilige  
ontsluiting van het gebied via de marsweg. 
Zij drukken het college en de beleidsmakers 
op het hart om de bestuurders van het RKP 
de ambitie te laten uitspreken de huidige  
kwaliteit van het water te behouden. Dit  
begint met een deugdelijk onderzoek naar 
de huidige waterkwaliteit, waterstroming 
en waterpeil en de te verwachten gevolgen  
van maatregelen in het kader van  
Rivierklimaatpark IJsselpoort hierop.
Een andere zorg, die breed gedeeld wordt, 
is de noodzaak tot herinrichting van de  
marsweg met meer ruimte voor de  
verschillende verkeersstromen, voetgangers, 
fietsers en auto’s, in het hoogseizoen, van  
Rivierweg tot De Veerstal. Daaronder vallen  
ook maatregelen om de entree tot het  
Rhederlaag bij het TOP op de Lathumse Hoek 
her in te richten.
Andere maatregelen die het IGOR heeft  
voorgesteld in het kader van een  
kwaliteitsverbetering op Rhederlaag, zijn:
• Duidelijkheid over beheer en onderhoud 
op het gebied, voor de aanwezige wegen, 
paden en private en openbare terreinen, over 
wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de 
staat daarvan is;
• Ontmoediging van toeristisch autoverkeer 
in Giesbeek en Lathum;
• Het stimuleren van recreatie activiteiten 
op en aan het water, aansluitend bij trends en 
ontwikkelingen in het recreatief aanbod;
• Het realiseren van een zogenaamde  
centimeterbank. Ondernemingen en  
verenigingen worden ernstig beperkt in de 
mogelijkheden voor bebouwing en niet-
riviergebonden activiteiten. Hierdoor kunnen 
zij nauwelijks investeren in het recreatief 
aanbod. Ruimte voor de rivier creëren is de 
enige manier om hier in te kunnen voorzien, 
maar dit is voor individuele ondernemers  

Nieuwsbericht Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag 
september 2021

INGEZONDEN Nanette Tabois
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onhaalbaar. maatregelen die in het kader 
van RKP beoogd worden, leveren ruimte voor 
de rivier op en daarmee ruimte voor niet- 
riviergebonden activiteiten (denk aan  
gebouwen/bouwwerken t.b.v. dag- en  
verblijfsrecreatie). Een centimeterbank is 
een goed juridisch instrument om deze  
ontwikkelruimte te borgen en te kunnen  
benutten. Deze centimeterbank kan dan  
worden ingezet voor bijvoorbeeld een  
aantrekkelijk park met gebouwde dag- en 
verblijfsrecreatie en openbaar groen op 
de Bahrse Pol en voor de bouw van een  
zwembad en strandpaviljoen op recreatiepark 
De Veerstal.
De beoogde verbeteringen kosten geld 
en vragen om investeringen. De Provincie  
Gelderland heeft 50% co-financiering  
toegezegd voor initiatieven van betrokken 
gemeenten, passend binnen het RKP tot 

2024. Ondernemers willen graag investeren 
in de versterking van het recreatief aanbod,  
op het moment dat de centimeterbank die 
mogelijkheden biedt. Van de gemeente 
wordt naast het bieden van ontwikkelruimte,  
gevraagd om te investeren in de kwaliteit van 
de entrees, de herinrichting van de marsweg 
en de ontsluiting van het Rhederlaag in het 
algemeen.
In het IGOR zetten inwoners van de dorpen 
Giesbeek en Lathum, ondernemers op het 
Rhederlaag, verschillende verenigingen en 
andere gebiedspartijen zich onverminderd  
in voor dit gebied met zijn unieke  
eigenschappen, waarvan natuur- en  
landschapskwaliteiten, cultuurhistorische 
waarden en ondernemerskracht de dragers  
zijn. Stilstand is achteruitgang; een  
kwaliteitsimpuls voor Rhederlaag draagt 
bij aan de leefbaarheid van de dorpen,  

perspectief voor de ondernemers en beleving  
van de toeristen. Een toplocatie voor de  
gehele Liemers! 
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de voorzitter van het IGOR,  
Erik metz: erik.metz@live.nl .

De heide is al weer minder intens paars. De 
blaadjes aan de bomen verkleuren of laten 
los. De ochtenden zijn fris en doen verlangen  
naar nog een minuutje langer onder de  
dekens blijven liggen. De dagen worden  
korter. De natuur neemt in deze periode  
afscheid van de naar buiten gerichte zomer 
(normaal gesproken dan hè, want afgelopen 
zomer was natuurlijk drama) en bereidt zich 
voor op naar binnen keren. Als mens doen we 
er goed aan om de richting van de natuur te 
volgen. Klinkt logisch. maar hoe dan?
De natuur doet een stapje terug na een  
periode van groeien en bloeien. Daaaag  
wapperende zomerjurk, korte broek en  
slippers. Welkom warme jas, trui en sokken. 
Isoleren van het lichaam, zodat het beter  
beschermd is tegen wind en kou, dat is wat 
je doet. En wie zich niet aanpast, loopt kans 
om kou te vatten. met dikkere kleding aan en 
een stiller wordende buitenwereld gaat de  
aandacht vanzelf naar binnen. Tijd om je  
reserves weer op te bouwen. Kijk maar 
naar die eekhoorn die een vooraad eikeltjes  
aanlegt. Dus als de natuur aan zijn reserves  
gaat werken, dan is dat een uitstekend  
moment om daar zelf ook mee te beginnen. 
Fysiek en mentaal.
Loslaten 
De herfst staat voor loslaten en vasthouden. 
misschien tijd voor een flinke detox voor een 
‘schoon’ lichaam? Dat is natuurlijk ook een 
vorm van loslaten. maar er hoort ook een 
stukje introspectie bij: terugkijken op het 
afgelopen jaar en de balans opmaken. Wat 
heb je bereikt? Hoe verhoudt zich dat tot je 
verwachtingen, je dromen? Ben je tevreden  
of is er frustratie? Welke spullen heb je  
allemaal verzameld en zijn eigenlijk  
overbodig? Al die gedachten kunnen om-

slaan in nostalgie of zelfs verdriet. Verdriet 
over het verlies van een baan, mooie klus of  
gezondheid. Of wat te denken van  
vriendschappen en relaties die je eens kritisch 
tegen het licht gaat houden. Wat hebben ze 
gebracht? Of hebben ze alleen maar energie 
gekost? Het besef dat niets voor altijd is, doet 
je soms even achter je hoofd krabben.
Vasthouden
maar voordat we de zakdoeken erbij trekken,  
niet getreurd: de herfst brengt niet alleen  
gevoelens van nostalgie en verdriet, maar  
geven ook heldere inzichten. Door introspectie  
krijg je een beter beeld van wat écht  
belangrijk is. Wat heeft je op dagelijke basis 
energie gegeven en is daarom de moeite 
waard om te behouden? En wat heeft je  
leeggetrokken en ga je daarom loslaten. Niet 
altijd even makkelijk, wel nuttig en soms zelfs 
noodzakelijk. 
Longen en dikke darm
Wist je dat vanuit de Traditionele Chinese  
geneeskunde de organen Longen en de Dikke  
Darm aan de herfst verbonden zijn? De  
longen gaan over gevoelens, emoties,  
inspiratie en loslaten. De Dikke Darm gaat 
over het teruggeven (aan de aarde) wat jouw 
lichaam niet meer dient. Ja, dat kun je dus 
ook letterlijk nemen. Geldt trouwens ook in 
materiële zin: als je je huis opruimt, breng de 
spullen die je loslaat dan naar bijvoorbeeld de 
kringloop of het Leger des Heils. Wat voor jou 
afval is, kan voor een ander zeer waardevol 
zijn.
Tips voor de herfst
Dit kun je in deze periode doen om in balans 
te blijven of de balans weer terug te vinden:
• Adem in, adem uit
Nou is ademen sowieso altijd verstandig, 
maar de meesten staan er te weinig bij stil en 

ademen te ‘hoog en oppervlakkig’. Visualiseer 
dat je bij de inademing zuivere energie uit de 
buitenwereld opneemt. Bij de uitademing 
geef je afvalstoffen terug. Dit werkt trouwens  
ook stressverlagend. Probeer het maar eens 
als je buiten je ommetje maakt. Werk je  
ondertussen ook meteen aan je opname  
vitamine D. Iets met twee vliegen en een klap.
• Keep it hot
Als je vaak of snel verkouden bent, betekent  
dit een verminderde weerstand. Het is dan 
ook belangrijk om juist in dit seizoen je nek 
en schouders te beschermen tegen wind 
en koude. Klinkt logisch, niet? En als je je 
best doet om aan de buitenzijde warm te 
blijven, waarom dan niet de binnenzijde  
warmhouden? Liever een warm ontbijt dan 
een koude plens melk bij je cruesli. En liever 
gekookte of gestoomde groenten en soep in 
plaats van rauwkost.
• Ontspullen
Een manier om je hoofd leeg te krijgen, is  
opruimen. Oftewel: ontspullen. Begin met één 
lade en eindig met een compleet opgeruimd 
huis. Draagt ook bij aan een opgeruimde 
geest.
• Blijf flexibel
In beweging blijven is belangrijk om in balans 
te blijven, letterlijk. En vooruit, ook figuurlijk.  
Een flexibel lichaam zorgt ervoor dat je beter  
in je vel zit. meer actieve, dynamische  
sporten helpen daar natuurlijk bij. Die zorgen 
voor conditie en spierkracht. maar vergeet  
niet de rustiger vormen van beweging  
die meer op dieper gelegen spieren en  
bindweefsel werken. Die zijn nét zo belangrijk 
voor de balans. Denk daarbij aan wandelen, 
pilates en yin yoga. Een flexibel lichaam zorgt 
ervoor dat je beter in je vel zit.

Dag nazomer, hallo herfst!
INGEZONDEN      marlies mulder
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KERKDIENSTEN

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

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

Di. 5 okt. 10.00 uur Woorddienst; Dhr. m. Smits
Za. 16 okt. 19.00 uur mariaviering; Dhr. J. ubbink 
Zo. 31 okt. 11.00 uur Boekenmarkt
Di. 2 nov. 10.00 uur Woorddienst; Past. Team
Za. 6 nov. 19.00 uur Allerzielen; Dhr. J. ubbink
Zo. 21 nov. 12.30 uur Jubileumviering; Past. Thanh
Zo. 28 nov. 10.00 uur Oecumenische viering te Lathum; 
   Dhr. J. ubbink

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

We mogen weer kerkdiensten organiseren waarbij mensen  
aanwezig 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!
 
Zo. 3 okt. 10.00 uur mw. Verschure uit Groessen
Zo. 10 okt. 10.00 uur ds. Van Wakeren uit Veenendaal
Zo. 17 okt. 10.00 uur ds. Tr. Hoekstra uit Arnhem
Zo. 24 okt. 10.00 uur ds. L. den Besten uit Zevenaar
Zo. 31 okt. 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
   predikant Lathum/Giesbeek, 
Zo. 7 nov. 10.00 uur ds. H. de Bruin uit Arnhem
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AGENDA
Open Tafel. Kosten € 8,50.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren 
bij Caleidoz tel. 0313-472 888. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De meent in Angerlo

(Volks)dansen: Iedere donderdagochtend Jan Loomanhuus van 
10.00 uur tot 11.00 uur, Ticheloven 2 in Giesbeek

4 t/m 25 okt.  Verkoop Najaarsloten Fanfare St. Gregorius.  
 De trekking is op zondag 7 november in Het Hof van  
 Giesbeek om 20.00 uur.
12 okt.  Algemene jaarvergadering CV Knor- en Knalpot
 Aanvang 21.00 uur. Locatie: Restaurant Zakopane
31 okt.  Boekenmarkt, Sint martinuskerk, Kerkstraat 39 in 
 Giesbeek. van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
6 nov.  PrinsenKeuzeAvond 2021CV Knor- en Knalpot
 Aanvang 20.11 uur. Zaal open 19.15 uur. Locatie: 
 Het Hof van Giesbeek.
19/20 nov.  Speculaasverkoop Fanfare St. Gregorius
26 dec.  Jaarconcert Fanfare St. Gregorius, St. martinuskerk,  
 aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.
2022
9 april  Voorjaarconcert Fanfare St. Gregorius (orkest) i.s.m. 
 Popkoor A Sign of Friendship
14/15 mei  Jubileumweekend Fanfare St. Gregorius in een feesttent  
 op het Dorpsplein
 Zaterdagmiddag: Rondgang met aansluitend een receptie
 Zaterdagavond: Feestavond m.m.v. coverband Cabrio
 Zondagmiddag: muziekfestival op het plein

■ sfin-myburgh.nl

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs 
regelt u het in één keer goed voor 
uw kind. En alle kinderen die in deze 
actieperiode bij RegioBank sparen of een 
JongWijs rekening openen, worden extra 
beloond met een cadeautje. Komt u ook 
langs met uw (klein)kind?

S-Fin & Myburgh
Kampsingel 5a • 6901 JC Zevenaar
Tel : 0316 34 24 33 • info@sfin-myburgh.nl

DE KINDER-
SPAARWEKEN

Van 18 oktober t/m 5 november

• pagina 16 • ANGERLO’S NIEUWS • 9 oktober 2021 •

CP Grafimedia ontzorgt: 
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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
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www.exaqtrob .n l

mondjesmaat worden er weer een feestje of  activiteit georganiseerd.
Ook bij ons: Jeugdraad Giesbeek.
Wij willen de pieten disco en de herdertjestocht weer proberen te  
organiseren. Om dit alles relaxed te laten verlopen heb je best wel een 
aantal vrijwilligers nodig, en die komen we nu juist tekort.
Zou jij ’t gezellig en leuk vinden om dit mee te organiseren laat het 
ons dan even weten.
06 24473258  , groetjes en tot horens .

jeugdraad Giesbeek zoekt  
vrijwilligers

INGEZONDEN Anita Smids

Meer Nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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De collecte voor het Prinses Beatrix  
spierfonds in de tweede week van september 
heeft in Angerlo, Lathum en Giesbeek dit jaar 
1803,85 euro opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor aan de gulle gevers en 
enthousiaste collectanten waarvan sommige  
twee wijken hebben gelopen in verband met  
afnemende collectanten door allerlei  
redenen.
Het spierfonds zet zich in om spierziektes en 
bewegingsstoornissen te overwinnen.
Dit doet het fonds door het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek en het  
verbeteren van de kwaliteit van leven van 
patiënten en hun familie. Dit werk is alleen 
mogelijk dankzij giften van ons allemaal. De 
overheid biedt geen financiële steun. Steun 
uit de samenleving blijft dan ook ongelooflijk 
waardevol en nodig.

Beatrix spierfonds

Ook dit jaar doet Stichting Leergeld de  
Liemers weer mee aan Rabo Clubsupport. 
Deze actie begint op 4 oktober en loopt tot 
25 oktober. Leden van deze bank kunnen  
Leergeld steunen door hun stem uit te 
brengen. met die opbrengst kan deze  
stichting meer kwetsbare kinderen bereiken 
en helpen onder het motto ‘alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen is straks 
meetellen’. 
Stichting Leergeld de Liemers is er voor  
kinderen (van 4 tot 18 jaar) die opgroeien 
in financieel kwetsbare gezinnen. Deze kin-
deren kunnen om die redenen niet meedoen 
aan binnen- en/of buitenschoolse activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.  
Stichting Leergeld de Liemers wil deze  
kinderen wél mee laten doen, want sociale  
uitsluiting is een valse start. Dit gebeurt door 

onder andere het verschaffen van een fiets, een 
laptop, het (deels) betalen van zwemlessen,  
muzieklessen, sportkleding en/of een  
lidmaatschap van een sportvereniging. 
De actie ‘Clubsupport’
De Rabobank verdeelt ieder jaar een  
geldbedrag onder de goede doelen die  
meedoen aan deze actie. De leden van deze 
bank bepalen, door te stemmen, welke stich-
ting, vereniging of club een financiële bijdra-
ge krijgt. Iedere stem brengt een bedrag op. 
Leergeld de Liemers is geheel afhankelijk van 
donaties dus hoe meer stemmen………. 
Een stem uitbrengen 
Alleen leden van deze bank kunnen stemmen. 
Dit stemmen gaat via de RaboApp of Rabo 
Internetbankieren. Stemmen kan eenvoudig 
via de button ’Zelf regelen’. De stemperiode  
is van 4 t/m 25 oktober. Klik voor meer  
informatie op www.leergelddeliemers.nl

Leergeld de Liemers doet mee aan 
Rabo Clubsupport

Steun de 101-jarige fanfare ,zodat zij o.a. hun 
jeugd in opleiding kunnen blijven supporten 
maar ook hun instrumenten kunnen blijven 
onderhouden en nieuwe kunnen aanschaffen. 
Dus ben je lid van de Rabobank bepaal dan 
mee welke club een financiële ondersteuning  
krijgt. Wil je de Giese 
fanfare steunen, breng 
dan je stem uit op 
Gregorius Giesbeek.  
Stemmen kan tot  
zaterdag 25 oktober! 
Na dik 1,5 jaar muziek 
maken op 1,5 meter  
achter gesloten deuren  
in verband met de  
c o r o n a m a a t r e g e l e n  
mogen de muzikanten  
van St. Gregorius  
eindelijk weer los. Zij 
hebben er weer zin in 
en laten weer graag van 

zich horen in Giesbeek, maar ook daarbuiten. 
Namens het bestuur en de muzikanten van St. 
Gregorius tot snel weer tijdens een muzikale 
rondgang of een concert en alvast bedankt 
voor je stem!

Stem op St. Gregorius tijdens de 
Rabo ClubSupport!

De inmiddels 101-jarige muziekvereniging 
Nieuw Leven doet dit jaar weer mee met 
Rabo ClubSupport! Vanaf nu tot 25 oktober  
kun jij, als lid van de Rabobank, je stem  
uitbrengen op onze vereniging. Hoe meer 
stemmen hoe groter het bedrag de Rabobank 
kan schenken aan de vereniging.  Dit bedrag 
zal ten goede komen aan onze (jeugd)oplei-
ding en onderhoud van onze instrumenten.
Breng nu jouw gratis stem uit.
Stemmen kan direct via de Rabo App of  
online via rabobank.nl/clubsupport. 
Alvast hartelijk dank voor je stem!

Muziekvereniging 
Nieuw Leven doet 
mee aan Rabo 
ClubSupport

Jouw stem is geld waard! Als lid van de  
Rabobank Graafschap mag je tijdens de  
Rabobank Clubsupport Campagne stemmen  
op jouw favoriete verenigingen en  
stichtingen. Beslis mee en steun het   
verenigingsleven!  Geef ons jouw stem van 

4 t/m 25 oktober ! dit kan via de Rabo App 
of op rabobank.nl/clubsupport. Jij steunt ons 
toch ook ? Alvast bedankt voor jouw stem! 
Namens GSV’38 en Stichting Oranje  
Evenementen Giesbeek en natuurlijk alle  
andere lokale verenigingen en stichtingen.

GSV’38 speelt samen met judokwai mee in 
Rabobank clubactie

INGEZONDEN
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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.

• Jan en Dinie ubbink-Huibregtse • Gerard en Ria Soethof • H. Dolman  
• Christine Dameskleding Arnhem • H. Heeroma 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!
• 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 • 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 • 
Irma en Felix van Bavel • Bridgeclub Angerlo • Anton en marjan Rabeling • Jos 
en monique Worm • mJ. Dieperink-Oldenboom • Leo en Truus Engelsman • Pelo 
Industrietecniek B.V. • Ir. C.J. Van Velzen • uit de Verf Communicatie • Jan en Willie 
den Hartog-van Beek • J.m.W.m. Pelgrim-Onstein • Jan en Dies te Kortschot • Rudie 
en Ingrid Verheij-van middelkoop • Stg. Vrienden van de Giese Toren • Gerard en 

Ria Soethof • Jan en Dinie ubbink-Huibregtse 
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

 S T U D I O

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

1e & 2e KERSTDAG 
GEOPEND

U kunt nog reserveren.
Bel, mail of reserveer online via www.veerstal.nl

Tijdens de kerstdagen hanteren wij een kersttoeslag van € 5,- per persoon

Ons restaurant is 

dagelijks geopend!
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