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Mijn eerste kus
Vroeger bestonden ze echt: jongens-
scholen. Ik zat er op een. Meisjes  
bestonden niet tot het voortgezet  
onderwijs. Ik was bleu en groen  
tegelijkertijd, die eerste jaren. Naar  
meisje kijken was al teveel, naar ze  
verlangen, dat kwam niet bij me op. 
Jawel, ’s nachts. In een droom zwem in 
naast een klasgenootje, blij, met helaas  
een rasterwerk tussen ons in. Dat  
gedroomde hek bleef lang overeind
Lichamelijk was ik een laatbloeier, lang 
de kleinste in de klas. Alleen al door dat 
lengteverschil durfde ik nooit contact te 
zoeken en dan wordt je gedrag steeds 
onhandiger. 
Uiteindelijk komt die groei dan toch 
op gang en ben je weer op ooghoogte. 
Maar aanspreken, never. In de klas, als 
je samen moet werken aan projecten, 
dan wel, maar dat telt niet. Tot een van 
de meisjes mij vroeg of ik haar achterop 
de fiets naar huis kon brengen, dan zou 
haar vader de fiets met lekke band wel 
ophalen. Goed. We komen aan, zij vraagt 
of ik een kop thee wil. Als ze met de thee 
komt, vraagt ze of ik van suiker hou. Dan 
strooit ze suiker op haar tong. Ik was 
zo onhandig, en eerlijk gezegd bijna 
bang voor dit prachtige schepsel, want  
snappen doe ik het nu nog niet, maar 
dan uiteindelijk toch: die eerste kus.
Ik ben dagen van de wereld geweest. Het 
meisje, qua schoonheid lichtjaren te hoog 
gegrepen voor mij, vergat waarschijnlijk  
de kus. Ik niet. Jaren later kom ik haar 
tegen, zij agente in functie op het  
hoofdbureau,  ik met mijn aanstaande  
vrouw. Mijn lief ziet me van kleur  
verschieten, rood tot aan m’n navel. 
“Wie is dat.” 

Helden uit onze dorpen, 
werkzaam in de zorg

Het was een artikel, dat ik precies een jaar 
geleden geschreven heb. Ik zocht toen 
een vijftal helden uit onze dorpen op, die  
werkzaam zijn of die werkzaam waren in de 
zorg. Wat was ik  onder de indruk van hun 
verhalen. Wat waren we toen trots op onze 
helden in de zorg. We applaudisseerden voor 
hen, we hingen witte shirts met een rood hart 
voor de ramen, het kon niet op. 
In praktisch elk praatprogramma werd het 
afgelopen jaar tot op de dag van vandaag 
iedereen uitgenodigd om te zeggen wat hij 
of zij vindt van corona, van de maatregelen, 

van de lockdown  enz. Of je nu viroloog,  
ziekenhuisbaas, acteur, sportman of  
onderwijzer bent. Eén ding hebben al 
deze mensen in al deze praatprogramma’s  
gemeen, ze en we zijn het niet eens met  
elkaar.  
Maar wat betekent dit alles voor de mensen,  
die werkzaam zijn in de zorg. Ik ga  
opnieuw langs bij de vijf helden, die ik 
toen gesproken heb. Ik vraag hen hoe de  
situatie nu is, hoe het met hen is en hoe zij 
terugkijken op hun werk een jaar later. 
En ik ben nog steeds onder de indruk....

Pastoriestraat 7, 6921 BX Duiven
0316 26 89 09

Vervolg op pagina 6 

Van onze correspondent Anneke Nijman

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

ADVERTORIAL

Duits opleidingscentrum zet Royal Eijkelkamp apparatuur in

Het Duitse Bau-ABC Rostrup, een opleidingscentrum voor de bouw, 
gebruikt een Compact Crawler CPT130 (sondeermachine) voor een 
van de opleidingen. Royal Eijkelkamp heeft al jaren contact met  
Bau-ABC Rostrup. Zo organiseren ze regelmatig beurzen, gericht op 
(bron)boringen, waar Royal Eijkelkamp aanwezig is met een stand. 

Tijdens de laatste editie werd de sondeermachine gepresenteerd. 
Bij Bau-ABC Rostrup waren ze zo gecharmeerd van het apparaat 
dat zij nu de beschikking hebben over de machine zodat leerlingen  
hiermee kunnen werken tijdens de opleiding. Deze mooie deal zorgt 
er mede voor dat Royal Eijkelkamp hierdoor alle grote boor- en  
geotechniekbedrijven in Duitsland bereikt en de machine nog veel 
meer onder de aandacht kan brengen.

Het Bau-ABC Rostrup is een opleidingscentrum van de  
bouwnijverheid van Nedersaksen-Bremen en werd in 1976 in gebruik 
genomen. Het opleidingscentrum is gelegen op een 100.000 m² groot 
terrein waar 24 opleidingshallen staan met samen een capaciteit voor 
7.500 studenten.



PLAT GIES

In de lach geschøte!?
Veurug joar net toen covid 19 un bietje in 
de picture kwam, dacht ik dat ut niet zo’n 
vaart zou lopen. Ei ow un bietje gedijsd hou, 
dan weait da wel øver dacht ik. Doar hek 
mien toch wel un bietje in vergist, want deur 
alle reisbewegingen in de wereld en deurdat  
ut un onzichtbaar iets is, verspreid ut zich 
knap rap. Van mien werk uut vrogger wist 
ik wel dat un ziekte diej oploop deur un  
virus, un heel sociaal gebeuren is. At tur in 
de klas un kind verkouwen was en um zich 
hen aerosolen ant verspreiden was, dan 
hak een of twee op de tien keer un dag of 
vier later ok un snotneus.  Un heel sociaal  
gebeuren dus. Veul coronaontkenners  
zeggen dat ei ow goed verzørg en gezond 
èèt dei dan de ziekte nie krieg ent wut  
allemoal opgebløzen deur de virologen en 
de vaccinindustrie die door achter zit. Mor 
ik was in die tied jong, gezond en verzørgde 
mien goed, mor was soms toch an de beurt 
met zon virusaandoening. Klassen werden  
niet zo goed geventileerd umdat da te 
koud was en ei un keer vanuuut un frisse  
fietstocht nor ow werk, in un werme klas met 
kids kwam dan sloegen ow de wermte en 
musschien ok de aerosolen tegemoet. Lang-
zaam mor zeker zun we now op ut gebied van 
virussen en aerosolen allemoal deskundug  
geworden.  Facesbook, twitter en andere  
sociale media, veranderen soms in  
asociale media, deur de toon die sommugen  
aansloan at iemand un andere mening het 
øver oplossingen veur- of oorzaken van  
besmettingen. De deskundigen op tv zun 
niet aan te sleupen en ieder het vanuut zien 
eigen werkveld weer un iets afwiekende  
mening veur de aanpak. Ut beste kuj mor 
op ow eigen gezond verstand vertrouwen  
en dur uut halen wat ow ut beste liek op 
basus van ow eigen ervaringen aangevuld 
met de kennis van deskundigen. Onder 
die deskundigen schaar ik in ieder geval 
niet Willem Engel of Doutzen Kroes. De  
aerosolen die Maurice de Hond un poosje 
gelejen onder de aandacht bracht zun 
zo gek nog niet um doar rèkening met te  
houwen, verder afstand houwen, goed je 
handen wassen noa bepoalde handelingen 
en ut mondkapje helpen allemoal wel wat. 
En niet te vergèten de prikken tegen ut  
vaccin. Nutuurluk ist niet leuk en vuul ie 
ut ok wel un bietje, mor bang veur prikken 
heurt toch un bietje bi-j kleine kinderen. Ik 
wet nog goed dawwe ons zussie un keer 
mosten vangen toen ze dur uut naaide toen 
we un prik kregen tegen teen of tander. 
Ze zag da wi-j die prik kregen en toen zij 
aan de beurt was ging ze dur vandeur. Die  
zuster zei dat wi-j heur mosten vangen. 
Wi-j nor buuten en tussen de geparkeerde 
auto’s sløten we heur met drie bruurs in en  
leverden heur uut aan de vampierzuster.  
Gemeen hè…drie tegen een.
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De gemeente Zevenaar heeft wegen uit de 
strooiroute-planning gehaald. In Angerlo  
Het Walbekerveld en de Wethouder  
J. Thieckenstraat. In Lathum Dr J.A.  
Visserstraat, De Horst, `t Melkpad en De 
Brink. Als belangrijkste motivatie stelt het 
bestuur: “In Angerlo en Lathum gaat het om 
wegen die we regelmatig moeten overslaan 
vanwege de beperkte breedte van de weg / 
geparkeerde auto`s.”
Voor aanwonenden is dit mogelijk bijzonder 
lastig. Toon Albers heeft de zorgen verwoord 
in een aantal vragen aan de gemeenteraad: 
“Genoemde wegen in de publicatie vallen 
al jaren onder de primaire strooiroute. De  

wegbreedte is al tientallen jaren dezelfde. We 
gaan ervan uit dat de wegbreedtes in onze 
gemeente voldoen aan de eisen. Waarop is 
het argument van een te beperkte breedte nu 
ineens een argument?” Hij wijst er ook op dat 
aan de route nogal wat seniorenwoningen 
liggen en dat, wanneer de bereikbaarheid  
voor strooiwagens een probleem is, dit dan 
ook geldt voor bijvoorbeeld hulpdiensten en 
afvalinzameling. Hij sluit af met de vraag 
of deze aanpassing ook teruggedraaid kan  
worden. Nu de winter begint zijn dit zeker 
zinnige vragen en het is te hopen dat een 
antwoord arriveert voor de sneeuw. 

Kritiek op wijziging strooiroutes

Als je echt iets mag wensen, wat zou je dan 
graag willen? Voor inwoners van Angerlo  
worden hun wensen misschien wel  
werkelijkheid deze kerst! De komende 
week ontvangen zij een wenskaartje in de  
brievenbus waarop ze hun wens kunnen 
schrijven. Op zondag 19 december staat 
er een grote kerstboom bij De Meent, die 
dienst doet als wensboom. De vrijwilligers 

van Dorpsraad Angerlo, die initiatiefnemer 
zijn van deze actie, vinden het namelijk  
tijd voor wat positiviteit, verbinding en  
gezelligheid. Tussen 13 en 15 uur staat de 
Glühwein klaar, is er voor de kinderen wat 
lekkers én… misschien komt je wens uit! 
Natuurlijk houden we rekening met de  
anderhalve meter afstand.

Komt jouw wens uit deze kerst?
INGEZONDEN Dorpsraad Angerlo

INGEZONDEN Gemeente Zevenaar

Twee jaar geleden kreeg de Paulusschool 
in Giesbeek een grote schok: de inspectie  
beoordeelde de school als ‘zeer zwak’. Vooral 
de (toets)resultaten waren onvoldoende. 
Het was voor iedereen schrikken. Kinderen,  
ouders en team vonden (en vinden) de school 
nog steeds een zeer fijne school, waar een veilig 
klimaat is en waar iedereen zich thuis voelt. 
Na de eerste schrik is de school meteen aan 
de slag gegaan met een verbetertraject. Dit 
viel niet mee, want de eerste coronaperiode  
met lockdown zorgde voor de nodige  
uitdaging. Het team is dan ook bijzonder 
trots dat het tijdens de lockdown geen  
onderwijsachterstand heeft opgelopen.  
Natuurlijk was dat niet mogelijk geweest  
zonder de ouders, die zich onverminderd  
ingezet hebben om thuis met hun kinderen te 
werken aan schooltaken. 
Trots
Na de eerste lockdown volgden meerderen, 
maar de Paulusschool denkt in mogelijkheden  
en is nooit gestopt met de inzet op betere  
resultaten en het opzetten van een  
gestructureerd kwaliteitssysteem. Daarbij 
is ook ondersteuning geweest van de Vlie-
gende Brigade van de PO-Raad, die met raad 

en daad heeft bijgestaan. Met trots kan de 
school nu zeggen dat alles weer prima op 
orde is. De resultaten zijn goed, er is een  
uitstekende kwaliteitszorg en er wordt  
planmatig gewerkt aan en gericht op een 
constante ontwikkeling van het onderwijs-
systeem. De beoordeling van de inspectie was 
dan ook weer helemaal voldoende! 
Nieuwsgierig zijn
Natuurlijk rust de Paulusschool niet op de  
lauweren en wil zich steeds blijven  
ontwikkelen en verbeteren. Net zoals dit  
tegen de leerlingen gezegd wordt: “Er is altijd  
wat nieuws te leren!”. En net zoals de  
Paulusschool leerlingen uitdaagt om  
nieuwsgierig te zijn, zo zal ook de  
Paulusschool nieuwsgierig blijven en steeds 
op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden.  

Paulusschool weer voldoende!

BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!

INGEZONDEN Paulusschool
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Voor alle kaarten, cadeaus en bloemen
het zijn er teveel om op te noemen.

Mede door uw warme belangstelling en
aanwezigheid, werd onze feestdag een
een onvergetelijke herinnering.

Hartelijke groetjes,
Adriaan en Ineke Worm

Bedankt

In Lathum
Ze zijn er weer: de ambachtelijke oliebollen  
en appelflappen uit Lathum. Je kunt vanaf 
nu weer bestellen! Vanzelfsprekend onder 
de geldende coronamaatregelen en daardoor 
een aangepaste werkwijze. De opbrengst  
van de oliebollenactie is voor de  
restauratiewerkzaamheden in en om het 
mooie monumentale Lathumse kerkgebouw. 
De oliebollen kosten per 5 stuks € 2,50. 
De sneeuwbollen per 5 stuks € 2,30 en de  
appelflappen per 5 stuks € 2,80. Op  
www.lathumseoliebollen.nl vind je het  
bestelformulier. Je kunt ook een e-mail sturen 
naar lathumseoliebollen@live.nl en het kan 
zelfs telefonisch: 06 – 2254 2177. 
Bestellingen kun je afhalen bij Het Gebouw, 
Kerkstraat 16 in Lathum. Bij het ophalen  
vragen we je zoveel mogelijk alleen te komen 

om eventuele wachtrijen zo kort mogelijk  
te houden. Wil je zoveel mogelijk gepast  
betalen? Wij hebben namelijk geen  
pinmogelijkheden. 

In Giesbeek
Ook dit jaar organiseert de afdeling Jeugd 
van G.S.V.’38 weer een oliebollenactie in 
Giesbeek. De opbrengst komt ten goede aan 
de afdeling Jeugd. De prijs van de oliebollen 
is net als vorig jaar 5 stuks voor € 4,50 en  
10 stuks voor € 7,00. 
De oliebollen leveren we op donderdag  
30 december bij je thuis af. Dat gebeurt 
vanaf 10.00 uur. Onze bezorgers dragen een 
mondkapje en houden de gewenste afstand. 
Bij aflevering betaal je de oliebollen. Wij  
verzoeken je dringend om dit gepast te doen, 
bij voorkeur in een envelop. Je kunt die dag 

de oliebollen ook vanaf 12.00 ophalen in de  
kantine van G.S.V.’38 aan de Meentsestraat 
109 in Giesbeek. Kom bij voorkeur alleen, 
draag een mondkapje en houd je aan de  
aangegeven regels. Alleen daadwerkelijk vóór 
26-12 bestelde oliebollen kun je afhalen, vrije 
verkoop is niet mogelijk! 
Bestellen kan rechtstreeks via de website 
of Facebook van GSV’38. Doe dit uiterlijk  
26 december. Je kunt je bestelling ook via 
e-mail doorgeven aan eef.h@kpnmail.nl. 
Vergeet dan niet om duidelijk het aantal  
oliebollen en je naam en adres te vermelden. Of 
vul het bestelformulier in en geef deze af aan 
Eef Hammink (Bongerd 10) óf Hans Wieggers  
(Klaverweide 51) uiterlijk 26 december.  Het 
bestelformulier vind je onderaan de flyer die 
we eind november bij iedereen in Giesbeek in 
de brievenbus gestopt hebben.

Oliebollen!!!

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling en steun na het overlijden van 

mijn man, onze vader en opa 

Jan Otten

Het was hartverwarmend.
 

Henny
Trudi

Marga en Jolene
Jacqueline

Oude metalen komen 
we graag ophalen.

Bel even 06-10252829 
of 06-12604822

Fanfare St. Gregorius 
is u erg dankbaar.

FAMILIEBERICHTEN

In 2022 zou de Ds. Jonkersschool uit Lathum 
100 jaar hebben bestaan, maar in de zomer  
van 2021 sloot de school definitief de  
deuren. Helaas is het niet gelukt om in 
2021 het afscheid te vieren zoals de school 
voor ogen hadden. Wel was er voor de  
schoolgaande kinderen een leuke afscheids-
week. De oudercommissie heeft in de laatste 
week allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 
Daar was de reüniegroep ook bij betrokken. 
Het schoolplein was versierd, er was een  
dansuitvoering, de kinderen gingen naar 
de Efteling, er was een opvoering van de  
eindmusical en als afsluiting was er het  
Jonkers Festival op vrijdag 16 juli 2021. Een 
leuke week, met een lach en een traan. 
Aanmelden voor reünie 
Volgend jaar zou de Ds. Jonkersschool  
100 jaar hebben bestaan. De reüniegroep 
hoopt dan een reünie te kunnen organiseren.  
Heb je op deze school gezeten en vind je 
het leuk om naar reünie te komen? Meld je 

dan alvast aan via lathum2021@gmail.com  
met de vermelding in welke periode je een 
band had met de school. Je kunt ook de  
Facebookpagina Reünie Ds Jonkersschool  
bekijken. Geef bij je aanmelding ook meteen  
je e-mailadres, je (meisjes)naam en je  
geboortejaar door. De reüniegroep hoopt 
op de komst van oud-leerkrachten,  
bestuursleden en leden van de  
oudercommissies. Kortom iedereen die de 
school een warm hart toedraagt, is van harte 
welkom. 
In die bijna 100 jaar zijn talloze herinneringen  
ontstaan, waarvan de reüniegroep er  
zoveel mogelijk willen verzamelen. Daarvoor  
hebben wij jouw hulp nodig! Heb je foto’s, 
video’s of anekdotes? Stuur ze dan door naar 
lathum2021@gmail.com. 
Reüniegroep: Nataschja Künne, Miep van  
Hunen, Ariane du Croix, Linda Künne en 
 Judith Ribbers

Afscheid & reünie van Ds. Jonkersschool

Namens het Angerlo’s Nieuws 
wensen wij u hele fijne kerstdagen 

en een gelukkig en gezond nieuwjaar!
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COLOFON

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Fotoherkenning Angerlo, Giesbeek en Lathum

CULTUURHISTORISCH

Fanfare St. Gregorius 55 jaar
In deze rubriek gebeurt het niet vaak dat 
onmiddellijk duidelijk uit welk jaar de 
foto afkomstig is, maar bij de foto van het  
55-jarige bestaan van Fanfare St. Gregorius 
dat is anders. Op deze foto uit 1975 staan de 
volgende personen: 1 = Eduard Smeets; 2 = ?  
3 = Henk Wolf; 4 = ? 5 = Evert Rooding;  
6 = Bart Vreman; 7 = ? 8 = Karel Witjes;  
9 = Hr. Gielink; 10 = Hr. Bisseling? 11 = Wim 
Worm; 12 = Jan Wieggers.
Natuurlijk zijn we op zoek naar de  
ontbrekende namen en waar de foto is  
gemaakt. Wat waren de functies van deze 
mensen?

Stropdas
De vorige maand gepubliceerde foto van de 
groep jongens op vakantie op het eiland Texel 
heeft meerdere reacties opgeleverd. 

Van Harry Pelgrim kregen we de volgende  
namen: 1 = Jan Ubbink; 2 = Martin Ubbink;  
3 = Gerard Ubbink; 4 = Harry Pelgrim;  
5 = Antoon Ubbink; 6 = Peter Ubbink;  
7 = Gerard Winterink. De foto is uit 1966. 
Harry Pelgrim doet zijn verhaal: “Ik was 
toen 17 jaar. De houtjes/touwtjes tent was  
gehuurd bij Sanders in Arnhem. Het was 
een 6-persoonstent, waar we met 7 man in  
sliepen. Daardoor lag Jan nog wel eens buiten 
te slapen. Om te eten hadden we achterop de 
pickup van vader Winterink een grote plank 

meegenomen. Het was met 2 kratjes bier 
de eettafel. Ja, zo ging dat in die tijd. Het 
was voor mij de eerste vakantie. Mijn broer 
vroeg nog, waarom we in een colbertje met  
stropdas liepen. Je reisde in die tijd niet in een 
korte broek, althans wij niet”.

Indien u gegevens heeft over deze of  
andere foto’s, dan kunt u contact opnemen 
met:  Hanny Bolck tel. 06-14522804 en via 
email: h.bolck@t-mobilethuis.nl , of gewoon 
in de bus: H. Bolck, Burg. van Rielstraat 14, 
6987 AZ Giesbeek. 

Meer nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl
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Maartje van Beersum
Maartje werkte als verpleegkundige op de  
afdeling acute zorg in het Slingeland- 
ziekenhuis in Doetinchem. Tijdens de eerste  
golf van corona in 2020 liep het aantal  
opnames op de afdeling acute zorg terug, 
omdat mensen niet meer naar de huisarts  
durfden. Dit betekende dat collega’s  
uitgeleend konden worden aan de corona-
afdeling. 
Maartje heeft een lange staat van dienst in 
het Slingelandziekenhuis, maar corona heeft 
meer met haar gedaan dan ze zelf verwacht 
had. Eind september 2020 heeft ze gas terug 
moeten nemen, maar met kerst 2020 was het 
alweer volle bak aan het werk. 
Maartje vertelt: “Door alles wat je op de  
corona-afdeling ziet: ernstig zieke mensen,  
hele benauwde mensen, mensen die  
overlijden aan corona, word je angstiger. Bang 
dat je zelf ook besmet wordt. En ondanks 
dat ik gevaccineerd ben, kreeg ik afgelopen  
zomer in juli zelf corona. Ik ben daar vreselijk 
ziek van geweest. Collega’s schrokken hier 
ook heel erg van. 
In april van dit jaar is mijn oma van ouderdom 
overleden. Zij kreeg op het einde van haar  
leven palliatieve zorg. Dit werd gedaan 
door een palliatief team en via hen ben ik in  
contact gekomen met het Technische  
Gespecialiseerde team. In mei heb ik met 
hen een dagje meegelopen en ben ik, na 18 
jaar gewerkt te hebben bij het Slingeland- 
ziekenhuis, op 1 september begonnen 
bij de Stmg (Stichting thuiszorg midden  
Gelderland). Ik werk hier bij de technisch 
gespecialiseerde thuiszorg. Denk hierbij 
aan chemo’s afkoppelen, dialyse aan- of  
afkoppelen, een baby’tje thuis antibiotica 
geven via infuus en moet ik soms ook naar 
iemand die positief getest is op corona. Ik 
ga dan op huisbezoek van Lobith/Tolkamer,  
Arnhem tot aan Oosterbeek, Renkum. Ik doe 

dit werk samen met 7 collega’s. We zijn een 
zelfsturend team, wat betekent dat we voor 
een groot deel samen de invulling van ons 
werk bepalen. 
Het is niet te vergelijken met het werk in het 
ziekenhuis en nu het weer zo druk is in het 
ziekenhuis, heb ik soms het gevoel dat ik moet 
helpen. We zijn daar samen zo diep gegaan. 
Ondanks alles is het werken in de zorg voor 
mij toch het mooiste wat er is, zowel in het 
ziekenhuis als bij de Stmg.” 

Jolanda van Oort 
Jolanda is sinds 2002 als herintreder  
verpleegkundige werkzaam in ziekenhuis 
Rijnstate in Arnhem.
Ze heeft zelf ook corona opgelopen in het 
werk, waar ze twee weken goed ziek van is 
geweest. Ook haar man, thuiswonende zoon 
en dochter moesten hierdoor twee weken in 
quarantaine. 
Jolanda vertelt: “Alleen van mei t/m  
september hebben we op normale kracht 
kunnen werken. Een ouderenafdeling was 
na de vakantie weer open, maar moest al 
heel snel weer sluiten door onderbezetting  
vanwege corona. Het afgelopen jaar heb ik 
heel veel op andere afdelingen gewerkt. Dat 
gaf heel veel onrust, omdat ik soms pas de 
avond van te voren hoorde, waar ik moest 
werken. 
De zorg op de IC met corona patiënten is 
zwaar, afgezien dat deze zorg voor corona 
-patiënten nu beter gestroomlijnd is dan 
een jaar geleden. De bezoekersregeling bij  
iemand met corona, die komt te overlijden, 
is heel moeilijk. Normaliter mag er maar één 
persoon per dag op bezoek bij een (corona-) 
patiënt en bij overlijden mogen er twee 
keer twee bezoekers per dag bij. Dit is nu  
opgeschroefd naar eventueel vier keer twee 
bezoekers. Maar hoe regel je dat bijvoorbeeld 
bij grote gezinnen uit de Biblebelt? Er is veel 
meer opstandigheid bij bezoekers.
En kleinkinderen mogen er al helemaal niet 
bij. Wij als verplegend personeel worden daar 
dan op aangesproken, terwijl wij geen boa 
(buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn. 
Ik zie kerst en Oud en Nieuw zwaar in. We 
zijn met te weinig mensen. Normaliter 
werk je bijvoorbeeld in de nacht met één  

verpleegkundige en één helpende, met corona-
patiënten moet je met vier verpleegkundigen 
en één helpende werken. In Rijnstate hebben  
we nu 51 bedden voor corona-patiënten en 
10 corona-patiënten op de IC. Als je weet 
dat deze enorme druk tot januari zou duren, 
zet je de schouders eronder en dan gaat dat 
ook. Maar nu vraag je je af hoe lang het gaat  
duren. Toch blijft het een prachtig vak en wil 
ik niets liever dan patiënten optimaal comfort 
bieden.”

Heidi Boogman
Heidi werkt inmiddels 32 jaar, als  
voedingsassistente/horeca- en huiswinkel 
medewerkster bij Elver in Nieuw-Wehl. Elver  
is er voor mensen met een verstandelijke 
en lichamelijke beperking. Elver betekent: 
“Elk verhaal”, elk mens heeft een eigen 
verhaal, waar aansluiting bij gezocht wordt. 
Elver is een samengaan van Fatima met  
Schreuderhuizen Arnhem. 
Heidi aan het woord: “Alles is de afgelopen 
zomer weer rustiger geworden. Zo was de 
dagbesteding weer open voor zowel interne 
als externe cliënten.
De bewoners met een ‘hoger’ niveau  
begrijpen wel dat je door corona geen  
handen meer mag geven, maar een boks en 
dat de 1,5 meter regel nog steeds geldt. Voor 
de bewoners met een ‘lager’ niveau is dat 
toch wat moeilijker. In september/oktober is 
er door de tweede golf langer gewacht met 
het sluiten van de dagbesteding. Het gevolg 
hiervan was dat de corona Elver flink in zijn 
greep had en de ene na de andere groep 
in quarantaine moest. Bij vaststelling van  
corona moeten de groepen tien dagen in  
quarantaine en de maaltijden worden dan 
weer in plastic 3 vakschalen aangeleverd. 
De druk op het werk is nu veel groter, ook 
door te weinig personeel. We zoeken ook 
nieuwe mensen, die affiniteit hebben met 
voeding en horeca. 

van onze correspondent Anneke NijmanVervolg van voorpagina 



Wij knokken ook nu weer door om deze golf 
te overwinnen.
Ik werk nu zelf twee dagen bij de voeding en 
drie dagen in de huiswinkel. In de huiswinkel 
kunnen zowel bewoners als mensen uit het 
dorp boodschappen doen. Deze combinatie is 
leuk.
Wat me wel opvalt is dat de groepen  
creatiever geworden zijn. In quarantaine  
worden er bijvoorbeeld pannenkoeken en  
appeltaarten gebakken door de groepen  
bewoners. Ook wordt er meer geknutseld. De 
bewoners zijn op het moment overprikkeld. 
Dat is overigens niet door de corona, maar 
door feestdagen.”

Wilman Delleman
Wilma heeft 46 jaar in de zorg gewerkt, haar 
laatste periode op de afdeling oncologie van 
Rijnstate. Maar sinds vorig jaar is Wilma met 
pensioen. 
Wilma aan het woord: “Als ik terugdenk aan 
de laatste periode van mijn werk, dan voel ik 
nog de enorme collegialiteit, het teamgevoel  
blijft groot. Ik voel ook nog de enorme  
werkdruk. Zoals het feit dat collega’s  
uitgeleend werden aan de afdelingen van 
corona-patiënten. Drie collega’s hebben daar 
vervolgens zelf corona gekregen en zijn daar 
nog steeds niet helemaal van opgeknapt. 
Alles wat je ziet is verdeeldheid, zowel in  

Nederland als in Europa, maar ook  
wereldwijd. Tussen de rijke en de arme  
landen. De vele meningen en de tweespalt in 
de politiek. Ik hoop dat het ons niet teveel uit 
elkaar drijft. 
Ik ben ervan overtuigd dat corona onder ons 
blijft en dat dit een apart specialisme gaat 
worden. 
Nu ik niet meer werk heb ik tijd voor andere  
dingen, zoals mijn kleinkinderen en  
mantelzorg voor mijn moeder. Ondanks alle 
ontwikkelingen kijk ik met veel plezier terug 
op mijn werkzame leven in de zorg.” 

Nick Schild
Nick werkt sinds 2014 als verpleegkundige 
op de ambulance voor de veiligheidsregio  
Gelderland-Zuid. Er is een prima  
samenwerking tussen ‘de driehoek’:  
brandweer, ambulance en politie. Ook 
de huisarts kan de meldkamer van de  
ambulance bellen. Daarna geeft de  
meldkamer een ambulance opdracht om de 
patiënt op te halen. Driekwart van de ritten 
zijn nu corona-gerelateerd. Bij een corona-
verdenking wordt corona-beschermende 
kleding gedragen. De werkgever zorgt voor 

prima beschermende kleding en middelen. 
Nick aan het woord: “Het is nu drukker dan 
vorig jaar. Het ziekteverzuim onder artsen en 
verpleegkundigen is groot. Meestal staat er 
in de melding of een patiënt gevaccineerd is. 
Bijna alle patiënten met corona-gerelateerde  
klachten, die wij ophalen, zijn niet  
gevaccineerd. Wij kijken niet naar deze  
achtergrond. Ik denk alleen: ‘Jammer dat je 
dit jezelf aandoet’. Werken op de ambulance  
en doodzieke mensen met corona  
gerelateerde klachten ophalen is zwaar. Er 
moet thuis afscheid genomen worden en dit 
is hartverscheurend. Familie/dierbaren mogen 
niet mee in de ambulance. Ik gun mensen  
altijd even hun privé-moment. Je weet ook 
niet hoe het verloop van de ziekte zal zijn. 
Iedereen krijgt dezelfde goede zorg in  
Nederland. Wij hebben de eed afgelegd 
om die goede zorg te leveren. Wij kunnen 
de discussie ook niet voeren of je je wel 
of niet moet laten vaccineren. Bij hart- en  
vaatziekten zijn het vaak patiënten die te 
zwaar zijn of bij longkankerpatiënten die  
gerookt hebben. Daar kunnen wij ook niet 
iets van vinden. Wel ben ik blij dat ik de  
booster nu gehad heb. 
Zelf heb ik in de eerste golf corona gehad 
en heb ik van 14 april tot 12 mei op de IC  
gelegen. Daarna nog 2 weken in het  
ziekenhuis en 2 weken in revalidatiecentrum 
Klimmendaal. Hierdoor zijn de zenuwen in 
mijn beide onderbenen en voeten aangetast. 
Gelukkig werk ik op de ambulance en word 
ik meestal voor de deur afgezet. Op de IC 
van Rijnstate heb ik de meest fantastische 
zorg gehad en ook de spoedeisende hulp van  
Rijnstate is geweldig. Daarnaast was mijn 
vrouw ook door mij besmet, maar gelukkig 
met milde klachten.” 
We sluiten ons gesprek af. Nick zegt: “Ik 
heb een prachtige baan, maar hoop dat we  
corona snel achter ons kunnen laten.”
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Sinterklaas kwam ook dit jaar met zijn Pieten 
op bezoek in het Kulturhus De Brede Blik in 
Giesbeek en bezocht daar de Kinderopvang 
en de Paulusschool. Vanwege zijn drukke 
werkzaamheden had hij zijn bezoek over 
twee dagen verdeeld.
Sinterklaas bezocht eerst op donderdag  
2 december de Kinderopvang van Human  
Kind en op vrijdag 3 december de  
Paulusschool. Op vrijdag waren er ’s morgens  
al zeer vroeg volop Sinterklaasliedjes te  
horen op het schoolplein, tot het moment 
dat de Sint arriveerde in een bijzonder mooie 
Landrover, waarbij zelfs enkele pieten op het 
dak zaten.
Het gezelschap kreeg een bijzonder warm 
welkom door alle leerlingen en waarnemend 
schooldirecteur Karin. Na het welkomstwoord 

gingen docenten, leerlingen en de Sint met 
zijn Pieten (na een coronacheck) naar binnen 
om daar het sinterklaasfeest voort te zetten. 
Na afloop kreeg iedereen te horen dat de Sint 
en zijn Pieten het feest zeer geslaagd vonden 
en graag ook volgend jaar weer terug willen 
komen.

Daaaag Sinterklaasje!
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 3.700Wp
Verwachte jaaropwekking 3.330 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 370Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3000D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 4.235,-
BTW voordeel  €    655,-
Restantbedrag  € 3.580,-

Actiecode: #DECEMBER 2021

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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Kerstmis een van de belangrijkste feestdagen.  
Het wordt echter niet overal op dezelfde  
manier gevierd. Doordat Nederland zo’n  
grote culturele mix is, kun je kennismaken 
met kersttradities uit verschillende delen 
van de wereld. In Nederland doen we dat 
met maar liefst twee kerstdagen, cadeautjes  
onder de kerstboom, Allerhande-recepturen 
en fondue. Maar hoe doen andere culturen 
dat? 

Risheline (Giesbeek) van Curaçao
Op Curaçao zeggen wij Bon Pasku, vrolijk 
kerstfeest! Bij ons worden er vooral veel  
voorbereidingen gedaan op de 24e  
(Noche Buena), vooral veel schoonmaken. 
Iedereen moet een handje meehelpen. Of 
dit nou boodschappen doen is of meehelpen 
in het huishouden! Al het oude moet eruit 
om plaats te maken voor het nieuwe. De  
bijgelovige mensen gaan nog een stapje  
verder en gebruiken ook rituelen, zoals  
wierook en heilig water om alle boze geesten  
uit te drijven. Ondertussen worden er in 
de keuken allerlei traditionele recepten  
klaargemaakt, zoals een ‘ham di pasku’  
(grote beenham), maar ook ‘sult’  
(varkensoren) of een ayaca-pakketje van  
maïsmeel gevuld met kip en omhuld in  
bananenblad. Dat wordt allemaal  
klaargemaakt, zodat dit op 1e kerstdag in het 
bijzijn van familie kan worden opgediend.
Ook is er de 24e vaak nog ruimte om naar 
de kerkmis te gaan. Op Curaçao is het  
grootste gedeelte van de bevolking katholiek,  
dus daar hoort een kerkmis echt wel bij. Op 
eerste kerstdag is het een prettige chaos 
met keiharde muziek. Vaak ouderwetse  
kerstnummers. Iedereen is druk bezig. De tafel 
wordt uitgebreid gedekt, de kinderen worden 
mooi aangekleed en de kapsels zijn net even 
extra mooi. En dan samen aan tafel. Er wordt 
gegeten, gelachen, gezongen en gedanst.  
Tweede kerstdag is dan een beetje een  
rustdag van alle hectiek van de dagen ervoor.  
Er wordt ook weer gegeten, maar vaak  
minder groots en uitgebreid dan eerste  
kerstdag. Een gezellige boel is het, vol  
tradities en vertier!

Xiao Hui Chiu (Giesbeek) uit China
Wij wonen in Giesbeek en kwamen uit Zuid-
China. Slechts 1% van de Chinese bevolking 
wordt als christelijk beschouwd, De meeste 
mensen vieren dan ook geen Kerstmis en 
kerstbomen zie je alleen in een of twee 
grote steden. De laatste jaren komt Kerstmis 
wel meer op de voorgrond. Mensen vinden 
het een goede gelegenheid om tijd door te  
brengen met hun dierbaren en maken van de 
gelegenheid gebruik om een gezellige avond 
door te brengen met degenen die dicht bij 
hen staan. Het is gebruikelijk dat jongeren op 
kerstavond met hun vrienden samenkomen  
en de avond doorbrengen in een beter  
restaurant, karaokebar of nachtclub.  
Interessant is dat veel mensen naar  
fastfoodrestaurants, zoals McDonald’s, gaan 
en deze restaurants spelen er nu ook op in 
door speciale kerstfeesten te organiseren. Wel 
vieren in China een hele grote feestdag voor 
het Chinese nieuwe maanjaar. Deze feestdag 
valt tussen 21 januari en 21 februari. Dus  
tegen die tijd willen we je daar graag meer 
over vertellen.

Ewa (Lathum), Anna (Giesbeek) en  
Marzena (Giesbeek) uit Polen
Voor veel Poolse mensen is Kerstmis de  
belangrijkste feestdag van het jaar. De  
voorbereidingen starten al dagen tevoren. 
Polen kent prachtige tradities, die hier in  
Nederland en andere West-Europese  
landen totaal onbekend zijn. Dit komt omdat 
de meesten afkomstig zijn uit de cultuur en 
heidense overtuigingen van voorchristelijke  
Slaven. Er zijn, net als in Nederland,  
twee kerstdagen. Maar de mooiste en  
belangrijkste is kerstavond. Op 24 december 
is vanaf ’s ochtends vroeg de geur van koken 

van traditionele gerechten in huis te ruiken. 
Het is een van onze tradities om de hele dag 
heel weinig te eten. Ook geen vlees, maar vis. 
Een belangrijk punt is om de kersttafel voor 
te bereiden met wat hooi onder het witte 
tafelkleed. Het staat symbool voor het hooi 
waarop Jezus werd geboren. Met kerst mag 
niemand alleen zijn. Daarom wordt bij het 
opdekken van de tafel altijd een extra bord 
neergezet. Als alles klaar is, wachten we op 
het verschijnen van de eerste ster. Als dat  
gebeurt, starten we met het feest. Het  
kerstdiner begint met het delen van de  
hostie met elkaar, samen met de beste  
wensen. Daarna kunnen we aan tafel. De  
traditie is om minimaal 12 gerechten op tafel 
te hebben. Het verschilt per regio wat er op 
tafel komt, maar het zijn minimaal: vis zoals  
karper en haring, gedroogde paddestoelen-
soep of rode borsjt, maanzaadschotels,  
dumplings met zuurkool en paddestoelen, 
maar ook groenten in diverse vormen en om 
te drinken, compôte uit gedroogd fruit etc. Na 
het eten zingt de hele familie kerstliederen en 
daarna is het moment waar vooral kinderen 
op hebben gewacht: cadeautjes onder de 
kerstboom vandaan halen. Waar de cadeaus 
vandaan komen, hangt ook af van de regio. 
Soms worden geschenken gebracht door een 
pasgeboren Jezus, soms door een ster en - in 
het oosten van het land - door grootvader  
vorst. Dit is echter nog niet het einde 
van de avond. Om middernacht is er een  
middernachtmis in de kerk. Vooral voor  
kinderen is het een bijzondere afsluiting 
van de dag. Polen die in Nederland wonen,  
proberen de mooie tradities voort te zetten,  
maar steeds vaker maken we ook graag  
gebruik van de Nederlandse tradities. Tot slot 
wensen we je vrolijke kerstdagen, oftewel: 
Wesołych Świąt!

Fijne kerstdagen, Bon Pasku, Wesołych Świąt, ديجم داليم ديع en 
Boldog karácsonyt!
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Dagelijks verse biologische 
melk in onze melktap.

Vleespakketten van eigen 
vee te bestellen via de 

website, heerlijk voor de 
feestdagen.

Het is hier 
(h) eerlijk genieten!

www.deklaver.com

7 dagen per week open van 8.00 - 20.00 uur
Fam. van der Cruijsen, Bingerdenseweg 17, Angerlo

C @bioboerderijdeklaver | Tel. 06 25 59 37 74

De KLaver advertentie 9,4x13,6 cm.indd   1 04-11-2021   13:43

B &B  E N 
W E L L NE S S

D E  WA A L H OE VE

Boek nu 2 uur Privé Wellness 
en/of een Duo-Massage 

arrangement.
info@dewaalhoeve.nl

06-47990954
www.dewaalhoeve.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

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

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

D i j k s e s t r a a t  3 8 B   6 9 4 2  G D  D i d a m

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

www.exaqtrob .n l

Manal (Giesbeek) uit Syrië
Met mijn gezin woon in ik Giesbeek en 
kwam uit Syrië. Aangezien we moslim 
zijn, vieren we geen kerst. Maar we ver-
tellen je graag over de ramadan die zal  
plaatsvinden tussen 1 april 2022 en 1 mei 
2022. In onze taal zeggen we: داليم ديع 
(vrolijk kerstfeest)  ديجم

Nikoletta (Giesbeek) uit Hongarije
De grote kerstvoorbereidingen in Hongarije 
beginnen met Advent. Bijna elk huis heeft een  
adventskrans die velen zelf maken. Op de vier 
zondagen voor kerst worden de vier kaarsen 
op de krans één voor één aangestoken. Dus 
in het laatste weekend lichten ze alle vier  
tegelijk op.
De vensters van de adventskalenders zijn 
dagelijks geopend van 1 tot 24 december,  
met een klein cadeautje in elk zakje, meestal  
chocolade. Op 5 december zetten de  
kinderen de schoongemaakte schoenen in 
het raam en vult de kerstman (Télapó) ze met 
lekkere snoep.  Stoute kinderen krijgen een 
stok (virgács) . Er zijn de hele maand door het 
hele land heen veel muziekprogramma’s en 
kerstmarkten met handwerk, heerlijk eten en 
de geur van glühwein. Wist je dat in 2018 de 
mooiste kerstmarkt van Europa in Boedapest 
was?! Na 20 december zeggen we “geen 
gras groeit in Hongarije”: de meeste vrouwen 
gaan op vakantie en bereiden zich voor om 
schoon te maken, te bakken en te koken voor 
de feestdagen. Zondag 24 december zetten 

gezinnen een kerstboom in hun huis. Het is 
een kersttraditie voor ouders of grootouders 
om de bel te luiden om de komst van Jezus of 
de engel aan te geven, waarna de kinderen 
eindelijk de met Szaloncukor (soort snoep), 
Habcsók en glitterversieringen versierde  
dennenboom kunnen zien en de geschenken 
onder de boom kunnen pakken. De “Jezus” 
of “Engel” is een denkbeeldige figuur in de 
Hongaarse christelijke volkstraditie.  Het  
interessante van dit sprookjesfiguur, dat  
cadeaus geeft, is dat kinderen het nooit  
kunnen zien, omdat een gevoel van  
anticipatie en mysterie belangrijk is. Meestal 
ontdekken kinderen van ongeveer 8-10 jaar 
dat de kerstboom door hun ouders is versierd 
en dat zi jook de cadeaus kopen. Een feestelijk  
kerstdiner start na het openen van de  

cadeautjes. Religieuze families gaan naar 
de kerk om de kerstspelen te zien en de  
middernachtmis bij te wonen. Waar 24  
december voor met het gezin is, wordt het 
op 25 en 26 december met de grote fammilie 
en vrienden gevierd. Het hoogtepunt is een  
gezamenlijk diner of lunch. Als we mensen 
zouden vragen wat er nooit mag ontbreken 
aan de kersttafel, zullen ze zeggen: gebakken  
vis, vissoep, gevulde kool, bouillon,  
gebraden kalkoen, gevulde kalkoen. Maar 
ook gelei, kipfilet gevuld met pruimen en 
kastanjes, vleesgerechten geserveerd met  
mayonaisesalade. En wat te denken van  
walnoot-, kastanje- en maanzaadcakes, 
meestal in de vorm van bejgli, gevulde cakes 
en hoefijzers. Ik wens je vrolijk kerstdagen. In 
het Hongaars: Boldog karácsonyt!
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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

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

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

Apotheek Servicepunt Giesbeek

 
Kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
   In november en december
   Iedere woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
Iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur 
     

Wat bieden wij?
Medicijnen afhalen op afspraak

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

Afhaalkluisjes 
24 uur per dag, 7 dagen per week medicijnen ophalen

Gratis bezorging 
Met uw toestemming ook in de brievenbus mogelijk

Herhaalservice
Altijd op tijd uw medicijnen in huis

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

     Meer weten? 

Kijk op onze website of neem contact met ons op

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

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

                                 

Inloopspreekuur apotheker

Apotheek Servicepunt Giesbeek viert eenjarig bestaan met nieuwe actie

Als apotheek hebben we het welkom in Giesbeek als zeer warm ervaren. 
We zijn blij dat er veel mensen naar onze apotheek zijn overgestapt. 
Om dit te vieren maakt u bij inschrijving kans op een cadeaubon van 
lokale horeca. Ook bestaande klanten maken kans op een cadeaubon. 
Wilt u meer weten? Kijk op onze nieuwe website voor de actievoorwaarden.  

We gaan ook werken met vaste openingstijden. Iedere woensdag 
van 14-15 uur en iedere vrijdag van 11-12 uur is het servicepunt 
geopend (m.u.v. 24-12). Tijdens openingstijden kunt u medicijnen 
afhalen. Ook kunt u dan advies krijgen over medicijnen.

Bent u nog geen klant en benieuwd? Kom gerust langs, u zit nergens 
aan vast. Daarnaast kunt u tijdens openingstijden ook kennismaken met 
onze afhaalkluis. We leggen u uit hoe het werkt. 

Indruk van spreekkamer 
servicepunt Giesbeek.

Dorpsplein 67
6931 CZ  Westervoort
Ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Tel 026 312 0502
Fax 026 312 05 01
E-mail info@apotheekwyborgh.nl
Website www.apotheekwyborgh.nl

Apotheek Servicepunt Giesbeek
Burg. Van Rielstraat 30
6987 AZ  Giesbeek
Open woensdag 14.00 - 15.00 uur
          vrijdag 11.00 - 12.00 uur en op afspraak
Afhaalkluisje 24/7 open
www.apotheekservicepuntgiesbeek.nl
apotheekservicepuntgiesbeek@gmail.com
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RS-MachineBouw b.v.

Steenoven 15
6987GS Giesbeek

06 12797751

De Gemeint 6
6987AV Giesbeek

0313-631297

Pastoor Slingerstraat 12
6987AR Giesbeek

06-22345268

Meentsestraat 1
6987CH Giesbeek

0313-632762

Jan Bosstraat 4
6987CV Giesbeek

0313-631914

Uitmaat 9
6987ER Giesbeek

0313-632242

Kerkstraat 80 
6987AD Giesbeek

0313-633444

Prettige Feestdagen en een Gezond 2022 namens:

Anneke Nijman

Doesburgseweg 4/A
6986AN Angerlo

0313-657061
0610202611

info@schrijfzinnig.nl 
06 12 571 814

Aannemers en Timmerbedrijf
Wim Waarnink

Het Klooster 16
6986BN Angerlo

0313-472694
0653378289



• pagina 14 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 december 2021 •

Meentsestraat 52
6987CP Giesbeek

0313-631269

Kerkstraat 55
6987AB Giesbeek

0313-632928

 
Bandijk 45

6988BK Lathum
0313-633875

Bandijk 67
6988BP Lathum

0613108424

Kievitstraat 2a
6921RD Duiven
026-3118297

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

0620603063

Uitmaat 14
6987ER Giesbeek

0313763596

Lankhorsterstraat 25a
7234ST Wichmond

0575 463507
06 55 860430

U van Raesfeltlaan 72
6994BD De Steeg 

0313-632211
06 25357342

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

Prettige Feestdagen en een Gezond 2022 namens:

Rudie Gores

studiokarayinyoga@gmail.com
06 12 571 814
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FIJNE FEESTDAGEN!
 

Koestraat 5 A
6988AA Lathum

0313-631476

Uitmaat 5-7
6978ER Giesbeek

0313-631390

Marsweg 12
6988BM Lathum

0313 631319

Marsweg 6
6988BM Lathum

0313-631131

Blauwe Reiger 21
6988CE Lathum
0313-841842

Uitmaat 4
6987ER Giesbeek

0313-631217

De Brink 6
6988AP Lathum

0313-631965
06 53393875

Kerkstraat 54
6987AD Giesbeek

0313-631756

Rozenstraat 18
6987BL Giesbeek 

0313-632923

Autorijschool 
Wim Künne

Prettige Feestdagen en een Gezond 2022 namens:

Toine 

van de Lisdonk
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Nijverheidsstraat 21b
6987EN Giesbeek

0313-844588

Pr Margrietlaan 7
6986AP Angerlo

0313 632985
06-51333603

De Koppeling 1
6986CS Angerlo

0313-490760

Pr Margrietln 3 C
6986AP Angerlo
0313-4725483

Didamseweg 6
6986AD Angerlo

06-22484538

De Muggenwaard 7
6988BX Lathum

0313-632963

Prettige Feestdagen en een Gezond 2022 namens:

Brood en Banketbakkerij Ten Veen & Zn.
Dorpsstraat 9

6986AJ Angerlo
0313-472553

Didam/Ede
www.juffrouwtok.nl

Marlies Mulder

Zwalmstraat 22
6987 CG Giesbeek

06 81 669 664

Koestraat 1
6988 AA Lathum

0313 632 566
06 10 578 709

De Muggenwaard 16
6988 BX Lathum

bas@teunissentotaaltechniek.nl
06-46638360
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Pr Margrietlaan 3A
6986AP Angerlo

0313-473418

Meentsestraat 3
6987CH Giesbeek

0313-631389

Nijverheidsstraat 8
6987EM Giesbeek

0313-631576

Servicepunt Giesbeek
Burg van Rielstraat 30

Dijksestraat 38 B
6942GD Didam

www.exaqtrob.nl

Meentsestraat 68  -  68A
6987CP Giesbeek

Prettige Feestdagen en een Gezond 2022 namens:

Kruisstraat 4
6986CL Angerlo
0313-472702

Koestraat 3
6988 AA Lathum
06 55 604 385

Kosterstraat 11
6921RM Duiven 

0316-281062
0655598136

Lisa Riesmeijer

Het Kruisveld 5
6986BC Angerlo

0313-476366
0621886610



Ik ga op bezoek bij Henk en Janny Derksen 
in Giesbeek. De deur is mooi versierd met  
roosjes en erboven staat 60 jaar getrouwd, 
dus het kan niet missen dat ze hier wonen. 
Maar eerst even terug in de tijd. Hiervoor 
hebben ze 23 jaar aan de Bandijk in Lathum 
gewoond en daarvoor in het Huis te Lathum. 

Waar hebben zij elkaar leren kennen?
Henk is geboren op boerderij Groot Bingerden 
in Angerlo, thans melkveebedrijf De Klaver, 
waar je melk kan tappen. Janny woonde in 
het centrum van Angerlo.
Beiden waren lid van de Christelijke Jongens- 
en Meisjesvereniging en van de Bond van 
Oud Leerlingen Gelderland. Ze deden vaak 
samen mee aan toneeloptredens. Soms wel 3 
optredens per winter. Deze optredens werden 
gehouden in de feesttent in Angerlo en waren 
ook wel in het dialect. 
Samen hebben ze veel lol in de tent gehad. 
Janny zorgde dat de kachel op tijd aan was 
en dat betekende dat het best heel warm aan 
de ‘voorkant’ was, maar heel koud aan de  
‘achterkant.’
Ze kenden elkaar ook al van de lagere school. 
December 1957 kregen ze verkering.  

Henk en Janny trouwden op 15 november 
1961. Ze waren toen 25 en 26 jaar oud en  
gingen wonen in Huis te Lathum op het 
moment dat de verbouwing klaar was. Zij 
hadden het lage gedeelte laten verbouwen, 
waar de ouders van Henk naartoe verhuisden.  
Zelf gingen ze in het grote huis wonen. Hun 
ouders woonden daar in het verbouwde  
bakhuis. 
Janny vertelt: “Ik heb altijd een hele goede  
relatie met mijn schoonouders gehad. We 
hadden samen één auto en we deden samen  
de was. Maar ieder deed zijn eigen  

strijkgoed.”
Henk en Janny kregen drie kinderen, één zoon 
en twee dochters. Het leven lachte hun toe, 
maar toen hun zoon Dirk bijna 17 jaar oud 
was, verongelukte hij. 
Henk vertelt: “Dit is altijd een grote pijn en 
enorm gemis gebleven. Maar in gedachten  
is hij altijd bij ons. En als je dan 60 jaar  
getrouwd bent, dan mis je hem extra.” 

Henk en Janny hebben allebei ontzettend veel 
vrijwilligerswerk gedaan en staan midden in 
de maatschappij in onze dorpen. Ik vroeg hen 
beiden waarom ze zoveel vrijwilligerswerk 
gedaan hebben. Beiden zijn mensen-mensen.  
Ze voelen zich eenvoudig, maar ik denk dat 
ze onvoorstelbaar veel voor onze dorpen  
betekend hebben. En volgens Henk: “Van het 
één komt het ander en het verruimt je blik.”
Ik moet ze echt verleiden om hierover te  
vertellen, want dat vinden zij niet nodig en 
niet belangrijk. Maar het heeft hun leven ook 
verrijkt en veel (leuke) afleiding gegeven. 

Beiden zijn ouderling van de Protestantse 
kerk te Lathum geweest. Door alles wat 
zij meegemaakt hebben konden zij ook  
gemakkelijker op huisbezoek gaan, luisteren 
en praten met gemeenteleden. 
Janny zat daarnaast in het bestuur van 
de plusbus, was bestuurslid van de  
vrouwenvereniging, de Welfare, seniorenraad, 
schoolbestuur, coördineerde verschillende  
collectes, is mede oprichter van de  
oliebollenactie en daarbij elk jaar samen met 
Henk van de partij om mee te doen met de 
oliebollenactie en dan vergeten we vast nog 
één en ander. Al deze activiteiten werden 
tientallen jaren gedaan, maar dat hoef ik er 
niet bij te vermelden. 
Henk was naast ouderling bestuurslid van de 

Christelijke Jonge Mannenvereniging en bond 
van Oud leerlingen Gelderland. Daarnaast  
bestuurslid van Gelderse Maatschappij  
van Landbouw en tevens jaren  
gemeenteraadslid en nu nog lid van de  
Cultuur Historische Vereniging. Ook is Henk 
jaren lid geweest van het provinciaal Bestuur 
verbetering Veelteelt. 
Henk is daarnaast ook nog lid geweest van 
de IOAC (Independent Oversight and Advisory 
Committee for the WHO Health Emergencies 
Programme) en dan met name voor de kleine 
middenstand. Deze commissie beoordeelde 
oa of boeren in aanmerking konden komen 
voor een tegemoetkoming.
En ook hier vergeten we vast het e.e.a.  
Bijvoorbeeld dat Henk jaren Sinterklaas is  
geweest op de school in Lathum. 

Bij Huis te Lathum hadden Henk en Janny 
55 koeien. Daar konden ze van rondkomen 
en zelfs op de Bandijk, waar ze in 1998 naar  
verhuisd waren,  hadden ze nog een paar  
dieren. 
Henk en Janny woonden in Huis te Lathum in 
een groot huis en hebben toen ook studenten  
in huis gehad. Toen de dochters nog klein  
waren, waren dit meisjes en later jongens. 
Nog steeds hebben ze contact met enkele 
studenten, die hun onverwacht verrassen met 
een bezoek en dat is zo bijzonder. 

15 november hebben ze nog een mooi feest 
gehad, waarbij ze steeds geraakt werden 
door hele grote verrassingen. “Het was zo 
speciaal en bijzonder en daarnaast hebben 

Henk en Janny Derksen 60 jaar getrouwd!
van onze correspondent Anneke Nijman
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we ook prachtige bloemen en ongelofelijk 
veel kaarten mogen ontvangen”, aldus Janny. 
18 november is onze burgemeester nog met 
een prachtig bloemstuk op bezoek geweest, 
waar helaas geen foto van is.

Het geheim van hun huwelijk is trouw en  
eerlijk zijn en geen grote geheimen voor  
elkaar hebben. Volgens Henk komen die toch 
uit en is het bovenal belangrijk om lief zijn 
voor elkaar. 

Henk is ooit geridderd, daar hebben we het 
verder niet over gehad en dat typeert hem 
en hen beiden  ook. In ieder geval samen  
helemaal verdiend. Alle goeds is hen gegund 
op hun mooie plek in Giesbeek.

BOVAG houdt jaarlijks een verkiezing voor 
het beste onafhankelijke autobedrijf en  
Garage Schel is één van de kanshebbers voor 
de titel in 2022. Een onafhankelijke vakjury, 
voorgezeten door de ANWB, selecteerde het 
bedrijf uit Angerlo, samen met nog negen 
bedrijven. Garage Schel behoort hiermee dus 
tot de top tien van dit moment. De eigenaren 
en medewerkers zijn enorm vereerd met deze 
nominatie! 
Om genomineerd te worden en de top 
tien te behalen, kunnen bedrijven worden  
voorgedragen door BOVAG, branchepartijen  

en garageformules. Ook kan een bedrijf  
zichzelf aanmelden. Uit de 81 aanmeldingen 
en voorgedragen bedrijven heeft de vakjury 
de beste tien geselecteerd aan de hand van 
strenge criteria. 
Han Schel: “Wij zijn voorgedragen door een 
samenwerkend partner van ons en dat is  
natuurlijk al iets om trots op te zijn, maar 
als je dan ook nog geselecteerd wordt uit 81  
bedrijven is dat helemaal een mooie  
prestatie. De selectie vond plaats op basis van 
onder andere klantbeoordelingen, uitstraling  
en financiële gezondheid. Wij hebben  
altijd veel vertrouwen gehad in ons bedrijf, 
maar deze nominatie is echt een enorme  
aanmoediging en opsteker voor ons hele 
team.” Joke Schel: “En daarom willen 

we iedereen die dit alles mogelijk maakt 
ook bedanken. Van ons team tot klanten,  
leveranciers en samenwerkende partners. 
Zonder hen was dit niet gelukt!” 
Er volgen nu een paar spannende maanden 
voor de familie Schel en hun medewerkers. 
Hun bedrijf wordt geschouwd door Vibber, 
een onafhankelijke keuringsinstantie. Ook 
heeft het bedrijf inmiddels bezoek gekregen  
van een mystery shopper. De resultaten  
worden beoordeeld door de vakjury die  
vervolgens medio januari bepaalt welke drie 
bedrijven doorstomen naar de finale. 
De finale is op 22 maart 2022, tijdens het  
jaarlijkse congres van BOVAG. Dan zal de  
winnaar van de titel Onafhankelijk Autobedrijf 
van het Jaar 2022 bekend worden gemaakt. 

Garage Schel genomineerd voor titel 
Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2022

Han Schel, samen met Joke Schel, van autobedrijf Garage 

Schel uit Angerlo met de oorkonde voor de nominatie en een 

foto van de medewerkers

Zoals in de vorige uitgave van Angerlo’s 
Nieuws is aangegeven, is het inmiddels  
verschillende jaartjes geleden dat er in  
Giesbeek een heuse nieuwjaarsduik is  
geweest. “Maar we gaan de Giese  
nieuwjaarsduik nieuw leven inblazen als de 
corona-maatregelen het toelaten. “Wij willen  
ouderen, jongeren en familie bij elkaar  
brengen bij deze happening en samen  
poffertjes eten, warme chocolade en koffie  
is verkrijgbaar bij de foodtruck. Laten we 
de duikers aanmoedigen of zelf een sprong  
wagen, iedereen is welkom”, aldus  
organisator Tony Ashek. 
Begin het nieuwe jaar fris en vol goede moed 
met de Nieuwjaarsduik van Giesbeek.
Op 1 januari 2022 begint om 14.00 uur de 
warming-up aan de Giese Kop, Rhederlaag en 
om 15.00 uur de duik. 
Omdat het enige tijd kan duren voordat je 
kunt duiken, adviseert de organisatie om uit 
veiligheidsoverwegingen tot aan de sprong 
schoenen te dragen. 

Schrijf je snel gratis in. Voor informatie:  
info@hart2hart.nl en/of volg de Facebook-
pagina Nieuwjaarsduik 2022.

Het startsein zal gegeven worden door  
wethouder Nanne van Dellen. 

Nieuwjaarsduik 1 januari 2022 Giese Kop!
van onze correspondent Anneke Nijman
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De wijkagent vertelt…

13 november 2021 t/m 09 december 2021

Controle wapenwetgeving
Eens in de zoveel tijd controleren we bij  
inwoners met een jachtakte bijvoorbeeld of:
- de jachtaktehouder de juiste wapens in 
 zijn kluis heeft;
- het een goedgekeurde kluis betreft;
- de wapens en de (juiste) munitie  
 gescheiden van elkaar in kluizen zijn  
 opgeborgen;
- de kluizen verankerd zijn. 
Dit jaar zijn er gelukkig geen gebreken  
geconstateerd en zijn de controles goed  
verlopen.

Poging tot inbraak
Op zondag 14 november tussen werd tussen  
03.50 en 03.53 uur geprobeerd in te breken  
bij voetbalvereniging GSV’38 aan de  
Meentsestraat 109 te Giesbeek. Gelukkig  
werkte het alarm perfect en is er niks  
weggenomen. 

Doorrijden na aanrijding
Op zondag 14 november heeft een  
automobilist een zuil eruit gereden 
bij het tankstation in Angerlo. Op de  

beveiligingsbeelden was te zien dat de  
bestuurder ongeveer 20 meter achteruit 
reed (op een leeg terrein) en het voor elkaar 
kreeg de zuil in volle vaart te raken. Een dag 
later, toen ik de aangifte opnam, heeft de  
bestuurder zich aksnog gemeld bij de  
eigenaar. 

Dumpen van puin
Op vrijdag 19 november werd rond 13.50 
uur weer puin gedumpt bij het Karpergat aan 
de Rivierweg in Giesbeek. Op twee plekken  
waren straatstenen gedumpt. Gelukkig  
hebben we dit keer bewijs richting de dader 
en komt hij zich eind december bij mij in  
Zevenaar melden voor zijn verdachteverhoor. 

Vuurwerkoverlast
Helaas zijn de eerste meldingen van  
vuurwerkoverlast alweer een feit. Enkele 
jongeren zijn hier inmiddels op gecontroleerd  
naar aanleiding van meldingen en het  
vuurwerk is afgenomen. 

Diefstal
Boot met trailer 
Vanaf een haven aan de Marsweg in Lathum 
is, vermoedelijk afgelopen maand, een boot 
met trailer gestolen. Het betreft de boot op 
de afbeelding. Op zich een opvallende boot 
dus wanneer je iets hebt gezien, dan hoor ik 
het graag.

Fietsen 
Op de Oude Steeg in Zevenaar zijn op 29 
november rond 21.30 uur bij meerdere  
woning fietsen gestolen en elders ‘koud’  
gezet. Gelukkig zijn de fietsen  
teruggevonden. Ook hadden de daders  
interesse in landbouwvoertuigen. Mogelijk 
was dit dezelfde dadergroep die eerder in 
Duiven een landbouwvoertuig had gestolen. 

Rijden onder invloed
Op 2 december werd om 17.50 uur op de 
Doesburgseweg een 26-jarige bestuurder  
gepakt voor het rijden onder invloed. De 
bestuurder testte positief op bijna alle  
soorten drugs: cocaïne, metformine,  
amfetamine, opiaten en THC. Wanneer de  
uitslag van het bloedonderzoek bekend is, zal 
gekeken worden of de verdachte zijn rijbewijs 
mag inleveren.

Spreekuur 
Gezien de huidige coronamaatregelen is er 
géén spreekuur op donderdagavond. Zoek je 
contact? Ik ben via Instagram te benaderen 
( @wijkagent_Florus ) of via e-mail ( florus.
noppen@politie.nl ). Bij spoed bel je 112. Bij 
dringende zaken, die geen spoed zijn, bel je 
0900-8844.

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

       @wijkagent_florus

WIJKAGENT Florus Noppen

De brandweer vertelt…

Afgelopen periode was zeer rustig voor ons. 
Buiten onze standaard oefenavonden, zijn wij 
twee keer gealarmeerd. 

Assistentie ambulance
De eerste melding betrof een assistentie aan 
de ambulance, in Lathum. Het ambulance-
personeel had hulp nodig om een persoon 
naar beneden te tillen. Dit in verband met 
een smalle, steile trap. Samen hebben we de 
persoon veilig beneden gekregen, waarna de 
ambulance snel door kon naar het ziekenhuis 

en wij huiswaarts.

Schoorsteenbrand
De andere melding betrof een  
schoorsteenbrand in Duiven. Dit was voor 
ons direct de eerste uitruk met het nieuwe 
voertuig (zie editie november). Nu zul je  
denken: waarom dan niet bij de andere 
melding? Het voertuig was toen nog niet in 
dienst. Wij moesten nog leren om met het 
nieuwe voertuig om te gaan. Er is in 15 jaar 
tijd veel veranderd aan de vrachtwagens  

Joris Senhorst
Brandweer Giesbeek
        Brwgiesbeek           @Brandweergiesbeek          BrwGiesbeek

BRANDWEER Joris Senhorst

Tip!
We zien in ons watersportgebied helaas 
regelmatig dat er boten worden gestolen,  
vaak met trailer en al. Een diefstal is  
helaas niet altijd te voorkomen ondanks 
de vaak vele sloten. Een GPS-tracker is 
dan ook een goede aanvulling. Deze zijn 
niet duur en zeer effectief. Ze zijn klein en 
goed te verbergen in bijvoorbeeld je boot 
en/of auto. 
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en de pompen. Al het personeel heeft  
inmiddels geoefend, zodat we nu wel weten  
hoe alles werkt. Ter plaatse, bij de  
schoorsteenbrand, kwamen we erachter 
dat de temperatuur opliep, terwijl we geen 
vuur te zien was. Dit hoort natuurlijk niet en  
daarom ging de ploeg op nader onderzoek.  
Helaas bleek dat er nog wat  
vlamverschijnselen waren tussen de  
balkenlaag onder de vloer. Ondertussen 
werd er met de hoogwerker uit Arnhem in 
het schoorsteenkanaal gekeken of daar nog  
vuurverschijnselen te zien waren. Dit bleek 
niet meer het geval te zijn. Wij konden  
inpakken en huiswaarts. Het incident is  
overgedragen aan de verzekering.

Werving succesvol
Al eerder in het Angerlo’s Nieuws was te  
lezen dat we bij de brandweer nieuwe  
collega’s zochten. In totaal hebben we vijf 

aanmeldingen ontvangen. Deze personen 
zullen het vervolgtraject ingaan. Wanneer dit 
succesvol doorlopen is, zullen zij de opleiding  
tot manschap gaan volgen. Dit houdt in 
dat als je de opleiding manschap volledig  
doorlopen hebt je volwaardig opgeleid bent 
om als brandweerman/vrouw op te treden. 

Vraagbaak!
Heb je vragen over ons werk? Zoek je tips? 
Stel je vraag aan ons via onze sociale kanalen 
óf de redactie van het Angerlo’s Nieuws.

Dan rest ons niks anders 
dan ieder veilige en 

fijne feestdagen toe te wensen!
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In de vorige editie vertelden Nan Eelman 
en Ton van der Zwet uit Angerlo wat het 
werk van een energiecoach inhoudt en hoe  
inwoners van de gemeente Zevenaar via het 
Regionaal Energieloket een gratis consult 
kunnen aanvragen. Deze keer vertelt hun  
collega Carel Schrauwers uit Giesbeek over 
zijn ervaringen als energiecoach.

Waarom ben je energiecoach geworden?
“Net als Nan en Ton had ik de oproep van de 
gemeente Zevenaar gelezen, dat ze mensen 
zochten. Mijn vrouw en ik wonen nu vier jaar 
in Giesbeek, ik ben gepensioneerd en – met 
ervaring in de werktuigbouwkunde – heb ik 
ervaring met techniek en duurzaamheid. Eén 
plus één is drie, dus dit leek me een mooie 
bezigheid. Daarnaast gaan de ontwikkelingen 
om te verduurzamen in hoog tempo door. Ik 
vind het erg interessant om bij te blijven en 
meteen een steentje kan bijdragen aan de 
energietransitie en dus een schoner klimaat.”

Waar kom je zoal?
“Bij particulieren - woningeneigenaren en 
huurders - en bij organisaties. Een paar  
weken terug was ik bijvoorbeeld bij  
Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. Ze  
vinden het daar heel belangrijk om  
energiezuinig te zijn, vooral omdat het pand 
zoveel verschillende soorten gebruikers  
herbergt: de school en de rest van de  
organisaties. Die hebben allemaal  
verschillende behoeftes en momenten van 
aanwezigheid.” 
Otto Salomons van SGCZ (Stichting Gebruik 

Culturele Zalen): “SGCZ verhuurt een deel 
van de benedenverdieping van het Kulturhus  
voor sociaal-culturele activiteiten aan  
iedereen die periodiek of eenmalig een  
activiteit wil verzorgen. Wij moeten daarvoor  
zelf gas, water en licht betalen. Met de  
enorme stijging van de energieprijzen  
vroegen we ons af hoe wij als Kulturhus 
‘gas konden geven’ op energiebesparing.  
Omdat er een gezamenlijke voorziening voor 
de verwarming van het hele gebouw is, leek 
ons dit een bijna onmogelijke opgave. Via de 
gemeente Zevenaar is er een energiecoach 
aan ons toegewezen, die met een aantal 
technische oplossingen kwam. Zo kunnen 
wij zelf gaan sturen op de energiebehoefte 
aan de hand van het gebruik van de ruimtes.  
De ideeën die de energiecoach heeft  
aangedragen, worden verder uitgewerkt en 
hopelijk binnenkort geïnstalleerd.”
Carel: “Wat in het Kulturhus bijvoorbeeld 
heel erg zou helpen, is het individueel  
inregelen van warmte, bijvoorbeeld via een 
wifi-gestuurde radiatorknop in de ruimten 
in plaats van overal hetzelfde stoken. Dit 
is natuurlijk ook in woningen mogelijk. De  
temperatuur kun je regelen met een app op 
de smartphone. Wist je trouwens dat wanneer  
je 1 graad Celsius lager stookt dat op  
jaarbasis 6 procent bespaart op de  
energierekening? De moeite waard niet?!”

En wat kun je nog meer doen dan om te 
besparen?
“Nou, dat is lastig om zo te noemen. Hangt  
helemaal af van de woning of het  

bedrijfspand. Hoe oud het is, hoe goed – of 
slecht – het geïsoleerd is, maar vooral….
je eigen gedrag. Want gedrag bepaalt tot 
30 procent wat je kunt besparen. Denk 
dan aan tussendeuren sluiten, ventileren,  
LED-verlichting, noem maar op. Kijk ook 
eens op www.regionaalenergieloket.nl of  
www.greenhome.nl. Dan krijg je een goed 
beeld van de bespaarmogelijkheden in huis.” 

En wat is jouw rol dan?
“Er is veel online te vinden. De meesten  
weten dat wel, maar vinden duurzaamheid 
en energiebesparing toch lastig. Wat is nú 
slim? Of pas later? Samen met de bewoner 
ga ik als energiecoach op zoek naar mogelijke 
energiebesparingen en die maak ik concreet, 
zodat de bewoner actie kan ondernemen.  
Zoek je een klankbord, die ook kan  
adviseren, neem dan contact op met het 
Regionaal Energieloket van de gemeente 
Zevenaar. Aanvragen voor een energiecoach  
worden door de coördinator van de  
gemeente verdeeld onder de beschikbare  
energiecoaches. Als ik degene ben die  
langskomt voor een bezoek, dan duurt dat 
ongeveer een uur. Ik verricht wat metingen 
en daarna nemen we de mogelijkheden door. 
Dat werk ik uit in een rapport en dat mail ik 
je dan. Met zo’n rapport kun je beginnen met 
verduurzamen.”
Meer informatie vind je op 
www.regionaalenergieloket.nl/zevenaar 
inclusief een overzicht van leveranciers in de 
omgeving waar je offertes kunt aanvragen.

1 graad minder stoken bespaart 6 procent 
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De oplettende lezer zal vanaf 2022 kunnen 
ontdekken dat het Angerlos Nieuws iets gaat
veranderen. Marlies Mulder, die sinds  
september in de redactie van het Angerlo’s 
Nieuws zit, ligt toe: “De verandering zit  
voornamelijk in de vormgeving en het  
clusteren van bepaalde rubrieken. We hopen 
dat het krantje daardoor nog beter leesbaar 
wordt. Uiteraard zullen de herkenbaarheid 
en enkele vaste rubrieken blijven. Samen 
met Rob Janssen van EXAQT R.O.B., die de  
vormgeving verzorgt, en het bestuur hebben 
we een nieuwe opzet uitgewerkt.” Heb je 
ideeën, suggesties of wensen die we kunnen 
meenemen in de nieuwe opzet? Geef ze door 
via info@angerlosnieuws.nl

Marlies Mulder, nieuwe ondernemer in 
Giesbeek en redactielid van Angerlo’s 
Nieuws. 
Ik kom haar tegen tijdens redactieoverleg van 
het Angerlo’s Nieuws. Nieuwe bewoner en 
nieuwe ondernemer in Giesbeek. En nieuw 
bij de redactie. Wie is die vrouw? Dat vraagt 
om een bezoekje en een gesprek. Marlies aan 
het woord: “Ik ben geboren in Velp en toen ik  
5 jaar was zijn mijn ouders naar Rozendaal 
verhuisd. Ik weet nog dat mijn vader ’s zomers 
altijd met mij achterop ging fietsen langs de 
IJssel, dat hij mij de namen van de bloemetjes 
en planten vertelde van wat we onderweg  
tegenkwamen. En dat ik dan een ijsje kreeg, 
bijvoorbeeld bij De Veerstal. Ook kan ik me 
herinneren dat hij altijd zei dat ik niet zo 
moest kwebbelen, omdat ik anders bijen zou 
inslikken. Waarschijnlijk zijn manier om even 
van de stilte te genieten, want vervolgens  
hield ik dan uren lang – voor mijn  
gevoel- koppig mijn mond dicht. Ik ging in 

Arnhem naar de middelbare school en de 
meao. Mijn studie deed ik in Deventer en 
daar ging ik dan ook op kamers toen ik 19 
was. Heb daar altijd mijn thuisbasis gehad,  
eerst in de binnenstad en later in het  
buitengebied, maar werkte ondertussen in 
Arnhem, Den Haag, Amsterdam, een jaartje  
Paphos, een jaartje Dublin. Ja, overal en 
nergens. Na werk in de facilitaire wereld en  
marketingcommunicatie, ben ik 12 jaar  
geleden voor mezelf begonnen.”

Hoe ben je nu dan in Giesbeek terecht 
gekomen?
“Mijn familie en familievrienden hadden hier 
altijd de boot liggen, hier in de haven. En  
’s zomers lag ik hier altijd met vriendinnen 
aan het strand. Zodoende was ik hier al wel 
een beetje bekend. Twee jaar geleden ben ik 
begonnen met het schrijven van een boek. 
Dit wilde ik niet doen in mijn huis, toen nog  
Deventer, en zocht een geschikte plek om 
me af te zonderen. Zo kwam ik (weer)  
terecht op De Veerstal. Hier kwam ik met veel 
plezier om de paar weken een lang weekend. 
Toen kwam ook het besef dat ik weer terug 
wilde naar mijn oude omgeving.
Helemaal toen vorig jaar mijn vader overleed,  
mijn moeder woont nog steeds in  
Rozendaal. Mijn zus woont een heel stuk 
verder, in Groningen. Vrienden wonen overal, 
door heel Nederland, in het buitenland, dus 
daar moet ik sowieso voor reizen. Maakt niet 
uit waar ik dan woon. Maar dichterbij mijn  
familie, dat is fijn. De rode draad is dus de 
IJssel, die bleef mij trekken. Dus daar woon 
ik dan nu ook weer, maar dan een stukje  
zuidelijker.”

Hoe is het met je boek (en waar gaat het 
over)?
“Het boek, een misdaadroman gebaseerd 
op ervaringen uit mijn leven, is nog niet af. 
Daar had ik afgelopen jaar geen zin in, kon 
de creativiteit niet vinden. Was druk met het  
balanceren van mijn werk en de zorg voor 
mijn moeder. Maar dat komt zéker af en dan 
zal ik het zeker laten weten.”

Kun je iets over je werk vertellen?
“Ik heb een eigen communicatieadvies- en 
tekstbureau, SchrijfZinnig heet het. Al ruim  
12 jaar dus. Heel afwisselend werk. Het 
ene jaar doe ik allemaal korte klussen, het  
volgende jaar zit ik bij een opdrachtgever  
inhouse, bijvoorbeeld om iemand te  
vervangen of bij een reorganisatie helpen om 
een afdeling op poten te zetten. Wat ik doe 
is heel divers. Voorbeelden zijn het opstarten 
van een Newsroom en een nieuw intranet  
voor Menzis. Daar hoort dan ook het  
uitwerken van de business case bij. Voor de 
gemeente Oss heb ik met een compagnon een 
bewonerscampagne opgezet om de inwoners 
energie te laten besparen. Voor Alliander / 
Liander werk ik nu als contentspecialist met 
in portefeuille financiële communicatie, de 
warmtetransitie, waterstof en de regionale 
energiestrategieën. Ik schakel met interne  
collega’s, maar ook met gemeenten  
bijvoorbeeld. En voor Firan, infraspecialist 
van warmtenetten, zit ik in communicatie-
werkgroepen in Zutphen, Didam, Harderwijk 
en Haarlem. Van persbericht tot corporate  
jaarverslag, van vlog tot drukwerk- 
begeleiding, ik regel het. Die afwisseling heb 
ik echt nodig.”

Daarnaast ben je yogadocent, wat heel 
iets anders is. 
“Klopt. Tja, we worden allemaal ouder,  
gelukkig. En het werk dat ik vanuit  
SchrijfZinnig doe is altijd vol met dynamiek en 
deadlines. Heerlijk, afwisselend, maar soms 
erg vermoeiend. Ik voelde behoefte aan wat 
meer rust. Vooral ook door wat persoonlijke 
omstandigheden van de afgelopen jaren was 
ik echt zoekende naar iets anders. Iets waarin 
ik zelf tot rust kon komen, maar waarin ik ook 
alles wat ik zelf geleerd en meegemaakt heb, 
kon overdragen op een ander. En toen kwam 
ik in aanraking met yin yoga. Werd er niet 
meteen door gegrepen hoor. Welnee, vond 
het eerst stom. Snapte het niet. Dat mijn lijf zo 
stijf geworden was, dat ik zo emotioneel was, 
dat de lerares telkens houdingen uitzocht die 
ik vervelend vond….het lag allemaal aan de 
ander. Niet aan mij natuurlijk. En toen viel op  
zeker moment het kwartje. Puntje bij paaltje... 
ik ging een opleiding tot yin yogadocent  

Angerlo’s Nieuws in een nieuw jasje!
van onze correspondent Anneke Nijman
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Op zaterdag 27 november 2021 hebben 
we van de gemeente Zevenaar een energie  
cadeaubon ontvangen ter waarde van € 70,-
om daar energiezuinige producten van te 
kunnen kopen. 
Omdat we een vraag hadden over het gebruik  
van deze bon hebben we op maandag  
29 november 2021 gebeld met het  
telefoonnummer wat op de bon vermeld 
stond. 
Na ruim een half uur in de wacht te hebben 
gestaan met een irritant achtergrondmuziekje,  
kon onze vraag niet beantwoord worden, 
maar we zouden binnen 5 dagen teruggebeld 
worden. 
Echter de volgende dag al werden we  
teruggebeld en werd onze vraag beantwoord. 
Omdat we beiden 78 jaar zijn en niet goed 
overweg kunnen met internet, besluiten we 
om geen producten te bestellen via internet, 

maar naar een fysieke winkel te gaan. 
We geven aan dat we met onze bon naar de 
Gamma in Duiven zullen gaan om daar onze 
bon te besteden aan een radiator ventilator. 
Volgens de verkoper (Frank) moet deze wel 
besteld worden. 
Hij wil ons helpen met de bestelling en het 
activeren van de cadeaubon. 
Voor de zekerheid hebben we contact gezocht 
met de gemeente Zevenaar hoeveel budget 
er nog beschikbaar was (dit was op vrijdag 3 
december 2021). 
We kregen op dat moment te horen dat het 
budget op is, wel was er een mogelijk om op 
een wachtlijst geplaatst te worden. 
Nou ja zeg, wat een waardeloze actie van de 
gemeente Zevenaar. 
De gemeente heeft een budget beschikbaar  
van € 191.039,-, wat betekent dat er  
€ 2.729,-aan bonnen van €70,- verzilverd zou 

kunnen worden, maar als je de bon niet direct 
kan verzilveren of activeren heb je dus pech! 
Het lijkt dus meer op een REN JE ROT actie.  
Waarom kan niet ieder adres profiteren 
van deze actie? En het budget bijvoorbeeld  
eerlijker verdelen zodat ieder huishouden hier 
profijt van heeft (eventueel met het verlagen 
van het budget per huishouden)?
Gelukkig zijn we niet de enigen die er zo 
over denken en er zijn meer slachtoffers die  
hetzelfde overkomt als ons is overkomen. 
Wij kunnen ons wel andere acties bedenken, 
wat veel meer energiebesparing oplevert. 
Wij gaan in ieder geval gewoon door met 
onze minder energievriendelijke producten 
die we nu in huis gebruiken.
Onze energiebon? Die is bij het oud papier 
beland. 
Dat geeft voor de vereniging die het oud  
papier ophaalt nog een extra voordeeltje. 

Cadeaubon energiebesparende producten van de 
gemeente Zevenaar

INGEZONDEN Fam. Matser

De gedeeltelijke lockdown, en daarmee 
ook de sluitingstijd vanaf 17.00 uur voor  
niet-essentiële winkels en locaties voor kunst- en  
cultuur (zoals bioscopen, theaters en  
concertzalen) treft ook St. Gregorius.  
Vanwege deze maatregel heeft het bestuur 
van de fanfare besloten om de repetities 
voor de maand december te annuleren en 
daarmee ook het traditionele Jaarconcert op 
tweede kerstdag. 

Voor het bestuur, maar zeker ook voor alle 
muzikanten, is dit wederom een teleurstelling. 
Dirigenten en de muziekcommissie hadden 
een mooi programma samengesteld en de  
slagwerkgroep, jeugd- en orkestleden hadden 
menig studie-uurtje vrijgemaakt. Gezamenlijk 
waren zij al vergevorderd met het instuderen  
van een gevarieerd programma en de  
muzikanten hadden er echt zin in om de 
muziekvereniging weer als vanouds goed te 
kunnen presenteren. Het wegvallen van de 
repetities in de maand december speelt de 
vereniging echter parten en daarbij is het 

ook nog maar de vraag of de gedeeltelijke  
lockdown in de tweede helft van december 
opgeheven gaat worden.
Gezondheid gaat boven alles. Maar het  
bestuur,  de muzikanten en de dirigenten 
hopen wel dat zij begin 2022 een concert 

mogen geven in een volle St. Martinuskerk 
in Giesbeek, zodat zoveel mogelijk mensen  
weer kunnen genieten van de mooie  
fanfareklanken. Tot slot wensen wij iedereen 
goede en gezellige feestdagen toe en bovenal 
een gezond 2022!

INGEZONDEN St. Gregorius

Jaarconcert fanfare St. Gregorius geannuleerd

Een foto uit 2019 van het Jaarconcert op 2e kerstdag. Achteraf het laatste grote concert dat St. Gregorius heeft kunnen geven.

doen en anderhalf jaar geleden ben ik  
begonnen met lesgeven. Dat doe ik nu op de  
maandagen hier in Giesbeek onder de naam 
Studio Kara.”

En wat doe je dan in je vrije tijd, als je 
niet werkt?
“Haha, ik werk inderdaad veel ja. Maar dat 

geeft me energie. De balans is er. Maar wil 
ik echt ontspannen, dan ga ik wandelen met 
mijn kat. Het is een Bengaal, een binnenkat, 
maar hoppa, tuigje aan en wandelen maar. 
Hij vindt het vooral aan het water en in de 
bosjes fijn. De drukte van de Kerkstraat wat 
minder. Of ik ga een stukje rijden op de motor.  
De weggetjes achteraf, relaxed bochtjes  

rijden, op de dijk. Sporten doe ik ook,  
ongeveer drie keer per weer krachttraining 
en kickboksen. En met de kerstvakantie ga 
ik maar weer eens met mijn boek verder. 
Moet nu toch afkomen. Ik broed nog op een  
spannend einde….”



• pagina 24 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 december 2021 • • pagina 25 • ANGERLO’S NIEUWS • 18 december 2021 •

Kruidige 
winter muesli
De tijd van het jaar vraagt om een lekker  
vullend ontbijt met veel gezonde  
ingrediënten die je weerstand ondersteunen. 
Deze muesli bevat (zeker in vergelijking met 
supermarkt cruesli) weinig suiker, veel vezels 
en gezonde vetten van de zaden, pitten en 
noten. Het voordeel van dit recept is dat je 
kan wisselen met de ingrediënten. Voeg toe 
wat je lekker vindt en haal eruit wat je niet 
in huis hebt of niet lust. De kaneel en koek & 
speculaas kruiden zorgen voor het winterse 
smaakje en hebben daarnaast het positieve 
effect dat ze het antioxidantgehalte van je 
maaltijd laten toenemen. Antioxidanten zijn 
vitaminen en mineralen die ervoor zorgen dat 
vrije radicalen (agressieve meleculen) geen 
schade aanrichten aan je lichaam. Belangrijk 
om daar dus genoeg van binnen te krijgen. 
Met een portie van deze kruidige muesli  
samen met een stukje fruit in je  
(plantaardige) yoghurt begin je je dag dus 
goed!

Voor 1 volle pot muesli (20 tot 25 porties)

150 gr geplette haver vlokken
150 gr geplette rogge vlokken
100 gr sojavlokken 
(optioneel voor meer eiwitten)
50 gr pompoenpitten
50 gr noten naar keuze
25 gr zonnebloempitten
25 gr lijnzaad (gebroken)
25 gr sesamzaad
25 gr kokossnippers
1 tl kaneel
½ tl koek & speculaas kruiden
2 el aguave/ahorn siroop 
1 el raapzaad of zonnebloem olie
Bakpapiertje
Bakplaat

Zet je oven op 200 graden om voor te  
verwarmen.
Voeg alle ingrediënten in 1 kom en mix goed 
door elkaar. Doe een bakpapiertje op je  
bakplaat, spreid de muesli uit over de  
bakplaat en bak 
voor 10 minuten  
(halverwege de muesli 
doorroeren). Hou de 
muesli goed in de gaten 
want het kan ineens heel 
snel gaan en verbranden.  
Als de muesli een  
goudbruine kleur heeft 
laat je het afkoelen.  
Bewaar in een luchtdichte 
pot om krokant te houden.

RECEPT van Lisa

Wat heb ik geleerd 
Het is een jaar geleden dat ik begon met mijn 
moestuinplannen. Het plan was een spitvrije, 
ecologische moestuin waar ik het jaar rond 
uit kon eten… En dat is gelukt! Een heel jaar 
is voorbij gegaan en ik heb veel geleerd en 
veel gegeten. Ik heb geleerd dat je moestuin 
via de ‘no dig’ methode super simpel is maar 
dat je ‘no dig’ niet te serieus moet nemen 
wanneer je aardappels wilt oogsten. Ik heb 
geleerd dat een ecologische aanpak betekent 
dat je, zeker het eerste jaar van de moestuin, 
zelf wat harder moet werken om de vijanden  
van je kleine plantjes moet halen (doei  
naaktslakken!) als de natuurlijke vijand er 
nog niet leeft. Ik heb geleerd dat je op een 
klein stukje grond heel veel kan zaaien maar 
je wel voldoende ruimte moet houden voor 

de groei. Mijn tuin is dit jaar gegroeid van een 
stukje gras naar een moestuin van overvloed. 
En dat met alleen wat kranten, compost 
en zaadjes. Magisch toch?! Een moestuin  
aanleggen en onderhouden is makkelijker 
dan je denkt en vraagt vooral wat tijd en 
liefde. Dit is de tijd om te starten met jouw 
moestuinplannen. Voorlopig is dit mijn  
laatste moestuin column. Vanaf februari ga ik 
reizen en zal de moestuin ingezaaid worden 
met een groenbemester en bloemen zodra de 
overwinterende groente geoogst zijn. Ik hoop 
dat deze column u een inkijkje heeft gegeven 
en misschien zelfs heeft geïnspireerd om zelf 
iets te laten groeien en oogsten uit eigen 
tuin. Dank u wel voor het lezen! Ik wens u 
een vruchtbaar en groen 2022!

DE MOESTUIN door Lisa

Mentale blokkade? Neem een douche
Hoe komt het dat de beste ideeen onder de 
douche ontstaan? Het is een eigenaardig 
fenomeen dat onze beste ideeen onder de 
douche ontstaan. Daar is een goede reden 
voor. De meeste mentale blokkades zijn het 
product van angst, onzekerheid of stress.  
Dagelijkse zorgen over bijvoorbeeld  
deadlines in het werk, samenwerkingen 

die niet lekker lopen of privé situaties die 
veel van je vragen kunnen onze gedachten  
benauwen en ons hinderen om vrij te denken.  
Onder de douche ontspan je, voel je je  
veilig en verdwijnt angst. Je kunt weer vrij 
denken. Neem dus die douche voor het “aha”  
momentje!

TIP van Lisa
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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. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht in 
binnenruimten.

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Voor actuele informatie over de diensten en de ontmoetingen na 
de diensten verwijzen wij u naar de website van de Lathumse kerk.
Alle diensten worden ook via een live stream uitgezonden. Deze 
link vindt u eveneens op de website. www.kerklathum.nl

19 dec. ds. H. Boonen uit Dieren, 4e advent
24 dec. 22.00 uur ds. Gert Jansen, predikant Lathum/Giesbeek 
 met medewerking van het Cecilia koor.
25 dec. 10.00 uur ds. W. van Wakeren uit Veenendaal, Kerst
2 jan. 10.00 uur ds. I. Eldering uit Velp Nieuwjaarsbegroe-
ting
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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

19 dec.  Kerstzangdienst in De Meent aanvang 19.00 uur 
 ( onder voorbehoud i.vm. corona beperkingen )
26 dec.  Jaarconcert Fanfare St. Gregorius, St. Martinuskerk,  
 aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.

2022
9 jan. Winterfair 10.30u. tot 17.00u. in de Martinuskerk in 
  Giesbeek onder voorbehoud van de corona-maatregelen 
9 apr.  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
18 juni Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 15.30 - 00.30 uur
 Locatie: Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 CM Angerlo
 Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival

Door de actuele aantal besmettingen en de daarbij behorende  
maatregelen hebben wij besloten de gepland kerstzangdienst op  
zondag 19 december a.s. te moeten cancelen.
Het is jammer voor de verschillende deelnemers die al met de  
voorbereidingen bezig zijn.
Helaas het is niet anders.
We gaan ervan uit dat we volgend jaar op 18 dec. ons 60-jarig  
jubileum met u kunnen vieren.
Ondanks alle maatregelen hopen wij dat u toch fijne en liefdevolle 
dagen zult hebben.

Kerstzangdienst in De Meent
INGEZONDEN Kerstcomité Angerlo

Ben jij iemand die het leuk vindt om te vloggen. Dan biedt het  
Angerlo’s Nieuws jou de kans om je filmpjes aan een groter publiek te 
laten zien. Stuur een mail naar info@angerlosnieuws.nl en wij nemen  
contact met je op.

Vlogger voor 2022 gezocht

Meer nieuws op:
www.angerlosnieuws.nl

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

Op 6 november tijdens de PrinsenKeuzeAvond van CV Knor-en Knalpot  
is de nieuwe Prins carnaval van Giesbeek gepresenteerd. Tot  
verbazing van de aanwezigen kwam niet de nieuwe Prins, maar de 
nieuwe Jeugdprins ineens door het witte doek gesprongen. Jeugdprins 
Jesse (Wolf)  regeert dit carnavalsseizoen over het jeugd-carnavalsrijk  
in Giesbeek. Uiteraard werd toen meteen duidelijk dat zijn vader, 
en tot op dat moment nog de spreekstalmeester van de avond, de  
functie van Prins op zich gaat nemen dit jaar. Prins Danny 0.0 en  
Prinses Kristianne zijn feestelijk geïnstalleerd als het nieuwe  
prinsenpaar van CV Knor- en Knalpot. Prins 0.0 denkt u? Ja, deze 
Prins is tijdens de carnaval alcoholvrij.  Zijn leus: ‘Deze carnaval  
alcoholvrij? Misschien niet voor jullie, maar wél voor mij!’, spreekt 
voor zich. Maar uiteraard mag iedereen carnaval op zijn eigen  
manier vieren. Met de toevoeging van Adjudant Bjorn Kelderman is 
de hofhouding weer klaar voor hopelijk een fantastisch carnavalsjaar. 
Namens de vereniging ook felicitaties aan de familie Boerstal uit de 
Kerkstraat, die de winnaar zijn van de hoofdprijs van de Prinsenlotto.

Een alcoholvrije carnaval?
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Het college van de gemeente Zevenaar heeft 
enige tijd geleden aangekondigd om in  
Giesbeek langs te komen. Helaas hebben 
de corona regels roet in het eten gegooid.  
Daarom is ervoor gekozen om de  
zogenaamde College Tour slechts in  
afgeslankte vorm door te laten gaan.  
Burgemeester en de dorpswethouder maken  
op de fiets een ronde door Giesbeek. Ze  
bezoeken daarbij enkele bedrijven. Het 
spreekuur kan helaas geen doorgang vinden. 
Mogelijk dat u ze op 15 december door ons 
dorp ziet fietsen. 

College Tour in  
afgeslankte vorm

Vorig jaar is er op initiatief van inwoners een 
kerstactie georganiseerd op het dorpsplein. 
Dit jaar hebben we met de mensen van de 
brandweer afgesproken dat zij de kerstboom 
jaarlijks op het plein zullen neerzetten. Zo 
zijn we de komende jaren verzekerd van een 
dorpsplein in kerstsfeer. Als corona naar de 
achtergrond is gedreven zijn er misschien 
mogelijkheden om dit jaarlijkse evenement  
meer cachet te geven. Wie weet wat er  
volgend jaar op het programma staat!

Kerstboom overgedragen aan de 
brandweer

INGEZONDEN Dorpsplatform Giesbeek

Het bestuur wil hierbij haar leden bedanken  
voor het gestelde vertrouwen in de  
Schutterij. Zodra het kon en mocht hebben 
wij de leden iets willen bieden om te kunnen  
feesten, want eenieder heeft behoefte om 
elkaar te ontmoeten, helaas heeft dit niet zo 
mogen zijn. Door deze corona-pandemie is 
in 2020 en 2021 het schuttersfeest niet door 
gegaan, in deze onzekere tijd de moed niet 
verliezen en doorgaan, met de mogelijkheid 
om het nieuwe Schuttersgebouw te kunnen 
openen met een groots weekendfeest, een 
optreden van Frans Duyts en Wolter Kroes, 
helaas, ook dit mocht geen doorgang vinden,  
want de corona besmettingen liepen  
drastisch omhoog met weer een lockdown 
als gevolg. Het is allemaal heel jammer, maar  
gezondheid is een groot goed. Het bestuur is 
nu in overleg of we de het openingsweekend  
in het voorjaar kunnen laten plaats  
vinden, het is puzzelen om exact hetzelfde  
programma samen te stellen, want veel is  
uitgesteld en de boekingen stromen vol, maar 
we doen ons best en zodra het plaatje rond 
is laten we dat weten en uiteraard blijven de 
gekochte toegangsbewijzen geldig. Ook de 
federatieve concoursen hebben twee jaar stil 
gelegen, inmiddels staan de inschrijvingen 
weer open tot eind december en voor het 
jaar 2022 hopen de vendeliers van Schutterij 
EMM, deel te kunnen nemen aan de Gelderse 
Kampioenschappen Indoor Vendelen op 20 
maart in Gaanderen. Het Concours Kring de 
Liemers op 15 mei zal door de hele schutterij 
met Koning Jan en Rita en Kringkoningspaar 
Danny en Kristianne bijgewoond worden  
in Groessen. Op 12 juni hopen we het  
Federatieve Landjuweel in Giesbeek te  

kunnen organiseren. Dit is een 5-jarig  
schuttersevenement waaraan alle Gelderse  
schutterijen deel kunnen nemen. Door 
de Federatie wordt dit verzoek bij een  
schuttersvereniging neergelegd om dit  
evenement te organiseren, ditmaal dus  
Schutterij EMM Giesbeek. Tevens wordt op 
zaterdag 11 juni het 75-jarig bestaan van 
de Gelderse Schuttersfederatie St.Hubertus 
gevierd, middels een receptie voor  
genodigden, aansluitend zal op de  
zaterdagavond een groots schuttersbal plaats 
vinden in het Schuttersgebouw, voor de  

leden gratis toegang. Dan hopen we toch in 
september het schuttersfeest weer te kunnen 
vieren, men zou bijna niet meer weten wie 
dit “ lang zittende schutters koningspaar “ is, 
maar hierbij een plaatje om het geheugen op 
te frissen. 
Voor allen, blijf gezond, pas goed op elkaar 
en ondanks de beperking in de komende tijd. 
Fijne feestdagen, veel goeds en gezondheid 
gewenst, voor u als persoon en voor alle  
verenigingen en ondernemers in het nieuwe 
jaar 2022.

Schutterij EMM
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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.

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

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. Hendrik-
sen en K. De Man • Harold en Jacqueline van den Boom • Stucadoors- en terrazzo-
bedrijf 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 Soethof  
• Jan Kelderman • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Henk en Miriam Wieggers  
• 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 • Judith 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 • Adriaan Witjes • Hr. W. Dekkers en 
Mevr. K. Boxem • Harry en Ida Oostland • Wendy en Gerwin Zwaan • H. Heeroma  
• Ans en Michel Szoltek • H.L. Dolman-v. Zadelhof • Gerard en Ria Soethof •  
Ontspanningsver. V. Ouderen Angerlo • E v,d, Kamp v. Rooyen • M.J.M. Witjes- 
Wieggers • A.J.G. Wieggers • PC-arts • Christine Damesmode Arnhem • Regien en 
Hans Becker • Theo en Hermien Pelgrim • J.W. Dekkers-Beekman • Johan en Bep 
Geurds • V.V. Angerlo Vooruit • Familie Cunningham • H. Wolters • Hennie Otten • 

C.V. De Deurdouwers • B. Klein Herenbrink 
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

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

Wij wensen u prettige 
feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!

Door de huidige regels hebben 
wij besloten om de rest van dit 

jaar niet meer open te gaan. 

Wij willen u graag in het nieuwe 
jaar weer ontmoeten in ons 
restaurant en recreatiepark!

De carnavalsvereniging hier heeft de knoop doorgehakt: we slaan dit 
jaar over. Net als vorig jaar. Het schuttersfeest idem dito. Het planten 
van de kerstboom voor het dorpshuis gaat wel door, voor nu tenminste. 
Alles wat gewoon was, is dat niet meer, want plannen en pandemie 
gaan niet samen. Dit griepvirus, want dat is het uiteindelijk wel, zal 
ons net zolang bezig houden als het duurt om een effectief medicijn 
te vinden (wat voor een muterend virus nauwelijks mogelijk lijkt) of 
we in ons eigen lichaam zoveel herkenning van de corona-variaties  
hebben opgebouwd, dat dit virus inderdaad weer is wat het  
uiteindelijk ook was: een griep. Een waar je verrrekkes ziek van kunt 
zijn, maar die niet de hele maatschappij lam legt.
Hoe lang dat duurt, geen idee, maar waar ik me zorgen over maak 
is dit: overleven onze tradities deze pandemie. Want wat is gewoon? 
Iedere jaar met je carnavalsgroep een winterseizoen lang een wagen  
bouwen. Elk jaar een volksfeest optuigen, met optochten en  
schietwedstrijden. Sportverenigingen draaiend houden, op het veld en 
in de kantine, met alleen maar vrijwilligers. Dat is hier al jarenlang 
vanzelfsprekend, maar natuurlijk daarmee nog lang niet gewoon. Het 
zijn collectieve prestaties, geleverd op basis van tradities.
Het bestaat en blijft bestaan omdat het erbij hoort, al dat werk. 
Het is onze traditie en tradities laten zich niet stoppen. Dat hoop ik  
tenminste. Kun je een traditie twee of drie jaar parkeren? Kun je  
‘slapende’ verenigingen simpelweg wakker schudden en alles op de 
oude voet verder laten gaan? Misschien wel, maar dat is lang niet 
zo vanzelfsprekend als tradities normaal gesproken zijn. Dus hopen 
maar? Of, traditiegetrouw, de schouders eronder! 

Tradities
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Voorgerechten
Hors d’oeuvre vanaf 2 personen te bestellen, prijs per persoon 8,50
Vleessalade, per kilo  9,00
Gerookte kipsalade   8,50
Kipcocktail    7,25
Heel stokbrood met kruidenboter   6,50
Rundvleesragout met pasteitje, per liter  10,00
  

Rundvleessoep, per liter 8,00
Kippensoep, per liter     8,00
Tomatensoep, per liter 8,00

Hoofdgerechten   
Stoofpotje van rundvlees in rode wijnsaus en rijst, per liter* 14,75
Stoofpotje van kip in stroganoffsaus met rijst, per liter* 14,75
* Voldoende voor 2 personen 

Sauzen
Champignonroomsaus, per 0,5 liter   4,95
Stroganoffsaus, per 0,5 liter   4,95
Cocktailsaus, per 0,5 liter   4,95
Extra kruidenboter     0,75
   

Desserts   
Aardbeien bavaroise voor 4 personen   7,75
Bitterkoekjes bavaroise  voor 4 personen   7,75
Charlotte Russe (lange vingers) voor 4 personen 8,00
Crème brûlée per persoon   5,00
Chocolademousse per persoon   5,00
IJstaartje Tarta Fantasica per persoon   5,00
IJstaartje Tarta Fantasica voor 3 personen 10,00

GOURMETSCHOTEL 17,50 p.p.
vanaf 2 personen te bestellen

Gourmetschotel bestaande uit: 
Kiphaasje, biefstuk, burger, shoarma, schnitzel, gamba,  
cordon bleu, slavink en worstje. Rundvleessalade,  
tomaten-ui salade, mix van champignons, courgette,  
paprika, gemarineerde krieltjes, stokbrood en 
kruidenboter. Knoflooksaus, pirisaus, cocktailsaus, 
satésaus en knoflookolie om in te bakken.

Restaurant Juffrouw Tok Didam verzorgt uw catering tijdens de kerstdagen!
Wij hebben heerlijke gerechten voor u samengesteld zoals b.v. een gourmetschotel bestaande uit verschillende vlees-
soorten, salade’s en sauzen.

Bestellen? Kijk op www.juffrouwtok.nl/catering

Bestellen voor 20 december 2021.
De bestelling kunt u afhalen op de volgende dagen:
vrijdag 24 december  tussen 11.00 - 13.00 uur
zondag 26 december  tussen 13.00 - 14.00 uur

WIJ ZIJN GEOPEND
I.v.m. de huidige maatregelen omtrent het coronavirus 

hebben wij aangepaste openingstijden.  
Zie onze website voor de actuele openigstijden. 

Gevulde kalkoen af te halen bij 
Restaurant Juffrouw Tok Didam!
De kalkoen is gevuld met een gekruide farce van gehakt en 
verscheidene verse ingrediënten. Wij kruiden de kalkoen, leggen 
deze in een braadzak en voegen vers gesneden groenten toe. 
U krijgt er ook onze bekende piri piri saus bij. 
U hoeft de braadzak met kalkoen thuis alleen nog maar in een 
voorverwarmde oven te plaatsen en op 175 graden te laten 
garen (± 45 minuten per kilo). 

Het gewicht van de kalkoen is tussen 3 à 4 kg en de prijs 
is € 12,50 per kg.

Wij kunnen op voorhand helaas niet aangeven wat het exacte gewicht 
van de kalkoen is. Dit varieert tussen de 3 à 4 kg. 

- Bestellen voor 15 december 2021.
- Afhalen op vrijdag 24 december tussen 11.00 en 13.00 uur.*
* Afhankelijk van eventueel nieuwe maatregelen kunnen de afhaaldagen 
   veranderen. Houdt a.u.b. de website in de gaten voor het laatste nieuws.

€ 12,50 
per kg.

Tolweg 9, DIDAM • Tel. 0316 221312
www.juffrouwtok.nl
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