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Aan tafel
Het waren vreemde feestdagen. Vreemd? 
Eerlijk gezegd: het was uiteindelijk net niet 
niks, maar wel heel mager. In plaats van 
samen aan tafel, samen in de rij voor de 
test. En in plaats van positief is het juist  
negatief waar we op hopen. Ondertussen in 
quarantaine, want hoewel onwaarschijnlijk,  
je weet maar nooit (en wij zijn de brave 
uitzondering op de regelbrekende massa). 
Het meest mis ik het samen eten, de  
gezellige paniek rond gerechten die,  
hoewel keurig voorbereid, toch niet  
helemaal passen op het aanrecht, in de 
oven en dan op tafel. Eten met meer dan 
er in feite aan de tafel passen, dat was altijd  
de norm. Want we zijn zelf al een hele 
club, maar meestal schoven er nog een 
paar bij. Als ik een van de kinderen vroeg 
de tafel te dekken, was “voor hoeveel” 
de standaard reactie. En we zijn zo best 
wel handig geworden in het managen 
van grote tafels. Maar nu zitten we met 
z’n drieën en is de tafel opgedirkt met 
frutsels om minder leeg te lijken. Zoveel 
(feest-)dagen met zo weinig eters later 
vraag ik me af of we het nog kunnen.  
Openstaan voor vrienden die zomaar 
aanschuiven, een avondje organiseren  
voor meer dan vier, probleemloos  
improviseren en meewaaien met alles wat 
binnenwaait. Het is een beetje die ‘blauwe 
maandag’ die me parten speelt. De dagen 
waarop je je altijd verheugt waren een  
teleurstelling en het duurt nog teveel dagen 
voordat de zon weer doorbreekt. Soms, 
heel soms, wanneer het positieve juist het 
negatieve nieuws is, mag je best balen. Ik nu 
van mezelf wel. Ergens is dat ook wel lekker, 
maar hooguit een  blauwe maandag lang.  

Martijn Goddijn, sinds 3 januari 2022 
tandarts in Giesbeek

Op een waterkoude dag wandel ik 
naar mijn afspraak met de opvolger 
van tandarts Bas van Zetten aan de  
Kerkstraat in Giesbeek. De stoep is  
zanderig omdat deze net opnieuw 
bestraat is, waardoor je bijna denkt 
je schoenen uit te doen in de schone 
praktijk. 
Martijn vertelt me lachend dat  
verschillende patiënten hun schoenen 
ook daadwerkelijk uitgedaan hebben in 
de praktijk. Dat kenmerkt de bewoners,  
want dat had hij nog niet eerder  
meegemaakt. 

Martijn aan het woord: “In november en december 2021 heb ik reeds vijf dinsdagen 
meegelopen om kennis te maken en dat beviel goed. Dus helemaal nieuw was het 
niet op 3 januari.
Ik woon in Nijmegen samen met mijn lieve vrouw en we hebben 2 zoontjes van 5 en 
7 jaar. Vooralsnog wonen we daar met heel veel plezier en hebben de kinderen het 
naar de zin op school. Daarom rijd ik dus van Nijmegen naar Giesbeek en ‘s avonds 
weer terug. Wat de toekomst brengt en of we ooit gaan verhuizen, weet ik nog niet. 
Het is voor nu goed te doen. 
Mijn opleiding is een weg met omwegen geweest. Na de middelbare school heb ik 
de mbo opleiding Autotechniek gedaan. Vervolgens hbo Technische Bedrijfskunde en 
toen de universitaire opleiding Tandheelkunde.

Na mijn opleiding Tandheelkunde in Nijmegen heb ik elf jaar in Gennep gewerkt,  
samen met meerdere specialismen, zoals een orthodontist en mondhygiënisten. Ik vind 
het nu fijn om te werken in een kleinschalig team. Zo zijn we ‘s ochtends bereikbaar  
voor het maken van afspraken en ‘s middags alleen voor spoedgevallen. Ik word  
hierbij ondersteund door Linda en Petra.”
Op mijn vraag wat hem zo opgevallen is nu hij in Giesbeek gestart is, vertelt hij dat de 
mensen heel aardig zijn en dat zij elkaar groeten in het dorp. Dat gebeurt in de stad 
niet. Hij kijkt uit naar een mooie tijd in de praktijk in Giesbeek. 
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Tel: 06-53943219

Geschreven door:  Anneke Nijman



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

Eindelijk weer naar Sri Lanka

In 2018 heeft Royal Eijkelkamp in Sri Lanka een vijfjarig  
miljoenenproject in de wacht gesleept. In opdracht van het 
Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources 
Management realiseert Royal Eijkelkamp op dit moment 
in verschillende regio’s van het Zuid-Aziatische land een  
grondwater monitoringsnetwerk.

En toen kwam COVID-19. Bij aanvang van COVID-19 in 
maart 2020 moest het toen in Sri Lanka aanwezige Royal  
Eijkelkamp boortrainingsteam het eiland overhaast verlaten 
en gedurende de hele COVID periode konden zij niet naar 
Sri Lanka afreizen.

De lokale teams konden gedurende die tijd diverse  
projectwerkzaamheden gestaag voortzetten, mede door  
digitale begeleiding en training vanuit Giesbeek. Uiteindelijk 
zijn er mooie resultaten geboekt aangezien 125 van de 150 
monitoringspunten ondertussen zijn geboord, afgewerkt en 
geïnstalleerd.

Toch was het wenselijk dat er Royal Eijkelkamp  
projectteamleden naar Sri Lanka zouden reizen, en gelukkig  
kon dat weer. Een tweetal leden van het projectteam zijn  
onlangs naar Sri Lanka geweest met een vol programma,  
gereedschappen, materieel en trainingen op zak. 

De werkzaamheden bestonden met name uit inspectie 
van apparatuur en onderhoud van het reeds aangelegde  
monitoringsnetwerk. Bovendien hebben zij de lokale  
projectteamleden verder getraind voor het beheren van het 
grondwaternetwerk. 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van dit 
project in het prachtige Sri Lanka.
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Januari is al weer een flink eind op weg. En dat betekent dat het 
bijna carnaval is, al zal dat dit jaar in verband met corona iets  
gematigder gevierd worden. Wordt dit volksfeest, het afscheid 
van de winter, ook buiten Nederland gevierd? Ja natuurlijk.  
Bekend zijn de feesten in Rio de Janeiro (Brazilië) en Italië  
(Venetië). Maar minder bekend is hier het carnaval in Hongarije, 
de Mohács Busójárás. Nikoletta Stileth, afkomstig uit Hongarije 
en sinds zeven jaar in Giesbeek, deelt een typisch Hongaars  
recept dat tijdens het Hongaars carnaval veel gegeten wordt: 
Forgácsfánk (donuts). Nikoletta: „Omdat Hongaren van lekker 
eten houden.”

Populaire delicatesse
Donuts, een soort zoete cake, worden meestal gemaakt van  
gezuurd deeg en ze worden meestal gegeten met poedersuiker 
en jam. Het is in Hongarije een populaire delicatesse. Het recept 
verspreidde zich rond de 19e eeuw en er gaan veel verhalen de 
ronde over de oorsprong; volgens een legende was het koningin 
Marie Antoinette van Frankrijk die de donut populair gemaakt 
heeft en anderen zeggen dat het uit Wenen komt. Populaire  
hedendaagse versies zijn, carnavaldonuts (forgácsfánk), csöröge 
donuts en lintdonuts. Nikoletta: “In Hongarije is het eten van  
donuts verbonden met carnaval: carnavalsdonuts zijn dan 
ook een populaire delicatesse vóór het vasten. Volgens de  
Christelijke traditie is het de moeite waard om zoveel mogelijk 
donuts te eten voordat de gulzigheid wordt beroofd. Volgens 
volksgeloof zijn donuts een van de symbolen van matchmaking:  
een meisje lieten een jongen weten dat ze hem leuk vond 
door hem een donut te geven. “Mijn persoonlijke favoriet is de  
forgácsfánk, de carnavalsdonut. Gaan we in Lathum, Angerlo 
en Giesbeek ook aan de donuts met carnaval? Waarom niet?!  
Probeer dit recept dan eens. Succes! Heb je dit recept  
geprobeerd te maken? Als je mij jouw baksel bij mij thuis in  
Giesbeek komt laten proeven, dan nodig ik je uit voor 
een goed glas Hongaarse wijn. Stuur een Whatsappje naar  
0036-303487668.”

Ingrediënten voor forgácsfánk:
Voor het deeg:
250 g bloem
50  g boter (op kamertemperatuur)
1 snufje zout
20 g poedersuiker
100 ml créme fraiche
3 eierdooiers
2 el rum

De ingrediënten doe je in een kom en kneed je door elkaar. 
Wanneer klaar, laat 30 minuten rusten. Dan uitrollen. Snij  
vervolgens 10x5 cm diamanten uit het deeg, bak in hete olie tot 
ze goudbruin zijn. Serveer met poedersuiker en/of vanillesuiker 
en/of abrikozenjam.

Over Nikoletta
Ik ben Nikoletta Stileth en kom uit Pápa in Hongarije. Ik kwam 
op 18-jarige leeftijd voor het eerst naar Nederland voor een 
eenvoudige zomervakantie. Jan Leenders, de vorige eigenaar van 
Cafereria Joosje, was mijn gastheer. Omdat ik van nature nogal 
rusteloos ben, dus de vakantie zelf was niet genoeg, werkte ik ‘s 
avonds in de cafetaria. Dat vond ik erg leuk, dus ik was blij om 
elk jaar terug te komen. Na mijn studie Toeristische Economie 
en Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit in Hongarije ben ik 
gaan werken in het toerisme en in 2006 opende ik mijn eigen 
reisbureau en ernaast werk ik als reisleider. Ik ken mijn partner  
al sinds ik voor het eerst in Nederland aankwam, maar 7 jaar 
geleden bracht het toeval ons pas samen na een reis in het  
buitenland. We kregen een zoon, William (Vilmos). We zijn 
een gelukkig gezin dat ons leven deelt tussen Hongarije en  
Nederland. Ik regel dagelijks de zaken voor mijn reisbureau 
in Hongarije. We reizen naar alle delen van de wereld, dus 
ik reis minstens één keer per dag de wereld rond, via onze  
boekingssystemen. Ik ben continu bezig om Hongaren met  
Nederland kennis te laten maken. En omgekeerd. Mijn werk is 
erg interessant en afwisselend. Ik vertel je er graag over, maar 
een 12-maanden-editie van deze krant zou niet genoeg zijn :-)

Een kijkje in de keuken van...... Hongarije



Op 1 januari om 14.00 uur de warming up en om 15.00 uur de duik aan de Giese 
Kop, Rederlaag, zo had het moeten zijn. Een Foodtruck zou aanwezig zijn met koffie, 
warme chocolademelk en poffertjes, maar het kon helaas niet doorgaan. 

In verband met de aangescherpte corona maatregelen kreeg Tony Ashek (organisator 
van de Nieuwjaarsduik) op 20 december bericht van de Gemeente Zevenaar, dat 
deze georganiseerde activiteit niet door kon gaan. 

Tony had al de nodige aanmeldingen voor deze Nieuwjaarsduik gekregen en was op 
1 januari aan de Giese Kop aanwezig. Er kwamen toch nog verschillende mensen en 
zelfs ook groepen mensen over de dag verspreid, die een duik namen.

Het was een super mooie dag en zacht weer, alles klopte, behalve corona. 
Maar... aldus Tony, we gaan voor volgend jaar en dan moet het wel lukken!!!

Nieuwjaarsduik 1 januari 2022 Giese Kop!
Geschreven door:  Anneke Nijman
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De Dorpen

Dat is een jubileum 
en dus een felicitatie 
waard! We vroegen 
Arend Minkman, actief  
in Buurtpreventie 
Angerlo, om terug te 
blikken en vroegen 
hem onder andere 
wat buurtpreventie 
inhoudt.

Veel kennis
“We hebben veel  
geleerd. Om te  

beginnen een introductieprogramma ‘Contactpersonen  
Buurtpreventie’ als basis. Een paar jaar later volgde de cursus 
‘Politie voor burgers’, waarin we kennisgemaakt hebben met 
alle disciplines binnen de politie. Ook hebben we voorlichting 
gehad over drugs en wapens, ook over plastic wapens die niet 
van echt te onderscheiden zijn, en het cellencomplex in Arnhem  
bezichtigd. Wat ook aan bod kwam is een bezoek aan het  
Integrale Beroepsvaardigheden Trainingscentrum (IBT) in Elst 
waar we met ‘in scene gezette’ acties mochten meedoen.” 

Uit de oude doos
“Wat we ‘vroeger’ deden? Steekproefsgewijs, samen met de  
politie, voertuigen controleren. Zoals bijvoorbeeld (deels) 
parkeren op de stoep, niet-afgesloten auto’s, of kostbaarheden 
zichtbaar aanwezig waren in auto’s, noem maar op. Vroeger, 
ik praat over 1997, kwam het regelmatig voor dat voertuigen 

niet afgesloten waren en diverse mobiele telefoons, (elektrisch)  
gereedschap en aktekoffers en zo in aangetroffen werden. In 
één auto zelfs veel fotoapparatuur van aanzienlijke waarde. Bij  
diezelfde controle waren toen van de 438 voertuigen er 39 niet 
afgesloten. 

Ook doen we controle op fietsverlichting en onderzoeken we  
insluipmogelijkheden bij woningen. Bewoners hebben  
daarbij soms wel in de gaten dat er iets gaande is en  
gluren dan stiekem vanachter het gordijn, maar het gebeurt  
zelden dat iemand komt vragen wat er aan de hand 
is. Bijzonder…terwijl er toch ook altijd een of twee  
geüniformeerde agenten met ons meeliepen. Ook bij het  
verkeersexamen op de basisschool, dat ook voor de scholieren  
uit Giesbeek en Lathum in Angerlo werd afgenomen, waren  
wij bijvoorbeeld aanwezig. Eén keer zelfs met een echt  
verkeerslicht, waarbij de volgorde van de kleuren niet klopte, 
haha!”

En nu?
“We leren nog steeds! We volgen nog altijd, om de zoveel 
tijd, een reanimatiecursus bijvoorbeeld. En sommigen van ons 
doen jaarlijks de online cursus verkeersregelaar, waar ook een  
examen aan vastzit. En controleren doen we ook nog steeds. 
Daar hoort tegenwoordig ook ‘hondenpoep’ bij. Bij klachten  
over poep op de stoep komen wij in actie. Al houden de meeste  
hondenbezitters in Angerlo zich goed aan de ‘zelf-poep- 
opruimregel’.” Erg gevarieerd dus, die Buurtpreventie Angerlo. 
Op naar de volgende 25 jaar!”

Buurtpreventie Angerlo bestaat 25 jaar
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In de lach 
geschøte!?

Effe toiletteren bi-j de Waag in Doesburg 
lukte vieftug joar gelejen prima. Op zun  
druilerige dag end december waren we veur 
de wet en in de kerk getrouwd ent feest  
hadden we in de Waag. Un paar wèken  
gelejen was die eigeste de Waag int ni-js 
umdat dur een op de stoep zien dingetje ha 
gedoan. Now ja zeg, woar hei ow verstand 
zitten zouk zeggen. Mor goed terug nor  
vieftug joar gelejen. We hadden un leuke 
feessie en receptie en soaves toen we nor 
Denter wilden ri-je bleek mien schoonvader 
mien bril opgezet te hebben dus mosten we 
eers effe noar Loathum um die te wisselen. 
Sanderendaags hewwe eerst effe de buit 
van de kedootjes deurgenommen en toen  
besløten we um op huweluksreis te goan 
richting Oostenriek. Op heiligenabend  
kwamen we doar aan en umdat we niks  
besprøken hadden bleek ut achteraf 
toch met te vallen dawwe doar un goeie  
siemerfrei vonden en doar un wèèk konden  
øvernachten en fruustuukken. Op eerste  
kerstdag reje we nor Lech um doar ut  
wintersportgebeuren te ondergoan, we  
hebben de koningin nie gezien die waster 
nog nie. Op eerste kerstdag zit doar ut  
restaurantgedeelte dicht en we waren op 
eerste kerstdag bli-j dawwe nog erges un 
strammer max konden scoren. Ons feesje 
begon pas goed op tweede kerstdag toen 
we un geweldug restaurant troffen en de 
toernedo stroganof die we tot op ut bord 
oppeuzelden, zak nooit meer vergèten. Niet 
alles verliep dus precies nor wens. Zo ok 
ons vieftugjoarug huweluksfees. In de zomer  
hawwe al leuke afspraken me Florus 
vant Olde Schop in Gies kunnen maken.  
Mor da verzande deur Corona. Ons  
lievelingsdrestaurant is in de loop der joaren 
De Gouwe Karper in Hummelo geworden, 
dus umda we niet bi-j Florus tereg konden 
spraken we doar um zes uur soaves af. Deur 
corona mog da nie deurgoan, dus verschøve 
we da nor 2 uur smiddags. Noa verloop 
van tiet, mog da ok niet deurgoan. Mor we  
mochten wel un happie èten bestellen 
en da dan thuus opèten. Op de dag vant  
diner, kwam ik in de Gouwe karper aan en 
de dame aan de bar vrog wat tur aan de 
hand was. Ik zeg, ik mag un voedselpakket  
ophalen veur 2 personen. O zeg ze dan moj 
bi-j de Spar hier aan de øverkant zun. Affijn 
ze had de bestelling toch op papier stoan en 
un half uurtje later stonden we thuus kloar 
um aan de moaltiet te beginnen. Wut tur  
gebeld. Visite. Ent ète was al niet al te 
wearm meer. Gelukkug zage die lieve minsen  
da we net begonnen met ut ète en ze zeije  
we kommen mean wel effe buurten. Eind 
goed al goed en gelukkug liep ut in die  
tussenliggende vieftug joar wel nor wens.   

In verschillende woningen in de omgeving 
hangen schilderijen van ene H. Ribbers 
aan de muur. Wie kent deze schilder? En 
wie nog meer heeft een schilderij van 
hem (of haar?) aan de muur hangen? We 

zouden het leuk vinden om de verhalen 
te vernemen via info@angerlosnieuws.nl. 
Hoe lang is het schilderij al in je bezit. 
Hoe ben je eraan gekomen? 

Wie kent Ribbers?

De rubriek fotoherkenning van de Cultuurhistorische  
Vereniging Zevenaar keert dit jaar niet terug in de  
kolommen van het Angerlo’s Nieuws. Onze voorraad 
foto’s is uitgeput en herhaalde oproepen hebben niets 
opgeleverd.

Evenmin kwamen er reacties op onze vraag aan het adres 
van belangstellende Angerloërs om zich op te geven en 
aanlevering van foto’s uit Angerlo te verzorgen.

Vandaar dat er niets anders rest dan de handdoek in de ring te gooien.

Het lukte nog net om het afgelopen jaar vol te maken, maar daarmee is het voorbij...

Wij willen iedereen bedanken, die ons in de afgelopen jaren gesteund heeft, met het 
aanvullen van informatie en namen. Allen hartelijk dank.

CVZ, afd. Angerlo-Giesbeek-Lathum, Leo van den Boom – Herman Wolters – Henk 
Huuskes – Frits van den Berg – Henk Derksen – Joop van Schie – Clemens Lurvink – 
(Wim Vels, overleden) - Jan Gores – Riet Senhorst – Hanny Bolck-Winterink.

Namens het Angerlo’s Nieuws daarom nogmaals onze dank en wie weet pakken we 
de draad ooit nog eens op.

De oude foto’s zijn op....

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



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 GW3000T-DS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 4.345,-
BTW voordeel  €    675,-
Restantbedrag  € 3.670,-

Actiecode: #JANUARI 2022

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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Op 9 januari ben ik uitgenodigd in Het Binnenrijk bij Emmie 
en Ab Lammers, die 70 jaar getrouwd zijn. Het is al enige tijd 
geleden dat ik in Het Binnenrijk geweest ben, maar het voelde 
meteen weer heel fijn en vertrouwd. Zo’n mooie voorziening is 
toch geweldig in Giesbeek. Het restaurant is prachtig versierd 
ter ere van dit zeventig jarige bruidspaar en ook de deur van hun 
appartement is prachtig versierd.  Om klokslag 14.00 uur komt 
ook de burgemeester Luciën van Riswijk met een schitterend  

bloemstuk op bezoek om het 
bruidspaar te feliciteren met hun 
platina huwelijk. 
Ab is 94 jaar en Emmie bijna 90 
jaar. Ze wonen inmiddels 3 jaar in 
Het Binnenrijk in een mooi appar-
tement, alleen is Emmie intussen 
verhuisd naar de gesloten afdeling 
in Het Binnenrijk. Maar als het even 
kan, speelt Emmie nog op de piano, 
die in het restaurant staat. 

Beiden zijn geboren Hagenaars, zoals zij dat zelf noemen. 
Toen hij vanuit zijn werk in het leger uit Indonesië terugkwam 
en even later ook zijn neef, werd er voor hen beiden een feest 
georganiseerd, waar ook Emmie aanwezig was. Zij kregen samen  
verkering en trouwden niet veel later toen Ab 24 jaar was en 
Emmie bijna 20 jaar. Zij kregen twee zoons en een dochter 
en hebben acht kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.  
Helaas is hun dochter aan kanker overleden, wat voor hen beiden  
nog altijd heel moeilijk is. Op zo’n dag als deze is zo’n gemis nog 
groter.

Begin zestiger jaren was het hele gezin met z’n vijven voor  
anderhalf jaar met de boot naar Amerika, naar El Paso in Texas 
gegaan. De reis over zee duurde 6 dagen. Doordat Ab daar 
voor anderhalf jaar aan de slag ging, mocht het gezin mee. Daar  

hebben beide echtelieden voor het eerst ook hun rijbewijs  
gehaald, wat volgens mij best wel bijzonder was. 
Zij hebben ook in midden Duitsland gewoond toen Ab daar 
bij de technische afdeling van de Luchtmacht werkte. Hun  
kinderen gingen toen in Duitsland naar een Nederlandse school.
Vervolgens werkten ook hun zonen allebei in het  
leger in Duitsland en zijn  
beiden met een Duitse 
vrouw getrouwd. Beide 
schoondochters praten 
goed Nederlands. Zij wonen 
nu allemaal in Nederland 
en Ab en Emmie woonden,  
voordat ze naar Het  
Binnenrijk gingen, in Duiven. 
Toen de burgemeester 
vroeg of Ab en Emmie  
konden wennen, toen ze 
weer in Nederland waren, zei 
Ab resoluut: “Natuurlijk wel.”
Op de vraag wat hun  
geheim voor 70 jaar  
huwelijk is, antwoordde Ab: 
“Gewoon hard werken” en 
dat is waarschijnlijk ook hun  
levensmotto hard werken 
en niet zeuren. Twee harde  
werkers die met volle  
tevredenheid in Het  
Binnenrijk wonen, waar  
volgens hen altijd van alles te 
doen is. 

Emmie en Ab Lammers 70 jaar getrouwd!

Geschreven door:  Anneke Nijman
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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

08 • 22 januari 2022



22 januari 2022 • 09

Eind december werden de Liemerse Sportprijzen* uitgereikt. 
Omdat vorig jaar, door corona, een deel van het sportjaar  
wegviel, werd nu teruggekeken op twéé sportjaren: 2020 en 
2021. Helaas niet tijdens een groots georganiseerd uitreiking, 
maar – net zo feestelijk – bij de winnaars aan de deur. De  
Liemerse sportwethouders bezochten onder andere wegracer 
Victor Steeman uit Lathum. Hij won in de klasse Sportman van 
de Liemers 2020-2021. 

Victor viel het afgelopen jaar bij het wegracen regelmatig in 
de prijzen. Zo pakte hij in 2021 de eerste plaats bij de IDM  
Supersport 300 race op de Red Bull Ring. Ook eindigde hij als 
eerste bij de WorldSSP 300 Most. 

We vragen Victor hoe het afgelopen coronajaar doorgekomen 
is: “Overdag werken, bij Open32 in Arnhem, en veel sporten. 
Krachttraining vooral. Thuis natuurlijk, want tja…een groot 
deel van het jaar was de sportschool dicht. Ik kon helaas niet  
trainen in Assen, was ook dicht.” En nu? Wat staat er voor 2022 
op de planning? “Het WK in mijn klasse winnen! Dus ik ben 
blij dat ik straks in het voorjaar weer naar Spanje kan om te 
trainen op verschillende circuits. De condities zijn daar, door 
de weersomstandigheden, sowieso beter dan hier in Nederland. 
En in Nederland hebben we natuurlijk ook maar één circuit:  
Assen. Ik zit nu sinds dit jaar ook in een nieuw team. Samen met 
mijn Kawasaki Ninja 400 maken we deel uit van de line-up van 
Ludo van der Veken om te strijden voor MTM Kawasaki tijdens 
het World Supersport 300 kampioenschap. Het beste team, de 
beste motor, ik kijk er nu al naar uit om in april het raceseizoen 
te starten! Vooral in Assen, is toch soort van thuis hè? En ook 
kijk ik uit naar Tsjechië, want daar heb ik vorig jaar gewonnen.” 
Wij wensen Victor veel success! 

*De Liemerse Sportprijs is een initiatief van regiocampagne De 
Liemers Helemaal Goed in samenwerking met de Liemerse  
gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. 

Full-speed op weg 
naar WK-winst!

Geschreven door:  Marlies Mulder

Heb jij op zolder nog een spiegelreflexcamera of  
systeemcamera met lens liggen? Onder een laag stof, zielig in 
een hoekje? Ooit één keer gebruikt… Misschien zelfs nog in 
de verpakking? Wachtend om ‘uitgelaten’ te worden om mooie 
plaatjes mee te schieten in deze prachtige omgeving? Meld je 
dan snel aan voor de Beginnerscursus Fotografie in Kulturhus 
De Brede Blik in Giesbeek. 

De bekende fotograaf Ronald Lubbers uit Giesbeek neemt je 
mee in de fascinerende wereld van cameratechniek, compositie,  
belichting, veel-gemaakte fouten etc.. “Bij voldoende  
aanmeldingen gaan we de cursus vanaf april aanbieden. Dat zal 
op 4 zaterdagen zijn. Een les duurt 3 uur. Dit is een instapcursus, 
dus voor als je nog niet veel ervaring hebt. Aan het eind van die 
vier zaterdagen ben je echt in staat om mooie foto’s te maken. Ik 
ben ook benieuwd naar wat mensen zelf willen leren. Daardoor 
kunnen we de cursus nog beter op de behoeften afstemmen. 
Eventueel gaan we een afsluitende expositie in het Kulturhus 
organiseren, zodat de cursisten hun mooiste werk kunnen laten 
zien. Alleen als er voldoende animo is natuurlijk. De cursus kost 
€ 150,-. Meld je snel aan, want vol is vol. En als je dan met het 
fotografievirus besmet bent, kunnen we altijd nog verdiepende 
vervolgcursussen aanbieden, want er is zoveel te vertellen en 
leren! 

Aanmelden kan via kulturhusgiesbeek@gmail.com onder  
vermelding van ‘cursus fotografie / video’. Geef je naam, adres en 
telefoonnummer door én wat jij zou willen leren.

Schiet jij het perfecte plaatje?



Ik ga op reis en 
neem niet mee…

Vanaf de eerste week van februari ga ik 
(Lisa) samen met mijn vriend (Steef) in 
een klein maar heel fijn busje rondreizen 
door Europa. We zeggen ons huis op en 
gaan op avontuur! We gaan reizen in een  
omgebouwd bedrijfswagentje, een Fiat  
Doblo Maxi. Nu is “Maxi” niet echt maxi 
en zullen we het moeten doen met de  
beperkte ruimte die we hebben. We zijn 
momenteel dus volop aan het ont-spullen 
en dat is toch moeilijker dan ik vooraf had 
gedacht.  Ons huurhuis is niet groot en ik 
hou mezelf voor dat we niet veel spullen  
hebben maar het verbaast me bij elke  
verhuizing weer hoe erg dat tegen valt. 
Wat verzamelt een mens veel! Al die  
spullen nemen op dit moment veel  
mentale ruimte in beslag. ‘Waar laat 
ik het, wil ik het mee nemen, is het wel  
praktisch om mee te nemen, wil ik het 
bewaren? Willen we bijvoorbeeld gezellig 
wijn uit een glaasje drinken en koffie uit 
een kopje of maakt het niet uit waar het 
in zit en drinken we direct uit de fles? Heb 
ik aan 1 theedoek voldoende en wanneer 
gebruik je eigenlijk een handdoek als je op 
reis bent in een klein busje? Waarom heb 
ik eigenlijk 4 nagelknip tangetjes? Welke  
boeken neem ik fysiek mee en welke 
wil ik op mijn e-reader? Ik heb nog een 
boek liggen van Marie Kondo, de opruim 
guru uit Japan… had ik die maar eerder  
gelezen’. Een ding is zeker, het boek van 
Marie Kondo gaat op de “mag weg” stapel.

Lisa

Tip van de week: 
stel iedere dag een intentie!
’s Ochtends opstaan en gelijk in je dagelijkse sleur worden meegezogen, we kennen  
het allemaal wel. Probeer het eens anders te doen, en ’s ochtends je intentie van 
de dag te bepalen. Het beïnvloedt de rest van je dag op een positieve manier!

Drive
Intentie is je drive, het geeft richting aan wat je doet. Zie het als de innerlijke 
drijfkracht van je handelen. Wanneer je een helder doel voor ogen hebt, is de kans 
groter dat je dit bereikt. Alles wat je doet staat dan in het teken van jouw doel, 
want het geeft je een focus.
“Wat je aandacht geeft, dat groeit”, zei de filosoof Aristoteles al lang geleden. Deze 
uitspraak heeft niets aan kracht ingeboet. Wat wil jij vandaag laten groeien?

Een intentie bepalen
Je bepaalt je intentie door na te denken over hoe jij je die dag wil voelen.  
Voorbeeld van intenties zijn:
“Vandaag ben ik kalm en rustig.”
“Mijn aandacht gaat steeds volledig naar één taak tegelijk.”
“Vandaag ga ik genieten van kleine dingen.”
“Vandaag ben ik rustig en ongehaast.”

Tip 1: schrijf je intentie op en hang hem waar je hem kunt zien.
Tip 2: je kunt het beste positief bepalen wat je wel wil, in plaats van een negatieve 
intentie bepalen voor wat je niet wil.

Lifestyle
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Goede voornemens, kies 2022 een 
mentaal gezonde gewoonte
Blue Monday is geweest, de dag die is omgedoopt tot meest depressieve dag en 
de dag dat mensen stoppen met hun goede voornemen. Misschien is dit dan het 
juiste moment om na te denken over een mentaal goed voornemen of liever nog; 
een mentaal goede gewoonte. Bij goede voornemens denken we vaak aan fysieke 
doelen zoals stoppen met roken, afvallen, gezonder eten of meer sporten. Maar 
heb jij wel eens nagedacht over een goed voornemen voor je mentale gezondheid 
en je brein?
 
We hebben afgelopen twee jaar flink onder druk gestaan. Onze flexibiliteit is op 
de proef gesteld en met de zoveelste lockdown is het begrijpelijk als de rek er 
soms even uit is. Mentaal stevig in je schoenen staan en aandacht hebben voor 
breinvriendelijk werken is belangrijker dan ooit. Daarom is 2022 misschien wel het 
jaar voor het mentaal gezonde jaar!
 
Een breinvriendelijk of mentaal gezond voornemen kan bijvoorbeeld zijn:
• Dagelijks een wandeling maken van minimaal 20 minuten zonder afleiding van telefoon.
• Leren om positief en vriendelijk tegen jezelf te praten.
• Een dag/dankboek bijhouden waarin je dagelijks schrijft waar je dankbaar voor bent. 
• Geen werk/praten over werk voor bedtijd.
• Een maximum schermtijd op je telefoon instellen.
• Dagelijks een korte mindfulness oefening doen zoals een bodyscan.
• Vaker praten over je gevoel met je partner, familie, vriend(in) en collega’s.

Welke stap neem jij richting een mentaal gezond 2022?

Geschreven door:  Lisa Riesmeijer

Reisblog
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De wijkagent vertelt…

Diefstal
Op 13 december 2021 is er 
een aangifte opgenomen van 
diefstal uit een chalet aan de 
Marsweg in Lathum. Daders 
hadden een wat ongewone  
buit meegenomen: vier  
matrassen en een televisie.  
Helaas hebben we geen  
verdachte voor in beeld.

Op 3 januari 2022 werd er naar aanleiding van een melding een 
auto aangetroffen op de Eldrikseweg in Angerlo. Het voertuig,  
dat gestolen kentekenplaten bleek te vervoeren, is door  
collega’s in beslag genomen. Er wordt gekeken of de vele  
goederen in de auto niet van diefstal afkomstig zijn. 

Geweld
Op dinsdag 21 december heeft er in Lathum, op Riverparc, 
een geweldsincident plaatsgevonden. Hierbij zijn twee mannen  
ernstig gewond geraakt. De ene had steekwonden. De andere 
werd door collega’s uit het water achter de woning gehaald. 
Deze laatste was onderkoeld en had ook snijwonden. Uiteraard  
is er een behoorlijk onderzoek gaande. Het gaat met beide  
mannen redelijk goed. In de woning zijn diverse soorten,  
vermoedelijk, drugs aangetroffen (worden nog getest) en een 
fiets die als gestolen gesignaleerd stond. 

Belletje trekken 
Op donderdag 30 december  
bedachten twee jongen  
tussen 00.00 uur en 00.15 uur 
om belletje te trekken bij een 
woning aan de Kerkstraat 
in Giesbeek. Echter was de  
bewoner, na al een aantal 
maanden getreiterd te zijn, 
het zat en ging de jongens 
achterna. Op de Barenbroek-

laan hield hij de jongens tegen en ontstond er een opstootje. 
Daarbij trok een van de jongens een pistool. Na onderzoek en 
een bericht op mijn Instagram-kanaal hebben de twee jongens 
zich gemeld. 
Het wapen betrof een balletjespistool die niet van echt te  
onderscheiden was. 

Buurtpreventie 
Een mooie prestatie: Buurtpreventie Angerlo bestaat inmiddels 
25 jaar!! Sinds ik wijkagent ben in onder andere Angerlo ervaar  
ik een fijne samenwerking met Buurtpreventie. Zo hebben 
we geregeld contact en is er een aantal keer per jaar overleg  
(wanneer corona dit toelaat). De vrijwilligers van Buurtpreventie  
kennen Angerlo door en door, en zien en horen heel veel. 
Ik hoop dat we deze fijne samenwerking nog lang mogen  
voortzetten. 

Telefooncriminaliteit
Bankmedewerkers bellen NOOIT hun klanten. In de week van 
3 januari hebben collega’s een aangifte opgenomen van fraude  

in Giesbeek. Mensen deden zich aan de telefoon voor als  
bankmedewerkers. Dit soort oplichters zijn zeer gewiekst en 
hangen soms wel drie uur met hun slachtoffers aan de telefoon 
en komen zelfs thuis om de bankpas op te halen. Helaas komt 
dit echt heel veel voor en zijn het vaak senioren die slachtoffer 
worden van deze fraudepraktijken. Dus NOOIT via de telefoon  
aan ‘bankmedewerkers’ gegevens doorgeven. Gewoon de  
verbinding verbreken!

Oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling is alles erg goed verlopen in ons gebied. 
Carbidschieten ging bijna overal volgens de regels en op een 
paar kleine meldingen van vuurwerk-overlast na bleef het erg 
rustig. 

Spreekuur 
Gezien de huidige coronamaatregelen is er geen 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

9 december 2021 t/m 13 januari 2022

Nico Klomp schaatsslijperij Het 
Walbekerveld 15  

6986AW Angerlo  

Voor het slijpen van Noren — Kunstschaatsen — 
Hockeyschaatsen en Houten schaatsen.  

Wij slijpen ook uw gewenste ronding in de schaats.  

Voor meer informatie: Nico Klomp tel: 06 22487470  

 



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. 

U kunt ook gebruik maken van het YouTube kanaal van de 
parochie: RK Liemers – Parochie Sint Willibrordus
Op deze manier wordt elke zondag om 10.30 uur de Mis 
verzorgd door het pastoraal team

1 feb. 10:00 uur Woorddienst, Senioren,
 Jeroen Heemink

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

23 jan. 10:00 uur Week van de Eenheid; oecum. 
 viering in Lathum 
30jan. 10:00 uur ds. Wilco van Wakeren

06 feb. 10:00 uur ds. Florie van de Hoek
13 feb. 10:00 uur ds. Helma van Loon-Kuiper
20 feb. 10:00 uur H.A. ds. Gert Jansen
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De brandweer vertelt…

Geslaagd!
Eind december was voor 
ons een rustige maand qua 
uitrukken. Zorgde er wel 
voor dat twee van onze 
teamleden rustig hun laatste  
examens van het manschap-A  
opleiding konden halen. Dit  
betekent dat ze nu volwaardig  
mee kunnen uitrukken.  
Voorheen mochten ze alleen 
mee als stagiair. 

Terugblik op 2021
In 2021 zijn wij 40 keer gealarmeerd. De meeste meldingen,  
namelijk 29, waren zogenaamde Prio 1 (sirene en zwaailamp) 
meldingen. We mochten er 8 keer uit voor een Prio 2 melding 
(geen sirene en zwaailamp, wel een aantal vrijstellingen) en  
3 keer voor een Prio 3 melding (geen vrijstellingen). Benieuwd 
naar het soort alarmeringen dat we ontvingen? Een klein  
inkijkje: 4x stormschade, 4x reanimatie, 5x persoon te water,  
4x gaslekkage, 1x brand industrie, 1x brand gerucht  
(vermoeden dat er brand is), 2x brand agrarisch, 1x brand  
bijgebouw , 1x schoorsteenbrand, 1x brand scheepvaart,  
2x vreemde lucht, 4x dier in problemen, 4x assistentie  
ambulance, 4x hulpverlening materiaal/letsel (ongelukken of  
andere gebeurtenissen op de weg). In ons eigen gebied 
hebben we twee keer een grote brand gehad en diverse  

middelwaterongevallen. Buiten ons gebied zijn wij ook meerdere 
malen opgeroepen voor assistentie bij incidenten. 

Start van het nieuwe jaar
Op 4 januari gingen onze pagers voor het eerst. Het betrof een 
melding van een auto in de sloot. Op weg er naartoe kregen 
we te horen dat onze inzet niet meer nodig was. Op 5 januari 
gingen de pagers opnieuw: ‘voertuig te water N338’. De melding 
werd al snel bijgesteld naar een voertuig in de sloot. Door een 
medisch insult was een persoon van de weg geraakt en in de 
sloot tot stilstand gekomen. Samen met de ambulance hebben 
wij de persoon uit het voertuig weten te halen. Deze persoon 
is voor verder onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Wij 
hebben de berger nog even geassisteerd met het voertuig uit de 
sloot halen en daarna konden we weer huiswaarts. 

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.

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

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

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. 16-2 en 18-2). 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

Op 1 augustus 2021 start Aico 
Reessink zijn bedrijf “Build 
your Finance.” Een mooie 
compacte naam, die over 
financiën en over bouwen  
gaat en dat klopt ook. 

Op 9 januari heb ik een  
afspraak met deze onderne-
mer, waarbij ook zijn partner 
Patty aanschuift. 

Het bedrijf is van Aico, maar ook Patty denkt mee en verricht 
hand- en spandiensten. Zo heeft zij ook de naam van het bedrijf 
bedacht. Samen wonen ze met hun zoon van 10 jaar in Giesbeek. 
Aico heeft een bouwkundige achtergrond. Hij is zijn carrière ooit 
begonnen in de handel van antiek, waar hij samenwerkte met 
zijn vader. Daarna is hij projectleider in de bouw geweest en  
vervolgens vertegenwoordiger in de bouw. 

Toen ging hij de financiële wereld in. Het zijn geen keuzes, die 
in elkaars verlengde liggen, maar deze duizendpoot kan dat. Op 
mijn vraag waar zijn hart ligt, vertelt hij dat hij servicegericht is. 

Aico Reessink, ook een 
ondernemer, die in 

coronatijd gestart is 
met een nieuw bedrijf

Het geeft hem energie om mensen te helpen en dat is dan ook 
de kern van zijn onderneming.

Aico helpt mensen die een hypotheek moeten afsluiten, 
als zij een huis willen kopen. Hij denkt met hen mee wat de  
mogelijkheden zijn en maakt inzichtelijk waar men rekening 
mee moet houden. De wereld van hypotheken en alles wat 
daarbij komt kijken is niet voor iedereen even overzichtelijk 
en begrijpelijk. Zeker in deze tijd, nu alles razendsnel moet en 
regelmatig dingen veranderen rondom hypotheken. Daarnaast 
kijkt Aico mee welke verzekeringen belangrijk zijn, denk hierbij  
aan een schadeverzekering. Ook de taxatie van de woning 
kan geregeld worden met eventueel een bouwdepot voor  
verbouwing. Kortom hij zorgt voor de begeleiding bij de koop en 
verkoop van een woning. 

Wanneer alles compleet is, draagt hij het over aan collega’s.  
Indien gewenst gaat hij ook mee naar de notaris. Mensen zien 
deze zaken toch het liefst door één persoon geregeld. Deze  
activiteiten gebeuren meestal in de avonduren, omdat de  
mensen overdag werken. Aico is daardoor ook bereid om  
overdag de handen uit de mouwen te steken en kan helpen bij de 
eventuele verbouwing en doet ook nog bestratingen. 

Aico vertelt: “Ik kan mijn eigen tijd en werk indelen, ik werk 
graag met mijn handen en met mijn hoofd. Ik verzorg graag  
namens de klant de contacten met makelaars, notarissen en  
andere partijen. Ik zorg ervoor dat de klant weet wat nodig is 
om een dossier compleet te maken voor het ingediend moet 
worden, zodat er geen vertraging opgelopen wordt”.

Bent u geïnteresseerd geraakt, neem dan contact met hem op: 
telefoon 06-30341663, emailadres info@buildyourfinance.nl.

Geschreven door:  Anneke Nijman



Hoofdgerecht Kip Piri Piri 
met verse frites € 11,95

Kijk voor onze openingstijden 
op www.juffrouwtok.nl

Wil je een flexibel lijf en ontspannen? 
Ook in 2022 yin yoga in Kulturhus De Brede Blik

Kerkstraat 72 in Giesbeek.

 S T U D I O

KARA

Yin Yoga 
Flex & Relax 

Kijk voor lestijden en tarieven op 
www.studiokara.nl/yinyogalessen 
of bel 06 1257 1814

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

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

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

Het autobedrijf met een totaal oplossing voor iedere auto!

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

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

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
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BOOMVERZORGING Tel: 06-20103018

OOK VOOR 
UW 

FRUITBOMEN!



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

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

22 januari 2022 • 15

Otto en Sabine Salomons • Danny en Kristianne Wolf • Wim Roelofs en  
Marianne Smits • Henne en Nicole Peters • Co en Diny Stuart • Diny van 
Bommel • G. Hendriksen en K. De Man • Harold en Jacqueline van den 
Boom • Stucadoors- en terrazzobedrijf Tonin • Ruud en Joke Cornelissen •  
Drum en Showfanfare Red & Black • Mej. R.C.M. van Beusekom  
• H. Groenewoud en K. Groenewoud-Idema • Albert Heijn Rene Lukens • 
Mevr. J.C. Kelderman-Worm • F. Weijers en G. Weijers-Verhoef • Gerdy van 
den Bogaard • H.L. Thiel • Lokaal Belang Zevenaar • V.H.C. Heunen • Wim en 
Connie Mulder • Jos en Corien Baars • J.W. Kelderman-Leenders • M.J. Fohr 

em P.R. Fohr-Borger • V.O.F. Bakkerij ten Veen •  

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

Lies en Wim Tieben • F.J.H. Postma • St. Oranje Boven Lathum • A. Elf-
frink en A.H Elfrink-Meijer • Hans en Tanja Verhoef • Hans en Jannie Wieg-
gers • 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 • Koers-
balve. 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 Kelder-

man • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom • Henk en Miriam Wieggers • Gerard 
Kaper en Jeanne Brommer • St. Dorpshuis Angerlo • Maurice en Ellie Groe-
newoud • 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-Beek-
man • Johan en Bep Geurds • V.V. Angerlo Vooruit • Familie Cunningham •  
H. Wolters • Hennie Otten • C.V. De Deurdouwers • B. Klein Herenbrink • 
J.A.J. Soethof-Kuijf • Dental lab Jan Mulder • Corrie en Frans Worm • 1 Karin 

en Willy v. Haren • Vrouwen van Nu Angerlo • Gerard en Thea Raben • 
Hilco Peters • Wim en Marietje Lourens • Dik en Margy Bril • J. Zuydam-
Rozendal • J.M. Baars • M. Fohr en P. Fohr-Borger • M. Rispen-Visser • C. Maijs 

en M. Maijs-Gelderland • G. Mollik en R. Cunningham • Co en Diny Stuart
 

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

 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
19 juni  Aanvang 11.00 - 17.00 uur
 Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 Locatie: Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 CM Angerlo

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. Daar-
om 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’ IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 onder vermelding 
van ‘Angerlo’s Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.

Wil je iets in de Agenda zetten, mail dan het Angerlo’s Nieuws: info@angerlosnieuws.nl
Vermeld altijd de datum, lokatie, tijd en aard van het ‘evenement’ 

Wij zorgen ervoor dat deze wordt opgenomen in de Agenda!



TAKE AWAY
VRIJDAG EN ZATERDAG 12.00 TOT 18.30 UUR *

ZONDAG T/M DONDERDAG 12.00 TOT 17.00 UUR
* BESTELLEN VOOR 17.00 UUR

Voorgerecht / Lunch:

Tomatensoep met room, bosui en balletjes 4,00
Breekbrood met kruidenboter en aioli 3,50
Carré gezond met ham, kaas, tomaat, sla,  6,75 
komkommer, en rode ui 
Carré brie met brie, seranoham, rode ui,  6,75 
walnoten en honing-mosterdsaus  
Carré zalm met gerookte zalm, rode ui  7,75 
en basilicumsaus 

Diner: 

Spaghetti Bolognese met salade en  10,25 
Parmezaanse kaas 
Schnitzel met frites, salade en een saus 12,50
Spareribs Classic met frites, salade en  14,50 
2 koude sausjes 
Kipspies met frites, salade, atjar, kroepoek  12,50 
en satésaus 
Zalmfilet met frites, salade, Hollandaisesaus 14,50
Burger Classic met tomaat, sla, ui, augurk,  12,50 
bacon en gebakken ei, frites en salade 
Vegetarische lasagne met salade 10,25

Voor de kids:

Kinderspaghetti Bolognese 6,50
Frikandel, kipnuggets, kroket, vissticks  6,50 
of kaassouflé met frites, appelmoes en mayonaise 
Kinderpizza Margarita met tomaat en kaas 6,50
Kinderpizza salami/ham met tomaat, kaas,  6,50 
ham en salami 
Kinderschnitzel of spareribs met frites,  6,50 
appelmoes en mayonaise 

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

Vanuit het Restaurant Vanuit het Winterterras
In de wintermaanden hebben wij bij droog weer een gezellig 

winterterras waar u een hapje of drankje kunt afhalen. 

Huisgemaakte dagsoep 3,00 

Poffertjes 10 st. met poedersuiker en boter 4,00

Glühwein 3,00

Warme chocolademelk 3,00
    + Slagroom 0,50
    + Rum 1,00
 

Dagspecials 
VRIJDAG
Hamburgers à la Veerstal 5,00

ZATERDAG 
Broodje kipshoarma met ui, paprika en taugé 5,00 

ZONDAG 
Beenhammetje met zuurkool en bbqsaus  5,00

VRIJDAG T/M ZONDAG 

Beef Teriyaki wrap   8,75
Wrap mety biefstukreepjes met sla, oesterzwam,  
tomaat, paprika, taugé, sesamzaad en teriyaki

Caesar  wrap 7,75
Wrap met kipstukjes met sla, tomaat, croutons, paprika,  
komkommer, Parmezaanse kaas en Caeserdressing

Veggie wrap  7,75
Wrap met sla, Thaise groenten, taugé, paprika, tomaat,  
komkommer en dressing

OP ALLE DAGEN 
Curryworst met stokbrood 4,00
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