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Woningdeler
De kinderen vliegen uit en dan is het huis 
zomaar weer een stuk groter. Fijn, ruimte 
voor een kantoortje, of anders een ruimte  
voor de was en het strijken. Hiervoor 
had je die ruimte niet. Dat wil niet zeggen  
dat er niet gestreken werd of dat de  
boekhouding bleef liggen. Dus: eigenlijk 
heb je die ‘handige’ extra ruimtes niet  
nodig. Erger nog, je moet ze wel bijhouden 
en verwarmen. Niet zo handig, eigenlijk.
De kinderen vliegen uit, maar waar  
naartoe. Het lijkt bij ons alleen nog maar 
te gaan over woningnood, hoge prijzen, 
teleurstellende bezichtigingen, korte  
huurcontracten. Ze proberen nu onderling 
te ruilen, om te voorkomen dat huisbazen 
de woning aan een ander toewijzen of  
anders toch de huur met een flinke klap 
verhogen.  Klagen over woningnood in een 
te ruim ouderlijk huis.
Op bezoek bij mijn dochter in Aalsmeer 
zie ik poster van de gemeente. Zij roepen  
bewoners op een deel van hun huis te 
verhuren aan dorpsgenoten die geen  
woning kunnen vinden. Wij rijden langs 
een rij villa’s en mijn dochter kan bijna huis 
voor huis aanwijzen: weduwe die alleen  
een imposant huis bewoont. Maar  
verhuren (of kleiner gaan wonen): geen 
denken aan.
Onze kinderen zijn uitgevlogen en wij  
delen nu ons huis. Maar de ene gemeente 
is de andere niet. Hier in Zevenaar is de 
woningnood kennelijk minder groot dan 
de regelzucht. Deze gemeente probeert 
het woningdelen onmogelijk te maken 
en baseert zich daarbij op de regelgeving, 
moesten wij ervaren. Maar dan vraag ik me 
af: kent Aalsmeer andere regels en wetten  
dan Zevenaar? Of is dat gewoon een  
gemeente die wel oog heeft voor de  
belangen van haar burgers?

Petje af voor Lathum -  
Politiek café in Lathum

De Stuurgroep “Lathum Later” organiseert het Politiek Café. De Stuurgroep is 
een samenwerking tussen de besturen van dorpshuis Het Gebouw, Protestantse  
Gemeente Lathum-Giesbeek en de stichting Dorpsraad Lathum.  
De gespreksleider van deze avond is Anja Dirix en de avond wordt geopend door 
Paula Maris, lid van de Stuurgroep. 
Waar een klein dorp groot in is: nadenken over de toekomst van het dorp, hoe willen 
we dat die eruit ziet. Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen 
en mee te denken. Zo ook over de visie voor de toekomst van de locatie van de 
voormalige Jonkersschool.
Wat wordt de invulling van deze locatie en het gebruik van de gebouwen. Om te 
voorkomen dat er alleen over de gebouwen gediscussieerd wordt, is er een debat  
georganiseerd met onze lokale politieke partijen aan de hand van een aantal  
stellingen. Deze stellingen worden voor de pauze behandeld. 
Ongeveer 50 bewoners denken en doen mee. Iedereen heeft een rood en groen 
kaartje ontvangen, die omhooggestoken wordt om een mening kenbaar te maken. En 
daarnaast heeft iedereen ook 3 consumptiebonnen ontvangen.
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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



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

Kom werken bij Royal Eijkelkamp

Sinds 1911 staat Royal Eijkelkamp voor een uniek aanbod 
aan oplossingen en persoonlijke aandacht. Wij bedenken,  
ontwikkelen, produceren en leveren slimme oplossingen 
voor bodem- en waterprojecten over de hele wereld. En met 
succes. In 111 jaar zijn we uitgegroeid tot een wereldwijd 
toonaangevend bedrijf met het hoofdkantoor in Giesbeek en 
vestigingen in Sassenheim, Bromsgrove (UK) en Raleigh (US).

Omdat we nog lang niet zijn uitgegroeid, zijn wij op zoek naar 
gedreven en ambitieuze collega’s. Een greep uit de vacatures:

 • CNC Verspaner
 • Meetnetbeheerder
 • Medewerker Inside Sales
 • Service & Rental Coordinator
 • Lead Engineer
 • Werkvoorbereider Technical Projects
 • Bedrijfsjurist

Zoek je een interessante en leerzame stageplek? Dan zit je bij 
Royal Eijkelkamp eveneens goed. Royal Eijkelkamp is immers 

Stagebedrijf van het jaar 2021. Een titel waar we trots op zijn en 
we zijn dan ook altijd op zoek naar ambitieuze en leergierige  
studenten die de handen uit de mouwen willen steken. 
Op dit moment hebben we de volgende stageplek:

 • IOT Asset Regelgeving

Kijk voor een compleet en actueel overzicht met alle  
vacatures en stageplekken op careers.eijkelkamp.com. Via 
deze website solliciteer je ook eenvoudig en snel.
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Stellingen waren oa:
Alle nieuwe woningen alleen voor de inwoners van Lathum
Elke vierde windmolen bij het dorp, gratis elektra voor het dorp
Strooien tegen gladheid in de dorpen niet meer nodig?
In Lathum zijn alle voorzieningen nodig

Het panel bestaat uit 9 leden van politieke partijen. Eén partij  
is vanwege de QR-controle niet aanwezig. Dit was nog de laatste  
dag dat de QR-controle verplicht was en daar heeft de  
beheerder zich aan gehouden. Debatvoerders bij een  
verkiezingsdebat hebben echter een uitzonderingspositie en 
hoeven geen QR-code te laten zien. Deze informatie was echter 
niet bekend.
De 9 aanwezige panelleden geven hun mening, afgezien dat 
het ene panellid beter voorbereid en op de hoogte is van alles  
rondom Lathum dan de andere. Ook wordt er op een levendige 
en betrokken manier mee gediscussieerd door de bewoners.
Er zijn ideeën over een buurtwinkel, de huisartsen misschien 
voor een halve dag ook in Lathum. De Ds. Jonkersschool zou 
een mooie plek zijn om allerlei faciliteiten te realiseren, zoals 
huisarts, fysiotherapie, medicijnuitgifte enz. 
Na de pauze was er de gelegenheid om vragen te stellen. 
Iedereen is het erover eens dat er betaalbare woningen voor 
de jongeren en ouderen in het dorp moeten zijn, waarop de  
panelleden vroegen om met creatieve ideeën te komen. 
Alle politieke partijen waren het er in feite over eens dat 
het belangrijk is dat initiatieven vanuit het dorp komen. Maar  
bewoners vinden het belangrijk dat initiatieven door de politiek 
ondersteund worden. 

De panelleden vinden steeds met hier en daar een nuance  
hetzelfde, zoals dat het gebouw van De DS. Jonkersschool voor 
het dorp behouden moet blijven. 
De gespreksleider Anja Dirix vroeg zich dan ook oprecht af aan 
het einde van de avond of het niet beter zou zijn dat er één 
grote partij zou zijn, maar daar was men het toch niet over eens. 

Het was een bijzondere gezellige, levendige en betrokken avond 
van allen die er waren. 
Het was ook de eerste keer weer een bijeenkomst, waarbij geen 
mondkapjes nodig waren en de anderhalve meter niet meer 
aan de orde was. Dit heeft iedereen zichtbaar goed gedaan. We  
konden weer samen praten, discussiëren en een glaasje drinken. 
Wat was dat lang geleden.

Het heeft door corona twee jaar langer geduurd, maar eindelijk 
kan dan toch Mart de Kruif op 25 maart zijn geplande lezing  
komen geven. De heer De Kruif is een topspreker die zeer  
regelmatig als commentator op de televisie te zien is. De  
toegang tot zijn lezing is gratis. 

Luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif spreekt over 
leidinggeven onder moeilijke omstandigheden: een persoonlijk 
verhaal. Er zijn maar weinig mensen die hier met meer gezag 
over kunnen spreken dan de heer De Kruif. In Zuid-Afghanistan  
was hij de hoofdverantwoordelijke commandant van de  
internationale ISAF-missie, waarbij hij het bevel voerde over 
45.000 militairen. In Nederland was de heer De Kruif de 
hoogste bevelhebber van de Koninklijke Landmacht. 

In Afghanistan realiseerde hij zich doorlopend wat vrijheid  
betekent, of beter gezegd: gebrek aan vrijheid. Hij was daar ook 
veel bezig met allerlei burgerorganisaties. Dus niet vechten maar 
verbinden. Over zijn tijd in Afghanistan schreef Mart de Kruif het 
boek ‘Zandhappen’. 

De lezing van de heer De Kruif wordt door de  Stichting  
Vrienden Van de Lathumse Kerk (VvLK) en het 4 mei Comité 
Angerlo, Lathum & Giesbeek gezamenlijk georganiseerd. De  
locatie van de lezing is anders dan u gewend bent van de 
VvLK, namelijk niet in de Lathumse kerk maar in de kerk van  
Giesbeek. Daar hebben we meer ruimte. Hoewel er geen 1,5 
meter regel meer geldt, kunnen we ons voorstellen dat toch 
nog  veel mensen de behoefte hebben om op basis van eigen 
verantwoordelijkheid afstand te houden. Om de drukte goed in 
te kunnen schatten vragen wij u dringend vooraf te reserveren. 

Helaas is de lezing van de heer De Kruif extra actueel geworden 
door de crisis in de Oekraïne. Mis het niet! 

Vrijdag 25 maart 2022 in de kerk van Giesbeek  
(Kerkstraat 39).Aanvang 20.00 uur. Entree: gratis 
Achterin de kerk zal een bus staan voor een vrijwillige gift.
Reserveer uw plaats via vvlk.Lathum@gmail.com. 

Lezing van Mart de Kruif
Ingezonden door:  de Vrienden van de Lathumse Kerk en het 4 mei Comité Angerlo, Lathum & Giesbeek
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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 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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In de lach 
geschøte!?

Zo de meeste regels van Covid 19 zun dur 
gelukkig afgegoan. We meugen weer los. Wel 
is woar niet te dich bi-j mekaar mor toch. 
Wat ons betreft hewwe dur nie zo veul aan 
geleje mor ik kan mien veurstellen dei as  
ondernemer die op slot mos en de zaak nor 
de gallemiesen zag goan un paar sloapeloze  
nachten heb gehad en un keer ging  
demonstreren. Of is da un ander type 
mins dat elke keer nor de dam ging um te  
loaten merken dat tie ut erges niet mee eens 
was. Pubers komme ok nog al us in opstand 
tegen regels die hun wut opgelegd deur ut 
hoger gezag. Pubers kunnen dan hardnekkig  
doar op terugkomme, elke keer weer. Zelf 
dacht ik zo over de demonstranten die elke 
keer mor weer nor de Dam of un andere  
demoplek trokken um hun geliek te  
kriegen. Jeetje ut was al zo vaak uutgelegd 
woarum un aantal regels golden en wat de  
consequenties anders konden zun, dak dach, 
woar hei ow verstand zitten dei da niet deur 
heb. Mor goed we lèven in un vrij land en 
ei mien nie lastug val dan moi mor doen 
wei nie loaten kunt. Op zich nutuurluk un 
liberale gedachte: vrijheid blijheid mor ik 
denk niet dat de plitie die met da soort  
vrijheidsdenkers geconfronteerd werd, dur 
erg bli-j mee was. In mien fietsgroep was dur 
een nor ut carnaval gewes en wat dach je… 
corona, dat uutte zich bi-j hum deur hoesten 
en un natte neus mor da hettie anders ok 
duk. Eigerluk heurde un flinke verkoudheid  
noa carnaval dur un bietje bi-j. De  
kroegentocht die we in Sintmichielsgestel  
wel es maakten leidde je van kroeg nor kroeg 
en dan haj ok nie alteit de jas en das bi-j de 
hand. Hoefde ok niet want je had voldoende 
bier op en door zaten gezonde dingen in …
graan, hop, zetmeel, eiwitten en gezuiverd 
water: hoe gezonder wi-j ut hebbe. 

We willen iedereen bedanken voor 
de belangstelling, kaartjes, bezoekjes 
en het medeleven na het overlijden 
van mijn man, onze (schoon)vader 

en trotse opa 

Henk Vermeulen

Dit was hartverwarmend en voor 
ons een grote steun.

Gerda

Wendy en Eric
Jip, Saar, Suus

Irma en Jeroen
Joris, Jesper

Familiebericht

Algemene ledenvergadering HSV Ons 
Genoegen Giesbeek

De Algemene ledenvergadering van HSV “Ons Genoegen” Giesbeek vindt plaats op 
maandag 25 april 2022 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Landaansestraat 6b 
in Giesbeek.
 
De agenda en de notulen van 2020 staan op de site: 
http://hsvoggiesbeek.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/nieuws.html

Ingezonden door:  Harry Knuman

Mededeling Schutterij EMM Giesbeek

Op zondag 10 April 2022 zal voor het eerst na de Corona pandemie weer een  
jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden. De aanvang is om 10.30 uur en de  
vervolg vergadering om 11.30 uur. Dit ivm een wijziging in de statuten en het  
boekjaar.
De leden van Schutterij EMM zijn hierbij genodigd om deze vergadering bij te wonen 
in ons nieuwe schuttersgebouw, TOT ZIENS, Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.

Ps. Voor de schuttersleden die nog niet toegekomen zijn om hun contributie te voldoen, dit 
kan bij “Ebbers Doe Het Zelf ”, daar ligt ook de lidmaatschap pas klaar.

Ingezonden door:  Schutterij EMM Giesbeek

De Dorpen

Zaterdag 12 maart was het zover. NL Doet bij De  
Weijdeblick, zorgboerderij in Angerlo. Vele vrijwilligers en 
cliënten kwamen de handen uit de mouwen steken om de 
zorgboerderij er weer picobello bij te laten liggen .
Dit deden ze door veel bakken te vullen met bloemen en 
de dahlia’s gingen in potten( deze staan ivm de vorst nog in 
de stal). Ook werden de verhoogde tuinbakken van nieuwe 
grond voorzien.
De binnenruimte werd gepoetst. Twee buitenbakken waar 
groenten in verbouwd worden, werden in de verf gezet. 
Een insectenhotel werd getimmerd. De vogelkooi kreeg 

een nieuw dak.
Terwijl iedereen druk was werden ze voorzien van een hapje dat door een  
vrijwilliger gemaakt en door een cliënt geserveerd werd. Het was een productieve  
middag en het weer was ons gunstig gezind. Na afloop een drankje, hapje en  
oorkonde. Iedereen heeft zich ten volle ingezet, waarvoor hartelijk dank.

Ingezonden door:  Gors en Ineke Weijers

NL Doet in Angerlo



Op een hele mooie vrijdagmiddag heb ik een afspraak met  
Sebastian Vargas bij Tuinderij Bodemliefde. Sebastian, die sinds  
3 jaar in Nederland is, en uit Chili komt, is sinds november 2021 
projectleider van dit schitterende initiatief van Royal Eijkelkamp 
in Giesbeek. De liefde bracht hem naar ons land. Samen met zijn 
vriendin woont hij in Arnhem. 

Hoe hij zo aan deze baan gekomen is? Gewoon solliciteren op 
een vacature, dat is ook al heel knap en dapper. Hij spreekt al 
bijzonder goed Nederlands voor iemand die nog maar zo kort 
hier woont. Hij houdt van Nederland, houdt van de mensen  
en vindt dat het in Nederland meer gestructureerd is dan in 
Chili. Met zijn hoed op en vriendelijke uitstraling vertelt hij  
enthousiast over dit project. Het project draait om het  
verbeteren van de kwaliteit van leven, het openen van een  
dynamische plek en het promoten van de consumptie van  
lokaal voedsel. En niet op de laatste plaats een ontmoetingsplek 
voor de bewoners van Lathum, Giesbeek en Angerlo, maar ook 
daarbuiten. 

Tuinderij Bodemliefde aan de Uitmeensestraat 19 
in Giesbeek, zoekt bezoekers en vrijwilligers! 

Een prachtig initiatief!

Geschreven door:  Anneke Nijman

Sebastian aan het woord: “We zijn op zoek naar buren die onze 
kleine boerderijwinkel (in aanbouw) willen bezoeken. Ook  
zoeken we enthousiaste buren die deel uit willen maken van 
ons vrijwilligersteam. Er zijn nu ongeveer 12 vrijwilligers, maar 
meer vrijwilligers zijn van harte welkom. We hopen dat onze  
boerderijwinkel medio mei/juni geopend zal worden. 
Elke woensdag en elke derde zaterdag van de maand werken 
we van 9.00 uur tot 15.00 uur op het land en straks ook in de  
winkel. We eten dan ook samen, oa soep gemaakt door  
vrijwilligers van producten op het land. Zo genieten we samen 
van het land. 

Er wordt ongeveer anderhalve hectare grond ontwikkeld om de 
producten te verbouwen. Binnenkort komen er ook 60 kippen 
en bijenkorven/kasten mogen niet ontbreken. 
Het is de bedoeling om producten van de grond naar de mond 
te verkopen. Doordat producten niet van ver komen, reduceert  
dit ook de CO2  uitstoot. We gebruiken geen chemische  
producten, alles wordt op een ecologische manier gedaan.” 

Wat een geweldig project en dat in Giesbeek. Zaterdag ga ik 
met mijn man terug, ook hij is onder de indruk van de verhalen. 
In een volgend Angerlo’s Nieuws kom ik graag nog terug op de 
ideologie van dit project. 
Het was weer mooi weer, vrijwilligers aan het werk en samen 
eten, wat een geweldige sfeer. Zeker de moeite waard om 
een kijkje te nemen en ook zeker hartstikke goed om mee te  
werken. Als je een dag meegewerkt hebt, krijg je ook wat  
producten mee voor thuis. Jammer dat onze Lisa van Angerlo’s 
Nieuws op reis is, wat zou zij hier van genoten hebben. 
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Vrijdag 11 februari was een bijzondere lesdag voor leerlingen 
van groep 8 van de Paulusschool uit Giesbeek. Geen reguliere 
les, maar een les op het Candea College in Duiven. De leerlingen 
waren uitgenodigd door juf Marenka van Toor, contactpersoon 
basisscholen vanuit het Candea. En wat hebben de kinderen  
gesnakt naar zo’n fysieke kennismaking op een school voor 
voortgezet onderwijs!

De oriëntatie op het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen 
twee jaar vooral bestaan uit online informatie en contacten. De 
stemming was dan ook vrolijk en opgewonden om in de echte 
buitenwereld op pad te gaan: “Yes, we mogen weer!” Er was  
uiteraard de nodige spanning bij verschillende kinderen: 
Wat gaan we zien? Is het voortgezet onderwijs wat ik ervan  
verwacht had? Word ik nu van de grootste leerling weer de 
kleinste leerling?
Candea College kent twee locaties. Wij startten onze lessen 
op ‘Saturnus’ met een rondleiding door het gebouw en het  
bekijken van lokalen op alle drie verdiepingen. Mooi dat  
leerkrachten even de tijd namen om ons te vertellen wat 
hun vak inhoudt: Frans, Aardrijkskunde, Spaans, ICT-leslokalen,  
Handvaardigheid. Kortom, we kwamen ogen tekort. Op  
Saturnus hebben we verder kennisgemaakt met het vak ‘Art’: 
kunst in de breedste zin van het woord. Onze les begon met 
kunstbeschouwing, waarbij begrippen als vlakken, compositie,  
lagen en opbouw naar voren kwamen tijdens de introductie 
van de opdracht. Hierna konden de kinderen zelf aan het werk 
om een Japanse prent te maken. Fraaie werkstukken heeft dat  
opgeleverd. De kinderen konden er hun creativiteit helemaal in 
kwijt. De leraar was razend enthousiast over de durf van groep 
8 en wijze waarop zij buiten de kaders denken en werken. De 
praktijklokalen van tekenen, fotografie, verzorging, koken bleken 

het meest tot de verbeelding gesproken te hebben, zo blijkt na 
afloop. 

Lunchen deden we in de aula van de ‘Eltensestraat’ en dat was 
een hele belevenis: wat een grote groep leerlingen, wat een 
energie en beweging is er te bespeuren. Oud-Paulusleerling Julia  
gaf ons een rondleiding. Dat kon omdat ze een tussenuur had. Juf 
Marenka, die groep 8 uitgenodigd had, vertelde alle technische  
details van het leven op de Eltensestraat. Julia en haar  
vriendinnen vertelden hoe zij dit nou in het echt ervaren: 
“Huiswerk! Ik zou heel goed gaan plannen en dat met een  
papieren agenda doen”, is de tip van deze ervaringsdeskundigen.

Groep 8 heeft even mogen proeven aan het Candea College.  
Groots van uiterlijk, maar kleinschalig in de aanpak en de  
contacten met leerlingen. Candea en in het bijzonder juf  
Marenka: bedankt namens groep 8!
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Voor het klimaat is het beter om regenwater af te koppelen van 
het riool. Dit willen we op steeds meer plekken in de gemeente  
Zevenaar gaan doen. De vernieuwing van Angerlo is een 
mooi moment om dat daar meteen uit te voeren. Donderdag  
17 februari is de gemeente hiermee gestart. Wethouder  
Carla Koers onthulde samen met Frank Wissink van Waterschap 
Rijn en IJssel een bord in een Angerlose proeftuin.

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Periodes 
van droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Het is beter 
dat regenwater in de grond komt in plaats van in het riool. Dat 
is goed voor de grondwaterstand en het kan verdroging van de 
grond voorkomen. Daarnaast overstroomt het riool minder snel 
bij hevige regenval. Zo komt er minder vies rioolwater in vijvers 
en sloten.

Angerlo krijgt een nieuw uiterlijk. Zo wordt de bestrating en  
beplanting aangepakt. Ook het riool is aan vervanging toe. Het 
dorp heeft nu een gezamenlijk riool. Vies water van bijvoorbeeld  
het toilet en schoon regenwater gaan samen naar de  

Afkoppelen regenwater 
van start in Angerlo

rioolwaterzuivering. Zonde! Er komt in Angerlo een riool voor 
vies afvalwater en een riool voor regenwater. Het riool voor 
regenwater is ‘lek’. Hierdoor trekt het schone regenwater via de 
lekke rioolbuis in de grond.

Het afkoppelen van regenwater pakt de gemeente Zevenaar nu 
per project op. De andere kernen in de gemeente komen vanzelf 
aan de beurt. Wilt u zelf al iets doen? Dat kan op verschillende 
manieren: plaats meer groen in plaats van tegels, gebruik grind of 
waterdoorlatende tegels, gebruik een regenton, plaats een vijver 
of een wadi.

Minilessen groep 8 Paulusschool 



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.

Voor iedere persoon van 18 jaar en ouder die in Giesbeek of Lathum woont en zich 
in de periode van 18 december 2021 tot en met 31 maart 2022 inschrijft bij apotheek 
Wyborgh, geven wij 5 euro aan waardebonnen voor lokale horeca. De waardebonnen 
verloten we onder zowel nieuwe als bestaande klanten.

Apotheek Servicepunt Giesbeek is onderdeel van apotheek Wyborgh in Westervoort. 
Wij zorgen ervoor dat uw medicijnen naar Giesbeek komen (afhaalkluis 24/7, gratis 
bezorgservice of afhalen servicepunt). Meer weten? 
Kijk op onze website (www.apotheekservicepuntgiesbeek.nl) of op onze facebook-
pagina (https://www.facebook.com/apotheekservicepuntgiesbeek).

Binnenkort volgt er meer nieuws over onze feestelijke en officiële opening. 
Nu de maatregelen rondom het coronavirus weer wat meer los worden gelaten, 
zijn we blij dat we u zonder beperkingen mogen ontmoeten!

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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Op een mooie, maar ook regenachtige middag heb ik een  
afspraak met Charlotte de Keijzer en ik kijk er naar uit. Ik ben 
benieuwd hoe het met haar gaat. 
Het is al jaren geleden dat onze kinderen bij haar op de  
Peuterspeelzaal kwamen en die hebben daar een ongelofelijk 
fijne tijd gehad met heel veel andere kinderen uit Lathum en 
Giesbeek. 
Van 2 tot 4 jaar twee ochtenden naar de peuterspeelzaal, daar 
waar nu het Binnenrijk staat. Onze kinderen genoten ervan en 
ik genoot ervan om te zien hoe Charlotte daar zo liefdevol met 
de kinderen bezig was. Ook was het altijd gezellig andere ouders 
en kinderen te zien. 

Charlotte was in 1985 samen met haar man Rob, zoon en  
dochter in Giesbeek komen wonen. Toen haar dochter naar de 
peuterspeelzaal ging, begon ze daar vrijwilligerswerk te doen en 
een jaar later, toen er een vacature kwam, solliciteerde ze daar 
en nam ze de groepen over. 
“De kinderen toveren altijd een lach op mijn gezicht,” zoals ze 
dat zelf zo mooi zegt. 
Na een intens verdrietige periode door het verlies van haar 

Charlotte de Keijzer start Lucky Kidz kinderyoga en 
Wobbel yoga (balansbord) in Giesbeek

man Rob heeft ze na een aantal jaren Herman in haar leven  
toegelaten, die weduwnaar was. Samen genieten ze nu van beider 
kinderen, zes kleinkinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar en twee 
honden. 

Charlotte werkte bij Stichting Angerlo en dit werd Stichting  
Zevenaar. Ze verhuisde mee van de Peuterspeelzaal naar de 
‘Brede Blik’ medio 2003 als peuterleidster voor 9 dagdelen. Nu 
werkt ze de maandag, dinsdag en donderdag. 
Na 32 jaar maakte ze in 2018 de stap om naast de peuters, ook 
op de BSO te gaan werken.
Charlotte aan het woord: “De meeste van deze leeftijdsgroep 
mocht ik eerder op de peutergroep verwelkomen en het is  
geweldig om deze kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling.
Naast mijn werk in de kinderopvang wil ik meer voor de  
kinderen kunnen betekenen. Daarom heb ik de opleidingen:  
Docent Kinderyoga, Wobbelyoga (balansbord) en Wobbelyoga 
voor moeder en baby en Kinder Coaching gedaan. 
Kinderyoga zou ik in een groepje van 5 tot max.10 kinderen  
tegelijk doen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar uiteraard leeftijd  
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd (op deze Wobbels kan 
men met een lengte tot 1.40 meter). Ik doe dit aan de hand van  
thema’s, denk hierbij aan de jaargetijden, de zee, de bergen. De 
lessen zorgen ervoor dat de kleine yogi’s hun lichaamsbewustzijn 
op een speelse manier vergroten en hun zelfvertrouwen zien 
groeien
Door de constante bewegingen en balansoefeningen werken 
de kinderen aan kracht, balans en concentratie, de ritmische  
bewegingen hierbij brengen rust in hoofd en lijf.
Ik wil later ook Wobbelyoga voor moeder en baby geven. 

Het lijkt me heerlijk om kinderen tijdens yogalessen te coachen  
en hiermee het moeten te veranderen in mogen en het  
presteren te veranderen in plezier hebben. 

Deze coachende Wobbelyoga lessen met een creatief tintje  
starten na de meivakantie op de woensdagmiddag met mogelijke 
uitbreiding naar de vrijdagmiddag in de ‘Brede Blik.’ 

Voor meer informatie ben ik bereikbaar via email: 
charlottedekeijzer@hotmail.com of  tel. 06-28733576.” 

Geschreven door:  Anneke Nijman

Vrouwen van Nu Angerlo, 
gaan weer starten met 
hun programma, excursies 
en lezingen over cultuur, 

natuur en nog veel meer. We beginnen met een excursie naar de 
vistrap bij de Oude IJssel.
Op onze eerste afdelingsavond op 31 maart, zullen we na de 
bestuurswisseling, huldigen van twee leden die al 25 jaar trouw 
lid zijn, openen met een lezing over het mooie werk van de 
Zonnebloem. De lezing wordt verzorgd door Yolanda Goppel, 
aanvang 19.45 uur in de Meent te Angerlo.

Voor de rest van het jaar ligt er een zeer uiteenlopend  
programma klaar.
Ben je hier pas komen wonen en vind je het leuk om andere 
vrouwen te ontmoeten?
Dan is de Vrouwen van Nu vast iets voor jou.
We leren van elkaar, hebben oog voor elkaar en we hebben 
plezier.

Elke vrouw is welkom. Op de afdelingsvergadering ben je van 
harte welkom om gewoon eens even de sfeer te proeven.
Meer info:vrouwenvannu.angerlo@gmail.com

Ingezonden door:  Dorien Lensink

Vrouwen van Nu Angerlo gaan weer van start



Een slechte start

We zijn na pech op de tweede dag van onze 
reis nu echt vertrokken! Mijn vriend en ik 
zijn met sabbatical en reizen door Europa 
in een klein omgebouwd bedrijfswagentje. 
Nu ik dit stukje schrijf zitten we in Spanje 
aan de Middellandse zee, om precies te 
zijn aan de voet van een berg genaamd:  
‘Foradada del Montsiá’. Onderweg hebben  
we veel bekijks omdat het type busje  
waarin we rondreizen niet het doorgaans  
normale camper formaat heeft. We  
reizen in een Fiat Doblo Maxi. Maxi klinkt 
heel wat maar betekent een krappe  
meter extra op het originele formaat. In 
het bedrijfswagentje hebben we een bed 
met daaronder 3 schuiflades en in de  
zijkant een kleine inbouwkast. Bijna 
elke cm in de bus heeft een functie.  
La 1 gebruiken we als keuken en heeft 
een gasstel en is ruimte voor de pannen.  
La 2 gebruiken we voor servies, eten en 
andere kook/eet gerelateerde materialen. 
La 3 is onze kledingla die in 3 vakken is  
verdeeld (ter grootte van je standaard 
IKEA blokken kast). Het eerste vak is  
verzorging/douche spullen en de andere  
2 vakken is voor onze kleding, elk  
1 vak tot onze beschikking. Onder de  
bestuurders stoel is de sport afdeling,  
onder de bijrijders stoel is de hobby en 
klus afdeling. De ruimte onder het bed is 
voor de campingstoelen en de afwas en op 
het dak hebben we een dakkoffer vol met 
outdoor materiaal zoals een opblaaskajak 
en onze backpacks. We reizen compact 
waardoor we makkelijk kunnen parkeren  
en overal kunnen slapen. Niemand 
die door heeft dat er iemand in slaapt  
totdat we smorgens een been buiten de 
bus steken en het slaap uit onze ogen  
wrijven bij de mooiste uitzichten. Wij  
hebben het goed in onze mini bus! 

Lisa

Boerenkool mexicaanse stijl
Het is winter dus de boerenkool ligt 
volop in de schappen. Maak er eens 
een lekkere voedzame salade van. Deze  
salade zit vol met groenten, bevat  
plantaardige eiwitten en gezonde  
vetten. Je kunt hem eten als lunch of 
avondeten. Door de bonen en avocado 
vult hij goed, ook de vezels van alle 
groenten helpen hierbij.

Recept voor twee porties
Ingrediënten
- 2 zoete aardappel(s), 
  geschild en in blokjes
- Gesneden boerenkool
- Zwarte bonen uit blik, 
  afgespoeld en uitgelekt
- Pompoenpitten 
  (geroosterd in een droge pan)
- 2 avocado’s
- Limoentje
- Olijfolie en rijstolie
- Paprikapoeder
- Cayennepeper
- Peper en zout

Instructies
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Meng de stukjes zoete aardappel 
met een eetlepel rijstolie en wat  
paprikapoeder naar smaak. Stort op een 
bakblik en zet in de oven. Bak ongeveer 
20 minuten tot het gaar is.
Kook de boerenkool 5 minuten en giet 
af.

Schil de avocado’s en doe in een blender 
met wat limoensap, peper, zout, olijfolie 
en een beetje cayennepeper naar smaak. 
Mix tot het een vloeibare, romige saus 
is. Voeg eventueel een scheutje water 
toe om het makkelijker te blenden.
Maak de salade op: doe de aardappel, 
bonen en boerenkool op een bord.  
Verdeel er een klein handje  
pompoenpitten overheen en maak af 
met een schep avocadosaus.

Tips
• Je kunt deze salade ook als vulling 
voor een zelfgemaakte wrap gebruiken.
• Deze ingrediënten zijn goed voor 
twee porties. Zo kun je twee dagen  
gezond lunchen. Bewaar de groente in 
een afgesloten bak in de koelkast en 
houd de avocadosaus apart. Voeg deze 
pas toe wanneer je de salade gaat eten.

Lifestyle

10 • 19 maart 2022

Geschreven door:  Lisa Riesmeijer

Reisblog Tip van de week: benut je bioritme!
De klok wordt weer verzet en dat betekent wat voor sommigen, een paar dagen 
een verstoring in het bioritme. Maar wat is bioritme en hoe kan ik het benutten 
voor meer energie? Het bioritme is op z’n simpelst gezegd je natuurlijke energie 
die zich verdeelt over de dag en nacht: overdag ben je energiek en alert en ’s nachts 
rust je uit. 
1. Start de ochtend met denkwerk, dan is je concentratie het beste.
2. Bevind je overdag in lichte ruimtes, deze geven energie. Donkere ruimtes zorgen 
 voor de aanmaak van melatonine (het slaaphormoon). 
3. Eet een lichte lunch. Te veel koolhydraten, vetten of suikers zorgen voor een  
 energiedip.
4. Ga bewegen na de lunch om de vier-uurs-dip te voorkomen – het liefst buiten  
 voor extra daglicht en frisse lucht. 
5. Eet je avondeten niet te laat op. Dan heb je te veel energie om in slaap te komen. 
6. Ga op vaste tijden naar bed en houd +/- 8 uur slaap aan. Moet je om 07.00 uur  
 opstaan? Ga dan om 23.00 uur naar bed.
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Dit jaar is het voor de derde keer op rij dat er geen  
Halfvastenoptocht is. Jan Hendriks is voorzitter van het eerste 
uur, maar hij zou het sinds 2020 iets rustiger aan gaan doen. 
Daarom is Jan Tiecken, naast Jan Hendriks als voorzitter, sinds 
twee jaar voorzitter van de Commissies bij de Halfvasten. De 
Halfvasten bestaat sinds 1998 en wat begon met een optocht 
van 25 wagens is uitgegroeid naar een evenement met 80 à 90 
carnavalscreaties met duizenden bezoekers. Jan Tiecken heeft 
dan nog wel geen Halfvastenoptocht in zijn nieuwe functie  
meegemaakt. Maar toch bruist het bij de stichting van Halfvasten.

Ik ga met hem in gesprek in het dorpshuis in Angerlo en we  
zitten in het halletje, waar van alles voorbij komt en niet in 
de laatste plaats de dansmarietjes. Esther Baart, één van de  
begeleidster van de dansmarietjes schuift even aan. Ze zijn 
druk bezig om een dansgarde-concours te organiseren op 10 
april, een aantal verenigingen van dansmarietjes zijn inmiddels  
aangeschreven. Ze hopen op minimaal tien deelnemende  
verenigingen. Er zal solo, in duo’s en in groepen gedanst worden. 
Een hele organisatie, maar het belooft een prachtige happening 
te worden. Zelf hebben ze twee groepen van elf en één groep 
van acht dansmarietjes.

Terug naar Jan Tiecken. Hij 
heeft eigenlijk een dubbele  
pet op. Hij is namelijk  
niet alleen voorzitter van de 
Commissies bij de Halfvasten,  
maar ook president van 
de Carnavalsvereniging De  
Deurdouwers. Zes jaar  
geleden was hij prins carnaval 
en sinds vijf jaar president van 
deze vereniging. Maar volgens 
Jan versterkt deze dubbele pet 
elkaar. 

Jan is een organisator, hij is direct, helder en transparant. Je weet 
wat je aan hem hebt, hij heeft veel ideeën en daar gaan anderen 
dan weer mee aan de slag. Kortom een uitstekende voorzitter 
van de Commissies bij de Halfvasten. 

Jan aan het woord: “Volgend jaar bestaat de Carnavalsvereniging 
De Deurdouwers 44 jaar en dan wordt ook gekeken wat er 
gezamenlijk met De Halfvasten georganiseerd kan worden.
Dit jaar is er dus voor de derde keer geen Halfvastenoptocht, 
omdat er te weinig wagens zullen zijn en daarnaast moeten 
de wagens ook eerst in het eigen dorp gereden hebben. Een  
Halfvastenoptocht op een later moment zou ook zo maar  
tegelijk met een ander feest elders samen kunnen vallen en dat 
willen we niet. 

Voor een Halfvastenoptocht hebben we ook meer dan 150  
vrijwilligers nodig. Met onze vrijwilligers hebben we de afgelopen 
twee jaar zo goed mogelijk digitaal contact gehouden en soms 
ook met een persoonlijke kaart. Dat contact is heel belangrijk. 

Voor de Halfvasten gaan we ook naar een nieuwe locatie met 
een hele grote tent en wel aan de Mariëndaalseweg in het  
weiland. We hebben overeenstemming met de grondeigenaar. 
Hier krijgen we ondersteuning van de voetbalvereniging, die ons 
helpt met water en stroom. 

29 April om 19.30 uur in de Meent is er een informatie  
avond, waarin we het dorp graag informeren over de  
nieuwe locatie. 

Halfvasten is een feest voor de gemeenschap op het tweede 
weekend na carnaval; de vrijdag voor de vrijwilligers, de zaterdag 
de feestavond en de zondag de optocht.”

We kijken er met z’n allen naar uit. Dat unieke feest hebben we 
toch maar mooi in Angerlo!

Dit jaar weer geen Halfvastenoptocht in Angerlo, 
maar het bruist van ideeën bij de Halfvasten!

Geschreven door:  Anneke Nijman

Team Stichting Oranje Boven Lathum is met veel enthousiasme 
al druk bezig met de voorbereidingen om er weer een mooie 
dag van te maken.
We mogen weer, hoe fijn is dat. En dat ook nog eens in het 
jaar dat we 20 jaar bestaan. Dubbel feest en we hebben diverse 
extraatjes in petto voor jullie, maar deze houden we nog even 
als verrassing.

De festiviteiten vinden plaats op het veld naast de school en 
we starten om 10.00 uur. Dit jaar geen optocht meer zoals u 
van ons gewend bent.  Maar een oproep aan iedereen om zo  
origineel ‘Hollands’ mogelijk naar het veld te komen. Voor  
kinderen t/m 12 jaar is er een leuk prijsje mee te verdienen.
Dit jaar hebben we ook een leuke mini fair en staan er  
verschillende kraampjes waar zowel mooie als lekkere dingen 
verkocht worden.

Vindt u het leuk om op deze minifair te staan, meldt u zich 
dan aan via het mailadres oranjedaglathum@hotmail.com, t.a.v.  
Nataschja Künne.

Zoals elk jaar is er een trekking van de loterij waar vele leuke 
prijzen te winnen zijn. We vinden, nadat onze school is gesloten,  
het belangrijk om deze feestdag in ons dorp te kunnen  
voorzetten. Dus wilt u ons in welke vorm dan ook sponsoren, 
dan vernemen wij dat graag.

Ons team blijft zich inzetten voor het dorp Lathum en we zien 
u graag op woensdag 27 april in Lathum.
Ons volledige programma volgt nog in een andere editie van het 
Angerlo’s Nieuws. U kunt ons ook volgen via Facebook, Oranje 
Boven Lathum.

Ingezonden door:  Marloes van der Drift

Nog even….. 
en dan gaan we het weer vieren: Koningsdag 2022!



De wijkagent vertelt…

Snelheidsduivels Rivierweg
Een collega motorrijder heeft 
wederom gecontroleerd  
op excessen voor wat  
betreft snelheid op de  
Rivierweg tussen Lathum en 
Duiven. Op 6 maart heeft 
hij drie forse overtreders 
bekeurd in slechts een half 
uurtje tijd. Er werd 39, 42 en 
43 kilometer per uur te snel 
gemeten. 

Molenveld Angerlo
Op 7 maart werd aan het Molenveld in Angerlo tussen  
06.00 uur en 09.00 uur een geparkeerde personenauto van voor 
naar achter bekrast. Helaas is onbekend wie de dader is. 

Galstraat Lathum
In de nacht van 8 op 9 maart stond er een auto met pech op de 
Galstraat in Lathum. Toen de eigenaar een dag later terug kwam, 
bleek er een ruit ingeslagen en een stoel in de brand gestoken 
te zijn. De forensische opsporing heeft onderzoek verricht en 
een aantal sporen veiliggesteld. Deze sporen leiden mogelijk tot 
een verdachte. 

Inbraak Sporthal Panoven Giesbeek
Helaas, maar na een tijdje zonder inbraken was het op 11 maart 
raak bij sporthal Panoven in Giesbeek. Vermoedelijk vond de  
inbraak plaats van donderdag 10 op vrijdag 11 maart. Er is  
schade ontstaan en een klein geldbedrag buitgemaakt. 

Whatsapp fraude 
Helaas was er periode weer een geval van Whatsapp fraude. 
Dit soort gesprekken vinden helaas vaak plaats, maar gelukkig  
trappen de meeste mensen er niet in. Wees er scherp op en bel 
voor de zekerheid eerst degene op om wie het gaat. Vertrouwen 
is goed, maar controle is beter!

Spreekuur 
Vanaf heden is er elke donderdagavond spreekuur van 19.00 
-21.00 uur. De oneven weken in het Dorpshuis Angerlo en 
de even weken bij de brandweer in Giesbeek. LET OP: helaas 
is er door andere werkzaamheden geen spreekuur op 17 en 
24 maart. 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
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De laatste periode was een 
drukkere periode dan de 
voorgaande maanden. We 
zijn tussen 11-02-2022 tot 
11-03-2022 diverse keren 
op pad geweest.

Persoon te water
Op 12-2-2022 werden we 
rond 19.00 uur opgeroepen 
voor een persoon te water 
in Arnhem. Wij moesten 

met ons oppervlaktereddingsteam daar heen om assistentie te 
 verlenen. Onderweg kregen we te horen dat de persoon uit het 
voertuig was en konden we retour richting de brandweergarage. 

Reanimatie
Op 16-02-2022 en 22-02-2022 werden we opgeroepen voor 
een reanimatie. Samen met het personeel van de ambulance is 
er hard gewerkt, maar in verband met de privacy doen wij geen 
verdere mededelingen over dit soort incidenten. 

STORM! 
Ten tijde van storm Eunice hebben wij twee meldingen gehad. 
Daarnaast hebben wij vrijdagavond 18-02-2022 ook met een 

paar man gestationeerd gezeten op de post. Rond etenstijd werd 
er vanuit onze veiligheidsregio besloten dat iedere post bemand 
moest worden. De alarmeringen gingen over de portofoons 
heen. Bij grote hoeveelheden meldingen worden de meldingen 
uitgezet bij zogenaamde decentrale uitgifteposten (voor ons  
Zevenaar). In plaats van de meldkamer te belasten, nemen wij 
dan contact op met de decentrale uitgifte. De meldkamer zelf 
zet deze meldingen aan en zet ze in een systeem door, zodat 
de meldkamer niet continu belast wordt. Normaal zitten er  
ongeveer drie man in de avond op de meldkamer van de  
brandweer. Tijdens de storm waren dat er acht om alle 112 en 
0900-0904 telefoontjes aan te nemen. Voor ons bleef het die 
vrijdagavond rustig en konden wij rond 22.00 uur weer naar 
huis.

Boom.
Vrijdagmiddag 18-02-2022 werden wij opgeroepen in verband 
met een boom over de Rivierweg. Samen met een tractor van 
de gemeente hebben wij de weg vrijgemaakt. De weg lag ook 
bezaaid met takken. Bij vertrek was de weg weer schoon om het 
verkeer door te laten rijden.

Eend
Op 28-02-2022 werden we opgeroepen in verband met een 
dier in nood. De dierenambulance had ons ter assistentie  

Joris Senhorst
Brandweer Giesbeek
       Brwgiesbeek         @Brandweergiesbeek        BrwGiesbeek

De brandweer vertelt…



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. 

19 mrt. 19.00 uur woordcommunie viering
 Jan Ubbink St Ceciliakoor
25 mrt. 20.00 uur Lezing Mart de Kruif 
5 apr. 10.00 uur woordcommunieviering 
 Maarten Smits met de Eltener Zweigesang 
15 apr. 15.00 uur Kruisweg J Ubbink Met de koren 
 St. Cecilia en All Togheter
15 apr.  19.00 uur Passion. Werkgroep jongeren

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

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

20 mrt  10.00 uur ds. A. Jonkman uit Zevenaar
27 mrt.  ds. M. de Bree uit Westervoort
3 apr.  ds. T. Hoekstra uit Arnhem
10 apr. ds. I. Eldering uit Velp

Colofon
Aanleveradres kopij 

en advertenties 
Angerlo’s Nieuws

Tel:  0316-582617
info@angerlosnieuws.nl

Redaktie:
Willem Riesmeijer, 

eindredaktie
Rudie Gores 

tel. 06 41356112
Marlies Mulder 

tel. 06 12571814
Anneke Nijman 
tel. 06 46737368

Toine van de Lisdonk
Lisa Riesmeijer

Correspondent:
Anneke Nijman 
tel. 06 46737368

Vormgeving:
EXAQT R.O.B. Didam

www.exaqtrob.nl

Oplage: 2.500

Krant niet ontvangen: 
06-51562551

Terugkijken: 
www.angerlosnieuws.nl

Angerlo’s Nieuws is 
verkrijgbaar bij:

Spar De Molen - Giesbeek
Bakkerij Ten Veen - Angerlo
Kapsalon Judith - Lathum

Inlevering 
kopij en advertenties 

voor de volgende editie 
tot uiterlijk 

zaterdag 9 april

Volgende verschijningsdatum: 

zaterdag 16 april

19 maart 2022 • 13

gevraagd voor een eend die vast zat in een vishaak. De lijn zat 
vast aan een boom, precies in het midden van het water. Door 
middel van onze boot, een schepnet en vooral veel rust hebben 
we de eend gevangen en overgedragen aan het personeel van 
de dierenambulance. De eend is daarna snel verlost van de haak 
in zijn bek. Hij zal op een andere locatie weer uitgezet worden.

Brand?
Op 02-03-2022 gingen onze pagers rond etenstijd. Er zou een 
container in brand staan, zo’n 10 meter vanaf een pand. Eenmaal 
op locatie bleek dat het een vuurton was, die geen kwaad kon. 
Wij konden dus al weer snel retour en….eten!

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.

Als leerkracht zijn er vaak hele leuke uitspraken van kinderen. 
Leerlingen kunnen adrem zijn, een hele andere kijk hebben op 
zaken of toch wat zaken hier en daar verhaspelen. Onderstaand 
een paar van deze bijzondere uitspraken. 
 
Samen met een leerling was ik aan het werk aan de computer. 
Mijn muis is ergonomisch en dat is best lastig voor een kleine  
kinderhand. Ik legde uit dat het een ‘ergonomische’  muis was 
met een speciale vorm. Ik bood aan om de muis dit keer te 
hanteren (dat deed hij normaalgesproken altijd zelf). Maar deze 
leerling was vastbesloten: ‘Juf, ik kan best werken met deze  
aerodynamische muis!’. Niks mis met de woordenschat van deze 
leerling. 
 
Samen met de leerlingen in groep 5 keek ik vorig jaar de film 
die gemaakt is in 1963 over Giesbeek. De kinderen waren zeer  
geïnteresseerd in deze film met al deze oude beelden in zwart 
en wit. Eén leerling had een vraag: ‘Juf, 1963 is al heel lang  
geleden toch?’. Ik antwoordde dat dat inderdaad best lang  
geleden was. Daarop had de leerling nog een belangrijke vraag: 
‘Was Jezus toen al geboren?’. Toch nog maar even werken aan de 
jaartallen in de klas........
 

Ingezonden door:  Paulusschool

Bijzondere uitspraken

In groep 1 was een leerling bezig met een deksel die zeer stevig  
op de beker zat. Hij liep naar de juf en vroeg of deze hem even 
open wilde maken. Juf vroeg of hij misschien zijn spierballen thuis 
had gelaten? Waarop de leerling even aan zijn armen voelde  
en zei: ‘Ik heb de spierballen wel meegenomen, maar ben de  
batterijen vergeten erin te doen!’ Zo adrem kunnen kleuters zijn. 
 
In groep 8 hadden we een aantal jaren geleden gesproken over 
de Franse revolutie. Eén leerling wist het niet precies meer en 
vroeg wanneer ook weer de bestorming van de Bastogne was. 
Eerst gelachen en daarna toch even ingegaan op het verschil  
tussen een Bastille en een Bastogne koek. De leerling kreeg wel 
extra punten, het waren tenslotte wel twee Franse woorden! 



Hoofdgerecht Kip Piri Piri 
met verse frites € 12,50

Kijk voor onze openingstijden 
op www.juffrouwtok.nl

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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Komt hier 
uw advertentie?

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

Zaterdag 9 April wordt er door Carnavalsvereniging De Deur-
douwers de traditionele varkensverloting georganiseerd. Vanaf 
10:00uur s `morgens komen de leden van de carnavalsvereniging 
De Deurdouwers bij u aan de deur om u in de gelegenheid te 
stellen het gewicht van het varken te raden. De laatste keer in 
2020 werd door Henk Wissink het juiste gewicht geraden. Op 
een later afgesproken datum werd door prins Jurgen de 1e de 
bijbehorende prijs overhandigd. Tijdens deze rondgang wordt 
ook de nieuwe Deurdouwerscourant aan u overhandigd.

Varkens verloting Angerlo 2022
Ingezonden door:  Hans Pinta



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

31 maart Jaarvergadering Lathumse Volksfeesten, 
 20.30 uur, locatie: Het Gebouw
9 april Varkensrondgang CV de Deurdouwers in Angerlo
9 april Lente-Paasmiddag m.m.v. Feeling. 
 “Het Hof van Giesbeek” Aanvang 14.00 uur
9 apr.il Voorjaarsconcert Fanfare St. Gregorius m.m.v. de 
 slagwerkgroep en het orkest. St. Martinuskerk 
 Giesbeek. Aanvang 20.00 uur en de toegang is  
 gratis!
10 april Ledenvergadering Schutterij EMM Giesbeek. 
 Aanvang 10:30 uur in Schuttersgebouw
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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 •

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 Gie-
sen • 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 •  

Til 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 • 
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 • 
Spar Giesbeek • Smirdex NL • Jos en Corien Baars • Mw B.F. van Bommel-
Stellaard • M.W. Kamphuis van der Aa • Danny en Kristianne Wolf • Annie en 
Leo van den Boom • Mw D.J.M. van Koolwijk • Brigitte Derksen en Geert 
Wieggers • A.M. Senhorst • Ivo de Wild en Mariska Pelgrim • Sportvereniging 
G.S.V. ’38 • Joost Thiel • E.H.J.M. Thiel • H.L. Thiel • H. de Vries / W. Boegman • 
Mw. R.C.M. van Beusekom • P. Zwiers • J.J.W. Kelderman-Leender • Vic Heunen 
• Harold en Jacqueline van den Boom • Ruud en Joke Cornelissen • Otto en 
Sabine Salomons • H. Groenewoud en K. Groenewoud-Idema • G. Hendriksen 
en K. De Man • Ron en Judith Ribbers • Gerdy van den Bogaard • Drum en 
Showfanfare Red & Black • Stucadoors- en terrazzobedrijf Tonin • C.V. Knor 
en Knalpot • Hans en Jannie Wieggers • Hans en Tanja Verhoef • M. Urbach • 
Harry en Jeanette de Wild-Jansen • G.J. Regelink eo • Seniorenvereniging Met 
Elkaar Voor Elkaar • Lies en Wim Tieben • Benny en Rianne Hendriks Het  
Malland • F.J.H. Postma • N. Kampstra en H. Kamstra-Jager • Ben en Ine Beekman  
• G.M. Teering • St. Oranje Boven Lathum • Nico en Irma van Veenendaal  

• G. Bolck eo J. Bolck-Winterink

 
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

10 april Dansgarde concours (de Meent)
 Cv de Deurdouwers
16 april Paaseieren en feestavond (Besloten)
 Primalado
23 april Play-Inn ( gehele dag in de Meent) 
 m.m.v. Componist Jacob de Haan
 Nieuw Leven-Angerlo
26 april Prinsennacht CV de Deurdouwers, 
 Centrum de Meent Angerlo, zaal open 20:11
27 april Koningsdag (de Meent) Oranjevereniging
7 mei Gezellige middag m.m.v. Een en Ander. 
 “Het Hof van Giesbeek” Aanvang 14.00 uur
7 mei Bloemenactie rondgang door Angerlo
 (locatie verkoop nog niet bekend)
 Nieuw Leven-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!



Kom gezellig borrelen bij de 

openhaard met familie, vrienden 

of met collega’s en vraag naar 

onze heerlijke borrelplanken. 

Ook tijdens het bowlen zijn deze aan te bevelen.

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

Werken bij De Veerstal?
Vraag ons naar meer 

informatie.

Het veerpontje gaat 

vanaf 1 april weer varen!
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