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Boekenkast
“Als een omgevallen boekenkast”. Mijn lief 
over mijn onvermogen om afspraken na te 
komen. Het is mijn noodlot. Ergens weet ik 
dat ik succesvol had kunnen zijn, tenminste: 
als ik een secretaresse had gehad. Maar die 
heb je pas als je succesvol bent. Daarmee 
is mijn maatschappelijk weinig succesvolle 
leven zo ongeveer wel verklaard. 
Tegenwoordig heb je natuurlijk geen  
secretaresse meer nodig; ben je een beetje 
handig met wat ict-programma’s dan is je 
planning altijd op orde en wijst je telefoon 
je op tijd de weg naar waar dan ook (mocht 
het nodig zijn, want waarom nog reizen). 
Maar helaas ben ik chronisch onhandig 
met computer, telefoon en wat er nog 
meer is. Dus, daarom is mijn leven, ondanks 
alle zegenrijke communicatiemiddelen,  
nog niet veranderd.
Nu ik langzaam maar zeker uitstroom 
uit het werkzame leven zou er eindelijk  
verandering op til zijn. Waarom plannen 
maken als er alleen maar vrije tijd op je 
wacht? Ik begin er echter achter te komen  
dat juist een vrij leven heel veel eigen  
initiatief en in die zin ook planning vereist. 
Want je kunt wel zeggen dat je nog heel 
veel wilt doen, maar zonder plan komt er 
van die plannen niets terecht. 
Gelukkig sta ik niet alleen; heb een partner  
die mij juist nu hierin kan steunen. Echter:  
“Ik heb je je hele leven als op gang  
gehouden. Nu is het jouw beurt. Ik wil 
op vakantie, een keer naar de bios of het 
theater. Regel het maar.” En ze maakt geen 
grapje.
Mijn telefoon piept. Er staat een afspraak 
in de agenda. Hij piept pas als ik al daar 
zou moeten zijn. Het is hopeloos, ik ben 
hopeloos.
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CATERINGBEDRIJF HOF VAN EDEN
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spORTCAFE AKTIEF GIEsBEEK
Tel: 06-53943219

Geschreven door: Anneke Nijman

Opening Schuttersgebouw, Schutterij 
Eendracht Maakt Macht Giesbeek 

op 1, 2 en 3 april 2022

De opening was al verschillende keren uitgesteld vanwege het corona virus, maar 1 april 
was het eindelijk zover en werd het gebouw officieel geopend en was het zelfs 3 dagen 
feest! 1 april was er een receptie voor genodigden, waar ik namens Angerlo’s Nieuws ook 
bij was. Het weer was minder dan gehoopt en daarom vond het geheel binnen plaats. 

Even terug in de geschiedenis van de Schutterij, opgericht in 1893. 
In 1938, op ongeveer 100 meter van waar nu het nieuwe schuttersgebouw staat, werd 
destijds een prachtig gebouw neergezet. Zelfs de mooiste van de Liemers, de plaatselijke 
caféhouders hadden er hun geld ingestoken en de Schutterij had er niet over te zeggen, 
maar er waren goede contacten tussen de eigenaren en het bestuur. Behalve dorpsfeesten 
werden er ook toneelvoorstellingen gehouden. Ook het jaarlijkse Schuttersfeest werd er 
gevierd. Een draaimolen en een lucht schommel was er ook en dat was in die tijd al heel 
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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 Wilmington 
(US).
Omdat we nog lang niet zijn uitgegroeid, zijn wij op zoek naar 
gedreven en ambitieuze collega’s. Een greep uit de vacatures:

 • Logistiek Medewerker
 • Service Monteur
 • Accountmanager België
 • Allround Monteur
 • Project Manager
 • Sourcing Buyer

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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wat. Tijdens de oorlog is het gebouw opgeëist en na de oorlog 
heeft het gebouw zelfs een jaar als noodkerk gefungeerd.

In 1953 werd een Drumfanfare opgericht en konden leerlingen 
er oefenen. Al met al heeft de Schutterij er niet zoveel in gefeest, 
want in 1956 is het gebouw verkocht en werd er een confectie-
atelier in gevestigd,. Vele meisjes uit het dorp hebben hier gewerkt. 
Vanaf die tijd werd het Schuttersfeest gevierd in de tent van  

Tentenverhuur – Visser. 
In 1993 werd in de vrije tijd samen met de Drum- en  
Showfanfare een nieuw clubgebouw van 12 bij 20 meter  
gebouwd aan de Landaansestraat. Hierdoor ontstonden nieuwe  
mogelijkheden om te groeien en om de structuur binnen de 
Schutterij te verbeteren en nog meer vorm te geven. 
Vanwege de groei van werkende leden, maar ook de geringe  
beschikbare oefenruimte in dat clubgebouw, was het bestuur  
vanaf 2008 al bezig met nieuwbouwplannen. 
Een perceel grond aan de Zwalmstraat van een hectare groot, 
gelegen over de rotonde van de Rivierweg werd in dat jaar  
daarvoor aangekocht. 

In 2014 waren de eerste ontwerpen klaar en de toenmalige  
wethouder was bijzonder enthousiast over het plan. De  
stedenbouwkundige dienst van de gemeente Zevenaar wees  
echter op de gevaren van de Rivierweg. Naar aanleiding daarvan 
werd de grond aan de Meentsestraat midden in het dorp gekocht. 
In mei 2019 werd met de bouw begonnen, maar door oa corona 

duurde het veel langer dan gedacht.
Met hulp van velen, overheid, sponsoren, vrijwilligers, het  
beschikbaar stellen van shovels en kranen, etc. hebben zij hun  
bijdrage geleverd om dit prachtige gebouw mogelijk te maken. 

Voorzitter Johan Ebbers, de langst zittende voorzitter binnen de 
Schutterij, kreeg de eer om de naam “Schutterij Eendracht Maakt 
Macht” verwerkt in een lichtbak aan de voorgevel, te onthullen. 
Dit ging gepaard met enkele saluutschoten door de kanonniers 
van de Schutterij. Ook kreeg de voorzitter een rvs plakkaat met 
inscriptie aangeboden, welke is geschonken door de overige  
bestuursleden, die bij de ingang van het gebouw bevestigd zal  
worden. 
Het was een gezellige receptie, waarbij ook burgemeester Luciën 
van Riswijck aanwezig was. 
‘s Avonds was er een disco en ook de volgende dag was er weer 
een receptie voor Verenigingen, Kring- en Federatiebestuur,  
Schutterijbesturen en overige Schutterij genodigden. De  
Schutters waren in hun prachtige uniformen aanwezig. De  
plaatselijke Drum en Showfanfare  Red en Black bracht aan het 
bestuur EMM een muzikale hulde. 
De aanwezige muzikanten van Fanfare St. Gregorius gaven hierbij 
nog aan hoe goed de akoestiek in het nieuwe schuttersgebouw is. 
‘s Avonds is de feestavond goed bezocht met muziek van  
Showorkest The Jet Setband en een optreden van Django Wagner. 
Zondagmorgen was er een disco voor de kinderen en daarna nog 
een feest tot 22.00 uur met The Perfect Showband en ditmaal een 
optreden van Frans Duijts.
Een geweldige start voor een nieuwe fase van Schutterij  
Eendracht Maakt Macht!

Vervolg van voorpagina

De afgelopen edities hebben we al verschillende kijkjes in 
de keuken genomen van de verschillende nationaliteiten die 
in Lathum, Giesbeek en Angerlo wonen. Deze keer vertelt  
Marzena uit Giesbeek hoe ze Pasen in Polen vieren en dat lijkt 
veel op de Nederlandse tradities. Net als in andere landen is 
Pasen in Polen een symbool van nieuw leven, wedergeboorte, 
vreugde en geluk. Pasen geeft aanleiding tot iets nieuws en hoop. 
Dit Christelijke feest is de viering van het lijden, de dood en de 
opstanding van Jezus Christus. 

In Polen beginnen we de paastijd op de maandag voorafgaand 
aan de zondag van de verrijzenis van Jezus Christus. In die eerste  
dagen zijn mensen druk bezig met de voorjaarsschoonmaak  
en decoraties, waaronder het verven van eieren. Op Stille  
Woensdag vindt de ‘uitzetting van Judas’ plaats, een heel oud  
gewoonte. Op Witte Donderdagavond begint het Heilige  
Paastriduum dat tot Paaszondag duurt. Deze dag staat in het 
teken van de instelling van de sacramenten. Het is traditie om op 

Goede Vrijdag te vasten. Het is ten strengste verboden om vlees 
te eten. Op Stille Zaterdag aanbidden we het Heilig Sacrament 
in het Heilig Graf. Verkenners (vaak brandweerlieden) waken  
de hele dag en nacht over het Heilige Graf. ‘s Middags gaan  
gezinnen met hun kinderen naar de zogenaamde ‘święconka’,  
oftewel paasmandjes met voedsel, dat we op zondag eten als 
ontbijt, zegenen. Deze mandjes moeten van riet zijn, bekleed 
met een wit stoffen servet en versierd met buxus aan de  
zijkanten. Het is een symbool van vreugde en hoop. In een 
mandje doe je: een ei (symbool van een herboren leven), zout 
(eenvoud van het leven), worst (vruchtbaarheid en overvloed), 
cake (perfectie), lam van suiker met een vlag (symbool om het 
offer van Jezus Christus en zijn overwinning op de dood te  
herinneren).
Paaszondag, om 6.00 uur, luiden de kerkklokken en begint het 
feest van de opstanding. Thuis, na de mis, schuift de hele familie  
aan voor het paasontbijt. Op de tafels staat eten uit een  
gezegend mandje en vele andere gerechten, zoals zure  

Pools Pasen in Giesbeek
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“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent”, “Je hebt vandaag wel 
veel energie zeg! Heb je te weinig op school gedaan?”. “Niet  
zoveel kletsen dames”. “Kom eens hier bij de meester jongen, 
rennen, niet lopen, ren-nen…”. “Uhmm….heb je nou over je 
slipt geplast?” De bromstem langs de rand van de judomat 
houdt de kleine judoka’s bij de les. Hij ziet alles, weet een juiste  
balans te vinden tussen fun en streng. We hebben het over  
judoleraar Marvin de la Croes, sinds twee jaar verbonden aan 
Judokwai Giesbeek en sinds 26 maart drager van de titel ‘Coach 
van het Jaar 2021’.

Tijdens de Nationale Budodag bleek dat Marvin een  
meerderheid aan stemmen had gekregen ten opzichte van zijn 
mede-genomineerden. Dat is een enorme erkenning waar zowel 
Marvin als Judokwai, de kinderen én de ouders enorm trots op 
zijn. Marvin: “Als je je bedenkt dat er zo’n 1000 judocoaches 
in Nederland actief zijn, dan is het al heel erg bijzonder om 
te horen dat je bij de laatste drie genomineerden zit. En als je 
dan óók nog eens wint, is dat een enorme verrassing! En de  
bekroning op mijn werk, wat eigenlijk niet als werk voelt, maar 
als een grote hobby.”

Van verlegen naar zelfvertrouwen
Marvin is al sinds 2012 actief als judoleraar in onder andere  
Duiven en Zevenaar. En sinds twee jaar dus ook bij Judokwai 
Giesbeek. Wekelijks komt hij op dinsdag op zijn brommer  
vanuit een leslocatie in Duiven naar Giesbeek, om daarna door 
te rijden naar een volgende leslocatie in Zevenaar, om dan 
moe maar voldaan terug naar huis – in Groesbeek – te gaan. 
Dat is commitment! Wat hij zo leuk vindt aan het werk van  
judoleraar? “Dat ik kinderen in beweging kan brengen, letterlijk,  
en ze zie groeien. Bijvoorbeeld van verlegen naar vol  
zelfvertrouwen. Kinderen van deze leeftijd lesgeven is best  
lastig. Ik wil ze judo leren, maar zij willen gewoon lekker spelen. 
Ik probeer dan ook afwisseling in de les te houden: sport, spel, 
coördinatie, leren rollen, vallen, weerbaar maken, noem maar 
op. Ik vind het leuk om mensen bij de hand te pakken en al die 
vaardigheden bij te brengen. Als je daar al jong mee begint, dan 
heb je daar op oudere leeftijd alleen maar profijt van. Ik ben blij 
dat ik dat hier in Giesbeek kan doen. Deze club is gemoedelijk. 
Iedereen is aardig voor elkaar en heeft aandacht voor elkaar, 
ook als je nieuw binnenkomt.”

Uniek mens
Uit de motivaties van de stemmen blijkt dat Marvin veel  
positieve impact heeft op zijn leerlingen. Naast de vele 
mooie woorden en de titel ‘Coach van het Jaar’ kreeg hij een  
onderscheiding. Bert Amorij, voorzitter van Judokwai Giesbeek: 
“Marvin is uniek. Buiten dat we met hem gewoon een goede 
trainer in huis hebben gehaald, is hij als mens erg fijn in de  
omgang. Heel vriendelijk, zeer kindgericht, net een grote  
teddybeer. Hij doet hier in Giesbeek alles voor de judo; niet  
alleen voor de kinderen, maar ook – als er animo voor is – 
voor de volwassen judoka’s. Ik zou iedereen aan willen sporen 
eens een keertje een proefles te komen volgen bij Judokwai. 
Dat kan via judokwaigiesbeek@gmail.com of even kijken op  
judokwaigiesbeek.nl.”

Judokwai Giesbeek trots op Coach van het Jaar 2021

roggesoep op brood, groentesalade, witte borsjt en  
vleesgerechten. Na dit plechtige begin van de dag gaan de  
jongste gezinsleden op zoek naar het zogenaamde ‘paashaas’ in 
de tuin, oftewel cadeautjes zoals snoepjes of speelgoed dat de 
ouders verstopt hebben.

Op Paasmaandag worden alle vrouwen en kinderen ‘nat’  
gemaakt en dit komt door een ongebruikelijke feestdag die  
‘natte maandag’ heet. Volgens traditie gieten jonge mannen met 
emmers water over ongetrouwde meisjes. Hoe ‘natter’, hoe 
groter het aantal bewonderaars en hoe eerder een huwelijk 
wordt aangekondigd. In ruil voor het met water overgooien van 
de meisjes krijgen de jongens cadeautjes, zoals alcohol en snoep.

Een deel van onze familie woont in Polen en een deel in  
Engeland. Daardoor kunnen we niet ieder jaar samen zijn, maar 
dat weerhoudt mijn man en ik er niet van om de tradities voort 
te zetten. Ik probeer altijd Poolse gerechten te maken, samen 
met de kinderen kleuren we paaseieren en elk jaar op Stille 
Zaterdag is er in de meeste grotere Nederlandse steden ook 
mogelijkheid om een mandje met voedsel te laten zegenen in de 
kerk. Na het ceremoniële ontbijt gaan we op zoek naar cadeaus 
die de paashaas in de tuin heeft verstopt. In mijn familie krijgt elk 
gezinslid een geschenk, zelfs de huisdieren.

Ik wens jullie Vrolijk Pasen!
Marzena
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Giesbeek en Angerlo stropen de mouwen op
De jaarlijkse Landelijke Opschoondag is een  
initiatief van de werkgroep Leefklimaat Zevenaar. 
In Giesbeek deed hengelsportvereniging Ons  
Genoegen op zaterdag 19 maart mee in de strijd 
tegen zwerfvuil. Het thema ‘Nederland schoon’ 
staat bij Ons Genoegen hoog in het vaandel. Net 
als andere jaren initieerde de vereniging de actie  
om samen met Giesbekenaren in een groot 
deel van Giesbeek zwerfvuil op te ruimen. In 
totaal deden 13 volwassenen en twee kinderen 
mee, een goede deelname. Zij hadden zich rond 
08.30 uur verzameld in het clubgebouw van Ons  
Genoegen. Na de koffie en cake bepaalde men 
aan de hand van een plattegrond wie welk deel 
van Giesbeek wilde opruimen. Vanaf de rotonde 

bij de Uitmeentsestraat tot aan de rotonde bij de Zevenaarseweg - en alles wat daar  
tussen ligt - werd er zwerfvuil opgeruimd. De ‘buit’ bestond onder andere uit  
tientallen mondkapjes, plastic flessen, blikjes, landbouwplastic, jerrycans, gedumpte 
plastic zakken met inhoud en zelfs twee complete armaturen. Rond twaalf uur trok 
de 15 met het verzamelde vuil (ruim drie aanhangers vol!) richting het clubgebouw. 
Iedereen keek met voldoening terug op een geslaagde zwerfvuilactie. Voorlopig is 
Giesbeek weer een beetje schoner!

Een week later, op zaterdag 26 maart, deden 24 vrijwilligers in Angerlo mee aan de 
Opschoondag. Het was later in verband met het Halfvasten-weekend, dat uiteindelijk  
helaas toch niet doorging dit jaar. In Angerlo stond deze dag onder leiding van  
Wijkcoördinatie/Buurtpreventie. Rond tien uur gingen de deelnemers van start, 
zowel in het binnen- als het buitengebied van Angerlo. Alles bij elkaar werd ruim  
10 kilometer berm van zwerfvuil ontdaan. In een paar uur tijd leverde dat een kleine  
kub afval op: hoofdzakelijk lege alcoholflessen, papier, plastic zakken, bierblikjes,  
plastic flessen, hout, 
noem maar op. En dat 
was dit jaar voor het 
eerst minder vuil. Vooral 
blikjes en plastic flesjes 
werden minder aange-
troffen. De dag werd  
afgesloten met koffie/
thee en een krentenbol. 
Het was een productieve  
en gezellige ochtend.

Landelijke Opschoondag 
succesvol in de regio

De Dorpen
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In de lach 
geschøte!?

Veurige wèèk stond dur in de krant dattur 
un vrouw ernstug van heur apropos was. Ze 
zat erges buuten op de stoep niet zichzelf 
te wèzen umdat ze binnen geschrokken was 
van un spin die heur pad kruuste. Ut broerde 
was: ze had un spinnenfobie en doordeur  
effe de weg kwiet. De plitie het heur  
opgevangen ent ging weer goed met heur. 
Die plitie krig wat da betreft soms vremde  
dingen veur de kiezen. Wat wilt geval  
nameluk . Un paar dagen veur die tiet hak 
eiges de plitie gebeld veur un gevalletje wei 
mor een keer in ow lèven metmaak….denk 
ik, høøp ik. We waren met zun allen nor 
de Loatumse plas gewandeld um doar te  
pompen. Dur steat nameluk un attribuut 
veur kinderen. Un pomp met 4 plateaus 
diej vol kun pompen en dan ist leuk um, 
ei die plateaus vol hep, de stop dur uut te 
trekken woardeur je in een keer met uut  
uutstromende water, ut meer kunt bereiken.  
Toen we ant pompen waren zat dur un  
mafketel van un joar of vieftug in zien blootje 
te schommelen of zien lèven dur van afhing, 
un paar meter van de pomplaats, net noast 
onze kleindochter van 6. Die vent  bleef 
mor roepen: kuj me duwen, kuj me duwen.  
Umdat tie dur redeluk normaal uutzag 
dacht ik dat tie een of ander middel ophad  
woordeur die behoorluk vant padje geraakt 
was. Toen we tegen um zeijen dat tie weer 
nor zien naturistenstrandje mos goan begon 
die øver onze hond, dat tie ok naakt liep. Hi-j 
begon steeds maffer te doen. Liep ut kouwe 
water in en un paar meter van de waterkant  
riep tie: help help ik verdrink etc. Dur  
kwamen ok nog mensen op af um um te 
helpen. Hi-j werd steeds onbestuurbaarder 
want op un gegeven moment ging die op  
geparkeerde autoos stoan dansen en tot 
ontsteltenis van de eigenaar zakte hi-j ok nog 
deur ut glazen schuufdak van de auto. Total 
vant padje. Affijn de plitie gebeld en die het 
dat nor tevredenheid afgehandeld. Umdat 
de kinderen nogal ontsteld waren deur de  
acties van die malloot, kregen ze alle drie 
van de plitie een knuffelbeertje um toch un  
posietief gevuul an disse middag øver te  
houen. Toch mooi dattur plitie is. Ik zal ze 
øver un poosje us vroagen of dat tur ok een 
bi-j de plitie wil.Tip van de dag: Kom tot rust na je werk

Kom jij met een vol hoofd en een overactief brein thuis van 
je werk? Veel van ons gaan gelijk ‘door’: boodschappen doen, 
het huis opruimen, ‘dingen regelen’. Maar een dag met teveel  
inspanning en te weinig ontspanning resulteert in (te) hoge  
hersenactiviteit. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld slaapproblemen.  
Het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen, zodat de  
hersenactiviteit vertraagd. 

Neem de tijd om te acclimatiseren en de indrukken van je werk 
achter je te laten. Het hoeft niet lang te duren, simpele dingen 
kunnen al helpen. Denk bijvoorbeeld aan even wandelen, een 
boek lezen, een kop thee drinken of je huisdier aaien. 
Woon je op fiets- of loopafstand van je werk, maak daar dan  
gebruik van. Even wandelen of fietsen na het werk brengt je 
brein tot rust én houdt je fit.

Meer Nieuws op: www.angerlosnieuws.nl
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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        € 4.585,-
BTW voordeel  €    716,-
Restantbedrag  € 3.869,-

Actiecode: #MAART 2022

Wasstraat        Bedrijfswagens    Personenauto’s

De Koppeling 1 • Angerlo 
t 0313 490 760
www.garageschel.nl

Onze autowasstraat:
Laat uw auto 
weer glanzen! 

• 3 geavanceerde wasstraten
• handige wasboxen 
• uitgerust met het nieuwste SofTecs-sys
• met garantie voor een lak besparende
 behandeling

Schel Bedrijfswagens       

De Koppeling 1 • Angerlo • t 0313 490 762 • www.schelbedrijfswagens.nl

Gespecialiseerd in:
Verkoop & lease van 
bedrijfswagens 

Met Schel Bedrijfswagens kiest u voor 
een flexibele partner in mobiliteit!
• ruim aanbod in bedrijfsbussen
• Operational Lease & Financial Lease
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Zondag 1 mei zal er na 2 corona jaren weer een SUPER  
kofferbakverkoop worden gehouden. 
De kofferbakverkoop, die door de vrienden van de Giese Toren 
wordt georganiseerd zal rondom de kerk plaats vinden.
In een gedeelte van de Tuinstraat, de Past. Slingerstraat en achter 
de kerk zal het vol staan met fleurig geopende kofferbakken. 
Spullen waar men op uitgekeken is, krijgen op deze dag weer 
een nieuwe kans, nog steeds blijkt dat er veel vraag is naar  
gebruikte goederen. 

Tijdens deze dag zal er ook weer een kleedjes markt zijn, 
waar kinderen van groep 3 t/m groep 8 hun overtollige  
speeltjes aan de man kunnen brengen. Voor de  
kleedjesmarkt moet je je wel opgeven, maar voor de jeugd 
is het gratis. 
Ook zijn er attracties o.a. een springkussen, schminken, disco 
muziek en een clown. Zeker voor de jeugd zal het een onverge-
telijke dag worden.
Een bekende saxofonist zal de hele dag op diverse instrumenten 
spelen en zo zijn kunsten tonen, de “hoed” opbrengst is voor 

KIKA. Als men het geslenter 
moe is, kan men op een van 
de terrasjes genieten van 
een betaalbaar hapje of een 
drankje en onder dat genot 
genieten van gezellige mu-
ziek.
Voor meer info, bel dan even 
naar 06-10252829 of 06-
12604822. De opbrengst van 
deze dag is bestemd voor 
het onderhoud en het be-
houd en van de Giese Toren. 
De kofferbakverkoop is van 
9.00 uur t/m 16.00 uur. 

Voor meer info, kijk eens op www.GIESBEEKTORENHOOG.nl

Ingezonden door: Jan Wieggers

Superkofferbakverkoop en 
kleedjesmarkt in Giesbeek

KOFFERBAK
VERKOOP

ZON. 1 mei
ACHTER DE KERK

GIESBEEK
met muziek, vermaak,
kinder-rommel-markt.

Van 9.00 t/m 16.00 uur

Info: 06-10252829
www.giesbeektorenhoog.nl

Wat fantastisch dat we weer Koningsdag mogen vieren. We gaan 
er een mooi feest van maken en hopen jullie allemaal te zien!

De festiviteiten vinden plaats op het veld naast de Ds.  
Jonkersschool met als thema ‘Lekker Hollands’. Dit jaar  
hebben we een leuke minifair en staan er verschillende  
kraampjes waar zowel mooie als lekkere dingen verkocht  
worden. Mode- en beautyproducten, kaarten, schilderijtjes,  
boekenleggers, honingverwante producten, persoonlijke  
plankjes en diverse hebbedingetjes. Voor elk wat wils.

Na de officiële opening met de Vendeliers starten we met 
de Hollandse spelletjes voor de kinderen. Ook staat er een  
hindernisbaan, de Wipe out Cannonbal run. Wie komt het snelst 
over deze baan? Of speel Whack the Mole. Wie haalt de meeste  
ballen uit de ring, maar pas op! En wie durft er een sprong  
tegen de kleefmuur te maken en komt het hoogst 
of lukt het zelfs om op de kop tegen de wand te  
belanden? De Kleefwand is niet alleen leuk voor kinderen maar 
ook zeker voor volwassenen èn hilarisch om naar te kijken. 

• 9:30 uur: Klokken luiden en vlag hijsen
• 10:00 uur: Opening met de Vendeliers 
• 10:15 uur: Start van de activiteiten
                   Mini fair
                   Muziek van DJ Vince en Gijs op de accordeon
• 14:00 uur: Trekking van de Oranje loten met als hoofdprijs 
€ 200,- of maak kans op één van die andere geweldige prijzen!

Graag allemaal tot 27 april a.s.!
Team Stichting Oranje Boven Lathum

Ingezonden door: Marloes van der Drift

Programma Koningsdag 
Lathum Woensdag 27 april

BENEFIET CONCERT VOOR ORKRAINE, 5 mei in de Gallus 
kerk te Angerlo .
Aanvang avond 19.00 uur einde avond 21.30 uur.

Programma
De Boakse Boys Baak
Mengelmoes uit Didam
Free Voice Doesburg
Zanggroep Spontaan Angerlo

Wij hopen dat velen Oekraïne een warm hart zal toedragen 
daarvoor staat een collectebus achter in de kerk,en de gehele 
dag bij de ingang van de kerk voor uw donatie.
De entree is gratis uw donatie zal op prijs worden gesteld.

Ingezonden door: Zanggroep Spontaan Angerlo.

Zanggroep Spontaan 
nodigt u Uit !!

TIJDENS de Jaarlijkse ledenvergadering na deze corona-tijd heeft op
10 April 2022 een bestuurswisseling plaats gevonden.
Voorzitter Johan Ebbers heeft zich NIET herkiesbeer gesteld en door 
de ledenvergadering is als opvolger gekozen - zijn kleinzoon Glenn 
Witjes.
Ook Willy van Haren is als nieuw bestuurslid aangesteld.
Johan, met een giga staat van dienst als voorzitter van 1980 tot 2022.
Helaas kon Johan ivm flinke griep verschijnselen niet op de  
vergadering aanwezig zijn.
Ook wil het Bestuur Schutterij EMM haar leden en genodigden,  
bedrijven en verenigingen bedanken voor het geweldige openingsfeest 
van het nieuwe schuttersgebouw, de sponsoren, giften en schenkingen, 
de vele felicitaties en muzikale hulde, enorm bedankt het is geweldig! 
Ook de vele vrijwilligers met hun tomeloze inzet, zij hebben mede 
mogelijk gemaakt om dit prachtige schuttersgebouw neer te zetten 
en natuurlijk de grote promotor “Johan “ !
Allen BEDANKT.
Bestuur Schutterij EMM Giesbeek.

Schutterij EMM Giesbeek
heeft een nieuwe voorzitter
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Eens zaten twee van onze dochters op meidenvoetbal in  
Giesbeek en ze vonden het heel leuk! Al snel moesten er echte 
voetbalschoenen en scheenbeenbeschermers komen. 
Dat is inmiddels lang geleden. Maar ik heb er nog altijd goede 
herinneringen aan en ik vroeg me af hoe het nu bij deze club in 
Giesbeek is en de voetbalclub in Angerlo. 
Wordt er nog veel gevoetbald? Zijn er ook nog meiden die  
voetballen? En hoe zijn de voetbalclubs de afgelopen twee jaar 
doorgekomen. Veel vragen, ik ga met beide clubs in gesprek. 

Angerlo Vooruit

Op een hele koude avond met natte sneeuw heb ik een afspraak 
met voorzitter Dirk Willem Tiecken en penningmeester Kees 
Nederhoff in de kantine van Angerlo Vooruit. Ik ben meteen  
onder de indruk van de prachtige accommodatie en zij vertellen 
mij enthousiast hoe de leden er zelf aan meegewerkt hebben  
om dit mogelijk te maken. Zie op de foto hoe Dirk Willem  
en Kees de “laatste steen” van de bouw legden. Op allerlei  
manieren hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen 
gestoken. 
Angerlo Vooruit bestaat sinds 1952, dat is dit jaar dus 70 jaar!
Zij hebben ongeveer 525 leden, waarvan 170/180 jeugd en  
evenveel senioren. Je behoort tot de senioren vanaf 20 jaar. Bij 
senioren zou ik persoonlijk een ander beeld hebben, maar het is 
goed om  te weten dat je bij voetbal vanaf 20 jaar bij de senioren 
hoort. Daarnaast hebben ze ook nog de nodige rustende leden. 
De vereniging kent vele mogelijkheden. Zo is er voor kinderen 
van 3 à 4 jaar dreumesvoetbal, dan minivoetbal voor de F-jes. 
Dat zijn ongeveer 15 kleintjes. 

Dirk Willem vertelt: “Er waren afgelopen seizoen 15 jeugdteams,  
waar ook zeker meiden in voetballen in gemengde teams.  
We zijn ook heel blij met hele goede jeugdtrainers. 
Deze jeugdtrainers zijn vaak de ouders van de kinderen. Ten 
tijde van corona mocht er ‘s avonds niet gesport worden. De 
kinderen mochten echter wel overdag sporten en daarom  
namen deze trainers vaak eerder vrij van het werk, zodat ze 
vanaf 15.30 uur toch de kinderen konden trainen. 
‘s Avonds deden ze dan nog maar wat voor het werk. Zo kon 
alles toch aardig doorgaan. 
Naast voetbal kan er ook jeu de boule gespeeld worden en is 
er een bootcamp. We hebben naast voetbal vele mogelijkheden. 
Dat versterkt elkaar. 
Ook zijn er ongeveer 180 vrijwilligers. Denk hierbij aan  
scheids- en grensrechters, lijntrekkers mensen die het 
gras onderhouden, mensen die alles schoonhouden,  
barmedewerkers enz.
Mensen denken vaak dat je wat voor de vereniging moet doen, 

maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik heb hier zelf een fijne 
jeugd gehad en dat gun ik de jeugd van nu ook.”
Kees is inmiddels 15 jaar lid van het bestuur en sluit zich hier  
helemaal bij aan. Als je nieuwsgierig bent geworden, ben je  
welkom op dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag. Vrijwilligers 
zijn ook altijd nog meer dan welkom. 
Ik kijk naar buiten en zie dat ondanks de natte sneeuw veel 
sportievelingen aan het trainen en hardlopen zijn. Ongelofelijk!

GSV ‘38
Op een zaterdagmiddag ga ik op bezoek bij Geert Wieggers, die 
als bestuurslid de PR binnen de voetbalclub in Giesbeek voor 
zijn rekening neemt. GSV ‘38 is een gemoedelijke vereniging waar 
voetbal en alles wat daarmee samenhangt een rol speelt. Niet  
alleen het sportelement heeft een prominente plaats binnen de 
vereniging, maar zeker ook de sociale aspecten als vriendschap,  
plezier, humor, respect, verantwoordelijkheid enz. En als je 
Geert een beetje kent, dan weet je dat hij daarvoor staat en dat  
uitdraagt. Zijn ogen beginnen te stralen, als hij het over ‘zijn’ club 
heeft en hij kan erover blijven praten. Hij is sinds ‘86 betrokken 
bij de club, toen hij weer terug in Giesbeek kwam wonen. Ook 
zijn vader was ooit leider en jeugdleider en twee ooms waren 
ook betrokken bij de oprichting. 
GSV ‘38 is dus in 1938 opgericht en heeft rond de 400 leden 
uit Lathum en Giesbeek. Er zijn ongeveer 150 jeugdleden en  
ongeveer 100 senioren en er zijn ook rustende leden. Je  
behoort tot de senioren vanaf 19 jaar. De meiden, die bij GSV 
voetballen, zijn op leeftijd onderverdeeld in diverse jeugdteams. 
GSV heeft ook twee teams van 35+ en 45+ , die op een half 
speelveld onderling spelen tegen teams uit de regio.  Daarnaast 
is er ook een zeer gevarieerd recreatief zaalvoetbalteam van 
55  plussers. Deze voetballers van allerlei niveaus spelen iedere 
zaterdagmiddag in sporthal De Panoven, wat het heel bijzonder 
en gezellig maakt. 
Geert aan het woord: “Met voetballen leer je accepteren en 
respecteren, of je wint de wedstrijd of je leert ervan. Samen 
winnen en dus ook samen verliezen. Voetballen is vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend, want je hebt elkaar nodig in een team. Je deelt 
samen in de vreugde. 
Momenteel hebben wij een hele jonge jeugdleider Remko van 
11 jaar en hij traint voetballertjes van 5 à 6 jaar. Dat is geweldig 
om te zien. Gelukkig mocht de jeugd in corona tijd regelmatig 
doortrainen en zijn we geen leden kwijtgeraakt. 
Wekelijks zijn er 60 à 70 vrijwilligers actief. De club heeft in  
totaal 80 à 90 vrijwilligers. Vrijwilligers worden via mond 
op mondreclame geworven. De meeste mensen willen zich  
tegenwoordig wel projectmatig inzetten voor de vereniging, 
maar vaste vrijwilligers vinden is lastiger. 
De kantine biedt ook mogelijkheden voor andere sociale  
contacten, zoals een plek voor klaverjassen en samenkomst 
voor wandeltochten.
In 2000 was de “Club van 100” opgericht, met een vaste kern 
van leden. Destijds betekende 100 dat er 100 gulden gedoneerd  
werd om vele activiteiten binnen de club financieel te  
ondersteunen. Na de invoering van de euro is dit bedrag  
€ 50,00 geworden. De leden ontvangen een gratis persoon-
lijke toegangspas, een koffiekaart voor gratis koffie, een  
naambordje in de kantine met tekst, tenminste twee maal per 
jaar een nieuwsbrief en enkele activiteiten per seizoen. Als je 
interesse hebt, neem dan met de club contact op.”

Twee grote voetbalclubs in onze dorpen

Geschreven door: Anneke Nijman
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De Seniorenraad Angerlo. Giesbeek en Lathum kondigt aan dat 
de uitgestelde voorstelling in de Meent in Angerlo plaats zal  
vinden op 28 mei om 14:00 uur. Joop Boxstart zal voor ons  
optreden en een leuke serie liederen, door hem aan elkaar  
gepraat, verzorgen. Joop is afkomstig uit de gemeente Zevenaar.  
Op YouTube en in diverse websites vindt u hem. De  
toegangsprijs is vastgesteld op € 5 per persoon, inclusief  
2 consumpties.

Deze bijeenkomst is tevens de laatste activiteit van de  
Seniorenraad.
U wordt vriendelijk verzocht zich op te geven voor de  
bijeenkomst in de Meent per telefoon of met het strookje, dat u 
kunt afgeven één van de volgende adressen.
Ans Haverkamp, Bevermeerseweg 13 Angerlo, 0313-476014
Joop Ebbers, Kerkstraat 92  Giesbeek, 06 532 639 07
Gerdien Künne, Ds.J.A.Visserstr. 37 Lathum, 0313 632 939
Bart van der Eijk, Riverparc IJsvogel 65 Lathum, 06 402 488 93

Ingezonden door: Bart van der Eijk

Uitgestelde Dag van de Ouderen

Ondergetekende, (naam)

Geeft (aantal)                             personen op voor de bijeenkomst in de Meent op 28 mei 2022

Ook dit jaar maken leden 
van St. Gregorius het weer  
mogelijk om geraniums en 
vlijtige liesjes te bestellen. 
Rond het paasweekend zijn/
worden de bestelformulieren  
verspreid en kunt u uw  
bestelling plaatsen. Net als 
vorig jaar worden deze  
formulieren niet opge-
haald. U kunt ze ingevuld 
inleveren bij Jan Kelderman  

(Meentsestraat 60), Henk Kock (Barenbroeklaan 17) of Odette 
Wardenier (Ringoven 9). De bestelling kan ook dit jaar gemaild  
worden naar geraniumverkoop@stgregoriusgiesbeek.nl.  
Inleveren op de aangegeven adressen of bestellen via de mail 
kan tot uiterlijk 23 april. Dat is wat eerder dan voorgaande 

jaren en komt omdat de organisatie van de geraniumverkoop 
de bestellingen ook eerder moet plaatsen bij de kweker. Uw  
bestelling wordt gratis aan huis bezorgd in Giesbeek en Lathum 
op zaterdag 7 mei, de dag voor Moederdag. Bij het inleveren 
van uw bestelformulier kunt u het totaalbedrag gepast in een 
envelop bijsluiten maar betalen via een Tikkie is ook mogelijk 
wanneer u uw 06-nummer noteert op het bestelformulier.  
Bestellingen buiten Giesbeek en Lathum kunnen op 7 mei  
worden afgehaald. U wordt dan van tevoren gebeld om een  
afhaaltijd af te spreken.

Voor meer informatie over de actie, de kleuren  
van de bloemen en de prijzen kunt u terecht op  
www.stgregoriusgiesbeek.nl. Speciaal voor dit jaar is er een  
jubileumgeranium (roze-wit) die u ook kunt vinden op de site.  
U vindt daar ook een bestelformulier die u kunt gebruiken. 

Ingezonden door: St. Gregorius

Geraniumverkoop St. Gregorius

Het is bemoedigend hoeveel mensen een stem hebben  
uitgebracht op onze partij de PvdA Zevenaar en in het bijzon-
der op mij. Dat geeft vertrouwen en ben blij dat ik onderdeel 
mag zijn van dit sterk en ervaren team. Dank gaat ook uit naar 
Erik en Berend Metz (Lathum) en Stef Bijl (Giesbeek). Nu de  
verkiezingen achter de rug zijn heb ik me beschikbaar gesteld 
om onderwerpen van “buiten” naar “binnen” in Zevenaar te 
brengen als raadscommissielid Ruimte met als gezamenlijk doel 
te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed 
woon- en leefklimaat. Berend Metz gaat in de raadscommissie 
Middelen zitten. De raadscommissie bereidt de besluiten van 
de gemeenteraad voor en adviseert de gemeenteraad hierover. 
Deze brede verkiezingsuitslag van 10 partijen is een weergave 
van de brede vertegenwoordiging van alle politieke stromingen 
binnen onze gemeente. De PvdA Zevenaar bedankt alle kiezers 
en zijn met een open blik de coalitieonderhandelingen in gegaan.  
Het is echter zaak dat er nu naar overeenstemming wordt  
gezocht om tot een stabiel gemeentebestuur te komen. Een 
frisse en constructieve bestuurscultuur is bij de start van 
een gemeentelijke organisatie van groot belang. Nu handen 

uit de mouwen, want er is nog genoeg te doen voor o.a. de  
IJsseldorpen. De leden van de PvdA Zevenaar gaan ervoor, en 
zoals ons motto is: “Laten we het samen doen”! 

Ingezonden door: Geert Wieggers

Kiezers bedankt!
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Het was voor het eerst sinds 
ruim twee jaar dat er weer 
een ‘gewoon’ concert ge-
geven kon worden.  Bij bin-
nenkomst in de kerk wer-
den we verwelkomd door 
prachtig geklede muzikanten  
in zwart, wit en donkerblauw. 
Maar vooral werden we  
verwelkomd door muzikanten 
met stralende ogen, die er zin 
in hadden om weer voor pu-
bliek te spelen en applaus te 

kunnen ontvangen. “Want daar doe je het voor”, aldus de mu-
zikanten. Ook aan het publiek kon je merken, dat ze het gemist 
hadden en dat ze zich verheugden op een mooie avond en dat 
was het ook!
Voorzitter Johan Kock opende de avond en deed verslag over 
de afgelopen periode. Er werd stil gestaan bij het verlies van 
penningmeester Henk Vermeulen, die 17 februari gestorven was,  
met een minuut stilte. 
Het was een mooi afwisselend programma en we kunnen  
vaststellen dat de muzikanten niet  aan kwaliteit ingeboet  
hebben, het was prachtig. Het programma van het orkest werd 
afgewisseld met de slagwerkgroep en het samenspelen van 
blaasinstrumenten met de trommels aan beide kanten van het 
podium bezorgde je kippenvel.
Bert Fröhlich, directeur van het Musiater in Zevenaar en  
Muziekschool Liemers Kunstwerk en tevens commissielid van 
de Rotaryclub Zevenaar was benaderd door Nicolien Soethof,  
saxofonist bij St. Gregorius, met de vraag of er ook een  
financiële bijdrage geleverd zou kunnen worden voor de  
jeugdopleiding van het orkest. 

Het is fantastisch dat Bert Fröhlich deze avond een check 
van € 500,00 aanbood namens de Rotaryclub voor deze  
jeugdmuzikanten, wat heel erg welkom is. 
Ook werden de vijf jeugdmuzikanten, die in de afgelopen twee 
jaar het praktijkexamen gehaald hebben in het zonnetje gezet. 
Daarnaast vond de presentatie van het Jubileumboek voor het 
honderdjarig bestaan plaats. Monique Wieggers, Manon Pelgrim 
en Marieke Bronkhorst hebben hier de afgelopen jaren keihard  
aan gewerkt. Daarom kregen ze uit handen van voorzitter Jo-
han Kock het eerste exemplaar uitgereikt. Jan Wieggers en  
Henk Wolf kregen als vertegenwoordigers van de Supporters-
vereniging ook een exemplaar uitgereikt. Zij zetten zich al jaren 
in voor de Supportersvereniging en hebben de drukkosten van 
het boek voor hun rekening genomen.
De opmaak en vormgeving van het boek was gedaan door Mark 
de Kievit. Hij heeft dit met zorg gedaan en er heel veel uren in 
geïnvesteerd. 
Kortom we kunnen vaststellen dat het een fantastische avond 
was, een prachtig afwisselend programma, waar een volle kerk 
van genoten heeft. 

Geschreven door: Anneke Nijman

Voorjaarsconcert St. Gregorius 

Ruim twee jaar geleden besloot de Vrienden van de Lathumse 
Kerk samen met het 4 Mei Comité om Mart de Kruif uit te  
nodigen voor een lezing over zijn tijd in Afghanistan. Tijdens deze 
lezing zou Mart de Kruif tevens zijn boek “Zandhappen” kunnen 
promoten. 
Inmiddels is er, naast corona, veel gebeurd, de verslechterde  
situatie in Afghanistan en de situatie in Oekraïne. Nu zien 
we Mart de Kruif bijna dagelijks in het nieuws, waar hij een  
toelichting geeft over de situatie in Oekraïne. 
De Lathumse kerk is de thuisbasis van de Vrienden voor 
de Lathumse Kerk, waar culturele avonden georganiseerd  

worden. Maar daar er vanuit gegaan werd, dat mensen misschien 
toch graag nog wat afstand zouden willen houden ivm corona, 
werd twee maanden voor deze avond plaatsvond, niet voor de 
Lathumse, maar de kerk in Giesbeek gekozen. 

Adri Breure, voorzitter van het 4 Mei Comité opende de avond 
en verwelkomde iedereen en in het bijzonder Mart de Kruif. 
Mart de Kruif heeft als voormalig generaal der  
landstrijdkrachten in Afghanistan leidinggegeven aan 45.000 
mensen. Dick Berlijn en Peter van Uhm waren zijn voorgangers. 
Hij vertelde in een openhartig verhaal over hemzelf en zijn tijd 
in Afghanistan. 
Hij is geboren in Rheden, heeft gewoond in Doesburg en woont 
thans in Laag-Keppel. 
Wat gebeurt er als je normale mensen in abnormale  
omstandigheden zet en wat leer je dan als leider?  Hoe kun 
je in moeilijke omstandigheden toch koers houden? In zijn 
tijd in Afghanistan zijn 282 militairen uit verschillende landen  
gesneuveld en het was zijn taak om contact met de familie van 
deze gesneuvelde militairen op te nemen. Voor hem zijn er nooit 
winnaars in een oorlog. 
Mart aan het woord: “Ik heb geleerd hoe belangrijk het is, dat je 
een team hebt dat elkaar vertrouwd. Een team dat divers is en 
snel besluiten kan nemen. Daar heb ik de kracht van diversiteit 
geleerd. Alles hangt met elkaar samen wat je doet. 

Voordracht Mart de Kruif 
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Vorig jaar zou de Keltische folk- en swingband Unicorn in de 
Lathumse kerk optreden. Dat concert kon toen helaas vanwege 
corona niet doorgaan, maar nu is het dan toch zo ver: op vrijdag 
22 april komt Unicorn alsnog naar de Lathumse kerk. 
U kunt dan zelf constateren dat de Keltische folk- en swingband  
Unicorn zich op het podium met schijnbaar achteloos  
gemak presenteert. Achter die vrolijke façade gaan echter  
rasmuzikanten schuil die elkaar ragfijn aanvoelen. Met gemak 
maken ze vanuit de Ierse folk allerlei uitstapjes, zoals naar  
bluegrass, klezmer of Nederlandse ballades.
Unicorn is een bekende naam in de folkwereld en is ook  
internationaal een veel gevraagde act op zomerfestivals. De 
band neemt het publiek moeiteloos mee en laat voelen wat er 
door de eeuwen heen leefde in Ierland. Inmiddels heeft de band 
vier cd’s op zijn naam staan. 
Aanjagers van het Ierse folkspektakel zijn accordeonist Martien 
Tijburg en gitarist John Kuiper. In Lathum worden zij vergezeld 
door zangeres Betty Borstlap. 
Het fijnzinnige tokkelende gitaarspel van John Kuiper is  
vermaard binnen de Nederlandse folk scene. Hij is de koning 
van de ballades, maar kwam tot de ontdekking dat zijn stem ook 
zeer geschikt is voor bluegrass. Veel van de vertolkte nummers 
komen van zijn hand. 
Martien Tijburg is een all round duizendpoot op de accordeon  
en heeft een geheel eigen speelstijl. Zijn sterk ontwikkelde  
begeleidend vermogen (onder andere met de baskant van de  
accordeon) maakte het aantrekken van een bassist binnen 
de band overbodig en met het aanvullende gebruik van zijn  
ingebouwde synthesizer vult hij andere ontbrekende  
instrumenten in. 
Unicorn weet het  publiek tot de laatste minuut te boeien én 
te ontroeren.

22 april 2022 in de Lathumse kerk
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 10, - ; de entree is inclusief 
koffie vooraf en een drankje tijdens de pauze.
 
Een plek reserveren kan via e-mail vvlk.lathum@gmail.com.  
Betaling van de bestelde kaarten kan via  
IBAN NL04 ABNA 0464 2640 22 t.n.v. VvLK, onder vermelding  
van Unicorn. Er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten  
beschikbaar, omdat de reserveringen die vorig jaar al waren  
gedaan zijn blijven staan. 
Van het vorige evenement van de Vrienden van de Lathumse  
Kerk (in samenwerking met het 4 mei & Comité Angerlo, 
Lathum Giesbeek) zijn opnames gemaakt die u op YouTube kunt  
bekijken. Het gaat hier om de voordracht van de bekende  
Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif. De opbrengst van deze 
avond, 570 euro, is overgemaakt naar giro555 voor steun aan 
de Oekraïne.

Ingezonden door: Vrienden van de Lathumse Kerk

Keltische folk en swing in Lathum: UNICORN 

Ook worden we geregeerd door angst. Ga om met wat je  
overkomt. Je ziet in Den Haag dat er heel veel gaat over wat er 
fout is gegaan. Het gaat er echter niet om wat er fout is gegaan, 
maar waarom het fout is gegaan. Denk eerst goed na voordat 
je wat gaat doen. Of het nu over Covid gaat of over Oekraïne, 
Officieren rennen niet, want als dat gebeurt is het fout. Wat ook 
belangrijk is, ga luisteren. Vaak is het beeld wat je krijgt, niet het 
beeld van wat je zelf ziet. Ga naar de mensen toe. Hebben we 
hetzelfde gevoel?  En evalueer hoe alles gegaan is. Voorkom dat 
je dezelfde fouten maakt.
Je vertelt mensen wat ze moeten doen, waarom ze het  
moeten doen, maar eigenlijk nooit hoe ze het moeten doen. Je 
kunt mensen alleen maar die vrijheid geven als het vakmensen  
zijn. Je moet vertrouwen in de mensen boven je en de  
mensen onder je hebben, anders werkt het niet 
en als commandant, als leidinggevende  hou je de  
verantwoordelijkheid. Kijk naar voetballen. Aanwijzingen geven  
tijdens de voetbalwedstrijd werkt niet. Dan ben je altijd te 
laat. Je gaat ervan uit dat spelers zelf nadenken. Je hebt een  
voorbeeldhouding, ook dat is vrijheid. Treed op als er iets  
gebeurt, wat volgens jou niet kan. Doe waar je voor staat. 
Vertrouw op de kracht van mensen, in plaats van ze te  
controleren.”

In de pauze konden mensen vragen op kaartjes schrijven, die op 
twee plaatsen in de kerk lagen. Deze kaartjes werden verzameld  
en gerubriceerd en na de pauze stelde Anneke Nijman,  

voorzitter van de Vvlk,  namens de bezoekers de vragen.  
Opvallend was dat er veel vragen op persoonlijk vlak aan Mart 
de Kruif gesteld werden. 
Het was een hele boeiende avond, een prettige samenwerking 
tussen de Vvlk en het 4 mei comité en een vrije gift aan het 
einde van de avond aan de uitgang bracht € 570,00 op voor de 
slachtoffers van Oekraïne. 
Wilt u alsnog terugkijken? Dat kan;

Lezing Mart de Kruif (deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=B6Zj8Zx1B7k
Lezing Mart de Kruif (deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=1bm6dj5ExuI



Nog vier weken en dan is het zover. Het Jubileumfeest t.g.v. 
het 100 jarig jubileum van de Giese fanfare dat eigenlijk al in 
2020 gevierd had moeten worden en waar dus al twee jaar naar 
wordt uitgekeken. Bestuur en muzikanten hebben er zin in en 
hopen dat zoveel mogelijk mensen uit Giesbeek en omstreken 
het feest met hen mee willen vieren. Ben jij er ook bij tijdens 
(één van) de festiviteiten?

VRIJDAG 13 MEI
8.30 uur – 12.30 uur Aftrap Jubileumweekend op de  
Paulusschool om 8.30 uur waar met peuters, kleuters en alle 
andere kinderen een muziekstuk wordt ingestudeerd. Aan het 
einde van de ochtend wordt rond 11.45 uur een heus concert 
gegeven op het schoolplein waar alle kinderen aan mee gaan 
doen met hun (zelfgemaakte) instrumenten. Samen met de  
muzikanten van St. Gregorius spelen ze ‘A View at the Zoo’ en 
er wordt ook nog eens een heus jubileumlied ‘100 jaar muziek’ 
gespeeld en gezongen die speciaal voor deze gelegenheid is 
gecomponeerd door muziekdocent Robert Hootsen. Ouders, 
grootouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom  
om dit unieke concert te aanschouwen. Het concert duurt  
ongeveer een half uurtje. Hebben jullie trouwens al gezien dat 
de ramen van de school speciaal voor het 100-jarig jubileum 
van St. Gregorius versierd zijn met kleurrijke dieren die muziek 
maken? 

ZATERDAG 14 MEI
13.00 uur Rondgang door Giesbeek door de jarige fanfare zelf. 
Tijdens de rondgang wordt bij Binnenrijk een mars gespeeld 
voor de bewoners.
14.30 uur – 17.30 uur Receptie voor leden, oud-leden, (zuster)-
verenigingen, de Giese middenstand, sponsoren en iedereen 
die St. Gregorius een warm hart toedraagt en het bestuur wil  
feliciteren met het 100-jarig jubileum. 
20.00 uur – 0.30 uur Jubileumparty met medewerking van 
coverband Cabrio. Cabrio gaat deze avond zorgen voor een 
wervelende show. Je wordt meegezogen in het enthousiasme 
van de band. Met de combinatie van recente top 40 nummers, 
Hollandse dijenkletsers, opzwepende medleys of jouw favoriete 
rocksongs. De muzikanten van Cabrio spelen ze allemaal in rap 
tempo achter elkaar. Ze vermaken het publiek en ze genieten 

zelf zichtbaar mee. Tickets kosten €10,- en zijn te verkrijgen 
door de QR-code te scannen die je op de foto van de band 
Cabrio ziet afgebeeld. 

ZONDAG 15 MEI
12.00 uur – 18.00 uur Een groots muziekfestival waarbij  
bevriende muziekverenigingen en koren van St. Gregorius ieder  
een half uur spelen en een luchtig programma brengen. De  
toegang is de gehele middag gratis en iedereen is van harte  
welkom!

Programma:
12.00 uur Opening: Orkest St. Gregorius 
12.45 uur Slagwerkgroep Gregorius
13.15 uur Drum- en Showfanfare Red & Black, Giesbeek 
14.00 uur Popkoor A Sign of Friendship 
14.45 uur Muziekvereniging Nieuw Leven, Angerlo 
15.30 uur Zeemanskoor Schip Ahoy, Angeren
16.15 uur Harmonie Wilhelmina, Pannerden 
17.00 uur Musikverein Elten 1907, Elten
18.00 uur EINDE

De festiviteiten op zaterdag 14 en 15 mei vinden plaats in een 
feesttent op het Dorpsplein. Kijk op de facebookpagina van 
Gregorius Giesbeek om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws.

Ingezonden door: St. Gregorius

Programma Jubileumweekend St. Gregorius 

Vrouwen van Nu Angerlo hield onlangs als, aanvulling op de  
digitale versie, haar fysieke jaarvergadering: Maria Hermans en 
Rita Scheers ( Rita was die avond verhinderd) die al 25 jaar 
lid zijn van de vereniging ontvingen een mooie bos tulpen en 
een herinnering aan de Vrouwen van Nu Angerlo. Ook was er 
deze avond een bestuurswissel: Jolanda Otten, voorzitter, en Ina  
Timmer, penningmeester, waren aftredend. Voor hun inbreng 
ontvingen ook zij een bos tulpen. Irma Teunissen is de nieuwe 
penningmeester en Dorien Lensink de nieuwe voorzitter.

Noteer in je agenda: Open Avond op donderdag 28 april in 
De Meent in Angerlo. Aanvang om 19.45 uur. Toegang is gratis,  
iedereen is welkom (man en vrouw)! Tijdens deze avond treedt 
Totaal Theater Be Vocal op, een combinatie van zang en dans. 

Deze musicalspetters zijn een streling voor het oor, maar ook 
er is ook veel moois te zien, want alle musicalssongs worden 
gezongen in bijpassende kostuums. 

Ingezonden door: Dorien Lensink

Vrouwen van Nu Angerlo jaarvergadering en open avond
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75 jaar Bevrijdingsdag is de aanleiding voor deze Maaltijd voor 
de Vrede. Omdat niet iedereen vrij is op 5 mei heeft het comité 
deze activiteit verplaatst naar zaterdag 7 mei.
We organiseren de Maaltijd voor de Vrede als fietstocht 
naar Huis Bingerden voor inwoners van Angerlo, Lathum en  
Giesbeek.
Daar ben je welkom voor de start van de activiteiten tussen 
13.00 -13.30 uur.

We hebben een programma gemaakt met een high tea waarbij  
de muzikale omlijsting wordt verzorgd door professionele  
muzikanten. De catering is ook op en top geregeld in een tent 
op het binnenterrein van Huis Bingerden. Hoe bijzonder is dat!
Vanaf 14.30 organiseren we een aantal activiteiten waarbij  
verhalen over oorlog en vrede centraal staan. 
We zijn nog druk met het regelen van beeldmateriaal en  
verhalen vertellers dus die blijven nog geheim.

Daarnaast willen we ook het mooie landgoed natuurlijk  

aandacht geven door een rondleiding te organiseren rond het 
huis.
het programma loopt door tot ongeveer 15.30 uur en we  
hopen natuurlijk op prachtig weer. De provincie is sponsor van 
deze Maaltijd voor de Vrede en daarmee zijn er voor de gasten 
alleen kosten verbonden aan extra drankjes.

Als je bij de Maaltijd voor de Vrede wilt zijn, kun je je aanmelden 
via ons mailadres: 4meialg@gmail.com onder vermelding van je 
woonadres. Alleen bewoners van Angerlo, Lathum en Giesbeek 
komen in aanmerking voor deze activiteit en er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

Zeker in deze tijd is het goed om stil te staan bij de slachtoffers 
van oorlogen en vredesoperaties wereldwijd.
Het jaarthema voor dit jaar is Vrijheid in gebondenheid.  
Hiermee wordt bedoeld dat onze vrijheid is verbonden met de 
vrijheid van de ander.
De oorlog in Oekraïne laat zien hoe kwetsbaar vrijheid is en 
maakt het herdenken ook heel dichtbij.

Als voorbereiding op de nationale dodenherdenking van 4 mei 
gaan de school in Angerlo en jeugdwerk Lathum aan de slag om 
klaprozen van vilt te maken.
Waarom maken ze klaprozen?
Klaprozen staan symbool voor de doden die zijn gevallen in de 
1e wereldoorlog. Nadat er bommen en granaten waren gevallen  
op de weilanden ontdekten ze dat deze pioniersplanten  
bloeiden op de omgewoelde slagvelden in Vlaanderen. Na de 
heftige strijd waren velden vol bloemen te zien.
De zaadjes die al jaren in de grond zitten komen door het pas 
omgewoelde veld naar boven en de bloemen kleuren de akkers 
rood.

Samen met de jeugd en welfare Angerlo maken we op 4 mei 
mooie klaprozen velden bij de monumenten in Angerlo en 
Lathum.
Het programma op 4 mei ziet er zo uit:
Vlag halfstok hangen als teken van eerbied en respect voor  
oorlogsslachtoffers
11.00 In Angerlo klaprozen in de grond steken en 
   kranslegging bij monument bij de NH kerk
12.30 In Lathum klaprozen in de grond steken en  
  kranslegging bij de Lathumse kerk
19.00 In Giesbeek herdenkingsceremonie in de Martinuskerk  
  in samenwerking met gelegenheidskoor en scouting
  Stille tocht naar het monument in Giesbeek 
20.00 Moment van 2 minuten stilte gevolgd door het  
  Wilhelmus en de kranslegging.

We nodigen iedereen uit die stil wil staan bij het belang van  
vrijheid en aandacht wil geven aan de dodenherdenking.
Als dank voor je komst ontvang je klaprozen zaadjes om uit te 
strooien voor nieuwe klaprozen velden.

Ingezonden door: 4 mei comité

Klaprozen bij de Nationale dodenherdenking op 4 mei

Ingezonden door: 4 mei comité

Maaltijd voor de Vrede bij Huis Bingerden op 7 mei
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Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling in de 
vorm van kaartjes, bezoekjes en bloemen tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze (schoon)

moeder en trotse oma 

Dinie Wieggers-Worm

Dit heeft haar en ons 
heel goed gedaan.

Ries

Robert en Monique
Anouk en Pierpaolo,  
Inez

Familiebericht

We willen u hartelijk bedanken voor het medeleven dat we 
mochten ontvangen na het overlijden en bij het afscheid 
van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Teun Kelderman

Uw belangstelling heeft ons als familie goed gedaan.

Ria, kinderen en kleinkinderen
Melanie en Remco

Robin, Siebe
Jeroen en Nicolette

Bram , Anne 



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

Het is volop lente. Alles groeit en bloeit. Zo ook bij apotheek Wyborgh. “We merken dat steeds meer 
mensen ons weten te vinden”, aldus apotheker Frank van Meijl. “De mond op mond reclame doet goed 
zijn werk hier in Giesbeek. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Persoonlijke aandacht geven is best lastig met steeds weer veranderende 
coronamaatregelen en een afhaalkluis. We vinden het fijn om mensen persoonlijk 
te ontmoeten. Vandaar dat we bezig zijn met het plannen van een officiële 
opening. Hopelijk kan deze in juni plaats vinden. 

Verder merken we dat het hooikoortsseizoen al begonnen is. We zien veel 
mensen met klachten. Mocht u hierover advies willen, loop dan gerust even 
binnen. Er zijn allerlei manieren om de ongemakken wat te verlichten. 

Tot ziens in het servicepunt!

PS vanwege de meivakantie zijn wij van 27 april t/m 6 mei alleen op afspraak geopend.

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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In het afgelopen jaar zijn de 
prijzen van fossiele brandstoffen  
zoals aardgas, olie en benzine 
zeer sterk gestegen. Daarnaast 
staat Nederland voor een grote 
opgave: een energietransitie.  

Oftewel het verduurzamen van onze energie om daarmee de 
CO2-uitstoot terugdringen. Wat kunnen wij in Angerlo doen om ons 
voor te bereiden op die energietransitie? En hoe kunnen wij onze  
energierekening omlaag brengen? Wij zien hier twee sterk met elkaar  
verbonden trajecten: individuele oplossingen en gezamenlijke  
oplossingen.

Individuele oplossingen 
Individuele oplossingen zijn bijvoorbeeld de isolatie van de  
woning en het zelf opwekken van stroom via zonnepanelen. 
In 2022 worden dit sterk gestimuleerd door de overheid. De  
gemeente Zevenaar heeft recent bij bijna alle huizen in Angerlo 
een brief bezorgd met daarin een uitnodiging om deel te nemen 
aan informatiesessies waarin bewoners op de hoogte worden 
gebracht van de mogelijkheden van isoleren, zonnepanelen en 
warmtepompen. Ook zijn er veel mogelijkheden om subsidies 
te krijgen om de woning te verduurzamen. Voor meer informatie 
ga naar het Regionaal Energieloket van de gemeente Zevenaar 
(https://regionaalenergieloket.nl/zevenaar ).

Een warmtenet in Angerlo? 
Waar staan we nu?

Gezamenlijke oplossingen
Ongeveer een jaar geleden was er een haalbaarheidsonderzoek. 
Gekeken werd of het mogelijk zou zijn om voor Angerlo tot 
een gezamenlijke oplossing te komen. Er kwam naar voren dat 
de aanleg van een warmtenet mogelijk interessant zou kunnen 
zijn. Voordelen van deze gezamenlijke oplossing: de loskoppeling 
van de aardgasprijs, Angerlo krijgt de regie en zeggenschap over 
de energievoorziening en het is een duurzame oplossing. Recent  
heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld om specifiek voor 
Angerlo de haalbaarheid en de kosten van een gezamenlijke  
oplossing ten opzichte van een individuele oplossing in kaart 
te brengen. Vanaf 1 april is Martin Marquerin, van Inenergie,  
aangesteld om het team van vrijwilligers te versterken. Omdat er 
al veel voorwerk is gedaan (zo is er al een wijktransitieplan voor 
Angerlo), kan er snel doorgepakt worden. Een eerste planning 
laat zien dat er in april / begin mei berekend zal worden of een 
warmtenet in Angerlo haalbaar is. Vanaf mei zullen de inwoners 
van Angerlo nader geïnformeerd worden over de uitkomsten  
van dit onderzoek. Indien het warmtenet haalbaar is, zal  
berekend worden wat dit voor een ieder persoonlijk betekent. 
Zodra dit onderzoek voor Angerlo beschikbaar is, kunnen de 
inwoners op een weloverwogen besluit nemen of zij voor een 
individuele oplossing gaan, zoals een warmtepomp, of toch  
wachten op het gezamenlijke warmtenet. De beslissing staat  
natuurlijk los van het feit dat het isoleren van de woning of  
zonnepanelen altijd goede investering zijn. 

Op de hoogte blijven, meepraten, of uw mening laten  
horen over verduurzaming binnen Angerlo? Kijk op  
https://www.angerloduurzaam.nl of neem contact op met  
Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD). Mail naar  
secretariaat@angerloduurzaam.nl. Word eenmalig lid van CAD 
voor 10 euro. Daarna ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief. 

Op zondag 20 maart vond in Kulturhus De Brede Blik in  
Giesbeek de eerste jeugdmiddag plaats. Deze middag werd  
begeleid door jongerenwerkers van Caleidoz en trok veel bekijks.

Caleidoz is een professionele welzijnsorganisatie in de gemeenten 
Zevenaar en Doesburg. Vanuit verschillende locaties in Zevenaar 
zetten zij zich in voor jong en oud. Binnen Caleidoz organiseert  
Jongerenwerk Zevenaar activiteiten voor jongeren.  
Jongerenwerker Dakota Schuit: “We begonnen vanuit Zevenaar, 
maar bereiken nu ook steeds meer de omliggende dorpen. Ons 
doel is tweeledig. Aan de ene kant willen we door middel van  
leuke activiteiten ontdekken waar jongeren behoefte aan hebben 
en daarmee vinger aan de pols houden als het gaat om zaken op 
het gebied van studie, geld, alcohol en drugs. En aan de andere 

kant hopen we dat we hiermee een zaadje kunnen planten dat 
jongeren later zélf misschien het werk als jongerenwerker zien 
zitten.”

Andere kinderen ontmoeten
In de podiumzaal van het Kulturhus was het zondagmiddag 20 
maart behoorlijk druk. Zo waren er in het tijdslot van 13.00 
– 15.00 uur zo’n 25 kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar  
aanwezig. Zij hadden zich tevoren aangemeld en deden mee met 
diverse 3D-spelletjes en games. Wie niet fanatiek aan het spelen  
was, was druk aan het kletsen met klas- en dorpsgenootjes on-
der het genot van een glaasje ranja of flesje cola. Gezelligheid 
troef! Isa uit groep 8: “Thuis gamen is leuk, maar hier is het leuker,  
omdat je andere kinderen ontmoet.”

Gevarieerd programma
Was deze jeugdmiddag voor herhaling vatbaar? Wim Lourens,  
activiteitencoördinator van het Kulturhus: “Jazeker! De kinderen  
zijn zo te zien erg enthousiast. De eerstvolgende keer is op  
zondag 1 mei. Ook voor de jeugd van 13 – 16 jaar is er die 
dag in het tijdslot van 15.00 – 17.00 uur van alles te doen. Als 
de animo zo hoog blijft, zullen er waarschijnlijk steeds meer  
verschillende soorten activiteiten door Caleidoz worden  
toegevoegd. Dat zorgt voor een gevarieerd programma, zodat 
we de kinderen kunnen blijven verbinden.” Kinderen kunnen 
zich vanaf ongeveer twee weken van tevoren aanmelden via  
www.caleidozjongerenwerk.nl, het maximum aantal deelnemers 
is 25 en VOL = VOL.

Giese jeugd enthousiast over eerste Jeugdmiddag



douchen warmt onze douchezak om  
buiten te douchen op door de zon. Geen 
zon betekent niet of koud douchen. Ik 
ambieer Wim Hof en zijn volgelingen  
maar ik ben een mindere bikkel en zoek 
keer per week een fitnesscentrum op. 
Toen ik maandag na een week niet  
douchen (ja van leven in een busje wordt 
je er niet schoner op) ging sporten kon 
ik haast niet wachten om onder de  
douche te staan. Na een uur zweten 
in de sportschool was het moment  
daar. In de kleedkamer had ik me  
uitgekleed, handdoekje omgeslagen, een  
gezichtsmasker op gedaan en alles 
klaar gelegd om uitgebreid te kunnen  
schrobben. Ik druk de knop in en voel 
alleen ijs en ijskoud water. Probeer het 
nog een aantal keer bij de verschillende 
douches, alleen maar koud. Daar stond 
ik dan, naakt met een dikke laag witte  
gezichtsmasker op. Gefrustreerd waste 
ik het masker met koud water af, kleedde 
me weer aan en liep naar de balie waar 
de instructeur met een groepje mannen 
stond te kletsen. In mijn beste Spaans 
zei ik: “ducha solo fria?” (Douche alleen  
koud?). “Si, si, solo frio” zei de man  
waarop de andere mannen mij lachend 
aan staarden. “Nooo!” zei ik en draaide  

Samen met mijn vriend ben ik nu  
bijna 2 maanden aan het reizen in een 
klein omgebouwd bedrijfswagentje.  
Momenteel zijn we in de omgeving van 
Ronda, Zuid Spanje. Je zou denken dat 
het in Zuid Spanje altijd mooi weer is. 
Dat deden wij in ieder geval wel. Costa 
del sol, Costa Blanca en Costa Tropicana 
klinkt niet alsof daar 3 weken lang 15 
graden met regen vaak voor komt. Nou, 
dat doet het dus wel. In onze reisplannen  
dachten we zuidelijker Er is geen  
moment in me opgekomen dat het 
hier ook koud en De weken dat het in  
Nederland zonnig was kwam het hier 
met bakken uit de lucht. Maar goed ook 
want het grondwater pijl is hier te laag 
en mensen praten over verwoestijning 
die komende jaren zal inzetten in deze  
gebieden. Toch had ik afgelopen week 
mijn taks bereikt betreft kou en regen. 
Onze bus is gebouwd op buiten leven.  
We koken buiten en als we willen  

Lifestyle
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Geschreven door: Lisa Riesmeijer

Reisblog

me om, terug naar de kleedkamer. Die 
koude douche deed mijn heimwee  
emmertje overlopen en huilend belde ik 
de enige persoon die je op dat moment  
even wilt horen, mama. Het klinkt  
verwend, in zuid Spanje zijn en huilen om 
een koude douche. Maar na veel regen 
en kou was die luxe van even warmte 
en schoon haar echt nodig. Na lieve  
woorden van mama en even zielig zijn 
hebben we een hotel geboekt. Vanuit een 
heet bad vol sop heb ik Heel Holland 
Bakt gekeken.

Lisa

Bodemliefde, ik wilde het een prachtig project noemen, maar 
een project is tijdelijk en als ik iets hoop, is het dat Bodemliefde 
niet iets tijdelijks is in Giesbeek. Het is ruim een maand geleden  
dat ik een afspraak met Sebastian Vargas had en nu zien we  
elkaar weer. Het is ongelofelijk wat er hier in zo’n korte tijd  
allemaal gebeurd is. Wat staan er ontzettend veel stekjes en 
plantjes te ontkiemen en te groeien. Sebastian, de ecologische 
tuinder van Bodemliefde laat vol enthousiasme de tuin zien. Met 
een gezond voedselweb in de bodem, zorg voor het water, geen 
gebruik van chemicaliën worden hier de groenten geproduceerd. 
Er zijn ook 5 bijenkorven en eind april komen er ook nog  

80 kippen bij. 
En er is inmiddels ook een vijver  
met vissen en dat allemaal  
aan de Uitmeentsestraat  
nummer 19 in Giesbeek. 
Het geheel is nog steeds in  
ontwikkeling en je kan je nog 
steeds aanmelden om hier 
aan mee te werken. Op de  
woensdagen van 10.00 uur 
tot 14.30 uur zijn vrijwilligers 
nog altijd van harte welkom 
en eens in de maand op de 
zaterdag. 
Ook is het mogelijk om een 
groente- en/of eierenpakket  
aan te vragen. Maar je kan 
er ook voor kiezen om  
losse groenten te kopen in de  
boerderijwinkel. Kortom er is veel mogelijk!
Informatie is te vinden op www.bodemliefde.nl of neem  
vrijblijvend contact op met  Sebastian Vargas: email:  
sebastian@bodemliefde.nl , tel. 06-39608863.
Het maakt mij vrolijk om zo’n mooi initiatief in Giesbeek te zien 
groeien. 

Geschreven door: Anneke Nijman

Tuinderij Bodemliefde een prachtig initiatief in 
Giesbeek aan de Uitmeensestraat
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De Invictus Games is een  
internationaal multisportevenement  
voor militairen en veteranen, 
die psychisch en/of lichamelijk  
gewond zijn geraakt in het  
leger. De Games van 2020  
worden in 2022 georganiseerd 
met 500 deelnemers, uit 20  
verschillende landen. Zij zullen  
actief zijn in tien verschillende 
sporten. Het is daarnaast ook 
een evenement voor de familie 
van deze militairen en veteranen, 
want ook zij treffen elkaar bij 
deze Invictus Games en delen hun  
ervaringen. Alle deelnemers  
mogen, op uitnodiging van de 
organisatie, twee vrienden of  
familieleden meenemen naar het 
evenement. Dit zijn vrienden of 
familieleden die belangrijk zijn  
tijdens het revalidatieproces. 

Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te  
stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en  
respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend 
hebben. ‘Invictus’ staat voor onoverwonnen. Het symboliseert  
de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde  
militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt 
bereiken. Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn  
eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht  
gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met 
hulp van familie en vrienden, maar altijd mede dankzij de kracht 
van sport. De eerste editie van dit evenement was in 2014. 
De initiatiefnemer van dit sportevenement is de Britse prins 
Harry. Koning Willem Alexander en prinses Margriet zullen  
hierbij ook aanwezig zijn. 

Ik ga in gesprek met Michel Jansen uit Giesbeek, die dit jaar mee 
doet aan deze spelen.
Michel aan het woord: “Een vriend van mij wees mij op de  
Invictus Games. Je kan een sport kiezen die je aanspreekt. 
Eerst heb ik kogelstoten gedaan, maar later boogschieten en  
zwemmen. De Invictus Games in Toronto kwamen te vroeg. Ik 
kon naar Sydney, maar dat heb ik niet gedaan. Ik wilde dit niet 
doen zonder mijn hulphond. Want 24 uur in het vliegtuig zitten 

Michel Jansen, deelnemer Invictus Games

met hem, dat gaat niet met een hulphond. 
Ik heb een motivatiebrief geschreven en ben geselecteerd. Mijn 
sporten zijn zwemmen en handboogschieten. 
Het gaat om persoonlijke doelen. Meedoen is belangrijker dan 
winnen. Het is ook van belang  voor de familie, want zij treffen 
ook andere families met hun ervaringen. 

Na 20 jaar samen wonen waren Michel en Mary 3 jaar geleden 
getrouwd. Zij hebben elkaar ooit op de camping in Doesburg 
leren kennen. Zij deed mee met de majorette en hij speelde de 
overslag, dat is zo’n hele grote trommel. Daarnaast speelde hij 
ook trom en diverse slagwerk. Samen hebben ze twee zoons, nu 
17 en 20 jaar. Na de militaire dienstplicht is hij beroepsmilitair  
geworden, maar doordat hij problemen met zijn knie kreeg, 
moest hij stoppen bij Defensie en is hij bij de Sita gaan werken. 
Enkele jaren later werd duidelijk wat voor geestelijke schade hij 
tijdens een uitzending had opgelopen. Er werd eerst gedacht aan 
een burn-out, maar er werd al snel chronische PTSS vastgesteld.  
Er volgde een lang traject van behandelingen. Toen Michel  
uitbehandeld was, leek hij in een diep gat te vallen, maar hij was 
net een tijdje eerder gaan meetrainen met de Nederlandse ploeg 
voor de Invictus Games. En niet veel later kreeg hij hulphond 
Walley. De hond geeft hem kracht en zelfvertrouwen en Michel  
is dankzij hem een ander mens geworden. De hond houdt  
Michel in de gaten en reageert als bij hem de spanning oploopt 
of over zijn grens dreigt te gaan. Luistert hij niet, dan dwingt hij 
Michel om met hem te spelen om hem af te leiden. Ik was erbij, 
dat dit gebeurde, ongelofelijk! Je wilt zo’n hond aaien, maar dat 
mag dus niet, want hij is aan het werk. Zijn gezin en hond is alles 
voor Michel. 
Alle kracht en een hele fijne week in Den Haag is hen samen 
gegund. Zelfs meer dan dat!

Meedoen is belangrijker dan winnen. 

Geschreven door: Anneke Nijman

In september 2021 bestond de Paulusschool in Giesbeek 
alweer 100 jaar. Reden voor feest! Maar helaas lieten de  
coronamaatregelen dat niet toe. Gelukkig kunnen we de  
festiviteiten nu weer organiseren en dat betekent dat we voor 
de leerlingen een ‘feestweek’ hebben georganiseerd. Op 23, 24 
en 25 mei worden er allerhande leuke activiteiten georganiseerd. 
Zo zullen er maandag workshops zijn, dinsdag een schoolreisje  
en woensdag een heuse vossenjacht. Daarnaast willen we op  
woensdag ook een open middag houden, waarbij iedereen  

welkom is om onder het genot van een kopje thee of koffie 
samen herinneringen op te halen aan 100 jaar Paulusschool. Dus 
of je nou oud-leerling, oud-leerkracht, bewoner van Giesbeek 
of een belangstellende bent, wees welkom op woensdag 25 
mei tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Binnenkort zal de flyer, die  
speciaal gemaakt wordt door de leerlingen, op diverse plaatsen 
opgehangen worden. Er zal ook een kleine tentoonstelling zijn 
met verschillende zaken uit het verleden en het heden. 

Ingezonden door: Karin Roekens

100-jarig bestaan van Paulusschool Giesbeek



De wijkagent vertelt…

Ongeldig rijbewijs
Op maandag 14 maart 
hield ik een 51-jarige man 
uit Giesbeek staande op 
de N336 (bij Angerlo). Hij 
reed met een ongeldig 
verklaard rijbewijs in een  
personenauto. Hij zal 
zich hiervoor moeten  
verantwoorden. Bij een  
derde keer in de fout zal zijn 
voertuig in beslag worden 
genomen. 

Onder invloed
Op dinsdag 15 maart kreeg ik melding dat er een dame door 
Giesbeek reed, die gezien haar rijgedrag vermoedelijk zwaar 
onder invloed zou zijn van drank. Ik kwam vanuit Zevenaar 
en zag de vrouw de Kleine Veldstraat in rijden. Haar staande  
gehouden. Bleek dat ze niet onder invloed was van drank, maar 
testte wel positief op het gebruik van meerdere soorten drugs. 
In het voertuig troffen wij een flesje met hennepolie aan. Deze 
olie is strafbaar gesteld op de lijst van harddrugs en is door ons 
vernietigd. Op het moment van schrijven is de uitslag van het 
bloedonderzoek nog niet bekend. 

Vernieling auto
Op zondag 27 maart vond rond 16.30 uur een vernieling plaats 
bij het nudistenstrand aan de Muggenwaard, Lathum. Bleek dat 
de verdachte tijdens een psychose naakt op een auto had staan 
springen. De verdachte is aangehouden en aan de hulpverlening 
overgedragen. 

Ernstig ongeval
Op woensdag 30 maart vond rond 21.30 uur op de  
Ganzenpoelweg in Angerlo een ernstige aanrijding plaats.  
Eerder vond in Doesburg een aanrijding plaats tussen twee  
personenauto’s, waarbij vervolgens tussen beide partijen een 
kleine achtervolging plaatsvond. Op de Ganzenpoelweg in  
Angerlo is het vervolgens tot een confrontatie gekomen, waarbij 
een verdachte een persoon heeft aangereden, die met ernstig 
letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zijn er 
getuigen geweest van deze aanrijding. Iets gezien? Laat het mij 
vooral weten! 

Verkeerscontrole
Een collega motorrijder heeft gecontroleerd op snelheid op de 
Rivierweg tussen Lathum en Duiven. Dit keer op 7 april rond 
11,30 uur. Geen recordsnelheden, maar helaas wel in een uurtje 
tijd 3 bekeuringen voor het vasthouden van de mobiele telefoon 
en 1 bekeuring voor losliggende lading. 

Vaarseizoen
Inmiddels hebben we een aantal mooie zonnige dagen gehad, 
afgewisseld met regen en hagel. Ook het vaarseizoen komt 
dan langzaam weer op gang. Ik ben 9 en 10 april  met de  
politieboot het water op geweest. Helaas was het weer niet 
fantastisch, maar het wel weer even goed dat we na een half jaar 
niet gevaren te hebben konden wennen. Helaas zien we rond 
deze periode van het jaar dat er met regelmaat boten, motoren  
en trailers worden gestolen. Denk er aan voornamelijk de  
trailers en buitenboordmotoren te voorzien van een  
GPS-tracker. Deze zijn niet schokkend duur en kun je zelf  
makkelijk plaatsen. Op internet staat veel informatie over deze 
trackers en de mogelijkheden.

Spreekuur 
Vanaf heden is er elke donderdag avond spreekuur van 19 tot 
21 uur. Oneven weken in het Dorpshuis in Angerlo en de even 
weken bij de Brandweer in Giesbeek. 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 afgelopen maand was 
rustig… Slecht één uitruk.

Buitenbrand
Op 25-03-2022 werden we 
tegen 19.45 uur opgeroepen 
voor een buitenbrand in de 
berm in Duiven. Doordat 
het toen een droge periode 
was (wat je niet zou zeggen  
als je nu begin april naar  

buiten kijkt!) ging de omgeving van de brand ook mee branden. 
We hebben het brandje gelukkig snel uitgemaakt, zodat we weer 
bijtijds huiswaarts konden keren. 

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

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. 

17 apr. Paasviering; 10.00 uur, J Ubbink St Ceciliakoor
3 mei Woordcommunieviering; 10.00 uur, M. Smits 
 Eltener Zweigesang
21 mei Mariaviering; 19.00 uur, J Ubbink 
 St. Ceciliakoor

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

17 apr. 10.15 uur Paasviering, ds. Gert Jansen  
 (voorafgaand is er een paasontbijt 
 in Het Gebouw)
24 apr. 10.00 uur ds. J. Baardewijk uit Duiven
1 mei 10.00 uur Hr. H. Dijkman uit Vorden
8 mei 10.00 uur ds. R. van de Hucht uit Didam
15 mei 10.00 uur ds. K. Eldering uit Velp
22 mei 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
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@KNORENKNALPOT

/KNORENKNALPOT#KNORENKNALPOT

Belofte maakt schuld! CV Knor- en Knalpot heeft in januari  
aangegeven dat de vier standaard carnavalsdagen eind februari 
i.v.m. de toen geldende coronamaatregelen afgelast werden, met 
de toezegging deze later dit jaar alsnog te organiseren. Gelukkig  
kon in het carnavalsweekend op het laatste moment toch 
nog één feestdag doorgaan, maar we hebben dus nog drie  
carnavalsdagen te goed dit jaar.  Op vrijdag 3, zaterdag 4 en  
zondag 5 juni staat Giesbeek daarom weer in het teken van 
carnaval. Net voor Pinksteren begint. Alle activiteiten m.u.v. de 
grote optocht zullen plaats vinden bij het Hof van Giesbeek.  
Vrijdag 3 juni vanaf 21.30 uur de PINKSTER-PRÉ-PARTY.  
Zaterdag 4 juni vanaf 13.11 uur de PRONKZITTING 50+ en ’s 
avonds vanaf 20.30 uur het KNOR-EN KNALFEEST. Zondags 
vanaf 13.11 uur de grote PINKSTER PARADE carnavalsoptocht 
met aansluitend in de zaal de FAMILIE FEESTMIDDAG. Mee 
doen met de optocht? Graag! Iedereen mag meedoen met de 
Pinkster Parade, maar aanmelding vooraf is verplicht. Aanmelden  
is mogelijk als eenling, duo, groep of wagen. Aanmelden bij 
de optochtcommissie via Gerard Schaars 06 40783821 of  
info@swdruk.nl.

Ingezonden door: Knor- en Knalpot

Giesbeek: Carnaval voor Pinksteren. 
Carnaval in juni waarom niet?



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

Na 13 jaar yogalessen in Giesbeek gaat YOGIES 
ook les geven in Angerlo !

Vanaf maandag 9 mei kun je deelnemen aan de lessen 
in de voormalige pastorie in Angerlo, “Komdersuut”.

De lessen vinden plaats op:
maandag: 19.00 - 20.00 uur en
donderdag: 9.00 - 10.00 uur.

Interesse ? Kijk voor meer info op: www.yogies.nl

YOGIES’ yogalessen 
ook in Angerlo!
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Agenda
Open Tafel. Kosten € 8,50.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren bij 

Caleidoz tel. 0313-472 888. In de even weken op: 
Dinsdag: 12.30 uur Open Tafel in De Meent in Angerlo

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

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
1 mei  Kofferbakverkoop en kleedjesmarkt in Giesbeek
 9.00 uur t/m 16.00 uur, rondom de kerk
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

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 •  
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 • W.J. van Haren • Gors en Ineke Weijers • 
A. Elffrink en A.H Elfrink-Meijer • R. Looten en J. Looten-v. Haren • Govert en 
Carla Koers • H.T. Huuskers • Koersbalver. De Juiste koers • W. Sanders en 
H. Sanders-Overmars • Fanfare St. Gregorius • Riette te Loo / Geert Kaper 
• St. Halfvasten Angerlo • H. Wieggers en W. Wieggers Scheperkamp • M.B. 
Siebelink-van Dijk • Dietmar en Wencke Huber • Henny en Otto Bonte • Wim 

en Conny Mulder

 
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

14/15 mei  Jubileumweekend Fanfare St. Gregorius in een 
 feesttent op het Dorpsplein
 Zaterdagmiddag: Rondgang met aansluitend een 
 receptie
 Zaterdagavond: Feestavond m.m.v. coverband 
 Cabrio
 Zondagmiddag: Muziekfestival op het plein
29 mei Jubileumconcert i.c.m. receptie In de ‘’Meent’’ 
 (onder voorbehoud), Nieuw Leven-Angerlo
3 juni CV Knor- en Knalpot; 21.30 uur 
 PINKSTER-PRÉ-PARTY Hof van Giesbeek.
4 juni CV Knor- en Knalpot; 13.11 uur 
 PRONKZITTING 50+ Hof van Giesbeek
4 juni CV Knor- en Knalpot; 20.30 uur 
 KNOR- EN KNALFEEST Hof van Giesbeek
5 juni CV Knor- en Knalpot; 13.11 uur 
 PINKSTER PARADE carnavalsoptocht Giesbeek
5 juni CV Knor- en Knalpot; 15.00 uur 
 FAMILIE FEESTMIDDAG Hof van Giesbeek
12 juni Braderie (centrum Angerlo)
 Cv de Deurdouwers

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.
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Op zaterdag 18 juni 2022 is het dan eindelijk zover: de  
organisatie van het jaarlijks terugkerend Uutkiek & Mietvelder 
Openluchtfestival in Angerlo geeft het startschot. Het wordt 
een onuitputtelijk muzikaal weekend met dampige gezelligheid 
en vol familiegevoel. Ervaren topmuzikanten staan borg voor 
een succesvol weekend. De 60-plussers zullen tijdens het  
festival muzikaal ruimschoots aan hun trekken komen, maar 
ook de jongere generaties worden beslist niet vergeten. Een  
muzikaal programma om je vingers bij af te likken. 

Programma zaterdag(avond) 18 juni 2022

15.30 – 19.30 uur:
Classic rockformatie JJETT, die garant staat voor swingende 
Classic Rock & Roll.
 

20.30 – 00.30 uur:
De populairste feestband van Nederland HIKE staat al jaren aan 
de top van het Nederlandse covercircuit en werd meerdere  
malen door Party Awards uitgeroepen tot Populairste  
Feestband van Nederland. 
 

Programma zondag 19 juni 2022
Op zondag 19 juni is het Olde Trekkers Kieken onder auspiciën  
van De Oude Trekker Motorenvereniging Gelderland  
(www.otmv-gelderland.nl) Bezoekers kunnen zich vergapen en 
hun hart ophalen van trekker-nostalgie, passie en techniek. 
 

11.00 – 17.00 uur
FLASHBACK treedt op, een superband die staat voor  
aanstekelijke meerstemmigheid, stevige rock solo’s, prachtige 

ballads en dansmuziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig; 
gespeeld door een stel enthousiaste muzikanten. 
12.30 – 17.00 uur
Op het terrein is ook een gezellig terras aanwezig waar je met 
je familie of partner rustig kan genieten van een hapje en een 
drankje en waar je eventueel ook een dansje kunt wagen. Aan 
de hele kleintjes heeft de organisatie ook gedacht: een heus  
springkussen staat springklaar. Dus de zondag is echt een dag 
om met de hele familie het festival te bezoeken. 

Entree en kaartverkoop
Zaterdag 18-06-2022:
Entree vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht tevens onder  
voorbehoud) in de voorverkoop € 12.00 p.p. en op de  
festivallocatie € 15.00 p.p.. Koop je kaarten tijdig, want OP = OP. 
De kaarten zijn vanaf 2 april te koop bij:
Café d’n Uutkiek (Dorpsstraat 65A, Angerlo)
Voetbalvereniging Angerlo Vooruit (Mariëndaalseweg 15A, Angerlo)
Sportcenter BodyControl (Leigraafseweg 15B, Doesburg)
Koop tijdig uw entreekaarten, want OP=OP

Zondag 19-06-2022:
GRATIS

Locatie 
Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 6986 CM Angerlo
In verband met de verwachte drukte en de verkeersveiligheid 
adviseren we bezoekers uit de omliggende buurtschappen met 
de fiets naar het festivalterrein te komen. 

Informatie
Voor meer informatie mail je naar: w.hermans39@gmail.com 

Ingezonden door: Wim Hermans

D’n Uutkiek & Mietvelder festival opent de poorten



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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Nu nog meer expertise
op onze locaties in
Rheden en Giesbeek.
Fysiotherapie Ter Horst heeft Fysiotherapie en Ergotherapie 
Rheden • Giesbeek overgenomen. Met Laura, Femke, Marrit
en Maaike in ons team staat altijd een specialist voor u klaar.
U kunt terecht op uw gewenste locatie Medisch Centrum Rheden 
en Het Binnenrijk Giesbeek.

Met een multidisciplinair behandelteam biedt 
Fysiotherapie Ter Horst u veel specialisaties om 
u goed en snel van uw klachten af te helpen. 
Wij hebben, als vertrouwde partner, korte lijnen met de medische 
centra en specialisten. Samen kunnen wij een goede diagnose 
stellen en een geïntegreerd behandelplan voor u opstellen.

Fysiotherapie Ter Horst is al 65 jaar gevestigd in Velp. Ook 
kunnen wij lokaal in Rheden, Giesbeek en Lochem de allerbeste 
zorg aanbieden. Onze specialisten bieden uitstekende 
behandelresultaten met altijd het klantbelang voorop. 

Graag tot ziens, Marinde van Milligen.

Marinde van Milligen

Marrit van Rooijen

Laura Breukers

Gert Liefferink

Maaike Blom

Femke Welling-Pastoors

Bel 026.2001500, 1e afspraak zonder verwijzing,
of plan online via fysioterhorst.nl

Nieuw in Giesbeek

• Fysiotherapie
• Manueel therapie
• Sport fysiotherapie
• Kinder fysiotherapie
• Hand therapie
• Hielpijn therapie
• Oedeem therapie
• Oncologische therapie
• Bekken fysiotherapie
• Bekkenbodem fysiotherapie

• Ergotherapie
• COPD
• COVID
• Neurologische aandoeningen
• Revalidatie na orthopedische ingreep
• GLI - Gecombineerde Leefstijl Interventie
• Echografie
• Shockwave
• Dryneedling
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