
Pastoriestraat 7, 6921 BX Duiven
0316 26 89 09

21 mei 2022 • 01

Egels en slakken
Of de overheid er is voor de burger,  
dat is nog maar de vraag. De  
hoeveelheid schandalen, de overduidelijke  
tekortkomingen en het steeds weer  
duiken van de verantwoordelijken  
hebben de geloofwaardigheid van overheid  
en ambtenarij behoorlijk ondermijnd. 
In normale relaties zou de maker van  
zoveel onvergeeflijke fouten meer  
moeten doen dan alleen spijt betuigen. 
Zolang houding en gedrag niet aangepast 
worden, zeggen excuses ook helemaal 
niks. Helaas blijkt van die noodzakelijke  
verandering helemaal niks. De  
belastingdienst profileert rustig verder en 
wacht op een volgende tik op de vingers. 
Een tik die B&W van Zevenaar ook kreeg 
van de ombudsman in een geschil met een 
burger. Zonder inhoudelijk in te gaan op 
de zaak is er iets dat opvalt in de reac-
tie van de ‘getikten’. Zij gedragen zich als 
een egel, zetten de stekels op, stellen zich 
puur formeel op en tonen, voor dat wat zij 
op dit moment naar buiten laten blijken, 
geen spijt, geen inzicht, geen wil om beter  
te luisteren of tot een overeenkomst met 
de klager te komen. Waar hen formeel  
denken werd verweten, gaan zij even  
formeel verder.
Burgers klagen niet snel, zeker niet bij 
de gemeente. Want ja: ‘die jongens heb je  
altijd nog eens nodig en dus maak je daar 
beter geen vijanden’. Al 42 jaar is dat 
ook mijn redenatie en steeds weer slik 
ik mijn ergernissen, groot en klein, en 
maak geen enkele vordering op weg naar  
geëmancipeerd burgerschap. Een slak zou 
zich schamen voor dat tempo. 
En de egel? Die eet 40 slakken per nacht.  
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Eeuwfeest St. Gregorius, twee jaar 
na dato groots gevierd!

In het weekend van 13, 14 en 15 mei is het honderd jarig bestaan van Fanfare St. Gregorius 
alsnog groots gevierd. Het lijkt wel of twee jaar wachten het feest alleen maar grootser en 
intenser heeft gemaakt. 

Het begon vrijdag om 11.45 uur op de Paulusschool. De ramen van de school waren al 
helemaal in de sfeer van dit grote feest versierd. Op het schoolplein was een geweldig 
muziekfeest van de muzikanten van St Gregorius en de kinderen van de Paulusschool. Elke 
groep bracht samen met St. Gregorius een prachtig stuk ten gehore voor pappa’s, mamma’s, 
opa’s, oma’s en verdere belangstellenden. Hiervoor was door de kinderen van de school 
flink geoefend onder begeleiding van professionals van “Muziek in de klas van de gemeente 
Zevenaar.”
De ene groep deed dit met trommels van emmers, de andere groep met mondharmonica’s, 
weer een andere groep met zelfgemaakte instrumenten, zelfs ook echte instrumenten 
of met vuvuzela’s. De bekende toeter, die bij het wereldkampioenschap voetbal in 2010 
gebruikt werd. Het was geweldig en wat een bijzondere manier om zo samen muziek te 
maken. Daar word je blij van en ‘s avonds was alles terug te zien op TV Gelderland.
Wie ik hierbij heb gemist, was onze Maxima, want zij is toch de vertegenwoordiger van 
muziek op basisscholen. Als ze ergens bij had moeten zijn, dan was het wel vrijdag de  
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Allround klusjesman/-vrouw gezocht

Royal Eijkelkamp blijft groeien. We hebben in Giesbeek  
inmiddels drie bedrijfspanden en het InnoFields terrein 
(oude manege) in gebruik. Voor deze locaties zoeken we een  
allround klusjesman/-vrouw die allerhande reparaties  
uitvoert en onderhoud pleegt.

Bent u een handige (gepensioneerde) doe-het-zelver, flexibel 
inzetbaar en in het bezit van Rijbewijs B? Heeft u bovendien 
groene vingers en wilt u zo nu en dan wel naar een klant 
om apparatuur langs te brengen? Neem dan snel contact op 
met onze HR afdeling om een afspraak te maken. Bel 0313-
880200 of stuur een e-mail naar hr@eijkelkamp.com.

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).

Kijk voor meer informatie op www.careers.eijkelkamp.com.
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dertiende op het schoolplein van de Paulusschool bij dit  
geweldige muziekfeest. 

Vrijdagavond was er een besloten ledenfeest. 
En tijdens dit feest werden vijf jubilarissen Renate van der Beek, 
Lianne van der Beek, Pien Wissink, Lia van der Zee, Hans Driessen  
en hun partners gehuldigd voor hun twaalf en half jaar  
lidmaatschap. Voor elk had voorzitter Johan Kock een heel  
persoonlijk woord. Het enthousiasme spatte ervan af. Wat al deze 
jubilarissen gemeen hebben, is dat ze zich naast de muziek ook  
inzetten voor de activiteiten van de vereniging en dat wordt  
natuurlijk enorm gewaardeerd.  Met veel plezier wordt door deze 
jubilarissen teruggekeken op de studie weekenden met weinig 
slaap. 
Vervolgens werden Harry Huuskes en Peter Spronk gehuldigd 
voor hun vijftig jarig lidmaatschap!
Ook zij werden met een persoonlijk woord door Johan Kock in 
het zonnetje gezet. 
Na dit plechtige moment kwamen de dames Monique Wieggers, 
Manon Pelgrom en Marieke Bronkhorst op het podium. Zij zijn 
degenen die de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben voor het 
jubileumboek voor dit honderd jarige bestaan. Hiervoor hadden 
zij tijdens het voorjaarsconcert op 9 april het eerste exemplaar in 
ontvangst mogen nemen. De opmaak en vormgeving van dit boek 
was gedaan door Mark de Kievit, die toen verhinderd was, maar 
hij werd nu alsnog op het podium door deze dames geroemd 
voor zijn vele werk. 
Na al deze terechte en verdiende woorden kon het feest in  
Tiroler sfeer nu echt beginnen.

Zaterdag rondgang door Giesbeek door de jarige fanfare zelf. Het 
zag er prachtig uit en  klonk geweldig. Ook het weer werkte goed 
mee. Een fanfare waar we met z’n allen in het dorp heel trots op 
mogen zijn!
Zaterdagmiddag was er een receptie voor iedereen die  
St. Gregorius een warm hart toedraagt, het bestuur wilde  
feliciteren met dit honderd jarig jubileum en zeker ook om samen 
het glas te heffen en bij te kletsen. Tijdens deze receptie neemt 
Johan Kock als voorzitter opnieuw het woord. Hij heet iedereen 
van harte welkom.
Teveel om op te noemen, Ook stelt hij het bestuur voor en staat 
hij stil bij het gemis van penningmeester Henk Vermeulen, die 17 
februari overleden is. Zijn vrouw Gerda is er wel en dat is fijn.
Tevens staat hij stil bij de afgelopen twee jaar. Onzekere en  
spannende tijden voor veel mensen om ons heen. En wat is het 
dan fijn om na twee jaar te kunnen zeggen dat je er als vereniging  
goed uitgekomen bent. Geen verloop in ledenaantal, maar zelfs 

leden erbij gekregen hebt en ook nog een negental leden in  
opleiding. De positieve houding van de dirigenten Dineke en 
Edwin, maar ook van de muziekdocenten spelen daar een grote 
rol in.  Een idee van Dineke tien jaar geleden om te starten met 
een Studieweekend bleek een schot in de roos. Veel studeren, 
veel plezier hebben, maar elkaar ook weer anders of beter leren  
kennen. 
Daarna reikte Albert Steert, secretaris van de MBGF  
(Muziekbond Gelderland/Flevoland) de Oorkonde plus vergulde 
medaille voor het honderdjarig bestaan uit aan Johan Kock. Dit 
was een grote verrassing. Hij vertelde in zijn toespraak dat het 
niet vanzelfsprekend is, dat je als dorp zo’n mooi korps hebt. 

‘s Avonds kon iedereen helemaal los gaan bij het optreden 
van de coverband Cabrio. Met de combinatie van recente top  
40 nummers, Hollandse dijenkletsers, opzwepende medleys en  
favoriete rocksongs werden de 250 bezoekers meegezogen in 
het enthousiasme van de band. 

De afsluiting was op zondag met nog een groots muziekfestival 
van 12.00 uur tot 18.00 uur met  bevriende muziekverenigingen 
en koren, waarbij elk een luchtig en vrolijk programma ten gehore 
bracht.  Een geweldige afsluiting.

Het wordt door iedereen als inspirerend ervaren hoe Johan 
Kock, zijn functie als voorzitter van deze prachtige vereniging 

vorm geeft. Deze bijzondere 
dagen zouden zonder velen en  
zeker ook zonder zo’n  
voorzitter niet zijn geweest 
wat ze nu waren. En Johan 
zou niet de voorzitter zijn 
geweest, die hij nu is, zonder 
zijn vader Henk Kock als grote  
voorbeeld. Henk 53 jaar 
lid van Gregorius, Johans  
voorganger als voorzitter en 
nu nog altijd erevoorzitter 
met zijn vrouw Ineke aan zijn 
zijde. 
Bij Gregorius zeggen ze wel 
dat ze een vereniging genoemd 
worden, maar dat ze eigenlijk 

een grote familie zijn. Dat is voelbaar in al het moois wat ze doen 
en ons laten horen en zien. En bij de familie Kock is het ook nog 
eens echt een familie. Zonder de inzet van dit soort mensen zou 
een onmisbare vereniging als Gregorius niet zijn wat het nu is. En 
wat zijn we als dorp dankbaar voor dit soort verenigingen. 

Vervolg van voorpagina
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Recreatiepark ‘De Veerstal’, Leisurelands en K3Delta  
presenteren de plannen voor de toekomst van Rhederlaag. De 
plannen hebben als doel recreatie en natuur in het gebied te 
versterken en zijn na een zorgvuldig voorbereidingstraject met 
onder meer omwonenden, ondernemers en maatschappelijke  
organisaties tot stand gekomen. De vergunningen voor de  
ontwikkelingen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden 
zijn nu aangevraagd. 

Van landbouw en industrie naar recreatie en natuur
Al sinds de jaren ’60 wordt er zand gewonnen op Rhederlaag.  
Landbouw en industrie maakten plaats voor natuur en  
recreatie, boerderijen en steenfabrieken werden vakantieparken 
en jachthavens, akkers werden ligweiden, stranden en natuur.  
Het gebied is het grootste watersportgebied van Oost- 
Nederland geworden en ontvangt jaarlijks ruim 600.000  
bezoekers die hier hun vrije tijd komen doorbrengen.  

Brede samenwerking leidt tot breed gedragen plan
De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan dat, naast de  
ontwikkeling van recreatie en natuur, de laatste fase van de  
zandwinning inluidt. In samenwerking met veel partijen is de  
afgelopen jaren gewerkt aan een breed gedragen plan. Dorps- en 
andere belangenorganisaties, recreatie- en andere ondernemers  
en verenigingen hebben zich verenigd in het Integraal  
Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR). Ook Recreatiepark De 
Veerstal, K3Delta en Leisurelands maken daar onderdeel van 
uit. Het IGOR zet zich in voor een evenwichtige en duurzame  
ontwikkeling en beheer van het Rhederlaag op de lange  
termijn. Samen is en wordt gewerkt aan visies en concrete  
plannen. Daarbij werkt het IGOR ook samen met verschillende 
overheden.

Zandwinning, natuur en recreatie
Het plan waarvoor nu vergunningen zijn aangevraagd is 
één van resultaten van deze samenwerking in het IGOR. De  
uitgangspunten voor het plan zijn door het IGOR geformuleerd  
en door de gemeenteraad van Zevenaar vastgesteld. De  
belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

• Minder zandwinning en minimaal 500 meter afstand van  
 woningen op het Riverparc;
• De aanleg van natuurvriendelijke oevers;
• De aanleg van een vogeleiland bij natuurgebied Vaalwaard;
• De aanleg van baaien met extra lengte aan aanlegoevers voor  
 bootjes;
• Uitbreiding van recreatiepark ‘De Veerstal’ met  
 seizoensgebonden verblijfsrecreatie.

Wat ligt ter inzage?
Initiatiefnemers en gemeente Zevenaar hebben gekozen 
voor een gecoördineerde procedure. Dit houdt in dat alle  
vergunningen die nodig zijn om het plan mogelijk te maken  
tegelijkertijd in procedure gaan en ook tegelijkertijd ter inzage  
komen te liggen. De gemeente Zevenaar coördineert deze  
procedure. De vergunningen gaan over de verschillende  
onderdelen van het plan. Ook het bestemmingsplan voor het 
hele gebied (met uitzondering van de woonwijk Riverparc) 
maakt hier onderdeel van uit. De stukken liggen ter inzage in de 
periode 19 mei tot en met 29 juni 2022. 

Inloopbijeenkomst
Woensdag 8 juni 2022 wordt tussen 16 en 20 uur bij  
Brasserie Zoetzand (Koestraat 1 in Lathum) een  
inloopbijeenkomst georganiseerd. Vertegenwoordigers van 
de gemeente en van de initiatiefnemers zijn dan aanwezig om  
informatie te geven over het nieuwe bestemmingsplan, het  
inrichtingsplan en de aangevraagde vergunningen.  
Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt tijdstip  
binnenlopen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

Ingezonden door: Leisurelands

Plan voor versterking recreatie en natuur op Rhederlaag

Zoals u in de vorige editie kon lezen, zal de uitgestelde  
voorstelling voor de Dag van de Ouderen in de Meent in  
Angerlo plaatsvinden op 28 mei om 14.00 uur. Joop Boxstart 
zal optreden met het programma ‘Horizon’, een leuke serie  
liederen door hem aan elkaar gepraat. Zijn liederen zijn ook 
te zien op YouTube en op zijn website. De toegangsprijs is 
€ 5,- per persoon incl. 2 consumpties. U wordt vriendelijk  

verzocht u telefonisch op te geven óf per e-mail via 
 raadsenioren@gmail.com. Of vul onderstaand strookje in en 
geef dat af bij één van de volgende adressen: Ans Haverkamp, 
Bevermeerseweg 13 Angerlo, 0313-476014 | Joop Ebbers,  
Kerkstraat 92  Giesbeek, 06 532 639 07 | Bart van der Eijk,  
Riverparc IJsvogel 65 Lathum, 06 402 488 93

Uitgestelde Dag van de Ouderen van Seniorenraad 
Angerlo, Giesbeek & Lathum
Ingezonden door: Bart van der Eijk

Ondergetekende, (naam)

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

Deze bijeenkomst is tevens de laatste activiteit van de Seniorenraad. Onze activiteiten zijn overgedragen aan de dorpsraden, die in 
onze drie dorpen actief zijn geworden.



Op donderdag 9 juni vertelt Petra Spaan, als geboren vertelster, een verhaal over hoe 
rond de twintigste eeuw op een zolder van een Gelders postkantoor een kist werd 
gevonden met oude poststukken. Enkele van deze poststukken waren bestemd voor 
Doesburg en waren in het Jiddisch geschreven. Bij het bestuderen van deze brieven 
ontrafelde zich een bijzonder verhaal over het leven van Joodse mensen in Doesburg. 
Aan de hand van de inhoud van deze brieven en foto’s vertelt Petra ons dit bijzondere 
verhaal. Dat doet zij vanaf 19.45 uur in de Meent in Angerlo. Aanmelden of eens een 
kijkje nemen bij de ‘Vrouwen van Nu Angerlo’? U bent van harte welkom. Aanmelden 
via vrouwenvannu.angerlo@gmail.com

Petra Spaan leest voor over verborgen 
Jiddische poststukken

De Dorpen
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In de lach 
geschøte!?

Dur zun ontzettend veul munieren um ow 
gedachten te beïnvloeden. Veural ei dur niet 
deur kun sloapen, dan ist fijn ei un handvat heb 
um ow gedachtenstroom te onderbrèken.  
Zo las ik laatst van iemand die, at heur  
gedachten met heur in de nacht op de 
loop gingen, zi-j dan uut bed ging en 
wat ging lèzen. Ok al was ut mor de  
gebruuksaanwiezing van un feun of un  
koffiezetapperaat. Ze deej dat consequent 
en dat hielp heur. …zei ze. Eiges doek nog 
wel us un gedachtenspelletje bi-j de tandarts  
attie tandplak ant wegpoleisten is, in  
gedachten gok un fietsroute afleggen. Zo 
hek in de tandartsstoel verschillende keren 
Alpeduhues beklommen. In gedachten pak ie 
dan de eerste lange klim tot bocht 21. Door 
mojt kalm aan doen anders bloas ie ow op. 
Zo gok verder. Mor op un gegeven moment 
duut dat tandsteenverwijderen zon pien 
dei weer in de werkelukheid terug bun. De 
tiet heelt dan alle wonden. Noa de tandarts 
goan we dan altiet un lekker gebakje èten as  
beloning veur de deurstoane pien. Un 
hobby kan ow ok de gedachtenstroom  
beïnvloeden. Laatst zaten we op tweede 
poasdag, op un terras in Bronkhorst. Dur 
zaten un stuk of zes muzikale ouwere  
jongeren, of jonge ouweren dixieland muziek 
te speulen. Hun lèèftiet lag zon bietje tussen  
de vieftug en zeuventug joar. Die gasten  
hadden dur zon zin in en schik in. Ut mooie 
van dixielandmuziek is dat elke muzikant op 
zien beurt un solootje mag speulen en dat 
dejen ze met verve. Doarnoa weer samen 
verder breiend op ut zelfde thema.  Mooi um 
noar te luusteren en um noar te kieken. Zou 
met muziek bezug zun zo helend kunnen 
werken dei vant prakkizeren afkom? Bi-j ut 
speulen nutuurluk wel, moar doarnoa?

Ingezonden door: Dorien Lensink

Bridgeclub Angerlo organiseert deze zomer weer zomerbridge in De Meent. Iedere  
donderdagavond vanaf 2 juni tot en met 25 augustus. Iedereen is van harte wel-
kom. Niet-leden betalen € 2,- per persoon. Iedere avond zijn er flessen wijn te 
winnen. Verder heeft de club het voornemen om in september - bij voldoende  
belangstelling - een bridgecursus voor beginners te starten: 12 lessen op de  
woensdagavond, ongeveer 2 uur per les, kosten bedragen € 100,- excl. cursusboek. 
Opgeven kan bij de secretarisvia gwbaumler@hetnet.nl

Zomerbridge en bridgecursus bij 
Bridgeclub Angerlo
Ingezonden door: M. Bäumler-Boumeester

	
	

	

Website:	 	
www.buildyourfinance.nl	 	

 	Telefoon:	
						  	06-30341663	

	  	
 	

   
Adres:	

 	
   	

Barenbroeklaan 28  

Giesbeek		
 

	

 	

Het pastoraalteam van de Willibrordus parochie, met onder andere de locatie 
Lathum-Giesbeek, organiseert dit jaar voor de vierde keer een ontmoetingsdag met 
ondersteuning van de bezoekgroepen uit diverse geloofsgemeenschappen. Dit jaar 
vindt deze gezellige en inspirerende middag plaats op zaterdag 7 september van 
13.30 - 17.30 uur in Zalencentrum ’t Centrum Reijmer in Babberich. Het programma 
is vooral gericht op onderlinge ontmoeting. Als bijzondere gastspreker mogen we  
oud-pastor en boekschrijver de heer Marinus van den Berg begroeten.
Deelname is gratis. Er is plaats voor 150 deelnemers. Opgeven kan tot uiterlijk 15 juli 
bij Mevr. Tieben (tel.nr. 0313 – 631 709). Vervoer wordt geregeld. 

Ouderen-ontmoetingsdag 
op 7 september

Ben jij die harde werker in de 
bediening of in de keuken….

Of ben je die stoere afwasser?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

In het prachtige Oude 
Klooster van Doesburg zijn er 

genoeg mogelijkheden én 
doorgroei kansen op Dutch 

Cuisine niveau of in ons nieuw 
op te starten Koffie-luch-

lokaal 1309.

Mail of bel ons voor meer 
informatie en we nodigen je 
graag uit voor een gesprek!

KLOOSTERSTRAAT 15
DOESBURG

INFO@HETARSENAAL1309.NL
06-47990954
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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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Vrijdag 22 april vond het  
optreden van Unicorn plaats in de 
Hervormde Kerk te Lathum, zoals 
aangegeven in het vorige Angerlo’s 
Nieuws. Een kleine week voor het 
optreden kwam een vraag binnen 
of Nastya van 20 jaar uit Oekraïne  
een paar liederen zou mogen  
zingen in de pauze of in het  
voorprogramma. Ik ben benieuwd 
wie ze is en ga naar haar op zoek. 

Nastya woont met haar zusje 
Anya van 17 en haar moeder 
bij een familie op het Riverparc. 
Ik ontmoet deze zusjes bij de  
familie Vierling thuis. Katya van 19 
en haar broertje Yura van 10 zijn 

ook gevlucht uit Oekraïne en wonen ook bij deze familie Vierling. 
Wat fantastisch en bijzonder dat deze families een veilig plek aan 
deze jongeren bieden. Dat verdient een diepe buiging en groot 
compliment. De jongeren hebben elkaar op het Riverparc leren 
kennen en zijn inmiddels dik bevriend. Alle vier komen ze uit de 
omgeving van Kiev. 

Katya aan het woord: “Ik weet nog precies wanneer de oorlog 
begon, 24 februari om 5.00 uur. Om 6.00 uur zette mijn moeder  
de tv aan en zei dat de oorlog is begonnen. Ik kan me dat  
moment nog precies herinneren.” Nastya knikt instemmend. 
Nastya is daarna met haar zusje naar West Oekraïne gevlucht. En 
toen via een stiefzusje in Duitsland op 7 maart naar Nederland 
gekomen. Katya en Yura zijn met de trein en auto naar Polen  
gereisd. Op 11 maart zijn zij met het vliegtuig vanuit Polen  
aangekomen in Nederland. 

Katya studeert nu online, zoals dat eigenlijk ook tijdens corona  
gebeurde. Ze heeft nu vrienden/klasgenoten in Duitsland,  
Portugal, Spanje en Polen. Haar broertje Yura gaat inmiddels op 
de fiets naar school in Duiven. Daar zit hij in een klasje met 
14 kinderen uit Oekraïne. Hij kan zelfs al wat Nederlandse  
woordjes. Bijzonder dat hij deze woordjes uitspreekt zonder 
accent. Toen ik hem vroeg hoe het voor hem is in Nederland, 
verborg hij zijn hoofd tegen de schouder van zijn zus. Maar... 
school is leuk. 

Vier Oekraïense jongeren op het Riverparc, 
waarvan één met een prachtige stem!

De vier jongeren hebben elke avond contact met hun ouders. Ze 
wilden eigenlijk niet weg uit Oekraïne, maar ze moesten van hun 
ouders. Want zij moeten straks het land weer opbouwen. 
Ze zien veel nieuws via Messenger, er zijn veel nieuwskanalen. 
De moeder van Katya wilde niet dat haar broertje het slechte 
nieuws zou zien, hij is pas 10. Maar Katya vond dit wel belangrijk. 
“Wij moeten dit zien”, vindt ze. 

Nastya werkte in Oekraïne in de horeca en studeert nu Engels 
online. Ook haar zusje Anya heeft online les. Nastya zou hier ook 
willen werken, maar werk vinden is nog niet gelukt. 
De opa en oma van Nastya en Anya wonen in Rusland, maar  
geloven niets van de oorlog in Oekraïne. Als ze praten over  
typisch Oekraïense gerechten, beginnen ze alle vier te stralen. 
Ze leggen me precies uit wat het is en hoe lekker ze het vinden!

Op de vraag of hun ouders ook gespannen zijn in Oekraïne  
gezien de situatie, zeggen Nastya en Katya allebei van niet. “Als 
ze dat al zouden zijn, zouden ze dat ons ook niet laten merken.” 
Nastya is degene met de mooie stem. 
Vrijdag 24 april heeft Nastya in een volle kerk in Lathum,  
tijdens het optreden van Unicorn, 3 Oekraïense liederen in een 
voorprogramma gezongen. Een prachtige stem, het was muisstil. 
Iedereen was diep onder de indruk en ontroerd. 

Geschreven door: Anneke Nijman

Wijziging openingstijden prikpost Kulturhus De Brede Blik te 
Giesbeek 
Inwoners van Giesbeek en omgeving kunnen voor bloedafname 
(aangevraagd door huisarts, verloskundige of Rijnstate specialist) 
op de aangepaste tijden terecht bij onze prikpost in:

Kulturhus De Brede Blik
Kerkstraat 72
6987 AD Giesbeek
Nieuwe openingstijd:
Vrijdag van 8.00 – 8.45 uur

Ingezonden door: Ron Verhaagen

Wijziging openingstijden prikpost Kulturhus 
De Brede Blik te Giesbeek
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Bij de Zonnebloem draait het 
om mensen. Al meer dan 65 
jaar. Er wordt alles op alles 
gezet om in contact te komen 
met mensen, die eenzaam zijn 
en/of met een lichamelijke  
beperking. Zo gaan zij regel-
matig bij deze mensen op 
bezoek voor een praatje, ook 
wordt hen een onvergetelijke  
dag bezorgd of zelfs een  
vakantie op een speciaal  
ingericht vakantieoord  
aangeboden. 

Riet Kamphuis kwam meer dan 20 jaar namens de  
Zonnebloem bij mijn moeder.

Inmiddels is het 2 jaar geleden dat mijn moeder overleden is. 
Soms denk je terug aan de mensen, die haar al die jaren tot het 
einde bezocht hebben. Naast familie, een paar vrienden en de 
ouderling van de kerk was dit met name Riet Kamphuis. Namens 
de Zonnebloem heeft zij mijn moeder zeker 20 jaar bezocht. 
Eerst namens de Zonnebloem, maar al snel vond mijn moeder 
een ware vriendin in haar. En ook al was mijn moeder in haar 
laatste jaren zwaar dementerend, ze kon altijd op Riet rekenen. 
Dan verdwenen al haar zorgen als sneeuw voor de zon en had ze 

een heel fijn moment met 
haar. Riet wist haar altijd  
op te vrolijken. Ze vroeg 
Riet soms of ze haar wilde  
helpen met het puzzelen, 
want zei ze dan: “Als m’n 
dochter straks thuiskomt, 
moet de puzzel af zijn,  
anders krijg ik op mijn 
kop!” Ook vroeg ze Riet 
om samen met haar buiten 
te zitten, want dan kon ze 
tegelijk een lekker sigaretje 
roken. Wat genoot ze van 
deze momenten. 
Ik gun iedereen, voor wie 
zelf contacten vinden een probleem is, iemand als Riet. Hoe 
mooi kan het leven dan even zijn. 

Eenzaamheid en/of een beperking hoeft wat de Zonnebloem 
betreft nooit een belemmering te zijn. Zij willen dat iedereen 
volop van het leven kan genieten. Dat kan niet zonder de meer 
dan 40.000 vrijwilligers. Zij doen er alles aan om mensen een 
onvergetelijk moment te bezorgen. Zou je zelf vrijwilliger bij 
De Zonnebloem willen zijn, reageer dan op: Vrijwilliger gezocht 
bij de Zonnebloem of neem contact op met Ine Naaldenberg, 
telefoon 0313-474192.

Geschreven door: Anneke Nijman

De Zonnebloem zoekt nieuwe leden

In Giesbeek in de Mr Willemsenstraat 4 is het bedrijf  
Reprofietsaccu.nl/AccuZorg.nl gevestigd. De corebusiness van 
het bedrijf gerund door Ruud van Haren, is fietsaccu’s repareren  
en reviseren. Want waarom zou je een nieuwe accu  
aanschaffen wanneer het reviseren van de accu hetzelfde  
resultaat of zelfs een nog beter resultaat oplevert? De meeste 
accu’s kunnen door Reprofietsaccu.nl/AccuZorg.nl te Giesbeek 
gereviseerd worden. Alles bij Reprofietsaccu.nl/AccuZorg.nl  
staat in het teken van hergebruiken van grondstoffen of  
materialen die nog goed functioneren. Met het oog daarop 
wordt de accu bij aanbieding gecontroleerd en wordt nagegaan 
wat de beste oplossing voor het daarvoor ontstane probleem 
is. Het hergebruik van materialen ontziet daardoor het milieu,  

want er hoeft niets nieuws geproduceerd te worden. Voor 
de uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten in Giesbeek zoekt  
Reprofietsaccu.nl/AccuZorg.nl. bedrijfsruimte in of in de  
omgeving van Giesbeek. Het gaat daarbij over een gebouw 
waarbij het bedrijf over ongeveer 100 vierkante meter  
bedrijfsruimte kan beschikken. Mocht u op dat vlak een  
aanbod hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Ruud van Haren
Mr. Willemsenstraat 4
6987AM Giesbeek
06-50567880

Reprofietsaccu.nl: kapotte accu vervangen of reviseren?

Op zondagmiddag 26 juni 2022 vindt van 14.00 uur tot 17.00 
uur de eerste editie van het Giese Kultur Café plaats. Dit zal zijn 
in de grote zaal van Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. Het 
belooft een verrassend programma te worden met live muziek.
Het is de bedoeling dat het Giese Kultur Café regelmatig  
georganiseerd zal worden met daarin ook een ‘open podium’ 
voor plaatselijk nieuw talent. Per editie kan het programma  

bestaan uit muziek, poëzie, film, sketches of combinaties  
hiervan.
Voor de eerste editie is een behoorlijk aantal, voornamelijk 
plaatselijke, muzikanten al enige tijd aan het repeteren om een 
leuk en gevarieerd repertoire uit te voeren; een mix van jaren 
70 muziek en hedendaagse hits.

De zaal gaat open om 13.30 uur. Een toegangskaartje kost  
€ 3,50 incl. kopje koffie/thee. Kaartjes kunnen alléén vooraf  
besteld worden via kulturhusgiesbeek@gmail.com onder  
vermelding van reservering Giese Kultur Café. Na reservering 
volgt bericht over de betaalwijze van de bestelde kaartjes. De 
zaalbezetting is ruim van opzet. VOL = VOL, dus wees op tijd 
met het bestellen van kaartjes.

Eerste editie van Giese Kultur Café op 26 juni
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Voorlichtingsbijeenkomst 
bejaardenwoningen Prins 
Clauslaan
Op dinsdag 10 mei vond 
er een bijeenkomst plaats 
over de bejaardenwoningen 
langs de Prins Clauslaan in  

Giesbeek. De huidige woningen worden vervangen door 14  
zogeheten levensloopbestendige woningen. Pleyade had de direct 
omwonenden hiervoor uitgenodigd. Pleyade is samen met de 
gemeente ingegaan op de beoogde nieuwbouw. Omwonenden  
konden vragen stellen en opmerkingen plaatsen bij de  
gepresenteerde plannen. Er is op dit moment nog geen  
vastgestelde tijdsplanning. Dit komt vooral door de  
verschillende stappen in het proces. Wel staat vast dat  
binnenkort de wijziging van het bestemmingsplan wordt  
gepubliceerd. Dat is de eerste stap naar realisatie. 

Drempel Uitmeentsestraat
Na de renovatie van de Rivierweg, vorig jaar, is de drempel in 
de Uitmeentsestraat door het wegenbouwbedrijf hersteld. Dat 
is toen zodanig gebeurd dat er veel klachten bij de gemeente 
zijn binnengekomen. Daarom is de drempel onlangs opnieuw 
aangepast: minder steil, waardoor bestuurders minder overlast 
hebben. 

Plastic afvalzakken
Er ontstaat nog al eens overlast op de dagen dat PMD-afval aan 
de straat staat, bijvoorbeeld doordat plasticzakken her en der 
verspreidt raken. We hebben aan de gemeente gevraagd om 
haakjes beschikbaar te stellen zodat zakken aan lantaarnpalen 
vastgemaakt kunnen worden. De gemeente geeft aan dit niet te 
promoten. Ervaring leert dat de zakken dan al eerder worden  
opgehangen, wat tot meer overlast leidt. Ook trekt het  
ongedierte aan. Het advies blijft om de zakken pas op de dag van 
ophalen buiten te zetten. Dan blijft de overlast tot een minimum 
beperkt. 

Meepraten?
Wil je ook meepraten over dingen die er in het dorp leven? Sluit 
je bij ons aan. Stuur een mail naar info@dorpsplatformgiesbeek.
nl of een laat een bericht achter op onze Facebook-pagina. 

Ingezonden door: Dorpsplatform Giesbeek

Dorpsplatform aan de slag in Giesbeek

In het weekend van Moederdag is het traditie dat  
muziekvereniging Nieuw Leven de bloemetjes buiten zet tijdens  
de bloemenactie. De inwoners van Angerlo worden dan  
voorzien van mooie planten. Het assortiment was dit jaar door 
onvoorziene omstandigheden wat kleiner dan normaal. Gelukkig  
is het gelukt om snel te schakelen en te kijken naar andere  
mogelijkheden. Bij een kweker in Gendt werden geraniums  
besteld die door Dhr. Ebbers van Biobriket uit Giesbeek  
belangeloos zijn opgehaald. Ook de Welkoop uit Didam was 
zeer bereidwillend om te helpen om toch nog een behoorlijk 
assortiment aan te kunnen bieden. 

Op vrijdagavond 6 mei was er een verkooppunt ingericht op 
het Wim Velsplein aan de Dorpsstraat in Angerlo. Deze werd 
goed bezocht door de inwoners. Op zaterdag 7 mei werd met 
twee tractoren met platte wagen, vergezeld door een behoorlijk  
aantal leden, door het dorp getrokken om de planten aan de 
man te brengen. Dit was zo’n succes dat niet eens het hele dorp 
is voorzien en alles voortijdig was uitverkocht! Voor volgend 

jaar beloven we beterschap. Het mooie weer was een welkome  
aanvulling op deze gezellige actie! Aan alle mensen die de  
vereniging een warm hart toedragen, hartelijk dank voor uw  
bijdrage namens Muziekvereniging Nieuw Leven!

Ingezonden door: Eelco van den Bogaard

Nieuw Leven Angerlo zet de bloemetjes weer buiten!
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Twee jaar lang was het onmogelijk om samen te komen op 4 
mei. Het 4 mei comité Angerlo, Giesbeek, Lathum creëerde 
desalniettemin ook tijdens Corona manieren om te herdenken. 
Maar wat de bijzondere kracht is van gezamenlijk herdenken;  
samen in één ruimte zijn, samen verhalen horen en samen stil 
zijn en slachtoffers gedenken van toen en nu, werd dit jaar  
opnieuw voelbaar bij de activiteiten van het 4 mei comité. 

Kranslegging en klaprozen
Het begon 4 mei overdag toen in Angerlo en Lathum de eerste  
kransleggingen plaatsvonden. Naast de traditionele kransen  
werden er klaprozen, die gemaakt waren door de basisschool-
kinderen in Angerlo, het jeugdwerk Lathum en de Welfare  
Angerlo, neergelegd. Het symbool van de klaproos komt voort 
uit het idee dat de plant groeit op plaatsen waar iemand is  
gesneuveld. De bloem zou het bloed van de gevallen soldaat 
opnemen waardoor ze een mooie rode kleur krijgt. Lang 
dacht men dat dit de reden was waarom zoveel klaprozen op  
slagvelden te vinden waren. De massale groei van klaprozen 
op slagvelden heeft echter alles te maken met de verwoesting 
van die velden. Door granaten worden de akkers omgewoeld 

en vervuild. Een klaproos 
is een pioniersplant, die 
als eerste op een pas  
omgewoelde of vervuilde, 
schrale grond zal groeien  
waar andere planten het 
moeilijk zullen hebben.  
Zaden die al jaren in 
de grond zitten, zullen 
naar boven komen met 
als resultaat één mooie 
grote klaprozengloed. 

De bloem is dus een prachtig symbool voor de kracht en  
schoonheid die kan groeien uit complete verwoesting. Deze 
zelfgemaakte klaprozen pronken nu in grote getale op een  
grasveld bij de kerk in Angerlo en bij de oorlogsmonumenten in 
Lathum en Giesbeek.

Herdenking
Vervolgens vond ’s avonds in een goed gevulde kerk in Giesbeek 
de herdenking plaats. Het was opnieuw indrukwekkend zoals 
de jongeren van de scouting nu na twee jaar opnieuw onder  
tromgeroffel de vlam en de kransen binnendroegen en de  
fakkels aanstaken. Er was voor deze herdenking een speciaal 
gelegenheidskoor samengesteld van Lathum en Giesbeek. Zij 
brachten liederen ter gehore onder begeleiding van Remco 
Künne op het keyboard en dat was prachtig. Vervolgens heette  
de voorzitter van het 4 mei comité Adri Breure iedereen  
welkom, gevolgd door een toespraak van wethouder Nanne van 
Dellen. Veronica Tammel vertelde ons het prachtige verhaal van 
de klaprozen. Daarna las Pien van Someren een mooi gedicht 
voor over De Tijd. Het koor zong het lied Wiegala geschreven  
door Ilse Weber. Er wordt gezegd dat Ilse voor haar zoon 
en vele andere kinderen dit lied zong, terwijl ze hen vrijwillig  
vergezelde naar de gaskamers.
Het was dit indrukwekkende lied, dat bij de aanwezigen  
woensdagavond in de hoofden bleef hangen toen zij de tamboer 
en trompettist volgden naar het monument op het kerkhof. 
Daar werd na het taptoe-signaal twee minuten stilte gehouden. 

Wethouder Nanne van Dellen en veteraan Michel Jansen legden 
vervolgens een krans bij het monument. Robin Witjes speelde 
tot slot The Medaillion Calls op de dwarsfluit. Het geheel werd 
afgesloten met koffie en thee in de kerk. Iedereen was het er 
over eens dat het een heel bijzondere, plechtige, ingetogen en 
ongedwongen herdenking was. 

De Maaltijd voor de Vrede 
Dit gevoel van samen komen, werd voortgezet op 7 mei. Ter  
gelegenheid van 75 jaar vrijheid zou er in 2020 vrijheidsmaal-
tijden in alle drie de dorpen plaatsvinden. Twee jaar later vond 
deze alsnog plaats. Nog steeds in vrijheid, maar met de oorlog  
in Oekraïne is oorlog dichterbij dan twee jaar geleden en vre-
de opnieuw minder vanzelfsprekend. Dat was ook duidelijk  
verwerkt in het programma. 
Voor de gelegenheid was landgoed Bingerden te Angerlo zo  
genereus haar deuren te openen, om de geschiedenis die zich 
daar destijds voltrok, te delen. Tijdens een ware ‘high tea’  
schoven in een prachtige setting een kleine honderd  
deelnemers samen aan tafel, terwijl er werd geluisterd naar  
accordeonmuziek van de Oekraïense Oleg Lysenko en de  
Oekraïense zangeressen Nastya en Anya Sulimenko. Vervolgens 
werden er rondleidingen gegeven over het landgoed en kon men 
in het koetshuis luisteren naar verhalen over wat zich in 1940-
1945 had af gespeeld. Op deze manier wist het 4 mei comité 
Angerlo, Lathum, Giesbeek dit jaar op unieke wijze de oorlog 
en de herinneringen daaraan dichtbij en voorstelbaar te maken. 
Dit door onze lokale geschiedenis tot leven te wekken. Met de 
muzikale omlijsting uit Oekraïne werd niet alleen een verbinding 
gemaakt met het verleden, maar ook met het heden. De oorlog  
van toen en de oorlog van nu, kwamen op indrukwekkende  
wijze dichtbij. Maar ook de warmte van het samenkomen(schuilen 
voor de regen), het gevoel van saamhorigheid en solidariteit  
waren onmiskenbaar aanwezig die middag. Toen de muzikanten  
samen vol overgave het Oekraïense volkslied ten gehore  
brachten, ging iedereen staan en gaf dit een geweldig gevoel. De 
regen kwam met bakken uit de hemel, maar kon dit prachtige 
geheel niet overstemmen.

Een daverend slot van een serie activiteiten van het 4 mei comité  
dat ook dit jaar weer het gesprek over vrijheid en de ur-
gentie om dat gesprek te voeren wist aan te jagen. Van beide  
evenementen is op Facebook en instagram pagina van het 4 mei 
comité een filmpje terug te vinden. Op dat we nooit vergeten. 

Herdenking 4 mei in Giesbeek, maaltijd voor de vrede op 7 mei

Geschreven door: Anneke Nijman
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Dit jaar mocht het dan eindelijk weer: Koningsdag op het Dorpsplein 
in Giesbeek. Stichting Oranje Evenementen Giesbeek had samen met 
de Jeugdraad Giesbeek weer voor een vol en gevarieerd programma 
gezorgd. 

Op woensdag  bleken de weergoden ons goed gezind en om 
11.00 opende de Jeugdraad Giesbeek de Koningsdag. Met  
medewerking van drum- en showfanfare Red & Black,  
Fanfarekorps St. Gregorius en Schutterij E.M.M. werden onder 
andere een vendelhulde gebracht en het Wilhelmus gespeeld 
ter ere van onze Koning.  Wethouder Nanne van Dellen was 
namens de gemeente Zevenaar aanwezig en na zijn toespraak 
gaf hij aan de vele kinderen het startsein voor het oplaten van 
ballonnen. De Jeugdraad sloot traditioneel af met het schenken  
van oranjebitter, waarna Stichting Oranje Evenementen  
Giesbeek voor het vervolg van het programma zorgde. 

Diverse attracties
Zij hadden weer voor diverse attracties voor de jeugd gezorgd. 
Het kratstapelen, de sweeper, en ook het pannaveld waren 
zeer in trek bij de jeugd. De allerkleinsten vermaakten zich in 
de grote ballenbak, het speelzand of op het springkussen. De  
kinderen konden een spelletjescircuit voltooien, waarna ze  
allen een prijsje ontvingen. In de knutseltent konden de  
kinderen onder begeleiding diverse kunstwerkjes maken 
en zich laten schminken, terwijl ze elders op het plein zelf  
popcorn mochten bakken. Ook was de PhotoBooth weer  
present waarbij men als Willem-Alexander en Maxima óf in een 
eigen gekozen oranjecreatie op de foto werd vastgelegd en de 
foto direct kon meenemen. De kerktoren was toegankelijk om 
zo én van de omgeving te genieten én het feest van grote hoogte  
te bekijken. Café de Kruk zorgde ervoor dat de kelen goed  
gesmeerd bleven en Cafetaria Joosje zorgde er weer voor dat 

de hongerige magen op tijd gevuld werden. Geen Koningsdag 
kan zonder muziek en daarom was DJ Frank weer present 
om in de middag en avond voor een prima sfeertje te zorgen. 
Rond 16.30 werden door een aantal enthousiaste dames lootjes 
aan de man gebracht, waarmee men leuke prijsjes kon winnen. 
Tegen 21.00 was het festijn op het plein afgelopen en kon de  
organisatie op een prima Koningsdag terugkijken. 

Dank aan vrijwilligers en sponsoren
Onze grote dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, die geholpen  
hebben bij de voorbereiding, het opbouwen, het afbreken of  
tijdens de dag zelf. Natuurlijk ook dank aan de vele sponsoren  
die met hun geld, goederen of diensten Koningsdag in deze 
vorm mede mogelijk gemaakt hebben. Vele handen maken licht 
werk en zorgen ervoor dat ook in een klein dorp als Giesbeek  
evenementen als deze georganiseerd kunnen blijven wor-
den. Hopelijk kan de organisatie ook volgend jaar weer op u  
rekenen!

Foto’s Koningsdag 2022
Voor foto’s van deze Koningsdag verwijzen we u naar onze  
website https://giesbeekoranje.nl/ en Facebookpagina  
https://www.facebook.com/Giesbeekoranje/

Ingezonden door: Eef Hammink 

Zonnig en gezellig druk tijdens Koningsdag Giesbeek

Hartveilig Angerlo
Ingezonden door: Danny Berntssen

U heeft er misschien al 
eens iets over gehoord, een  
donatie gedaan of misschien 
wel vragen over.
Als commissie met een  
eigen bestuurd vallen wij  

onder de Dorpsraad Agnerlo. Het is ons doel om meer AED’s in 
Angerlo te krijgen op meer openbaar bereikbare plekken in een 
verwarmde kast met alarm. Omdat bij een melding elke minuut 
telt, moet een AED snel bereikbaar zijn. Wij willen niet voor een 
dichte deur staan.

AED onderhoud en onderwijs 
Wij gaan ons best doen om financiële middelen binnen te halen 
om dit project tot een groot succes te maken. Echter, dan zijn 
we er nog niet. AED’s moeten ook onderhouden worden en na 
een aantal jaren vervangen worden. Wij moeten er dus samen 
voor zorgen dat er genoeg financiële middelen in kas zijn om dit 
te verzorgen. En daarnaast moet een AED ook bediend kunnen 
worden. Daarom willen we in de toekomst ook cursussen gaan 
verzorgen, zodat er genoeg mensen zijn die een AED kunnen 
bedienen; jong en oud!

Wat is een AED?
Een AED is een draagbare automatische externe defibrillator of 
hartstarter. Met een AED worden levens gered. De AED vind 
je tegenwoordig op steeds meer plekken, van sportverenigin-
gen tot bedrijfspanden. Er is er eigenlijk altijd wel één in de 
buurt. Maar er zijn er nog niet genoeg, de eerste 6 minuten na 
een hartstilstand zijn namelijk cruciaal. Gebruik je in die eerste  
6 minuten een AED dan is de kans op overleven nog  
aannemelijk. Een AED is voorzien van elektroden die je op de 
borstkas van het slachtoffer moet plaatsen. Tijdens het gebruik 
van de AED krijg je gesproken instructies. Met de elektroden 
wordt een schok gegeven om hopelijk het hart weer op gang te 
krijgen. Start altijd met een reanimatie wanneer een persoon een 
hartstilstand heeft, tot er een AED is of professionele hulp het 
van je overneemt.

Aanmelden? Vragen?
Enthousiast geworden van dit project en wilt u dit financieel 
steunen? Dan komen wij graag met u in contact. Kunt u als  
inwoner van Angerlo al reanimeren? Ook dan nodigen wij u uit 
om u aan te melden voor onze groep. Heeft u vragen, neem 
gerust contact op via info@hartveilig-angerlo.nl of kijk op  
www.hartveilig-angerlo.nl of 
www.doneeractie.nl/aed-s-in-angerlo/-60994



LANDJUWEEL 2022 
 
ZONDAG 12 Juni organiseert Schutterij EMM 
Giesbeek het Landjuweel, een 5-jaarlijks treffen van 
schutterijen en heeft geen federatieve elementen,  
wel demonstraties of onderlinge wedstrijden van de 
deelnemende schutterijen met als hoogtepunt de 
strijd om de titel Landjuweelkoning. De officiële 
opening vindt plaats op het GSV terrein  met 
aanbieden erewijn door Burgemeester  
L.van Riswijk. Inspectie  erewacht en Wilhelmus met 
vlaggenprotocol. Na vertrek maken alle 20 schutterijen 
met hun koningsparen een muzikale rondgang door het dorp en komen na een route van 1.8 km, onder de mooie 
erebogen aan op het terrein bij het schuttersgebouw waar de wedstrijden plaats vinden. Vendel- bieleman en 
schietwedstrijden. De jeugdkoningen strijden met kruisboog om de jeugd landjuweelkoning en de koninginnen 
gaan voor de prijzen. Hoogtepunt is het Landjuweel koningschieten, want wie mag zich de komende vijf jaar   
Landjuweel koning noemen ??  Bewoners, maak het dorp gezellig en hang tijdens de marswedstrijd de vlag uit 
en kom aan de straat om de schutters en muzikanten aan te moedigen tijdens de marswedstrijd. 
 

Programma  LANDJUWEEL  zondag 12 Juni 2022. 
 
Zondag 
Clubgebouw Landaansestraat - alleen voor genodigden. 
 
09.00 uur  Ontvangst genodigden bij het Clubgebouw. 
09.30 uur Commandanten bespreking 
10.00 uur Genodigden begeven zich naar terrein eretribune   
 
10.30 uur  Gereed staan in de opstelvakken.  
 
10.30 uur Officiële opening. 
  Inspectie erewacht door  
  Burgemeester L.van Riswijk en Federatie vz Wim Sanders. 
  Spreker Voorzitter Schutterij EMM - Glenn Witjes. 
  Algehele  aanbieding erewijn door  
  Burgemeester Gemeente Zevenaar L. van Riswijk 
  Overige sprekers.. 
  Wilhelmus met vlaggenprotocol  - hierna  saluutschoten. 
  Algehele vendelhulde 
11.15 uur  Start Defilé langs de eretribune met aansluitend marswedstrijd.. 
12.30 uur Aanvang schietwedstrijden. 
13.00 uur  Aanvang overige wedstrijden.   
14.00 uur Aanvang Landjuweel koningschieten. 
16.00 uur  Einde wedstrijden. 
17.30 uur Installatie Landjuweelkoning  met protocol en vendelhulde. 
  Dankwoord Vz Schutterij EMM en Vz Gelderse Federatie. 
Hierna  Prijsuitreiking. 
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    LANDJUWEEL  12 Juni 2022. 
 

             organisatie: 
     SCHUTTERIJ EMM Giesbeek. 

   
        plaats   mars     defilé 
 

1. Schutterij St.Martinus   Greffelkamp-Didam  SB  SA   

2.  Haaksbergsche Schutterij  Haaksbergen   SB  EA  delegatie. 

3. Schutterij Loil Vooruit   Loil         VA     SB 

4. Schutterij St.Antonius    Nieuw Dijk - Didam  VA    SA 

5. Schutterij Gijsbrecht van Aemstel en   

                 Honderd Morgen  Doornenburg    EA    SB 

6. Schutterij Onderling Genoegen Duiven    SB   SA 

7. Schutterij St.Andreas   Zevenaar     VA    SA 

8. Schutterij EMM     Ooy-Zevenaar   EA   SB 

9. Gilde St. Remigius    Duiven    SB  SA 

10. Schuttersgilde St.Sebastianus  Gendt    SB  SA 

11. Schuttersgilde St.Martinus  Megchelen   SB  SA  delegatie. 

12. Schutterij St.Isidorus   Oud Dijk - Didam  VA  VA 

13. Schutterij Willem Tell Loo  Loo-Duiven   VA  SA 

14. Schuttersgilde St.Hubertus  Ulft     SB  SA 

15. Schutterij St.Jan    Kilder    VA  SB 

16. Schutterij De Heegh    Didam    EA  VA 

17. Schutterij De Eendracht   Nieuw Wehl   VA  SB 

18. Schutterij St.Hubertus   Groesbeek   VA  SB 

19 Schutterij St.Salvator Mundi  Nederasselt   VA  SA 

20.  Schutterij EMM     Groessen    EA  SA 
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Beste inwoners,  

Het begon met een droom, een eigen schuttersgebouw in onze 
gemeenschap. En waar de meeste dromen bedrog blijken te zijn, is het onze 
schutterij gelukt om een geweldig schuttersgebouw neer te zetten. 
Het jaar 2022 gaat dan ook de boeken in als bijzonder voor de schutterij. 
 
Op 1 april was het eindelijk zover, de opening van het schuttersgebouw 

Eendracht Maakt Macht. Initiatiefnemer en voorzitter Johan Ebbers opende trots ons nieuwe 
onderkomen en onthulde het RVS gevelbord. Een fantastisch openingsweekend volgde met optredens 
van Keizerstad Discoshow, Frans Duits en Django Wagner.  
 
Een nieuw onderkomen, maar ook een nieuwe bestuurssamenstelling in 2022. 
Na 42 jaar maakte voorzitter Johan Ebbers in een bestuursvergadering bekend niet meer herkozen te 
willen worden tijdens de ledenvergadering. Zelf ben ik bestuurslid sinds 2014 en als kleinzoon van Johan 
heb ik een goed inzicht gekregen wat de taak van voorzitter inhoudt. Na het vertrouwen van de overige 
bestuursleden en natuurlijk de goedkeuring van mijn vrouw Fleur, heb ik besloten mezelf verkiesbaar te 
stellen voor deze functie. Tijdens de ledenvergadering van 10 april werd de voordracht aangenomen 
door de leden en mag ik mezelf de nieuwe voorzitter noemen. Willy van Haren werd tijdens deze 
vergadering toegevoegd aan het bestuur.  
 
Op 12 juni zijn wij de trotse organisator van het Landjuweel, een evenement dat nog niet eerder 
plaatsvond in ons dorp. Het Landjuweelconcours vindt eens per 5 jaar plaats en staat in het teken van 
demonstraties en wedstrijden. Maar liefst 20 verenigingen bezoeken deze dag Giesbeek om deel te 
nemen aan dit mooie evenement. De opening van deze dag gaat in samenwerking met 
voetbalvereniging GSV’38. Dankbaar maken wij gebruik van het sportveld en de tribune waar de aftrap 
plaatsvindt van ons landjuweelconcours. Vanaf het sportveld beginnen de mars- en defiléwedstrijden 
richting ons schuttersgebouw. Hier vinden diverse wedstrijden plaats zoals: 
Vendel-  bieleman-  geweer-  pistool- en kruisboogwedstrijden en als hoogtepunt het schieten 
om de titel Landjuweelkoning. 
 
Het volledige programma leest u verderop in deze uitgave en op onze website: 
www.schutterijemmgiesbeek.nl 

 
De inwoners die aan de marsroute wonen, vragen wij vriendelijk 
om de marsroute zoveel mogelijk autovrij te houden. Hang  de 
schuttersvlag aan uw gevel en maak ons dorp feestelijk.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Graag wil ik u uitnodigen om tijdens de officiële opening op het 
sportveld van GSV’38 of tijdens de diverse wedstrijden rond ons 
schuttersgebouw te komen kijken.  
Alle deelnemende verenigingen, jury en alle vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten wens ik een mooie en gezellige dag toe. 

 
Tot 12 juni! 
 
Voorzitter Schutterij E.M.M. Giesbeek,  
Glenn Witjes. 
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Algemene informatie Landjuweel. 
 
MARSROUTE  door het dorp en maak de straat fleurig .HANG de vlag uit, deze is TE KOOP bij Schutterij EMM. 
 
AFGESLOTEN STRATEN, verkeersregelaars zullen de marswedstrijden in goede banen leiden, houd rekening dat 
tussen 11.15 en 12.30 uur  tijdens de mars straten zijn afgesloten. Calamiteiten hebben ten alle tijden doorgang. 
dit aub in overleg met de verkeersregelaars ter plekke. 
 
ALLEEN op het GSV terrein  is tegen CONTANT  e/o PIN BETALING  koffie, broodje en consumpties te 
verkrijgen,dit is voor de kas voetbalclub GSV. 
 
SCHUTTERSTERREIN Schuttersgebouw Meentsestraat 40  uitsluitend via Muntverkoop. ( pin en contant ) 
 
PRIJZEN voor Marcheren, Defileren, Beste commandant, Beste tambour-maître, Vendel- en Bielemanwedstrijden, 
Schietwedstrijden  voor kruisboog, geweer en pistool. Koning, koninginnen en jeugdkoning.  
 
NIET AANSPRAKELIJK. De organiserende vereniging en GSV 38  zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, 
vermissingen of schade, veroorzaakt door of overkomen aan deelnemende verenigingen e/o particulieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHUTTERIJ EMM GIESBEEK 
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De afgelopen weken ging een enthousiaste groep  
amateurfotografen onder leiding van Ronald Lubbers aan 
de slag met fotografiecursus die vanuit Kulturhus De Brede 
Blik in Giesbeek georganiseerd werd.

Ronald: “Gemiddeld was het beginnersniveau hoger dan ik 
vooraf verwacht had!”. De eerste les stond vooral in het teken  
van theorie. Na de eerste les waren de opdrachten voor  
iedereen min of meer hetzelfde. Daarna kregen de cursisten ook 
opdrachten die meer aansloten bij hun persoonlijke interesse. 
Zo was er bijvoorbeeld een cursist die totaal geen ervaring 
had, maar wel straatfoto’s kon en durfde te maken. Die cursist 
kreeg dus een opdracht in straatfotografie. Maar de groep was 
vooral in het leslokaal aan het werk, waarbij er de laatste les  
groepsfoto’s en zogenaamde raamportretten gemaakt zijn. “Het 
leukste was vooral dat de cursisten hun creativiteit los konden 
laten met gekke, bizarre ideeën en dat ze elke keer weer met 
betere foto’s naar de les kwamen. Er zijn al veel leuke foto’s 
bedacht en gemaakt, die ook tijdens de komende kunstroute 
getoond gaan worden.”

Ronald: “Ik wil nog een keer een beginnerscursus aanbieden. En 
in deze groep waren er vijf mensen die in een vervolgcursus  
weer een stapje verder willen. Als er voor beide niveaus  
voldoende interesse is, dan ga ik wat dat betreft graag verder! 
Dus houd het Angerlo’s Nieuws in de gaten voor nieuwe data.” 
Benieuwd? Hier zie je de opdrachten die de cursisten kregen: 
https://www.ijsselmedia.net/opdrachten-fotocursus-kulturhus 

Fotografiecursus groot succes

Ronald krabt zich achter z’n oren wat cursisten Koen, Nicole, Wende, Erna, Henk,  
Jacquelina, Levi, Anita en Marlies nu weer hebben bedacht.

Wat hadden we een fantastische koningsdag dit jaar. De zon 
scheen, een grote opkomst en dus gingen er veel ballonnen de 
lucht in. 
Tot nu toe hebben we 1 kaartje terug mogen ontvangen. Maar 
aangezien er ongeveer 100 ballonnen met de wind werden  
meegevoerd hopen wij natuurlijk dat er meer kaartjes zijn terug 
gestuurd.
Als dit het geval is mag u het kaartje in de brievenbus doen of 
afgeven op Hoefjes 7. 
Wij gaan dan kijken welke ballon het verste is gekomen en hier 
is een prijsje aan verbonden.
In het volgende Angerlo’s nieuws zullen wij bekend maken wie 
de winnaar is.

Ingezonden door: Stichting Jeugdraad

Ballonnenwedstrijd Koningsdag

Ja eindelijk is het weer zo ver. We kunnen en mogen samen weer 
4 dagen lopen. Je kunt zoals je van eerder gewend bent kiezen 
voor de 5 en de 10 km. Wel zal het dit jaar iets anders gaan. We 
starten op Maandag 13 Juni en eindigen op Donderdag 16 Juni. 
Dit om iedereen die mee wil lopen de kans te geven om alle 4 
de dagen te lopen.
Inschrijven kan op Maandag 30 Mei van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
En op Woensdag 1 Juni van 13.45 uur tot 15.00 uur in de kerk 
van Giesbeek. Bij vooraf inschrijven zijn kosten 3 euro zonder 
medaille en 5 euro met medaille.
Je kunt je ook de eerste avond van de vierdaagse nog  
inschrijven. Dan zijn de kosten 4 euro zonder medaille en 6 euro 
met medaille.
We vragen jullie om dit bij inschrijving contant te voldoen. We 
hopen natuurlijk op een enorme opkomst. Dus vraag vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa en oma om 
gezellig mee te lopen. Dan maken we er samen vier gezellige 
avonden van.

Ingezonden door: Stichting Jeugdraad

Avondvierdaagse 2022

Je bent ontspannen en volledig opgeladen van de vakantie. Maar 
hoe houd je dit vast? Met je gevoel terug gaan naar die mooie 
berg, de fijne camping of de leuke tijd met je gezin is al een mooi 
begin.
Verder: Met hard werken en stress is niets mis, zolang je maar 
afwisselt met rust. Laat je ‘multitask skills’ achterwege en  
groepeer je werkzaamheden in blokken van zo’n 45 minuten. 
Focus op een taak en neem daarna hersteltijd. Sta even op, haal 
een kop koffie of loop een rondje buiten. Laat je telefoon in je 
tas om binnenkomende prikkels te minimaliseren. 
Maak tijd voor niks. Stress en een te hoog inspanningsniveau  
vernauwen je blik. In vecht- of vluchtsituaties schakelen we over 
op reflexen, maar missen we details. Wanneer je ontspannen 
bent, gaan werken én genieten van dingen samen.
Onthoud: inspanning groeit bij ontspanning! Zo word je  
productiever en hou je tijd over.

Wat te doen na je vakantie?
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Op 23 april organiseerde Muziekvereniging Nieuw Leven te  
Angerlo de allereerste jubileum activiteit sinds twee jaar. Dit was 
een Play-in onder leiding van de bekende componist/dirigent  
Jacob de Haan in De Meent in Angerlo. Bij een  Play-in wordt er 
de hele dag muziek gerepeteerd voor een   aansluitend concert 
voor de toehoorders. 

De muzikanten van de vereniging waren hier van harte voor  
uitgenodigd. Daarnaast konden allerlei muzikanten uit het hele 
land hierop inschrijven en deden er muzikanten van ruim 20  
verenigingen aan mee. In totaal 79 muzikanten! 

De muzikanten kregen de stukken van te voren toegestuurd. Zo 
kon er thuis alvast goed geoefend worden. Op 23 april is er van 

10.30 uur tot 15.30 uur met alle muzikanten flink gerepeteerd 
met slechts één (lunch)pauze van een uur. Om 16.00 uur werden 
de muziekstukken ter gehore gebracht. 
De muziekstukken, die gespeeld werden, waren: Prayer for  
Ukraine, The Duke of Albany, Along the Weser, The Fields en  
Concerto d’ Amore. 

De energie spatte ervan af en wat een geweldige performance 
na slechts één dag samen repeteren. Daarnaast geeft het ook een 
bijzondere energie om zo samen muziek te kunnen maken onder 
leiding van zo’n geweldige dirigent. Na de afsluiting werd er aan de 
bar nog gezellig nagepraat en was iedereen onder de indruk van 
de geslaagde dag en de nieuwe contacten.

Geschreven door: Anneke Nijman

Muziekvereniging Nieuw Leven te Angerlo organiseert Play-in!

Vrijdagavond 10 juni mag 
het weer: het traditionele  
lentefeest wordt weer  
georganiseerd op de Paulus-
school. Iedereen van jong tot 
oud kan zich vermaken met 
spelletjes, knutselworkshops 
en lekker eten en drinken. 

Ieder jaar is er een goed doel. Dit jaar zal dat de Rett Syndroom 
Vereniging* zijn en een gedeelte voor het speeltoestel op school. 

Ook dit jaar hebben we weer spectaculaire activiteiten. Zo 
zijn er fantastische prijzen te winnen in de loterij, worden de  
allerlekkerste wafels gebakken en kan er weer geracet worden 
op de skelterbaan. Natuurlijk zijn ook de familiefietsen er weer 
en kun je mooie foto’s laten maken. Ook voor de allerkleinsten  
zijn er leuke spelletjes. Zorg dat je erbij bent op vrijdag 10 
juni 2022 van 17.30 tot 20.30 uur in de Paulusschool een de  
Kerkstraat 68 in Giesbeek.

Ingezonden door: Karin Roekens

Lentefeest op Paulusschool

*Rett syndroom is een zeldzame neurologische ontwik-
kelingsstoornis. Kenmerkend is de schijnbaar bijna normale  
ontwikkeling in de eerste maanden na de geboorte. Vanaf 
een leeftijd van meestal 6-18 maanden volgt een periode van  
stilstand en achteruitgang in ontwikkeling, met verlies van  
motorische vaardigheden, zoals spraak, lopen en zinvol  
handgebruik. De vereniging zamelt geld in om zoveel mogelijk  
voorzieningen voor kinderen met Rett syndroom te  
realiseren, zodat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Daarnaast is er veel geld nodig voor onderzoek. 

Ook dit jaar op 25 en 26 juni organiseert Groei en Bloei –  
Liemers weer een Open Tuinen weekend.

Wij zijn op zoek naar mensen die hun tuin in dit weekend  
1 of 2 dagen open willen stellen. Van boerderij- tot stadstuin, 
strak of romantisch, pluk- of moestuin, klein of groot; alle tuinen 
in de Liemers zijn van harte welkom!

Bent u een trotse eigenaar van een tuin die u graag wilt laten 
zien, geef u dan op.

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, stuur dan een 
mail naar info@liemers.groei.nl. Wij nemen dan zo spoedig  
contact met u op om een en ander verder te bespreken.

Ingezonden door: Commissie Open Tuinenweekend, Groei & Bloei – Liemers

Open Tuinen gezocht!



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

Kennismaking apotheek team op zaterdag 11 juni 10 – 14 uur

Vanwege de coronamaatregelen was het steeds niet mogelijk om elkaar 
te ontmoeten. Graag willen wij kennismaken met onze bestaande klanten. 
Maar ook als u nog geen klant bent, maar gewoon benieuwd, bent u van 
harte welkom! Dat kan op zaterdag 11 juni van 10 -14 uur bij ons 
servicepunt aan de Burgemeester van Rielstraat 30. 
Wij zorgen voor koffie en thee met wat lekkers. 

Want wat gebeurt er allemaal achter de schermen van een apotheek? Of misschien heeft u altijd al wel eens 
zelf capsules willen maken? U kunt ook meedoen met de prijsvraag. Daarnaast prikken we bloedsuiker en 
kunnen de winnaars van de horeca actie hun cadeaubonnen ophalen (zij krijgen hiervan persoonlijk bericht). 
 
En dan tenslotte nog: mocht u op vakantie gaan, denkt u dan ook aan de medicijnen die mee gaan? Een 
paspoort hiervan is handig. Buiten Nederland heeft u voor sommige medicijnen, zoals sterke pijnstillers, 
middelen voor ADHD en slaap- en kalmeringsmiddelen, zelfs een officiële verklaring nodig. Meer informatie 
valt bij ons te verkrijgen, maar vindt u ook op www.hetcak.nl. Medicijnen zijn gevoelig voor licht, vocht en 
temperatuur. Bewaar deze daarom tijdens het vliegen altijd in uw handbagage.

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 de dag van de lintjesregen, de dag voor Koningsdag, zijn in 
Zevenaar 10 bewoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere 
verdiensten voor de samenleving. Zij zijn allen benoemd tot Lid 
in de orde van Oranje-Nassau. Zo ook Wim Tieben, wonende in 
Giesbeek. 

Wim werd op deze dag mooi voor de gek gehouden door 
zijn kleindochter Laura. Zij had tegen hem gezegd dat haar 
school een prijs gewonnen had, omdat ze zo’n goede school 
zijn, waar veel in het teken van de sport staat. Ze zouden een  
demonstratie geven op het gemeentehuis en daar moesten 
opa en oma natuurlijk bij zijn. En ook heel fijn als opa er netjes 
uit zou zien en zo geschiedde, want opa is er altijd voor zijn  
kinderen en kleinkinderen. 
Maar inmiddels met zijn vrouw aangekomen op het  
gemeentehuis zag Wim steeds meer bekende gezichten naast 
zijn dochter, zoon, partners, kleinkinderen en vrienden. Er  
mochten voor elk gedecoreerde 15 mensen uitgenodigd worden. 

Drie gedecoreerden werden 
door burgemeester Luciën  
van Riswijck in één uur  
toegesproken en werden  
bij hen de versierselen  
opgespeld. Een uur later  
waren dan de volgende drie 
aan de beurt.
Naast het werk heeft Wim 
25 jaar bij Akzo Nobel als  
vrijwilliger bij de Brandweer  
gewerkt en bij de bedrijfs-

hulpverlening. Bij Fanfare Sint Gregorius heeft hij 30 jaar  
meegewerkt aan de neven activiteiten, zoals voor de repetitie 
matten leggen en stoelen klaar zetten, hand- en spandiensten 
bij rommelmarkten en tentenbouw. Bij de St. Martinuskerk in 
Giesbeek heeft hij 34 jaar allerlei voorkomende werkzaamheden  
verricht. Prioriteit voor hem is het gras maaien, daarnaast  
afval opruimen en onkruid schoffelen bij het kerkhof. Caritas 25 

Wim Tieben geridderd 
op 26 april 2022

jaar, het bezoeken van zieken, senioren, luisterend oor en hulp 
bij probleemsituaties en meer. Ook ieder jaar kerstpakketten  
maken en bezorgen. 
En vanaf 2007 tot heden de molen draaien. 

Wim 78 jaar en zijn vrouw Lies inmiddels 81 jaar zijn twee hele 
betrokken bewoners van Giesbeek. Ze zijn samen een geweldig 
team, geven elkaar de ruimte en ondersteunen elkaar bij hun 
bezigheden. Zo keek ik met bewondering naar Lies, hoe handig 
zij met de computer is en de antwoorden zoekt van de vragen 
van Wim op de PC.  
Op Koningsdag zelf is Wim 
verrast door St. Gregorius  
met een serenade. Toen 
werd oud dirigent Johan van  
Schijndel nog ter plekke  
gebeld door voorzitter  
Johan Kock om deze  
happening mee te luisteren 
via de mobiel.

Het mooiste moment voor 
Wim was het moment dat 
hij van de burgemeester 
de versierselen opgespeld 
kreeg. Toen viel de spanning 
weg. Wim vraagt zich nog af 
waaraan hij dit verdient heeft, 
maar volgens mij is het meer 
dan verdiend!

Geschreven door: Anneke Nijman

Op 15, 16 en 17 juli vindt het stadsfeest Verrassend Doesburg  
plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang voor een  
afwisselend programma met straattheater, foodtrucks, muziek 
en nog veel meer.
 
Bandenwisselspel
Op zaterdag 16 juli staat op de Paardenmarkt een echte  
Formule-1 bolide in Red Bull Striping. Zoals in echte Formule-1  
wedstrijden gaan we banden wisselen in het grote  
bandenwisselspel. We wisselen alleen de voorbanden, maar dat 
maakt de spanning er niet minder van. De echte luchtsleutels, 
racebanden en andere attributen zijn ingehuurd om er een  
fantastisch spektakel van te maken. De tijden worden  
professioneel geregistreerd en de strijd wordt onder grote  
publieke belangstelling gevoerd. 

Aanmelden
Met een team van vier personen kunt u meedoen. U bepaalt zelf 
hoe u het team samenstelt: vrienden, familie, vereniging, bedrijf  
of anders. Het is een spel voor jong en oud. Er is ruimte voor 
maximaal 40 teams, dus meld u snel aan. Stuur een mail naar 
info@verrassenddoesburg.nl óf vul het aanmeldformulier in 
bij Grote Beer Licht en Ontwerp aan de Ooipoortstraat 3 in  
Doesburg. Bij de inschrijving vermeldt u: 
• een ludieke toepasselijke naam van uw tam
• de naam van de teamcaptain
• namen en leeftijden van alle 4 deelnemers
• eventuele reservespelers (max. 2)
• omschrijving van de kleding van uw team 
 (kleur, bijzonderheden)

Ingezonden door: Saskia Jeronimus

Stadsfestijn Verrassend Doesburg zoekt Formule-1 fans



Nespera’s kun je in Nederland in 
het voorjaar tegenkomen bij een  
Marokkaanse supermarkt. De vruchten  
kneuzen snel maar dat doet niet af voor 
de kwaliteit of smaak van de vrucht. 
Je kan ze met of zonder schil eten. De  
3 tot 4 ronde pitten kun je niet eten en 
kunnen zelfs giftig zijn. Geniet dus van de 
vrucht en gooi de pitten in je gftbak of 
composthoop. 

Recept Bolo de Nespera 
(Japanse mispelcake)
• 200 gram suiker (of 32 zakjes suiker)
• 4 eieren
• 350 gram zelfrijzend bakmeel (of bloem  
 met een 3/4 zakje bakpoeder)
• 100 gram margarine of roomboter*
• 4 eetlepels (plantaardige)melk 
• 25 Nespera (of 4 peren)

Meng de op kamertemperatuur boter 
en suiker romig. Voeg een voor een de 
eieren toe en roer totdat het goed is  
vermengd. Voeg het zelfrijzend bakmeel 
toe en meng alles. Voeg de 4 eetlepels toe 
en roer door. 

Nu ga je pas de nespera snijden en 
de pitten verwijderen. De vruchten  

Het voorjaar in Portugal biedt al veel 
vruchten en verse groenten, andere dan 
die ik in Nederland gewend ben. Hier 
hangen de bomen momenteel vol met 
mooie gele vruchten die ‘nespera’ heten.  
In het Nederlands noemen we die  
vruchten ‘mispel’ en specifieker het 
soort dat ik hier in Portugal overal 
zie de ‘Japanse mispel’. Ik vind het een 
beetje naar een zoet zure peer proeven. 
Voor wie al langer trouw het Angerlos 
nieuws leest weet dat ik gek ben op  
moestuinieren, koken en alles wat met 
groente en fruit te maken heeft. Het  
moment dat we parkeerde onder een  
nespera boom wist ik meteen dat ik er 
iets mee moest maken. Het werd een 
cake die ik met 2 maanden bij elkaar 
verzamelde zakjes suiker van de koffies 
op het terras heb gemaakt. Want een 
open pak suiker vervoeren in een busje 
zag ik niet zitten én ik blijf natuurlijk een 
“zuunige Hollander”.

Lifestyle

20 • 21 mei 2022

Geschreven door: Lisa Riesmeijer

Reisblog

verkleuren snel dus roer ze direct na het 
snijden door het beslag.
Doe het mengsel in een ingevette  
cakevorm en bak op 180 graden 40 tot 
50min. De cake is klaar als je met een 
sateprikker erin prikt en die droog en 
schoon eruit komt. 

*Bak je cake lactose vrij door margarine 
en plantaardige melk te gebruiken

*Ik heb mijn cake in een Omnia oven  
gebakken. Handig voor mee op reis! 

Lisa

‘Buuv’ krijgt de hele dag door bestelbusjes aan de deur.  
Schoenen, avondeten, tuinstel: ze is niet thuis dus ik neem het 
in ontvangst. Internetshoppen is een verslavende hobby en echt 
niet voor haar alleen.
Als kind van een middenstander ben ik een local-shopper. Liefst 
nog bij een van die winkelstalletjes langs de weg. Mijn lief meer 
nog, die rijdt om voor de appels van Bert, de champignons bij de 
buren van oma en de verse asperges van onder aan de Eltense 
bult. Toch, heel soms, is het ook wel handig om digitaal wat te 
bestellen. We zouden op vakantiebezoek gaan bij onze reizende 
dochter, maar Marian kon geen zomerschoentje vinden. Op het 
net wel, dus besteld, ruim op tijd voor ons vertrek. Toen wij in 
Portugal aankwamen, werden de schoenen (ruim drie weken te 
laat dus) thuis afgeleverd. Kan gebeuren. Weer thuis blijken het 
vodjes te zijn, oprecht lelijk en met een kapotte rits bovendien. 
Maar retourneren kan altijd. Of niet dus. In dit geval moet je 25 
euro track & trace kosten betalen om de reut weer in China te 
krijgen. Belachelijk.
Nu is dit niet voor het eerst. Een vorige zending, onvolledig die 
keer, ging ook fout. Mijn halsstarrige schat was een paar maanden 
minder schattig voor de leverancier. Een- of tweemaal per dag 
ging er een mailtje uit, met dreigementen Kassa in te schakelen 
enzovoorts. Uiteindelijk werd het geld teruggestort. Eind goed?
Ondertussen, in Portugal:  voor 2 euro een paar, ook letterlijk, 
schitterende en vooral comfortabele slippers gekocht. Bij de  
lokale tweedehands shop.

Alibaba



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. 

26 mei 10.00 uur Oecumenische 
 hemelvaartsdagviering
07 juni 10.00 uur Woord en communieviering
05 juli 10.00 uur Woord en communieviering

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

22 mei 10.00 uur ds. Gert Jansen, 
 predikant Lathum/Giesbeek
29 mei 10.00 uur ds. C. Klaver uit Beek
5 juni 10.00 uur ds. Gert Jansen, Pinksterviering
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20 jaar Stichting Oranje  
Boven Lathum dit jaar.  
Dubbel feest want na 
twee jaar geen Koningsdag  
gevierd te hebben, mochten 
we weer. En wat hebben we 
een geweldige dag gehad 
op 27 april in Lathum. De  
weergoden hadden we mee 

en dat maakte onze dag compleet. De Vendeliers opende de 
feestelijke dag en Wethouder Koers sprak nog enkele mooie 
woorden naar ons. De dag is goed bezocht en de kinderen  
hebben zich reuze vermaakt op de spectaculaire attracties. 
Voor wat betreft dit laatste willen we ook zeker de Christelijke 
Vrouwenvereniging uit Lathum hiervoor bedanken, die helaas  
genoodzaakt waren om te stoppen, en ons een warm hart  
toegedragen hebben. 
Na een hele lange tijd was de fair weer terug, dat gaf een extra 
dimensie met zich mee op het veld. De kraampjes werden druk 
bezocht.
Een heerlijk gebakje bij de koffie en muziek van DJ Vince mocht 
op deze mooie dag niet ontbreken. En Gijs op de accordeon gaf 
er ook een feestelijke draai aan.
Want een feestje was het zeker in Lathum. Graag willen we langs 
deze weg nogmaals onze sponsoren bedanken. Want zonder  
jullie kunnen wij als team deze dag niet organiseren. Ons team is 
trots en kan weer op een fantastische dag terug kijken. 

Hieronder de winnende lotnummers behorende bij de trekking 
van de loterij d.d. 27 april 2022.

De vermelde lotnummers, onder voorbehoud van type fouten.
Bedankt allemaal en tot volgend jaar! Team Stichting Oranje Boven 
Lathum.

Ingezonden door: Stichting Oranje Boven Lathum

Stichting Oranje Boven Lathum

Prijs Lot. Nr.

1e prijs 1440
2e prijs 0697
3e prijs 1048
4e prijs 0714
5e prijs 1180
6e prijs 0429
7e prijs 0117
8e prijs 0576
9e prijs 0565
10e prijs 0081
11e prijs 0186
12e prijs 1224
13e prijs 1353
14e prijs 1783
15e prijs 1378
16e prijs 0537
17e prijs 1400
18e prijs 1134

19e prijs 0214
20e prijs 0859
21e prijs 0752
22e prijs 0160
23e prijs 0874
24e prijs 0160
25e prijs 1394
26e prijs 0744
27e prijs 0695
28e prijs 1190
29e prijs 0185
30e prijs 0471
31e prijs 1013
32e prijs 0037
33e prijs 0888
34e prijs 1220
35e prijs 0689
36e prijs 1449
37e prijs 0012
38e prijs 0211

39e prijs 1288
40e prijs 0485
41e prijs 0584
42e prijs 0151
43e prijs 1062
44e prijs 0430
45e prijs 1502
46e prijs 1155
47e prijs 1178
48e prijs 1142
49e prijs 1167
50e prijs 1331
51e prijs 1475
52e prijs 1326
53e prijs 1434
54e prijs 0084
55e prijs 1428
56e prijs 0251
57e prijs 0631
58e prijs 1426

Meer Nieuws op: 
www.angerlosnieuws.nl



De wijkagent vertelt…

Kerk in Giesbeek bestolen
Tussen 11 en 12 april vond 
er bij de kerk in Giesbeek, 
aan de Kerkstraat, een  
diefstal plaats. Er zijn diverse 
goederen van kleine waarde 
gestolen. Helaas nog geen 
bruikbare sporen van de 
dader(s).

Katalysator gestolen
Op de Oude Steeg in  

Zevenaar, in het buitengebied, werd tussen 10 en 11 april een 
katalysator van een personenauto gestolen. 

Barbecuebrand in Lathum
Op zondag 17 april was er een klein brandje op de Marsweg. Bij 
het aansteken van de barbecue werd gebruikgemaakt van een 
fles ethanol. Vervolgens brandde een gedeelte van de heg af. De 
brandweer uit Giesbeek was snel ter plaatse.

Ingevorderde rijbewijzen
Op vrijdag 29 april  
constateerde een collega 
motorrijder rond 20.30 uur 
dat een snorfiets wel erg 
snel reed over het fietspad 
van de Rivierweg in Lathum: 
87 kilometer per uur,  
terwijl voor hem 25 km/
uur is toegestaan. Na  
wettelijke correctie bleef er 
een overschrijding van 59 
kilometer per uur te snel 
over. Hiervoor werd zijn 
rijbewijs direct ingevorderd. 

Op woensdag 4 mei werd er - ook op de Rivierweg – nog een 
rijbewijs ingevorderd van een bestuurder die gecorrigeerd 50 
kilometer per uur te snel reed met zijn personenauto.

Cybercrime
Op 5 mei werd een inwoner van Giesbeek gebeld door een 
oplichter die zich voordeed als medewerker van de bank,  
zogenaamd werkend bij de fraudedesk. Via een glad praatje 
kon hij het slachtoffer overhalen om duizenden euro’s  over te  
maken naar een ‘veilige rekening’. Helaas bleek dit pure  
oplichting. 

Gesignaleerd persoon
Op maandag 9 mei hield ik omstreeks 11.15 uur een voertuig 
staande voor een verkeerscontrole op de Marsweg in Lathum. 
De bestuurder was 15 minuten aan het zoeken naar zijn  
rijbewijs, maar kon deze niet vinden. hij had een zeer  
leugenachtig verhaal en na het doorzoeken van zijn auto  
troffen we al snel zijn identiteitsbewijzen aan én een paar  
duizend euro. Bestuurder bleek gesignaleerd te staan en moest 
worden ingesloten in het huis van bewaring. Mij is onbekend 
gebleven waarvoor hij werd gezocht en wat hij precies gedaan 
had. Soms mogen ook wij dit soort zaken niet weten in verband 
met, bijvoorbeeld, lopende onderzoeken. 

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

      @wijkagent_florus
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Rookmelders verplicht vanaf 
1 juli 2022!
Vanaf 1 juli 2022 is iedere  
woning in Nederland verplicht 
om rookmelders op te hangen. 
Deze verplichting bestaat al 
langer voor nieuwbouwhuizen,  
maar de regelgeving gaat nu 
ook voor bestaande bouw  
gelden. Bij brand vallen de 
meeste slachtoffers door 
het inademen van rook. Het  

invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van 
levens. Wat betekent dit? Alle bouwlagen van een woning dienen 
te zijn voorzien van een rookmelder. Daarnaast moeten ook  
besloten ruimtes, waar een vluchtroute doorheen loopt, 
zijn voorzien van een rookmelder. Zoals gezegd geldt de  

rookmelderplicht al jaren in nieuwbouw. Vreemd eigenlijk, want 
brand maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande  
bouw. De meeste slachtoffers vallen ‘s nachts door het  
inademen van rook. Het is namelijk zo dat je reuk ’s nachts niet 
werkt. Daarom is het uitrusten van je woning met voldoende 
rookmelders belangrijk. De rookmelders detecteren de rook 
wél en zullen je alarmeren. Je gehoor werkt namelijk nog perfect 
wanneer je slaapt.
Meer weten? Ook wat voor jouw woning de beste oplossing is? 
Doe de test op  www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer 

Rieten dak in brand
Op 12 april werden wij opgeroepen voor een grote brand 
in Drempt. Ter plaatse waren onze collega’s uit Doesburg en  
Dieren al aanwezig. Er was brand ontstaan in de  
schoorsteenmantel. Deze was door de mantel heen gegaan, 
het rieten dak in. Onze taak was het veiligstellen van spullen in 

Joris Senhorst
Brandweer Giesbeek
      Brwgiesbeek         @Brandweergiesbeek        BrwGiesbeek

De brandweer vertelt…
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de woning en ondersteuning bieden aan de ploegen die op dat  
moment de bovenverdieping aan het blussen waren.

Coniferen in brand
17 april werden wij eerst met een prio 2 gealarmeerd voor 
een buitenbrand op een van de campings op de Marsweg in 
Lathum. Niet veel later ging de pager nogmaals voor een  
prioriteitswijziging. De melding was omgezet naar een prio 
1 (zwaailamp en sirene). Dit omdat er een coniferenheg in 
brand stond, die maar een meter vanaf een woning stond. Om  
doorslag van de brand te voorkomen, moesten wij dus met 
spoed naar de locatie. Eenmaal ter plaatse hebben wij de  
blussing verder ingezet en de naastgelegen coniferen goed nat 
gemaakt om ontbranding te voorkomen. 
Wij willen je er op attenderen dat een coniferenheg - ondanks 
de groene kleur - ontzettend droog is. Zet je een barbecue naast 
de heg of ga je met een gasbrander onkruid verbranden, houd 
dan rekening met de droogte. Dit voorkomt een hoop ellende!

Stormschade
25 april werden wij opgeroepen voor een stormschade op de 
rivierweg richting Angerlo/Doesburg. Op locatie was een boom 
volledig omgevallen en blokkeerde de helft van de Rivierweg. 
Wij hebben tijdens het incident de Rivierweg volledig moeten  
afsluiten om veilig te kunnen werken. De werkzaamheden  
hebben ongeveer een half uur geduurd, daarna kon de weg weer 
open.

Ongeval met 3 auto’s
6 mei werden we in de ochtend opgeroepen voor een ongeval  

op de kruising van de Rivierweg en de Bingerdensedijk. Op  
locatie waren drie voertuigen met elkaar in aanraking gekomen. 
Alle voertuigen zijn afgesleept door bergers. Gedurende het  
incident heeft de Rivierweg anderhalf uur dichtgezeten. Rond de 
klok van half 11 kon het verkeer weer over de Rivierweg. Eén 
persoon is door personeel van de ambulance nagekeken en bij 
familie afgezet. De andere bestuurders zijn opgehaald of met de 
berger meegegaan richting hun werk. 

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.



Hoofdgerecht Kip Piri Piri 
met verse frites € 12,95

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

Komt hier 
uw advertentie?



Op 8 mei was het zover 
dat Anneke en Wim 65 jaar 
getrouwd waren. Samen 
blikken we terug op een  
geweldig feest. Het etentje 
ter gelegenheid hiervan bij 
Restaurant ‘t Olde Schop 
was geweldig. 
Wim aan het woord: “We 
hebben van het begin 
tot het eind ontzettend  
genoten met onze twee 
zoons en twee dochters, 
partners en familie en we 
gaan met de kleinkinderen 
nog bij de Nieuwe Tijd in 
Duiven eten.”

Even terug in de tijd. 
Wim heeft bij de steenfabriek in Lathum gewerkt en daar  
werkte ook de broer van Anneke. 
“Van praten komt praten” aldus Wim en zo heeft hij Anneke  
leren kennen. Na 4 jaar verkering waren ze getrouwd. Een zus 
van Wim was met een broer van Anneke getrouwd. Anneke 
en Wim waren bij de ouders van Anneke aan de Koestraat  
ingetrokken. De ouders van Anneke zijn er altijd blijven wonen. 
Het was goed, maar ook een tijd van geven en nemen. 
Het was fijn wonen aan de Koestraat, iedereen groette elkaar, 
je kende iedereen en op oudjaars avond kwam iedereen uit de 
straat bij elkaar.  Achter het huis hadden ze een grote tuin, waar 
Wim allerlei groenten verbouwde. De mensen uit de straat 
kwamen graag een krop sla halen.
Na de steenfabriek heeft Wim een halve dag bij de AKU in  
Arnhem gewerkt. Dat was helemaal niks voor hem, binnen  
werken en achter een groot ijzeren hek. Het leek wel een  
gevangenis. Hij heeft toen nog in de bouw gewerkt en  
vervolgens 33 jaar bij de Ontzanding in Lathum. Daar heeft hij 
altijd met veel plezier gewerkt en goed verdiend. Wim vertelt 
dat hij toen ook wat met het water had, maar nu boeit water 
hem helemaal niet meer. Hij heeft er niets meer mee, afgezien 
van het feit dat Wim wel altijd graag gaat vissen. 

Anneke was na de lagere 
school naar de naaischool 
in Giesbeek gegaan. Deze 
was gehuisvest in het 
Klooster. Daarna was 
ze gaan werken in de  
huishouding bij de boer. 
Ook heeft ze gewerkt bij 
café van Leeuwen, café 
Kraaijenvanger en bij  
chirurg Flip en Janny Beist. 

Anneke aan het woord: “ Het was altijd hard werken, maar ook 
hartstikke leuk. Ook ging ik altijd graag naar het koor en naar de 
activiteiten van de Vrouwenvereniging in Lathum. Dat is helaas 
allemaal weg. Dat vind ik zo jammer. Alleen de koersbal is er 
nog en daar ga ik nog met plezier heen. Ik was dus ‘s avonds nog 
wel eens weg en dan moest Wim ‘s avonds het brood voor de 4 
broers smeren, die in het begin van ons trouwen ook nog thuis 
woonden.”

Anneke en Wim waren dus ingetrokken bij haar ouders, daar 
zijn zij tot ongeveer 7 jaar geleden blijven wonen. Toen zijn ze 
verhuisd naar Giesbeek naar een seniorenwoning, waar ze ook 
een goede tijd hadden. Sinds twee jaar wonen ze nu weer in 
Lathum in een seniorenwoning. 
Zij hebben samen ook ups en downs gekend, zo was hun tweede  
kindje slechts 10 maanden oud geworden. Maar ze hadden  
daarna gelukkig nog 3 gezonde kinderen mogen krijgen. 
Ook is het voor hen heel moeilijk als hun kinderen zorgen,  
narigheid en verdriet hebben. 
Maar gelukkig wonen ze wel allemaal in de buurt. 

Ik vraag hen nog wat het geheim is van een gelukkig huwelijk, 
want dat stralen ze allebei uit, waarop Anneke meteen zegt: “We 
zijn nog hartstikke gek op elkaar en geven elkaar af en toe nog 
graag een knuffel.”
Wim denkt langer na, maar zegt dan: “Het is belangrijk je eigen  
leven te leiden en je moet je niet teveel met een ander  
bemoeien.”

Anneke en Wim Buurkes op 8 mei 65 jaar getrouwd!

Geschreven door: Anneke Nijman
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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

28 mei Uitgestelde Dag van de Ouderen met optreden 
 van Joop Boxstart in de Meent, Angerlo 14:00uur
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
11/12 juni Jeugdkamp, Vv Angerlo Vooruit

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 

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

• 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 Engels-
man • Pelo Industrietecniek B.V. • Ir. C.J. Van Velzen • Uit de Verf Commu-
nicatie • 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-Ro-
zendal • 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 • Ries Wieggers • Maarten en Nicolien Soethof • Schutterij 
Eendracht Maakt Macht Giesbeek • L.T.H.M. Klein Herenbrink • Loonbedrijf 
Kriesels • Th.M.J. Schulpen en Y.G.H. Mooren • Jan Kelderman en Rita van 
Haren • J. de Rooij • H.L. de Reus en H.G.B.M. de Reus-Bloemberg • B.J.H. 
vd Brink en G.H. vd Brink-Matser • Rosi en Willie Ipskamp • Henk en Janny 
Derksen • M. Roekens en K. Roekens-Beekman • Marion en Frank v.d. Rijst • 
B. Stuart en A. Berends-Grob • Uup en Anita Veenland • Geurt en Anita Smids 
• Hengelsportvereniging Ons Genoegen • Mw. M.W.G. Senhorst-v.d. Boom 
• Wilbert en Trea van Haren • St. Dorpshuis Angerlo • Build your Finance • 

Gerard Kaper en Jeanne Brommer
 

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

 (Beide evenementen vinden plaats op 
 Sportpark Mariëndaal)
12 juni  vanaf 13.00 uur - 17.00 uur Jeugdmiddag in  
 Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
18 juni Hoornstra toernooi (voor 35 en 45+)
 Vn Angerlo Vooruit
18 juni Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 15.30 - 00.30 uur
 Locatie: Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 CM Angerlo
19 juni  Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 Aanvang 11.00 - 17.00 uur
 Locatie: Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 CM Angerlo 09-04-2022     
25 juni Gezamenlijk concert Nieuw Leven en Gregorius.
 Landgoed Bingerden
26 juni  vanaf 14.00 uur - 17.00 uur 1e Editie Giese Kultur  
 Café in Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
16 Juli Fietstocht&BBQ (Besloten)
 Primalado

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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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 VAART  

DAGELIJKS VANAF 10.00 UUR!

Koffie en gebak vanaf 10.00 uur.

Lunch vanaf 12.00 uur. 

Diner vanaf 16.00 uur. 

De keuken sluit om 21.00 uur
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“Zoveel leuker om zelf mee te doen” 
Jouw verhaal, jouw foto en jouw mening: deel ze met de lezers van het Angerlo’s Nieuws.  
Want wij zijn nu op zoek naar (foto-)journalisten, redacteuren en bestuursleden die vorm  
willen geven aan dit magazine.  

Nieuwsgierig? Kom dan 23 juni 2022 vanaf 20.00 uur naar Recreatiepark De Veerstal voor 
onze inloopavond. Wij garanderen je prima koffie, een goed gesprek en veel inspiratie. 

Op 23 juni organiseren wij een vrije inloopavond bij Recreatiepark De Veerstal. Wie meer wil weten over onze  
activiteiten is meer dan welkom. Wanneer je nu al denkt langs te kunnen komen, geef dat dan vooraf even aan. 
Dat kan via info@angerlosnieuws.nl of door deze antwoordstrook ingevuld op te sturen naar:  
Meentsestraat 78 6987 CL Giesbeek. 

Naam: .................................................................

☐  Ja, ik kan 23 juni 2022 langskomen 

☐  Nee, Ik kan dan niet, maar neem contact met mij op via  

 Telefoon: .....................................................  E-mail:  ......................................................................................

(FOTO-)JOURNALISTEN:
Laat je zien. Heb jij een goed oog voor nieuwswaardige  
beelden, zie jij de schoonheid waar een ander aan voorbijloopt 
en is fotografie jouw hobby? Doe dan wat met jouw talent en 
publiceer in het Angerlo’s Nieuws. Meer info? Kom 23 juni langs 
bij de Veerstal. 

REDACTEUREN:
Laat je horen. Heb je een neus voor het echte nieuws, een 
echte interesse in mensen en hun verhaal en is schrijven iets dat 
je leuk vindt. Ontdek dan jouw talent als journalist/ redacteur  
van het Angerlo’s Nieuws. Meer info? Kom 23 juni langs bij de 
Veerstal.  

BESTUURSLEDEN:
Laat je gelden. Heb jij een eigen visie, hou je van het samen-
spel in een inspirerend team, wil je graag wat doen en er ook wat 
van terugzien. Doe en denk mee in het bestuur van het Angerlo’s 
Nieuws, dan zie je jouw inbreng maandelijks terug in jouw lijf-
blad. Meer info? Kom 23 juni langs bij de Veerstal. 

Recreatiepark De Veerstal  -  Marsweg 12, 6988 BM LATHUM  -  Tel. 0313631319   -  www.veerstal.nl


