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Dom volk
Hoeveel druppels zitten er in een liter 
water? Geen idee, maar in een onderzoek  
hebben ze veel mensen vergelijkbare vragen  
gesteld, alle antwoorden opgeteld en  
gedeeld door het aantal inzenders. Allemaal  
samen waren onze wilde gokjes heel 
erg in de buurt van het juiste antwoord.  
Collectief zijn we dus best wel slim. 
In Frankrijk heeft de regering in alle  
departementen mensen bij elkaar gebracht 
in groepen van ruim honderd mensen. Geen 
politici, gewoon van de straat geplukt, links 
en rechts. Die mensen werd gevraagd in 
onderling overleg het antwoord te vinden 
op een aantal belangrijke maatschappelijke  
problemen. Die groepen kwamen tot  
resultaten en het waren echt hun resultaten:  
anders dan bijvoorbeeld politici voor ons 
bedacht hebben en, dat vooral ook, oplos-
singen waar iedereen achter kon staan. 
Het droevige is dat de beleidsmakers niks 
met de opvallend progressieve en visierijke  
uitkomsten gedaan hebben. Toch was het 
niet om niet, verklaren deelnemers. Voor 
hen zelf hebben die gesprekken een andere,  
meer positieve wereldvisie opgeleverd.  
Gewone mensen snappen meer, ook meer 
dan zij die denken het te weten. 
Ik kom hierop omdat ik te veel nieuws- en  
opinieprogramma’s heb gezien. Daarin 
steeds dezelfde stoet mensen die steeds 
dezelfde ingestudeerde zinnetjes herhalen.  
Het zijn hun standpunten, versimpeld en 
herhaald, anders blijft het niet hangen bij 
het domme volk dat zij denken toe te 
spreken. Die houding is beledigend en  
kleinerend. Dom, natuurlijk dat ook.
In de kamer en wat daaromheen gebeurt 
zit een ongeveer ‘Franse’ groepsgrootte 
volksvertegenwoordigers niet met, maar 
tegen elkaar te oreren. Zij praten wel, 
maar luisteren niet. Zijn individueel niet 
slim bezig en blijken collectief niet in staat 
resultaten te boeken. Dom volk dus. 
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Muziekvereniging Nieuw Leven 
te Angerlo viert het honderd jarig 

(plus twee jaar) jubileum!

Het begon eigenlijk op 23 april jl. , toen organiseerde Muziekvereniging Nieuw Leven te 
Angerlo de allereerste jubileum activiteit sinds twee jaar. Zoals in het vorige Angerlo’s 
Nieuws aangegeven, was dit een Play-in onder leiding van de bekende componist/dirigent 
Jacob de Haan in de Meent in Angerlo. Speciaal voor dit evenement had hij enkele stukken 
gecomponeerd.

In dezelfde de Meent speelt het orkest van Nieuw Leven met 35 muzikanten op 29 mei jl. 
een prachtig muzikaal concert ter ere van het honderd jarig bestaan voor een volle zaal. Er 
moesten zelfs stoelen bijgeplaatst worden. 
Voorzitter Bennie Hesselink heet iedereen van harte welkom en kijkt terug op de  
afgelopen twee jaar. Hij heeft de muzikanten echter beloofd dat hij het kort zou houden en 
daar heeft hij zich aan gehouden. Hij geeft daarom het woord aan Jeanet Lanters. 
Ook zij blikt terug en geeft uitleg bij de stukken, die ten gehore worden gebracht. 
Dit werd op een bijzonder mooie manier gedaan en geeft duidelijk iets extra’s aan de 
muziek. Zo leefden we mee met de twee eerste muziekstukken, die gecomponeerd waren  
door Jacob de Haan en nu door het orkest gespeeld werden. Nu dus zonder al de  
extra muzikanten, die er waren bij de Play-in. De stukken waren prachtig en zeker niet  
gemakkelijk om te spelen, maar het werd bijzonder goed gedaan. 

Dorpshuis Het Gebouw
in Lathum 

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

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

www.dorpshuishetgebouw.nl



AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto

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

Aandacht voor familiebedrijven bij Omroep Gelderland

Iedere week schenkt Omroep Gelderland aandacht aan 
Gelderse familiebedrijven in het tv programma Fa. Milie BV. 
Welke veranderingen zijn er door de jaren geweest, hoe is 
de familiesfeer en wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? 
Slechts enkele onderwerpen die in het programma aan bod 
komen. In de uitzending van 9 juni stond Royal Eijkelkamp in 
de spotlights. 
Tijdens de uitzending komen 3 generaties aan het woord. Fons 
Eijkelkamp neemt in 1970 het bedrijf over van zijn vader Jan. Het 
bedrijf richt zich vanaf dat moment volledig op het vervaardigen  
van eigen producten voor bodem- en wateronderzoek.  
In de jaren daarna gaat het bedrijf zich steeds meer  
wereldwijd profileren via een uitgebreid distributienetwerk, 
resulterend in vertegenwoordigers in 90 landen, verspreid 
over 5 continenten. Bovendien ziet in 2014 Eijkelkamp North 
America het levenslicht. Deze vestiging van Royal Eijkelkamp 
richt zich specifiek op de Noord-Amerikaanse markt.
Op zijn beurt draagt Fons het stokje over aan zoon Huug. 
In 2017 wordt Huug Algemeen Directeur van het bedrijf.  
Inmiddels zijn er meer dan 200 medewerkers over de 
hele wereld actief voor Royal Eijkelkamp. Zo ook de 5e  
generatie Eijkelkamp. Luuk Eijkelkamp, zoon van Huug, reist 

de hele wereld over voor de organisatie. Op het moment van 
de opnamen voor het tv programma zit Luuk in Chili voor 
een sonisch boorproject. 
Naast Royal Eijkelkamp komt in Fa. Milie BV ook familiebedrijf  
Eddy Schut uit Kootwijkerbroek aan bod. Dit  
rietdekkersbedrijf bestaat 150 jaar en ook binnen dit bedrijf 
is inmiddels de 5e generatie actief.

Het programma is terug te kijken via 
de volgende link: https://www.gld.nl/ 
tv/af levering/fa-mil ie-bv-famil ie- 
eijkelkamp-en-familie-schut/174613 
en QR code.
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En zo gingen we bijna mee naar bed met het slaap- /wiegelied van 
The Seal Lullaby.
De laatste twee nummers voor de pauze werden aangevuld met 
4 jonge tamboers/slagwerkers. 
Prachtig hoe jonge muzikanten al enthousiast mee trommelen en 
het geweldig doen. 
Vervolgens was er een korte pauze gevolgd door het tweede deel. 

Aan het einde van het tweede gedeelte gingen de gordijnen dicht 
en volgde er een “tijdlijn” op het podium met de kostuums van de 
afgelopen 100 jaar. 
Het eerste ‘uniform’ was slechts een pet gedragen door Gerbert  
Wolsheimer, de kleinzoon van de oprichter Albert Harmsen.   
Gevolgd door Gerdina Hesselink, die het uniform vanaf 1960 
droeg in de kleur oud blauw. 
Toen kwam Evelien Boogman met het uniform vanaf 1980 in de 
kleuren licht- en donkerbruin.
In 1995 werd het weer een ander uniform, gedragen door Heidi 
Boogman met een Bordeaux rood jasje en een zwarte pantalon.  
Voor de jeugd droeg Kevin Hesselink een wit poloshirt met  
opdruk en een zwart vest. 

Vervolgens werd er onder luid tromgeroffel, door de  
muzikanten met de uniformen van de afgelopen 100 jaar, de  
gordijnen geopend en stond het orkest klaar in de prachtige 
nieuwe uniformen. Dit uniform bestaat nu uit een donkerblauwe 
pantalon met een gemêleerd zwart blauw hesje en een lichtblauw 
softsell jasje. 

Hierna was het woord aan de heer van Schie van de 
KNMO(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), die een 
oorkonde uitreikte aan de voorzitter met de vergulde medaille  
ter ere van het honderd jarig bestaan. Er waren zelfs twee  
oorkondes, daar even verwacht was dat deze uitgereikt zou  
worden in de maand maart jl. De KNMO is de landelijke  
belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek.

Namens de club van 100 nam Toon Albers toen het woord. De 
club van 100 bestaat sinds 2015 en ieder die wilde, kon  € 100,00 
inleggen om te besteden voor de muziek. Toon legde uit dat er 
ter gelegenheid van dit 100 jarig bestaan gebrainstormd is door 
de club van 100. Rob Dronkers heeft toen op verzoek een mars 
geschreven, genaamd Vita Nova. Dit betekent in het Nederlands 
Nieuw Leven. 
Bianca Holweg-Hesselink en Hanneke Kleinherenbrink werden  

naar voren geroepen, omdat zij achter de schermen de  
organisatie grotendeels hebben aangestuurd en nu het muziekstuk  
en cheque met een mooie opbrengst van € 10.316,00  
mochten uitreiken aan de voorzitter Bennie Hesselink.  Het  
prachtige muziekstuk waar ook het Angerlo’s volkslied in  
verwerkt is, werd vervolgens gespeeld door het orkest. 

Aansluitend was er een gezellige receptie met veel bekenden,  
familie van muzikanten, oud-leden,  leden van bevriende  
muziekverenigingen en liefhebbers/donateurs van de  
muziekvereniging Nieuw Leven en kon het bestuur gefeliciteerd 
worden met dit honderdjarig jubileum! 

Vervolg van voorpagina
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Familiebericht

Na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze (schoon)moeder en trotse oma 

Henriette Visser-Witjes 

Bedankt 
Voor alle mooie woorden 
Voor alle mooie bloemen 
Voor al uw medeleven 
Voor alle kaarten 
Voor uw steun 

Ferdinand Visser en familie
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Komdersuut zoekt mensen die het ook belangrijk vinden dat huiswerkbegeleiding en 
bijles toegankelijk is voor álle kinderen uit de regio Doesburg-Angerlo.
 
Komdersuut is een centrum waar ontmoeting en verbinding centraal staat. Wij zijn 
er voor iedereen uit de regio Doesburg-Angerlo. Wij streven naar een levendige  
gemeenschap waar generaties elkaar ontmoeten, samenwerken en inspireren.
 
Vanuit de gezellige voormalige pastorie in Angerlo, maken wij vanaf september  
huiswerkbegeleiding en bijles toegankelijk voor álle kinderen en jongeren uit de regio 
Doesburg-Angerlo. Wij geven hen een plek waar ze één of twee keer in de week in 
alle rust en onder begeleiding huiswerk kunnen maken en waar iemand is die vragen 
over de lesstof kan beantwoorden. Wij willen hiermee ons steentje bijdragen aan het 
terugdringen van kansenongelijkheid.
 
Daarom zoeken wij meerdere vrijwilligers die dit ook belangrijk vinden en die vanuit  
hun eigen achtergrond kunnen helpen met bijles en huiswerk. Neem voor 
meer informatie contact op met Elly van Exel, waarnemend coördinator via  
info@komdersuut.nl

Huiswerkbegeleiding en bijles voor 
alle kinderen

De Dorpen

In de lach 
geschøte!?

Grotere discrepantie kan dur niet zun  
tussen de ritten diek meer dan vijf decennia  
gelejen maakte in de heuvels en bergen van 
Frankriek en diek un moand gelejen maakte. 
Da lag deels aan ut gezelschap dak in de auto 
had en nutuurluk de lèèftiet. Indertiet zaten 
we met 4 gasten van un joar of twintug in un 
jeep in centraal Frankriek. In de buurt van 
La Courtine. Ut terrein woar we deurhen  
rejen was bochtug en heuvelachtug. Ok dit 
joar rejen we in heuvelachtug gebied aes  
anders, in de buurt van de Mont Ventoux. 
Op un moandagmean gingen we deur  
heuvelachtug gebied nor Bedoin aan 
de voet van de Kale Berg. Umdat mien  
bi-jri-jer gin fan van ri-jen in de bulten is,  
hielden we tempo doeloe aan. Mooi wast um 
te zien dat de accu van de E-V (elektrieke 
auto) bi-jlaajde met un twintug kilometer  
actieradius awwe un flinke afdaling  
maakten. Alles op tempo doeloe. Prachtug 
gebied trouwens en ei dat tempo aanhou 
dan kuj eiges ok nog mooi wat zien van de 
prachtuge  umgeving.  Soms stuurde tomtom  
je un weg in woarvan je achteraf zou  
zeggen; zoj da now wel doen jo? Now effe 
øver die rit van un poos gelejen. Een van 
onze militairen, want dat waren we toen, was 
op zien bril goan zitten. Umdat tie -6 of -7 
van sterkte had, koj niet zeggen van: loat mor 
zitten we goan straks in Holland wel effe 
un ni-je bril halen want zonder bril liep tie 
øveral tegenop en schøøt tie altiet mis. Nee 
we gingen in un stadje zon 20 kielemeter  
van La Courtine nor un opticien. Veur de  
zekerheid ginge we met vier man: de sjuffeur, 
ik dus, ut slachtoffer van de bril dus en nog 
twee jonges die goed Frans konden proaten. 
In die tiet was zijspanracen in Assen populair.  
En dat hewwe met die vier man in de auto 
in dat heuvelachtuge gebied us effetjes  
loaten zien. Un bocht nor rechts: allemoal 
plat in de auto nor rechts hange. Un bocht 
nor links: allemoal plat in de auto nor links 
hange. De ene bocht zaj dus plat in de auto 
met de andere bocht hing je zon bitje buut-
en de auto. En dat tientalle bochten met  
gierende banden: mooi man. En nog mooier:  
nooit gekrest of uut de bocht gevløge.  
Meer geluk dan wiesheid?

Ingezonden door: Elly van Exel

Op maandag 27 juni vanaf 20.00 uur is de jaarvergadering van CV Knor- en Knalpot 
bij Het Hof van Giesbeek. Alle leden, vrijwilligers en belangstellenden zijn bij deze 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u zich aanmelden als Raadslid,  
commissielid of vrijwilliger, dan is dit uw kans. Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar 
toch graag uw ideeën over een beter carnaval in Giesbeek met ons wil delen, mail 
deze dan naar alaaf@knorenknalpot.nl. Alle suggesties zijn welkom en zullen intern 
behandeld worden. Op de jaarvergadering krijgen alle aanwezigen een kans tot  
spreken. Tot 27 juni.

Jaarvergadering C.V. Knor- en Knalpot
Ingezonden door: CV Knor- en Knalpot 

Zangroep Spontaan organiseerde op 5 mei een benefietconcert voor Oekraïne in de 
Galluskerk te Angerlo. Met gast- koren Mengelmoes, Free Voices - en Bakenboys, er 
waren ook gasten uit Oekraïne aanwezig . 
De totale opbrengst was voor giro 555 we hebben een bedrag van 
€ 1435,00 kunnen overmaken.
Iedereen hartelijk dank

Ingezonden door: Jan Hendriks

Benefiet concert opbrengst 5 mei
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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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Onze burgemeester Lucien 
van Riswijk reisde af naar 
Haps in Noord Brabant 
om Robbert een lintje op 
te spelden. Robbert is al 
meer dan 40 jaar vrijwillig  
molenaar in Haps, waar ook 
zijn vrouw Sytske molenaar 
is. 

Robbert Verkerk is 59 jaar 
en woont in Lathum met 
zijn vrouw en hun zoon. Zij 
wonen daar in het huis van 

haar ouders. Robbert vond molens zijn hele leven al interessant, 
kocht ook altijd bouwplaten van molens als die te vinden waren. 
Toen hij 17 jaar was, dat kan namelijk vanaf je 17e levensjaar, is 
hij begonnen met de opleiding tot molenaar en een jaar later 
was Robbert geslaagd. De opleiding tot molenaar kon toen nog 
in één jaar. 

Robbert is altijd geïnteresseerd geweest in techniek. Hij heeft 
dan ook werktuigbouwkunde aan de technische universiteit 
in Eindhoven gedaan. Hij heeft bij verschillende technische  
bedrijven gewerkt en werkt nu al een aantal jaren bij Lomm ten 
noorden van Venlo, dichtbij de kasteeltuinen Arcen in Limburg,  
bij Sulzer. Dit is een Zwitsers bedrijf, waar hij manager  
ingenieur is voor het maken en verbeteren van onderdelen. 
Zijn team bestaat eigenlijk alleen uit universitaire ingenieurs. Zij  
werken oa met gasturbines om elektriciteit op te wekken en 
hiervoor reist Robbert ook de wereld rond. 

Terug naar de gecertificeerde molenaar Robbert
Als jonge jongen van 18 
jaar was Robbert vijf jaar 
lang elke zaterdag te vinden 
op de molen in Haps. Toen 
hij 23 jaar was, ging hij als  
molenaar naar de molen 
in Rijkevoort. Daar is hij  
twintig jaar molenaar  
geweest en vervolgens ging 
hij weer terug naar Haps. 
Hij heeft zijn vrouw Sytske 
leren kennen als molenaar 
bij de molen in Overasselt, 
waar Robbert ook wel eens 
kwam. 

Daarnaast zit Robbert in allerlei besturen en is hij in die  
besturen volgens mij ook de drijvende kracht.  Functies als: 
Vice voorzitter en voorzitter van de vereniging Molenvrienden  
land van Cuijk. Vanaf 2000 tot 2006 secretaris Brabantse  
Molenstichting en sinds 1988 lid van The International  
Molinological Society. Hier deed en doet hij onderzoek naar 
honderden molens in binnen- en buitenland. 

Robbert aan het woord: “Er is wereldwijd een club opgericht 
van mensen, die molens bestuderen. Iedere 4 jaar komen we 
bij elkaar en ieder land heeft een afgevaardigde in de council en  
namens Nederland ben ik dat. Nederland telt 1200 molens, waar 
ik onderzoek naar doe. Over de wereld heb ik ongeveer 8000 
molens gezien in 25 landen en in 3 continenten. 
Het valt op dat mensen voorheen meer onderzoek deden, maar 
nu liever luisteren, meer consumeren. In Iran en Afghanistan  
waren wereldwijd de eerste molens, 600 jaar na Christus. In 
Oost-Europa helpen we met het opzetten en beschermen 
van molens. Ik maak me op dit moment zorgen over de mo-
lens in Oekraïne. Ik ken daar molenaars, waar we ook contact 
mee hebben, maar het is toch een beetje moeilijk om te vragen  
of daar ook molens gesneuveld zijn door de oorlog. Vorig jaar 
was ik 40 jaar molenaar, maar heb daarnaast dus ook veel  
bestuursfuncties gedaan.

Toen Sytske en ik trouwden, was in Rijkevoort de molen  
versierd, zoals dat hoort bij een molenaarshuwelijk. Op de foto 
zie je de ringen, de engelen (de engel is manshoog en de bazuin  
is wel 3 meter lang, anders zie je hem niet), en de “R” van  
Robbert en de “S” van Sytske. De zon komt boven de kap uit 
en je ziet ook dat we beiden gekooid zijn en de zeilen zijn in 
de wieken gevlochten. Tot slot zie je de Nederlandse en de  
Brabantse vlag.”

Een bijzonder verhaal van deze 2 enthousiaste en betrokken 
molenaars, een molenaarshuwelijk en een molenaarsleven. 
Ik kijk voortaan met een andere blik naar de molens die ons  
Nederlandse landschap tekenen.

Geschreven door:  Anneke Nijman

Op 18 mei is Robbert Verkerk onderscheiden tot 
Ridder in de orde van Oranje Nassau
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Een tijdje terug is gemeld dat SDE++-subsidie voor Zonnepark 
Bijvanck is aangevraagd. Goed Nieuws, de subsidie is toegekend. 
Dat is een mijlpaal, omdat Coöperatie ZieDeZonSchijnt en 
duurzaam energiebedrijf Pure Energie nu verder kunnen met de 
voorbereidingen voor de financiering van het Zonnepark en het 
dus ook echt kan worden gebouwd. Overigens is in de afgelopen  
maanden de omgevingsvergunning ook onherroepelijk  
geworden, na het aflopen van de bezwaar- en beroepstermijn.
 
Eerst financiën, dan bouw
De komende tijd wordt in beeld gebracht wat er exact nodig 
is om het zonnepark te bouwen en ook wat het precies kost. 
Aan de hand daarvan kunnen gesprekken gevoerd worden met  
financiers, zoals banken. Zodra daarmee tot een overeenkomst 
gekomen wordt, kunnen de coöperatie en Pure energie de bouw 
tot in detail voorbereiden en uitvoeren. Een exacte planning kan 
nog niet gegeven worden, maar het duurt nog wel enige tijd 
voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. Sowieso niet meer 
in 2022.
 

Mogelijkheid tot mee-investeren 
Zodra precies bekend is wat er nodig is om het zonnepark te 
bouwen - en wat het kost - kan de coöperatie ook concreter 
aangeven hoe mensen in het Zonnepark kunnen mee-investeren  
en wat dit kan opleveren. De voorbereidingen daarvoor  
worden nunverder opgepakt. Als duidelijk is wanneer en  
onder welke condities kan worden mee-geïnvesteerd, wordt 
dat uiteraard bekend gemaakt. Informatie over het Zonnepark:  
https://zonneparkbijvanck.nl/stand-van-zaken/nieuws/ 

Update over Zonnepark Bijvanck: 
verder met voorbereiding financiering en bouw

andere drankjes te verkrijgen. Volg de borden en de aanwijzingen 
van de verkeersregelaar(s) langs de Rivierweg om met een auto 
via de Bingerdenseweg bij de parkeerplaats te komen.

Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere  
Verjaardagsconcert bij te wonen en om er samen met de 
ruim 80 muzikanten van Nieuw Leven en St. Gregorius een  
onvergetelijke, muzikale avond van te maken. Natuurlijk wordt 
het schitterend weer maar mocht het onverhoopt anders zijn 
dan wordt er uitgeweken naar de St. Martinuskerk in Giesbeek. 
Houd hiervoor de websites en/of facebookpagina’s van één van 
de muziekverenigingen in de gaten in de week voorafgaand aan 
het concert.

In 2020 bestonden Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo  
en Fanfare St. Gregorius uit Giesbeek ieder 100 jaar. Twee  
muziekverenigingen uit de ‘oude’ Gemeente Angerlo die  
allebei tegelijk zijn opgericht en, na inmiddels 102 jaar, nog steeds 
bestaan. Hoe mooi en bijzonder is dat? Door het coronavirus  
werden de jubileumfestiviteiten twee jaar uitgesteld maar  
inmiddels heeft iedere vereniging de muzikale draad weer  
opgepakt en hebben zij ook een eigen invulling aan het 100-jarig 
jubileum gegeven. Maar om hun bijzondere jubilea ook samen te 
vieren is door beide jubileumcommissies bedacht hun muzikale  
krachten te bundelen en samen een groots en gezamenlijk  
Verjaardagsconcert te geven. Dit concert vindt plaats op  
zaterdag 25 juni bij Huis Bingerden, het schitterende landgoed 
dat precies tussen de beide dorpen inligt. Hét perfecte decor 
voor een uniek buitenconcert. 

Het concert begint om 19.00 uur en er zijn optredens van 
het orkest van Nieuw Leven o.l.v. dirigent Ruud Lanters, de  
slagwerkgroep van St. Gregorius o.l.v. Edwin Rosmulder en het 
orkest van St. Gregorius o.l.v. Dineke Griek. Gezamenlijk worden  
ook nog enkele stukken ten gehore gebracht. Tussen de  
optredens door is er een pauze van een half uur en de  
verwachte eindtijd is 21.45 uur. De toegang van dit unieke  
concert is gratis maar een vrije gift na afloop van het  
concert wordt zeer op prijs gesteld. Met munten die á  
contant te koop zijn bij de muntverkoop zijn koffie, thee en  

Zaterdag 25 juni: Verjaardagsconcert 
‘Samen 200 jaar!’ bij huis Bingerden
Ingezonden door: St. Gregorius en Muziekvereniging Nieuw Leven
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Madelon Berns geeft therapie aan kinderen met behulp van  
honden, dat lijkt me heel bijzonder. 
Interessant om meer van te weten. Ik zoek haar op in Lathum. 
Daar woont ze samen met Mieke, haar partner in een huis met 
een prachtig uitzicht over de weilanden. Dochter Sophie woont 
inmiddels in Arnhem op kamers. Ik word begroet door 2 honden  
en de poes en hoe reageer je daar nu op als je bij zo’n  
ervaringsdeskundige op bezoek komt. 
Madelon woonde ooit met Mieke in Arnhem, maar wilde graag 
een huis met een tuin en zo kwamen ze in Giesbeek terecht. Ze 
hadden een hond en vonden het heerlijk om met deze hond in 
de uiterwaarden te wandelen. 
 
Madelon werkte toen al in de jeugdhulpverlening bij  
‘Entrea- Lindenhout’ met jongeren, die niet meer thuis konden 
wonen vanwege gezinsproblematiek. Op een bepaald moment 
kon ze intern een opleiding tot sociale vaardigheidstrainer  
(Topdog) volgen gericht op kinderen/ jongeren met behulp van 
honden. Dit sprak haar erg aan, want nu kon ze haar eigen hond 
in gaan zetten. Na het afronden van deze opleiding kon ze, naast 
haar reguliere baan, voor 8 uur per week aan de slag. 
 
De effecten op kinderen waren zo verbluffend goed, dat ze in 
eerste instantie besloot om voor zichzelf te beginnen. Al snel 
kwam er een full- time vacature voorbij van ‘Stichting Hulphond’ 
en is ze daar aan het werk gegaan als therapeut met de inzet van 
therapie- hulphonden. 
Na 5 mooie jaren aldaar is ze inmiddels terug op het oude nest 
en werkt Madelon weer bij Topdog van ‘Entrea-Lindenhout’.  
Niet meer met hulphonden, maar met goed opgevoede  
‘huishonden’ die in Giesbeek of omgeving wonen. Deze honden 
zijn getest door een honden- gedragsdeskundige om te bepalen 
of ze voor dit werk geschikt zijn. Het zijn honden met diverse 
eigenschappen en karakters. 
 
Kinderen kunnen veel van honden leren, vertelt Madelon. 
Je moet bijvoorbeeld duidelijk en consequent zijn, grenzen  
aangeven, voor jezelf op komen, met ze kunnen en durven spelen 
en om kunnen gaan met de verschillende karakters. Dit vraagt 
verschillende vaardigheden van een kind. Daarnaast kunnen  

Madelon Berns, 
therapie met honden

Geschreven door:  Anneke Nijman

kinderen bijvoorbeeld ook leren hun emoties te reguleren.  
Madelon werkt ook met ouders, omdat ouders soms  
verschillende opvoedingsstijlen hanteren, onduidelijk zijn of het 
moeilijk vinden om grenzen te stellen. Er wordt altijd vanuit 
een systemische blik met het kind gewerkt. Ook hiervoor zijn  
honden een perfecte spiegel. 
Het opdoen van positieve ervaringen, zodat het zelfbeeld van 
het kind versterkt wordt, is vaak een doel dat vooraf aan de  
Topdog- therapie wordt gesteld. 
 
Honden zijn in het moment, zijn eerlijk en de kinderen krijgen 
altijd weer een nieuwe kans. 
Naast dat kinderen veel leren en inzichten krijgen, is het ook 
vooral een leuke en ervaringsgerichte vorm van therapie dat hen 
erg aanspreekt. Vanuit deze ontspanning zijn kinderen beter in 
staat om naar hun eigen gedrag en functioneren te kijken. 
 
Madelon vertelt dat de kinderen diverse opdrachten uit mogen 
voeren gedurende een sessie. Afhankelijk van het doel van het 
kind past ze de opdracht dan wel het type hond erop aan. Is een 
kind onzeker, dan is het belangrijk dat er positieve ervaringen 
op worden gedaan en kiest Madelon een ‘makkelijke’ opdracht  
waarbij de kans groot is dat deze goed uitgevoerd wordt door 
de hond en het kind vertrouwen ervaart. Is een kind snel  
overprikkeld of boos, dan kan het belangrijk zijn dat de opdracht  
misschien wel niet snel lukt, zodat het kind in het lijf de  
spanningssignalen gaat ervaren en leren herkennen, om  
vervolgens te onderzoeken wat het kind denkt en voelt. Daar 
wordt vervolgens verder aan gewerkt. 
 
Kinderen worden via de Gemeente, sociale wijkteams of via 
de huisarts aangemeld. Er is altijd één op één contact met of  
zonder ouders en de therapie bestaat meestal uit10 sessies.  
Madelon werkt 28 uur per week in Doetinchem of Ubbergen en 
ziet meestal 3 a 4 kinderen op een dag. 
 
Voor de honden is het een feestje om dit werk te mogen doen. 
Ze zijn de hele dag met soortgenoten, gaan tussendoor naar 
het bos en krijgen heel veel aandacht van kinderen. Maar het is 
soms ook hard werken voor ze, waardoor de honden maximaal 
2 dagen per week ingezet worden en op die dag maximaal bij 2 
sessies betrokken worden. Het welzijn van de honden staat dan 
ook hoog in het vaandel. 
De gastgezinnen, dus de eigenaren van de honden, stellen hun 
hond vrijwillig beschikbaar. In ruil daarvoor heeft hun hond een 
hele leuke dag en geeft het de gastgezinnen een voldaan gevoel,  
omdat hun hond iets moois kan betekenen voor de vaak  
kwetsbare kinderen die naar Topdog komen. 
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Na wat gezoek had elke genodigde vereniging zijn plekje  
gevonden op het parkeerterrein in de buurt van de sportvelden  
van GSV’38. Rondom half elf kon daarom de happening  
“Landjuweel 2002” van start gaan. De schutters onder de  
genodigden, mochten nog even geduld hebben, want hun  
activiteiten stonden in de middaguren gepland. Bij de welkomst-
toespraak van de voorzitter van EMM Glen Witjes memoreerde  
hij nog even aan de vervelende Corona periode die achter  
ons ligt. Ondanks de beperkingen die daarvan uitgingen is er 
toch veel gepresteerd door de vereniging EMM getuige de 
opening van een gloednieuw gebouw aan de Meentsestraat in 
Giesbeek; een prestatie van formaat.  Altijd stonden de leden en  
vrijwilligers klaar om een en ander te realiseren en dan nu de 
organisatie van het Landjuweel 2022, als klap op de vuurpijl. 

Burgemeester Lucien van Riswijk memoreerde in zijn toespraak 
nog even een stukje geschiedenis van 1672. In die tijd trokken de 
Fransen onder leiding van Lodewijk ll Van Bourbon de Rijn over 
en veroorzaakten hier op zijn minst gezegd een rampjaar. “Als 

we met deze schutters die hier voor mij staan, daar aan de Rijn 
hadden gestaan, was de geschiedenis zeker anders verlopen” 
waren o.a. zijn woorden. Een van de onderdelen van de taak van 
de burgemeester op deze dag, was het aanbieden van de erewijn 
aan de vereniging. Op zich al gedurfd omdat schutterijen beter 
gedijen bij het edele gerstenat. Maar nadat ieder voorzien was 
van in dit geval een natje, kon er door meer dan 800 mensen  
geproost worden op de organisatie en de goede afloop van 
deze dag. De paarden voor de rijtuigen van de bobos, stonden  
intussen in de Meentsestraat te trappelen van ongeduld om de 
hooggeplaatste gasten te vervoeren op hun rijtoer door het 
dorp op weg naar het schuttersgebouw waar de rest van de  
activiteiten zou plaats vinden. Meer dan 1000 gasten over de 
vloer, dat moet goed georganiseerd zijn zul je zeggen. En dat 
was het ook, voldoende te eten en niet onbelangrijk: meer dan 
voldoende te drinken. Na de rondtocht door het dorp, gingen  
de diverse activiteiten van start: schieten met luchtdruk,  
kruisboog of met vuurwapen. Hakken met grote bijlen in stevige 
boomstammen en vendelzwaaien om maar enkele elementen 
te noemen. In de feesttent heerste al snel een gezellige sfeer 
mede veroorzaakt door de DJ die het klappen van de zweep 
kent. Rond vier uur waren de activiteiten afgelopen en kon de 
organisatie terugkijken op een zeer geslaagd evenement: waar 
een klein dorp groot in bleek te zijn. 

Landjuweel 2022 EMM meer dan geslaagd
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OPEN
  Maandag  

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag 

9.30 -16.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -16.00

Gesloten

Fiets 
Ergonomie
Specialist

(3D Bodyscan)

Pakketten
DPD, UPS
& Homerr

E-bike
Mountainbike

Race en 
kinderfietsen

specialist

Maatwerk in 
bakfietsen 

en 
zorgmiddelen

Vrijblijvend
testen altijd 

mogelijk

Doornbikes.nl     Uitmaat 25 Giesbeek     0313 - 633 110

Fiets- en
zorgmiddelen

verhuur

Maatwerk in
bedrijfsfietsen

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

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

Apotheek Servicepunt Giesbeek

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

Wat bieden wij?
Medicijnen afhalen op afspraak

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

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

Gratis bezorging 
Met uw toestemming ook in de brievenbus mogelijk

Herhaalservice
Altijd op tijd uw medicijnen in huis

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

     Meer weten? 

Kijk op onze website of neem contact met ons op

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

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

                                 

Inloopspreekuur apotheker

 
Opening Apotheek Servicepunt Giesbeek groot succes 

Maandenlang hadden we toegeleefd naar de officiële opening van ons 
servicepunt. Vanwege het coronavirus was deze steeds weer uitgesteld, 
maar nu leek het er dan toch eindelijk van te komen. De week ervoor was nog 
even spannend. Al dagenlang regende het pijpenstelen. Want wat zou het 
weer gaan doen? Zouden de historische foto’s wel op tijd klaar zijn? 
En zouden we wel genoeg taartjes hebben voor iedereen? 

Gelukkig kunnen we terug kijken op een prachtige dag, waarop de ontmoeting met u en jij centraal stond. Wat was 
het fijn om al die (nu al!) bekende gezichten te zien en om met nieuwe mensen kennis te maken! Het was gezellig om 
een taartje met u te eten en leuk om capsules te maken. Ook kon de bloeddruk worden gemeten en werd er suiker 
geprikt. Door elkaar zo te ontmoeten krijgen we steeds meer het idee dat we als apotheek onderdeel zijn van het 
gemeenschapsleven in Giesbeek. 

Tijdens de open dag was het mogelijkheid om te raden hoeveel pillen er in een 
grote pot zaten. We houden de spanning er nog even in en u kunt dus nog mee 
doen! Loop even binnen en waag een gokje, dan maakt u kans op een leuke prijs.

Team apotheek servicepunt Giesbeek

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

Apotheek Servicepunt Giesbeek
Burg. Van Rielstraat 30
6987 AZ  Giesbeek
Open woensdag 14.00 - 15.00 uur
          vrijdag 11.00 - 12.00 uur en op afspraak
Afhaalkluisje 24/7 open
www.apotheekservicepuntgiesbeek.nl
apotheekservicepuntgiesbeek@gmail.com
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Komt carnaval in Giesbeek nu in plaats van het Molenweekend, 
zoals we dat gewend zijn in Giesbeek met Pinksteren? Om hier 
antwoord op te krijgen, ga ik op bezoek bij de enthousiaste  
voorzitter van deze vereniging Fred Kelderman. 

Fred loopt al 34 jaar mee 
met de carnaval in Giesbeek, 
is van deze vereniging ook 
al 34 jaar de fotograaf en is 
volgens zijn eigen zeggen ook 
20 jaar de fotograaf bij de 
Schutterij EMM in Giesbeek  
geweest. Als anekdote  
vertelt hij nog, dat hij vroeger  
de rolletjes om foto’s te  
kunnen maken, moest halen  
bij de penningmeester. 
Dat lijkt al een eeuwigheid  
geleden en is nu een heel  
ander verhaal. Je kunt nu 
blijven klikken om foto’s te 
maken. 

Fred aan het woord: “Mijn vader was één van de oprichters van 
het carnaval in Giesbeek. Mijn opa was de eerste prins en is dat 
zelfs 3 keer geweest! 
Carnaval vindt altijd 7 weken voor Pasen plaats wat betekent 
dat carnaval dit jaar van 27 februari tot en met 1 maart gevierd 
zou moeten worden. Met Pasen begint namelijk van origine de  
vastenperiode. 
De meeste corona maatregelingen waren echter pas per  
25 februari van dit jaar opgeheven. Dit was voor ons te kort 
dag om alles goed te regelen voor een mooi, veilig en goed  
georganiseerd feest. Toen waren we als bestuur bij elkaar  
gekomen en kwamen we tot de conclusie, dat we toch na twee 
jaar niets te kunnen vieren, dit jaar wel graag een feest wilden 
organiseren. Als bestuur hebben we gekeken waar de grote  
evenementen plaatsvinden, want we wilden niemand in het  
vaarwater zitten. Toen kwamen we uit op het Pinksterweekend.  
We hebben toen eerst contact opgenomen met de  
muziekvereniging Red & Black, die altijd het Molenweekend  
organiseert en gevraagd of dit een probleem is. Het  
Molenweekend vindt echter altijd op de tweede Pinksterdag 
plaats en ook de zondagavond ervoor is er al een feest. We hadden 
ons graag op zondag aangesloten op het Molenplein. Zij vonden  
het echter geen enkel probleem, dat wij ons carnaval dus met  
Pinksteren wilden houden. Dus om een lang verhaal kort te  
maken, het carnavalsfeest is er niet in de plaats van het  
Molenweekend. 
We hebben overal commissies voor, zoals: commissie Optocht, 
commissie Senioren, Dansgardes, Hofhouding, Raad van elf,  
Bestuur, Partners raad, Grijze Raad en niet te vergeten ons  
Prinsenpaar.
Maar het is ook een beetje vreemd. In januari en februari heb je 
vaak minder te doen, nu is het beter weer en heb je werk in de 
tuin en andere bezigheden. Vele handen maken echter ook licht 
werk. Mijn vrouw en zoon maken ook deel uit van de commissies 
en dat maakt het alleen maar leuker. 

Vrijdag 2 juni sleutelfestijn en feestavond in zaal De Kruk
Het sleutelfestijn in zaal de Kruk op vrijdagavond 2 juni, de strijd 
om de sleutel tussen Giesbeek en Angerlo, was bijzonder gezellig. 
Na enkele leuke spellen werd de eindstand opgemaakt. De sleutel 
ging hierbij naar Angerlo. Het kwam goed uit om het sleutelfestijn 
dit jaar in Giesbeek te houden, zodat dit evenement volgend jaar 
in Angerlo kan plaatsvinden, daar zij dan 44 jaar bestaan. 

Zaterdag 3 juni seniorenmiddag en feestavond in zaal De 
Kruk
De seniorenmiddag van vijftig plussers op zaterdag, die om 13.11 
uur oftewel 1.11 uur begon, was ook weer een hoogtepunt. Het 
was een zeer gevarieerd en flitsend programma. 
Na een bijzondere aankondiging en na tips van de spreker was het 
de zaal niet gelukt om te raden dat Joke en Ad Boere de nieuwe 
seniorenprins en prinses van 2022 zijn. 

Rhavi Zwartkruis bracht een serenade op de trompet en speelde 
Il Silenzio voor dit kersverse seniorenprinsenpaar en prins Danny 
en prinses Kristianne.
Er vonden huldigingen plaats en verschillenden werden in het  
zonnetje gezet, afgewisseld met mooie dansjes van de  
dansmarietjes. 
Aanwezigen, die het afgelopen jaar iets heel bijzonders te vieren 
hadden, werden hier ook extra gehuldigd. Zo werden Ineke en 
Adriaan Worm gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijk!
Gerard en Thea Schaars werden bedankt voor 22 jaar drukwerk. 
De dansgardes hielden bij deze huldiging achter dit echtpaar alle 
boekjes, die in deze 22 jaar gedrukt zijn in de hoogte. Naast deze 

Geschreven door:  Anneke Nijman

Carnavalsvereniging Knor- en Knalpot viert carnaval met 
Pinksteren op 3, 4 en 5 juni 2022 in Giesbeek!
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boekjes ook heel veel ander drukwerk verzorgt, teveel om op te 
noemen. 
Ook Jacqueline en Jeroen Berends werden in het zonnetje gezet 
voor het vele werk dat zij voor de vereniging doen. Jacqueline is 
bestuurslid en ook al zijn ze nog wel eens weg op een vrachtschip, 
ze halen alles in als ze weer in Gies zijn. 
Na al deze terechte huldigingen kon het feest beginnen met Toos 
en Roos en zat de sfeer er goed in!
En met een voordracht door de Raad van Elf, buutredenaar 
Hans Verbaarschot en met een daverende afsluiting van Drikes  
(Hendrik-Jan van de Berg). 
Zaterdagavond een heerlijk carnavalsfeest, waar iedereen los kon 
gaan. 

Zondag 5 juni Worsthappen, optocht, gezellig samenzijn en 
afsluiting
Zondagochtend was het weer tijd voor worsthappen en om 13.11 
uur kon er op de wagen geklommen worden. Een kleine optocht, 
maar de sfeer was geweldig. ‘s Middags was er ook nog een super 

familie-kindermiddag en binnenkomst van het prinsenpaar.
Het was in juni dit jaar, heel bijzonder. Geweldig dat er toch voor 
gekozen is om carnaval dit jaar niet zo maar nog een keer voorbij 
te laten gaan! Er kan teruggekeken worden op een fantastisch 
carnavalsfeest! Groot compliment voor de organisatie!

De afgelopen twee jaar kon er 
helaas geen Molenweekend  
plaatsvinden, maar dit jaar 
zou het Molenweekend 
weer als vanouds kunnen 
zijn. Dit evenement werd 
elk jaar met Pinksteren  
door muziekvereniging 
Red & Black georganiseerd, 
maar helaas lukte het de  
muziekvereniging niet om 
dit grote festijn in Giesbeek 
te organiseren voor dit jaar. 
Ik ga hierover in gesprek 
met het bestuur van Red & 
Black en ook zij geven aan 
het enorm te betreuren dat 
het dit jaar nog niet lukt. 

Etiën Wieggers reageert: “Na 2 jaar van afwezigheid hadden 
we graag weer een Molenweekend georganiseerd. Als op 2e  

Pinksterdag de straten van Giesbeek vaak al voor 10.00 uur 
volliepen, gaf dat wel een soort van kick. De situatie in onze 
vereniging is echter momenteel zo, dat we niet genoeg mensen 
hebben om zo’n groot evenement te organiseren. Tegelijkertijd 
zouden we het voor Giesbeek en de regio heel jammer vinden 
als het definitief zou stoppen en zijn daarom voornemend om 
het evenement door te geven. Er zijn al gesprekken geweest met 
andere verenigingen en na de zomer zullen hier afspraken over 
worden gemaakt. 
Of Red & Black organisator blijft of dat ze dit zullen doen in 
samenwerking met een andere vereniging of dat een andere  
vereniging dit overneemt, is nog niet duidelijk. Hierover zullen 
op een later tijdstip afspraken gemaakt worden en dan zullen 
we dit ook via Angerlo’s Nieuws laten weten.” 

Het is in ieder geval fantastisch hoe deze vrijwilligers dit  
evenement al sinds 1981 in Giesbeek georganiseerd hebben. 
Hoe inwoners en families van onze dorpen elkaar troffen tijdens  
dit gezellige evenement, hoe mensen uit de regio Giesbeek  
wisten te vinden, hoe spulletjes verkocht werden en hoe 
wij prachtige spulletjes voor een habbekrats konden kopen,  
hoe kinderen prachtige optredens lieten zien tijdens de  
playbackshow en spullen per opbod verkocht werden bij de  
molen. Ik heb er hele goede herinneringen aan en velen met mij. 
Voor nu kijken we uit naar het Molenweekend van 2023 zoals 
wij dat kennen en zijn trots dat Red & Black dit al die jaren in 
Giesbeek op zo’n geweldige manier georganiseerd heeft!

Pas in 2023 weer een Molenweekend zoals wij dat kennen in 
Giesbeek met Pinksteren
Geschreven door:  Anneke Nijman
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Sinds 1 mei is Ronald Wieggers gecertificeerd molenaar in  
Giesbeek. 
Maar hoe komt iemand nu op het idee om een opleiding van 
2 jaar te doen om vervolgens molenaar in vrijwillige dienst te 
worden? We zeggen even niet vrijwilliger als molenaar, dat is 
toch wat anders en daar doe je een gediplomeerd molenaar 
mee te kort. 

Ronald is 53 jaar geleden 
geboren op de steenfabriek 
Bingerden op de Havikwaard 
33 in de Steeg. Zijn moeder 
kwam van de steenfabriek in 
de Steeg, maar zijn vader was 
timmerman in Giesbeek. Na 
3 jaar Havikwaard verhuisden 
zijn ouders naar Giesbeek. 
Nog zo’n 40 jaar geleden 
had je in Giesbeek veel 
binnenvaartschippers. Ronald  
koos  na 2 jaar LTS voor 
de Katholieke lagere  
binnenvaartschool in Mook. 

Vervolgens naar de middelbare binnenvaartschool in Rotterdam 
en daar bleef hij hangen. In twaalf jaar tijd werd hij van stagiair 
matroos benoemd tot schipper, kapitein. 
In 2006 ging Ronald bij de Shell in Arnhem werken. En na 
een uitstapje in 2012 naar Rotterdam als Maritiem Technisch  
Adviseur, werkt hij sinds vorig jaar weer bij de Shell in Arnhem 
als Terminal Manager. 

Ronald is getrouwd en woont sinds 2003 in Zevenaar.  Hij heeft 
één zoon en twee dochters en is jaren voetballeider (leider van 
een meidenteam) geweest bij het voetballen van zijn dochters. 
Maar toen aan het voetballen van zijn dochters een einde kwam, 
stopte Ronald ook als leider. Dat werden dus vrije zaterdagen. 
Zijn kinderen zijn inmiddels de deur uit. Maar ze genieten als 
gezin samen van de weekenden als iedereen thuis is. Ronald had 
ook een bootje in Giesbeek, waar hij de zondagen altijd mee 
druk was, maar die had hij ook aan de kant gedaan. 

Sinds begin van corona is Ronald al geïnteresseerd in de molen. 
De zeilboot had hij dan wel van de hand gedaan, maar wind, 
zeilen en de molen doet iets met hem. In Zevenaar woont hij 
zelfs binnen 500 meter van de molen. Hij ging zich op internet 
verdiepen in de molen en bij welke molen je een opleiding zou 
kunnen krijgen. 

Om een lang verhaal kort te houden. In maart 2020 start Ronald 
met de opleiding tot molenaar met mondkapje op. Elke zater-
dag is hij bij de molen in Zevenaar te vinden om de kneepjes 
van het vak te leren van molenaar Henk Venhorst. Henk is een 
zogeheten gastgevend molenaar, wat betekent dat een molenaar 
in spe bij hem in de molen stage mag lopen. Hij heeft daar-
voor wel bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars toestemming 
gevraagd om hem te mogen coachen. Ronald is bekend met de 
molens in Zevenaar en Giesbeek en is ook bevriend met Henk  
Venhorst en Koos van Hal van de molen in Giesbeek. Naast 

deze beide molens  
moest hij nog 30 à 40 uur 
kennis opdoen op een  
andere molen, bijvoorbeeld 
in Laag-Keppel of Vorden. 

Sinds deze maand is hij nu 
gecertificeerd molenaar. Hij 
is nu elke zaterdag bij de 
molen in Giesbeek te vinden  
en als Henk een keer  
verhinderd is in Zevenaar, 
dan is hij op die zaterdag 
daar bij de molen te vinden. 
Hij kan met zijn officiële  
diploma op alle windkoren- 
molens draaien. Er zijn 
naast het draaiende houden  
van het monument, ook  
altijd veel kleine klusjes te 
doen: touwtjes vervangen, 
het smeren, zeilen bevestigen enz. Het mooiste vindt Ronald: 
wanneer het genoeg waait, draaien de wieken zonder de zeilen. 

Het team van molenaars in Giesbeek is blij met deze vakkundige  
versterking van Ronald en dat dit prachtige monument alle  
aandacht krijgt die het verdient. 

De Molen in Giesbeek is met Ronald Wieggers 
een gecertificeerd molenaar rijker!

Geschreven door:  Anneke Nijman



hoor je alleen vogels en zie je de  
ochtenddauw uit de rivier opstijgen. Je 
steekt de prachtige brug over en bent in  
Larriviere-Saint-Savin. Een dorpje met 
schattige kerk. Zeer de moeite waard 
om hier een paar dagen te vertoeven 
en een wijntje mee te drinken met de  
dorpelingen.
El Burgo, Spanje: Wie van wandelen,  
groene bergen, ijsblauwe rivieren,  
Spaanse zon en ongerepte natuur houdt, 
moet hier naar toe. In de buurt van 
Ronda, aan de Sierra las Nieves, ligt het 
dorpje El Burgo. El Burgo is de perfecte 
uitvalsbasis om vanuit daar meerdere  
dagen te gaan wandelen, fietsen of  
ontspannen. Het dorp heeft alle  
voorzieningen en starten de meest 
prachtige wandelingen in bizarre  
landschappen. Van ruige bergen die eruit 
zien als een maanlandschap tot groene 
bossen zover je oog rijkt. Wil je een 
dag ontspannen? Neem je picknickmand 
mee en ga naar het recreatiegebied La  
Fuensanta. Daar zijn BBQ’s en  
picknicktafels, kun je water tappen en 
in de rivier pootje baden. Er zijn weinig 
buitenlandse toeristen en je slurpt daar 
(zeker in het weekend) de echte Spaanse 
gezelligheid op.
Pola de Somiedo, Spanje: deze plek is  

In onze reis door Europa hebben we 
veel toeristische hotspots gezien. Die 
plekken zijn niet voor niets toeristisch,  
vaak zijn het mooie en bijzondere  
dorpen, steden, gebouwen of natuur. 
Je hoeft niet veel moeite te doen die  
plekken te vinden. Maar niet altijd 
heb je zin in mensenmassa’s of in 
de tientallen souvenierswinkels en  
standaard pizza restaurants. In de 4  
maanden dat we reizen sprongen een 
paar onontdekte parels er bovenuit. 
Deze plekken hebben de reisgidsen niet  
gehaald maar zijn zeer de moeite waard. 
Grenade-sur-l’Adour, zuid Frankrijk: Een 
dorpje waar we per toeval belandden 
 was Grenade-sur-l’Adour. Het hotel  
restaurant dat aan het dorpsplein ligt 
zat vol met dorpelingen die een gezellig  
wijntje dronken. Er hing een warme sfeer 
en wij waren de enige toeristen. Het 
dorp ligt aan een heldere rivier (Adour)  
waarin je kan kajakken/kanoën. s-Morgens  

Nourish bowl, stel je eigen kom samen

Een nourish bowl kun je vullen met wat je 
wilt en lekker vindt, zolang het maar vers, 
voedzaam en vezelrijk is. Probeer een mix 
te maken van de volgende ingrediënten: 
granen, bonen, groenten (rauw, gekookt, 
gestoomd, gegrild of gebakken), eiwitten, 
een dressing of saus en top het af met  
pitjes, noten en zaden. Bij de samenstelling 
kun je rekening houden met de volgende 
productgroepen: vezelrijke koolhydraten, 
eiwitten en gezonde vetten. Onderstaand 
recept is een variant, maar stel gerust je 
eigen bowl samen!

Voor 2 tot 3 porties
Ingrediënten 
- ½ oranje pompoen
- ½ courgette
- ½ paprika
- paar bladeren groene kool
- stukje komkommer
- plukje rucola
- linzen uit glazen pot
- kikkererwten uit glazen pot
- cottage cheese
- citroensap
- pitten, zaden en noten ter ganering

Instructies
Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd 
de pompoen doormidden (je hebt maar 
een halve nodig) en verwijder de zaden 
en zaadlijsten. Snijd in kleine blokjes en 
stort op een bakblik. Sprenkel er wat 
olijfolie over en bestrooi met peper (en 
eventueel wat zout). Meng goed en zet in 
de oven. Bak 20 tot 30 minuten, tot de 
pompoen zacht is.
Schud de kikkererwten in een zeef, spoel 
goed af en laat uitlekken. Dep droog 
in een schone theedoek. Meng in een 
kom met een kleine eetlepel olie en  
paprikapoeder. Verwarm een koekenpan 
en bak de kikkererwten tot ze knapperig  
en lichtbruin zijn. De linzen kun je zo  
gebruiken: schep een hoeveelheid naar 
keuze uit de pot in een vergiet. Spoel 
goed af en laat uitlekken. Dep eventueel 
droog met een schone theedoek. 
Snijd de koolbladeren in reepjes en 
was goed. Stoom gaar (gebruik een  
stoominzet voor je pan, of hang een 
zeef van RVS boven je pan). Snijd de  
aubergine in dunne plakken en bak 
gaar in een koekenpan. Snijd de paprika 

in reepjes en komkommer in dunne  
plakjes.
Wanneer je pompoen gaar is, haal hem 
dan uit de oven en doe de stukjes in een 
diep bord. Prak met een vork tot een 
spread. 
Stel je bord samen: begin met de  
peulvruchten, voeg dan de groenten 
toe. Schep wat pompoenspread erbij. 
Meng cottage cheese met een beetje  
citroensap (voor een friszure smaak) en 
voeg dit toe aan je bord. Strooi tot slot 
nog wat zaden, noten en pitten over je  
gerecht om het af te maken.

Lifestyle
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Geschreven door: Lisa Riesmeijer

Reisblog

bekender onder het brede publiek maar 
vele malen minder bekend dan Pico’s 
de Europa. In Nationaal Park Somiedo 
kun je als wandelaar of fietser je hart  
ophalen. De maand mei en juni zijn bij 
uitstek de beste maanden omdat de  
bergen dan in bloei staan met paarse 
en gele bloemen. In combinatie met het 
blauwe water, de rode bergen en witte 
bergtoppen is het adembenemend!  
Vanuit hier kan je mee bruine beren 
gaan spotten, die zich vooral vroeg in de  
ochtend laten zien.
Vakantieplannen voor deze zomer 
nog niet rond? Dan zijn deze minder  
toeristische parels, allen in de buurt 
van grotere toeristische steden, zeer de 
moeite waard!

Lisa

el Burgo



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. 

05 juli 10.00 uur Woord en communieviering
13 Aug.  19.00 uur Maria Hemelvaartviering

13 Sept. 10.00 uur Woord en communieviering
 i.p.v. dinsdag 6 Sept.

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

3 juli 10.00 uur openluchtviering bij de familie Klein 
Ikkink, Landaansestraat 3 in Giesbeek, voorganger ds. Gert 
Jansen, predikant Lathum/Giesbeek. Met medewerking van 
het koor All Together.
10 juli 10.00 uur ds. A. Jonkman, Zevenaar
17 juli 10.00 uur ds. A. Hiemstra uit Arnhem
24 juli 10.00 uur ds. R. van de Hucht uit  Didam
31 juli 10.00 uur ds. L. den Besten uit Zevenaar
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Hoewel we geen avonturiers zijn, houden we zo nu en dan wel van 
een avontuurtje. Want dat zou het, volgens beschrijvingen op internet, 
wel kunnen worden. Het gaat in dit geval om een rit naar de Provence  
in Frankrijk. Een rit van een kleine 1200 km vanaf Lathum. Is 
dat nou zo avontuurlijk zul je zeggen? Op zich niet, ware het niet 
dat deze rit met een EV zou worden gedaan. De auto, in dit geval 
een Renault ZOE, kan zo’n 350 km op een goed gevulde batterij  
afleggen. Als de airco uitblijft en je de wind mee hebt, kan het maar 
zo zijn dat je 20 km verder komt. Op zich rijd je meestal geen 350 
km aan een stuk. Veel automobilisten stoppen om de 200 km, nemen 
een kop koffie, bezoeken even het toilet en gaan er dan weer 200 km 
tegenaan. Na een zeshonderd km gooi je de  tank vol en daarmee 
bereik je je vakantiebestemming wel. Met een EV werkt dat even 
anders. Volgens internet moet je de rit echt plannen. Die raad had ik 
goed opgevolgd. Je kunt een tiental Apps op je telefoon zetten. Elke 
App heeft zijn info. De app van Chargemap voldeed bij ons het beste. 
Snel bleek dat je aan de autoroute Du Soleil snellaadstations hebt die 
je accu binnen no time volladen voor de volgende 200 km. De auto 
moet daar wel voor zijn ingericht. De ZOE kon in ons geval in 75 
minuten weer voor de volgende 200 km zorgen. Een dik uur dus. Je 
kunt dan even je stoel achterover zetten en een powernapje doen, of 
uitgebreid picknicken: aan jou de keus. De autoroute Du Soleil heeft 

op voldoende plaatsen oplaadpunten waar je tijdens het opladen 
soms leuke gesprekken kunt hebben met anderen die ook opgeladen 
worden. Bij het installeren van de laadstekker moet je even de juiste 
keuze op de display maken, anders lukt het niet. Voor de meer Engels 
georiënteerde, die keuzestand zit ook op de display en na aansluiting 
van laadkabel en het bewegen van je betaalbatch, laadt hij netjes tot 
je de batch er weer langs haalt. Bij Ionity kost je kwh ongeveer 4 x de 
prijs die je thuis betaalt.  Nou las je in verslagen van vorige ritten, dat 
er nog wel eens een laadstation niet functioneerde. In Apt hadden we 
dat een keer en in Maastricht. We hadden de laadpaal aan de praat 
gekregen en gingen ondertussen een hapje eten. Toen we een uur la-
ter bij de auto kwamen, gaf de display van het laadstation aan dat er 
van error sprake was waardoor er weinig kwh was bijgeladen. Op zijn 
minst gezegd vind je dat niet leuk. Kijk dus altijd op je App of de laad-
paal in werking is, zorg er ook altijd voor dat je nog een 50 km kunt 
rijden op het moment dat je gaat laden. Een andere tip zou kunnen 
zijn dat je bij het kiezen van een snellader via je App, in de buurt een 
tweede alternatief bepaalt. In Limburg kwamen we er achter dat dit 
aardig wat gezoek kan schelen. Al met al: heel goed te doen, wel even 
plannen.  Van al onze laadmomenten verliep er 85 % naar wens dus 
de kinderziekten moeten er voor 2035 nog even uitgehaald worden.

Met je E-V naar Zuid Frankrijk een avontuur?

Meer Nieuws op: 
www.angerlosnieuws.nl



De wijkagent vertelt…

Jerrycans
In de nacht van 20 op 21 mei 
zijn rond middennacht bij 
een haven aan de Marsweg  
in Lathum meerdere  
jerrycans met benzine  
gestolen uit een boot. De 
verdachte is vermoedelijk 
met een klein motorbootje 
naar de haven gevaren en 
heeft hier van een boot de 
jerrycans benzine gestolen.

Wielbouten
Op de Gemeint in Giesbeek is in de nacht van zaterdag 21 mei 
om 03.43 uur door een nog onbekende man een poging tot 
zware mishandeling gepleegd. De man heeft bij meerdere velgen 
van een personenauto wielbouten eruit gedraaid. De eigenaar 
van deze auto kwam tijdens het rijden erachter dat er mogelijk 
iets mis wat met zijn auto. Bij de garage bleek dat er meerdere 
wielbouten eruit waren gedraaid. Van dit misdrijf zijn beelden  
beschikbaar op mijn Instagram: wijkagent_Florus. Wanneer  
iemand weet wie dit mogelijk gedaan heeft, dan hoor ik dat graag. 

Criminelen in huis?
Samen met gemeente Zevenaar en de Odra heb ik meerdere 
bedrijven bezocht in Angerlo. Dit vanwege ondermijning van 

en een stukje bewustwording over criminelen, die op zoek zijn 
naar schuurruimte om o.a. drugslabs op te zetten. Alle bedrijven  
hadden de zaken goed voor elkaar. Zo hoorden we van enkele  
ondernemers dat ze wel eens waren benaderd door vage  
figuren die op zoek waren naar een ruimte voor hun hobby  
of nieuw bedrijf. Wees er dus bedacht op! En wanneer je  
ruimtes in de verhuur hebt, kijk dan af en toe even om het  
hoekje of alles wel in orde is

Tuindeur
Op de Klaverweide in Giesbeek is een vernieling/poging tot  
inbraak geweest aan de achterzijde van een woning. Hier hebben 
daders tussen woensdag 25 mei 22.00 uur en donderdag 26 mei 
12.00 uur een tuindeur vernield. 

Afvaldump 
Op de Bevermeerseweg in Angerlo is door een getuige gezien 
dat een man op donderdag 26 mei rond 14.00 uur afval in de 
bermen dumpte. Het afval bestond o.a. uit planken en balken. 
Toen de melder de verdachte betrapte, liep deze snel naar zijn 
auto en reed weg. De verdachte zal worden ontboden op het 
bureau om een verklaring af te leggen. 

Varen
Afgelopen weekenden hebben ik en diverse collega’s vrij veel  
gevaren met de politieboot op de IJssel en de Rhederlaagse  
Meren. Er zijn diverse bekeuringen geschreven voor o.a. te snel 
varen en varen zonder vaarbewijs. Helaas was het niet altijd 
mooi weer en hebben we daardoor een aantal vaardagen gemist. 
Hopelijk verbetert het weer aankomende tijd en kunnen we er 
regelmatig op uit. 

Spreekuur 
Er is elke donderdag avond spreekuur van 19.00 tot 21.00 
uur. Oneven weken in het Dorpshuis Angerlo. De even weken  
bij de brandweer in Giesbeek. Zoek je contact? Ik ben via  
Instagram te benaderen (@wijkagent_Florus) of via e-mail:  
florus.noppen@politie.nl. Bij spoed bel je 112. Bij dringende  
zaken, die geen spoed zijn, bel je 0900-8844. 

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

      @wijkagent_florus
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Zondagmiddag 26 juni is de eerste editie van het Giese Kultur 
Café. Dit is een nieuw initiatief in Kulturhus De Brede Blik in 
Giesbeek. Van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt in de grote zaal 
van het kulturhus een verassend programma met live muziek 
aangeboden. De zaal gaat al open vanaf 13.30 uur. 

Voor de eerste editie zijn een behoorlijk aantal, voornamelijk 
plaatselijke, muzikanten al enige tijd aan het repeteren om een 
leuk en gevarieerd repertoire uit te voeren. Extra bijzonder: 
groep 8 van de Paulusschool uit Giesbeek gaat enkele liedjes 
van hun eindmusical ten gehore brengen. 

Het is de bedoeling om het Giese Kultur Café met regelmaat 
te organiseren met een programma dat kan bestaan uit muziek,  
poëzie, film, sketches of combinaties hiervan. Ook is er een 
‘open podium’ voor plaatselijk nieuw talent. 

Een entreekaart is € 3,50 inclusief een kopje koffie/thee.  
Kaarten voor 26 juni kunnen alleen vooraf besteld  
worden via: kulturhusgiesbeek@gmail.com o.v.v reservering  
GIESE KULTUR Café. Je krijgt daarna bericht over de  
betaalwijze van de bestelde kaartjes. 
De zaalbezetting is ruim van opzet en VOL = VOL, dus wees op 
tijd met bestellen. 
De organisatie van het Giese Kultur Café verwelkomt u graag 
op 26 juni in de Brede Blik waar om klokslag 14.00 uur het  
programma van start gaat. 

Eerste editie van Giese Kultur Café op 26 juni
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In het Angerlo’s Nieuws van maart van dit jaar heb ik Michel 
 Jansen geïnterviewd, omdat hij in april mee ging doen met de 
Invictus Games in Den Haag. In dat gesprek vertelde hij mij  
hoeveel zin hij in de Invictus Games had, om samen met zijn 
gezin naar Den Haag te gaan. Ook vertelde hij hoe belangrijk zijn 
hulphond voor hem is en hoe deze hond zijn leven veranderd 
heeft. 

Wij zouden ook met z’n allen in onze dorpen iets kunnen doen, 
zodat meer mensen, die dat nodig hebben, in aanmerking kunnen 
komen voor zo’n geleidehond. We zouden allerlei plastic doppen 
kunnen sparen. Deze doppen zijn namelijk geld waard. Hiermee 
ontlasten we het milieu en steunen we KNGF Geleidehonden. 
De opbrengst hiervan gaat namelijk naar de opleiding van die 
honden. 

Welke doppen?
Allerlei plastic doppen van flessen en fruitsappakken. En doppen  
van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelen,  
wasbolletjes en deksels van potten pindakaas of chocopasta.  
Ook doppen van shampoo, zepen en deodorant kunnen  
ingeleverd worden.  

Hoe inleveren?
Het is heel belangrijk dat deze doppen schoon en droog  
ingeleverd worden, want ze worden op verschillende  
inzamelpunten opgeslagen. Lipjes van metaal of karton of een 
rubberen rand in of aan de dop vervuilen het recycleproces. 
Bij sportdrankdoppen mag zelfs het kleine doorzichtige plastic  
dopje weggehaald worden. 

Waar inleveren?
De gespaarde doppen kunnen afgegeven worden bij Michel 
Jansen, Wethouder Wieggerstraat 43 in Giesbeek en/of Carla 
Spronk, Wethouder Jan Teeringstraat 16 in Giesbeek.  Dit kan in 
één zak aan de deur gehangen worden. Via dit inzamelpunt gaan 

Plastic doppen sparen voor de geleidehond

de doppen naar een opslagdepot, waar een grote bouwcontainer 
staat.  Als de container helemaal vol is met doppen gaat deze per 
vrachtauto naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent 
aan KNGF geleidehonden. 

Wanneer er ook een verzamelpunt van doppen in Angerlo en 
Lathum is, horen we dat graag. Dit kunnen we dan vermelden in 
Angerlo’s Nieuws. En ook zou Carla Spronk deze doppen dan in 
Angerlo en Lathum eventueel wel willen ophalen. 
Voor meer info kijk op www.geleidehond.nl/doppen. Op de  
website en op de doppenactie Facebookpagina van KNGF  
Geleidehonden is de meest recente informatie te vinden. 
Hoe mooi zou het zijn als we daar met z’n allen een bijdrage aan 
kunnen leveren!

Geschreven door:  Anneke Nijman

Na een onderbreking van twee jaar kan de jeugd van Giesbeek  
dit jaar weer strijden om die fel begeerde titel van het  
jeugdkampioenschap. Er zullen dit jaar 3 wedstrijden worden  
gevist. Op dinsdag 21- en 28 juni en vrijdag 8 juli.
Wil je graag mee doen met deze viswedstrijden en ben 
je vijf jaar of ouder en jonger dan 14 jaar, geef je snel op via  
onsgenoegengiesbeek@gmail.com
of op telefoonnummer: 06-2033 9197.
Deelname is gratis. Heb je nog geen visspullen dan wordt  
daarvoor gezorgd. Kom onder begeleiding van een ouder/ 
verzorger! Verzamelen 17:45 uur aan de Wetering.
Er wordt geloot aan de waterkant. Er zal worden gevist van 
18:15 tot 20:00 uur.
De gevangen vis wordt gemeten. Familie en vrienden zijn van 
harte uitgenodigd om de vissers aan te moedigen en hier en 
daar te assisteren. Maar, de kinderen moeten zelf de vis vangen.
We zien jou graag aan de waterkant !!!

Jeugdviswedstrijden H.S.V. Ons Genoegen Giesbeek 
gaan weer van start!
Ingezonden door: De jeugdcommissie H.S.V. Ons Genoegen Giesbeek



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?
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Agenda
Open Tafel. Kosten € 8,50.  Aanmelden minimaal 1 dag tevoren bij 

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

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

19 juni  Uutkiek Mietvelder Openluchtfestival
 Aanvang 11.00 - 17.00 uur
 Locatie: Camping Mietvelder, Ganzepoelweg 12, 
 6986 CM Angerlo 09-04-2022     
25 juni Verjaardagsconcert ‘Samen 200 jaar!’ Nieuw  
 Leven Angerlo en St. Gregorius Giesbeek bij Huis 
 Bingerden in Angerlo. Aanvang: 19.00 uur.  
 De toegang is gratis!
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

28 aug. Start voetbalseizoen 2022/2023, 

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

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

Irma en Felix van Bavel • Bridgeclub Angerlo • Anton en Marjan Rabe-
ling • Jos en Monique Worm • MJ. Dieperink-Oldenboom • Leo en Truus  
Engelsman • Pelo Industrietecniek B.V. • Ir. C.J. Van Velzen • Uit de Verf  
Communicatie • Jan en Willie den Hartog-van Beek • J.M.W.M. Pelgrim- 
Onstein • Jan en Dies te Kortschot • Rudie en Ingrid Verheij-van Middelkoop 
• Stg. Vrienden van de Giese Toren • Gerard en Ria Soethof • Jan en Dinie  
Ubbink-Huibregtse • Adriaan Witjes • Hr. W. Dekkers en Mevr. K. Boxem 
• Harry en Ida Oostland • Wendy en Gerwin Zwaan • H. Heeroma • Ans 
en Michel Szoltek • H.L. Dolman-v. Zadelhof • Gerard en Ria Soethof •  
Ontspanningsver. V. Ouderen Angerlo • E v,d, Kamp v. Rooyen •  
Til Witjes Wieggers • A.J.G. Wieggers • PC-arts • Christine Damesmode  
Arnhem • Regien en Hans Becker • Theo en Hermien Pelgrim • J.W. Dekkers-
Beekman • Johan en Bep Geurds • V.V. Angerlo Vooruit • Familie Cunningham •  
H. Wolters • Hennie Otten • C.V. De Deurdouwers • B. Klein Herenbrink • 
J.A.J. Soethof-Kuijf • Dental lab Jan Mulder • Corrie en Frans Worm • 1 Karin 

en Willy v. Haren • Vrouwen van Nu Angerlo • Gerard en Thea Raben • 
Hilco Peters • Wim en Marietje Lourens • Dik en Margy Bril • J. Zuydam-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 Heu-
nen • Harold en Jacqueline van den Boom • Ruud en Joke Cornelissen • Otto 

en Sabine Salomons • H. Groenewoud en K. Groenewoud-Idema • G. Hendrik-
sen 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 • Acupunctuur De Liemers • Wim en Maria 
Hermans • Kees en Mia Goes • Harrie en Liesbeth Knuman • Mieken en Jan 
Deen • Henk en Ineke Kok • Albert Heijn Rene Lukens • H. Gronloh en R. van 

Dijk • N. Wieggers-Vermeulen • Hans en Susan Driessen
 

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

 Vv Angerlo Vooruit
29 aug. Inschrijving volksspelen (de Meent)
 Oranjevereniging
31 aug. Opening Oranjefeest (de Meent)
 Oranjevereniging
31 aug. Kermisparty (café d’n Uutkiek) 
 Café d’n Uutkiek

1 sept. Oranjefeest (de Meent)
 Oranjevereniging
2 sept.  Oranjefeest (de Meent)
 Oranjevereniging

 9 okt. Bowlingdag (Besloten)
 Primalado

29 oktober Exit Party (de Meent
 Cv de Deurdouwers
30 okt. Pronkzitting (de Meent)
 Cv de Deurdouwers

Gezocht: AN-Supporter
Het Angerlo’s Nieuws: Eigen nieuws, op papier gezet door mensen uit onze dorpen. Allemaal vrijwilligers die zo op hun manier  
een steentje bijdragen aan onze dorpen. Wij kunnen echter niet verder zonder een extra financieel zetje in de rug. Daar-
om vragen wij u lid te worden van de AN-supporters; een harde kern lezers die ons financieel ondersteunen. U betaalt als  
AN-supporter € 24,00 per jaar voor 12 edities en krijgt daarvoor een ereplaats in ons supporterscolofon, dat vast onderdeel 
is geworden van het Angerlo’s Nieuws. 

Doe mee, wordt AN-supporter
U kunt het bedrag overmaken naar: ‘Stichting Angerlo’s Nieuws’ IBANnummer NL 50 RABO 0321 6455 29 onder vermelding 
van ‘Angerlo’s Nieuws-supporter’. Het Angerlo’s Nieuws kan niet zonder u.



20 • 18 juni 2022

Kom gezellig borrelen bij de Kom gezellig borrelen bij de 

openhaard met familie, vrienden openhaard met familie, vrienden 

of met collega’s en vraag naar of met collega’s en vraag naar 

onze heerlijke borrelplanken.onze heerlijke borrelplanken.  

Ook tijdens het bowlen zijn deze aan te bevelen.
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  HET VEERPONTJE VAART  

DAGELIJKS VANAF 10.00 UUR!DAGELIJKS VANAF 10.00 UUR!

Koffie en gebak vanaf 10.00 uur.Koffie en gebak vanaf 10.00 uur.

Lunch vanaf 12.00 uur. Lunch vanaf 12.00 uur. 

Diner vanaf 16.00 uur. Diner vanaf 16.00 uur. 

De keuken sluit om 21.00 uurDe keuken sluit om 21.00 uur


