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Sem
Je kunt hier nog lekker wandelen en, zeker 
buiten het seizoen, je honden de vrijheid 
geven. Rond de plas is er een permanente  
‘doggy date’ gaande. Je kent er zowat  
iedereen wel, buurtgenoten toch meestal,  
en wie je nog niet kent: honden en  
kinderen zijn de beste manier om snel 
contact te maken. Sem is op zondag altijd  
aanwezig. Een vrolijke en flinke Friese  
stabij die lekker rondrent, wel contact 
met andere honden maakt, maar ondanks 
de nog aanwezige ballen niet dominant 
is. Toon is zijn baas, al past dat begrip 
hier niet echt. Sem is al zeven jaar niet  
opgevoed en past ook daarom perfect bij 
Toon. Ze houden elkaar zo ongeveer in 
de gaten en meer is ook niet nodig, want 
uiteindelijk weten ze beide waar de auto 
staat voor de terugreis. 
Alles goed tot die fatale dag.  
Ambulancebroeders hebben Toon thuis op 
de bank gelegd, dekentje erover, maar dit 
lichaam zal nooit meer warm worden. Sem 
doet wat hij altijd doet, gaat bovenop z’n 
baas liggen. In alle onrust is dit vertrouwd. 
Sindsdien halen wij Sem regelmatig op. De 
energie van deze hond is de bazin wat te 
veel en dus rent hij met onze club mee. 
Herinneringen slijten, ook bij hem. Eerder 
stopte hij automatisch bij de tweede bank, 
veel verder liepen zij samen niet. Nu is 
er de roedel en rent hij mee, veel verder. 
Hij heeft wel oog voor Kato, onze hond.  
Beetje liefde, maar vooral diegene met wie 
hij weer naar huis rijdt.
Wij praten nog regelmatig over Toon, 
nooit zonder glimlach, want het was een 
speciaal karakter. Een hele goeie, net als 
zijn hond.

Informatiebulletin voor

Angerlo, Giesbeek en Lathum
Jaargang 23 - Nummer 7 

Zaterdag 16 juli 2022

Vervolg op pagina 3

Geschreven door:  Geert Wieggers

10 jaar Dreamfields langs Rhederlaag

Na twee jaar afwezigheid is The Matrixx weer neergestreken in de uiterwaarden van  
Rhederlaag om daar met verenigde krachten weer een mooi eendaags dance- en  
muziekfestival op te bouwen. Voor het Angerlo’s Nieuws had ik het geluk om  
woordvoerder Twan op het terrein te ontmoeten. De dag voor het grote spektakel gunde 
hij mij een blik achter de schermen. Deze makkelijke prater was trots en erg blij dat hij bij 
prachtig festivalweer circa 300 mensen bezig zag om het terrein nog meer vorm te geven. 
De tijdsdruk liep op en na corona was de personele werving ook een moeilijk punt. “We 
gaan het redden!” zei hij zelfverzekerd. Ik voelde me gelijk een stuk rustiger, want ik wilde 
hem niet in de weg lopen. “Vannacht en morgenvroeg de laatste puntjes, maar als ik het 
zo zie dan lukt het ons”. Na 10 jaar ervaring op dit terrein geloofde ik dat direct, want 
ervaring straalde hij uit. Als eerste bracht hij mij naar de ingang om te laten zien hoe de 
toestroom van de bezoekers was geregeld met de ticketcontrole en de kluisjes. Vervolgens  
gingen we naar de zogenaamde ECC (Event Control Centre) waar diverse camera’s 
een duidelijk beeld geven van het terrein, weersverwachting en de drukte van verkeer 
op het omringend wegennet. Een prachtige hightech ruimte dat me doet denken aan de  
meldkamer van de ANWB. “Morgen op de Dreamfieldsdag zitten hier ongeveer zeven 
mensen, die alles met hun wakende ogen en vele camera’s in de gaten houden”, gaf de 
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AutoScheers
Wĳ doen alles voor uw auto

Al 25 jaar doen wij alles voor uw auto
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Kom op 8 oktober naar de Open Dag bij Royal Eijkelkamp!

Royal Eijkelkamp nodigt u van harte uit voor Open Dag op 
zaterdag 8 oktober 2022 in Giesbeek. Deze dag laten wij 
u zien waarin Royal Eijkelkamp nu, én in de toekomst het  
verschil gaat maken.

Begonnen als dorpssmederij is Royal Eijkelkamp uitgegroeid  
tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat sinds 1911 
slimme oplossingen voor bodem- en waterprojecten  
bedenkt, ontwikkelt, produceert en levert. 

Het programma bestaat uit een veelzijdig aanbod van  
workshops, demonstraties en rondleidingen. Altijd al eens een 
Sonic Drilling Rig in werking willen zien, willen meedoen aan 
de grondboorwedstrijd, benieuwd bij wat voor internationale 
projecten Royal Eijkelkamp betrokken is, wat er allemaal bij 
de oude manege gebeurt of welke interessante vacatures er 
zijn? Kom langs op 8 oktober!

Meer informatie over de Open Dag volgt op onze compleet 
vernieuwde website royaleijkelkamp.com en via Angerlo’s 
Nieuws.
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teamleider van de ECC aan. Naast de ECC is een tijdelijke  
politiepost ingericht waar eventueel vervelende dingen, die niet 
op een festival thuishoren, kunnen worden afgehandeld. Naast 
de talrijke containers voor drank en eten stond de technische 
unit op een vrachtwagen waar het geluid wordt gemeten en  
aangestuurd. Er zijn namelijk drie meetlijnen uitgezet buiten  
het festivalterrein. Zo is er één in Lathum,  één richting de  
Groenestraat/Bandijk en één richting Giesbeek/Muggenwaard.  
Vanuit deze meetpunten kan men in de technische unit  
waarnemen of men aan de afgegeven geluidsvergunning voldoet. 
Gaat dit erboven dan kan men van hieruit het betreffende podium 
aansturen voor correctie. Dit gebeurt op een dusdanige manier  
dat andere podia hier geen hinder van ondervinden. Diverse  
façetten spelen een rol, zoals de windrichting, regen en het ge-
drag van het geluid over het water van Rhederlaag. Op de EHBO-
post even verderop zijn op zaterdag tussen de 20 en 25 mensen 

die eerstelijns hulp kunnen bieden, vertelde Twan. Nadat we de  
afvalstraat passeerden, kwamen we bij het Hardstyle podium dat 
tegen het zanddepot van de K3 Delta is opgebouwd. Een geweldig 
groot opgebouwde vogel met twee reusachtig kleurrijke vleugels 
is van veraf goed te zien. Dichtbij zie je de details en een batte-
rij aan muziekboxen en in het midden het altaar voor de DJ. Er 
staat een breed scala aan artiesten van de Snollebollekes, Shirak,  
Chocolate Puma, La Fuente, Partysquad tot Kraantje Pappie, 
om er wat te noemen. Via dit podium terug langs de waterkant 
met dit keer door het lage water een breed zandstrand gevuld 
met hangmatten en ligstoelen. Het gehele terrein is erg creatief  
ingericht en langs de rand aan de zijde van de Muggenwaard 
de hoek van Herrie met Gerrie. Via de VIP lounge achter de  
schermen van de main stage waar men nog druk bezig is met 
licht, geluid en rookmachines.  Een geweldig hoog decor met aan 
de achterzijde zwart doek en aan de voorzijde diverse Egyptische 
afbeeldingen van goden en godinnen. “Zo zie je”, aldus Twan “het 

festival duurt slechts één dag, maar alleen al de decorbouwers 
zijn zes dagen bezig en iedereen doet zijn best om er echt iets 
moois van te maken. We verwachten morgen 35.000 mensen dus 
het wordt erg gezellig en circa 1.200 mensen voor achter de bar, 
catering, beveiliging en zo.”Twan gaf verder aan dat de organisatie 
de omwonenden van Dreamfields Festival zo goed mogelijk van 
informatie voorziet. “Zo houden we het evenement leuk voor 
bezoekers én omwonenden. De direct betrokken omwonenden  
ontvangen tijdig een brief van de organisatie met alle  
informatie.” We waren bijna het terrein rond toen Twan mij een 
vraag stelde: “Jij komt hier uit de buurt, hoeveel kaarten denk jij 
dat we aan Zevenaarders hebben verkocht?” Ik gaf een schatting 
van circa 4.000. Nee, zei Twan. ”Kijk hier op deze tabel en zie 
dat het er 8.800 zijn.” Korte rekensom: dat is 25% en daarmmee 
mag je Dreamfields dan best een regio festival noemen. Hopelijk 
komen er veel met de fiets, want we hebben ruimte genoeg voor 
fietsen. We schudden elkaar de hand en ik dank hem hartelijk 
voor de rondgang, het zien van de techniek, geluidmeting, catering, 
etc. en ging op mijn eigen fiets huiswaarts.  

Vervolg van voorpagina
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De afdeling Angerlo van de Vrouwen van nu hebben op  
woensdag 29 juni het seizoen afgesloten met een mooie tuindag 
bij een bostuin in Eerbeek. Aansluitend hebben de vrouwen een 
heerlijke lunch gebruikt bij de Priesnitz Hoeve in Laag-Soeren.  
Om het eerste halfjaar van 2022 echt goed af te sluiten,  
hebben zij op 30 juni een lezing gevolgd van eethistoricus Manon  
met een proeverij over 2000 jaar culinaire eetgewoonten.  
Geweldig dat de Romeinen hun  maaltijden zeer smaakvol konden  
bereiden ook met specerijen! Deze avond konden de vrouwen 
ruiken aan de specerijen ‘van toen’, proeven van de maaltijden 
en ook leren over fermentatie van gerechten in een tijd dat 

er geen koelkast was. Kortom, het waren twee leuke dagen. 

Vrouwen van nu in Angerlo starten weer op 26 september 
met als spreekster mevrouw Lineke van der Kwaak, die haar  
waargebeurde levensverhaal vertelt. Toen zij in ondertrouw 
ging, kwam ze tot de ontdekking dat zij een andere biologische  
moeder had dan gedacht.

Wilt u meer weten over de Vrouwen van nu, dan nodigen wij u 
vrijblijvend uit om op 26 september eens een kijkje te komen 
nemen. Aanvang is om 19.45 uur in De Meent in Angerlo.

Vrouwen van nu vertellen over leuke uitjes
Ingezonden door: Vrouwen van nu Angerlo e.o.
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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        € 4.900,-
BTW voordeel  €    770,-
Restantbedrag  € 4.130,-

Actiecode: #JULI 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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De Dorpen

In de lach 
geschøte!?

Straffen helpt niet. Ei in de opvoeding van ow 
kinderen veul straf, dan leren ze ut stiekum 
te doen. En de straf diej geef, mot steeds 
strenger worden heur of lèès je ok vaak. 
Ik weet niet welke ervaring dei eiges hebt 
met straffen, mor dur zit nutuurluk wat in 
dat negeren vant gedrag dei liever niet hebt, 
ok wel helpt, soms wel bèter dan straffen. 
Zo probeer je us wat uut. Ik had un keer 
in de wiskunde les diek gaf aan un klas van  
vieftienjoarugen, un jongen  die met  
vliegtuugies achter mien rug gooide nor un 
ander. Umdat ut bord un bietje spiegelde zag 
ik ut en hi-j had nog wat andere dingen op 
zien kerfstok dus zei ik: wi-j maken zo noa 
de les effen un babbeltje. Noa de les gaf ik 
um tien blaadjes en most ie veur straf tien  
verschillende vliegtuugjes bouwen en die 
deur de klas smieten. Noa drie verschillende  
typen gebouwd te hebben was zien  
creativiteit op en wilde hi-j stoppen, hi-j zou 
verder niet meer dit soort dingen doen en 
doar moj dan mor un bietje op vertrouwen  
as ze dat zeggen. Bi-j de opvoeding moj  
nameluk ok van ut positieve uutgoan. Laats 
echter maakte ik mien ontzettend kwoad 
umdat un instantie niet op de correcte  
manier strafte. Ut ging um un øvertreding in 
de sport. Joaren gelejen waren un bepoald  
soort øvertredingen gebruukeluk in ut  
Amerikaanse basketbal. Um dat un halt toe 
te roepen straften ze de speulers met un 
boete van 100.000 dollar per øvertreding.  
Binnen de kortste keren waren die  
øvertredingen verleden tiet. Ik maakte mien 
in dit geval kwoad øver de laksheid bi-j ut 
opleggen van straffen int wielrennen. Ei as 
sprinter van de lijn afwiek dan breng je de 
ander in gevoar. Umdat die jurys int geheel 
niet konsequent straffen vind ik ze mede 
schuldug aan bi-jvoorbeeld ut in de hekken 
ri-jen van Fabio Jacobsen. Ge loat ut ow wel 
uut de kop ei weet dat van de lijn afwieken  
in de sprint, ow un boete oplevert van 
un ton of un ander hoog bedrag. Dus de  
“schuldigen” van ut feit dat Jacobsen un 
poos deur un rietje het motten èten:  
Groenewegen, wielerjurys die hier niet  
consequent op reageren, en Jacobsen eiges 
hi-j had ok in kunnen houwen toen die zag 
da ut fout zou kunnen goan. 

In de kleine zaal van Centrum de Meent in Angerlo heerst een gezellige sfeer.  
Bezoekers zitten aan de gedekte tafel met elkaar te kletsen in afwachting van de soep 
die door vrijwilligers wordt opgediend. Kom je voor het eerst eten bij de Open Tafel? 
Dan zorgt gastvrouw Rikie dat je je al gauw op je gemak voelt. 

Elke dinsdag in de even weken levert een cateringbedrijf smakelijke soep en een  
heerlijk hoofdgerecht uit eigen keuken. Het toetje is steeds weer een verrassing waar 
de vrijwilligers zorg aan besteden.
Wil je ook een keer deelnemen aan de Open Tafel van Caleidoz? Meld je dan vóór 
vrijdag 12.00 uur aan bij Rikie Giesen T. (0313) 472 888  of via de Servicedesk van 
Caleidoz T. (0316) 243 204 ma t/m vr 9.00-12.30 uur. Je bent van harte welkom. 
Centrum De Meent, Pr. Margrietlaan 3A Angerlo. Een bezoek aan de Open Tafel kost 
€8,50 per keer.

Ingezonden door:  Hanny Berendsen-Meurs

Eet jij ook mee?

Zoals vele van jullie weten zijn er tijdens Koningsdag ongeveer 100 ballonnen de lucht 
in gelaten door de jeugd van Giesbeek.
We hebben 2 kaartjes terug mogen ontvangen.
De ballon van Novi de Keijzer kwam het verste. Zelfs helemaal in België. 
De ballon van Mason Bronkhorst kwam iets minder ver maar toch een mooie 2de 
plaats.
Beide winnaars hebben een cadeaubon ontvangen en mogen hier zelf wat leuks voor 
uitzoeken.
Wij hopen op een nog grotere opkomst aankomend jaar!!

Uitslag ballonnenwedstrijd  
Koningsdag
Ingezonden door:  Jeugdraad Giesbeek

Van maandag 13 juni t/m donderdag 16 juni hebben wij eindelijk weer een  
avondvierdaagse kunnen houden. Er was een mooie opkomst. En met vernieuwde 
routes en droog weer waren het 4 dagen van gezelligheid en plezier.
Helaas was er dit jaar weinig animo voor de 10 kilometer ( op 2 stoere mannen na 
) dus hebben we moeten beslissen om deze dit jaar niet door te laten gaan. Helaas.
Ondanks dat heeft iedereen na de 4de dag lopen zijn / haar welverdiende medaille  
gekregen, nadat we na een heerlijk ijsje en onder de gezellige begeleiding van  
Gregorius gezamenlijk over de eindstreep kwamen.
Wij vonden het weer erg leuk om dit voor jullie te mogen organiseren en hopen op 
een nog grotere opkomst volgend jaar. En vergeet dan niet de 10 kilometer is ook 
heel erg leuk. 

Avondvierdaagse 
Ingezonden door:  Jeugdraad Giesbeek
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De heer Henk Huuskes is 70 jaar lid van de vakbond, de heer 
Henk Wieggers 60 jaar lid en de heren Frans Wieggers en Jan 
Heezen beiden 50 jaar lid. Jan Heezen is inmiddels verhuisd naar 
Noord Brabant, ik maak met de overige drie heren een afspraak. 
We treffen elkaar bij Henk Huuskes en zitten met z’n vieren 
aan de ronde tafel. Het wordt me snel  duidelijk dat hier heel 
veel kennis van heel veel memorabele momenten, die Giesbeek 
en ver daar buiten rijk is, aan tafel zit. Afgezien dat het heel  
bijzonder en interessant is wat deze heren allemaal weten en 
vertellen, is  het de kunst om in gesprek te blijven waarvoor we 
bij elkaar zijn. 

Waarom was je bij de vakbond gegaan?
Henk Huuskes: “Ik was als landarbeider in de agrarische sector 
op de boerderij begonnen. Zo ging ik van de ene naar de andere 
boerderij. We werkten 12 uur per dag en begonnen ‘s morgens 
om 5.00 uur. Jan Peelen, de vakbondsman van de Agrarische  
sector maakte me lid van de Katholieke Agrarische  
arbeidersbond. Later ben ik in de bouw gaan werken.”

Henk Wieggers: “Na de LTS ging ik bij de Rijnbouw werken.  
Om 6.00 uur ging ik op de fiets naar het oude Gemeentehuis te 
Angerlo en een busje bracht ons naar het eerste bouwproject 
in Winterswijk. Mijn vader kreeg van Dries Vreeman en Herman 
Kelderman te horen dat die zoon van hem als bouwvakker lid 
moest worden van de vakbond. We hadden een boekje van de 
vakbond met zegeltjes, die we voor vakantie konden inwisselen 
voor vakantiegeld.” 

Frans Wieggers: “Na de LTS ben ik begonnen bij Senhorst  
Electra. Vervolgens ben ik bij Installateurs in Doesburg en Velp 
gaan werken. Mijn laatste werkgever was Ziekenhuis Rijstate, 
waar ik 33 jaar bij de Technische Dienst heb gewerkt. Iedereen 
bij ons thuis was lid van de vakbond, dus ik ook.”

Waarom zijn jullie nu nog lid van de vakbond?
Henk Huuskes: “Ik vind het heel erg belangrijk. De vakbond zet 
zich in voor de leden en ook voor de senioren. Je krijgt ook 
maandelijks een blad met allerlei informatie. Ik ben van de bond 
van de Agrarische Sector naar de Bouw- en Houtbond gegaan 
en vervolgens naar de Abva/Kabo.”

Henk Wieggers: “De vakbond zorgt voor verbinding. Vroeger 
was er één keer per jaar een jaarfeest en waren er jongeren 
weekenden, die heel gezellig waren. Dat is nu helaas niet meer 
zo. Ik ging van de Bouw- en Houtbond naar de Abva/Kabo. Het 
lidmaatschap van gepensioneerden kost de helft, dus ongeveer  
€ 8,80 per maand. Dus dat valt wel mee.” 

Frans Wieggers: “De vakbond vind ik van groot sociaal belang. 
Toen ik nog werkte, heb ik ook altijd geprobeerd om jongeren  
lid te maken. De meeste mensen kennen de vakbond  
alleen van de stakingen. Maar in mijn werkzame leven heb 
ik slecht twee keer gestaakt. De vakbond zit ook bij de  
salarisonderhandelingen aan tafel en nemen het op voor de 
werknemers.” 

Geschreven door:  Anneke Nijman

Vier Jubilarissen van de vakbond FNV van 
respectievelijk 70,60 en 50 jaar lid gehuldigd!

Kijk voor meer informatie op 
www.angerlosnieuws.nl



Volle zaal, gezellige sfeer en deze keer allemaal muziek tijdens 
de eerste editie van het Giese Kultur Cafe op zondagmiddag 
26 juni jl. En na afloop een staand applaus voor de voornamelijk  
Giesbeekse muzikanten en veel positieve reacties. Dat was 
het resultaat van maanden repeteren, ook online, in de  
lockdown-periodes.

Aan deze eerste editie werd ook door een aantal kinderen 
uit groep 8 van de Paulusschool meegewerkt. Zij openden het  
programma met enkele liedjes uit de eindmusical en droegen 
enkele gedichten voor. Deze deelname was helemaal top. Zo 
konden ze alvast een beetje proeven van het optreden voor 
publiek op een groot, uitgelicht podium in aanloop naar hun 
eigen eindmusical.

Het was een gevarieerd programma met veel bekende muziek, 
gebracht in diverse samenstellingen. Sommige liedjes door twee 
of drie muzikanten, maar ook nummers met 8 of 9 muzikanten 
tegelijk. Deelnemende muzikanten bij deze eerste editie waren: 
Ben Beekman, Antoon Wieland, Jacques Verkerk, Jan Rooding, 
Geert Wieland, Marco van den Boogert, Ronald Lubbers, Simon 
Lubbers, Toon Worm, Harry Teering, Karin en Suzanne Beekman,  
Carien Schonewille en Wim Lourens. De belichting werd 
door Abel Brouwer en geluidstechnici Toon Worm en Oscar  
Salomons verzorgd. In het middagprogramma waren ook  
voldoende pauzemomenten om even te socializen en onderling 
de laatste nieuwtjes uit te wisselen.

De groep muzikanten, 14 in totaal, heeft in de nabespreking hun 
medewerking al toegezegd voor een volgende keer. Er komt dus 
zeker een volgende editie van het Giese Kultur Cafe, op een 
zondagmiddag. De invulling daarvan wordt dan waarschijnlijk 
een mix van muziek met iets anders, zoals cabaret, poëzie, film 
of misschien wel een expositie.

NB: Terwijl ik dit schrijf, wordt er al weer gewerkt aan de  
‘inhaalversie’ van Het Giese Podium van maart 2020. Deze staat 
nu gepland voor zaterdagavond 5 november 2022 in Kulturhus 
De Brede Blik. Deze Giese Podium show was destijds (maart 
2020) al uitverkocht maar mogelijk komen er voor aanstaande  
5 november nog kaartjes vrij. We houden u hiervan op de hoogte.  

Zeer geslaagde eerste editie 
Giese Kultur Cafe in Kulturhus De Brede Blik

Aan de eerste editie van het Giese Kultur Cafe, op 26 juni in 
Kulturhus De Brede Blik, deden ook enkele kinderen uit groep 
8 van de Paulusschool Giesbeek mee. Ze zongen enkele liedjes 
uit hun eindmusical en droegen ook enkele gedichten voor. Aan 
een paar kinderen werd gevraagd wat ze ervan vonden:

Kyrsa Witjes: Ik was een klein beetje zenuwachtig toen we  
gingen repeteren en al helemaal toen de podiumgordijnen  
opengingen! Ik vond het een superleuke dag en ik hoop dat we 
dit vaker mogen doen.

Duuk Verhey: Ik vond het erg leuk, maar ook spannend. Toen 
we gingen repeteren kreeg ik een headset met een microfoon 
op en ik hoorde mezelf luid en duidelijk. Dat was wel even  
wennen. Toen daarna alles voor het ‘echie’ was, was het  
superleuk, want in een groep zingen is altijd gezellig.

Destiny Roelofsen: Ik vond het superleuk. Ik mocht een gedicht 
voordragen van Marc de Bel.  Het was heel erg spannend, maar 
het ging heel goed. Ik vond ook dat het heel goed georganiseerd 
was. Het was gezellig en het ging allemaal goed. Ik heb ervan 
genoten.

Farah Stuart: Zondag mochten we als groep 8 optreden bij 
het Giese Kultur Cafe. Ik vond het echt heel erg spannend. Toen 
de podiumgordijnen opengingen en we gingen zingen was dat 
echt heel leuk. Eerst kwam het liedje De Mix en daarna kwam  
meester Joop met een voorwoord en het gedicht ‘Kleur’. Toen 
kwam Imke met het gedicht ‘Meisjes zijn gevaarlijk’. Duuk deed 
het lied ‘Maskers af’ en Destiny het gedicht ‘Als je het maar 
weet!’ Tot slot deden we met Juf Karin, haar zus en de band ‘I 
Have a dream’ van ABBA. Ik vond het echt heel leuk en ik hoop 
dat we dit vaker mogen doen.

Kinderen over eerste Giese Kultur Café
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Wie is deze professor in Lathum? We kennen allemaal de  
tekeningen van wijze professoren in stripboeken of films, maar 
wie is Frank, wilde hij altijd al professor worden, hoe word je 
professor  en welke weg heeft hij bewandeld om dit te worden? 

Frank komt uit Noord Brabant, maar woont sinds 2009 samen 
met zijn partner Coby in Lathum.
Op 19 jarige leeftijd ging hij naar Wageningen om aan de  
Universiteit Wageningen Cultuurtechniek te studeren.  
Cultuurtechniek is het creëren van omstandigheden voor  
landgebruik en voor natuur om je heen. Natuur is goed voor 
onze gezondheid. 
Alvorens deze studie van 6 jaar afgerond was, begon Frank 
met een promotie onderzoek over versnipperde kleine bosjes.  
Vogeltjes die normaliter de beste plek voor een nest zoeken, 
lukt dit niet  bij versnippering van kleine bosjes. Het is beter 
om grotere landbouwgebieden en grotere natuurgebieden te 
creëren. 

Frank aan het woord: “Dit  
promotie onderzoek duurde 
4 jaar en het 5e jaar ga je dat  
resultaat verdedigen. Vervolgens 
heb ik een postdoc (voortzetting  
van het onderzoek, wat je reeds 
hebt verricht) gedaan om te  
kijken hoe het werkt. Vuur en 
begrazing in tropische savannes  
toepassen aan de hand van  
wiskundige modellen. Ik had nooit 
verwacht veel in de tropen te  
zullen werken. Dit project duurde 
twee en half jaar. Daarna ben ik 

overgestapt naar het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu) om dit voor de Nederlandse situatie te onderzoeken.  
Vanuit het RIVM ging ik naar Alterra (een Nederlands  
onderzoeksinstituut voor groene leefomgeving en onderdeel 
van de Universiteit Wageningen). Hier heb ik verder gewerkt 

aan biodiversiteit in de landbouw. Toen ben ik gevraagd om  
universitair docent bij de universiteit in Wageningen te worden. 
Lesgeven doe ik met plezier. Jongeren zijn enerzijds mondiger,  
maar anderzijds ook volgzamer. Online lessen volgen, dat 
haalt het niet bij de lessen op de Campus. Maar er zijn nu wel 
meer online  conferenties, waar we ons werk op die manier  
presenteren. 

Van universitair docent, waarbij je les geeft en studenten  
begeleidt, ben ik universitair hoofddocent geworden. Hierbij 
stuur je groepjes aan en daarnaast ben je het boegbeeld. Daarna 
heb ik de groep geleid, eerst op interim basis. Als je zo manager 
bent, raak je de inhoud een beetje kwijt. Maar ik vind het leuk. 
Als je professor wilt worden, moet je solliciteren en dat is een 
lastige procedure. De vraag was of ik die stap wilde zetten. Het 
was dus niet een vooropgezet plan. 

Ik ben nu wel 53 jaar, maar ik ben ervoor gegaan. 
Ik geef nog steeds les in een paar vakken en begeleid  
promoverende studenten. 
Ik geef leiding aan 18 vaste mensen, die les geven en samen  
begeleiden we meer dan 50 mensen, die promotie onderzoek 
doen. 
Bij mijn inauguratie heb ik een lezing van drie kwartier gegeven 
en heb ik eea geschetst, waar we als groep aan gaan werken. Hoe 
de natuur in Nederland tot zijn recht kan komen. 
Ik vind het belangrijk om jonge mensen te motiveren en te  
enthousiasmeren op mijn vakgebied. 
Ook vind ik het belangrijk om mensen van mijn groep te  
faciliteren, zodat die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
Daarnaast vind ik het ook belangrijk om de natuur op de agenda 
te blijven zetten.”

Frank van Langevelde met ingang van juni 2022 professor 
wonende te Lathum!

Geschreven door:  Anneke Nijman

Donderdag 1 sept.gaan de Liemerse pelgrims weer naar  
Kevelaer

U kunt zich hiervoor aanmelden voor 18 aug. Bij:
H.Janssen
Pr.Beatrixplein 54
Giesbeek
Telf.nr.0313-631155 
U betaalt voor deze dag  € 25.—
Voor een misintentie wordt € 5,-- gerekend.

Bedevaart Kevelaer
Ingezonden door:  Werkgroep Kevelaer
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werd gestopt door keeper Jelle Dolman waarna de beurt was 
aan Siebe Wiltjer die beheerst de bal in de touwen joeg. Hiermee  
kwam GSV’38 in de finale tegen Jonge Kracht uit Huissen  
die op dezelfde avond van Angerlo met 3-0 had gewonnen. 
GSV’38 mocht zich opmaken voor de finale op neutraal terrein 
van Sprinkhanen te Nieuw Dijk. Met een spelersbus, aangevuld 
met supporters, vertrok men zondag erna richting Nieuw Dijk. 
Het IJsseldorp leefde intens mee en de hoofdsponsor wist als  
verrassing een reclamevliegtuigje in de lucht te brengen om 
GSV’38 succes te wensen.  GSV’38 was uit op een stunt tegen 
in ledental veel grotere vereniging uit Huissen.  Onder toeziend 
oog van ruim 850 betalende toeschouwers verloor GSV’38 de 
finale met 2-1 maar kon met opgeheven hoofd van het veld af 
met een leuke ervaring rijker.  

Het voetbalseizoen is op een bijzondere wijze geëindigd voor 
GSV’38. In de reguliere competitie, dat rond de jaarwisseling  
werd onderbroken door een coronagolf, eindigden de  
Giesbekers op een verdienstelijke 3e plek van de ranglijst. Deze 
positie gaf recht op nacompetitie om vandaar uit nog een kans 
te krijgen om te promoveren. De eerste wedstrijd moest men 
het opnemen tegen het gerenommeerde vv Rheden dat heel veel 
jaren in de top van de amateurs mee heeft gedraaid. Het werd 
op woensdagavond een latertje want na de reguliere speeltijd 
was de stand 1-1. In de verlenging die daarop volgde wist GSV 
een 1-2 voorsprong te nemen maar in de allerlaatste minuut 
kwam Rheden langszij. Penalty’s moesten de beslissing brengen  
en het werd een heuse voetbalthriller. Na ieder 5 benutte  
strafschoppen moest het om en om gebeuren. De 7e penalty 

GSV’38 komt net te kort in finale
Ingezonden door: GSV’38

maar voornamelijk was het erg gezellig en kwamen er zelfs  
signalen dat er mogelijk interesse is voor nieuwe  
lidmaatschappen. Tot slot werd het toernooi afgesloten met 
een hapje en een drankje in Sportcafé Aktief. Kortom, een zeer  
geslaagde avond. Givo’92 wenst iedereen een prettige vakantie 
toe!
Ook interesse om te gaan volleyballen? Stuur dan een mailtje  
naar volleybal.givo92@gmail.com. U kunt dan altijd komen 
kijken bij een training/wedstrijd of wellicht alvast een keertje  
meetrainen na de zomervakantie. Neem ook eens kijkje op onze 
facebookpagina! 

Op 21 juni heeft Givo’92 het volleybalseizoen sportief en  
gezellig afgesloten met een volleybaltoernooi in sporthal De 
Panoven in Giesbeek. Nu het weer mogelijk was om in grote 
groepen te sporten, besloot Givo’92 een ‘Volleybal +1 toernooi’ 
te organiseren. Ieder lid mocht iemand van buiten de vereniging 
meenemen als teamgenoot. Dit had tot resultaat dat ongeveer  
50 mensen zich hadden aangemeld om deel te nemen aan het 
toernooi. Om 19.30 uur konden de spieren alvast worden  
opgewarmd en werd her en der een balletje overgespeeld. Om 
20.00 uur ging het toernooi van start met zes teams. In totaal zijn 
er vijftien wedstrijden gespeeld van ieder tien minuten. In alle 
wedstrijden werd geprobeerd tot mooi volleybalspel te komen,  

Seizoensafsluiting volleybalvereniging Givo’92
Ingezonden door:  Lotte Wissink
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In 2020 en 2021 heb ik jongeren geïnterviewd, die hun diploma 
in coronatijd gehaald hebben. Hoe was dat voor hen en hoe 
werd dat toen gevierd. Dit jaar ga ik opnieuw met jongeren uit 
onze dorpen in gesprek hoe het is om je diploma te halen. Maar 
nu na corona. 
Een gemene deler was er niet, de ervaringen waren erg  
verschillend. De één vond de twee jaar online les heel relaxed, de 
ander vond het helemaal niks. De één vond het helemaal fijn om 
eindelijk weer naar school te gaan en de ander moest heel erg 
wennen aan de enorme drukte. Allemaal zijn ze nu (tijdelijk) aan 
het werk en daarnaast hebben ze allemaal nog één ding gemeen, 
ze hebben allemaal heel veel zin om een volgende stap te zetten!

Pien van Someren uit  
Angerlo, 16 jaar, geslaagd voor 
de HAVO aan het Rietveld  
Lyceum in Doetinchem. 
Ze werd ‘s middags gebeld 
en kon om 16.00 uur haar  
cijferlijst ophalen. Een 
dag voor het spannende  
telefoontje was er een  
geweldig gala op school, 
waar iedereen bij kon zijn  
(geslaagd of niet). De  
diploma-uitreiking is 5 juli. 

Vanwege corona had ze eigenlijk alleen het examenjaar goed les 
gehad op school en vond ze een lange schooldag tot het eind 
van het schooljaar heel vermoeiend. Na de zomervakantie, gaat 
ze naar de Pabo in Nijmegen. 

Tessa Schel uit Giesbeek, 
16 jaar, geslaagd voor MAVO 
4 aan het Titus Brandsma  
College in Velp. Online les 
in coronatijd vond ze niks. 
Ze had nooit verwacht van 
zichzelf dat ze school zo zou 
missen. Na het verlossende 
telefoontje kon ze om 16.30 
uur op school haar cijferlijst  
ophalen. De diploma- 
uitreiking is op 20 juli. Ze  
hadden wel een schoolfeest gehad, maar helaas geen gala. Alle 
examenleerlingen Mavo 4 waren wel twee dagen voor de  
uitslag met de bus naar Walibi geweest, wat hartstikke leuk was. 
Tessa gaat na de zomervakantie MBO sociaal werk doen in  
Doetinchem. 

Dirk van Hal uit Giesbeek, 
17 jaar, geslaagd voor MAVO 
4 aan het Titus Brandsma 
College in Velp. 
Dirk vond lang achter de 
pc zitten erg vermoeiend. 
Een geintje van zijn mentor 
was, dat hij als laatste gebeld 
werd met de mededeling  

Diploma halen na 
corona in 2022!

Geschreven door:  Anneke Nijman

dat hij geslaagd was. De spanning voor het verlossende  
bericht was dus goed opgebouwd! Om 16.30 uur kon hij zijn 
cijferlijst ophalen en op 20 juli kan hij zijn diploma ophalen. Het  
schoolfeest was leuk, maar Dirk vond het jammer dat er geen 
Prom (gala) was dit jaar. Met alle examenleerlingen naar Walibi 
was erg geslaagd. Dirk gaat MBO veehouderij in Doetinchem 
doen. Erg bijzonder was dat er ongeveer 15 studenten bij de 
voorlichting van deze opleiding in het lokaal zaten, waarvan  
niemand van een boerenbedrijf kwam, maar wel kozen voor 
deze opleiding.

Jorik te Kortschot uit 
Lathum, 17 jaar, geslaagd 
voor VWO aan het Candea  
College in Duiven. Hij 
heeft de richting Natuur &  
Techniek en Natuur &  
Gezondheid gedaan. Op 
9 juni werd hij gebeld en 
om 15.30 uur kon hij zijn  
cijferlijst ophalen. Op 18 juli 
is de diploma-uitreiking. Een 
week voor de  uitslag van 
het examen hadden ze een 

echte Prom (gala) gehad, waar ze ook met bijzondere auto’s 
naartoe waren gegaan. Echt heel leuk. Van online les weer naar 
school vond hij geen probleem, omdat dat langzaam opgebouwd 
werd. Jorik gaat biomedische technologie aan de universiteit in  
Enschede studeren. 

Veerle Kuster uit Lathum, 
16 jaar is geslaagd voor  
Aeres VMBO Velp. Beter  
bekend als de Groene School 
in Velp. Hier had ze naast de 
vakken Engels, Nederlands 
en wiskunde, de vakken 
bloemschikken, bloemen 
en koken. Daarnaast had ze 
de keuze tussen de vakken  
natuur/scheikunde en  
biologie. Online les was voor 
haar heel goed, hierdoor 
haalde zij voor haar doen de hoogste cijfers. Maar ze was wel 
blij om weer naar school te gaan. Ze werd gebeld voor de uitslag 
en kon de volgende dag om 10.00 uur haar cijferlijst ophalen. 
Na het uitreiken van het diploma is er een gala in de aula van 
de school. Veerle gaat naar het Astrum College ROC A12 de  
opleiding doen voor Pedagogisch medewerker. 

Romy Peelen uit Angerlo, 
16 jaar, is geslaagd voor de 
HAVO aan het Rietveld  
Lyceum in Doetinchem. 
Romy was begonnen aan 
het Rietveld Lyceum met 
het VWO, maar was in het  
vierde jaar overgegaan naar 
de HAVO. Ze werd ‘s middags   
op 9 juni gebeld en kon om 
16.00 uur haar cijferlijst 
voor de HAVO ophalen. Een 

dag voor de uitslag was er een heel mooi gala op school, waar  
iedereen geslaagd of niet, bij kon zijn. Op 5 juli is de diploma-
uitreiking. Romy gaat naar de HAN in Nijmegen en gaat daar de 
opleiding Ondernemerschap & Retail Management doen. 
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Op 4 juli werd groep 8 van de Paulusschool in Giesbeek  
bezocht door kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven. De  
weken voorafgaand aan het bezoek hadden de kinderen zich 
goed voorbereid op dit bezoek door zijn boeken te lezen,  
website te bezoeken, interviews op YouTube te bekijken en  
beluisteren en natuurlijk vragen op te stellen voor deze  
schrijver van spannende boeken en verhalen.

Tjerks entree met een vleerhond op zijn schouder maakte  
indruk. Groep 8 werd stil en hing vervolgens aan zijn lippen. Als 
afsluiting van de gastles heeft ieder kind een korte impressie 
opgeschreven: Wat is bijgebleven? Wat is opgevallen? Wat was 
bijzonder?

Mirte: Dat Tjerk ’s morgens om vier uur opstaat en begint met 
schrijven. Elke dag weer.
Robyn: Tjerk doet er zo’n vier maanden over om een boek te 
schrijven en hij schrijft alleen spannende verhalen.
Farah: Ik vind het bijzonder dat hij zoveel plezier heeft en zo 
lang aan een boek kan werken.
Jade: Wat ik super knap vind, is dat hij wel 8 tot 10 uur per dag 
werkt.
Eby: Hij heeft heel veel fantasie en je zag ook dat hij het leuk 

vond dat wij zo veel vragen stelden.
Fenna: Tjerk wil als schrijver dat al zijn boeken leuk blijven en 
hij is erg enthousiast over zijn boeken.
Sjoerd: Wat mij is opgevallen is dat alle monsters, waar Tjerk 
over schrijft, bestaan!
Iain: Het laatste deel over het spook bleef in mijn hoofd. Daarna 
heb ik het er met mijn vrienden over gehad en we hebben onze 
eigen bovennatuurlijke verhalen, die we hebben meegemaakt, 
verteld. Kortom, het was een erg leuk en interessant bezoek, 
dat mijzelf ook aan het denken heeft gezet. 
Pieter: Tjerk is vooral erg enthousiast en hij doet heel lang 
onderzoek wanneer hij schrijft. 
Kyrsa: Ik merkte vooral dat Tjerk een goede voorleesstem 
heeft en veel over zijn boeken kan vertellen. Daarom vond ik 
het ook gezellig dat hij er was. Bij elke vraag heeft hij wel een 
verhaaltje. Wat ik zo bijzonder vind, is dat hij zo geobsedeerd is 
door vleermuizen en monsters.  
Isa: Wat mij is opgevallen is dat Tjerk zo vroeg opstaat en dat hij 
als een van de weinigen een geest heeft gezien.
Yara: Ik vond het verhaal van de monnik die over hem heenhing 
wel bijzonder. Heel knap dat je elke dag vroeg opstaat. Een dikke 
duim voor Tjerk.

Kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven 
bezoekt Paulusschool
Ingezonden door:  Leerkrachten Paulusschool

Na twee jaar afwezigheid door de coronaperikelen mocht het 
weer: het lentefeest vond weer doorgang. Wat een gezellig 
feest en wat heeft iedereen genoten! Onder het genot van een  
lekkere warme wafel, een broodje knak en een drankje kon er 
gesport, geknutseld of gespeeld worden. Er waren weer veel 
populaire activiteiten, zoals de familiefietsen, de skelterrrace 
en natuurlijk ook de mooie versieringen op nagels en in de  
haren. De sfeer was geweldig en we hebben ook een mooi  
bedrag opgehaald: € 1.592,-. Floortje en haar moeder Yolanda 
hebben het bedrag uitgereikt gekregen bij een bezoekje aan 
school. Het bedrag gaat naar de Stichting Rett, die werkt aan 
voorzieningen om kinderen met het syndroom van Rett (o.a. 
onderwijs) te ondersteunen en onderzoek financiert. Het Rett  
syndroom is een zeldzame neurologische ontwikkelingsstoornis. 
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. Er wordt steeds 
meer bekend over dit syndroom en dat zorgt ervoor dat  

kinderen steeds beter begeleid kunnen worden. Hiervoor is 
veel geld nodig en we zijn blij dat we samen hieraan bij hebben  
kunnen dragen. Veel dank aan alle helpende ouders, de  
sponsoren en natuurlijk ook alle bezoekers die met hun  
activiteiten dit goede doel hebben ondersteund. En volgend jaar 
gaan we uiteraard weer een nieuwe editie van het lentefeest 
organiseren!

Lentefeest Paulusschool 2022
Ingezonden door:  Paulusschool
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Op 23, 24 en 25 mei werd het 100-jarig bestaan van de  
Paulusschool Giesbeek gevierd. Een mooie leeftijd, die natuurlijk 
uitbundig gevierd moest worden. Wat een prachtig feest was 
het! 

Met behulp van ouders en het schoolteam hebben we drie 
mooie dagen gehad. Op maandag zijn we gestart met een  
gezamenlijk ontbijt in de zaal van het SGCZ. Daarna waren  
er workshopsrondes waarvoor de kinderen zich hadden  
opgegeven. Deze workshops waren zeer divers. Zo was er een 
detectivespeurtocht naar natuur op het schoolplein, werden 
er stop-motionfilmpjes gemaakt en werden paarden prachtig  
versierd. En in de school hingen de heerlijkste geuren van de 
kookworkshops waar de kinderen lekkere gerechten maakten. 

Op dinsdag was het schoolreisje. Groep 1 en 2 hebben gespeeld 
in Lievelde, groep 2 en 4 waren op ontdekking in Burgers Zoo en 
groep 5 tot en met 8 vermaakten zich in pretpark Hellendoorn. 
Moe maar voldaan keerde iedereen weer naar huis, waarbij in de 
bus op de terugreis menig uiltje geknapt werd. 

Woensdag was er vossenjacht in en om het schoolplein. Alle 
groepen speurden de hele omgeving af op zoek naar de juiste 
combinaties. Tussendoor kon een lekker ijsje gehaald worden en 
de dag werd afgesloten met spelletjes in de klas. Na school was 
er een open middag, waarbij iedereen welkom was om onder 
het genot van een kopje koffie herinneringen op te halen aan 

vroeger bij de foto’s en materialen die tentoongesteld waren.  
Het was een gezellige middag met heerlijke taart, waarbij  
teruggekeken werd op allerlei gebeurtenissen uit een ver 
en minder ver verleden. In het absentieboek uit 1941 stond 
nog een overgrootopa van een leerling genoemd. Dat is toch  
bijzonder. 

Natuurlijk gaan we als Paulusschool verder als de fijne school 
die we zijn en maken we de volgende 100 jaar weer net zoveel  
mooie herinneringen. We willen iedereen bedanken die  
geholpen heeft en zich belangeloos heeft ingezet voor deze  
feestelijke dagen! 

100-jarig bestaan Paulusschool
Ingezonden door:  Paulusschool
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Het thema voor deze dagen was: “Kweken voor de toekomst”, 
waarbij duurzaamheid voorop staat. 
Op Bingerden is het behoud van het landgoed voor de toekomst 
belangrijk. Om die reden is het landgoed al een tijd bezig met 
het verduurzamen van zowel de gebouwen als het land. Gezien  
de liefde voor en het belang van planten, biodiversiteit en  
duurzaamheid is voor dit thema gekozen. 

In 1991 werden de tuinen voor het eerst opengesteld en waren 
mensen uit de omgeving van Bingerden van harte welkom. Precies 
200 jaar daarvoor waren de tuinen in Engelse stijl aangelegd door 
tuinarchitect Poth. Daarvoor waren het tuinen in Franse stijl. Je 
zou kunnen zeggen van zwart/wit naar kleur. Sinds 1996 vinden er 
jaarlijks de ‘Internationale kwekerijdagen’ plaats. 

Ik heb een vrijkaartje, omdat mijn man als vrijwilliger meewerkt 
als gids op deze dagen, dus ik ga erheen. Niets menselijks is ons 
vreemd en ga er misschien nog een stukje voor Angerlo’s Nieuws 
voor schrijven. Er waren veel vrijwilligers bij betrokken, zo ook 
Waterscouting Abel Tasman, waar je tijdens je bezoek je aankopen 
kon stallen. Zo kon je nog verder rondkijken, terwijl je je handen 
vrij had. 

Er waren heel veel kwekerijen aanwezig met de meest  
uiteenlopende bijzondere planten. Daarnaast alles wat met  
planten te maken heeft, zoals potten, gereedschap, lidmaatschap 
op tuinbladen enz. 
En je kon dus ook nog deelnemen aan een rondleiding over het 
landgoed en je alles over de geschiedenis van het huis en de  
tuinen laten uitleggen. Er was veel belangstelling van  
tuinliefhebbers uit het hele land en ook daarbuiten. Een kaartje 
kostte € 14,00, maar jongeren tot 30 jaar hadden gratis toegang 
om de groene vingers onder jongeren te stimuleren. 

Ik heb niet veel mensen gezien uit onze eigen dorpen. Maar 
mocht je nog een tuin willen aanleggen en nog op zoek zijn naar  
bijzondere planten van goede kwaliteit? Dan is een bezoekje aan 
deze kwekerijdagen, die jaarlijks plaatsvinden, zeker een aanra-
der!

Geschreven door:  Anneke Nijman

Internationale kwekerijdagen op Bingerden 
17, 18 en 19 juni 2022

De Dierenbescherming vraagt enthousiaste dierenliefhebbers 
om een paar uurtjes per jaar te collecteren: dit jaar van 2 tot 
en met 8 oktober. Voor Angerlo zoeken wij 4 tot 5 collectanten. 
De grootte van de wijk wordt uiteraard in onderling overleg 
afgesproken.

Ga naar dierenbescherming.nl/collecte of bel het landelijk  
nummer van de Dierenbescherming 088 811 3000 (optie 2).

Voor informatie of aanmelding om in Angerlo te collecteren, 
kun je je ook aanmelden bij Martijn Fohr: 06 33 99 35 20 of 
roma38@planet.nl

Dierenvrienden met vrije tijd 
gevraagd in Angerlo
Ingezonden door:  Martijn Fohr

De Bridgeclub Angerlo organiseert dit jaar weer een cursus voor 
beginners in de Meent in Angerlo. Het start op woensdagavond 7 
september om 19.30 uur. 

De 12 lessen van ongeveer 2 uur kosten €100,- per persoon 
exclusief het cursusboek. . U kunt zich opgeven bij de secretaris 
per email: gwbaumler@hetnet.nl

Tevens kunt u deelnemen aan de zomerbridge op donderdag 
avond tot en met 25 augustus in de Meent in Angerlo, aanwezig 
graag om 19.15 uur, voor niet-leden €2 per persoon.  

Ingezonden door:  Maaike Bäumler-Boumeester

Bridgeclub Angerlo 
organiseert beginnerscursus



Het is alweer een paar maanden geleden dat ik bij Tuinderij  
Bodemliefde aan de Uitmeentsestraat nr. 19 in Giesbeek  
ben geweest. Het ligt inmiddels verscholen achter de nodige  
bomen en groene struiken. Alleen het bordje bij de ingang  
verraadt dat je bij Bodemliefde bent. Dat zou wat mij betreft 
best wel wat uitbundiger mogen zijn, want het is een fantastische 
plek, die steeds meer vorm krijgt.  
Maar ik ben enthousiast om te zien wat er allemaal in die korte 
tijd gebeurd is. Inmiddels wonen er 10 kippen op 100 vierkante 
meter grond. Hier komen snel 20 kippen bij. Daarnaast zijn er 
ook 5 bijenkasten, waarvan de eerste honing reeds verkocht is. 
De tuin met de verschillende groenten, zoals sla, boontjes  
erwten, capucijnen, kruiden enz. is reeds enorm uitgebreid en 
ligt er prachtig bij. Sebastian vertelt dat dit alleen dankzij de 
vele vrijwilligers gerealiseerd is uit oa Giesbeek, Lathum en het 
Riverparc. Verschillende groenten zijn naast elkaar geplant, zo-
dat ze in balans zijn met elkaar. Bijvoorbeeld de rucola naast de  
erwten. Biodiversiteit is hier bijna zichtbaar en voelbaar. 
Een nieuwe website is in de maak waar de nodige informatie 
over Bodemliefde te vinden is. En een groentepakket kan nog 
steeds besteld worden. 

Elke derde zaterdag van de maand is de grote vrijwilligersdag 
van 9.30 uur tot 15.00 uur en worden grotere groepstaken  
aangepakt. Denk hierbij oa aan het snoeien van bomen,  
aanleggen van nieuwe akkerbedden, vijver en boerderij  
schoonmaken. Klussen, die met meer dan twee personen gedaan 
worden. Samen genieten van een heerlijke en gezellige lunch van 
producten van het land in de schaduw onder de bomen. Wil je 
hier aan meedoen, neem dan  contact op met Sebastian Vargas 
voor meer informatie, telefoon 06-39608863. 

Kippen en nieuwe koninginnen 
voor de bijenkorven bij Tuinderij Bodemliefde

Geschreven door:  Anneke Nijman

Massaal waren de supporters van beide verenigingen op dit  
concert afgekomen. Natuurlijk, de unieke locatie en de  
berichten op buienradar, rechtvaardigden deze keuze. Hoewel de 
eerste 100 % zekerheid bood terwijl het als tweede genoemde  
aspect, nog niet helemaal zeker was. Het landgoed Bingerden 
was er op ingericht de vele supporters een prachtige avond te 
laten beleven. Sommige bezoekers kenden de weg al op hun 
duimpje omdat ze wekelijks enkele keren de melktap van Astrid 
en Wilbert van der Cruijsen bezoeken voor die heerlijke verse  
biologische melk. Nu even andere koek. De concerterende  
verenigingen waren al vanaf twee uur s ’middags in de weer 
geweest om alles nog eens door te nemen. En dan is het zover, 
het kan beginnen. Na welkomstwoorden door de voorzitters, 
Johan en Bennie en de ladyspeaker Jeanet werd gestart met 
het indrukwekkend gespeelde Prayer Of Ukraine. Klankkleur, 
samenspel, muzikaliteit en thema: voor degenen die zich een 
beetje inleefden in de precaire situatie van de Ukrainers, zou 
het zo maar kunnen zijn dat er een traantje weggepinkt moest 

worden. Door deze indrukwekkende intro in alle harmonie  
gespeeld door harmonie en fanfare, werd de lat erg hoog gelegd 
voor de rest van het concert. Dat de rest van het gespeelde 
programma in de smaak viel was duidelijk aan het applaus te 
horen. Na de opening met Ukraine was het de beurt aan de 
slagwerkgroep om even van zich af te slaan. Dat gebeurde in 
het juiste ritme op de voorgeschreven momenten op basis 
van de partituur die deels door de dirigent Edwin Rosmulder  
geproduceerd was. Jos Lanters nam na de slagwerkgroep samen 
met Nieuw Leven uit Angerlo, het publiek mee naar het schone 
leven van La Vita è Bella, waarbij het thema niet zo Bella was 
als de titel deed vermoeden. Na het optreden van Nieuw leven 
met andere prachtige nummers, nam het 102 jarige fanfarekorps 
St Gregorius uit Giesbeek het podium over. Onder leiding van 
dirigent Dineke Griek werden diverse nummers gespeeld en het 
leuke was, dat voor het publiek duidelijk het verschil in klankleur  
te horen was tussen harmonie – Nieuw Leven- en fanfare - 
St. Gregorius. Diverse gespeelde nummers lagen prettig in het 
gehoor en vermaakten de supporters. Omdat beide verenigingen  
in de dorpsgemeenschappen een belangrijke sociale en  
educatieve rol spelen en dat gedurende meer dan 100 jaar 
werd door de burgemeester Luciën van Riswijk de koninklijke  
Erepenning uitgereikt. Het gezamenlijke optreden als afsluiting  
van het concert maakte ook veel indruk bij het dankbare  
publiek. Al met al een geslaagde avond door leuke muziek,  
speeches met de nodige humor daarin verwerkt. Natuurlijk 
werd er een dankwoord met presentjes overhandigd aan de 
jonkvrouwen Constance en Caroline van Weede, de huidige  
bewoners van het kasteel. Misschien vermeldenswaard: tijdens 
het concert kreeg een van de jonge ooievaars het voor elkaar 
om van de ene schoorsteen naar de andere schoorsteen op het 
kasteel te vliegen. Een activiteit die hij/zij/het onder begeleiding 
van diverse muzikanten gedurende het concert had geoefend. 
Bravo.

Geslaagd openlucht concert Nieuw Leven en St. Gregorius 

Foto Ronald Lubbers
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Sinds 2017 heeft Lathum een dorpsraad, die namens het dorp 
de verbinding zoekt en initiatieven neemt. Een aantal lopende 
projecten in de directe omgeving van Lathum was destijds  
aanleiding om binnen het dorp een aanspreekpunt te  
organiseren. Vanuit deze dorpsraad kan contact gezocht  
worden met externe partijen en overheden. Voor deze partijen 
is de dorpsraad als aanspreekpunt gaan fungeren met als doel 
het veiligstellen van de leefbaarheid en het bevorderen van een 
optimale woon-, werk, en leefsituatie. 

Zo organiseerde de stuurgroep, waar ook de dorpsraad aan  
deelnam, voor de verkiezingen een druk bezocht politiek café 
en was er op dinsdag 5 juli weer een goed bezette bijeenkomst 
in Het Gebouw. Namens dorpsraad Lathum nam Erik Metz 
het woord en liet op een groot scherm enkele resultaten en 
op handen zijnde ontwikkelingen zien, zoals de locatie van een 
AED, stand van zaken rondom rivierklimaatpark IJsselpoort,  
zonneparken en windturbines vanuit Duiven en bankjes in de 
Koppenwaard.

Centraal op deze avond was de vraag: wat zijn de kansen 
en de ontwikkelrichtingen in en rondom de inmiddels lege  
Ds. Jonkerschool? Op 9 juni was er een inloopavond over deze 
ontwikkelingen waar ook vertegenwoordigers namens het 
dorp, de gemeente en provincie Gelderland aan deelnamen en  
werden drie oplossingsrichtingen gepresenteerd. Hierop  
konden de bewoners met behulp van tekeningen en legoblokjes 
hun invullingen over de ruimte kenbaar maken.  Er waren wat 
kaders aangegeven, waaronder de afstand vanaf de Rivierweg.  
Na afloop konden de bezoekers anoniem stemmen en was 
er zelfs nog mogelijkheid om tot een week later digitaal een  
voorkeur kenbaar te maken. Overigens is deze vorm van  
participatie een belangrijke pijler van de aankomende  
Omgevingswet, waarbij overheden visieplannen moet  
afstemmen met de omgeving. Zo zie je hoe een klein dorp hier 
groot in is. 

Woordvoerder Erik Metz liet op 5 juli de drie  
oplossingsrichtingen nogmaals de revue passeren waarbij  
gekeken, gediscussieerd en geargumenteerd werd over het 
sportveld, woningen, locatie van de feesttent, ontmoetingsplek 
en groen. Hij gaf aan dat de verdere invulling van de voormalige  
school nog nader bekeken moet worden met de bewoners  
van Lathum. Iedereen was het er over eens dat de  
beeldbepalende lindeboom moet blijven staan. Met 44  

voorkeurstemmen kwam ontwikkelrichting 3 als meest gekozen 
uit de bus. Enkele bewoners hadden moeite dat slechts circa 
12% van de bevolking deze kans hadden aangegrepen en dat dit 
dan toch de ontwikkelrichting is geworden. De woordvoerder 
erkende dit en deelde de mening, maar gaf aan dat een ieder 
voldoende kans heeft gehad om mee te denken. Hierna nam  
mevrouw Margret Klein Holkenborg het woord namens  
Spectrum, die zich gaat inzetten om voor dit verbindend project 
een zogeheten dorpendeal te krijgen. Een dorpendeal wil, met 
een brede aanpak, de sociale verbondenheid lokaal verbeteren,  
waarbij sociale cohesie van belang is. Hieraan geven de  
inwoners zelf invulling, waarvan deze ontwikkelrichting een goed 
voorbeeld is. Dorpendeal betreft een initiatief van de provincie 
Gelderland, waarbij geld beschikbaar wordt gesteld voor de  
ontwikkeling van de plannen, maar ook de gemeente Zevenaar 
zal aansluiten. Doel: de duurzaamheid en zelfstandige voortgang 
bevorderen. Er zal dus samen moeten worden opgetrokken. 
maar er zijn nu - door het vrijkomen van de schoollocatie -  
kansen voor het dorp. Na afloop was er nog voldoende  
gelegenheid voor het stellen van vragen en onder genot van een 
drankje werd er nog gezellig nagepraat. 

Drukke avond over Lathum Later
Geschreven door:  Geert Wieggers
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Bertina Wallerbos is met ingang van 9 maart begonnen als 
praktijkondersteuner ouderenzorg bij de huisartsenpraktijk  
in Giesbeek. Zij maakt nu deel uit van het team van de  
huisartsenpraktijk, naast de huisartsen en assistenten. Het team 
kent daarnaast ook nog twee praktijkondersteuners voor de 
geestelijke gezondheid en twee praktijkondersteuners somatiek. 
Een praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met  
diabetes mellitus (suikerziekte), astma/copd(longziekte) en  
patiënten met een (hoog risico op) hart en vaatziekten etc. 

Bertina is van huis uit  
verpleegkundige. Ze is  
inmiddels ruim 3 maanden 
aan het werk in de huisart-
senpraktijk in Giesbeek en 
heeft het erg naar haar zin. 
Bertina heeft deze functie 
overgenomen van Ramona.

Bertina aan het woord: 
“Vroeger of later wordt 
de ouder wordende  
mens geconfronteerd met  
beperkingen. Dit kan zowel 
op lichamelijk, geestelijk en/
of sociaal gebied. Het is dan  
belangrijk de juiste zorg 
op de juiste plek te bieden, 

‘kwetsbaarheid’ tijdig te signaleren met als doel iemand zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen met een zo optimaal moge-
lijke kwaliteit van leven. 
Ik vind het heel mooi om daar een bijdrage aan te mogen  
leveren. Ik probeer een netwerk om de patiënt heen te bouwen 
en er voor deze mensen te zijn. 

Meestal ga ik naar de mensen toe. Naast de vraag van de mensen 
zelf, doe ik dit o.a. op signalen van anderen, denk hierbij aan de 
huisarts, thuiszorg, familie, en/of mantelzorgers. Het is belangrijk 
om mensen van 75 jaar en ouder, voor wie dat nodig is, in beeld 
te hebben. We praten dan ook over zingeving, wat kan iemand 
nog doen en wat wil iemand ook nog doen. Het gaat ook over 
zelfredzaamheid, medicatie en voeding.
Ik heb natuurlijk meer tijd dan de huisartsen om deze  
gesprekken te doen. 

Naast de contacten met de mensen maak ik gebruik van een 
digitaal communicatie- en samenwerkingsplatform. Hiermee 
kun je makkelijk en veilig met elkaar (patiënt, mantelzorg,  
zorgverleners etc. ) gegevens uitwisselen en afspraken maken. 

Ik vind het heel bijzonder om een aanspreekpunt te zijn, een 
spin in het web en afhankelijk van de situatie ook de vinger aan 
de pols te houden. De gesprekken met de mensen geeft me veel 
voldoening en ik vind het heel fijn dat ik op deze manier wat kan 
betekenen voor deze doelgroep.”

Geschreven door:  Anneke Nijman

Huisartsenpraktijk Giesbeek heeft sinds maart 2022 een 
praktijkondersteuner ouderenzorg!

Op 28 juni vond bij het Molenveld in Angerlo de  
opzoomermiddag plaats. Woningcorporatie Plavei wil graag 
dat haar bewoners zich thuisvoelen in hun woning én in de  
woonomgeving. Je thuis is de plek waarbinnen je leven zich  
afspeelt, waar je eet, waar je geniet, waar je tot rust komt. 
Een fijn thuis is belangrijk. Omdat niet iedereen in Molenveld  
woongenot ervaart, is Plavei dit jaar begonnen met een  
buurtplan voor dit complex. En één van de activiteiten uit 
het buurtplan was de organisatie van een opzoomermiddag.  
Opzoomeren? Ja. Opzoomeren. Dit betekent op eigen initiatief  
én kracht je straat en/of woonomgeving gezelliger, socialer  
en leefbaarder maken. En dat werd gedaan! Samen met Van 
Schip hoveniers nodigde Plavvei bewoners uit om te helpen, om 
een gezellig praatje te maken en klachten of complimenten en  
initiatieven door te geven. Plavei zorgde voor tuingereedschap, 
planten en een heuse koffie-tuktuk voor een lekker drankje. Het 
was een gezellige middag, waarin werk werd verzet, maar waar 
vooral kennis met elkaar werd gemaakt.  

Opzoomeren in Angerlo
Ingezonden door:  Plavei
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Op een mooie zomerdag ga ik op de fiets naar Angerlo naar 
Peter Verwei. Hij heeft dit jaar tijdens de Nederlandse Veteranen  
Kampioenschappen Badminton zijn Nederlandse titel  
mannendubbel badminton 65+ met succes verdedigd. 
Badminton is na boksen de zwaarste sport ter wereld.  
Badminton geeft je een complete lichaamstraining, want je  
gebruikt al je spiergroepen. Het vergt snelheid, behendigheid en 
uithoudingsvermogen om deze intensieve sport te spelen. En dat 
terwijl je alleen een racket in de hand hebt en slaat tegen een 
shuttle. Hij heeft de nodige prijzen in enkel en dubbel gewonnen. 
Ik ben benieuwd naar het verhaal van deze topper, die toch maar 
mooi in één van onze dorpen woont.

Peter aan het woord: “Mijn oom heeft in 1969 badmintonclub 
Castellum opgericht en daar heb ik van mijn 13e tot mijn 18e 
badminton gespeeld. Ik ben mijn loopbaan ooit bij de marine 
begonnen. Na de verplegers opleiding en een paar jaar varen, 
werd ik geplaatst op de Sociaal Medische Dienst in Driehuis. 
Mijn baas, een keuringsarts aldaar, zei dat ik wel wat zou mogen 
sporten. Door hem heb ik het badminton op mijn 23e weer 
opgepakt. Elke dag kon ik spelen op de SMD en ben in Zevenaar 
lid geworden van de plaatselijke badmintonclub.

Ik verruilde in 1981 de Marine 
voor de Rijkspolitie. Na enkele  
jaren landelijk spelen bij BC  
Zevenaar, kon ik op een hoger 
niveau in Doetinchem spelen.  
Nadat we verhuisd waren 
naar Angerlo en er kinderen  
kwamen ben ik lid geworden 
van BV Doesburg. Hier heb ik  
ongeveer 30 jaar  competitie  
gespeeld. 
Op je 35e ben je veteraan en 
mag je aan de NK Veteranen  
deelnemen. Je kunt enkelspel, 
dubbelspel of mixdubbel spelen. 

De indeling van de klassen gaat op leeftijd bijvoorbeeld 35-40 
jaar , 40-45 jaar etc. Nu speel ik in de klassen 65-70 jaar. 

Grappig is dat toen naar mate ik ouder werd, ik steeds beter  
ging spelen tegen de topspelers van toen. Veel toppers van 
toen worden ook stijver en strammer. Er zijn ook veel  
badmintonners, die het tussen hun 50e en 60e welletjes  

vinden en stoppen. Als je zelf fit blijft, maak je uiteindelijk kans 
om van hen te winnen. Met mijn dubbelpartner Geert Potjewijd  
uit Friesland pakten we in 2019 de eerste plaats in de  
herendubbel en na de corona in mei van dit jaar konden we de 
titel prolongeren.  
Ook binnen het politiekorps  kun je badminton spelen en is 
er elk jaar een Nederlands Kampioenschap voor Politie en  
Marechaussee. 

Naast de NK voor de Politie is er ook de World Police and Fire 
Games. Dit is een soort Olympische spelen voor politiemensen 
en brandweerlieden. Hierbij zijn een heleboel sportonderdelen. 
Het begint met een openingsceremonie, dan worden alle  
sporten gespeeld en volgt er een sluitingsceremonie. In 2011 
heb ik in Amerika voor het eerst meegedaan en in 2019 ben ik 
hiervoor naar China geweest. Dit jaar wordt de WPFG door 
Nederland georganiseerd. De openingsceremonie is in de  
Rotterdamse Kuip op 22 juli. En ook al ben ik inmiddels  
gepensioneerd, ik mag hier aan blijven deelnemen. 

Het ledental van de badmintonclub in Doesburg daalde van 160 
naar 60 leden, mede ook door  corona. Samen met mijn maatje 
Jan Keulen uit Giesbeek spelen we nu bij Ad Vitam Badminton 
in Arnhem.
Voor onderhoud van mijn conditie ga ik drie keer in de week op 
mijn racefiets weg. Verder oefen ik  met gewichten. Badminton  
blijft nog steeds een heel leuk spelletje en ik vind het nog steeds 
leuk om me met de jongeren te meten. Rust roest, dus raad 
ik iedereen aan te blijven bewegen, zeker op hogere leeftijd.  
Sporten houdt je jong!”

Peter Verwei Nederlands kampioen veteranen 
Badminton mannendubbel 65+!

Geschreven door:  Anneke Nijman



en de eerste keer de kersverse ouders  
met kleine Manu te zien ontzettend  
bijzonder. Na een heleboel knuffels ging 
ik een rondje vrienden en familie doen. 
Dan merk je dat je in 4 maanden het 
snelle leven in Nederland ontwent. In het  
bijzonder het openbaar vervoer. In de 
trein zat ik met mensen om me heen 
die ik ineens kon verstaan. Ik had het  
gevoel dat ik met 80 mensen tegelijk 
een gesprek voerde. Alles kwam binnen, 
elk gesprek en elke prikkel. Na een rit 
van Rotterdam naar Zevenaar had ik het  
gevoel een marathon te hebben gelopen  
en was ik emotioneel nogal wiebelig.  
Gelukkig kon ik bij mijn ouders op 
adem komen en in mijn kleine paradijs  
genaamd “Het Moestuintje” weer even 
landen. Babyknuffelen is ook een heel 
goede manier gebleken om het kleine 
bubbeltje van afgelopen maanden weer 
te ervaren, zeker na een week vol met 

Pitstop in Nederland
De afgelopen 4 maanden hebben Steef 
en ik door Spanje en Portugal gereisd. 
Een ontspannen tempo met veel natuur 
en volledig in ons eigen bubbeltje. Eind 
juni vertrokken wij richting Nederland  
omdat er een baby op komst was bij 
de zus van Steef. Naast babyknuffe-
len was het ook een logische pitstop  
omdat we daarna doorreizen naar  
Zweden en Noorwegen. Als verassing zijn 
we 2 dagen eerder thuis gekomen bij de 
zus van Steef. Haar blik was onvergetelijk 

Taartje van 
bananenpannen-
koekjes met 
havermout

Dit gezellige taartje maak je van gezonde 
pannenkoekjes. Top hem af met gepureerd 
fruit en je hebt een lekkere traktatie of 
een feestelijk ontbijt.

Voor 2 porties
Ingrediënten 
100 gr havermout Magere kwark
2 à 3 bananen 3 eieren
Diepvriesfruit

Instructies
Laat het diepvriesfruit ontdooien  
(bijvoorbeeld au bain-marie) en pureer 
met een blender tot het de structuur van 
jam heeft.
Doe de havermout, bananen en eieren 
in een keukenmachine of blender en laat 
draaien tot het een beslag is. Verwarm wat 
olie in een pan en bak kleine pannenkoekjes  
van het mengsel. Voor dit recept is een ei-
bakring gebruikt om alle pannenkoekjes 
dezelfde grootte te geven.
Stapel de pannenkoekjes op elkaar met 
ertussen steeds een theelepeltje magere 
kwark. Dit zorgt ervoor dat ze aan elkaar 
plakken. Garneer met het gepureerde 
fruit.

Tip
Probeer ook eens een topping van 
gepureerde mango.

Lifestyle
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Geschreven door: Lisa Riesmeijer

Reisblog

afspraken en vrienden. Na die heerlijke 
maar hectisch week Nederland zijn we 
vertrokken naar Zweden. Het land van 
ruimte en rust! Daarover volgende 
maand meer.

Lisa

De sportscholen zijn weer geopend en bijna alle sporten zijn weer toegestaan. Fijn 
want van lekker bewegen voel je je fit. Maar het timen van eten, voor of na het sporten, 
kan nog wel eens lastig zijn. Ben je wel eens misselijk geworden tijdens het sporten? 
Of had je het gevoel dat je weinig energie had, of zelfs honger? Met de juiste timing 
van eten en de juiste keuze van producten kun je dit voorkomen. Sterker nog, op die 
manier geeft voeding je training juist een boost! Onderstaande richtlijnen kunnen je 
helpen te bepalen hoe je dat aanpakt. Maar let op: ieder lichaam is anders. Probeer 
verschillende dingen uit en ervaar zelf wat bepaalde voeding voor jou doet. 

Eten vóór het sporten
Voor de verwerking van een maaltijd heeft je verteringsstelsel een constante aanvoer 
van bloed nodig. Ga je op dat moment sporten, dan onttrekken je spieren het bloed uit 
je maag-darmkanaal. Hiermee komt je spijsvertering stil te liggen en kan voedsel niet 
goed worden verwerkt. Als resultaat hiervan ervaar je maagklachten en misselijkheid.

Tips: twee à 3 uur van tevoren
•	 Eet	ruim	van	tevoren,	zodat	je	eten	verteerd	kan	worden	voordat	je	gaat	trainen.
•	 Kies	voor	een	volledige	maaltijd,	met	koolhydraten	en	eiwitten.	
•	 Drink	voldoende	water.

Lukt het nou niet om ruim van tevoren te eten, ga dan niet op een nuchtere maag 
sporten, maar eet iets kleins. 

Tips: vlak voor het sporten (uur tot een half uur)
• Neem een kleine maaltijd of een tussendoortje.
• Beperk vezelrijke producten, dit houdt je darmen bezig.
• Neem ook niet teveel vet of eiwit, dit houdt je maag vol.
• Voorbeelden: rijstwafel(s) met een banaan, magere yoghurt met fruit, enkele 
  gedroogde dadels.

Eten na het sporten
Het is belangrijk om na het sporten je brandstoftank weer te vullen en dus je  
koolhydraatvoorraad weer op peil te brengen. Daarnaast is het voor het spierherstel 
nodig om voldoende eiwitten binnen te krijgen.

Tips: 30 tot 60 minuten nadien
• Je koolhydraten vul je aan door bijvoorbeeld brood, pasta of fruit te eten.
• Voorbeelden van eiwitrijke producten voor na je training zijn magere kwark,  
 eieren, peulvruchten of kipfilet.

Eten voor en na het sporten



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. 

2 aug. 10 uur Woorddienst A van Zundert
13 aug. 18.00 uur Woorddienst Wim Herbes
4 sept. 10.00 uur Schuttersmis J Ubbink
13 sept. 10..00 uur Woorddienst

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

PKN kerk Lathum-Giesbeek

Voor actuele informatie over de diensten en de  
ontmoetingen na de diensten verwijzen wij u naar de website 
van de Lathumse kerk.
Alle diensten worden ook via een live stream uitgezonden. 
Deze link vindt u eveneens op de website. 
www.kerklathum.nl

17 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
7 aug. 10.00 uur ds. I. Eldering uit Velp
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Heeft	u	een	vraag	over	een	contract,	een	geschil	met	uw	werkgever	
of wilt u weten hoe het zit met gerechtelijke vaststelling? Rechtswinkel 
Arnhem staat voor u klaar bij al dit soort vragen!

Rechtvaardigheid is niet vanzelfsprekend voor iedereen en 
is vaak ook prijzig. Wij willen iedereen gelijke kansen bieden 
door te voorzien in kosteloos advies. Wij adviseren over uw  
juridische positie en wat uw mogelijkheden zijn. Mochten 
wij er echt niet uitkomen of uw vraag verlangt professionele 
bijstand, dan kunnen wij doorverwijzen naar professionele 
rechtshulp. Wij werken namelijk samen met een vast aantal  
advocatenkantoren in Arnhem, waarbij het eerste gesprek voor 
u gratis en vrijblijvend is. 

Sinds 1990 kunt u bij ons terecht voor juridische problemen 
en vraagstukken. Dit wordt mogelijk gemaakt door ons team 
bestaande uit enthousiaste en gedreven rechtenstudenten, die 
zich vrijwillig inzetten voor de Rechtswinkel. Bij de Rechtswinkel 
staat professionaliteit en kwaliteit voorop. Met alle informatie 
die u ons verstrekt gaan we zeer vertrouwelijk om. Bovendien 
wordt de kwaliteit van elk advies zo veel mogelijk gewaarborgd,  
doordat alle adviezen meermaals worden gecontroleerd  
en er gevorderde rechtenstudenten werkzaam zijn bij de  
Rechtswinkel. 

Wij draaien twee keer per week spreekuur van 19.00 tot 20.00 
uur in Arnhem. Op de maandag kunt u ons vinden in MFC  
Presikhaven en op de woensdag in de Wasplaats in de wijk  

Klarendal. Na afloop van het spreekuur voorzien wij u binnen 
een week van juridisch advies. Door alle relevante documenten 
en feiten te verzamelen en mee te nemen naar het spreekuur,  
kunnen wij u sneller en beter helpen. Bent u niet in de  
gelegenheid om een spreekuur te bezoeken, maar wilt u wel 
graag juridisch advies, dan is het ook mogelijk om uw vraag te 
mailen. Ook dan zullen wij uw vraag van een advies voorzien.

Wij kijken ernaar uit om u te helpen door middel van het geven  
van vrijblijvend juridisch advies! Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op onze sociale-mediakanalen: Facebook,  
LinkedIn en Instagram. Of ga naar www.rechtswinkelarnhem.nl.  
Vul het contactformulier op de website in of mail naar  
info@rechtswinkelarnhem.nl
De Rechtswinkel is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen, 
dus wilt u Rechtswinkel Arnhem financieel steune,n dan is dit 
mogelijk via onze website. 

Stichting Rechtswinkel Arnhem geeft kosteloos en 
vrijblijvend juridisch advies
Ingezonden door:  Lotte Wissink



De wijkagent vertelt…

Diefstal 
De afgelopen weken zijn er 
meerdere aangiftes binnen-
gekomen van diefstallen  
uit boten bij meerdere  
havens aan de Rhederlaagse  
Meren. Onder andere  
werden benzinetanks,  
zwemvesten, accu’s, een  
afdekzeil en zelfs een  
vlaggenhouder met vlag  
gestolen. Daders komen  

vermoedelijk met een boot de haven in. 
Vanaf De Muggenwaard is er op 14 juni een racefiets gestolen. 
De fiets was eigendom van een man die op vakantie was en zijn 
fiets bij de camper had staan. 

Vuurwapen
Op 13 juni werd rond 18.00 
uur een verdachte situatie  
gemeld in Giesbeek. Collega’s  
controleerden een 23-jarige man 
uit Leiden. De man bleek nog 138 
dagen gevangenisstraf te moeten 
uitzitten. Tijdens zijn fouillering  
troffen collega’s een echt  
vuurwapen aan. Uiteraard werd 
de man aangehouden en zal hij 
er vermoedelijk nog wat dagen 
gevangenisstraf bij krijgen. 

Overlast vissers
Het is niks nieuws, maar de laatste weken lijkt de overlast van 
‘vissers’ enorm toe te nemen. Vissers die met hun complete  
familie gaan nachtvissen en een complete huisraad meenemen  
inclusief meerdere tenten en soms zelfs een zwembadje. 
Dit heeft natuurlijk niks te maken met nachtvissen en het is  
verboden. Ook is het maar te hopen dat ze hun rotzooi  
meenemen op weg naar huis, om maar te niet praten over hun 
ontlasting. Voornamelijk bij de Bingerdensedijk (Valeplas) en aan 
de Noordoever aan de Marsweg is het vaak mis. Samen met 
Rijkswaterstaat, Leisurelands en visvereniging Ons Genoegen uit 
Giesbeek kijken wij naar een oplossing om hier makkelijker op 
te kunnen handhaven of te verbieden. 

Rijden zonder rijbewijs
Op 20 juni om 20.30 uur controleerden collega’s een nogal  
zenuwachtige bestuurder van een snorscooter. De 19-jarige 
man uit Duiven bleek geen rijbewijs te hebben. Zijn vader was 
de eigenaar van de scooter en reed naast hem op een andere 
scooter. Aan vader medegedeeld dat bij een volgende keer de 
scooter inbeslaggenomen zal worden. 

Aanhouding gesignaleerde
Op 30 juni heb ik samen met diverse collega’s een 27-jarige man 
uit Arnhem aangehouden in Lathum. De man had zijn taakstraf 
niet voltooid en moest nog 28 dagen gevangenisstraf uitzitten. 
Ik kreeg informatie dat de man zich ergens in de omgeving van 
Riverparc zou hebben gevestigd. Na een kort onderzoek zijn we 
op zijn verblijfadres gekomen en konden wij hem aanhouden. 

Vaardiensten
Tijdens diverse vaardiensten op de Rhederlaagse Meren was 
het afgelopen weken erg druk. Helaas weer verschillende  
bekeuringen uitgeschreven aan schippers die diverse zaken niet 
op orde hadden of met te hoge snelheid over de plas vlogen. 
Op 20 juni trof een schipper rond 07.00 uur een  
overleden persoon aan in de Rijn. Hier zijn wij met spoed  
naartoe gegaan. Rijkswaterstaat was als eerste bij het slachtoffer 
en heeft de eerste bergingswerkzaamheden verricht. Vervolgens  
is het slachtoffer door politie aan land gebracht en is er  
onderzocht wie het was. De persoon bleek al een aantal dagen 
eerder verdronken te zijn in Emmerich. 
Ruim twee weken daarvoor, op zaterdag 2 juni, waren wij op 
weg terug met de boot naar Tolkamer toen wij met spoed naar 
Wageningen moesten in verband met een verdrinking. Daar  
aangekomen was de brandweer al aan het zoeken. Een uur later 
trof de brandweer de 22-jarige man aan op de bodem van de 
Neder-Rijn. Helaas overleden.  

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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De	vorige	editie	van	het	Angerlo’s	 
Nieuws heeft u niets van 
mij	 gelezen.	 Door	 drukte	 en	 
examenvoorbereidingen had ik 
helaas geen tijd gehad om wat te 
schrijven.

Geslaagd!
Om direct in te gaan op de  
examenvoorbereidingen… kan 
ik vermelden dat ik geslaagd 
ben voor de opleiding tot  

bevelvoerder. Ongeveer twee jaar lang heeft de opleiding  
geduurd en ik ben er erg blij mee dat ik dit nu succesvol 
heb weten af te sluiten! Dit betekent dat er nu een nieuwe  
bevelvoerder is, die alle incidenten met zijn manschappen  
volledig onder eigen leiding mag afhandelen. Voorheen had ik  
altijd een zogenaamde schaduw nodig. De schaduw is een  
volledig opgeleide bevelvoerder waar ik op kon terugvallen of 
die met me kon meedenken bij bepaalde keuzes.   

Nieuwe collega’s
Ander leuk nieuws. In een van de eerste artikelen in het  
Angerlo’s nieuws heb ik vermeld dat er drie nieuwe leden  
waren.  Deze drie mannen zijn 28 juni gestart met de opleiding 
tot manschap. Ze zijn al bevoegd om reanimatiemeldingen op 
te pakken. Hierdoor mogen ze als stagiair mee bij de andere  
meldingen. Thijs, Joël en Abel veel succes met de opleiding!

Incidenten afgelopen periode
We kregen op zaterdagochtend 18 juni een reanimatie binnen 
via onze pagers. Bij Bingerden waren de tuindagen bezig en er 
was een persoon onwel geworden, zoals ter plaatse bleek. Het 
betrof geen reanimatie. Samen met de politie konden wij de  
locatie al snel weer verlaten.

Op 1 juli werden wij opgeroepen om til-assistentie te verlenen 
aan het personeel van de al aanwezige ambulance. We hebben  
op locatie korte tijd stand-by gestaan. Iets later kwam het  
bericht dat wij huiswaarts konden keren en onze hulp niet meer 
nodig was. Beter ermee verlegen dan erom verlegen.

Woensdagavond 7 juli kwam er een melding binnen van een 
persoon te water in de IJssel. Net voordat wij het dorp uitreden, 
kregen alle aanrijdende eenheden het bericht dat de persoon in 
een weiland was aangetroffen. De politie nam de verdere zorg 
op zich.

Vraagbaak!
Heb je vragen over ons werk? Zoek je tips? Stel je vraag aan ons 
via onze sociale kanalen óf de redactie van het Angerlo’s Nieuws.

Joris Senhorst
Brandweer Giesbeek
      Brwgiesbeek         @Brandweergiesbeek        BrwGiesbeek

Joris	Senhorst	(rechts)	ontvangt	zijn	bevelvoerdersflap	van	brandweercollega	Maarten	

Soethof.	Tijdens	de	opleiding	had	Joris	nog	een	blauwe	flap	met	stage-bevelvoerder	op	

zijn schouders.

De brandweer vertelt…

Over bouwplannen aan de 
Pastoor Slingerstraat
Woningbouwcorporatie Plavei 
heeft enkele weken geleden 
een informatieavond gehouden  
voor omwonenden van de  
Pastoor Slingerstraat in verband 

met bouwplannen, en wel het braakliggend perceel achter de 
kerk. Heel veel omwonenden en andere toehoorders hebben 
kennis genomen van de plannen van Plavei. Daarnaast konden 
ze ook ideeën aandragen en hun zorgen uiten. Plavei zal samen 
met de gemeente de plannen verder uitwerken. Te zijner tijd zal 
het bijbehorende bestemmingsplan door de gemeente worden 
gepubliceerd en ook dan bestaat er nog mogelijkheid om een 
zogeheten zienswijze in te dienen. 

Over Fiximeldingen
De gemeente Zevenaar gebruikt de Fixi-app voor het  
ontvangen en afhandelen van meldingen. De meldingen zijn vaak 
heel verschillend: van zwerfafval of slecht onderhoud tot defecte 
verlichting. Maandelijks bekijken wij samen met de gemeente de 

meldingen. Daarbij gaat het dan vooral over de afhandeling en de 
terugkoppeling naar de melder. Zo proberen we de afhandeling 
sneller en beter te maken. U kunt de Fixi-app gratis downloaden 
in de app-store van Apple of Google.

Dorpsplatform Giesbeek vertelt…
Geschreven door:  Bert Amorij
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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

Heb je iets meegemaakt 
en wil je dat vertellen 

in het Angerlo’s Nieuws. 
Stuur een mail naar 

info@angerlosnieuws.nl 
en wie weet staat jouw 

verhaal er volgende 
maand in.
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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 aug. Start voetbalseizoen 2022/2023, 
 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

Irma en Felix van Bavel • Bridgeclub Angerlo • Anton en Marjan Rabeling • Jos 
en Monique Worm • MJ. Dieperink-Oldenboom • Leo en Truus Engelsman 
• Pelo Industrietecniek B.V. • Ir. C.J. Van Velzen • Uit de Verf Communicatie

Let op: Bovenstaande sponsorovereenkomsten lopen deze maand af!

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 • 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 • Gonda 
van den Broek • W.F. Besselink • A.J.S. Maatman-Hennekeij • Arnold Witjes en 
Gerry Bax • A. Witjes en W. Witjes-Soethof • Tandartspraktijk Giesbeek • Cor 
en Willy Matser • Jan en Gerda Polman • Anneke Nijman en Adri Breure • C.J. 

van Velzen • Wim Roelofs en Marianne Smits
 

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

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

18 dec.  Kerstzangdienst (de Meent) 
 Spontaan
22 dec.  Klaverjas/Pokertoernooi (Kantine)
 Vv Angerlo Vooruit
31 dec.  Oudejaarsparty (café d’n Uutkiek)
 Café d’n Uutkiek

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

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

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

Wij zorgen ervoor dat deze wordt opgenomen in de agenda!
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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


