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Zwerfafvalbrigades  
24 april is er een informatieavond 

over de zwerfafvalbrigades. 

 Pagina 7 

De hobby van... 
Jan Schut 

vertelt 

over zijn 

niet alle-

daagse 

hobby. 

Pagina 4 

Boek over Witte 

Kerkje 

Veel enthousiasme voor het boekje 

van Manon Sprenkeler over het Wit-

te Kerkje: "meer dan alleen een ver-

haal over een kerkje." Pagina 6 

De buurt in 
Leer je dorpsgenoten kennen. Den-

nis Centen en Jos Salemink schrijven 

in deze nieuwe rubriek steeds over 

een mededorpsbewoner.  Pagina 3 

De volgende  

Gaanderbode 
komt, onder voorbehoud, uit op 

29 mei 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

24 mei tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Wie iets wil melden, bespreken of om 

een andere reden graag in contact 

wil met de Dorpsraad, is van harte 

uitgenodigd om dit vooral te doen.  

 

Dit kan per mail of brief. Het is ook 

mogelijk een onderwerp mondeling te 

bespreken, tijdens een vergadering. 

Neem daarvoor eerst contact op via e-

mail, telefoon of Whatsapp. Geef kort 

aan waar het over gaat. Dan wordt het 

ingepland voor een vergadering. Zo is 

er genoeg tijd en aandacht voor ieder-

een. 

 

Contact met de Dorpsraad  

Telefoon: 06 - 2359 9396 

e-mail: info@dorpsraadgaanderen.nl 

postadres (nieuw adres):  

Pelgrimstraat 61, 7011 BJ Gaanderen  

Laat het de Dorpsraad horen 

Stichting Oranje Comité Gaanderen 

nodigt ieder uit voor de Dodenherden-

king vrijdag 4 mei.  De herdenkings-

dienst is om 18.45 uur in de Culturele 

zaal van sporthal De Pol, waar het 

Schuttersgilde St. Martinus de binnen-

komst begeleidt met tromgeroffel.  

 

Om 19.30 uur volgt een stille tocht 

naar het oorlogsmonument waar wij 

onder andere twee minuten stilte in 

acht zullen nemen. Dan is er de krans- 

en bloemlegging door onder meer Oud 

Indiëgangers/Wapenbroeders, bege-

leid door Koraalmuziek (SBOG). Na 

afloop is er koffie in De Pol/ Aan de 

herdenking werken ook de basisscho-

len mee.  

Dodenherdenking 2018 

Augustinusschool te koop, maar niet heus? 
Het blijft onduidelijk wat er speelt 

Binnenkort beslist de gemeente wat 

er gebeurt met het pand van de oude 

Augustinusschool in Gaanderen. De 

weg naar de besluitvorming vinden 

betrokkenen erg onduidelijk.  

  

Begin 2017 bood de gemeente het ou-

de schoolgebouw te koop aan, mits er 

een passende invulling zou zijn. Een 

koper diende zich aan maar toen alles 

geregeld leek om het koopcontract te 

tekenen, toonde de gemeente zich 

ineens terughoudend. Er gingen ge-

ruchten dat de gemeente toch aan 

sloop dacht. Het werd echter niet dui-

delijk waarom. Tot op heden is niet 

helder wat er precies speelt. 

  

Begin 2017 gaf de gemeente aan dat ze 

het gebouw een jaar lang te koop zet-

te. Mocht zich geen passende koper 

aandienen, dan werd het gesloopt. Een 

koper diende zich al in februari 2017 

aan: de van oorsprong Terborgse ma-

kelaar John Bakker, die 

ook de Augustinuskerk 

bezit. Bakker heeft al 

meerdere oude gebou-

wen in de omgeving een 

nieuwe functie weten te 

geven. Hij en zijn collega 

Janneke Godschalk wil-

len er een Inspiratie-

school in maken, een 

ontmoetingsplek waar 
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Wandelaars opgelet: van 29 mei t/m 

1 juni staat de populaire Avondvier-

daagse Gaanderen op het program-

ma.  

 

De routes van 5 of 10 kilometer voe-

ren door, Terborg, Doetinchem en 

langs nabijgelegen natuurgebieden. 

De start van het jaarlijkse wandelfes-

tijn is bij sporthal De Pol. Op de vrij-

dag wordt de avondvierdaagse afge-

sloten met een grootse intocht waar-

bij wandelaars Gaanderen binnenlo-

pen onder muzikale begeleiding van 

vijf muziekkorpsen.  

 

De avondvierdaagse Gaanderen trekt 

jaarlijks meer dan duizend deelne-

mers. De Gaanderense en Terborgse 

basisschoolleerlingen vormen de 

grootste groep, maar ook oudere vol-

wassenen lopen hem graag. Joost 

Wijnands, medeorganisator: 

"Meerdere bewoners van zorgcen-

trum de Pelgrim lopen mee en dat 

vinden wij bijzonder leuk." Wijnands 

laat verder weten dat het aantal indi-

viduele wandelaars toeneemt.  

 

Ook meelopen?  

Kijk voor info en aanmelden op 

www.a4dgaanderen.nl. Op de site is 

ook het Avondvierdaagselied te vin-

den.  

Gaanderense  

vierdaagse  

voor jong en oud 
 

Hopen op mooi weer van 29 mei t/

m 1 juni 
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't Is lente! Alles kump weer noar buu-

t’n. Blaedjes, bluumkes, dier en mens. 

Jazeker, de mens’n zun ok inens hart-

stikke aktief. Mien deurbel krig d’r 

kramp van. ’t Hele joar deur bunt ‘r 

akties van verenigingen. Veural ok om 

ow an de feestdag’n te helpen denken. 

Heel attent. Now zag ik op Facebook 

alweer verschillende acties langskom-

men. A’j as club de bokse hoog wilt 

hollen, mo’j zo af en toe het darp in en 

met de pet rond. Of met bluumkes, 

kuukskes, lott’n en andere kroam. Al 

zeggen we dan altied: ‘Loterij is klote-

rij, koop wat dan he’j wat!’, toch trekk-

’n we’j de knip. Zeker veur die vroa-

gende kinderogen. Die ku’j toch niks 

weigeren? 

 

Ik ken niet veel mensen die geen lid 

zijn van een vereniging. Er zijn er ook 

zat in Gaanderen, je kunt er niet om-

heen. Als je dat toch probeert, komen 

ze wel achter je aan. En nee, je hoeft 

niet eens lid te worden. Donateur mag 

ook, maar nog liever als vrijwilliger 

komen mee helpen. Vrijwilligerswerk, 

daar draait onze samenleving op. Ik 

hoop het niet trouwens. Denk dat veel 

ouders dit zullen herkennen: als je het 

van de vrijwillige medewerking van je 

kinderen moet hebben, komt er niet 

veel van de grond. Wordt er vooral niet 

meer opgeruimd, schoongemaakt, 

eigenlijk alles waarvan het zo makke-

lijk is als een ander dat doet. Dat snap 

ik best. Persoonlijk voel ik mij echt niet 

geroepen om de zooi van een ander op 

te ruimen. Als iedereen dat nu gewoon 

is ff zelf doet. Vaak heb je het toch al 

vast. Uit de discussie met mijn kinde-

ren hierover kwam dat er blijkbaar ver-

schillende definities zijn van opruimen. 

Dus waar het voor de één logisch is de 

verpakking van de Mac thuis in de kliko 

te gooien, is het voor de ander logisch 

het in de berm te droppen zodat de 

overheid geld, tijd en energie kan ste-

ken in het opzetten van een zwerfaf-

valbrigade. En de kinderen van de 

Beestenbende hun punten voor dagjes 

uit bij elkaar kunnen sprokkelen. 

 

Vr’jwillig uuteraard. Net as de klusser 

bi’j de vereniging, ‘t hele bestuur, het 

animatieteam van de bejoarden, de 

taxiservice van het zörgcentrum, de 

schoffelclub van ’t kerkhof, scheids-

rechters, trainers, begele’jders, nuum 

’t moar op. Overal hebt ze ow neudig. 

I’j kunt d’r een dagtaak an hebb’n. Dus 

waar oe as ze ow b'j 'n kumpsken kof-

fie vroagen um te helpen: veur i’j 

’t deur hebt bu’j meer vr’jwillig 

an’t wark dan veur de baas. Dan 

bun ‘j degene woarvan de kinder 

zich afvroagt wie dat toch is den 

zondag’s al ‘t fleis op et. 

 

Goad goan 

Klein Thuusken  

He’j ’t al e heurt? 

De Dorpsraad heeft negentien berichten 

gehad na het artikel over de verkeerssi-

tuatie bij de parkeerplaats van het Gan-

derije en de Hoofdstraat. Vijftien men-

sen geven aan de voorrangssituatie on-

duidelijk te vinden. Twee mensen vinden 

het juist wel duidelijk en de twee overige 

berichten gingen over andere verkeerssi-

tuaties. In november schreef de Gaan-

derbode over de vraag wie er nou voor-

rang dient te verlenen bij de kruising 

Hoofdstraat en parkeerplaats. Volgens 

de gemeente moet de bestrating duide-

lijk maken dat "de inrit deel uitmaakt van 

de openbare weg". Verkeer van rechts 

hoort voorrang te krijgen. Lang niet 

iedereen vindt dat echter duidelijk.  

 

De Dorpsraad heeft de reacties doorge-

speeld naar de gemeente. Wordt ver-

volgd. Mailen kan nog steeds: in-

fo@dorpsraadgaanderen.nl. 

Lang niet iedereen vindt voorrang  

bij parkeerplaats Ganderije duidelijk 

en innovatieve activiteiten kunnen 

plaatsvinden. Hun plan werd onder 

meer enthousiast verwelkomd door 

gemeente, BUHA (beheer van gemeen-

telijk vastgoed), Dorpsraad, wijkregis-

seur, het Yoga Centrum en anderen.  

  

Alleen het koopcontract nog  

De gemeente stelde als voorwaarde 

dat Musical Productions Gaanderen 

(MPG) gegarandeerd het nieuwe deel 

van de school, dat aan de straat ligt, 

zou kunnen blijven gebruiken. Dit deel 

valt overigens niet onder mogelijke 

plannen voor sloop. Ook moest het 

pand energiezuiniger worden  gemaakt 

en een deel van de grond beschikbaar 

blijven als gemeentelijke speelplaats. 

Dat was binnen enkele maanden gere-

geld. Invulling van allerlei details met 

BUHA waren in september afgerond. 

"Het leek erop dat niets de onderteke-

ning van het koopcontract nog in de 

weg stond," aldus John Bakker. "Zowel 

wij als BUHA beoogden het voor de 

jaarwisseling rond te hebben." 

 

Een onverwachte wending 

Kort daarna, in oktober, kreeg Bakker 

echter signalen vanuit de gemeente 

dat de koop zeker niet vaststond en dat 

er ook stemmen opgingen het gebouw 

toch te slopen. Wie dat wilde en waar-

om, kreeg hij niet boven tafel. Om in de 

opgedoemde verwarring toch vooruit 

te komen, verzocht Bakker in decem-

ber officieel per brief aan gemeente-

raad en B en W om in te stemmen met 

de koop. Ook bracht hij de Dorpsraad 

op de hoogte van de onverwachte wen-

ding. Die stelde 'de gang van zaken 

uiterst vreemd te vinden' en schreef 

dat ook aan het college. Die besloten 

de Dorpsraad eerst eens de gelegen-

heid te geven 'meningen vanuit Gaan-

deren' te horen, om deze 'in de uitein-

delijke besluitvorming binnen het colle-

ge van B en W mee te kunnen nemen'. 

  

Concurreren of samenwerken?  

Inmiddels had ook het bestuur van 

Stichting Exploitatie van De Pol zich bij 

de Dorpsraad gemeld. Zij vreesden in 

een moeilijk parket te komen, omdat 

ze met de gemeente een overeen-

komst hebben over de exploitatie van 

De Pol. Ze staan als vrijwilligers voor 

een zakelijke uitdaging die een flinke 

kluif blijkt te zijn. Hun angst betreft 

volgens de notulen van de Dorpsraad 

concurrentie van 'de mogelijke activi-

teiten in de voormalige Augustinus-

school en andere leegstaande panden 

maar ook bestaande horeca'. De 

Dorpsraad was blij eindelijk te horen 

waar mogelijk de schoen wringt, ook al 

blijft het bij een veronderstelling. 

Mocht dit een reden zijn geweest voor 

het college om terughoudend te wor-

den over de plannen voor verkoop aan 

Bakker, waarom zouden dan noch Bak-

ker, noch de Dorpsraad, dat niet boven 

tafel hebben kunnen krijgen? John Bak-

ker en zijn collega Janneke Godschalk 

geven echter duidelijk te kennen dat 

hun ideeën de exploitatie van De Pol 

niet doorkruisen en dat ze dat ook niet 

willen. Samenwerken, dat willen ze wel 

graag. Ook de Dorpsraad juicht samen-

werking in het dorp toe.  

  

Wat vindt 'het dorp'?  

Op 19 februari j.l. is de meningvormen-

de avond gehouden. Deze is met zo'n 

vijftig man goed bezocht. Buurtvereni-

ging HoRoDa maakte met een delega-

tie een groot deel van de aanwezigen 

uit. Ook van De Pol was er een groepje. 

De Pol sprak haar zorgen niet uit, de 

buurtvereniging had daarentegen een 

vurig pleidooi voor sloop van het 

schoolgebouw. Zij lijken vooral bang te 

zijn dat het terrein een aantrekkings-

kracht zou kunnen uitoefenen op de-

structieve jongeren. De plannen van 

Bakker hebben als doel een maat-

schappelijke bijdrage te leveren en de 

leefbaarheid te verhogen, waarbij met 

name de jeugd ("onze toekomst," aldus 

de heer Bakker) de aandacht krijgt. 

Ook steunen de plannen op een dege-

lijke zakelijke basis, met een deels 

commerciële invulling van het beoogde 

concept.  

  

Onvoorspelbare uitkomst 

Een verslag van de avond is naar het 

college van B en W gestuurd. Zij nemen 

de plannen en meningen mee in hun 

besluit. B en W buigt zich in de week 

van 16 of 23 april over de toekomst van 

het gebouw, liet de gemeente 13 april 

weten. Eerder geeft ze ook geen inhou-

delijk commentaar over het onder-

werp. Inmiddels beginnen er ook ge-

ruchten de ronde te doen over de even-

tuele bouw van appartementen in de 

school. Daarvoor zou het gemeentelijk 

beleid dan waarschijnlijk moeten wor-

den aangepast. Op de meningvormen-

de avond achtte wethouder Drenth 

woningbouw binnen het huidige beleid 

niet mogelijk.     

door Astrid van Beveren 
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Goeiendag Gaandenaren, 

Wej bunt weers de buurt ingewest, 

En wie kwamen wej tegen int darp: 

Leo Smits. Leo is now 92 jaor jong en 

vertoeft tegenwoordig in de Gaande-

rije of zoals hej ut zelf nuumt... ut asiel. 

Hej woont doar fijn, want de rijdende 

rechter is ter nog nooit op bezuuk ge-

west, en toch hebt ze allemaol recht 

van oaverpad.  

 

Oaver zien leaftiet zegt hej zelf, ik heb 

een mooien toekomst gehad. Zelf 

schrif hej niet zo vul meer, Leo het ut 

meer op een cryptogram, doarvan dut 

hej der niet 1 maor wel een stuk of 7. 

Nao een actief leaven in verschillende 

verenigingen, dut hej ut now kalm an, 

schrif nog wel es een stuksken in de 

kroniek van gander en dat kan hej as 

de beste. Bej een of ander feest lut hej 

nog wel s van zich heuren, en dan 

blieft de mensen vaak langer zitten. 2 

keer per jaor noar een musea. Dan ge-

et hej andere schilders bekieken. Want 

zoals jullie wetten is hej zelf jaorenlang 

schilder gewest. 

Uut zien winkel, woar now kapper kaal 

inzit, het menig Gaandernaar zien pot-

je verf of behangetje gehaald. Schilde-

ren dut hej now niet meer, al het hej 

nog wel een paar mooie schildereejen 

an de muur hangen. Buutreedner deed 

hej ook met regelmaat,dan stak hej 

met iedereen de draak. As Leo bej zien 

vereniging was gewest, ging hej altied 

efkes naor Arts...dronk een 7upje en 

begon een betjen verhalen te vertel-

len. Mensen die aan het biljarten wa-

ren stopten vaak ff um naor um te 

luusteren... Marinus (75) uut de hei 

ging soms speciaal daorveur ook ff 

naor Arts um de verhalen van Leo an te 

heuren... altied vol humor maor nooit 

kwetsend. 

 

Now wut ut lichaam old... de geest 

niet, maor das een ander lied. Joaren-

lang is hej lid van ut bloas orkest van 

Gaanderen. Deze groep besteet noe 

trouwens 60 joar. En doar schrif Leo 

dit stuksken nog veur...  ---> 

De buurt in 
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen  

dorpsbewoners in het voetlicht.  

Zestig jaar  

blaasmuziek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt, Gaandervolk en viert ver-

heugd; 

ons blaasorkest, tot aller deugd, 

het korps van ouderen en jeugd, 

bestaat  thans zestig jaren. 

Voor velen hunner is muziek 

des daags vanaf de morgenkriek 

tot aan den avond identiek 

met fijne etenswaren. 

 

De blaasmuziek was door de tijd 

een mannenaangelegenheid. 

Maar door Emancipatie-strijd, 

ving ons orkest ook vrouwen. 

Zij blazen, en gaan nooit weerom, 

mei in de Pol en Amphion. 

En roeren met egards de trom 

bij Dienst in kerkgebouwen. 

 

 

Ons groot Symfonisch Blaasorkest, 

op elk concours, bij zware test, 

een toontje hoger geprofest, 

was steeds de trots van Gaanderen. 

Ons volk ging zestig jaartrouw mee. 

ln 't kader van het jubilee 

gaat ons orkest ook op tournee 

en speelt mooi weer in Vlaanderen. 

 

Joop Boerstoel is als dirigent 

een levend toonkunstinstrument 

en tot in China zelfs bekend. 

Voorzitter is Wim Papperse. 

George Smits beschrijft en notuleert. 

Maarten Veldkamp die het geld be-

heert 

en dievenoverval riskeert, 

is van 't bestuur de dapperste. 

 

Leo Smits 

Vijf jaar geleden alweer opende Snacks 

van Bouk haar deuren in winkelcentrum 

het Ganderije. Wat vliegt de tijd! Een 

jaar na de opening is de zaak up to date 

verbouwd. "Het is echt geworden zoals 

ik het me vijf jaar geleden voorstelde," 

vertelt trotse eigenaresse Boukje Heu-

sinkveld.  

 

 Kwaliteit en duurzaamheid 

Boukje heeft een uitgesproken mening 

over haar vak. "Ik sta voor kwalitatieve 

producten. Niet alleen in het traditionele 

snackassortiment, ik wil ook vernieu-

wend zijn. Al vanaf het begin gebruik ik 

daarom voor een deel van mijn aanbod 

de regionale biologische rundvleespro-

ducten van de Galloway koeien, die gra-

zen in de omgeving van Varsseveld." Op 

het menu staat inderdaad de biologische 

beefburger. Minder bekend is wellicht 

dat Boukje het biologisch rundvlees o.a. 

ook gebruikt voor de huisgemaakte sala-

des en, wanneer leverbaar, voor de rolla-

de op het 'broodje verschrikkelijk'. Bo-

vendien is ook de groentekroket biolo-

gisch. Dat is best bijzonder in deze bran-

che maar niet voor Boukje. "Werken met 

een duurzame voedselketen is voor mij 

heel normaal, ik heb het ook van huis uit 

meegekregen," vertelt ze. "Het verschil is 

goed te proeven en ik vind het geruststel-

lend om deels met een puur en ambach-

telijk assortiment te werken. Tegenwoor-

dig heet het 'een duurzame voedselketen 

in een circulaire economie'," lacht Bouk-

je, "maar ik was daar ook al bewust mee 

bezig voordat die hippe termen kwamen. 

Steeds meer klanten weten het ook te 

waarderen, wat mij stimuleert om ermee 

door te gaan." 

 

Het 'ijsseizoen' is weer begonnen 

Nu breekt Boukjes favoriete seizoen weer 

aan: het voorjaar. Vorig jaar heeft ze ge-

ïnvesteerd in  een fantastische ijsmachine 

en ze kan niet wachten om de mensen 

weer te voorzien van haar softijs op het 

vernieuwde, uitgebreide zomerterras. Op 

de vraag wat Boukje het leukste vindt 

aan haar vak is ze duidelijk: "Jong en oud 

te zien genieten van onze producten."  

 

Snacks van Bouk heeft een leuke  

jubileumaanbieding van 1 t/m 7 mei: 

een gratis fruit shuffle ijs (twv €3,50) bij 

iedere bestelling boven de €10,00.  

Vijf jaar Snacks van Bouk! 

Het is bijna Koningsdag! Iedereen is 

van harte uitgenodigd 27 april mee 

te vieren bij de kinderspelen in 

Gaanderen, georganiseerd door het 

Oranje Comité. 

 

Kinderen ophalen 

Om 8.15 uur start de muzikale rond-

gang door Schuttersgilde St. Marti-

nus. Deze gaat eerst naar basisschool 

Wis en Wierig. Rond 9.00 uur loopt 

iedereen dan naar de velden van  

VVG'25.  

 

Vaandelzwaaien 

Schuttersgilde St. Martinus opent de 

spelen om 9.15 uur met het hijsen van 

de vlag en vaandelzwaaien bij VVG 

‘25. Wanneer de kinderspelen starten, 

om 9.30 uur, nodigt het Oranje Comi-

té een ieder uit in de kantine voor een 

kop koffie en om een glaasje te hef-

fen. 

 

Veel leuke spellen en een survival-

baan 

De Werkgroep Kinderspelen heeft 

allemaal leuke spellen georganiseerd 

en voor de wat oudere kinderen ook 

een survivalbaan. Groep 7 en 8 gaan 

ook handboogschieten bij St. Marti-

nus. Kinderen die niet in Gaanderen 

op school zitten maar hier wel wonen, 

kunnen zich ook nog opgeven. Dit kan 

bij Ina Kempers, tel. 0315-325840 of 

per mail i.kempers@outlook.com.  

Koningsdag in 

Gaanderen 

In maart is aan de Hoofdstraat een 

winkel voor kleding- en textielrepara-

tie neergestreken met de toepasselij-

ke naam De Gaanderense Naald. Gat 

in je broek? Leren jas gescheurd? Wil 

je gordijnen laten maken of kussen-

hoesjes? Loop gerust naar binnen. 

Dat en veel meer is hier te vinden.   

 

De 23-jarige startende ondernemer 

Morteza Mohseny woont in Arnhem, 

waar hij een opleiding aan de Mode-

vakschool voltooide. Hij werkte twee 

jaar bij De Briljante Schaar in Velp, 

waar hij veel complimenten kreeg voor 

zijn werk. Vorig jaar vatte hij het idee 

op om zelf een winkel te beginnen. 

Hoe kom je in Gaanderen terecht?  

"In Arnhem zitten al zoveel van dit 

soort winkels, daar wilde ik me niet 

tussen mengen. Ik wilde ergens heen 

waar er behoefte aan is, waar het nog 

niet was. Na uitgebreid onderzoek 

kwam ik bij Gaanderen uit, waar dit 

pand leegstond. Ik krijg vaak van klan-

ten te horen hoe blij ze zijn met mijn 

zaak. Dat was precies mijn doel." Het 

vak komt voor Morteza niet uit de lucht 

vallen. Als kind al keek en werkte hij 

graag mee met zijn vader in diens kle-

dingproductiebedrijf in Afghanistan.  

 

Hoe bevalt het in Gaanderen?  

"Ik vind het een fijn dorp. De mensen 

zijn aardig, maken complimenten en 

laten merken dat ze het fijn vinden dat 

ik hier zit. Ik voel me hier thuis." In de 

toekomst wil Morteza graag met onder 

meer kledingwinkels gaan samenwer-

ken, bijvoorbeeld om kleding in te kor-

ten.  

Nieuwe winkel voor kledingreparatie en meer 



 

Overdag is hij wijkbe-

heerder bij de BuHa. 

Thuis is Jan met hele 

andere dingen bezig. 

Een luidruchtige en 

stoere hobby: woodcar-

ving, oftewel het zagen 

van sculpturen met de 

kettingzaag uit boom-

stammen. Waar zijn 

partner als kapster cre-

atief in de weer is met 

schaar en tondeuse, 

pakt Jan het wat groot-

ser aan. Totaal acht 

kettingzagen van ver-

schillende groottes 

heeft hij in zijn bezit en in combinatie 

met een slijptol maakt hij prachtige 

sculpturen. Na het ontschorsen van de 

boomstam, houtsoort geen voorkeur, 

kan het beginnen. Het liefste maakt hij 

stoere en robuuste sculpturen. Niet su-

perglad geschuurd en niet strak in de lak. 

 

Jan werkt puur hobbymatig. Lekker voor 

zichzelf en absoluut niet in opdracht. Zou 

hij daar aan beginnen, dan is er geen in-

spiratie meer. Inmid-

dels is Jan al zo’n vijf 

jaar bezig met wood-

carving. Voornamelijk 

in de wintermaanden 

als er weinig te doen is, 

en vooral als ontspan-

ning en sóms even lek-

ker de frustratie er uit 

zagen. 

Interesse voor hout zat 

er altijd al in. Als jochie 

zaagde hij al hout bij 

zijn ouders thuis. Daar-

naast is er een enorme 

interesse voor tech-

niek. In principe kan 

iedereen wel woodcarven, als je maar 

vooral goed weet hoe een kettingzaag 

werkt en wat je wèl en vooral niét met 

zo’n apparaat kunt. 

 

Het mooiste wat Jan gemaakt heeft is de 

reusachtige en indrukwekkende totem-

paal die in de woonkamer staat. De buurt 

heeft geen last van Jan zijn hobby. En 

nee, ze zijn niet slechthorend, maar bij-

zonder schappelijk. Ideale naobers dus!  

De hobby van… 
 

Jan Schut 
Door Edith van Groningen 

Oproep: hobby 

Ben jij, of ken jij, ook iemand in Gaanderen met een  

speciale, leuke, of uit de hand gelopen hobby of bijzondere passie?  

En vind je het leuk om daar in de Gaanderbode over te vertellen? Neem dan contact 

Jubileum actie 
 

Gratis Fruit Shuffle ijs  

(t.w.v. €3,50) 

bij iedere bestelling  

boven de €10,= 

  

geldig van 1 t/m 7 mei 

 

De BMX-baan brengt jong en oud bijeen 

 

De baan zelf is nu klaar. Niet alleen kinderen 

maken er veel gebruik van. Er zijn ook al 'vol-

wassen jongeren' gesignaleerd met een ra-

diografisch bestuurbare auto. Daar blijkt de 

baan ook ideaal voor te zijn. Maar het blijft 

natuurlijk vooral een crossbaan. Lennard (11) 

en een vriend: "Het is een leuke baan en we 

komen hier regelmatig."  

 

De betrokkenen en vele helpende handen 

knappen het terrein steeds verder op. Zo zijn 

er nu drie fruitbomen geplant. Dit najaar 

volgt nog een echte boomplantdag. Binnen-

kort gaan ze boomstammen ophalen voor de 

'natuurlijke speeltuin'. Deze zijn afkomstig 

van bomen uit de omgeving die de stormen 

van afgelopen winter niet hebben overleefd.  

 

Afgelopen vrijdag kwamen kinderen en vol-

wassenen bijeen om bijenvriendelijke bloe-

men te zaaien. En zo dragen diverse inwo-

ners hun steentje bij. Na een artikel in de 

Gaanderbode heeft zich ook een buur ge-

meld voor een toegangspad vanaf de 

Beekstraat over zijn grond. "Heel erg fijn, 

daarmee wordt de baan nog beter toeganke-

lijk," aldus één van de initiatiefnemers.  

 

Ook helpen?  

Meld je via Facebook Gaanderen Cool Nature 

BMX Baan. Een mailtje of belletje naar de 

Gaanderbode mag ook.  

Jong en dynamisch in zestigjarig Symfonisch Blaasorkest  

Tel/WhatsApp: 06-48944180  E-mail: info@triangelmassage.nl Facebook: TriangelGaanderen 

Zere nek, rug , schou-

ders 

Spierpijn 

Spanning en stress 

Tennisarm 

Hooikoortsklachten 

Massage 

Myofasciale Release 

Cupping 

Medical Taping 

Voetreflex 

Maar natuurlijk ook gewoon voor een lekke-

re ontspanning. 

Het Symfonisch Blaasor-

kest Gaanderen (SBOG) 

bestaat 60 jaar en viert 

dat onder andere ko-

mende zaterdag 21 april 

met het Memorial Con-

cert. Het orkest mag 

dan zijn zestigste ver-

jaardag vieren, gelukkig 

blijven er jonge leden 

instromen. Eén van hen 

is de 20-jarige saxofonis-

te Marleen Gerritsen. Zij 

vertelt hoe het is om bij 

SBOG te musiceren.   

 

"Sinds 2015 zit ik in het 

Groot Orkest, na een aan-

tal jaren in het oplei-

dingsorkest. Ik ben al jaren zowel muzi-

kaal, op de saxofoon, als in de commis-

sies betrokken met het orkest. Samen 

met een erg leuke club mensen zit ik in 

de Jeugdcommissie en Evenementen-

commissie. Met Wim (Papperse, red.) en 

twee anderen bedenken en organiseren 

we in de Evenementencommissie voor 

een groot deel de vele muzikale, leuke, 

mooie, theatrale en ook indrukwekkende 

concerten. 
 

Elk concert is anders en dat maakt het zo 

leuk om ze te organiseren en op te voe-

ren. Het Memorial Concert op 21 april is 

een con-

cert met 

naar mijn 

mening zware doch heel toegankelijke 

muziek. Het is namelijk een heel mooi 

concert waar je echt je gevoel en passie 

voor muziek in kunt leggen. In het begin 

wist ik nog niet helemaal wat ik ervan 

moest denken, maar naarmate de tijd 

vordert en we het stuk steeds meer on-

der de knie krijgen, ga ik het steeds meer 

waarderen. Vooral afgelopen dinsdag, 

toen we met meer dan 60 musici en een 

bijna 120 koppig koor aan het spelen en 

zingen waren, was het plaatje compleet. 
 

Het concert is geschikt voor elk muziek-

liefhebbend persoon, ook de jeugd! Niet 

Op de foto links:  



 

Jong en dynamisch in zestigjarig Symfonisch Blaasorkest  

Met het SPELSPEL leer 

je vlotter woorden (her)

kennen.  

Hilarisch, spannend en 

eenvoudig te spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Foto onder: SBOG repeteert voor het Op de foto links:  

Begin april heeft HV Mi-

nerva de competitie van 

het zaalseizoen feestelijk 

afgesloten. Via deze weg 

willen we daarom ook on-

ze dank uitspreken aan 

alle supporters en sponso-

ren die dit jaar een bijdra-

ge geleverd hebben aan de 

vereniging.   

 

Het einde van de competitie bete-

kent echter niet dat het handballen 

op een laag pitje wordt gezet.  Er 

staan nog een hoop evenementen op 

de planning. Zoals het jaarlijkse 

jeugdkamp, iets waar de jeugd ieder 

jaar weer verheugd naar uitkijkt.  

 

Toernooien en trainen 

Ook verschillende toernooien zijn in 

aantocht, met onder andere het City-

Beachtoernooi 16 juni in het stads-

centrum van Doetinchem en ook bij 

de Koningsspelen op 20 april zal HV 

Minerva vertegenwoor-

digd zijn. Dat het seizoen 

over is, betekent dus ze-

ker niet dat er uitgerust 

kan worden. Gestopt met 

trainen wordt er ook niet, 

zelfs in de zomer biedt 

HV Minerva nog de mo-

gelijkheid om te beachen, 

als de zaaltrainingen al 

lang gestopt zijn.  

 

Agenda en informatie 

Wil je weten welke activiteiten er de 

komende maanden op het program-

ma staan of wanneer de trainingen 

zijn? Kijk dan op de website hvminer-

va.nl  

De zomer begint, ook voor HV Minerva 

Het ligt niet in Gaanderen, maar 

wel op een mooie fiets- of (beste) 

loopafstand. Een pareltje: Tuin De 

Zumpe aan de Rekhemseweg.  

 

Deze weelderige tuin is aangelegd 

door Ton Peer, bekend in Doetin-

chem en omstreken van het tuincen-

trum dat hij en zijn vrouw 30 jaar lang 

in Dichteren hadden. Na zijn pensi-

oen heeft Ton Peer het troosteloze 

stuk weiland bij hun woning aan de 

Rekhemseweg omgetoverd in een 

weelderige tuin met honderden bo-

men, heesters en vaste planten, 

waaronder veel bijzondere soorten.  

 

Elke maand wat anders 

Elke maand bloeien en geuren er 

weer andere planten. Van april tot 

oktober zijn bezoekers het eerste 

weekend van elke maand (en Hemel-

vaart en Pinksteren) welkom op de 

open tuindagen om de tuin te be-

wonderen en neer te strijken voor 

een kop koffie of thee in deze kleine 

oase. De Zumpe, Rekhemseweg 24, 

Doetinchem. Eerste weekend van de 

maand, 11.00 - 17.00 uur, bijdrage 

(incl. koffie/thee) € 3,00. Info: 

www.tuindezumpe.nl.  

Een pareltje: Tuin De Zumpe 

iedereen ziet een jong iemand in een orkest spe-

len, maar ik kan er helemaal mijn ei in kwijt. Zowel 

muzikaal als met de nevenactiviteiten, wat ook 

nog eens perfect aansluit op mijn opleiding Facili-

ty Management. Bepaalde dingen die ik daar leer, 

zoals evenementenmanagement, komt van pas in 

de commissies.  
 

Momenteel is er nog weinig jeugd in het Groot 

Orkest maar ik heb het erg naar mijn zin en merk 

het verschil in leeftijd niet.  Symfonisch Blaasor-

kest Gaanderen is een prachtige vereniging voor 

zowel jong als oud. Iedereen zet zich 100% voor de 

vereniging in, als vrijwilliger, naast de drukke 

baan/studie en het gezinsleven." 

 

Zaterdag 21 april 20.00 uur in de Nederlands 

Gereformeerde Kerk te Doetinchem 
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Agenda 
April 

18 april 14.30-16.00 Kidsclub De Trefkuul - Knutselmiddag: Trommelen  
21 april 20-22.30 Memorial Concert Symphonisch Blaasorkest, Nederlands Gerefor-
meer  de Kerk, Bilderdijkstr. D'chem va. € 10 
25 april 14.30-16.00 Kidsclub De Trefkuul - Knutselmiddag: Vriendenarmbandje + kroon  
27 april 8.15 Muzikale rondgang  Koningsdag door St. Martinus  
27 april 9.15 Opening Kinderspelen met aansluitend koffie, velden VVG'25  
Mei    
4 mei 18.45 Herdenkingsbijeenkomst in de Culturele zaal van sporthal De Pol  
4 mei 19.30 Stille tocht naar Oorlogsmonument en stiltemoment  
5+6 mei 11.00-17.00 Open Tuindagen Tuin De Zumpe, Rekhemseweg 24, Doetinchem € 3 
(volw) 
9 mei 13.30 Fietstocht Gaanderhuus  
10 mei 11.00-17.00 Open Tuindagen Tuin De Zumpe, Rekhemseweg 24, Doetinchem € 3 
(volw) 
14 mei 19.30-20.30 Voorinschrijving Avond4Daagse Gaanderen, Sporthal de Pol  
21 mei 11.00-17.00 Open Tuindagen Tuin De Zumpe, Rekhemseweg 24, Doetinchem € 3 
(volw) 
24 mei 12.00 Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending  
26 mei  Excursie Oudheidkundige Vereniging Gander naar Xanten  
29/5 - 1/6   Avondvierdaagse Gaanderen 

Juni   
2+3 juni 11.00-17.00 Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, Rekhemseweg 
  24, Doetinchem  

Vanaf april kun je weer op de fiets 

met het Gaanderhuus. Theo en Job 

organiseren dan weer elke tweede 

woensdag van de maand een mooie 

fietstocht van zo'n 25 kilometer.  

 

Iedereen die mee wil 

fietsen is welkom om 

13.00 uur bij het Gaan-

derhuus aan de 

Hoofdstraat 11a. We 

drinken dan samen 

een kop koffie of thee 

en stappen dan om 

13.30 uur op de fiets. 

Er wordt rekening ge-

houden met ieders 

fysieke mogelijkhe-

den. Deelname is gratis, een consump-

tie in de pauzestop is voor eigen reke-

ning. Bij erg slecht weer gaat de tocht 

niet door.  

'Ga toch fietsen!' 
... met het Gaanderhuus 

Zaterdag 10 maart opende het Gaan-

derhuus om 11.00 uur haar deuren om 

de mensen in het dorp een mooie dag 

te bezorgen in het kader van NL Doet. 

Dat is de vele vrijwilligers met hun in-

zet fantastisch gelukt! 

 

Al voor elven dienden de eerste gasten 

zich aan. Met een kop koffie of thee en 

natuurlijk wat lekkers erbij ontstond er 

al gauw een gezellige, gemoedelijke 

sfeer. Mensen ontmoetten elkaar en 

raakten aan de praat. Ook de 

'bioscoop' werd goed bezocht. Mensen 

genoten van een film over Gaanderen 

in vroeger jaren en de fotopresentatie. 

Buiten werden Oud-Hollandse poffer-

tjes gebakken die, net als de heerlijke 

soep en een broodje knakworst van 

medewerker Han, iedereen zich goed 

liet smaken. De live accordeonmuziek 

nodigde menig voorbijganger uit om 

een kijkje te nemen. 

 

Gaandeweg de dag wisten steeds meer 

mensen de weg naar Gaanderhuus te 

vinden en dat is precies de doelstelling: 

ontmoeten, verbinden en elkaar hel-

pen. Daar zetten diverse vrijwilligers 

zich voor in. Het is leuk te merken dat 

het Gaanderhuus zijn plek heeft gevon-

den in de Gaanderense gemeenschap. 

Het blijkt een toevoeging voor de leef-

baarheid in ons dorp. Met een ritje per 

huifkar in de mooie omgeving van 

Gaanderen, kwam aan de succesvolle 

dag een einde. 

Meer weten? Elke woensdagmorgen en 

vrijdagmiddag staat de deur open aan 

de Hoofdstraat 11a. Kijk ook op 

www.gaanderhuus.nl of bel 06-

5101343.  

Gaanderhuus zeer succesvol tijdens NL Doet 

In april, mei en juni kun je je statiegeld-

bonnen doneren aan Schuttersgilde St. 

Martinus. Supermarkt Coop in Gaande-

ren verdubbelt het totaal gedoneerde 

bedrag ook nog eens. Wie zijn lege 

flessen inlevert in deze supermarkt ziet 

een keuzeknop om te doneren. 

 

'Wij dragen ons steentje bij, maar 

maken ook kosten' 

Het gilde is inmiddels een groot begrip 

in Gaanderen. De vereniging verzorgt 

verschillende optredens in Gaanderen 

en omstreken. Zo dragen zij hun steen-

tje bij om de omgeving van Gaanderen 

een stuk leuker te maken. Dat kost na-

tuurlijk ook wat. Denk daarbij aan het 

onderhoud van het clubgebouw, de 

instrumenten, uniformen enzovoort. 

Daarom zijn alle inkomsten zeer wel-

kom en het schuttersgilde hoopt dan 

ook op uw donatie.  

Doneer je statiegeld aan Sint Martinus 

Voor de 31ste keer organiseert Volley-

balvereniging Volga dit jaar haar inmid-

dels traditionele Bloemenactie. Op 

vrijdag 11 en zaterdag 12 mei gaan de 

leden in Gaanderen huis aan huis zo-

veel mogelijk geraniums, fuchsia's en 

surfinia's verkopen.  

 

De bloemen zijn 11 en 12 mei ook te 

koop op de parkeerplaats van sporthal 

de Pol én ze zijn vooraf te bestellen. De 

opbrengst van de Bloemenactie is al 

jaren een welkome aanvulling op de 

begroting en dat maakt het mogelijk 

de contributie laag te houden.  

 

Volga hoopt dat de inwoners van Gaan-

deren weer veel bloemen zullen afne-

men. Meer informatie en/of bestellen 

kan ook via e-mail: bloemenac-

tie@volga-gaanderen.nl. 

Een bloemetje van Volga 

De jaarlijkse donateursactie van het 

Gaanderens Mannenkoor vindt dit jaar 

plaats van 23 april t/m 4 mei. Deze ac-

tie wordt bij u van harte aanbevolen. 

Gaanderens Mannenkoor houdt  

donateursactie 

Van 22 mei t/m 26 mei is de jaarlijkse 

collecte van het Oranjefonds. Stichting 

Gekkoo en Stichting Laat Kinderen 

Lachen komen in die week in Gaande-

ren bij u langs de deuren. 

 

De opbrengst gebruikt het Oranjefonds 

voor sociale doelen die zich inzetten 

voor een betrokken samenleving. Van 

de opbrengst gaat 50% naar onze ei-

gen stichtingen. Gekkoo zal dit gebrui-

ken voor de nieuwste sprookjesachtige 

voorstelling Nachtdroom, die van 12 t/

m 15 juli in het Ferrobos in Gaanderen 

wordt gespeeld. Stichting Laat Kinde-

ren Lachen kan altijd steun gebruiken 

voor hun inzet voor zieke kinderen en 

kinderen die opgroeien in armoede.  

Gekkoo en Laat Kinderen Lachen  

komen aan de deur! 

Het boekje van Manon Sprenkeler over 

het Witte Kerkje heeft veel mensen 

bijzonder geraakt. Manon: "Na het ver-

schijnen van de Gaanderbode heb ik 

veel extra bestellingen ontvangen. 

Dankzij 42 bestellingen heb ik de eer-

ste druk kunnen doorzetten. Ik heb alle 

boekjes persoonlijk bij de mensen af-

geleverd en dat zorgde voor veel leuke 

en bijzondere reacties. Vooral de fami-

lie Takkenkamp was erg geraakt door 

het project. Hun hele verhaal is einde-

lijk gebundeld in een compact boekje, 

voor hen zelf erg bijzonder, maar ook 

voor hun dierbaren een mooi ge-

schenk.  

 

Ik heb met het boekje veel verschillen-

de soorten mensen bereikt. Veel men-

sen waren erg enthousiast omdat ze er 

vroeger zelf vaak zijn geweest en 

met dit boekje 

weer herinnerin-

gen konden opha-

len. De één heeft 

wat met het verle-

den en de ander 

meer met het heden 

van het Witte Kerkje 

en daarom is dit boek 

ook zo mooi. Voor iedereen heeft het 

wel een ei-

gen bete-

kenis. 

Veel men-

sen zeiden 

echt geraakt te 

zijn door de ver-

halen die erin staan 

en ik heb meerdere complimenten ont-

vangen voor alle inzet. Ik besef nu pas 

echt hoe bijzonder dit boekje eigenlijk 

is. Voor mij was het een schoolproject 

dat uit de hand is gelopen qua omvang, 

wat ik juist te gek vond. Maar voor vele 

anderen is het een blijvende herinne-

ring aan iets moois en niet een 

'alledaags geschiedenis boekje over 

zomaar een kerk'." 

 

Manon heeft intussen 

alweer meer verzoeken 

voor het boekje ge-

had. Voor een 

tweede druk zijn 

er nog wat 

meer bestel-

lingen nodig. "Ik 

blijf horen dat ik meer mensen 

moet kunnen bereiken met dit boekje."  

Meer dan alleen een verhaal over een kerkje 
een kleine geschiedenis van Gaanderen 
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Colofon 
 

Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

 

Redactie & vormgeving 

Astrid van Beveren 

Met redactionele bijdragen van 

Dennis Centen, Edith van Gronin-

gen, Jos Salemink, Miranda Meijer-

Thuis 

Cartoon 

Willem Meijer 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2018 Tekst Oké 
 

Bereikbaarheid Redactie 

E-mail: gaanderbode@gmail.com 

Telefoon/Whatsapp: 06-29057689 

Facebook @Gaanderbode 

Vanuit het Bisdom Utrecht wordt er 

een voorjaarsbedevaart georgani-

seerd naar Banneux. Deze is van 25 t/

m 29 mei.  

 

Voor informatie kunt u contact opne-

men met mevrouw Thea van Houten. 

Telefoon: 0316 - 225973. E-mail: 

thea.vanhouten@outlook.com. 

Voorjaars-

bedevaart  

naar Banneux 

In maart is 

Cindy Bul-

tink, met 

haar praktijk 

voor reiki, 

healing en 

massage, in 

Gaanderen 

komen wo-

nen. Wat biedt Cindy in haar praktijk?  

Cindy vertelt: "Ik ben in 2013 gestart 

met mijn praktijk. In deze drukke tijd 

met veel stress en veel 'moeten', raakt 

ons hoofd snel vol.  Dat kan spannin-

gen geven op allerlei plaatsen in je li-

chaam. Uiteindelijk kunnen er licha-

melijke en psychische klachten ont-

staan. Door mijn handen op iemands 

hoofd te leggen, kan ik voelen waar er 

energetische blokkades zitten. Door te 

magnetiseren haal ik negatieve ener-

gie weg, waardoor de energie weer 

kan stromen. Daarna stuur ik reiki, of-

tewel positieve energie door. Klachten 

zullen verlichten of zelfs verdwijnen." 

 

Daarnaast werkt ze onder andere met 

de SEDONA-methode en met EFT. 

Cindy licht toe: "Deze technieken hel-

pen beide om negatieve gevoelens los 

te laten die zijn ontstaan door trauma's 

of door gekwetst zijn. Hierdoor  wor-

den klachten vaak verlicht of verdwij-

nen zelfs. Bij elke behandeling pas ik 

bovendien reiki en healing toe." 

 

Ook kunnen mensen bij Cindy terecht 

voor een ontspanningsmassage. "Van 

een 'gewone' nek-schouder-

rugmassage tot een uitgebreide meri-

diaanmassage. Bij de meridiaanmassa-

ge worden drukpunten behandeld, 

waardoor blokkades in de organen 

worden opgeheven." Mensen komen 

naar Cindy voor allerlei soorten klach-

ten of emoties, van gewrichtspijnen en 

darm- en maagproblemen, tot aller-

gieën zoals hooikoorts en eczeem, van 

slaapproblemen en stress tot behande-

ling van van huilbaby's. "Het is de be-

doeling dat mensen weer kunnen gaan 

genieten van het hier en nu, met min-

der stress en pijn." 

 
Kijk voor meer info op www.praktijk-

cindybultink.nl of bel 06-23622652. 

Nieuwe praktijk voor reiki, healing en massage 

Jeannette Koster is dit jaar gestart met 

haar uitvaartonderneming, na vorig 

jaar de opleiding uitvaartbegeleiding 

te hebben voltooid. Jeannette vertelt: 

"Het hart, de symboliek van mijn logo, 

staat voor afscheid ne-

men met zorg, tijd en 

persoonlijke aandacht 

vanuit het hart. Ieder 

mens is uniek. Daarom 

is ook ieder afscheid 

uniek. Dit vormt naast 

het ontzorgen de basis 

van mijn handelen.  

 

Sfeer van vertrouwen 

Als een dierbare overlijdt is er in korte 

tijd zoveel te besluiten en regelen. Be-

geleiding is dan heel fijn. De eerste 

persoonlijke ontmoeting met nabe-

staanden vind ik erg belangrijk. Daar 

kan de sfeer van vertrouwen ontstaan 

die nodig is om samen het afscheid 

vorm te geven dat past bij de overlede-

ne. Zo'n dierbare herinnering, daar 

kunnen nabestaanden troost uit put-

ten, wat een goede stap is bij de ver-

werking van hun verdriet." 

 

"Een uitvaart, passend bij hoe ie-

mand in het leven was, biedt troost" 

Ook kunnen mensen bij Jeannette te-

recht om over hun eigen uitvaart na te 

denken. Ze heeft daar een wenswijzer 

voor ontwikkeld, waarin mensen hun 

persoonlijke wensen kunnen aange-

ven. Jeannette: "Het is niet altijd van-

zelfsprekend over je eigen uitvaart na 

te denken of te praten. Toch kan het 

prettig en geruststellend zijn erover te 

spreken en eventueel 

wat vast te leggen. Voor 

de nabestaanden is het 

ook fijn als ze de wensen 

van een overledene ken-

nen. Ik adviseer mensen 

dan ook om deze met 

hun naasten te bespre-

ken. Het hoe en waarom 

achter sommige wensen 

wordt dan ook vaak duidelijk. Een uit-

vaart, passend bij hoe iemand in het 

leven was, biedt troost en zorgt voor 

een mooie herinnering voor de nabe-

staanden die zonder diegene verder 

moeten." 

 

Spreekuur in De Pelgrim 

Voor informatie, advies of een gesprek 

kunt u contact opnemen. Daarnaast 

heeft Jeannette een inloopspreekuur 

in de Pelgrim: elke eerste vrijdag van 

de maand van 9.30 - 11.30 uur in de 

ontmoetingsruimte.  

 

Informatie 

Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding, 

tel.: 06 - 2519 5669 

adres: Kerkstraat 119 Gaanderen 

mail: info@kosteruitvaartbegeleiding.nl 

Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding 

Ook in Gaanderen een informatieavond over  

Zwerfafvalbrigades 
 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) or-

ganiseert in samenwerking met Buha bv een infor-

matieavond over een nieuwe aanpak van zwerfaf-

val. De informatieavond vindt plaats op  
 

dinsdag 24 april a.s. om 19.30 uur in wijkservicecentrum De Trefkuul 
 

De avond start om 19.30 uur met koffie of thee. Iedereen is welkom. Komt u ook? 

 

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en kunnen we er allemaal echt 

van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat 

buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. Samen met buurtbewoners regel-

matig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Bovendien 

bereik je samen meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone om-

geving! Doet u mee?   

 

Vorig jaar zijn in Doetinchem met succes twee Zwerfafvalbrigades opgezet. Buha 

bv is enthousiast over de resultaten en ziet in de brigades een waardevolle aanvul-

ling op reeds bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Daarom is het 

de bedoeling om ook in Gaanderen en Wehl een Zwerfafvalbrigade op te richten. 

 

Zwaan-kleef-aan 

Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er 

is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. 

Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toege-

licht. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is 

leuk om samen zwerfafval op te ruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen 

kan het initiatief nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Dat stimuleert 

anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.  

 

Aandacht voor streekeigen landschap 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en 

herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd 

samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrij-

willigersgroepen in Gelderland is op dit moment ruim 300, met in totaal meer dan 

8600 vrijwilligers. 
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Knutselen  
Kidsclub  

Gaanderen 
 

18 april 

Trommelen 
 

25 april 

Vriendenarmbandje + kroon 
 

Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar. Elke 

woensdag  

14.30 - 16.00 u   

De Trefkuul Gaanderen  

Kosten:  € 1 

www.facebook.com/trefkuulkidsclub 

De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Wis en 

Wierig hebben in februari de expositie Dolls’ House 

in het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum in 

Doetinchem bezocht. Een schitterende expositie van 

poppenhuizen die, op initiatief van Peter Masselink,  

door architecten zijn ontworpen. Deze poppen-

huizen worden geveild in Amsterdam en de op-

brengst is voor Stichting Energy 4 All, die zich 

inzet voor kinderen met een energiestofwisse-

lingsziekte. 

 

De kinderen uit Gaande-

ren waren zo onder de 

indruk van de expositie, 

dat ze zelf ook aan het 

ontwerpen en bouwen 

zijn geslagen. Ze hebben 

poppenhuizen gemaakt van 

hout, klei, papier, stof en 

lege verpakkingen. Hun pop-

penhuizen zijn 9 maart ver-

kocht en geveild aan ouders,  

 

 

opa’s en oma’s, en de opbrengst van 200 euro gaat 

naar Energy 4 All. Peter Masselink heeft de cheque in 

ontvangst genomen. 

Kinderen bouwen en veilen poppenhuis voor goed doel 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

Van het buurtteam Gaanderen 

Iedere maandag kun je tussen 17.00 - 18.30 uur op de Tref-

kuul binnenlopen voor De Gaanderbalie.  Dit is een loket 

voor inwoners van Gaanderen voor  vragen over formulie-

ren, financiën, regelingen, wonen, werk en gezin.   

De Gaanderbalie is een samenwerkingsverband tussen 

Buurtplein, de WAO-club Gaanderen en het Formulierenca-

fé. Het spreekuur is gratis.  

Denk ook voor aanvraag van Meedoenarrangement en 

kwijtschelding Gemeente Belasting en GBLT aan de Gaan-

derbalie!  

 

Elke maandag van 17.00 - 18.30 uur op de Trefkuul. 

Gaanderbalie 

Tieners van 10 t/m 14 jaar zijn eens 

in de drie weken op vrijdagavond 

welkom bij de Trefkuul om andere 

tieners te ontmoeten, naar muziek 

te luisteren, te dansen, te gamen of 

een spel(letje) te doen.  

 

De tieneravond is een avond vóór 

jongeren dóór jongeren. Vaak is er 

een thema, dat de ene keer te maken 

heeft met feestdagen als Kerst of 

carnaval, maar een andere keer bij-

voorbeeld met 'de jongens tegen de 

meisjes' met spellen waarbij de jon-

gens en de meiden het tegen elkaar 

opnemen. 

 

Vrijwillige jongeren en jongvolwasse-

nen organiseren en draaien de tie-

neravond samen met de jaarstagiai-

res van de opleiding Sociaal Cultureel 

Werk. Tijdens de tieneravonden is er 

ook altijd een beroepskracht van 

Buurtplein aanwezig.  

 

Informatie 

Elke drie weken op vrijdag van 19.00 

tot 22.00 uur. Check de facebookpa-

gina TieneravondGaanderen voor 

meer info. Gratis toegang. De eerst-

komende avonden zijn op 18 mei en 

8 juni. Op Koningsdag vervalt de 

avond. 

Twee uur per maand als 'maatje' iets 

doen voor een jongen met een ver-

standelijke handicap? Of je een paar 

uur per maand inzetten als bestuurs-

lid van FairTrade binnen Gaanderen? 

Dat zijn enkele voorbeelden van de 

vacatures die je vindt bij de Vrijwilli-

gerscentrale. 

 

Heb je interesse in vrijwilligerswerk? 

Of heb je als organisatie een prakti-

sche vraag? Sinds kort houd de Vrijwil-

ligerscentrale ook in Gaanderen elke 

4e maandag van de maand inloop-

spreekuur van 17.00 tot 18.30 uur in de 

Trefkuul. De medewerkers van de Vrij-

willigerscentrale zitten dan klaar om je 

verder te helpen met vraag of aanbod, 

maar bijvoorbeeld ook om antwoord 

te geven op praktische vragen over 

vrijwilligerswerk van organisaties. Heb 

je bijvoorbeeld een vraag over werving 

of waardering van vrijwilligers, ook dan 

ben je welkom tijdens ons in-

loopspreekuur.  

 

De inloopochtenden op dinsdag en 

vrijdag aan de Terborgseweg in 

Doetinchem worden al goed bezocht. 

Omdat we dichter bij de mensen en 

toegankelijker willen zijn, houden we 

voortaan ook een spreekuur in Gaan-

deren, Wehl, Overstegen en Oosseld. 

 

Dus heb je interesse in vrijwilligers-

werk, of heb je als organisatie een 

praktische vraag? Kom dan naar het 

inloopspreekuur in de Trefkuul, elke 4e 

maandag van de maand van 17.00 tot 

18.30 uur! Kijk voor meer informatie en 

vacatures ook op: 

www.vrijwilligerscentraledoetinchem. 

Inloop vrijwilligerscentrale  
nu ook in Gaanderen 

Van alles te doen op  

de Tieneravonden 


