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Sport & Cultuur 50 jaar  

De Stichting Sport & Cultuur vier-

de in november haar vijftig jarig 

bestaan met een cadeau voor het 

dorp. Pagina 6 

De hobby van... 

Gerrie Remmelink vertelt over zijn 

niet alledaagse hobby. Pagina 7 

Maak je eigen spel 

Op de Kidspagina deze keer twee 

leuke spellen die je zelf kunt ma-

ken. Op de achterpagina: Pagina 8 

De buurt in 
Leer je dorpsgenoten kennen. 

Dennis Centen en Jos Salemink 

schrijven in deze nieuwe rubriek 

steeds over een mededorpsbewo-

ner.  Pagina 3 

De volgende  

Gaanderbode 
komt onder voorbehoud uit op 

17 april 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

12 april tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

In de vorige editie van de Gaander-

bode was te lezen dat student Ma-

non Sprenkeler de geschiedenis van 

het Witte Kerkje heeft opgetekend. 

Inmiddels krijgt ze regelmatig de 

vraag of ze het als boek wil uitge-

ven.  

 

"Het verhaal is de afgelopen maan-

den in delen op de speciale facebook-

pagina gepubliceerd," vertelt Manon. 

"Nu ongeveer twee maanden later is 

het verhaal in zijn geheel verteld. 

Veel mensen hebben het vol enthou-

siasme gevolgd en de reacties waren 

erg positief, dank daarvoor. Maar 

hierbij stopt het niet. Ik heb namelijk 

van veel mensen de vraag gekregen 

of het ook in boekvorm wordt uitge-

bracht en aan die vraag wil ik graag 

gehoor geven."  

Realisatie kan pas bij minimaal aan-

tal voorbestellingen 

Om er een boek van te kunnen uit-

brengen zijn echter voldoende voor-

bestellingen nodig. "Daarom doe ik 

nu een oproep in de Gaanderbode, 

want het zijn juist de mensen buiten 

Facebook die ik hoop te bereiken 

met het boek."  

 

Zo kan men voorbestellen 

Bent u benieuwd naar het boek en 

wilt u graag een exemplaar ontvan-

gen, mail dan naar:  

wittekerkjegaanderen@gmail.com. 

Vermeld naam en adres. Zodra Ma-

non genoeg bestellingen heeft ont-

vangen om het boek te realiseren, 

neemt ze contact met u op. Het 

boekje zal rond de €15,00 kosten.  

Manon wil verhaal Witte Kerkje best als boek uitgeven 

 

Om het verhaal 

in boekvorm uit 

te geven, zijn er 

voldoende 

voorbestellingen 

nodig 

Musical Producties Gaanderen voert 

deze Pasen Jesus Christ Superstar in 

Concert op in verschillende kerken in 

de regio.  

De legendarische rockopera brengt de 

laatste dagen uit het leven van Jezus 

Christus hartverscheurend in beeld. 

Was hij vriend of verlosser, minnaar of 

Messias, zijn identiteit lijkt soms gek-

makend tegenstrijdig. Het volk draagt 

hem op handen, terwijl de hogepries-

ters hem als staatsgevaarlijk aanmer-

ken. Zijn beste vriend Judas ziet alles 

gebeuren en wil ingrijpen om erger te 

voorkomen. 

 

MPG oogstte met eerdere opvoerin-

gen hiervan veel lof voor de respect-

volle en eigentijdse vertolking van het 

lijdensverhaal. De muziek bleef in de 

jaren erna bij de spelers en vrijwilligers 

zeer geliefd en zo ontstond het idee 

om de rockopera jaarlijks als concert-

tour te brengen. Niet onnodig grotesk 

en met veel techniek, geen enorme 

decors, maar puur en eerlijk. Met Pa-

sen in een kerk, dichtbij de mensen.  

Theater, dans en alles live gezongen 

en met die 'echte' gitaarsound uit de 

band. Wij hopen u als bezoeker op-

nieuw te verrassen. Heel graag tot 

ziens.  

 

Kaarten zijn reeds te koop via 

www.musicalproducties.nl  

 Jesus Christ Superstar in Concert 

De plannen voor de opknap van de 

BMX-crossbaan zijn inmiddels over-

gegaan in concrete afspraken voor 

het afgraven en aanleggen van de 

crossbaan. "We hebben inmiddels 

iemand gevonden die het terrein in 

ruwe vorm wil aanleggen," meldt 

een initiatiefneemster.  

 

Veel mensen hebben gereageerd op 

het artikel in de vorige Gaanderbode 

over het initiatief. "Jongeren die willen 

meedenken over het ontwerp, een 

trainer van de IJsselcrossers uit 

Doetinchem. Hun tips en hulp zijn erg 

welkom. We  hebben de jongeren uit-

gelegd dat er geen professionele baan 

wordt aangelegd. Deze baan is echt 

bedoeld om kinderen warm te maken 

voor fietscross. Later kunnen ze dan 

eventueel doorstromen naar de IJsel-

crossers of het SFA Bikepark.  

 

De initiatiefneemster vertelt: "Het 

doel is weg bij de playstation en lekker 

crossen in de buitenlucht." Er wordt 

ook een natuurlijke speelplek aange-

legd. "Het wordt een plek met levende 

bomen en speelboomstammen. Rond 

14 maart wordt er een heuse boom-

plantdag georganiseerd. Ook hebben 

we van Staatsbosbeheer twee banken 

gekregen, zodat jong en oud straks 

kan genieten van deze mooie plek 

achter de Rijksweg/Beekstraat."  

Hulp nog steeds welkom 

Nog steeds is alle hulp welkom om er 

weer een mooi terrein van te maken 

en dat te behouden: materiaal, tijd, 

handen, machine of sponsoring. Wie 

interesse of ideeën heeft, stuur een 

berichtje via de facebookpagina Gaan-

deren Cool nature BMX Baan.  

BMX-crossbaan krijgt vorm 

 

"Weg bij de playstation, 

lekker in de buitenlucht" 

Dorpsraadavonden 

De Dorpsraad nodigt de inwoners 

van Gaanderen 2x uit mee te den-

ken en spreken. Pagina 3/6 
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‘t Wud gries in’t darp! 
 

Met die grieze luchten lik alles ’n be-

tjen gries. Ik word d’r altied een be-

tjes gries van in mien kop. Kan’t zun-

neke neet zo goed vinden. Now be-

gint op mien kop de griezigheid ok al 

toe te sloan. Mo’j wel goed kieken, 

moar ’t is d’r. Gelukkig bunt d’r in ’t 

darp zat met de kop cats gries. Hele 

volksstammen. Dan völt dat van 

mien neet zo op. 

 

De grijze golf loopt, fietst, rijdt, 

koopt, zorgt, dient, haalt op en 

brengt weg, past op, schuifelt, lacht, 

moppert, dramt, herhaalt, kletst wat 

af, geeft wijze raad, wijst af, zoekt de 

weg, heeft een mening en blijft erbij. 

Kortom: is onmisbaar en niet te mis-

sen. 

 

Daar zo over mijmerende moest ik 

denken aan de grijze duif die een 

groot deel van mijn leven gekleurd 

heeft. Ik ben opgegroeid met zo’n 

grijze duif in huis. Zeg maar het vijf-

de wiel aan de wagen. Een steun-

wieltje. Zo’n wieltje dat vooral thuis 

overal inzetbaar is, rustig doet waar 

ie goed in is: “Loat mien dat moar 

doen, ’t olde fleis mot eerst op!” Laat 

wat ie niet goed kan: “Doet jullie dat 

moar, jullie bunt ‘r völle better in as 

ik”. Bijspringt waar nodig en als van-

zelf overal mee naar toe gaat. Hij 

hoort er gewoon bij, hoewel ieder-

een zich wel realiseert dat ie wel 

kwetsbaar is. Hoe grijzer, hoe wijzer, 

niet de draagkracht van de grote 

wielen. Zo langzaamaan moet het 

steunwieltje steeds meer zelf onder-

steund worden. Tot ie ’t begeeft. 

Lekke band, niet meer te plakken. 

Wat overblijft lijkt eerst niets, maar 

blijkt heel waardevol. En als je dan 

zelf grijze haren hebt gezien, betrap 

je je erop dat je zijn wijsheden, ge-

zegdes en andere onzin zelf gebruikt. 

 

Als het regende en wij kwamen kled-

dernat thuis geploeterd door weer en 

wind met veel gedoe de achterdeur 

binnen, stond daar mijn opa al klaar 

met de woorden: “Kom maar gauw 

binnen, ’t is weer um bi’j de warme 

kachel te zitten. “ Even later regel-

matig gevolgd door “ ’t is greuizaam 

weer”. Uiteraard waren wij dat niet 

met hem eens. Dat lieten we ook 

duidelijk merken. 

 

“Rijmen en dichten zonder t hemd op 

te lichten”. “Theet, liet ‘n scheet, die 

van de beddeplank af gleed, tegen 

de deur op bonsde en in de pispot 

plonste”. En miene favoriet: “As wie 

ow toch niet hadd’n en de olde ear-

pels neet, hadd’n de varkens niks te 

vretten.” Mien opa, mien opa, d’r 

was niemand die zo vrolijk was as 

hi’j. Dat zong i’j ok zelf. Dan mot ’t 

wel woar zun. As ik old mag word’n 

zoas mien opa dat het gedoan, wil ik 

wel old word’n. En gries! 

 

In de gedachten an 

mien opa. 

 

Good goan en plo-

ag mekare neet. 

 

Klein Thuusken  

He’j ’t al e heurt? 

Veranderingen, we hebben er alle-

maal mee te maken. Soms is dat 

fijn, soms is het lastig. In Gaanderen 

zijn de ouderen die donderdags 's 

middags naar de 'soos' van het Rode 

Kruis in de Pol gaan, best even ge-

schrokken. 

 

"Ze houden ermee op. Deze maand 

nog en dan is het voorbij," vertelt me-

vrouw Verheij, een trouwe deelneem-

ster. "Het Rode Kruis doet het niet 

meer. Al jarenlang komen we elke 

week met zo'n vijftien, twintig men-

sen bij elkaar. We gaan handwerken, 

kaarten, drinken een kopje koffie. Het 

is altijd zo gezellig. En nu stopt dat. 

We weten niet waar we nu naartoe 

moeten. Het Gaanderhuus was een 

mogelijkheid, maar die ruimte blijkt 

te klein." 

 

'We bieden een alternatief aan' 

Voorzitter van Rode Kruis Doetin-

chem, Jan Van Haag, legt uit dat de 

rapen niet helemáál gaar zijn. "Het 

Rode Kruis stopt inderdaad landelijk 

met de Welfare. We gaan mee in de 

veranderende samenleving en leggen 

ons meer toe op andere activiteiten. 

Hulpverlening bij evenementen, zelf-

redzaamheid. Dat laatste vinden we 

zelfs zo belangrijk dat onze afdeling 

binnenkort actief het 'Stimuleren van 

de zelfredzaamheid' gaat aanbieden. 

Ouderen kunnen vaak meer zelf dan 

ze denken, als ze maar weten hoe. 

Daar gaan we bij helpen. Maar we 

laten de activiteitenmiddag óók niet 

zomaar vallen. We zijn juist druk be-

zig deze elders onder te brengen. In 

Dichteren heeft de Dichtershof het 

inmiddels overgenomen. In de 

Bachlaan zijn we ermee bezig. In 

Gaanderen lopen er onderhandelin-

gen met De Pelgrim. Het is de bedoe-

ling dat we een alternatief aanbie-

den." 

 

De mogelijkheid de activiteitenmid-

dag voort te zetten staat dus nog 

open. Misschien moet het kopje kof-

fie dan voortaan zelf betaald worden, 

maar daar mag het toch niet op stuk 

lopen. Laten we, ondanks de schrik,  

niet vergeten het Rode Kruis en zijn 

vele vrijwilligers hartelijk te danken 

voor hun jarenlange tomeloze inzet. 

 

door Astrid van Beveren  

Rode Kruismiddag in de Pol stopt 

Gaandertjes 
Vraag een aanbod voor particulieren  

Jouw advertentie in 2300  

Gaanderense brievenbussen?  

 

Plaats voor €4,00 een mini-

advertentie in de Gaanderbode!  

Speciaal voor particulieren.  

 

€4,00 per ca. 125 tekens (dat is 

ongeveer 4 regels ).  

Gezocht: Schoonmaakhulp. In 

Gaanderen. Voor 1 dagdeel per 

maand. Tel / Whatsapp 06-4782 9074. 

Komt hier jouw Gaandertje?  
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In een uitbouw achter een rijtjes-

huis in Gaanderen bevindt zich Tri-

angel, Praktijk voor lichaamszorg. 

Op het eerste gezicht een kleine 

massagepraktijk, gerund door Roel 

Maat, sportmasseur. De term 

'masseur' doet hem echter tekort. 

Je kunt bij De Triangel terecht voor 

een ontspannende massage of juist 

voor een stevige aanpak van vast-

zittende spieren. Maar Roel biedt 

meer.  

 

Medische kennis en meer  

"Ik ben gediplomeerd sportmasseur 

en heb daarbij een diploma HBO Me-

dische Basiskennis. Dat vind ik nood-

zakelijk om het menselijk lichaam in 

al zijn aspecten beter te kunnen be-

grijpen. Zo kan ik klachten van men-

sen met ziektes en aandoeningen op 

een betrouwbare manier als masseur 

behandelen," legt hij uit. "Ook bied ik 

Dornbehandelingen aan om lichame-

lijke klachten beter te kunnen aan-

pakken. Dat zijn manuele manipula-

ties, hele zachte, die de botten in het 

lichaam weer op de juiste plaats zet-

ten, waardoor klachten kunnen op-

lossen."  

 

Nieuwe technieken in het aanbod 

Roel is voortdurend op zoek naar 

nieuwe methodes en technieken om 

zijn aanbod uit te breiden. "Naast 

Medical taping en voetreflexmassage 

heb ik het afgelopen jaar mijn aan-

bod kunnen uitbreiden met Multifas-

ciale Release en Cuppingmassage. 

Multifasciale Release richt zich voor-

namelijk op bindweefsel in en rond 

de spier, waarmee spierklachten kun-

nen verminderen of verdwijnen. Cup-

pingmassage is een bekende behan-

deling uit Azië, waarbij doorzichtige 

bollen op bepaalde plekken op het 

lichaam een vacuüm geven, waar-

door vastzittende delen van het li-

chaam weer losgemaakt worden." De 

Triangel is met dit aanbod een ver-

rassend veelzijdige praktijk, die je 

eerder een grotere stad zou verwach-

ten. Gewoon in Gaanderen.  

 

Kijk voor meer info op 

www.triangelmassage.nl of bel/

Whatsapp 06-48944180.  

Massagepraktijk Triangel breidt aanbod uit 

De hele maand februari is het feest 

bij Cindy's Diershop. De winkel be-

staan namelijk alweer 3 jaar. Houd 

deze maand daarom de Facebook-

pagina van de dierenwinkel in de 

gaten voor leuke acties.  

 

24 februari de hele dag feest 

Op 24 februari is het de hele dag 

feest. Van 10 tot 17 uur is er van al-

les te doen. Er is onder andere een 

dierenfotograaf waar u gratis een 

foto met uw huisdier kun laten ma-

ken, u kunt gratis een gezondheids-

check van uw huisdier laten doen en 

uw dier laten ontvlooien, er is ver-

maak voor de kinderen, hapjes en 

drankjes en nog meer.  

 

De Gaanderbode feliciteert Cindy's 

Diershop van harte en wenst ze nog 

vele mooie jaren! 

Cindy's Diershop 
viert 3e verjaardag 

Willem 

Goeiendag mensen uut Gaander, 

Ik wol 's een stuksken skrieven oaver 

een algemeen bekende Gaander-

naar, een A.B.G. Iedereen kent um 

wel of bunt um wel ens tegengekom-

me met de kermis in de tent, biej 

hamza, of gewoon in de supermarkt. 

Kep ut oaver Willem te Kampe.  

 

Willem is een olde rocker zoals hiej 

ut zelf zegt, al jaoren  ken um. We 

zijn goede vrienden. Willem is een 

keal met het hart op de goede plaats. 

Op en en top Gaandernaar, moar 

bekend in heel Nederland en umstre-

ken. Vele festivals, groot of klein 

doar is hej present, maor de kermis 

in Gaanderen is heilig. Met de groep 

vriendjes en vriendinnetjes gaon we 

zes dagen feest, en hej hult ut vaker 

langer vol dan menig jonge snuiter. 

Tis natuurluk nie altiet feest int nor-

male leaven. Moar Willem steet al-

tiet veur ow kloar, ook mams en 

bruur bunt fijne luu. Op een zaotar-

dagmiddag kuj doar ff angoan veur 

een  pilsken en stuksken neagelholt. 

Eén ding is zeker bej Willem, as ter 

ergens een feesken van gemaakt kan 

worden, dan geet dat ook gebeuren. 

Mot der midden in de nacht ergens 

een boom um gezaagd worden dan 

wut dat gewoon geregeld of biej 

bruur thuus een feest gebouwd... 

muziek, vuur en een tent bunt in no 

time geregeld.  

 

Mensen as Willem maken een dorp 

mooier... Laatst kwam ik um tegen 

bej de Coop. Hiej had een bosje bloe-

men gekocht veur moeders. Ruwe 

bolster blanke pit... Willem is een 

mooien kearl.  

De buurt in 
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen  

dorpsbewoners in het voetlicht.  

HV Minerva wint prijs 
Dat handbal een snelle, dynamische 

en energieke sport is hebben jon-

gens uit Gaanderen en omgeving op 

27 januari  ondervonden tijdens het 

Boys only bootcamp.  

 

HV Minerva had dit georganiseerd in 

samenwerking met de Nederlandse 

Handbalbond. Onder leiding van Arn-

hemse handbaltrainer Maurits van de 

Wijer en zo'n vijftien vrijwillige coa-

ches konden de jongens in anderhalf 

uur een intensief circuit doen. Aan het 

eind volgde een afvalrace met shoot-

outs. De opzwepende muziek van de 

DJ hielp de jongens nog net iets 

extra’s te geven. Ze waren zichtbaar 

enthousiast en voldaan. Voor Minerva 

is dit bootcamp een succes en zeker 

voor herhaling vatbaar. 

Twee dagen later won HV Minerva de 

sportstimuleringsprijs bij de Doetin-

chemse sportverkiezing. Minerva 

dankt de prijs aan het organiseren 

van het Wilma Bruil Scholierentoer-

nooi, een handbaltoernooi dat al ruim 

30 jaar plaatsvindt in de kerstvakantie 

en waar ieder jaar ruim 200 kinderen 

van de basisscholen uit Gaanderen, 

Terborg en Westendorp aan deelne-

men. Nancy Stern mocht namens 

Minerva de prijs met trots in ont-

vangst nemen. Wilt u meer weten of 

een keer komen kijken, u bent van 

harte welkom in sporthal De Pol. 

Meer informatie: www.hvminerva.nl.  

Dorpsraad Gaanderen 
Hekweg 16, 7011 CX Gaanderen  
www.dorpsraadgaanderen.nl  
email: info@dorpsraadgaanderen.nl  

 

Uitnodiging  

meningvormende avond 

toekomst gebouw Augustinusschool 

 

Datum:  19 februari 2018 

Locatie:  de culturele zaal van De Pol in Gaanderen 

Tijd:  20.00 uur 

 

Op deze avond willen wij u graag op de hoogte brengen van de ideeën voor de 

Augustinusschool in Gaanderen door dhr. John Bakker: makelaar, ondernemer en 

eigenaar van de Augustinuskerk. Samen met twee andere collega-ondernemers wil 

hij graag van de Augustinusschool een 

INSPIRATIESCHOOL maken. 

 

“Een plek om kennis over te dragen, vermenigvuldigen, genieten en 

ontmoeten. 

Hier bedoelen wij mee een plek, die mensen die zelf iets willen 

ondernemen en/of organiseren in de breedste zin van het woord, ook 

daadwerkelijk een laagdrempelige mogelijkheid biedt/faciliteert om dit ook 

uit te kunnen voeren. 

Zeker niet de opzet om ruimten aan verenigingen te verhuren want die 

opties zijn in Gaanderen voldoende beschikbaar.” 

 

De gemeente is eigenaar van de school en moet een besluit nemen over de verkoop 

van de school. De heer Bakker heeft eind vorig jaar o.a. aan de Dorpsraad gemeld, 

dat er bij de gemeente twijfels bestaan over de verkoop aan hem en over zijn plan. 

De gemeente heeft als plan de school te slopen. 

 

De dorpsraad heeft in een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente 

Doetinchem laten weten de gang van zaken uiterst vreemd te vinden. De inwoners 

van Gaanderen hebben geen enkele kans gehad hun mening te geven over het plan 

van de heer Bakker om zo het schoolgebouw te kunnen behouden. De 

Inspiratieschool kan een toevoeging zijn voor de leefbaarheid van het dorp. 

 

In vervolg op de brief wil de gemeente luisteren naar de meningen vanuit 

Gaanderen en die mening in de uiteindelijke besluitvorming binnen het college van 

B en W meenemen.  

 

Daarom roept de Dorpsraad de inwoners van Gaanderen op voor deze 

bijeenkomst.  

Kom informatie halen en geef je mening! 

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/


 

Stockoutlet Pick & Pay 

Elke za 13 - 16 u koopjesmiddag scherp geprijsde artikelen 

Openingstijden: 

wo 13.00 - 17.00 

do  10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

vr 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

za  10.00 - 16.00 

Rijksweg 112   

Gaanderen 

06 - 5472 4814 

 

Tuingereedschap 
 

Stelen voor  

harken, bezems, etc.  

€ 1,00 p/st. 

 

Grondboren € 7,50 

Keukenartikelen 
 

Smoothiemaker 

Grill 

Broodrooster 

 

Veel artikelen 

voor  

bingo - loterij 

 

Zeer lage prijzen 

bij hogere afname 

Bodywarmers 
 

Vanaf € 4,95 

 

Koffers, tassen  

 

 Sieraden  

Horloges 
 

Vanaf € 4,95 
 

met gratis batterij 

Wrijfletters en  

speelgoed  

vanaf € 1,00 

Variatie maakt mantelzorg leuker 
Ruim één op de drie mensen geeft 

mantelzorg, dus in Gaanderen verle-

nen zo'n 2000 mensen de één of ande-

re vorm van mantelzorg. Dat is vaak 

onbewust: "Dat doe je toch gewoon!", 

is het idee. Vaak besef je pas dat je 

mantelzorger bent als je overbelast 

raakt. De Mantelzorgcarrousel Klaver-

vier is er om dat juist te helpen voor-

komen. 

Hoe werkt de Mantelzorgcarrousel?  

Een carrousel bestaat uit acht mantel-

zorgers met hun acht zorgontvangers, 

plus enkele vrijwilligers. Nu is het de 

bedoeling dat de mantelzorger van de 

één af en toe iets leuks met een ándere 

zorgontvanger gaat doen. "Zo ontmoet 

je ook andere mensen en doe je andere 

dingen," legt Carla Schölzel, projectlei-

der bij de Mantelzorgcarrousel, uit. 

"Daardoor geniet je er meer van en dat 

helpt." De vrijwilligers doen regelmatig 

iets leuks met een zorgontvanger als 

extraatje. 

 

Klavervier in de schijnwerpers 

Stichting Pak An steunt het project en 

op 17 februari besteedt Radio Gelder-

land er aandacht aan.  

 

Benieuwd geworden?  

Kijk dan eens op 

www.mantelzorgcarrousel.nl of bel Car-

la Schölzel, 0315- 327664.  

Mailen kan ook:  

klavervier@mantelzorgcarrousel.nl.  

Op het Pleinenfeest hebben vrijwilli-

gers onder leiding van Jannie Liebrand 

ruim € 500 opgehaald voor een nieuwe 

accu voor de duofiets van de Pelgrim. 

Een nieuwe accu kost echter ruim € 

1000. Met de oude accu kon je nog 

geen uur fietsen en je fietste je te blub-

ber als de accu leeg was. Dat hoeft nu 

niet meer. Piet en Thea Karemaker uit 

Gaanderen sponsorden een  nieuwe 

accu. Met het opgehaalde geld konden 

we bovendien de duofiets om laten 

bouwen voor twee accu's en op laten 

knappen. Dit is gedaan door de plaat-

selijke fietsenmaker Brethouwer. De 

oude accu werd vervangen door Sensi-

re, zodat de fiets nu twee accu's heeft.  
 

Op 15 december was de klus geklaard, 

de rekening overhandigd aan Piet en 

Thea en de duofiets op en top in orde 

afgeleverd.  De vrijwilligers kunnen nu 

met de bewoners een heerlijk eind 

rondfietsen van Slangenburg tot Oude 

IJssel. 

De duofiets kan nu uren mee 

Een feestelijk moment: de duofiets 

met twee nieuwe accu's wordt in ge-

bruik genomen.  Mede dankzij dona-

ties en een gulle sponsor.  

Op de foto: enkele vrijwilligers, Piet en 

Thea, de heer Brethouwer, en op de fiets 

Jannie Liebrand met een bewoonster van 

de Pelgrim.  

Heb je op de een of andere manier te 
maken met hoogsensitiviteit en ben je 
op zoek naar tips, een luisterend oor of 
een klankbord? Kom dan naar Samen 
Sensitief Sterk. Een keer in de maand 
begeleiden Miranda Meijer (Kind in 
Kracht) en Natasja Esmeijer (Beeldig 
Brein) een netwerkgroep. Uitgaande 
van de ervaringen en vragen die opbor-

relen, geven we elkaar tips en achter-
gronden. Woensdag 21 februari  20-
21.30 u, bij DoeDutch, Havenstraat 110a 
Doetinchem, € 12,50 Inclusief koffie, 
thee, iets lekkers en een beeldende 
workshop door Margeet Baars uit Gaan-
deren.  
Opgeven en meer info: facebook en 
www.samensensitiefsterk.nl. 

Samen Sensitief Sterk 



 

 Op 17 maart zal het ‘All over the 

Globe’ concert van schuttersgilde 

St. Martinus Gaanderen plaatsvin-

den.  

Tijdens dit concert worden onder an-

dere nummers van ABBA, Coldplay en 

Earth, Wind and Fire ten gehore ge-

bracht. Het belooft  een gezellig en 

avondvullend programma te worden. 

Het eerste deel van de avond zal ver-

zorgd worden door het schuttersgilde. 

Daarna zal de DJ het tot in de kleine 

uurtjes overnemen. Trek uw dans-

schoenen maar aan want er mag na-

tuurlijk ook gedanst worden.  

Het concert begint om 20 uur in het 

clubgebouw 

van St. Mar-

tinus Gaan-

deren. Kaar-

ten (à €5,-) 

kunt u in de 

voorver-

koop bij warenhuis Koenders te Gaan-

deren halen. U kunt ze ook op de 

avond zelf aan de kassa halen. Voor 

meer info en/of leuke foto’s kunt u 

terecht op de site stmartinusgaande-

ren.nl. Vergeet ook niet onze  Face-

bookpagina 'Schuttersgilde Sint Mar-

tinus Gaanderen' te volgen. Hier komt 

ook een like, deel en win actie.  

All over the Globe 
Sint Martinus in concert Vrijdag 23 februari om 19.45 uur houdt 

Koor Liberate een open repetitie voor 

iedereen die van zingen houdt.  

 

Liberate is een swingend koor dat te 

vinden is bij zorgcentra, braderieën, 

kerkvieringen, kerstmarkten, concertge-

legenheden enzovoort. We zingen een 

zeer modern repertoire, met zowel gos-

pel als hedendaagse popmuziek. Bij de 

open repetitie krijg je een stencil met de 

liedjes van de repetitieavond. Je wordt 

gekoppeld aan een koorlid en gaat di-

rect zelf aan de slag. Er is koffie en thee 

en na de repetitie kun je napraten met 

dirigent en leden.  

 

We zouden het fantastisch vinden als 

zich bij de open repetitie ook nieuwe 

leden aanmelden. Liberate kan ieder 

nieuw lid gebruiken, dus kom gerust 

met meer personen.  

 

Informatie 

Plaats: De woonkamer van de St. Marti-

nuskerk aan de Kerkstraat te Gaande-

ren. Meer weten over Koor Liberate? 

Kijk op Facebook Koor Liberate of op de 

website 

www.koorliberate.wordpress.com.  

E-mail: liberatekoor@hotmail.com.  

Open repetitie bij Koor Liberate 

Het Jeugdtheater van Musical Producti-

ons Gaanderen speelt in maart de musical 

'Alice'. Deze musical is gebaseerd op Alice 

in Wonderland en is te zien op 10 & 11 

maart in Schouwburg Amphion. Bent u 

erbij?  

 

Het verhaal van Alice 

Op een dag zit Alice met haar zus aan de 

waterkant als ze opeens een wit konijn 

voorbij ziet rennen. Al voorthollend kijkt 

hij steeds op zijn horloge en roept: “Ik 

kom te laat, ik kom te laat, dan is het niet 

het klokje dat slaat!” Hij heeft duidelijk 

haast. Alice besluit om achter het konijn 

aan te gaan en voor ze er erg in heeft, tui-

melt ze naar beneden in een donker konij-

nenhol. Zo komt Alice terecht in Wonder-

land, een erg vreemde wereld. Er gebeu-

ren onverklaarbare dingen en ze ontmoet 

knettergekke figuren.  

 

Kaarten bestellen 

De kaartverkoop bij Amphion is gestart.  

 

MPGTV 

Wilt u op de hoogte blijven van Alice en de 

rest van de cast? MPGTV is overal bij! 

Abonneer u op ons YouTube-kanaal MPG-

NL.  

MPG Jeugdtheater speelt musical  'Alice' in Amphion op 10 & 11 maart 

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

Zere nek, rug , schouders 

Spierpijn 

Spanning en stress 

Tennisarm 

Hooikoortsklachten 

Etc. 

Massage 

Myofasciale Release 

Cupping 

Medical Taping 

Voetreflex 

Maar natuurlijk ook gewoon voor een lekkere 

ontspanning. 
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Agenda 
 

Februari 

7 februari Eten in het Gaanderhuus 17u € 5, opgave 06-5101 3434, elke woensdag 

9 februari Kloosterwandeling Slangenburg, 10.15u vanaf Slangenburgse Kerk 

8-13 februari Carnaval in Gaanderen 

19 februari Meningvormende avond Toekomst Augustinusschool, 20u De Pol 

19 februari Gander Lezing Vergissingsbombardement, Het Onland, 19.30u 

23 februari Koor Liberate Open Repetitie, St. Martinukerk, 19.45u 

24 februari 3 jarig bestaan Cindy's Diershop, 10-17u allerlei activiteiten 

25 februari Open dag Kunstatelier De Besigheid, Hoofdstraat 49, 11-15 u 
 

Maart 

10+11 maart Musical Alice. MPG Jeugdtheater, Schouwburg Amphion  

12 maart Gaanderendebat over verkiezingen, Dorpsraad, 19.30u, De Pol 

14 maart Gaanderbode Special: Generatiesporen  

17 maart All over the Globe concert St. Martinus Clubgebouw, € 5, 20u 

18 maart Lads 'n Laddies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, € 39,50 pp incl menu 

25 maart Dansmiddag Gaanderhuus in Hartjes, 14- 17.30 entree € 5 

30 maart Jesus Christ Superstar door MPG, Martinuskerk, 19.30u, € 12,50 

 

De Stichting Sport & Cultuur be-

stond in 2017 vijftig jaar. Dat is ge-

vierd op 20 november in Sporthal de 

Pol. Alle Gaanderense sport- en cul-

turele verenigingen waren uitgeno-

digd en van de meeste clubs was het 

bestuur op de feestavond aanwezig. 

Dat laat weer zien hoezeer het vere-

nigingsleven in Gaanderen bloeit. 

 

Bennie Ernst, voorzitter van de stich-

ting, opende de avond met een wel-

komstwoord, gevolgd door een pre-

sentatie van Manon Zwakenberg, ver-

enigingsconsulent van sportservice 

Doetinchem. Daarna gaf wethouder 

Peter Drenth een uiteenzetting van 

hoe alles vijftig jaar geleden ontstaan 

is. Ook zette hij 'de vier wijzen' in het 

zonnetje: de bestuursleden van de 

stichting die drie jaar bezig zijn ge-

weest met de overname van Sport- en 

cultureel centrum de Pol van de ge-

meente. Een attentie en veel lovende 

woorden waren hun deel. 

 

Waardering voor de oprichters 

Daarna nam de voorzitter het woord 

om Willie Bleekman in het zonnetje te 

zetten, één van de drie oprichters van 

de stichting Sport & Cultuur 50 jaar 

geleden. Met een bos bloemen en een 

groot applaus mocht Willie de waarde-

ring in ontvangst nemen voor wat hij 

voor Gaanderen heeft betekend.  

 

Cadeau aan de inwoners 

Om 21.00 uur moesten de genodigden 

mee naar buiten. De Stichting Sport & 

Cultuur wilde bij haar gouden jubileum 

graag wat doen voor de Gaanderense 

inwoners. Het waren immers de inwo-

ners van Gaanderen die 

vijftig jaar geleden heel 

veel geld bijeen hebben 

gebracht om het sport-

complex te kunnen rea-

liseren. Voorzitter Ernst 

presenteerde de boom-

bank op het plein voor 

de ingang van de Pol. 

De meesten van u heb-

ben hem vast al zien 

staan: een ijzeren ronde 

bank om de boom,met een bordje met 

de tekst: Aangeboden 2017 door de 

Stichting Sport & Cultuur Gaanderen 

t.g.v. haar 50 jarig bestaan.  

 

Ben Beijer praatte de avond aan elkaar 

met veel oude herinneringen, zoals de 

honderd  gulden per gezin voor een 

sporthal in Gaanderen, wat in 1967 

veel geld was. Na een gezellige avond 

met het genot van een drankje en hap-

je, werd de avond om 23 uur afgeslo-

ten. Het bestuur kijkt terug op een 

geslaagde avond.  

Stichting Sport & Cultuur vierde vijftigjarig bestaan 

Fredie Ebbers-Dieker, woonachtig in 

Gaanderen, heeft per 1 december haar 

praktijk voor gewichtsbegeleiding en 

voedingsadvies ‘Door Fredie’ geo-

pend. “Ik begeleid zowel volwassenen 

als kinderen met onder- of overge-

wicht naar een blijvend gezond ge-

wicht. Ik werk niet met diëten of af-

slankmiddelen, maar ga stap voor stap 

aan de slag met het eet-, leef- en be-

weegpatroon. Kleine aanpassingen 

maken uiteindelijk een groot verschil 

en zorgen voor een blijvend resultaat,” 

aldus Fredie. Door Fredie Gewichts-

consulente is aangesloten bij branche-

organisatie BGN, wat betekent dat 

consulten vaak (gedeeltelijk) vergoed 

worden vanuit de zorgverzekering. 

Info: 06-30433657 www.doorfredie.nl   

Praktijk gewichtsbe-
geleiding geopend 

Donderdagavond 8 februari 

19.11 u Feestavond voor de jongeren 

van vroeger bij Zorgcentrum Pelgrim. 

21.11 u Veurgluuijen - In het café bij 

Hartjes met een optreden van onze  

Gaanderense DJ Jurgen. Entree gratis 

Vrijdag 9 februari 

9.41 Jeugdcarnaval 

Carnavalsfeest in de Culturele zaal in 

de sporthal. 

Zaterdag 10 februari 

Voute party in café Hartjes. Met DJ 

Jurgen. Entree gratis. 

Zondag 11 februari 

13.41 u De Gaanderense optocht!  

Voor opgave of Informatie: op-

tocht@bultendarpers.nl 

15.11 u Carnavalsfeest voor jong en 

oud. 

Dinsdag 13 februari 

20.11 u Pop verbranden. Café Hartjes  

Carnaval in Gaanderen 

Interviewen, schrijven, tekenen en 

puzzelen.  De leerlingen van de ba-

sisscholen Gaanderwijs en Wis & 

Wierig zijn druk aan het werk voor 

de volgende uitgave van de Gaan-

derbode.  

Die maken de leerlingen namelijk zelf, 

naar aanleiding van het project Gene-

ratiesporen. Tijdens dit project kwa-

men opa’s en oma’s op school vertel-

len hoe het vroeger was om in Gaan-

deren op school te zijn. Ook werden er 

spelletjes van vroeger gespeeld, zijn 

oude telefoons uit elkaar gehaald en 

kwamen de leerlingen naar school in 

kleding van vroeger.  

 

Houd uw brievenbus dus in de gaten 

voor de Gaanderbode special Gene-

ratiesporen, rond 13 maart!  

Basisscholen Gaanderen brengen speciale editie Gaanderbode uit 

Dorpsraad Gaanderen 
Hekweg 16, 7011 CX Gaanderen  
www.dorpsraadgaanderen.nl  
email: info@dorpsraadgaanderen.nl  

 

 

Uitnodiging  

Gaanderendebat  

 

 

Geachte inwoner van Gaanderen, belangstellende, belanghebbende, 

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

a.s. willen we u graag beter kennis laten maken met zowel de 

vertrouwde raadsleden als de nieuw te kiezen kandidaten. Maar ook 

willen wij hen kennis laten maken met Gaanderen. 

 

Waar kunnen wij in de komende raadsperiode op rekenen als het om 

politieke steun gaat? Welke items willen we op de agenda zien? 

 

Daarom organiseren we op maandag 12 maart 2018 om 19.30 uur 

een Gaanderendebat. Doetinchemse politici krijgen hier een podium 

om hun plannen en wensen voor Gaanderen naar voren te brengen. 

Ook vragen wij hen om met elkaar in debat te gaan over een aantal 

lokale thema’s. Die thema’s maken we nog bekend via onze website 

en Facebook. 

 

De avond wordt gehouden in de culturele zaal van De Pol aan de 

Pelgrimstraat in Gaanderen. 

 

Komt u ook? 

Wij rekenen op u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Gaanderen 

 

 

meer informatie 

E-mail: info@dorpsraadgaanderen.nl  

Tel.: 06-23599396 (Miranda Meijer) 

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/
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Op zondag 28 januari organiseerde 

het Gaanderhuus voor de tweede 

keer een dansmiddag. Onder de 

klanken van entertainer Heiny Ha-

verdil is het weer een 

hele gezellige mid-

dag geworden. De 

zaal was leuk bezet 

en de dansvloer is 

goed gebruikt.  

 

Mensen van alle groe-

peringen zijn op deze 

middag welkom: van 

jong tot oud en ook 

degene die niet wil 

dansen, maar gewoon een gezellige 

middag wil. Zaal Hartjes is voor deze 

dansmiddagen een hele geschikte 

locatie en gastheer Hans en zijn coll-

llega’s zorgen er voor dat je niets te 

kort komt.  

 

25 maart weer een dansmiddag 

Ook deze middag heeft men zich ver-

maakt met foxtrot, engelse wals of 

tango. Als U er niet was, hebt U dat 

dus allemaal gemist. Maar noteert U 

dan alvast in Uw agenda  zondag 25 

maart. Want dan is er weer een dans-

middag en bent U van harte welkom 

van 14.00 tot 17.30 uur. De entree is € 

5,00 inclusief een consumptie en voor 

meer info kunt U terecht op de websi-

te www.gaanderhuus.nl of telefonisch 

via 06 - 51013434.  

Dansmiddag is een succes 

Wel eens gehoord van barbershop 

zingen? Misschien wel niet. Of je 

vroeg je af wat zingen met een kap-

perszaak te maken heeft. Deze vier-

stemmige a capella zangstijl is inder-

daad in de Afro-Amerikaanse kap-

perszaken groot geworden, hoewel 

het in de kerken is ontstaan. Het is 

close harmony maar nét even anders 

opgebouwd. Menen wat je zingt en 

de presentatie zijn belangrijk, een 

song moet overkomen bij het pu-

bliek. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

15 februari starten we weer een zes-

weekse cursus in de SAM school aan 

de Van Limburg Stirumlaan 5 in 

Doetinchem. Wil je zingen, plezier 

maken en je verrassen over wat er 

kan ontstaan? Dat is barbershop zin-

gen. Je leert wekelijks iets over hou-

ding, uitspraak, klank, ademhaling, 

stemgebruik. We werken met twee 

supermooie, bekende songs: With a 

little help from my friends van de 

Beatles en All of me van John Le-

gend. Noten kunnen lezen hoeft niet, 

we vragen alleen je inzet en enthou-

siasme. We sluiten af met een mini-

concertje voor vrienden en familie. 

Kijk op Miraclesound.nl voor meer 

informatie of mail naar learn2-

sing2018@gmail.com.  

Zangcursus Learn2Sing  
Vrouwen Barbershopkoor Miracle Sound Doetinchem geeft een cursus 

Gerrie is al ruim veertig jaar radio-

zendamateur. Op 13-jarige leeftijd 

bouwde hij zijn eerste zendertje, 

waarmee hij plaatjes draaide en 

radioverbindingen maakte. Zijn 

zendnaam was Telstar Radio. Te-

genwoordig identificeert een ra-

diozendamateur zich met een call-

sign. Voor Gerrie is dit PD2GR. PD 

staat voor Nederland, GR zijn de initi-

alen van Gerrie. Hiervoor heeft hij in 

2001 examen afgelegd, waarna hij 

ook lid is geworden van de Veron 

(Vereniging voor Experimenteel Ra-

dio Onderzoek in Nederland). 

 

Contact met Zuid-Afrika en Japan 

Zijn grootste kick is contact krijgen 

met andere radiozendamateurs: regi-

onaal, nationaal en internationaal. Zo 

heeft hij contact met zendamateurs 

uit Korea, Japan en Zuid-Afrika. Zijn 

collega's hebben zelfs contact gehad 

met bekende personen zoals Adam 

Curry en voormalig koning Hoessein 

uit Jordanië. De meeste radiocontac-

ten zijn in eerste instantie oppervlak-

kig van aard. Als men elkaar wat lan-

ger en vaker gesproken heeft over de 

ether, krijgen de gesprekken ook een 

persoonlijker karakter. 

 

Gerrie heeft op zolder een prachtig 

geordend radiohokje met indrukwek-

kende apparatuur. Klein, maar met 

wereldse mogelijkheden. Een enorme 

antenne naast zijn woning zorgt bij 

optimale weersomstandigheden voor 

de beste en verste radiocontacten. 

Gaanderen telt nog zo’n vijf zend-

amateurs, waarvan de meesten aan-

gesloten zijn bij de 101 leden tellende 

en bloeiende vereniging. Maandelijks 

treffen zij elkaar in een verenigings-

gebouw in Doetinchem.  

Wie geïnteresseerd is en meer wil 

weten kan mailen naar Gerrie:  

PD2GR20@gmail.com  

De hobby van… 
 

Gerrie Remmelink is radiozendamateur 
 

Door Edith van Groningen 

Oproep 

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 op met de Gaanderbode. gaanderbode@gmail.com of Facebook.  

Lucie Maarse en Diny van Valkengoed 

runnen sinds het opdoeken van de 

bibliotheek in Gaanderen een kleine 

bibliotheek in De Pelgrim. Een deel 

van de collectie komt van de oude 

bibliotheek. Deze bibliotheek is voor 

iedereen toegankelijk. Inhoudelijk is 

de collectie grotendeels gericht op 

mensen die niet meer zo gemakkelijk 

naar de bibliotheken in de omgeving 

kunnen. Detectives, romans in allerlei 

genres, maar ook staan sinds kort de 

razende populaire 'Geheime dagboe-

ken van Hendrik Groen' te blinken, in 

normale en in grote letters, bekend 

van de zojuist afgelopen tv-serie 'Het 

geheime dagboek van Hendrik 

Groen'. 

 

We hebben veel meer boeken 

Diny en Lucie: "Iedereen kan voor 25 

cent een boek lenen. En is je boek een 

keer iets te laat terug, dan doen we 

ook niet moeilijk." Regelmatig krijgen 

ze boeken aangeboden van particulie-

ren. Zo kan de bibliotheek een beetje 

variëren met de collectie. "Helaas 

moeten we echter vaak boeken af-

slaan die we graag zouden willen heb-

ben. We hebben maar zeer beperkt de 

ruimte. Uitbreiden mogen we hier niet 

vanwege de brandveiligheid. We zou-

den makkelijk twee keer zoveel kas-

ten kunnen vullen." 

 

Informatie: maandag van 14.00 tot 

16.00 uur in De Pelgrim. Voor alle in-

woners van Gaanderen. Kosten: geen 

abonnement, € 0,25 per boek. Toe-

gang tot de bibliotheek zowel via de 

voor- als achterkant van het gebouw.  

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, K.i.K.Atelier, 

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 

Bibliotheek Gaanderen wil graag meer ruimte 

Sinds januari 2018 houdt de jeugdver-

pleegkundige van Yunio twee keer in 

de maand een inloopspreekuur in 

Gaanderen voor alle kinderen van 0 t/

m 4 jaar en hun ouders/verzorgers. 

Tijdens dit spreekuur kunnen de ou-

ders/verzorgers terecht met al hun 

vragen rondom opvoeding, voeding, 

ontwikkeling en gezondheid. Ook 

kunne ze vaccinaties inhalen en hun 

kinderen wegen en meten.  

Het inloopspreekuur vindt plaats op 

de locatie van kinderdagverblijf To-

vertuin en Peuteropvang Kruimeltje 

van Humanitas, Pelgrimstraat 59D 

(tegenover het gebouw van Gaander-

wijs). 

Wanneer: op de tweede en vierde 

maandag van de maand van 8.45 - 

9.15 uur. 

Het inloopspreekuur vervalt met 

feestdagen en schoolvakanties. 

Consultatiebureau in Gaanderen 
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Met het SPELSPEL leer 

je vlotter woorden (her)

kennen.  

Hilarisch, spannend en 

eenvoudig te spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Benodigdheden: 
 1 twister spel 
 Opplakbaar klittenband 
 Lamineerapparaat 
 Watervaste stift en/of printer 
 Papier 

 

Voorbereiding: 
Stap 1: maak van het klittenband 
kleine stukjes. Plak de stukjes van de 
ZACHTE kant op de mat: 
 
Stap 2 manier 1: maak op je compu-
ter de nummers tot en met 24 en 
print die uit. Knip die nummers uit 
zodat je allemaal kaartjes hebt. Lami-
neer ze dan. 
Stap 2 manier 2: lamineer allemaal 
witte kaartjes en schrijf de nummers 
tot en met 24 erop. Zorg wel dat je de 
kaartjes apart lamineert. 
 
Stap 3: plak de harde kant van het 
plakband op de kaartjes. Plak de 
kaartjes allemaal ergens op de mat. 
Op volgorde, of juist niet! 

Stap 4: haal de pijl uit de draaischijf 
en trek de schijf over op een vel pa-
pier en knip die uit. Teken een kruis 
op de cirkel en teken in elk vak eerst 6 
rondjes, en om en om in de geulen 
ook.  
Zo: 

Bovenste rij O  O  O  O  O  O 
Onderste rij    O  O  O  O  O  O 

 
En schrijf in alle bovenste rijen de 
nummers 1 tot en met 24. Dus niet in 
de onderste rij! Schrijf in de onderste 

rijen op 
deze 
volgorde deze nummers: 1 t/m 6, 
daarna 13 t/m18, dan 7 t/m 12 en dan 
19 t/m 24. 
Schrijf dan in elk vak onder de rondjes 
linkervoet, rechtervoet, linkerhand, 
rechterhand. Leg de papieren draai-
schijf dan op de originele en maak 
dan de pijl er weer op. 

Speelwijze: 
Ga met alle spelers naast de mat 
staan, en kies één speler die de draai-
meester wordt. De jongste speler 
mag beginnen, en de draaimeester 
draait de pin. Wat hier uit komt is het 
eerste getal. Nu kiest de speler of hij/
zij een plus of minsom wilt. Dan 
wordt het tweede getal gedraaid. 
Mits het mogelijk is, wordt de som 
gemaakt met hetgeen dat gekozen is; 
plus of min. Als dat NIET mogelijk is, 
(uitkomst boven de 24) wordt auto-
matisch het ander gekozen. Je maakt 
de som, en nu draai je nog een keer, 
voor het ledemaat. Het ledemaat wat 
gedraaid wordt, zet je op de uit-
komst. 
Hoe win je? 
Als iemand omvalt of het niet meer 
uithoudt, is hij af. Als er mensen door 
iemand anders omvallen, is alleen de 
EERSTE speler die valt af. Zodra er 
iemand omvalt of opgeeft begint de 
rest overnieuw. De laatste die over-
blijft, wint! 

Twisterrekenen 

Maak je eigen spel 
Zinnen Doorgeefspel 

 

 

Nodig:  

Iedere speler heeft pen en pa-

pier (memo-blaadje) nodig. 

Voorbereiding: 

Vouw het papiertje in vier gelijke de-

len: 

 

 

Het spel: 

Iedereen schrijft een persoon, ding of 

dier (zelfstandig naamwoord) aan de 

bovenkant van een stuk papier. Met 

daarvoor het goede lidwoord en nog 

wat erbij (bijvoeglijk naamwoord), 

bijvoorbeeld een vrolijke bakker, of de 

lieve theepot, de vermoeide dame, de 

leukste leraar van de school ... etc. 

Vouw het zinnetje naar achteren en 

geef het aan de andere speler die 

links van jou zit.  

De volgende schrijft dan een plaats 

op, waar een persoon zich kan bevin-

den. Maar je kunt ook: kookt soep of 

koopt schoenen enz. Zet daar extra 

bijvoeglijke naamwoorden achter en 

waar. Bijvoorbeeld: in een saaie win-

kel, op een drukke straat, in het donke-

re bos, etc. 

Vouw wat je geschreven hebt weer 

naar achteren, zodat het niet meer te 

lezen is en geef het papier door. 

Als derde schrijf je: Schreeuwt of 

roept of fluistert en zet daar eventu-

eel ook nog een emotie of een andere 

toevoeging bij. Bijvoorbeeld: zegt 

heel verdrietig, roept boos, fluistert 

jaloers, zegt met een hoge piepstem. 

Als vierde wordt er een uitspraak op-

geschreven. Bijvoorbeeld Blaa blaa of 

lekker!, Ja hoor, daar ben ik het hele-

maal mee eens!. 

En dan... leest iedereen de gekke 

(grappige) combinatie voor. Maak 

gebruik van je stem, mimiek en li-

chaamstaal om het verhaaltje zo leuk 

mogelijk voor te lezen. Dan krijg je 

bijvoorbeeld de volgende grappige 

verhaaltjes. 

Knutselen  
Kidsclub Gaanderen 
 

7 februari  

Regenboogfiguur  

14 februari  

Valentijnverrassing 

21 februari  

Figuurtje kleien 

28 februari   

Minions knutselen 
 

Voor kinderen van 6 t/m 9 

jaar. Elke woensdag  

4.30 - 16.00 u   

De Trefkuul Gaanderen  

Kosten:  € 1 

www.facebook.com/

trefkuulkidsclub 

Voor deze editie van de Kidspagina hebben leerlingen 

van het K.i.K.Atelier met veel plezier twee spellen 

ingezonden die je zelf kunt maken. Ze dagen je uit 

om, net als zij, creatief met de spellen om te gaan. 


