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Voorleesverhaal 

De volgende  

Gaanderbode 
komt, onder voorbehoud, uit op 

5 februari 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

31 januari tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Kerstconcerten 

Gaanderens talent zingt op diverse 

locaties de meest uiteenlopende 

soorten kerstliederen. Pagina 4 

De onderdoorgang voor voetgangers 

onder het spoor bij de Bielheimer-

beek wordt officieel geopend op 

woensdag 19 december.  

 

Na jaren van ideeën bespreken en 

plannen maken is het zover: de voet-

gangerstunnel in de Bielheimerbeek 

wordt geopend. Wandelaars kunnen 

ruim twee jaar na het afsluiten van het 

onbewaakte klaphek bij het Mullepad, 

weer naar de overkant van het spoor. 

De sluiting was het onvermijdelijke 

gevolg van de verhoging van de snel-

heid van de trein in 2015. 

 

Samen op zoek naar een alternatief 

Een alternatief werd dankzij de samen-

werking van onder meer buurtbewo-

ners, ProRail, provincie, waterschap en 

de aannemer, gevonden in een oncon-

ventionele oplossing: een voetgangers-

tunneltje ín de beek onder het spoor.  

 

Opening tunnel en natuurgebied 

19 december 15.00 uur verricht wet-

houder Rens Steintjes de opening, 

waarmee ook het aangrenzende na-

tuurgebied De Watertap officieel ont-

sloten wordt. Voorzitter Wim Beijer 

van Stichting Buur maakt Natuur ver-

telt kort over de ontwikkeling van dit 

gebied, waaraan men kan bijdragen 

door vierkante meters van het gebied 

'te kopen'. Dat kan al vanaf € 6/m2.  

 

De gemeente nodigt een ieder uit om 

de opening tussen 14.30 en 15.00 uur 

aan de Watertapweg bij de Bielheimer-

beek te komen vieren. Voor iedereen is 

er chocolademelk of een glas glühwein 

en een oliebol.  

Chocola, glühwein en oliebollen bij de opening 
van het voetgangerstunneltje 

Trots en blij presenteer ik de  

Gaanderbode Kersteditie.  

 

Deze editie weerspiegelt het vermo-

gen van ons dorp om samen iets 

moois te realiseren. Bijdragen door  

(trouwe) adverteerders en sponsors, 

inzendingen door kinderen en volwas-

senen, de bezorgers die er hun schou-

ders weer onder zullen zetten, het 

was een feest om te zien hoe groot de 

steun om een kersteditie te maken 

was. De vele, vele, vele uren die ik er 

persoonlijk aan heb besteed om deze 

krant te maken hebben mij dan ook 

regelmatig veel plezier, warmte en 

blijdschap bezorgd.   

 

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier. Fijne 

feestdagen en laat in 2019 je licht vol-

op schijnen, dan 

hebben we met 

elkaar weer een 

mooi jaar.  

 

Astrid  

van  

Beveren 

Kersteditie!! 

Op basisschool Gaanderwijs vindt per 

1 januari 2019 een directiewisseling 

plaats vanwege twee pensionerin-

gen. Jac. Linders, directeur, en 

Marianne Onstein, adjunct-directeur, 

dragen 2019 de verantwoording voor 

het onderwijs over aan opvolger 

Ruud Leuverink.  

 

Marianne Onstein is meer dan 45 jaar 

werkzaam in het onderwijs te 

Gaanderen. In 1973 als leerkracht 

begonnen op de Augustinusschool, 

werd zij in 1985 bij het 

samengaan van kleuter- 

en lagere school naar 

basisschool adjunct-

directeur. Sinds 2011 is 

Marianne locatieleider 

op zowel de Augustinus- 

als de Martinusschool, in 

2017 samengegaan in 

het nieuwe Gaanderwijs. 

Per 1 januari 2019 gaat 

zij van haar 

welverdiende pensioen 

genieten.  

Jac. Linders werd op 1 januari 1992 

directeur van de Augustinusschool en 

in 2011 van de Martinusschool. Samen 

hebben Jac. en Marianne met hun 

teams een nieuw onderwijsconcept 

ontwikkeld en de fusie tussen de 

scholen voorbereid. Wanneer Ruud 

Leuverink op 1 januari het direc-

tiestokje overneemt, blijft Jac. blijft tot 

aan zijn pensioendatum, 1 april, vanaf 

de zijlijn om bij te dragen aan een 

soepele overdracht van de 

verantwoordelijkheden. Lees meer: p.2 

Wisseling in directie Gaanderwijs 
Tweemaal pensioen en een nieuwe directeur 

Speciaal voor deze kerstkrant ge-

schreven en geïllustreerd door kinde-

ren  Pagina 10 

Alles over Gaande-
ren op één website 

Update van de ontwikkelingen 

Pagina 12 

Kerstpuzzel 

 Pagina 3 



     2 

 

De Gaanderbode Jaargang 2 nr. 8  

He'j ’t al eleazen?  
Toen ik een heel klein Thuusken was, 

dei ik met met een lèvende kerststal. 

Dat deien we met ons koor bi-j Sche-

pers op dèle. Geheel passend bi-j 

mien karakter was ik twee keer over 

een engel. Zelfs bengels bunt met 

Kerst de streken effen kwiet. Dagen 

en wèken waren wi-j doar druk met. 

De kinders, völle olders en zelfs opa’s 

en oma's. Woar deien we dat veur? 

Veur al dat volk dat kwam kieken en 

het geweldig mooi vonden. En onze 

foto in de krant. Dan heurde  i-j van-

zelf wie in ’t darp  de krant las en ow 

had gezien. Dan veulde ik mien heel 

wat. 

En dan sta ik toch nu zomaar in deze 

hele mooie Kerstkrant. Luxe hoor. In 

heel Gaanderen op de keukentafel 

liggen. Ik vind het nogal wat. Het 

heeft ook best wat voeten in de aarde 

voor ie er ligt. Stukjes moeten ge-

schreven, foto’s gemaakt, tekenin-

gen getekend, spelfouten eruit ge-

haald. En dan moet het nog een 

beetje fatsoenlijk eruit komen te 

zien. Pens vol werk, maar dan heb je 

ook wat. Nou ja, wij Gaandernaren 

nog niet. Eenmaal 

gedrukt moet ie 

nog bezorgd. Dat 

begint met de logistieke 

puzzel van het indelen 

van buurten en straten. 

Het moeten wel een 

beetje handige 

rondjes en vierkantjes 

worden, want het rond-

brengen moet wel leuk blij-

ven. En duidelijk. Anders krijgt de ene 

straat niks en de ander dubbel. En dat 

valt niet goed. 

Heb zelf enige ervaring met kranten 

rondbrengen opgedaan onlangs. Ik 

heb diep respect voor de dames en 

heren, jongens en meiden die dat 

doen. Zeker de ochtendkrant. Zes 

dagen per week als eerste door de 

straten fietsen omdat men zo nodig 

wil ontbijten met koffie en een krant-

je. Als extra service krijg je dan het 

plaatselijke weerbericht erbij. Natte 

krant: het regent. Gladde krant: het 

vriest. Of de krantenjongen is verkou-

den. Krant op tijd: het zonnetje 

schijnt en de temperatuur is aange-

naam. Krant te laat: ga maar weer 

naar bed, dit belooft weinig goeds. 

Frommel in de bus: met zo’n storm 

moet je blij zijn met elke pagina die 

het wél gered heeft. 

I-j vroagt ow misschien af woar ze ’t 

veur doen. Een vetpot is ’t niet. Waar-

dering is er zeker wel. Niet alleen an ’ 

t end van ut jaar. Dan krieg ie van de 

krantenboer kaartjes um langs de 

deure te goan en ons allemoal  ‘n 

goed ni-j  joar te wensen. Of ze ow 

dat ok wensen drukt ze uit in euro's. 

Waardering zit ‘m ok in de moeilijk-

heidsgroad  van de brievenbus, ’n 

vrolijke goeiemorgen, af en toe een 

bakken koffie of iets lekkers an de 

deure. Of hulp as het ow niet met zit. 

Een old krantenbezörger vertelde 

mien dat hi'j  een buutenwiek  had. 

Elke morgen van boerderij noar boer-

deri'j. Op een dag had hi'j net be-

zõrgd bi'j een loonwarker toen zien 

band ineens leug liep. Wat moj  dan? 

Vroagen um ’n fietspomp. Dat gedo-

an, zegt de loonwarker: “ I-j kunt hier 

alles kriegen, behalve geld want dat 

he’w niet.” En hi'j zet de fiets van de 

krantenjongen op de trekker en brig  

’t jong noar huus. Niet zonder ’t letste 

krantje ok nog in de bus gegooid te 

hebben. Doar doe'j ‘t veur. Veur me-

kare. 

 

Fijne feestdagen en geniet võlle van 

mekare. 

Töt in ’t ni’je joar! 

Klein Thuusken 

te Boekhorst 
Rijksweg 107 Gaanderen  0315-340907 
Kerkplein 8 Varsseveld 0315-242257 

Nieuwe directie Gaanderwijs 
vervolg van pagina 1 
 

Aan de slag met het nieuwe 

 onderwijsconcept 

Op 1 augustus 2017 zijn de Sint Marti-

nus- en Sint Augustinusschool gefu-

seerd. Ze betrokken het prachtige mo-

derne, duurzame schoolgebouw Gaan-

derwijs. Daarmee ging ook het nieuwe 

onderwijsconcept van start. Dit con-

cept is gebaseerd op de drie pijlers De 

Basis op Orde, Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs en De Vreedzame School. 

Hiermee is een basis gelegd voor goed 

onderwijs en daar ligt de uitdaging 

voor de nieuwe directeur, aldus Jac. 

Linders: "Samen met het team en de 

geledingen van Gaanderwijs deze weg 

voort te zetten en het motto van de 

school 'Samen ontdekken', verder 

vorm en inhoud te geven." 

 

Een echte Gaandernaar aan het roer 

Ruud Leuverink, de nieuwe directeur, is 

in Gaanderen geboren en opgegroeid. 

Voor hem is het een bijzonder mo-

ment: "Ik kijk ernaar uit om aan de slag 

te gaan op Gaanderwijs. Marianne, Jac, 

het team, ouders en kinderen hebben 

een geweldige school neergezet met 

een mooie visie in een prachtige omge-

ving. Ik voel me dan ook vereerd dat ik 

hier aan de slag kan gaan. Het is een 

mooie kans dat ik samen met het team 

kan bijdragen aan goed onderwijs in 

Gaanderen en omgeving. Doordat 

Gaanderen mijn geboortedorp is, is de 

betrokkenheid bij het dorp groot en 

voelt het ook weer als thuiskomen."   

 

"Altijd veel steun gehad" 

Zowel Marianne als Jac. geven aan dat 

zij in al die jaren veel steun van be-

stuurders, MR, oudervereniging, ou-

ders, teamleden en kinderen hebben 

gekregen.  Zij bedanken iedereen die 

meegeholpen heeft om de gemaakte 

plannen te realiseren, de activiteiten 

uit te voeren en de uitdagingen aan te 

gaan.   

 

Beiden wensen het onderwijs in Gaan-

deren  een mooie toekomst toe. "Van-

uit één plek, een plek van ontmoeting 

en ontwikkeling, samenwerkend met 

alle organisaties die voor en met kinde-

ren werken, één lijn in de pedagogische 

aanpak en opvoeding van de Gaande-

rense kinderen. Dat is  de uitdaging 

voor het onderwijs van de  toekomst in 

Gaanderen," aldus Jac. Linders.  

"Dank aan iedereen die 

meegeholpen heeft en de 

uitdagingen is aangegaan" 

Ruud Leuverink maakte zijn entree in 

het onderwijs in 2005 als leerkracht. In 

de jaren die volgden ontwikkelde hij 

zijn leiderschap. De afgelopen jaren 

was hij directeur van een cluster scho-

len van stichting Keender. Keender 

heeft scholen voor katholiek en open-

baar basisonderwijs in de omgeving 

van Berkelland en Haaksbergen. On-

der zijn leiding viel onder meer een 

school voor Daltononderwijs.  

s 

a k ! 
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Beste Gaardernaren... 

 

In onzen mooien Achtehoek gif et tal 

van verschillende dialecte.. van Win-

terswiek tut Reurle... va Hummelo tut 

Gaander van Dinxper tut Durkum... 

allemaol hebt de luu et met de pap 

leppel ingegotten gekregen... 

Echter... wat noe et echte Achterhoeks 

is...!?? 

 

Kiek... Qua uutsprekke ist nogal per-

soolijk... Doar integen is schrieven in et 

plat wat ingewikkelder... 

 

Wiej als schrievers van et stukske in de 

Gaanderbode vertaalt dan 

ook in onze eigen Achter-

hoekse stijl en hoppen dat 

jullie doar wieters neet te 

zwaor an til't... 

 

Tis stil op stroate, de meeste 

luu zit binnen warm biej de 

kachel met de familie te keu-

velen... wiej lopen deur de 

Kerkstraot en zien, dat den 

weer helemaol op de kop 

ligt... gin deurkomme an. 

 

Met de kraag van de jas in de nek en de 

scholders iets opgetrokken lopen wiej 

weer noar huus... Op een enkele val-

lende ster noa is der niks te beleaven in 

Gaander... 

 

Lest ons te zeggen daw iedereen in 

ons mooien darp een alderbastend 

mooi nej joar wenst met alles der op en 

an... 

en wej sprek mekare volgend joar 

weer... 

 

Tut de volgende... 

Vallende sterren 

De buurt in 
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

Gaanderbode Kerstpuzzel 
Je voelt hem al aankomen...  De 

Kerstpuzzel van de Gaanderbode be-

staat uit tientallen snippers van ad-

vertenties uit deze kersteditie.  

 

Samen met 't Binnen geeft de Gaan-

derbode  een lunch voor twee weg aan 

één van de goede inzenders. En Het 

LeesLab geeft vijf SpelSpellen weg die 

ook onder de juiste inzendingen wor-

den verloot.  

 

De puzzel oplossen 

Hoe vind je die oplossing? Zoek het 

plaatje waar de snipper in past (let op, 

de snippers kunnen zijn uitvergroot of 

misschien juist wel verkleind). Best een 

pittig klusje hoor! Bij de advertentie 

staat een letter of leesteken. Vul deze - 

in de volgorde van de snippers - in in de 

lege vakjes en er komt een zin uit.  

 

Oplossingen insturen 

Mail de zin uiterlijk 6 januari 2019 naar  

gaanderbode@gmail.com met ver-

melding van je naam en adres. Uit de 

juiste inzenders trekken we de zes ge-

lukkigen die een prijs ontvangen. Uiter-

lijk 5 februari krijgen deze bericht.  

 

Meedoen  

Vanwege de bezorging van de spellen 

kun je meedoen tot een straal van 5 km 

rondom Gaanderen (gezien de doel-

groep van de krant en vanwege de ex-

tra kosten om ze op te sturen). 

 

 

                                            

                                            

h 
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IPK Etten en Garden Rumours zingen samen voor kerst 
Van 13e eeuwse melodieën tot moderne liederen op zondag 23 december  

 

Op zondag 23 december geven het 

IPK Etten en Garden Rumours geza-

menlijk een kerstconcert in de Protes-

tantse kerk Silvolde om 15.00 uur. 

 

De koren brengen een zeer gevarieerd 

programma, met één grote noemer: de 

kerststemming. De koren zingen in dit 

concert zowel samen als apart. 

 

Garden Rumours 

Garden Rumours is een 

vocaal ensemble met een 

breed repertoire. Van klas-

sieke werken tot dranklie-

deren maar ook werk van 

moderne componisten. 

Het is van oorsprong een 

Gendrings Ulfts koor maar 

het huidige secretariaat 

zetelt in Gaanderen.  

 

Van de 13e eeuw tot nu 

Garden Rumours zingt onder andere 

kerstliederen gebaseerd op hele oude 

melodieën uit de 13e en 14e eeuw. Een 

prachtig 16e-eeuws  wiegelied van Phi-

lip Stopford staat de luisteraar ook te 

wachten. Verder melodische kerstnum-

mers uit de 19e en 20e eeuw en origi-

neel en eigentijds werk  van Bob Chil-

cott en de King's Singers. 

 

IPK Etten 

Duitse adventsliederen en door Martin 

Koekelkoren bewerkte Nederlandse 

kerstliederen staan onder andere op 

het programma van IPK Etten. Verder 

brengt het koor liederen uit Oekraïne, 

Duitsland en Frankrijk, zoals het beken-

de Cantique de Noel. Afwisseling is 

gegarandeerd, van het oud Latijns 

kerstlied Veni Emmanuel tot het he-

dendaagse kerstlied Christmas is roc-

king.  

 

Natuurlijk zingen de koren ook samen. 

Zo vertolken zij onder meer Tollite 

Hostias van Saint-Saens en Gaudete, 

een kerstlied uit de 15e eeuw.  

 

Informatie en kaarten 

Kijk voor meer informatie op www.ipk-

etten.nl en www.gardenrumours.nl.  

Kaarten à € 7,50 zijn te koop bij zalen-

centrum Köster en drogisterij Wester-

hof in Etten en Primera te Ulft en aan 

de kassa. 

Voor de kerstconcerten van 2018 

heeft dirigent Ben Simmes de man-

nenkoren van Gaanderen en Dinxper-

lo samengesmeed tot één groot koor 

met meer dan honderd zangers. Af-

gelopen zondag 16 december gaven 

ze een kerstconcert in de Sint Marti-

nuskerk. Aanstaande zondag 23 de-

cember treden ze op in Dinxperlo. 

 

Van traditioneel Oudhollandse kerstlie-

deren tot Russische liederen, van enke-

le prachtige vespers tot vrolijke kerst-

jingles als Happy Xmas (War is over) 

van John Lennon, de ingestudeerde 

liederen bieden een grote variatie. En 

dan zijn zangeres Lizzy Ossevoort en 

pianist Stefan Bos er ook nog als gast-

musici.  

 

Hoogtepunt met licht en goud in Lux 

Aurumque 

Eén van de hoogtepunten wordt zeker 

het negenstemmige Lux Aurumque. 

Deze moderne kerstcompositie van 

Eric Whitacre is in onze regio nog 

zelden uitgevoerd. Lux Aurumque is 

een a capella werk uit 2000, gebaseerd 

op de Latijnse vertaling van een ge-

dicht van Edward Esch, Light and 

Gold: 

 

Echokoren 

Een andere bijzonderheid is de 

speciale manier waarop de koren 

sommige stukken zingen, waarbij 

het ene koor de leidende rol heeft 

en het andere koor als echokoor 

zingt.  

 

Lizzy Ossevoort en Stefan Bos 

Als intermezzo op het program-

ma treden op zangeres Lizzy Os-

sevoort en pianist Stefan Bos. 

Deze beide jazzy ingestelde jon-

ge Achterhoekse musici krijgen een 

eigen inbreng waarbij Lizzy ook een 

aantal nummers samen zingt met 

de mannenkoren en Stefan dit ge-

heel zal begeleiden op piano.  

 

Meer comfort 

Het kerstconcert heeft plaats op 

zondag 23 december 2018 om 

19.30 in sportcentrum Het Blauwe 

Meer in Dinxperlo. De koffie staat 

klaar vanaf 18.45 uur. Vanwege de 

grootte van de koren is gekozen 

om de kerk 

te verruilen 

voor deze 

oefenlocatie 

van Con Spi-

rito. Een 

bijkomend 

voordeel 

hiervan zijn 

de prettige 

stoelen, die meer comfort bieden dan 

de doorgaans harde kerkbanken.   

 

Entreekaarten  

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-

baar via www.conspirito-dinxperlo.nl à 

€ 10 en bij de kassa voor € 12,50.  

Gaanderens Mannenkoor brengt Kerst dichterbij  

Kerstconcert met Con Spirito en gasten Lizzy Ossevoort en Stefan Bos op 23 december in Dinxperlo  

Light, warm and heavy as pure gold 

and angels sing softly 

to the new-born babe. 

Datum:  zondag 23 december 2018  

Tijd:  19.30 uur, open om 18.45 uur 

Locatie:  Sportcentrum Het Blauwe Meer, De Kolk 6, Dinxperlo 

Kaarten: Voorverkoop via www.conspirito-dinxperlo.nl € 10,00 

  Kassa: € 12,50 

Foto: Foto Vreeman Didam 
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Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen.  

www.hetleeslab.nl 

n 

: s 

e 

e 

a 

Bezorgers, dankjewel! 
De elfde Gaanderbode is dit alweer. Tien normale en één 

special zijn er nu uitgekomen sinds september 2017. En 

wat heb je aan een krant die op een pallet in de garage 

ligt? Oftewel: dank aan alle bezorgers die telkens de 

krant weer zo goed mogelijk in heel Gaanderen, mét 

buitengebied, rondbrengen, ongeacht de extra (kilo)

meters en moeite die het soms kost om welwillend om 

te gaan met tuinhekjes, moeilijk vindbare brievenbus-

sen, te lage, te ver op het erf geplaatste, te stroeve brie-

venbussen, honden die vervaarlijk blaffen.  

Oók horen we zo nu en dan dat mensen met een Nee-

Nee-sticker op de deur, eigenlijk bést graag een Gaan-

derbode in de bus zouden willen. Misschien moeten we 

daar eens een apart sticker voor maken. 'Nee - Nee - 

Gaanderbode: JA. Een wens voor 2019 .  
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2018 was een jaar vol gezellige, ont-

roerende en mooie momenten in het 

Gaanderhuus! 

 

In 2018... 

- werden we zelf huurder van ons 

Gaanderhuus aan de Hoofdstraat 11, 

- kwamen veel mensen ons bezoeken 

voor een kop koffie of thee, een 

praatje, een spelletje, muziek, oude 

films en foto's van Gaanderen, samen 

eten of een ander gezellig samen 

zijn, 

- waren er fietsers die genoten van de 

mooie fietstochten met een pauze, 

koffie en iets lekkers, die nu al weer 

uitkijken naar het voorjaar... dan fiet-

sen we weer, 

- kwamen gasten binnenlopen met 

zelf gebakken taart, lekkers bij de 

high tea of voor bij het eten 

- boden onze bezoekers spontaan aan 

om onze vrijwilligers te helpen met 

de schoonmaak van het gebouw, 

- kregen we van gasten, met tranen in 

de ogen, bedankjes voor de fijne 

middagen die ze bij ons hadden mo-

gen doorbrengen, 

- kregen alle bezoekers op 5 december 

een cadeautje van de Sint, afgeleverd 

bij een van onze trouwe bezoekers, 

- hebben we gelukkig veel vrijwilligers 

die elke keer klaar staan om ons te 

helpen, 

- halen onze 

vrijwilligers 

met veel ple-

zier en toewij-

ding mensen 

op of brengen 

ze weg met de 

auto, maken ze 

muziek, bieden 

digitale hulp, 

zijn een maatje, verzorgen lekkers en 

nog veel meer, 

- is het nieuwe biljart in gebruik geno-

men, 

- worden we tijdens onze openingstij-

den op woensdag en vrijdag druk 

bezocht zodat we in 2019 ook op 

donderdagmiddag open gaan, 

- ebben we met diverse partijen sa-

mengewerkt, o.a. Dorpsraad, Buurt-

coaches, Zonnebloem, Coalitie erbij, 

Caritas, Sensire, 

Oranjefonds, 

Sité en diverse 

bedrijven in 

Gaanderen 

- sluiten we de-

cember af met 

kerststukjes ma-

ken, gezellige 

middagen en 

lekker samen 

eten bij de kerstboom. 

Het Gaanderhuus 

 

Samen staan we sterk 

met elkaar en voor elkaar 

Het Gaanderhuus blikt terug op 2018 

Zo begin je in het vroege voorjaar aan 

een hele mooie opdracht en zo is de 

uitvoering ervan al weer voorbij. In een 

goed gevulde St. Martinuskerk werd op 

zondag 9 december jl. anders dan an-

ders met elkaar gevierd. De bezoekers 

van de viering werden direct gecon-

fronteerd met een enorm projectie-

scherm van 4x4 meter. Daarop ver-

schenen mooie teksten, diepgaande 

gebeden en zeer fraaie en goed uitge-

kozen beelden. Pastor Mia Tankink  

leidde de bezoekers langs emotievolle 

momenten en wist de 

mensen echt in hun har-

ten te raken. Zij vertelde 

direct en vol passie over 

ervaringen van pijn, blijd-

schap, geloven, hopen en 

liefhebben en daarnaast 

ook over momenten van 

veel vragen hebben en op 

zoek zijn naar antwoor-

den. Koor Liberate zong 

sfeervolle en treffende 

liedjes. Songtitels als The Climb van 

Miley Cyrus en Believe your own power 

van Dana Winner gaven mooi aan wat 

de strekking van de viering was: een 

mensenleven bestaat soms uit bergen 

en dalen, maar als je gelooft in je eigen 

kracht en in de kracht van een ander, 

dan kun je met elkaar nieuwe wegen 

ontdekken naar een nieuwe horizon. 

Warboelzanger Sander Berendsen 

sloot hierop aan met het gevoelige lied 

De steen van Stef Bos. Daarin gaat het 

over de kracht van water in een stro-

mende rivier. Dit hou je niet tegen, het 

water vindt altijd een nieuwe weg om 

de stenen heen, ook al worden deze 

verlegd.  

 

Centraal in de viering stond het verhaal 

van de soepsteen, dat door Mia Tan-

kink werd verteld. De kerkgangers le-

verden tijdens dit verhaal verse en ver-

schillende ingrediënten aan voor een 

heerlijk geurende soep die ter plekke 

werd bereid. De symboliek erachter 

was dat mensen van verschillende ach-

tergronden samen bouwen aan één en 

dezelfde wereld. Daar werd ook duide-

lijk het thema van de viering benoemd: 

Samen aan tafel, samen zijn en samen 

goed doen. Met elkaar werken aan een 

wereld zonder vijandigheid, onrecht en 

armoede, werken aan positieve uitzich-

ten voor iedereen in een wereld die 

leefbaar is voor alles om ons heen.  

Aansluitend op de viering werd volop 

soep meegegeten. Hier kwamen de 

reacties van de kerkbezoekers los: 'Ik 

werd voor het eerst sinds lange tijd 

weer eens diep geraakt.' 'Deze viering 

heb ik als zeer vernieuwend ervaren.', 

'Eindelijk een viering die niet over me 

heen ging maar echt binnenkwam.'  'De 

werkgroep moet vooral doorgaan op 

de ingeslagen weg.',  Deze viering leek 

wel één grote kerstboodschap.  

 

Koor Liberate en pastor Mia Tankink 

zijn tevreden over het resultaat en er 

komt dan ook een spoedig vervolg. 

Ook dan zal, in de woorden van een 

enthousiaste bezoeker, het plezier er 

weer van af spatten. De leden van Koor 

Liberate en pastor Tankink hebben na 

afloop lang niet alle kerkbezoekers 

kunnen spreken, maar zijn wel heel erg 

nieuwsgierig  naar hun bevindingen. 

Maak daarom gebruik van het mail-

adres van het koor: liberate-

koor@hotmail.com . Koor Liberate en 

pastor Mia Tankink wensen allen heel 

fijne kerstdagen en voor 2019 heel veel 

geluk en een goede gezondheid. 

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 

Op zondag 6 januari starten we het 

nieuwe jaar met een nieuwjaarsre-

ceptie van 14.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom voor 

een kop koffie of thee met wat lek-

kers en een drankje om op het nieu-

we jaar te toosten! 

Samen aan Tafel een groot succes 

n 
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d'Eigenspraok is de dialekgroep van de 

Oldheidkundege Vereneging in de 

vroggere gemeente Gendringen. De 

hatstikke ni-je veurzitter van disse 

werkgroep is toevalleg woonachteg in 

Gaanderen en dat kump goed uut, 

want deurum mag e af en toe wat in de 

Gaanderbode schrieven. I-j hoef dus 

helemaol niet in de gemeente Olde 

Iesselstreek te wonen um lid te wod-

den, want der kump ok iemand van 

d'Eigenspraok uut Dörkem. Een woont 

in de Betuwe en der woont der zelfs 

een in Breda! 

 

Wi-j bunt altied op zuuk naor jonges en 

meisjes van viefenzesteg joor of iets 

older - jonger mag natuurlek ok, graag 

zelfs! - die der aregheid in hemmen um 

in 't plat te schrieven of um dat te leren. 

Onze leermeester is schriever Joop 

Keurentjes, de vroggere secretaris van 

d'Eigenspraok. Joop Keurentjes het, 

net as onze ok pas afgetreden veurzit-

ter Ben Rouwhorst, 'n maond geleien 'n 

lintje gekregen en hi-j corrigeert onze 

vehaaltjes op Wald-spelling.  

 

'Wald' kump van Woordenboek Achter-

hoeks en Liemers Dialekt. In bi-jnao 

alle dörpen van de Achterhoek en Lie-

mers praoten ze weer anders. Maor 

da's ga niet slim, mik zelfs helemaol nie 

uut en 't mooie is: wi-j gebruken aover-

al de eigeste Wald-spelling. Zo zegt ze 

in Zuwent: 'de pestoor dee is neet 

doode-gaone op de fietse.' Wi-j in 

Gaanderen zeggen: 'de pastoor den is 

niet doodgegaon op de fiets.' Den 'ao' 

klinkt door hetzelfde as bi-j ons. In Zu-

went zeggen ze 'op-edaone' en wi-j 

zeggen 'opgedaon'. 'Zi-j zeggen 

'ewoddene' en wi-j zeggen 'gewodden' 

en zo bunt der nog meer as duzend 

verschillen. 't Woord 'pieneköttel' kent 

ze door trouwes ok. 

 

Bi-j schrieven in de Wald-spelling mo'j 

altied goed luusteren. A'j bevobbeld 

oor heurt, mo'j ok oor schrieven: woor, 

door, kloor. Soms gebruken wi-j Ach-

terhoekers 'n andere klank, zoas in 't 

Engelse 'talk': schaop, plaogen, aover, 

maor, enz. In 't begin von ik dat alder-

bastend lasteg, maor 'n mooi ezels-

bruggetje is dan: doorbaoven. I-j heurt, 

a'j goed luustert, vaneiges 't veschil. 

 

Zo schrieven wi-j bevobbeld ok: i-j, wi-

j, hi-j met 'n streepken dertussen, want 

anders steet der ij, wij en hij. Maor 

soms schrieven wi-j dat ok met 'n apos-

trof dertussen: wi'j, en dat klink 't ei-

geste maor dat betekent: wil i-j. Dat 

zun twee woorden en die wodden bi-

jmeka getrokken, net as wa wo'j, wa 

mo'j en woor gao'j 

hen? Volges Leo Smits is dat Russisch, 

maor jullie wetten toch da'j niet alles 

mot geleuven wat Leo vetelt? 

 

De volgende keer wat meer aover spel-

len met ae en ao (nooit ea en oa!) 

En a'j meer wil wetten aover onze dia-

lekwerkgroep, of i-j wil 'n keertje kom-

men kieken, dan kö'j mien altied mai-

len op mail@janmac.nl   Dat mag zelfs 

's nachs, want dan he'k de computer 

toch uutstaon. De volgende margen 

bu'j dan wel 't eerste an de beurt. Wi-j 

kommen één keer in de maond bi-

jmeka en meestal lachen wi-j ons dan 'n 

gat in de boks. Want da's 't mooie van 

Achterhoeks: i-j kunt dr völ baeter ow 

ideeën en gevuul in kwiet dan in 't 

Hoog-Hollands. 

 

Tjukes, Jan Verheijen 

d'Eigenspraok 

Basisschool IJzevoorde viert dit jaar 

Kerst in de St. Martinuskerk in Gaande-

ren. Het thema is 'Natuurlijk Samen'.  

Kerst vier je immers samen met zoveel 

mogelijk leerlingen, ouders en familie. 

  

“Sta zoals de mooiste kerstboom” 

 

Op Basisschool IJzevoorde zitten ook 

leerlingen uit Gaanderen. Des te meer 

reden om de Kerstviering in de Gaan-

derense Kerk te vieren. Basisschool 

IJzevoorde werkt vanuit het concept 

Natuurlijk Bewegen. Op school wordt 

een warm nest gecreëerd, waar ieder 

kind anders mag zijn: natuurlijk zijn!  

‘Natuurlijk zijn’ is ook bewegen en naar 

buiten gaan, het is creativiteit en de 

vrijheid om eigen te zijn. Deze waarden 

zijn door de leerlingen van leerjaar 7/8 

verwerkt in een zelfgeschreven lied op 

de melodie van Let it be van de Beat-

les. Dit lied brengen zij ten gehore tij-

dens de Kerstviering.  

 

Mocht u interesse hebben in een kijkje 

op deze bijzondere school? Waar op-

rechte aandacht vanuit empathie en 

sociale betrokkenheid hoog in het 

vaandel staan? Kijk dan eens op de 

website, Facebook of kom gerust eens 

langs! 

 

Basisschool IJzevoorde viert Kerst 'Natuurlijk Samen' in Gaanderen 

o 

u 



 

Laatst kwam deze mysterieuze 

kerstboodschap binnen bij de 

Gaanderbode. Wat zijn dit voor 

tekens? Het lijken net letters van 

ons alfabet... maar dan anders.  

 

Prijsvraag 

Gebruik je inventiviteit, het internet, 

de bibliotheek, de tips of wat je ook 

maar kan helpen om deze 

boodschap te ontcijferen.  

 

Betekenis gevonden?  

Mail deze dan uiterlijk 6 januari 

2019 naar: 

gaanderbode@gmail.com 

 

Onder de goede inzendingen 

verloten we een SpelSpel, een 

hilarisch spel, aan de Gaanderbode 

gedoneerd door Het LeesLab.  

 

Gemaakt door: Cato Gras 

Voor kinderen én jeugdige volwas-

senen hebben kinderen in en rond 

Gaanderen zich ingezet om deze 

kerstkrant nóg mooier en leuker te 

maken.  

De bijdragen komen van leerlin-

gen van Gaanderwijs, Wis & WIe-

rig, baisisschool IJzevoorde en van 

het K.i.K-atelier. Er kwam zóveel 

binnen dat er zelfs meer dan deze 

vier pagina's gevuld hadden kun-

nen worden.  

 

Dankjewel allemaal, ook als jouw 

bijdrage geen plekje in de Gaan-

derbode gekregen heeft.  

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier 

en, voor wie niet kan lezen, er is 

óók nog een mooi voorleesver-

haal.  

Kinderkerstkrant - óók voor grote mensen! 



 

Het kerstfeest is gekomen  

dus kaarsjes in de bomen  

Kaarsjes hier en overal,  

die ik strakjes branden zal.  

Met een vuurtje bij de pit,  

pas op dat je stilletjes zit.  

Want wanneer je zucht of fluit, 

blaas je het kaarsje uit. 

Kinderkerstkrant - óók voor grote mensen! 
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Er was eens een eekhoorntje, dat 

leefde in het bos. Hij was nootjes aan 

het verzamelen voor zijn winterslaap. 

Het was nu 14 december en hij had in 

totaal al 25 nootjes verzameld.  

 

Het eekhoorntje had helemaal geen 

vriendjes om mee te spelen. Hij keek 

naar de otters in het water en dacht: 

waarom heb ik geen vriendjes? Opeens 

bedacht hij iets en hij vroeg aan de ot-

ters: "Mag ik meespelen?" Maar de ot-

ters zeiden dat het niet mocht, omdat 

hij niet kon zwemmen. Hij vroeg toen: 

“Wat moet ik dan doen om te kunnen 

zwemmen en kan ik les krijgen van jul-

lie?" De otters zeiden dat ze niet wisten 

hoe ze eigenlijk konden zwemmen en 

dat ze het dus ook niet konden aanle-

ren. “Je moet naar de mensenwereld, 

want daar geven ze zwemles".  

 

De eekhoorn ging op zoek naar de 

mensenwereld en hij kwam aan op een 

camping. Hij liep de camping en hij zag 

een dier. Hij liep er naartoe, het dier 

leek heel erg op een vos, maar het was 

een hond. Hij vroeg aan de hond of hij 

daar dan zwemles krijgen kon. Maar 

helaas kon de hond ook geen zwemles 

geven. Hij vertelde de eekhoorn, dat hij 

naar een dorpje verderop moest gaan. 

Daar konden ze hem wellicht wel 

zwemles geven.  

 

Hij liep, hij liep en liep en toen zag hij 

het dorpje. Het heette IJzevoorde. Hij 

zag een school en de deur  stond op 

een kiertje, hij kon er net in kruipen. Hij 

sloop heel zacht langs de deuren. Er 

ging een harde bel af hij schrok zich 

een hoedje. De school was afgelopen!! 

Ineens werd de eekhoorn opgepakt 

door een kind die hem in de tas zette...  

 

De eekhoorn vertelt verder: "Plots 

werd ik opgepakt en op een tafel gezet. 

Ik sprong snel van de tafel af en rende 

een hoekje in. Ik zag een paar vissen, ze 

zaten in een aquarium. Ik vroeg: “Mag 

ik zwemles van jullie?" De vissen zei-

den: “Sorry wij hebben geen tijd om 

zwemles te  geven, maar we weten wel 

waar je zwemles kunt krijgen. Ga naar 

de stad toe en loop naar het huis van 

de badmeester, die heeft een schildpad 

en die kan je wel les geven"." 

 

De eekhoorn zocht en zocht. Toen 

kwam hij een klein stadje tegen. Er 

stond op het bord hoe dat stadje heet-

te. Er stond Doetinchem op het bord. 

Hij kwam in de stad en hij zag het huis 

van de badmeester. De deur stond op 

een kiertje. Hij liep naar binnen de 

woonkamer in daar zag hij de schildpad 

in een bak zitten. Hij vroeg aan de 

schildpad of hij dan van hem zwemles 

kon krijgen. “Ja hoor, als jij voor mij 

zeewier regelt", zei de schildpad. “Oke, 

dan kom ik dat na de les brengen." "Is 

goed," zei de schildpad, "maar nu ga ik 

je les geven. Maar eerst even slapen." 

 

Nadat de eekhoorn een aantal keer 

zwemles had gehad van de schildpad, 

kon hij zwemmen als de beste! Hij was 

trots en wilde dat aan de otters vertel-

len. Ook wilde hij samen met de otters 

Kerst vieren en vrienden worden. Vol 

goede moed ging de eekhoorn naar de 

otters en vroeg: “Willen jullie samen 

met mij Kerst vieren?" De otters zeiden 

dat ze dat heel graag zouden willen en 

stelden voor om alle vriendjes uit te 

nodigen. Daarop zei de eekhoorn dat 

hij ook veel vriendjes had gemaakt en 

dat hij die ook graag wilde uitnodigen 

voor het Kerstfeest.  

 

Hij ging eerst langs de camping om de 

hond op te halen. “Wil jij met mij Kerst 

vieren?" De hond zei meteen ja en liep 

met de eekhoorn mee. Vervolgens ging 

de eekhoorn naar de vissen en vroeg 

aan ze: “Hé vissen, willen jullie met mij 

Kerst vieren?" De vissen wilden dat 

graag, maar wisten niet goed hoe ze 

met de eekhoorn mee moesten gaan. 

Ze konden immers niet zonder water. 

De eekhoorn haalde een boterhamzak-

je tevoorschijn en zei: “Kom maar in dit 

zakje, dan draag ik jullie wel!"  

 

Nu moesten ze alleen nog naar de 

schildpad. “Hé schildpad, wil je samen 

met ons Kerst vieren?" Iedereen nam 

eten mee voor het Kerstdiner. De eek-

hoorn zorgde voor nootjes, de hond 

voor een lekker bot, de vissen voor wat 

visvoer en de schildpad zorgde voor sla. 

Zo werd het een heerlijk feestmaal en 

voelde de eekhoorn zich voor het eerst 

in zijn leven echt ergens thuis. 

 

Kerst vier je natuurlijk samen en hoe 

leuk is dat als je dat met je familie of 

beste vrienden kunt doen... 

Het eenzame eekhoorntje 
 

Kerst(voor)leesverhaal door Gijs Malmberg & Tim Dekker - Basisschool IJzevoorde 

Illustratie: Mai Meijers - Basisschool IJzevoorde groep 5  

Tekening onder en rand: Nicky Aalbers 
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Toen het lied uit was verdwenen de engelen weer. "O wat was dat mooi," zeiden 

de herders tegen elkaar.  

Uit: Kerstmis, Dick Bruna 
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Knallend het jaar uit met HV Minerva! 
Ook aan het einde van het 

jaar is Handbalvereniging 

Minerva nog actief. Zater-

dag 29 december gaan on-

ze Minervaleden weer op 

pad om oliebollen rond te 

brengen.  

 

Na het succes van vorig jaar 

hebben we goede hoop dat 

we dat dit jaar te overtref-

fen. De oliebollenverkoop 

zorgt voor een leuke bijdra-

ge aan onze clubkas, waar-

mee we veel jeugdactiviteiten kunnen 

ondersteunen. Denk daarbij aan het 

jaarlijks terugkerende Wilma Bruil-

scholierentoernooi, waar zo'n beetje 

heel Gaanderen kennis heeft gemaakt 

met het handbalspelletje, of het Jon-

gens Bootcamp dat in april 2019 

plaatsvindt. De oliebollen komen dit 

jaar van de Reizende 

Bakker. Eén dezer da-

gen vind je de flyer in 

je bus!  

 

Statiegeldactie: nog 

tot eind dit jaar 

Mocht je in december 

al genoeg lekkernijen 

gezien hebben, maar 

wil je toch graag een 

kleine bijdrage leve-

ren? Tot het einde van 

het jaar kan je nog je 

statiegeldflessen inleveren bij de Coop. 

Laat je gegevens achter op de 'bedankt 

voor uw donatie'-bon achter en maak 

ook nog kans op een leuke prijs.  

VVG'25 haalt 

flessen op 
 

VVG'25 wil alvast een 

bericht doen aan ieder-

een in Gaanderen: laat 

uw lege flessen en lege kratten bier 

na de kerst en oud en nieuw lekker 

thuis staan! VVG'25 komen ze name-

lijk 12 januari voor u ophalen om zo 

geld in te zamelen voor nieuwe spel-

materialen voor de jeugd.  

De jongens en meiden van VVG'25 

zullen op 12 januari 2019 tussen 10 en 

14 uur bij u aan de deur komen. 

Steunt u de jeugd ook? Begin dan 

alvast met sparen! VVG'25 wenst 

iedereen alvast een fijne kerst en een 

sportief en gezond 2019!  

Wijknetwerk Gaanderen  

wenst u fijne feestdagen! 

De Dorpsraad Gaanderen is op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers die mee 

willen doen of mee willen praten over 

collectieve onderwerpen die Gaande-

ren aangaan. Zo zijn bijvoorbeeld ver-

keer, natuur, woningbouw en jongeren 

enkele van de actuele thema’s. Wil je 

hier graag bijdrage aan leveren, meld 

je via info@dorpsraadgaanderen.nl.  

 

Onderwerpen aandragen 

De Dorpsraad Gaanderen vergadert de 

1e woensdag van de maand. Hiervoor 

kun je onderwerpen die het collectieve 

belang van Gaanderen aangaan mailen 

naar genoemd mailadres. Ook indien 

je een onderwerp zelf wilt komen toe-

lichten hoort de Dorpsraad dat graag.  

 

De leden van de Dorpsraad wensen u  

prettige kerstdagen toe en een ge-

lukkig Nieuwjaar.  

De Dorpsraad zoekt mensen die 

mee willen doen 

 

De ontwikkeling van de website waarop alles van Gaanderen op één 

plek bij elkaar komt te staan vordert gestaag. In november is er een 

kick-off geweest van de bouw van de website.  
 

www.ingaanderen.nl 

Op www.ingaanderen.nl is straks van alles over Gaanderen te 

vinden. De eerste organisaties zijn al begonnen samen de website 

te vullen. Dit zijn het Gaanderhuus, Basisschool Gaanderwijs, de 

Dorpsraad Gaanderen, Videogroep de Trefkuul en Wijknetwerk 

Gaanderen. 
  

Samen bouwen 

Op 11 december vond de eerste 'vulsessie' van de site plaats. 

Sander de Vries van de Dorpsraad is tevreden over hoe deze  is 

verlopen: "Mooi om te zien hoe we elkaar helpen om deze 

informatiesite te bouwen."  
 

Maandelijkse werksessies 

De bedoeling is om in de toekomst alle informatie over Gaanderen 

op één website te krijgen. Dit gaan we in maandelijkse werksessies 

samen doen en iedereen kan en mag meedoen. In het voorjaar van 

2019 willen we de eerste basis van de Gaanderense website op een 

ludieke wijze ‘lanceren’. 
 

Informatie 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen dan kun je contact opnemen 

met dorpsraadslid Sander de Vries, sanderdevries18@outlook.com. 

 

Platform Gaanderen  

Alles over Gaanderen  

op één website 
 

Update van de ontwikkelingen 

 
e 

k 
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De Agenda van Gaanderen staat ook op www.gaanderbode.nl 

Deze wordt regelmatig vernieuwd.  

Buurtschiettoernooi 2018  

Schuttersgilde Sint Martinus 
Het Schuttersgilde  Sint Martinus 

kijkt terug op een geslaagd Buurt-

schiettoernooi. Het traditionele toer-

nooi werd in november weer georga-

niseerd door het Schuttersgilde in 

het clubgebouw aan de Pelgrim-

straat.  

 

Dit jaar waren er ruim 200 schutters  

verdeeld over 54 teams en de voorron-

des waren verdeeld over 5  Schietavon-

den . Na deze schietavonden bleven er 

8 teams over. Zij hebben op de finale-

avond op 30 november onderling uit-

gemaakt wie de  prijzen hebben ge-

wonnen. 

 

De prijzen 

Eerste prijs Dames Individueel:  Ellen  

Siebelink. Zij won ook de Wisselbeker. 

Eerste prijs Heren individueel:  Edwin 

Beuting Hij won ook dit wisselbeker 

Eerste prijs leden Sint Martinus:  

Andreé Dickman 

Eerste prijs damesteams:  de Zundapp 

Lady's. 

Eerste prijs herenteams:  Buren 1. 

 

Op de foto ziet u alle prijswinnaars. 
Noteer alvast in uw agenda: volgend 

jaar  wordt het buurtschiettoernooi 

gehouden op 13-14-15 en 20-21-22 

november en de finaleavond is op 29 

november 2019. 

Op zondag 6 Januari geeft de drum-

fanfare van het Schuttersgilde Sint 

Martinus het jaarlijkse Nieuwjaars-

concert, samen met het koor Switch 

uit Etten.  

 

Dit is elk jaar op de eerste zondag in 

het nieuwe jaar. De drumfanfare staat 

sinds januari 2018 weer onder leiding 

van Anja Loesink. Zij brengen deze 

zondagmorgen een gevarieerd concert 

met onder andere de volgende num-

mers: Easy Lover van Phill Collins, Sa-

turday Night Fever, Bohmische Traum 

en een Tarzan Medley. 

 

Deze zondag is er ook een gastoptre-

den van het koor Switch uit Etten. Dit 

koor staat sinds september 2016 onder 

leiding van Belinda Kamps. Zij is ook 

verantwoordelijk voor een groot deel 

van de arrangementen. Het koor zingt 

onder andere de volgende nummers: 

Oceaan, Ik zou zo graag, Love goes on 

en Somebody that I used to know.  

 

Samen met de Drumfanfare zingt het 

koor onder meer ook nog My heart will 

go on, Love is in the air, Halleluja en 

Fat bottomed girls, een nummer van 

Queen. Er zal ook een optreden zijn 

van de slagwerk groep o.l.v. Hein de 

Jong. Kortom een gevarieerd program-

ma.  

 

De entree is gratis en het eerste kopje 

koffie wordt U aangeboden door het 

Schuttersgilde. Het schuttersgilde 

wenst iedereen in Gaanderen fijne 

feestdagen en hopelijk tot 6 Januari 

2019. 

Nieuwjaarsconcert Drumfanfare  
Zondag 6 januari 

December 

19 dec 14.30 Officiële opening voetgangersonderdoor-
gang Bielheimerbeek 

21 dec   Einde werkzaamheden Kerkstraat 

21-23 dec   A Christmas Carol, MPG, Amphion, € 17,50 

22 dec   Top 2000 Pubquiz, 't Pömpke Sportcafé 

23 dec 15.00 Kerstconcert IPK Etten & Garden Rumours, Protestant-
se kerk Silvolde, € 7,50 

23 dec 19.30-21 Kerstconcert Gaanderens Mannenkoor, met Con Spiri-
to, mmv Lizzy Ossevoort & Stefan Bos, Sportcentrum 
Blauwe Meer, Dinxperlo, € 12,50 

24 dec 18.00 Kerstviering Familieviering Sint Martinuskerk 

24 dec 21.00 Kerst Eucharistieviering Sint Martinuskerk 

25 dec 15.00 Kindje Wiegen met voorlezen kerstverhaal voor kinde-
ren, Sint Martinuskerk 

28 dec   Wilma Bruil Scholierentoernooi HV Minerva 

28 dec 13.15-
17.30 

Oudjaarsdrive Bridgeclub Gaanderen, Zaal Hartjes, € 
20/paar 

28 dec 20.00 Oudjaars Kruisjastoernooi, Zaal Hartjes, € 7,50 

29 dec   Oliebollenactie Handbalvereniging Minerva 

2019 

Januari 

1 jan 17.00 Nieuwjaarsreceptie Café Hartjes 

4 jan 9.30-12 Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 
Kerkstraat 119 nieuwe locatie! 

6 jan   Nieuwjaarsreceptie Gaanderhuus 

6 jan   Nieuwjaarsconcert Drumfanfare Schutterij St. Martinus 
met koor Switch 

11 jan 19-22 Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar 

12 jan 10-14 Flessen ophalen door VVG'25 

12 jan 11-15 Kerstboom inleveren, De Pol 

12 jan 19.00 Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl. 
menu, €39,50 

14 jan 17-18.30 VIT hulp bij mantelzorg bij Gaanderbalie, De Trefkuul 

21 jan 17-18.30 Deskundig Adviseur WAO-club bij Gaanderbalie, De 
Trefkuul 

28 jan 17-18.30 Vrijwilligerscentrale bij Gaanderbalie, De Trefkuul 

31 jan 12.00 Laatste aanlevermoment Kopij Gaanderbode 

Februari 

1 feb 9.30-12 Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 
Kerkstraat 119 Gaanderen 

1 feb 19-22 Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar 

5 feb   Gaanderbode 3-1 

22 feb 19-22 Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar 

t 

 

n 

c 

De verbouwing en herinrichting van 

het voormalige Hamza Baba aan de 

Hoofdstraat vordert gestaag. In de 

wandelgangen wordt druk gespecu-

leerd wat voor restaurant ons dorp 

gaat verrijken.  

Op Facebook doet de informatie de 

ronde dat er een grillroom in komt. 

En wel heel binnenkort. Begin januari 

zou de beoogde opening zijn, mocht 

alles meezitten.  

Nieuwe grillroom? 
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Hét full-service autobedrijf van 

de Achterhoek 
 

Markenweg 5b 

7051HS Varsseveld 

Tel: 0315-230530    

Je kerstboom is ook ná kerst nog wat waard 
Lever op 12 januari je kerstboom in bij Sporthal De Pol en ontvang € 0,50 per boom plus een lootje 

Kerstbomen kun je na de feestdagen 

inleveren op de eerste zaterdag na 

driekoningen: 12 januari 2019. De me-

dewerkers van BUHA staan bij Sporthal 

De Pol klaar om je boom in ontvangst 

te nemen. Per boom ontvang je €0,50. 

Ook ontvang je hierbij een lootje waar-

mee je kans maakt op een bioscoop-

bon. Die dag zullen er zoals ieder jaar 

ook diverse verenigingen en groepjes 

kinderen druk in de weer zijn met het 

inzamelen van kerstbomen. Je kunt je 

boom ook aan hen meegeven. 

12 januari De Pol  11.00 - 15.00 uur 

 

Inleveren op een ander moment 

Daarnaast mogen inwoners van de ge-

meente Doetinchem de hele maand 

januari hun kerstboom gratis afgeven 

bij het Buha brengpunt aan de Haven-

straat 80 in Doetinchem. Kerstbomen 

mogen ook in de container voor GFT en 

etensresten (groen), mits de deksel 

nog dicht kan. 

 

Wat gebeurt er met de kerstbomen? 

De kerstbomen gaan naar een bedrijf 

dat de kerstbomen versnippert en er 

compost van maakt. Deze compost kan 

één keer per jaar door inwoners van de 

gemeente Doetinchem bij Buha wor-

den opgehaald tijdens de compostac-

tie. We vragen je daarom om de kerst-

boom te ontdoen van bijvoorbeeld slin-

gers, haakjes, engelenhaar, potten, 

houten kruizen en dergelijke. Ook vra-

gen we je om de kerstboom in een han-

teerbare vorm aan te leveren. Bomen 

van meer dan 2.5 meter kunnen in 

stukken gezaagd worden aangeleverd. 

 

Loterij 

Bij inlevering van elke kerstboom ont-

vang je een lootje waarmee je kans 

maakt op één van de 50 bioscoopbon-

nen die we verloten. Vanaf dinsdag 15 

januari kun je zien of je gewonnen hebt 

op www.buha.nl en op de Facebookpa-

gina van Buha. Op woensdag 16 januari 

staat de uitslag op de gemeentepagina 

in huis-aan-huisblad Doetinchems Vi-

zier. 

 

Kinderboerderij Kokiezier 

Je kunt het verdiende geld ook doneren 

aan kinderboerderij Kokiezier in de 

Huet. Buha verdubbelt het bedrag, dat 

aan de kinderboerderij gegeven wordt. 

Bij alle inleverpunten komt een collec-

tebus voor de kinderboerderij te staan. 

 

Vragen? 

Heb je nog vragen? Dan kun je bellen 

met ons Meldpunt op telefoonnummer 

(0314) 377 444 of een e-mailtje sturen 

naar meldpunt@buha.nl. 

 

 
i 

t 
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Colofon 
Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

 

Redactie & vormgeving 

Astrid van Beveren 

 

Met redactionele bijdragen van 

Jos Salemink & Dennis Centen, De 

Plaatjesmaker, Jan Verheijen, Klein 

Thuusken,leerlingen van Basisscho-

len Gaanderwijs, Wis & Wierig, IJze-

voorde en het K.i.K.-atelier. 

 

Cartoon 

Studio Wimmel 

 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

 

Auteursrecht 

®2018 Tekst Oké 

 

Bereikbaarheid Redactie 

Website: www.gaanderbode.nl 

E-mail: gaanderbode@gmail.com 

Telefoon/Whatsapp: 06-47829074 

Facebook @Gaanderbode 

 

 

Zondag 23 december 10.30 uur 

Communieviering: met voorganger 

Diaken C. Peters en Cantor. 

Maandag 24 december 18.00 uur 

Gebeds/Familieviering met voorgan-

ger Diaken J. van Heugten en kinder-

koor Keitof. 

Maandag 24 december 21.00 uur 

Kerstavond 

Eucharistieviering met voorganger 

Pastor M. Smits en Gemengdkoor.  

Deze avond wordt de Krönungsmesse 

van Mozart gezongen. 

Dinsdag 25 december 10.30 uur 

Communie kerstviering met voorgan-

ger Diaken J. van Heugten en koor Li-

berate. 

Dinsdag 25 december 15.00 uur 

Kindje Wiegen Hier wordt het kerst-

verhaal voorgelezen voor de kinderen. 

Zaterdag 29 december 19.00 uur 

Eucharistieviering tevens al Oudejaars 

viering met voorganger Pastoor H. 

Pauw en het Gemengd koor. Na de 

viering is er gelegenheid voor koffie 

drinken met een oliebol. 

 

2019 

Zondag 6 januari 9.30 uur 

Eucharistieviering met voorganger 

Pastoor H. Pauw en Gemengd koor. 

Zondag 13 januari 10.30 uur 

Communieviering met voorgangers 

Parochianen en koor Liberate. 

Zaterdag 19 januari 19.00 uur 

Eucharistievering met voorganger Pas-

tor Smits en Gemengd koor 

Zondag 27 januari 10.30 uur 

Communie viering met voorganger 

Diaken J. van Heugten en Cantor. 

Zondag 3 februari  9.30 uur 

Communieviering/Gezinsviering met 

voorganger Pastor M. Tankink en kin-

derkoor Keitof 

Zondag 10 februari 10.30 uur 

Inspiratieviering door Uitvaart begelei-

der Jeannette Koster en  Gitariste Jac-

queline Snel. 

Vieringen Sint Martinuskerk Oudejaarsdrive 
Bridgeclub  
Gaanderen 

Op vrijdag 28 december organiseert 

Bridgeclub Gaanderen de jaarlijkse 

oudejaarsdrive. 

 

Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, 

zodat er ruimte is voor ervaren en 

minder ervaren bridgers.  

De drive begint om 13.15 uur in Zaal 

Hartjes en eindigt na de prijsuitreiking 

en een broodje om circa 17.30 uur. Er 

zijn mooie prijzen in natura. 

De kosten zijn 20 euro per bridgepaar. 

Verdere informatie op de website 

nbbclubsites.nl/club/7010 

Op vrijdag 7 december, Nationale Vrij-

willigersdag, heeft Sensire een evene-

ment voor haar vrijwilligers georgani-

seerd in het Amphion Theater in 

Doetinchem. Waarom? Omdat Sensire 

de inzet van de vrijwilligers ontzettend 

waardeert en zij haar vrijwilligers hier 

graag voor wil bedanken.  

De vrijwilligers hebben genoten van 

een interessante lezing over de ontwik-

kelingen binnen de verpleeghuiszorg. 

De Participatiekliniek gaf een interac-

tieve voorstelling en de vrijwilligers 

konden een workshop volgen bij de 

Gruitpoort. Hopelijk hebben de vrijwil-

ligers ervan genoten.  

 

Vrijwilliger gezocht voor dagopvang 

het Gander 

Dagopvang het Gander zoekt voor de 

dinsdag een vrijwilliger die het leuk 

vindt om te helpen in de keuken 

(maaltijden opscheppen, vaatwasser in

- en uitpakken) maar die het ook leuk 

vindt om met cliënten een praatje te 

maken, koffie te drinken en bij mooi 

weer graag met cliënten een stukje 

gaat wandelen.  

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op met 

Nancy Gierkink, welzijnscoördinator 

Sensire, 06 30583267 E-mail: 

n.gierkink@sensire.nl. 

Vrijwilligersdag Sensire 

w 

i 

t 

w 

l 

 Buiten is het koud en guur. Gelukkig ligt het hout al klaar voor een  

 gezellig, knapperend vuurtje...                       De Plaatjesmaker 
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Van het buurtteam Gaanderen 

Welkom in de Trefkuul 

Het buurtteam van Gaanderen is 

werkzaam vanuit wijkcentrum de 

Trefkuul. Wanneer je vragen hebt, 

er zelf niet uit komt of wanneer je 

een idee hebt voor de wijk maar je 

niet weet hoe je dit aan moet pak-

ken, kun je terecht bij de Trefkuul. 

Het buurtteam staat voor je klaar! 

 

Ook worden vanuit de Tref-

kuul allerlei activiteiten georgani-

seerd waar je (vaak gratis of tegen 

lage kosten) aan mee kunt doen.  

Het afgelopen jaar heb je misschien de 

Trefkuul wel bezocht. Om mee te doen aan 

één van de vele activiteiten voor jong en 

oud, om de Gaanderbalie te bezoeken met 

een vraag of gewoon om te ontmoeten. 

Ook in de decembermaand is de Trefkuul 

geopend voor een praatje, een vraag of een 

kopje koffie. We hopen je natuurlijk te 

mogen begroeten!  

 

Wij willen alle vrijwilligers en 

samenwerkingspartners bedanken voor hun 

inzet het afgelopen jaar en hopen ook 

volgend jaar weer op een fijne 

samenwerking! 

 

Buurtteam Gaanderen. 

 

Foto: Stagiaires Isa, Dana, Darjush en Marvin 

brengen de Trefkuul in kerstsfeer 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

Gaanderen heeft 1 loket waar inwoners terecht kunnen met vragen 

over onder andere financiën, voorzieningen,  formulieren,  pensioen, 

vrijwilligerswerk, opvoeden en veel meer: de Gaanderbalie.  

 

De Gaanderbalie is iedere maandag geopend in de Trefkuul van 17.00 

uur tot 18.30 uur. Let op: in verband met de feestdagen is er op 24 de-

cember en 31 december geen Gaanderbalie.  

 

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig: 

 Sociaal Raadslieden Werk 

 Buurtcoach 

 Formulieren café  

De Gaanderbalie  

Wist je dat het buurtteam Gaanderen ook 

een eigen pagina heeft op de website van 

Buurtplein: www.buurtplein.nl? 

Hier kun je onder andere contactgegevens 

van de buurtcoaches en jeugd- en gezins-

werkers vinden, informatie over activiteiten 

in Gaanderen maar ook het laatste nieuws 

volgen. Wil je ons graag op social media vol-

gen? Ga dan naar www.facebook.nl, zoek op 

'Buurtteam Gaanderen' en like onze pagina 

om op de hoogte te blijven van het laatste 

nieuws en de nieuwste activiteiten.  

Buurtteam  
Gaanderen  

online 

VIT hulp bij mantelzorg 2de maandag van de maand: 

14 januari 2019 

Deskundig Adviseur WAO-club 3de maandag van de maand: 

21 januari 2019 

Vrijwilligerscentrale 4de maandag van de maand: 

 28 januari 2019 

 24 december komt te vervallen 

i.v.m. kerst. 

 Kerstgroeten vanuit de Trefkuul: 

SAMEN op naar een mooi 2019!  

“De samenwerking met vrijwilligers, in-

woners, groepen en netwerkpartners 

was heel mooi in 2018.  Mijn wens is dan 

ook dit nog verder te intensiveren onder 

het motto: SAMEN op naar een mooi 

2019!” 

Dagmar, beheerder de Trefkuul Een fijne plek 

“Ik heb nu een aantal keer de tieneravond mo-

gen draaien en daar word ik heel blij van. Erg 

mooi om te zien dat jongeren uit Gaanderen 

een fijne plek hebben om samen iets leuks te 

kunnen doen. Ik hoop dan ook dat er nog veel 

gezellige tieneravonden zullen volgen!” 

Blije gezichtjes 

“Ik ga het negende jaar in als vrijwilliger hier en ik 

blijf het iedere keer een feestje vinden. de woens-

dagmiddagen organiseer ik met een aantal stagiai-

res de kidsclub, waar we iedere keer iets moois 

knutselen. Die blije gezichtjes als ze naar huis gaan, 

daar doe ik het voor. Ook in 2019 gaan we weer 

creatief aan de slag. Kinderen van de basisscholen 

in Gaanderen zijn van harte welkom, opgeven is 

niet nodig.” 
Peter, vrijwilliger de Trefkuul 

Een heel mooi nieuw jaar 

“Mijn wens is dat we er samen met 

alle mensen met wie we samenwer-

ken een heel mooi nieuw jaar van 

kunnen maken in het belang van de 

inwoners van Gaanderen.” 

Wouter, buurtcoach 

Darjush, stagiair Sociaal Cultureel werk 

Buurtteam Gaanderen wenst 

iedereen hele fijne feestdagen en 

een goed 2019! 


