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De volgende  

Gaanderbode 
komt, onder voorbehoud, uit op 

22 mei 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

16 mei tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Het is lente! Vogels bouwen weer 

volop aan hun nesten. Dat is leuk om 

te zien maar sommige inwoners van 

ons landelijke dorp ervaren vooral 

overlast. 

 

Roeken hebben namelijk in grote aan-

tallen hun broedplaats in het Akker-

mansbos achter de Kerkstraat en de 

Tuinstraat. Behalve dat ze een hoop 

lawaai maken droppen de vogels hun 

uitwerpselen massaal in tuinen en op 

auto's. De gemeente is daarom op 

zoek gegaan naar een manier om deze 

overlast te beperken.  

 

Roekenbeschermingsplan 

Dat is nog niet eenvoudig want het is 

juist wenselijk dat de roekenpopulatie 

toeneemt nadat deze de afgelopen 

jaren sterk afnam. Anderzijds is het 

prettig dat dat op plaatsen gebeurt 

waar mensen er minder last van heb-

ben. Daarom worden nu op diverse 

locaties in de gemeente maatregelen 

genomen binnen het Roekenbescher-

mingsplan om de broedplaatsen te 

verleggen. Door het snoeien 

van bomen in de directe om-

geving van woonhuizen wor-

den de vogels naar gewens-

te broedplaatsen verderop 

gelokt. De provincie Gelder-

land heeft de gemeente 

Doetinchem hiervoor een 

ontheffing verleend binnen 

de Wet natuurbescherming.  

 

Verplaatsing in fasen 

Bij de kolonieplaats Akker-

mansbos worden in 2019 en 

2020 in drie fases de roeken 

verplaatst naar verderop in 

het bos. Dit voorjaar worden 

nesten verwijderd en bomen gesnoeid 

tot 10 meter vanaf de erfgrens. Dit na-

jaar tot 15 m en volgend voorjaar tot 20 

m. Uiteindelijk wil de gemeente min-

der en grotere broedlocaties die be-

schermd worden. De verjaging dient 

deskundig en beheerst te worden ge-

daan zodat kolonies zich bijvoorbeeld 

niet gaan verspreiden naar steeds meer 

plaatsen. Het gedrag van de roeken 

wordt daarom nauwlettend gevolgd. 

Als het nodig blijkt kan de gemeente 

aanvullende middelen inzetten.  

Overlast door roeken wordt aangepakt 

Op 5 en 6 april: kledingbeurs van Dominika 

De voormalige Martinusschool in 

Gaanderen is een flinke stap dichter-

bij een nieuwe bestemming geko-

men. 

De gemeente heeft een voorlopig 

koopcontract geslo-

ten met een nog 

nader bekend te 

maken partij. Deze 

wil woonruimte plus 

een nieuw concept 

in het gebouw reali-

seren.  

 

De gemeente heeft 

in 2018 de voormali-

ge basisschool in de 

verkoop gezet. Vier partijen hebben 

zich gemeld met concrete plannen. 

Een van de partijen heeft het hoogste 

bod uitgebracht. Ook past zijn plan 

binnen de gemeentelijke verkoopvoor-

waarden. Het college heeft daarom 

besloten met deze partij een voorlopi-

ge verkoopovereenkomst te sluiten. 

 

Nieuw concept 

Naast twee woningen heeft de koper 

plannen voor een nieuw concept, dat 

nog niet bestaat in Gaanderen. Daar-

voor is een kleinschalige eigen ruimte 

nodig, die bestemd is voor dagbeste-

ding. Over de verdere invulling wordt 

overlegd met de gemeente. Wethou-

der Rens Steintjes: "In de verkoopover-

eenkomst zijn bepalingen opgenomen 

waardoor ook bij toekomstige verkoop 

de uitstraling en het karakter van het 

pand behouden blijven."  

Op 5 en 6 april vindt de halfjaarlijkse 

Kledingbeurs van Stichting Dominika 

plaats bij het schuttersgilde Sint Mar-

tinus aan de Pelgrimstraat.  

 

Stichting Dominika is vernoemd naar 

het zigeunermeisje Dominika, dat 

sinds 2007 bij de familie Oldenboom in 

Gaanderen haar vakantie doorbracht. 

Dominika woonde in een tehuis in 

Gönc, een plaatsje in het arme noord-

oosten van Hongarije. Bij een bezoek 

werd de familie Oldenboom gegrepen 

door de armoede in het tehuis. Zelfs 

een goede maaltijd ontbrak soms, laat 

staan goede kleding. 

 

Kleding voor de allerarmsten 

Hiervoor heeft de Stichting zich inge-

zet en sinds een aantal jaren heeft de 

stichting in goede samenwerking met 

de burgemeester een succesvol kle-

dingproject voor de allerarmsten van 

het dorp.  

 

Inmiddels wordt een soortgelijk project 

opgezet in het nabijgelegen dorp Gön-

cruszka samen met de pastor. Afgelo-

pen zomer is ook een nieuw project in 

Gönc gelanceerd: een speeltuin en een 

ontmoetingsplaats in een bestaand, 

maar verwaarloosd parkje in Gönc. Uw 

collectebijdrage is hiervoor welkom.  

Martinusschool Gaanderen stap dichterbij nieuwe bestemming 

Wat doet Wijkwerk?  

Wijkwerk vormt een netwerk met veel 

organisaties die te maken hebben 

met de wijk, of in ons geval, dorp. Wie 

zijn dat dan en wat doen ze? Pagina 8 

Groep 5 en 6 van basisschool IJze-

voorde waren op bezoek bij de inmid-

dels beroemde mammoet van Bart 

Schenning. Pagina 5 

Mammoet Bart 

Gaanderhuus pagina 

Het Gaanderhuus heeft nu een vaste 

kolom boordevol informatie en activi-

teiten in de Gaanderbode.   Pagina 4 

Pasen voor kinderen  

In de Goede week, de week van Goe-

de Vrijdag, heeft de kerk activiteiten 

voor kinderen georganiseerd.  

Lees het op   Pagina 7 
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Hei’j ’t al e heurd? 
bluumkes en bi’jtjes 

 

De lente kump d’r an! Veurige wekke 

roak ik ’t al: de heerlijke lucht van vers 

ingespoaten stront. En ik zag ’t ok: 

trekkers, trekkers, ’n injecteur, en de 

eerste beeste die noar buut’n mochten. 

Now de lammetjes nog en ’t feest is 

compleet. ‘kWet wel dat d’r al zat bunt, 

ze komt alene niet buut’n. Is toch nog 

’n betjen te kolt. As die noar buut’n 

komt, is ’t pas echt lente. Veur mien 

dan. Mien jongens denkt doar anders 

oaver. Al die bluumkes en bi’jtjes is 

leuk, moar hun lente begint pas as de 

dames ‘t lange spul wisselt veur het 

korte. Dan he’k ‘t niet oaver de heur. 

 

Al die storm en regen moet er zijn. 

Ruimt lekker op. Nu is het ook wel weer 

genoeg. Tijd om de natuur weer op te 

bouwen. Voor sommige gelovige me-

demensen is dit een tijd van bezinning. 

Even pas op de plaats voor het nieuwe 

begin. Hebben we allemaal nodig op 

z’n tijd. Even een tandje terug zodat je 

er daarna weer met volle kracht tegen-

aan kan. Dat is iets waar ik zelf al naar 

uit kijk: het festivalseizoen. Evenemen-

ten met goede muziek, bier en ander 

nat en vooral veel gezellige mensen. 

Even lekker de bloemetjes buiten zet-

ten, even weg van de dagelijkse sleur. 

Ieder zichzelf respecterend dorp of ge-

hucht heeft zoiets. Ja zeker, Gaanderen 

ook: 22 juni de tweede editie van Ra-

zernij in de Gaanderhei. Ik heb er al zin 

in. 

 

Ik las ergens dat festivals de nieuwe 

kerk zijn. Het brengt mensen samen, 

men ontmoet elkaar. Netwerken noe-

men zakenlui dat. Zouden meer men-

sen moeten doen. Als zelfstandige kom 

je zo op een hele prettige manier aan je 

uren voor de belasting. Alle uren die je 

maakt voor je bedrijf tellen mee voor 

zelfstandigenaftrek. Kosten die je 

maakt, kun je aftrekken. Bovendien is 

ontspanning erg belangrijk om goed te 

kunnen blijven functioneren, dat noe-

men we dan investeren in onszelf. En 

als je met heel veel mensen een praatje 

maakt haal je vast wel een klantje bin-

nen. Net werken dus, zou mijn man 

zeggen. 

 

Festivals bunt, net as kermissen, altied 

as ’t gres twee kontjes hoog is. Vlinders 

zitt’n now eenmaal niet alleen op 

bluumkes. Al dat gefladder mik ’t lea-

ven mooi. Om noar te kieken, um met 

te maken. Liefde is veur en van alle 

leaftieden, alle rassen en standen. En 

wat die kontjes betreft: twee schient 

nogal olderwets te zun. Volgens de 

jongens is alles goed. ’t Hoeft niet ens 

gruun te zun. Dat verhaal van die 

bluumkes en bi’jtjes kon nog wel, zei 

mien jongste. En as ik meer wilde wet-

ten, mos ik ‘t ‘m moar vroagen. 

 

Good goan! 

 

Klein Thuusken 

Door Frank Stokman 

  

Op een winderige, natte ochtend kwa-

men wij aan bij de mooie boerderij van 

Jeannette Koster aan de Kerkstraat. 

Jeannette is uitvaartbegeleidster en wij 

waren benieuwd hoe iemand ertoe 

komt om dat te worden. We werden 

hartelijk ontvangen en mochten, lekker 

warm, in de woonkeuken plaatsnemen. 

Dat begon al beter dan in een saai kan-

toortje, gezellig met koffie, koek en 

een dartelende hond. Hier voel je je 

gelijk thuis. Jeannette begon te vertel-

len over haar vak en zoals ze zelf zei: 

"Ik zie het niet als werk. Het gevoel was 

er altijd al, het is een roeping. Iemand 

zei eens: 'jij bent hiervoor geboren'. Zo 

voelt het ook voor mij. Ik ben heel 

dankbaar dat ik van mijn passie mijn 

beroep heb kunnen maken, in deze 

fase van  mijn leven". Jeannette heeft 

in 2017 de opleiding tot uitvaartbege-

leider gevolgd en is begin 2018 gestart 

met haar uitvaartonderneming. Ze legt 

uit: "Ik heb veel contact met de ver-

voerders, crematoria, uitvaartcentra, 

de kistenleveranciers, de drukkerij, gra-

fisch vormgever, eventueel een geeste-

lijke, mijn collega’s voor de laatste ver-

zorging,  enzovoort." 

 "Het raakt mij altijd" 

Zodra men Jeannette benadert is ze er 

24 uur per dag voor de familie, ze luis-

tert goed wat men wil, hoe het leven 

van de overledene is geweest en pro-

beert dan, samen met de nabestaan-

den, rituelen of tastbare dingen te be-

denken die bij de overleden persoon 

passen. Ik vraag haar of het niet moei-

lijk is, al dat verdriet? Ze antwoordt:  

"Het raakt mij altijd als ik het verdriet 

van een ander en zeker van een kind, 

zie. Maar ik kan geraakt zijn zonder het 

verdriet over te nemen. Ik blijf naast de 

mensen staan en geloof in hun eigen 

kracht". Dat is mooi gezegd, maar kan 

ze het ook van zich af zetten en ervan 

slapen? "Gelukkig wel, vaak ga ik ook 

heerlijk even met de hond uitwaaien." 

  

Nog veel plannen 

Elke 1e vrijdag in de maand is er een 

inloopochtend aan de Kerkstraat, ge-

woon een keukentafelgesprek. "De 

mooiste verhalen komen dan voorbij," 

zegt Jeannette glimlachend. Ze is best 

verbaasd dat ze vorig jaar al zoveel fa-

milies heeft mogen begeleiden en 

heeft nog veel plannen. Zo is ze erg blij 

dat er in de St. Martinuskerk een op-

baargelegenheid komt. "Hoe fijn is dat, 

voor zowel mensen uit Gaanderen als 

uit de omgeving," glundert ze. Ook 

doelt ze op haar lieve hond. "Die kan ik 

misschien in de toekomst ook wel in-

zetten, honden voelen mensen aan, 

dus ook hun verdriet, hoe mooi zou dat 

zijn."  

 

We konden nog wel uren doorpraten 

met Jeannette en waren erg onder de 

indruk van het gesprek, konden de 

warmte van haar persoonlijkheid erva-

ren, al hopen we haar nog niet op die 

manier nodig te hebben natuurlijk. We 

hebben inzicht gekregen in haar werk-

zaamheden. Jeannette wil er echt zijn 

voor familie, vrienden, bekenden, juist 

wanneer zij op hun kwetsbaarst zijn. "Ik 

wil troost meegeven en een mooie, 

waardevolle herinnering aan de overle-

dene, zodat de nabestaanden daar 

kracht uit kunnen putten".  Dit komt uit 

een goed hart weten we nu. 

Persoonlijke aandacht vanuit het hart 
Op bezoek bij Jeannette Koster, uitvaartbegeleidster 
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Interview door Frank Stokman 

Na een aantal ontmoetingen via Face-

book raak ik op een avond in gesprek 

met Monique Boland uit Gaanderen. 

Geestdriftig maar emotievol vertelt zij 

over haar ernstig zieke neefje Willem 

en het benefietconcert dat zij voor hem 

organiseert in schouwburg Amphion 

op zondag 14 april om 15.30 u. Kaarten 

zijn te koop via de site van Amphion.  

 

Monique, vertel eens wat over jezelf? 

"Ik werk met veel plezier op het Graaf-

schap College als docent muziek en 

Nederlands. Ik was vijftien jaar profes-

sioneel operazangeres, onder meer bij 

Opera Zuid, het Netherlands Bach 

Choir and Orchestra en het Nederlands 

theaterkoor." 

 

Waarom werk je graag mee aan dit 

interview? 

"In eerste instantie vond ik het moeilijk 

dat dit nieuws over familieleden open-

baar zou worden.  Vrienden van het 

gezin zijn echter een actie gestart 

(www.samensterkvoorwillem.nl). Als je 

even met mijn broer en schoonzus 

praat, begrijp je de noodzaak. Ze heb-

ben gigantisch veel 

pech gehad, hebben nu 

geld nodig en verdie-

nen dit." 

 

Vertel eens wat over je 

neefje Willem? 

"Willem is een sponta-

ne jongen van 8 jaar. 

Hij ondergaat dapper 

alle onderzoeken en 

chemokuren. Toen Wil-

lem hoorde dat hij ziek 

was zat hij net in een nieuwe klas en 

woonde net in een ander dorp. Zijn 

vader Michiel Boland komt uit Gaande-

ren." 

Een poos geleden hoorde je dat Wil-

lem zeer ernstig ziek was. Wat deed 

dat met je? 

"Tijdens de begrafenis van mijn moe-

der zagen we dat Willem er zeer ziek 

uitzag. De dokter dacht in eerste in-

stantie aan een griep. Een dag later 

zakte Willem door zijn knieën en er 

werd al heel snel acute leukemie ge-

constateerd. Dan staat de wereld stil…" 

Wat is de situatie van het gezin? 

"Na heel veel ziekenhuisbezoeken, on-

zekerheid en ver-

driet lijkt Willems 

gezondheid nu 

wat stabieler. 

Toch moeten ze 

nog elke week 

naar Utrecht en 

geven ze thuis 

ook medicijnen, 

waaronder che-

mo. Daarbij zitten 

ze buiten hun 

schuld om in de 

schulden en wonen in een te klein huis-

je waar ze ook weer uit moeten." 

 

Hoe gaat het met de behandelingen 

van Willem? 

"Gelukkig gaat het de goede kant op. 

Willem krijgt erg veel medicatie. De 

situatie is meerdere keren behoorlijk 

kritiek geweest. Ook kreeg hij nog een 

ontstoken alvleesklier. De behandeling 

duurt minimaal 2 jaar." 

 

Hoe komt het dat het gezin in finan-

ciële moeilijkheden is geraakt? 

"Behandelingen worden in Nederland 

gelukkig vergoed. Toch komen veel 

gezinnen waar kinderen zijn met kan-

ker in financiële problemen. Dat komt 

onder andere doordat ouders lange tijd 

niet of nauwelijks kunnen werken van-

wege de intensieve zorg voor het zieke 

kind. Als zelfstandige heb je dan vaak 

geen recht op een uitkering. Het geld 

dat we voor het gezin op willen halen is 

dan ook niet bedoeld voor dagelijkse 

kosten maar puur om op de rit te ko-

men en een nieuwe start te kunnen 

maken." 

 

Wie werken mee aan het benefiet-

concert? 

"Michel Rözer gaat het presenteren. 

Zangers: Jurgen Stein (pop,rock), Dani 

Raben (levenslied), Kirsten Tempels 

(pop), de band 7even Bridges, de band 

Balkanova en koor Liberate(pop). Ik 

zing opera en musical. Rik Helmes is de 

pianist. Het wordt een gevarieerd con-

cert met allerlei verschillende muziek-

stijlen." 

 

Waarmee zou je dit interview willen 

afsluiten? 

Kom naar ons concert. Het is de moeite 

waard voor jezelf en voor Willem! 

De Dorpsraad zet zich in voor wat 'de 

Gaandernaren' belangrijk vinden. Dat 

doet ze met een klein groepje. Om 

keuzes te kunnen maken kijken ze bij 

alles wat zich aandient of het een col-

lectief Gaanderens belang dient. Ook 

een signaal van één bewoner is geen 

verloren signaal. Het kan vaak een 

aanleiding zijn om andere instanties 

aan het werk te zetten.  

 

De minst zichtbare functie van de raad 

is waarschijnlijk het verbinden van 

mensen met dezelfde ideeën of wen-

sen met elkaar. Vaak komt dan de ge-

meente in beeld: heel veel individuele 

problemen en ideeën worden door de 

gemeente opgepakt. De dorpsraadsle-

den verbinden je dan met de persoon 

die je daarmee kan helpen. Veel zaken 

waar de dorpsraad zich mee bezig-

houdt bevatten meerdere aspecten. 

Om die goed te belichten kost tijd. 

Zodra er iets concreets te melden is 

komt de Dorpsraad er dan mee naar 

buiten. Dat is dus vaak het resultaat 

van veel  voorafgaand werk. 

 

Initiatief 

Initiatieven kunnen vanuit het dorp bij 

de Dorpsraad terecht komen. Die kan 

dit dan ondersteunen of op weg hel-

pen. Ook neemt de Dorpsraad zelf ini-

tiatieven en werkt deze uit met een 

werkgroep. Als iets eenmaal loopt, 

trekt de Dorpsraad zich terug om zich 

weer met iets nieuws bezig te kunnen 

houden.  Er lopen momenteel twee 

grote projecten:  
 

Website Gaanderen: bouwen en vul-

len van één website voor Gaanderen. 

Dit is een initiatief vanuit het Platform 

dat de Dorpsraad ondersteunt. Er is 

een werkgroep waarbij de Dorpsraad 

als projectleider fungeert. Vrijdag 22 

maart heeft de Dorpsraad een over-

eenkomst getekend met Vereniging 

Dorpsbelangen Varselder-Veldhunten, 

over onder meer samen optrekken 

met de dorpswebsites. Meer informa-

tie is te vinden op de website. 
 

Werkgroep Wonen: Ze zijn bezig met 

het in kaart brengen van de huidige en 

toekomstige woningbehoefte in Gaan-

deren.  

 

Verder schuiven vaak gasten aan tij-

dens de maandelijkse vergadering, 

zoals de wijkregisseur. Ook is de team-

leider wonen van Sité op bezoek ge-

weest, wethouders Steintjes en Lam-

bregts en komt volgende maand bur-

gemeester Boumans op bezoek. 
 

Benieuwd wat ze nog meer doen? Op 

www.dorpsraadgaanderen.nl staan de 

notulen. Interesseert het je ook wat er 

in en met Gaanderen gebeurt en gaat 

gebeuren en wil en kun je de Dorps-

raad versterken, neem dan contact 

met ze op. Meer mensen kunnen meer 

bereiken.  

 

De Dorpsraad: "Geniet van de lente en 

alles wat weer tot groei en bloei komt 

in ons mooie Gaanderen. Niet alleen 

de natuur wordt wakker." 

Monique Boland doet 'Alles voor Willem!' 
Gaanderense op de bres voor ziek neefje 

Je zal maar in de provincie Groningen 

wonen, daar in de kringloopwinkel 

werken en dan tegen een kacheltje 

aanlopen uit je eigen vertrouwde ge-

boorteplaats Gaanderen. Jurgen Hofs 

stuurde de foto van dit nostalgische 

typeplaatje in. Hij woonde tot zijn 14e 

in Gaanderen en verhuisde daarna 

naar Groningen. Hij woont nu in Ap-

pingedam.  

Gaanderens kacheltje in Groningen 

Ben jij handig met Publisher? En zou je acht keer per jaar één of enkele 

pagina's van de Gaanderbode willen opmaken? Laat dan van je horen! 

 

De Gaanderbode. Voor Gaanderen, door Gaanderen.  

Vormgever gezocht 

Agenda 2019 



 

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

Deze wordt regelmatig vernieuwd.  

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
Openingstijden:  
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur 
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 14.00-16.00 uur 
 

Locatie: Hoofdstraat 11a    Tel.: 06 - 5101 3434 
Website: www.gaanderhuus.nl   
E-mail: info@gaanderhuus.nl   

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen  

De hobbymiddag: steeds weer anders! 

De hobbymiddag op donderdag krijgt 

steeds meer vorm. Eén keer per maand 

hebben we een thema, de andere dagen 

doen we waar de gasten dat moment zin in 

hebben. Dat varieert van knutselen of re-

cepten uitwisselen tot handwerken, spelle-

tjes doen en gezellige verhalen vertellen. 

Natuurlijk altijd met een lekker kopje koffie 

of thee.  

Op 11 april gaan we paasstukjes maken. 

Op de foto's zijn de resultaten van het the-

ma Valentijn en Lente te zien.  

We gaan weer fietsen! 
 

We gaan weer fietsen! Op 10 april om 13.00 

uur vertrekken we bij het Gaanderhuus op 

de eerste maandelijkse fietstocht van 2019. 

Iedereen die mee wil fietsen is elke tweede 

woensdag van de maand welkom om 13.00 

uur bij het Gaanderhuus voor een mooie 

fietstocht van zo'n 25 kilometer.  

 

We houden rekening met ieders fysieke 

mogelijkheden. Deelname is gratis. Bij erg 

slecht weer gaat de tocht niet door. Op 8 

mei is dan de volgende fietstocht.  

HET GAANDERHUUS,   
de huiskamer van Gaanderen, een ontmoe-
tingsplek voor iedereen uit Gaanderen. 
Ontmoet elkaar in een ongedwongen sfeer 
voor een kop koffie, samen eten, spelletjes 
spelen, samen fietsen of een andere activi-
teit. 
  
Wie zijn wij, wat doen wij, wat kunt u bij 
ons doen?  
*er is altijd gelegenheid voor een spelletje, 
een praatje, mensen ontmoeten en een kop 
koffie of thee drinken  
*kaarten, rummikuppen, sjoelen, biljarten 
of een ander spel spelen 
*op woensdagavond met een groep samen 
eten 
*knutselen met o.a. papier, verfwerk, bloe-
men, wol of ander materiaal 
*op de tweede woensdag van de maand 
een fietstocht organiseren 
*we hebben vrijwilligers die hulp bieden bij 
vervoersproblemen of bijv. ziekenhuisbe-
zoek, die o.a. de Gaanderbode bezorgen, 

helpen met toezicht op het schoolplein,  
helpen tijdens activiteiten zoals het plei-
nenfeest, helpen bij uitleg van gebruik 
smartphone of tablet, die een maatje zijn 
en zo mensen gezelligheid brengen en mee 
naar buiten nemen. 
*Mensen en organisaties brengen wij met 
elkaar in contact. 
*u kunt vragen stellen zodat wij u kunnen 
helpen bij het vinden van een oplossing 
  
Wat kunnen wij verder nog samen doen? 
*uw netwerk vergroten en meer mensen in 
Gaanderen leren kennen 
*misschien wilt u graag met een groepje 
mensen samen muziek maken, samen eten 
koken of een andere activiteit samen doen 
*misschien heeft u wensen of ideeën, wij 
horen het graag 
*dit alles doen we samen met een groep 
van 30 vrijwilligers  
 
Wij geloven in de kracht van SAMEN! Sa-
men sta je sterk!   

Maart 

31 mrt 14.00 Jong SBOG laat van zich horen! Basisschool Gaanderwijs 

April 

5 apr 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 

Kerkstraat 119 Gaanderen 

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

5-6 apr  Kledingbeurs Stichting Dominika, locatie schuttersgilde 

7 apr 11.00 Concert Lentekriebels SBOG met De Club, Didam. De Pol  

10 apr 13.00 Fietsen met het Gaanderhuus 

10 apr 14.30 Palmpaasstok maken Kidsclub De Trefkuul 

13 apr 17.00 Palmpaasviering: Kindertijd St. Martinuskerk 

13 apr  Volga viert met haar leden het 45-jarig bestaan 

14 apr 13 - 15 Handball Bootcamp Jongens 11-14 jr, HV Minerva, De Pol 

14 apr 15.30 Benefietconcert 'Alles voor Willem' Amphion Doetinchem 

19 apr 8.30 Goede Vrijdag Kruisweg, St. Martinuskerk 

20 apr 15.00 Oecumenische Paasviering in De Pelgrim 

20 apr 18.00 Paasviering Kindergebedsviering, St. Martinuskerk 

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

27 apr 8.15 Viering Koningsdag 

Mei 

3 mei 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 

Kerkstraat 119 Gaanderen 

4 mei 18.45 
Dodenherdenking 2019 en stille tocht, Culturele zaal De 

Pol 

8 mei 13.00 Fietsen met het Gaanderhuus 

11 mei  Voorjaarsmarkt De Pelgrim 

11 mei 15.00 Woord en Communieviering in De Pelgrim 

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

19 mei 19.00 
Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl. me-

nu, €39,50 

21-24 mei   Avondvierdaagse Gaanderen 

20-24 

mei 
  Peutervierdaagse Gaanderen 

25 mei 15.00 Woord en Gebedsviering in De Pelgrim 

Juni 

7 jun 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 

Kerkstraat 119 Gaanderen 

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

22 juni   Gaanderen Live, De Pol 

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

Juli 

5 jul 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 

Kerkstraat 119 Gaanderen 

Augustus 

2 aug 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, 

Kerkstraat 119 Gaanderen 



 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Aan de Watertapweg ligt het rivierduin-

bos. De padden die er overwinterd hebben 

zijn ook dit jaar weer op weg gegaan naar 

de Bielheimerbeek om zich daar voort te 

planten. Jarenlang werd deze trektocht 

onderbroken door een reeks van doodge-

reden padden op de Watertapweg. Vooral 

bij warmere nachten en vochtige weers-

omstandigheden. 'Daar moeten we iets 

aan doen', werd vaak gedacht.  

De padden uit het rivierduin 

En dit jaar werd er iets gedaan, door de 

Werkgroep Rivierduinen.  Het is de wande-

laars niet ontgaan dat er een padden-

scherm ingegraven is met aan de boskant 

vangemmers. De padden worden eruit 

gehaald en aan de overkant van de weg 

weer uitgezet.  

Tot nu toe zijn er ongeveer 350 padden 

overgezet; sommige al op elkaar zittend, 

als dubbeldekkertjes, klaar voor de paring 

in het water.  Kinderen en volwassenen 

hebben in een ploegje geholpen om ze 

over te zetten. 

Dat zal nog wel tot een eind in april door-

gaan. De bijvangsten waren grote kevers 

en enkele groene kikkers en muizen. Een 

leuke actie waarmee we de natuur meer 

kansen geven. Ook meedoen, nu al of mis-

schien een volgend jaar? Neem contact op 

met 06-41352000. 

Leerlingen van IJzevoorde op bezoek bij mammoet Bart 

Door Mai 

Meijer  
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Atletico’73 uit Ulft/Gendringen start 

op woensdag 29 maart om 19.30 uur 

weer een cursus voor beginnende 

hardlopers. 

 

De cursus wordt samen met het pro-

gramma van de Atletiekunie Start to 

Run georganiseerd. De vereniging 

heeft veel leden uit Gaanderen en geeft 

onder andere jaarlijks workshops op de 

Gaanderense basisscholen.  

Na 7 lessen kan men plusminus 20 à 25 

minuten aaneengesloten hardlopen (3 

kilometer). Goed opgeleide en ervaren 

trainers begeleiden het hardlopen. De-

ze deskundigheid verkleint de kans op 

blessures. Na deze cursus kan men zich 

aansluiten bij een van de velen recrea-

tieve groepen die Atletico’73 rijk is en 

die op een avond of ochtend trainen. 
 

Verbeteren gezondheid 

Er zijn veel redenen om lekker te bewe-

gen. De belangrijkste is natuurlijk het 

feit dat sportbeoefening de gezond-

heid verbetert. Maar daarnaast spelen 

ook andere factoren een rol om te gaan 

hardlopen, zoals gezelligheid in een 

groep lopen, fitheid, conditie verbete-

ren, lekker sporten in de buitenlucht, 

een nieuwe sport na jaren lang een an-

dere sport gedaan te hebben of een 

zogenaamde 'stok achter de deur' no-

dig hebben.   

 

Atletico’73 samen met Start to Run 

biedt de gelegenheid om een start te 

maken met een gezondere leefstijl. 

 

Meer informatie? 

Voor meer inlichtingen of aanmeldin-

gen kan men contact opnemen met 

Hans Aarntzen, telefoonnummer 06-

12908530. Of men kan zich recht-

streeks aanmelden op de site van Start 

to run. 

Leer (hard)lopen onder deskundige begeleiding bij Atletico’73 

Alle inwoners van Gaanderen, dus 

ook van buiten de Pelgrim, kunnen 

nog steeds om boeken lenen in de 

bibliotheek van de Pelgrim.  

 

Ook zijn er weer veel nieuwe boeken 

bijgekomen. Onder meer: De bokser 

van Marcel Harmen over Max Moszko-

wicz, Rinkeldekink van Martine Bijl, 

Birk van Jaap Robben, De levens van 

Jan Six van Geert Mak, Hoe alles 

moest beginnen van Thomas Verbogt. 

Ook boeken van Tess Gerritsen, Santa 

Montefiore, Loes den Hollander, 

streek- en liefdesromans, thrillers, de-

tectives en veel groteletterboeken. De 

bibliotheek in de recreatiezaal  is inge-

richt met veel gewone leesboeken 

(romans) en een flinke collectie grote-

letterboeken.  

 

Elke maandagmiddag van 14.00 uur 

tot 16.00 uur is de bibliotheek open. 

Kosten: 25 cent per geleend boek. Ge-

zellig ter plekke een boek lezen kan 

natuurlijk ook. Je komt er zowel via de 

voor- als de achteringang. Loop gerust 

eens binnen, de gastvrouw helpt u 

graag.  

08.15 

uur 

Muzikale 

rondgang in 

Gaanderen door Schuttersgilde 

St. Martinus, dan naar de basis-

school Wis en Wierig aan de Water-

tapweg. 

08.55 uur 

Vertrek (in optocht) vanaf Wis en Wie-

rig met de deelnemende kinderen naar 

het trainingsveld van de voetbalvereni-

ging. 

09.15 uur 

Opening festiviteiten door de burge-

meester met vlag hijsen en vaandel-

zwaaien op het complex van VVG’25. 

09.30 uur 

Aanvang kinderspelen (opgeven voor 

31 mrt: 

kinderspelen.gaanderen@gmail.com) 

11.30 uur  

Einde kinderspelen. 

 

Iedereen is welkom bij de officiële ope-

ning van deze feestelijke dag samen 

met het bestuur van het Oranje Comi-

té. 

Bibliotheek in Pelgrim 

Op zaterdag 4 mei 2019 herdenken 

we allen die zijn omgekomen of ver-

moord sinds het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog, in oorlogssi-

tuaties en bij vredesoperaties. 

 

In het bijzonder willen we ook de 

Gaanderense mensen herdenken die 

slachtoffer zijn geworden van oorlogs-

geweld. Wij nodigen u uit voor de her-

denkingsbijeenkomst op zaterdag 4 

mei om 18.45 uur in de Culturele zaal 

van sporthal De Pol in Gaanderen,  

hierna (om 19.30 uur) volgt een stille 

tocht naar het oorlogsmonument waar 

wij ook twee minuten stilte in acht zul-

len nemen. 

 

Stichting Oranje Comité Gaanderen, 

Bennie Ernst, voorzitter. 

Dodenherdenking 2019 

Programma Koningsdag 27 april 

Hengelsportvereniging De Oude IJssel 

Gaanderen is opgericht 21 januari 

1934. Het is een kleine hengelsportver-

eniging hier in Gaanderen. 

 

Het bestuur doet zijn best om gezellig-

heid hoog in het vaandel te houden. 

Voorzitter is Peter Bril, die velen in het 

dorp ook kennen van de knutselclub in 

de Trefkuul. De vereniging ziet ook 

graag jonge leden toetreden.  

 

Peter: "We hebben gemiddeld zo’n 350 

leden, waarvan we er zo'n 45 met re-

gelmaat zien. We vormen met vier le-

den het bestuur: W. Hengeveld, be-

stuurslid; M. Reenalda, secretaris; N. 

Schenk,  penningmeester en P.Bril, 

voorzitter. Wij organiseren tien wed-

strijdjes per jaar, waarvan er 8 deel zijn 

van de onderlinge wedstrijd. In april 

beginnen we het seizoen met de paas-

wedstrijd en als afsluiting hebben we 

onze herfstwedstrijd in oktober." 

Botensteiger bij Sluis De Pol 

De vereniging heeft een botensteiger 

bij Sluis De Pol. Daar houdt de vereni-

ging tweemaal per jaar een morgen 

waarop de boten te water en uit het 

water gaan. "Dit zijn zeer gezellige 

ochtenden omdat iedereen die een 

boot heeft bij ons er dan is. Iedereen 

helpt elkaar en wij zorgen voor iets te 

eten en de benodigde koffie," vertelt 

Peter. Op 6 april is het weer zover. 

 

Jeugd: welkom! 

"We zijn nu bezig om te proberen de 

jeugd weer aan de waterkant te krij-

gen. Daartoe bieden we onder meer 

een gratis visvergunning aan voor on-

der de 14 jaar voor de Bielheimerbeek. 

Ook gaan twee van ons binnenkort de 

cursus volgen voor viscoach, zodat we 

de jeugd goed kunnen begeleiden."  

 

Wedstrijden: aanmelden kan nog. 

Leden van de vereniging kunnen zich 

nog aanmelden voor één van de wed-

strijden. Data staan op www.hsvdoij.nl 

en op Facebookpagina Hsv De Oude 

IJssel. Verder is de vereniging altijd op 

zoek naar vrijwilligers om te helpen 

met het snoeien en bijhouden van vis-

stekken, steiger en bootwinteropslag.  

 

Peter: "We hopen u snel te ontmoeten 

als vrijwilliger of deelnemer bij één van 

de wedstrijden. Alleen een keer komen 

snuffelen en kijken mag ook." 

Hengelsportvereniging Gaanderen: ook voor jeugd Jong SBOG laat 
van zich horen! 
Op zondagmiddag 31 maart om 

14.00 uur is het weer zover: Jong 

SBOG laat zich horen. 

 

In basisschool Gaanderwijs zorgen de 

jeugdleden van Symfonisch Blaasor-

kest Gaanderen voor een gevarieerd 

programma met solo-optredens, du-

etten, het startersorkest en het oplei-

dingsorkest met dirigent Bas Koolen-

brander. De toegang is gratis. De al-

lerjongste muzikanten die deze 

maand de basisopleiding Muziek 

Maak Je Zelf hebben afgerond laten 

horen wat zij in het afgelopen halfjaar 

van muziekdocente Miranda Loff heb-

ben geleerd. Ze treden op met elkaar 

én samen met de muzikanten van de 

orkesten. Gedurende hun opleiding 

hebben zij o.a. op klarinet, trombone 

en drumpad gemusiceerd en tijdens 

het concert laten zij u graag horen 

hoe deze instrumenten klinken.  
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Op zondag 11 augustus 2019 houdt 

TTV Odion de bekende jaarlijkse 

rommel- en curiosamarkt. Dit jaar 

voor de 20e keer!  

 

De opbrengst is deze keer speciaal 

bestemd om de hal aan de buitenzijde 

een schilderbeurt te geven.  Gezien het 

achterstallige onderhoud is dit drin-

gend nodig. De rommelmarkt is in de 

wijde omgeving bekend om het uitge-

breide, goede aanbod. De actieve le-

den van de rommelmarktcommissie 

zijn al maanden bezig om bruikbare 

artikelen op te halen, sorteren en waar 

nodig repareren. Ze zijn nog op zoek 

naar LP’s, CD’s, fietsen, speelgoed, 

lampen, klokken, gereedschap, curio-

sa, boeken enzovoort. Hebt u nog 

bruikbare spullen en wilt u deze vereni-

ging steunen? Neem dan contact op 

met: L. Masselink, 0315-323955 of R. 

Reuling, 0314-643765. E-mail: secrata-

ris@ttvodion.nl.  

Colofon 
 

Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

Hoofd- en eindredactie  

Astrid van Beveren 

Met redactionele bijdragen van 

Frank Stokman, Jos Salemink & 

Dennis Centen, Jan Verheijen, Klein 

Thuusken. 

Vormgeving  

Astrid van Beveren 

Willem Meijer 

Cartoon 

Studio Wimmel 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2019 Tekst Oké 

Bereikbaarheid Redactie 

Website: www.gaanderbode.nl 

E-mail: gaanderbode@gmail.com 

Telefoon/Whatsapp: 06-47829074 

Facebook @Gaanderbode 
 

Donaties voor de Gaanderbode 

Als u de Gaanderbode waardeert 

vraag ik u te overwegen een donatie 

te doen. U kunt een bijdrage over-

maken op IBAN NL22 TRIO 0254 

6412 29 ten name van Tekst Oké, 

onder vermelding van 'Bijdrage 

Gaanderbode' óf met iDeal via 

www.tekst-oke.nl/doneren.  

Schuttersgilde Sint Martinus 

heeft tijdens de jaarvergadering 

in maart haar jubilarissen in het 

zonnetje gezet. Allen ontvingen 

een medaille of een bos bloemen 

voor het vele jaren lidmaatschap.  
 

10 jaar lid:  Esther Cats-  Manon 

Limbeek-   Birgit Esman en Jaap 

Leuverink. 15 jaar lid: Leroy Klen-

ner-  Rob Stevens - Arno Lenderink 

en  Bennie Meurkens.  

20 jaar lid: Dirk van Sonsbeek.  

25 jaar lid: Gerry Menkhorst-  

Chantal Kummeling en Frank de 

Weerd.  

45 jaar lid: Harrie Scholten. 

Harrie Scholten ontving van het 

kringbestuur van kring de Achter-

hoek de eremedaille voor het vele 

werk dat hij de afgelopen 45 jaar 

voor het Schuttersgilde heeft ver-

richt. Ook is Harrie al ruim 9 jaar lid 

van het jurycollege van de federatie 

van Gelderse Schuttersfederatie 

Sint Hubertus. Verder is tijdens de 

vergadering het kermis Program-

ma van de kermis 2019 gepresen-

teerd en werd het komende con-

coursprogramma besproken. 

TTV Odion zoekt rommel 

In de Goede week, de week van Goe-

de Vrijdag, heeft de kerk activiteiten 

voor kinderen georganiseerd.  

Op woensdag 10 april vanaf 14.30 uur 

bij de Kidsclub in de Trefkuul mag je 

samen met Peter en Isa een mooie 

Palmpaasstok maken. 

Natuurlijk kun je ook thuis 

een Palmpaasstok maken.  

 

Op zaterdag 13 april om 

17.00 uur is er in de St. 

Martinuskerk een Palm-

paasviering met Palmop-

tocht voor de jongere kin-

deren. Alle kinderen mo-

gen hun Palmpaasstokken 

meenemen en meedoen met de op-

tocht. Pastor Mia Tankink en twee mei-

den van de werkgroep Kindertijd heb-

ben weer een mooie viering voorbe-

reid.  

 

Op Goede Vrijdag 19 april om 08.30 

uur is er voor Communicantjes en allen 

die mee willen doen een Kinderkruis-

weg.  Deze is in de St. Martinuskerk en 

de leden van de Eerste Communie 

Werkgroep vertellen ons het verhaal 

van Jezus’ lijden en sterven.  

 

Op Stille Zaterdag 20 april om 18.00 

uur is er voor de gezinnen met kinde-

ren in de basisschoolleeftijd een Paas-

zaterdagviering. Op een kindvriendelij-

ke en afwisselende manier wordt ver-

teld over de laatste levensdagen van 

Jezus op aarde. Zoals we met Kerstmis 

Zijn geboorte vierden, staan we nu stil 

bij het sterven en de verrijzenis van 

Jezus. Zang: een gelegenheidskoor. 

In de week van de avondvierdaagse, 

van 20 mei tot en met 24 mei, kun-

nen ook peuters op pad, overdag en 

een met mooie, korte routes. 

 

Georganiseerd door het  kinderdagver-

blijf en de peuteropvang aan de Pel-

grimstraat, kunnen alle peuters van 

Gaanderen dagelijks aan een wandel-

tocht deelnemen om 10 uur vanaf de 

Pelgrimstraat 59. De route is toege-

spitst op peuters en wie het even te-

veel wordt kan uitrusten in de bolder-

kar. Ook peuters die niet naar deze 

kinderopvang gaan kunnen meelopen.  

 

Meld je peuter aan bij kdvtover-

tuin@kinderopvanghumanitas.nl.  

Het moment suprême is de feestelijke 

intocht op vrijdag 24 mei om 10.30u. 

Ouders, opa’s, oma’s, familie en vrien-

den zijn uitgenodigd om de peuterhel-

den onder luid gejuich de finish over te 

helpen. 

Iedere peuter krijgt een medaille als 

blijvende herinnering aan de wandel-

tochten.  

Het katholieke vrouwennetwerk ZijAc-

tief, afdeling Gaanderen, heeft een 

paar weken geleden het 100e lid ver-

welkomd. Nanette Berns kreeg een bos 

bloemen uit handen van vicevoorzitter 

& penningmeester Ineke Wisselink. 

 

De vrouwen komen maandelijks bijeen 

bij Het Onland op een donderdagavond. 

Ineke nodigt andere vrouwen van harte 

uit om een keer te komen kijken. Voor 

informatie kan men bellen met 06-

40518373. Ook is afdeling nog op zoek 

naar bestuursleden.  

 

Ontmoeten en doen 

ZijActief biedt een gevarieerd jaarpro-

gramma waarin ontmoeting, ontspan-

ning en ontplooiing centraal staan. Wil je 

samen met vrouwen uit de omgeving 

deelnemen aan bijvoorbeeld  informatie-

avonden over de meest uiteenlopende 

onderwerpen, culturele activiteiten, 

workshops op creatief of culinair vlak en 

interessante excursies? Elkaar leren ken-

nen, gezellig even stoom afblazen en de 

accu opladen voor een nieuwe dag? Mis-

schien is het dan tijd om eens kennis te 

maken. Voor meer informatie kun je ook 

terecht op www.zij-actief.nl.  

Vieringen Geloofsgemeenschap 

H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen 
 

Zondag 7 april 11.00 uur 1e. H. Communieviering 

Zaterdag 13 april 17.00 uur Kindertijd met  

 Palmpaasstokken 

Zondag 14 april 10.30 uur Palmpasen.  

 Communieviering 

Vrijdag 19 april 8.30 uur (Goede Vrijdag) kruisweg 

Zaterdag 20 april 18.00 u Kindergebedsviering 

Zondag 21 april 9.30 uur Hoogfeest van Pasen 

Zondag 28 april 10.30 uur Communieviering 

Zondag 5 mei 9.30 uur Eucharistieviering 

Zondag 12 mei 10.30 uur Communieviering 

Zaterdag 18 mei  19.00 uur Eucharistieviering 

ZijActief Gaanderen verwelkomt 100e lid 

Jubilarissen Schuttersgilde Sint Martinus gehuldigd 

Pasen voor kinderen in Gaanderen 

Peuters aan de wandel! 

Voorjaarsmarkt 

De Pelgrim 
 

Op 11 mei organiseert de Pel-

grim samen met de Zonnebloem 

een voorjaarsmarkt met verschil-

lende kramen en activiteiten. Er 

is voor elk wat wils! Komt u ook?  
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De Cool Nature BMX baan en speel-

plek is 'klaar'. Op 22 februari heeft 

grondverzetbedrijf GW Bulten uit 

Gaanderen met een grote machine de 

zware boomstammen naar de speel-

plek verplaatst en op 9 maart hebben 

vrijwilligers bomen en struiken ge-

plant. Staatbosbeheer heeft voor een 

zitje met banken gezorgd.  

Onder toeziend oog van vrijwilligers 

Dick en Roel zijn de boomstammen 

met de machine op hun plek gelegd.  

Daarmee heeft de BMX baan een uitda-

gende, natuurlijke speelplek gekregen. 

"Kids weg van de Playstation en cros-

sen maar", aldus één van de vrijwilli-

gers. "We willen grondverzetbedrijf 

GW Bulten uit Gaanderen van harte 

bedanken. Met man- en vrouwkracht 

alléén konden we de grote stammen 

niet op de plek krijgen." 

 

Natuurlijke uitstraling 

De plek is verder uitgebreid met bo-

men en struiken, geleverd door de ge-

meente Doetinchem via de wijkbeheer-

der van Buha. Hiermee krijgt het speel-

park een mooie natuurlijke uitstraling. 

Vrijwilliger Nathalie: "Het zijn mooie 

inheemse soorten. Wij danken ieder-

een voor alle hulp bij het tot stand 

brengen van deze mooie cross- en 

speelplek. Ook door de Gaanderbode 

en via de website en Facebook hebben 

we veel hulp kunnen vinden van buiten 

onze initiatiefgroep. Wij kijken terug 

op een leuke tijd 

samen en raden 

iedereen aan om 

samen als buurt of 

vriendengroep een 

grote klus 'an te 

pakken'."  

Cool Nature BMX baan is speelplek en groen rijker 

Wijknetwerk 

Gaanderen 

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem:  

Tamara Otten, (0314) 373 839, 

t.otten@doetinchem.nl 

De wijkregisseur ontplooit initiatie-

ven en pakt knelpunten aan om de 

woonomgeving zo prettig mogelijk 

te maken en te houden. Voor meer 

informatie, of voor uw eigen initiatief 

kunt u contact opnemen met uw 

wijkregisseur. 

 

Wijkbeheerder, BUHA:  

Charlotte van den Berg, (0314) 377 

444, c.vanden.berg@buha.nl 

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht 

voor al uw vragen en ideeën op het 

gebied van beheer, uitvoering, hand-

having en afval van de gemeente 

Doetinchem. 

 

Wijkagent, Politie Doetinchem:  

Herbert Kreunen,  

0900 8844, 

team.doetinchem@politie.nl 

De wijkagent onderhoudt in de wijk 

nauwe contacten met de bewoners 

en partners. De wijkagent is de scha-

kel tussen enerzijds de wijk en ander-

zijds de politie. 

 

Woonconsulent, Sité Woondiensten: 

Charmain Edeling, (0314) 372039, 

Charmain.Edeling@swd.nl  

(per 1 april Lianne Balk,  

Lianne.Balk@swd.nl) 

Bij de woonconsulent van Sité kunt u 

terecht voor vragen of opmerkingen 

over uw woning/appartement, woon-

omgeving, bijvoorbeeld woonfraude 

of overlast. 

 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité 

Woondiensten:  

Marian Ritzer, (0314) 375731,  

marian.ritzer@swd.nl 

Bij de Wijk- en Complexbeheerder 

van Sité kunt u terecht voor vragen 

over uw woningen, appartementsge-

bouw of de directe omgeving. 

 

Buurtcoach, Buurtplein B.V.:   

Maaike van den Brink,  

(0315) 760 012, 

m.vandenbrink@buurtpleinbv.nl 

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij 

problemen op het gebied van wonen, 

zorg, financiën, werk en opvoeding. 

De buurtcoach is uw eerste aan-

spreekpunt en wil de schakel zijn tus-

sen u en de verschillende instanties. 

Het wijknetwerk Gaanderen is een 

samenwerking waaraan veel 

organisaties bijdragen, zoals 

bijvoorbeeld de gemeente, 

Dorpsraad, Buurtplein, politie, 

jeugdwerk, Sité Woondiensten, 

thuiszorg, ondernemers, 

vertegenwoordigers van scholen en 

eventueel bewonersgroepen.  

Dit netwerk helpt bewoners met 

initiatieven en pakt knelpunten aan 

om de woonomgeving zo prettig 

mogelijk te maken en te houden.  

 

Wil je meer weten over het wijknet-

werk of zien welke initiatieven er in 

het verleden zijn geweest, kijk dan 

op www.wijkwerkdoetinchem.nl 

Wijk aan Zet  

Goede ideeën stimuleren wij graag! 

Iedereen heeft wel eens een goed idee. Misschien geldt dat ook voor jou. 

Misschien heb jij zelfs wel een goed idee voor de wijk of de buurt waar je 

leeft… Maar hoe kun je jouw idee tot uitvoering brengen? Waar kun je 

terecht of hoe kom je aan de financiële middelen? Hiervoor is Wijk aan Zet 

in het leven geroepen. Lees je mee? 

 

Wijk aan Zet 

Wijk aan Zet is een fonds voor inwoners van Doetinchem. Het fonds is er 

voor mensen met een goed idee voor de eigen buurt om deze nog mooier 

en fijner te maken. Want een idee kan nog zo goed zijn, als er geen 

middelen zijn voor uitvoering dan blijft het vaak daarbij en dat is jammer! 

 

Komt mijn idee in aanmerking? 

Heb jij een idee en wil je weten wat voor jouw idee de mogelijkheden zijn? 

Klop dan aan bij Wijk aan Zet. De enige voorwaarde die het Fonds heeft is 

dat jouw idee of initiatief zorgt voor een meerwaarde in de hele wijk of 

buurt. En dat jij zelf met je buren of vrienden het idee uitvoert… 

 

Meer weten over Wijk aan Zet en bewonersinitiatieven? 

Heeft u een idee of wilt u graag meer weten over Wijk aan Zet? 

Stuur een e-mail naar wijkwerk@doetinchem.nl of zoek contact met de 

wijkregisseur van uw wijk. 

http://www.doetinchem.nl/
mailto:wijkwerk@doetinchem.nl

