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Musical Producties Gaanderen (MPG) 
speelt op 21, 22 en 23 december A 
Christmas Carol. Een echte familie-
voorstelling voor jong en oud. De 
spelers en vrijwilligers van MPG zijn 

hard aan het werk om een prachtige 
voorstelling neer te zetten.  
 
MPG steekt de bekende klassieker van 
Charles Dickens in een nieuwe winter-
warme jas. Traditionele kerstliederen 
en nummers ‘van nu’ zorgen voor een 
heerlijke voorstelling met veel humor, 
meezingers, theatrale verrassingen en 
dans in een magisch decor. In het origi-
nele stuk uit 1843 beleeft de bikkelhar-
de, maar ongelukkige vrek Ebenezer 
Scrooge een ongelofelijk avontuur 
wanneer hij op kerstnacht bezoek 
krijgt van drie geesten. Zij houden hem 
het verleden, heden en zijn mogelijke 
toekomst voor, in de hoop dat hij nog 
te redden valt. Zal het bevroren hart 
van Ebenezer, gespeeld door Dinant 
Duenk, nog ontdooien?  
 
Jasper Korving, Gerben Kruisselbrink 
en Jos Pijnappel schreven samen aan 
deze voorstelling, waarbij de genres 
musical, klassiek en pop elkaar fantas-

tisch aanvullen. De regie is in handen 
van Francesco Bekkema en Femke 
Nieuwenhuis is het creatieve brein ach-
ter de choreografie. Het geheel wordt 
begeleid door een zestienkoppig live 
orkest, gevormd door muzikanten uit 
de regio, onder leiding van muzikaal 
leider Gerben Kruisselbrink. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via Schouw-
burg Amphion, Jubileumprijs € 17,50. 

De buurt in 
Leer je dorpsgenoten kennen.  

Jos Salemink en Dennis Centen 

schrijven in deze rubriek steeds over 

een mededorpsbewoner. In deze 

editie: toekomstig dorpsbewoner 

Iwan en zijn trawanten. Of was het 

nou trabanten?  Pagina 3 

De volgende  

Gaanderbode 
komt, onder voorbehoud, uit op 

18 december 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

13 december tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Al aan het werk voor 
de Kinderspelen 

Het duurt nog even maar de voorbe-

reidingen voor het Oranjefeest zijn al 

in volle gang. Over een mooie traditie 

in Gaanderen.  Pagina 8 

Zwerfafvalbrigade trekt McDonald's aan zijn jasje 
Zakken vol zwerfafval langs de Rijksweg worden nu hopelijk minder 

Gaanderhuus biljart 
Er kan gebiljart worden in het Gaan-

derhuus. Pagina 6 

Bij deze wil ik allen die een vrijwillige 

bijdrage hebben overge-

maakt hartelijk danken.  

Een vrijwillige gift voor 

de Gaanderbode blijft 

heel welkom. Ook een jaar-

lijkse bijdrage is mogelijk.  

Wilt u bijdragen? Op pagina 7 

staat in de colofon hoe u dit kunt 

doen.  

Hartelijk dank 

Wie zijn blik langs de weg laat gaan 

op de route van de snelweg afslag 

Doetinchem-Oost naar ons dorp, valt 

het misschien al niet meer op. Zo ge-

woon lijkt het dat de bermen een af-

valplaats zijn voor de verpakkingen 

van veel gasten van 'de Mac'. De 

Zwerfafvalbrigade Gaanderen heeft 

de keten hierover aan zijn jasje ge-

trokken, met positief gevolg.  

 

"De Zwerfafvalbrigade Gaanderen 

(ZAB) heeft tijdens haar rondes de af-

gelopen maanden zakken vol zwerfaf-

val opgeruimd op de Rijksweg richting 

Gaanderen, dat voor een groot deel 

van de McDonald's afkomstig was," 

vertelt Meriam Jansen, één van de vrij-

willigers van de brigade. "Gasten gooi-

en volop papier, plastic, kartonnen be-

kers en restanten eten in de berm. Om-

dat het bedrijf mede verantwoordelijk 

is voor het schoonhouden van de na-

tuur heeft voorzitter Fred Pleyte van de 

Zwerfafvalbrigade Gaanderen contact 

met hen gezocht. Het blijkt dat de res-

taurants verplicht zijn tot minimaal 200 

meter rondom de locatie de omgeving 

schoon te houden." Een zoektocht op 

de website leverde bovendien de infor-

matie op dat de keten samen met 

Stichting Nederland Schoon 'initiatie-

ven ontwikkelt om zwerfafval tegen te 

gaan'. "Dit alles leek ons meer dan vol-

doende reden om het probleem dat 

ZAB signaleert eens aan te kaarten." 

 

Bereid om een stuk verder op te rui-

men 

Op 30 oktober heeft een gesprek met 

een afvaardiging van ZAB, BUHA en 

McDonald's Doetinchem plaatsgevon-

den. Deze laatste werd vertegenwoor-

digd door de betreffende vestigings-

manager en de coördinator marketing 

en communicatie. "Het werd een goed 

gesprek waarbij het restaurant met een 

goed voorstel kwam, namelijk dat hun 

vaste opruimmedewerker, naast 

het schoonhouden van de omgeving 

van het restaurant en het parkeerter-

rein bij de bouwmarkten in Doetin-

chem, nu ook de opdracht heeft élke 

week de Rijksweg tot aan het bordje 

Gaanderen mee te nemen. Ook al gaat 

dit ver buiten hun plicht om binnen de 

200 meter op te ruimen, zij zijn bereid 

nu ook een flink stuk verder op te rui-

men. McDonald's wil net als ZAB en de 

BUHA een schone omgeving."  

 

Schone omgeving levert hopelijk po-

sitief effect 

Het voorkomt nog niet dat er tussen-

tijds afval te zien zal zijn, maakt de 

zwerfafvalbrigade duidelijk, maar de 

hoop is erop gevestigd dat bewust 

worden van een schonere omgeving 

uiteindelijk een positief effect heeft. 

 

ZAB Gaanderen en McDonald's evalue-

ren over enige maanden.  

Foto's: de Plaatjesmaker 

Foto: Dinant Duenk als Ebenezer Scrooge, door Sanne Wevers  

Have yourself a merry little christmas 

Nieuw:  
fotostripverhaal  

Nou maakt Gaanderen al 92 jaar van 

alles mee met Leo Smits, Jan Verheij-

en heeft nog iets bedacht. Vanaf deze 

editie een fotostrip waarin Jan de 

gekste verhalen van Leo lospeutert.  

Pagina 5 
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Hei’j ’t al e heurd? 
Oost-Indisch geëmancipeerd 

’t Het zeer plaatselek gesneeuwd in de 

Achterhoek! Niks van geheurd? Eigelek 

was ’t ok niks. Was ’t resultaat van 

mien Oost-Indisch geëmancipeerd zun.  

Toen ik geboren wed, mot mien pa de 

illusie hemmen gehad dat hi-j van mien 

wel een nette huusvrouw zol kunnen 

maken. Eerlek is eerlek: hi-j het door 

zien bes wel veur gedaon. Alleen zat 

het ‘m niet met. Hi-j mos hele dagen 

werken. En dan ok nog op zaoterdag 

en ‘s aovends. Aoverwerken numen hi-j 

dat. Aangezien mien moeder door niks 

van dacht, deien wi-j dat ok niet. Ge-

volg was wel dat hi-j weineg op te voe-

den had. Mien pa was, zeg maor, ‘n 

zondagsopvoeder. Familie van de zon-

dagsri-jer.  

 

Op zich niet zo’n punt. Wie van mijn 

generatie is niet vooral door moeders 

opgevoed? Dat was toen gewoon zo. 

En stiekem ben ik daar wel jaloers op: 

alle aandacht voor je kinderen, en hun 

ontwikkeling. Niks ‘alle ballen hoog 

houden’, niks tijd voor jezelf claimen. 

Inderdaad, ik heb daar best wel een 

roze beeld van. Het lijkt zo perfect. Nu 

was mijn moeder zeg maar huisvrouw 

tegen wil en dank. Ze wilde eigenlijk 

fietsenmaker worden. Maar dat mocht 

niet. Technischer dan werken in met de 

naaimachine in een fabriek werd het 

niet. Voor ons nu heel handig: zelfs de 

kleinkinderen weten haar te vinden. 

 

Echt geëmancipeerd kun je haar niet 

noemen, maar van haar dochter een 

nette huisvrouw maken zat er ook niet 

in. Is denk ik gezien mijn genen ook 

onmogelijk. Als ik de verhalen van mijn 

ooms op verjaardagen mag geloven…  

“Vrogger was dat anders!” Joa, joa. 

Mijn moeder van vroeger kun je niet 

ondeugend noemen. Onderzoekend, 

ondernemend en vooruitstrevend ze-

ker wel. Dus ja, waar zou ik het van 

hebben. Als men tegen mij zegt dat 

iets niet kan, doe ik het zeker wel. 

Blauw was altijd mijn lievelingskleur 

omdat ik een hekel aan roze had. Jur-

ken waren voor meisjes, dus die droeg 

ik niet. Het liefst hielp ik mijn Pa met 

het echte mannenwerk. En dat heb ik 

eigenlijk nog steeds. Onlangs, dankzij 

het tijdelijke buitenspel zijn van mijn 

pa, heb ik heerlijk een schapenhok leeg 

mogen scheppen. Echt mannen werk. 

Super geëmancipeerd ben ik dan. Huis-

houden doe ik tegenwoordig ook am-

per. Ik werk net als pa vroeger: hele 

dagen, over en op zaterdag. Met pu-

bers in huis valt er niet veel op te voe-

den, dat scheelt. Heb ik echter een lek-

ke band, fiets of auto, dan ben ik spon-

taan niet meer geëmancipeerd. Oost-

Indisch bevalt me prima. Kan trouwens 

ook goed gecombineerd met doof, 

dom, ziek, moe en hoofdpijn.   

 

 Now nog efkes trug naor de sneeuw. 

Dat zit zo: pas nog he’k mien vriendin 

in Winterswiek geholpen een hoop 

mest weg te werken. Hup, op de an-

hanger geschep en hup bi-j een buurt-

boer op de mestevaalt. D’r wazzen ech-

ter nog wat schone krullen aover. Weg-

gooien is zund, dus hup op de anhan-

ger. En met naor mien pa. Veur in ’t 

hok. Lang verhaal köt: a’j met losse 

krullen op de wagen hadder ri-jdt as 60, 

geet ’t sneeuwen. Dat wet ik now ok. 

Um toch nog met wat thuus te kom-

men, he’k de hele weg van Winterswiek 

naor Gaanderen netjes 60 gereien. Best 

mooi, zo’n file achter ow. 

 

Klein Thuusken 

Wat duch ow? Nieuw boek in dialect met 

Gaanderense medewerking Zaterdag 3 november hield Werkgroep 

Rivierduinen Gaanderen (WRG) de eer-

ste natuurwerkdag in het laatste (punt)

bosje aan de Watertapweg in Gaande-

ren. Terwijl een buizerd riep en tiental-

len Veldleeuweriken overvlogen op 

weg naar het zuiden was daar met suc-

ces een ploegje Gaandernaren bezig.  

Het deed de vrijwilligers  goed onder 

een zonnetje samen lekker buiten in 

de natuur te werken. De WRG maakt 

deel uit van de Stichting Buur maakt 

Natuur. Deze wil door de gemeente 

aangekochte grond in natuur omzet-

ten. Naarmate sponsorgeld kan wor-

den verworven kunnen vierkante me-

ters  natuur worden aangelegd. 

 

Bij het bosje horen drie akkers. Over 

een ervan gaat het verlegde Möllepad 

lopen. Het geheel is een natuurgebied 

in ontwikkeling. De natuurwerkdag 

heeft er toe bijgedragen dat er meer 

geschikte ruimte komt voor de zeldza-

me hazelworm en de levendbarende 

hagedis. Ook de akkervogels vinden 

hier broed- en rustgelegenheid. Daar-

voor is veel Amerikaanse vogelkers 

verwijderd. Ook is het paadje 

tegen de akker dicht gelegd 

met takkenhout. Dat is de be-

langrijkste plek voor de reptie-

len.  

 

Er zijn nu nog wel twee paadjes 

over om door het kleine bosje 

te wandelen. Met honden? Dan 

vanzelfsprekend graag aan de 

lijn! De bloemrijke akkers met o.a. ou-

de granen zijn een voedselbron voor 

akkervogels en ook de insecten zullen 

er hun voordeel mee doen. Voor de 

werkploeg was er koffie, chocomelk en 

snert na. 

Kijk voor meer informatie op  

www.buurmaaktnatuur.nl en 

www.dorpsraadgaanderen.nl  en voor 

inlichtingen over de WRG kunt u con-

tact opnemen via 

ga.terheijne@concepts.nl . 

Landelijke Natuurwerkdag in De Watertap geslaagd! 

Zondag 11 november presenteerde 

dialectwerkgroep D'Eigenspraok haar 

nieuwste boek: Wat duch ow? Tijdens 

deze vijfde veurlaesmargen in de DRU 

lazen leden van de werkgroep een aan-

tal van hun verhalen in dialect voor. 

Gaandernaar Jan Verheijen verzorgde 

de vormgeving van het boek, dat ook 

in Gaanderen te koop is.  

 

Jan Verheijen is sinds twee jaar lid van 

D'Eigenspraok, dialectvereniging in de 

voormalige gemeente Gendringen. 

Jan, voormalig leraar beeldende vor-

ming aan het Isala, heeft de vormge-

ving van dit nieuwste boek van de dia-

lectwerkgroep voor zijn rekening ge-

nomen. Het boek heeft meer met 

Gaanderen van doen: plaatsgenoot 

Frank Legters was de drukker en het 

boek is te koop bij Koenders 't Ware 

Huis aan de Hoofdstraat in Gaande-

ren.  

 

Het boek Wat duch ow? is verkrijgbaar 

voor € 10,00 en een deel van de op-

brengst gaat ook nog naar een goed 

doel.  

Kerkvieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen 
Zaterdag 17 november 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Emeritus 

Pastor A. Morsink en koor Liberate. Zondag 25 november 10.30 uur: Eucharis-

tieviering met voorganger pastoor H. Pauw en het gemengd koor. Zondag 2 de-

cember 9.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Pastoor H. Pauw en het 

gemengd koor. Zondag 9 december 10.30 uur: Communieviering met voorgan-

ger Pastor M. Tankink en koor Liberate  
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De buurt in 
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

"Kan niet... besteet niet..." 
Beste Gaandernaren... 

 

Wiej loopt weer deur Gaander.... be-

tjen te genieten van et noajoars zunne-

ken, terwijl vül dorpelingen lekker be-

zig zun in de tuin. Keals met Bladbloa-

zers bloast et blad bej de buurman 

oaver et hek... en de vrouwluu veagt ut 

weer trugge... nog net ff , veur ut duus-

ter wud. Samen werking in de 

buurt ...das mooi...  

 

Et vult ons op dat er zo links en rechts 

nog wel aardig wat huuzen te koop 

stoat… heel wat Gaandernaren kriegen 

neje buren dus... Oaver buren gesproa-

ken... Wie is dan dat volk wiet der 

noast ons kump wonen...? Met dat in 

de gedachten kommen wiej an de pro-

at met een verse dorpeling... Iwan...  

Iwan Outmans …. 'i.n.g.' in de auto 

techniek, is geboren in Oploo... een 

klein durpke biej Boxmeer in Braobant. 

Iwan kwam naor vele umzwervingen, 

... Wehl, Doetinchem, Drempt ... etc... 

terecht in Zevenaar... woar hiej 12 joar 

bleef plakken. Iwan hef een uut de 

hand gelopen hobby, wat betreft een 

'grote' verzameling 'kleine' auto's. 

Goggo mobieltjes,... Trabantjes... 

Honda's 800... dus was hej op zuuk 

naor meer ruumte... Noast de Hollebus 

hef hiej noe een mooi stekkie gevon-

den an de Akkerstraot, woar hiej in 

Januari zien intrede dut. Iwan hef as 

leavens motto…  "Kan niet..besteet 

niet..."  Toeval wil dat Iwan twintig joar 

geleeje een Trabant kocht..., biej den 

kerel den noe zien neje buurman 

wut....in Gaanderen... Dan is de cirkel 

weer rond... hoe mooi is dat...?  

 

Tiet um weer wieter te goan … we 

groeten Iwan en wensen um vulle 

woonplezier in ons mooien Gaande-

ren. En kommie binnenkort een klein 

autootje tegen met een blieje vriejge-

zel er in... zwaai dan ff... dan zwaait 

hiejwel trugge.  

Tut de volgende...   

'Anders vieren', dat is wat Koor Libe-

rate en pastor Mia Tankink gaan doen 

op zondag 9 december om 10.30 uur 

in de St. Martinuskerk te Gaanderen. 

Hiermee zoekt de kerkparochie, bui-

ten de gebaande paden, nieuwe ma-

nieren van samenkomen in de kerk.  

 

Speciaal voor deze viering is een werk-

groep Anders vieren in het leven geroe-

pen. Het is de bedoeling dat deze 

groep, onder begeleiding van Mia Tan-

kink, vaker van zich zal gaan laten ho-

ren. "We willen speciale vieringen hou-

den die dicht bij de mensen staan en 

juist niet via de geijkte paden zullen 

verlopen," aldus Frank Stokman van 

koor Liberate. "De eerste vindt in 

Gaanderen plaats,  maar later ook 

daarbuiten. Deze keer komt onder an-

dere Sander Berendsen van Warboel 

een mooi lied van Stef Bos zingen."  

 

Waar komt de inspiratie vandaan? 

Uitspraken en gedachten als: Ik zoek 

God, maar God is soms zoek… Het kij-

ken naar The Passion is bij mij thuis een 

hartverwarmend jaarlijks ritueel ge-

worden… Ik ben soms erg teleurgesteld 

in de kerk… Ik ben wel gelovig maar ik 

zou dat graag anders met mensen wil-

len delen… Hoe kan ik Bijbelse verha-

len naar de alledaagse praktijk verta-

len…? Wat heeft de kerk mij nog te 

bieden…? Soms weet ik het allemaal 

niet meer...”  

 

Een frisse Geest 

Uit al die overwegingen heeft de werk-

groep een frisse wind weten te creëren.   

Frank: "Anders vieren zal op 9 decem-

ber zeker zijn: samen ervaren, samen 

delen, samen voelen. We gaan voor 

een frisse Geest, voor verrassingen van 

wat er bij mensen leeft, waaraan wij 

met elkaar waarde hechten. We ver-

wachten te zien dat er nog heel veel is 

dat we samen kunnen doen om een 

nieuwe wind te laten waaien. Het gaat 

erom dat je oog hebt voor wat we met 

el-

kaar 

mo-

gelijk kunnen maken." 

 

"Aan het einde van de viering gaan we 

'Samen aan tafel'. Hier beleven we tot 

in de diepste zin van het woord het 

”samen zijn”. Daar draait het allemaal 

om. Alleen met elkaar kunnen we de 

wereld waarin we leven ombouwen tot 

een paradijs voor iedereen. Een plek 

om te leven zonder onrecht en geweld 

aan mens en natuur, zonder onnodige 

angst en pijn, zonder enge emoties, 

maar met uitgestoken handen waar-

mee we elkaar vast kunnen houden en 

omhoog duwen, weg uit het dal waarin 

we soms zitten. 

 

Een ander gevoel 

Koor Liberate, Pastor Mia Tankink en 

de werkgroep Anders vieren nodigen u 

uit om te komen naar wat een bijzon-

dere viering belooft te worden. Na een 

fijn moment vol met zang, gebed en 

pakkende teksten hopen elkaar aan het 

einde van de viering te ontmoeten met 

een 'ander gevoel'.  

 

En daarna?  

"Het is de bedoeling dat er vier vierin-

gen per jaar worden voorbereid,  

twee in Gaanderen en twee in de Pas-

kerk in Doetinchem." 

'Anders vieren': de parochie slaat nieuwe wegen in 

De Hulleweg is een aantal keer tijde-

lijk afgesloten voor doorgaand ver-

keer. Vitens is namelijk bezig het 

drinkwaterleidingwerk rond het pro-

ductiegebouw De Pol aan de Hulle-

weg 7 aan te passen.  

 

Vitens gaat op haar locatie De Pol aan 

de Hulleweg een installatie bouwen die 

ervoor zorgt dat de gemeenten Oost 

Gelre en Oude IJssel ook in de nabije 

toekomst de beschikking hebben over 

een betrouwbare drinkwaterlevering. 

Van 5 tot 16 november is het gedeelte 

van de Hulleweg tussen de huisnum-

mers 7a (locatie Vitens) en 6/6a ('t 

Geutjen) afgesloten. 

 

Bouw installatie voor doorlevering 

drinkwater 

Om de drinkwatervoorziening voor de 

Oude IJsselstreek en Oost Gelre be-

trouwbaar te houden komt er een 

nieuw gebouw met een installatie voor 

doorlevering van drinkwater. Deze 

nieuwbouw komt te staan in de directe 

omgeving van het bestaande produc-

tiegebouw De Pol langs de Hulleweg. 

Omdat een groot deel van het drink-

waterleidingwerk in de grond rondom 

de bestaande productiegebouw buiten 

gebruik is gesteld, wordt dit verwij-

derd. Dit betekent dat een groot deel 

van het direct omliggend terrein tijde-

lijk uitgegraven wordt. Ook wordt de 

hoge (metalen) loods verwijderd. 

 

Bestaande gebouwen 

De bestaande gebouwen zijn onge-

schikt voor een duurzame bedrijfsvoe-

ring naar de toekomst maar hebben 

wel een cultuur historische waarde als 

industrieel erfgoed. Er wordt nog on-

derzocht of er een alternatieve be-

stemming gevonden kan worden voor 

deze bijzondere gebouwen.  

 

Mogelijke hinder 

Vitens probeert de overlast voor 

(direct) omwonenden zo laag mogelijk 

te houden. Mogelijke hinder tijdens de 

werkzaamheden bestaat voor de wo-

ningen op het terrein van Vitens 

hoofdzakelijk uit geluidsoverlast als 

gevolge van bouw- en sloopwerk-

zaamheden en tijdelijke wijzigingen in 

de toegangswegen. Ook zal er bouw-

verkeer over de Hulleweg rijden.  

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de websi-

te van Vitens: https://www.vitens.nl/

over-water/projecten/de-pol.  

Vitens vernieuwt leidingwerk 



 

Schoenmode Jeannette: 40 jaar in Gaanderen! 
 

Schoenmode Jeannette bestaat dit jaar maar liefst 40 jaar! Als winkel voelen wij ons zeer betrokken bij 

Gaanderen en het Gaanderense verenigingsleven! Afgelopen zomer hebben we een leuke taartenactie ge-

houden voor ons 40 jarige jubileum. In december komen we opnieuw met een hele leuke actie ten aanzien 

van ons jubileum, hoe we dat precies gaan invullen, kunnen we nog niet verklappen…  

 

Wel willen we ons dorp Gaanderen be-

danken voor jarenlange betrokkenheid, 

gunning en advies voor onze winkel! 

Gaanderen is een betrokken, gastvrij en 

trouw dorp! Dank voor al die jaren klandi-

zie en komst naar onze winkel. 

 

Black Friday actie 

Op vrijdag 23 november is het Black Fri-

day. Ook wij doen mee met een hele leu-

ke actie! Op vrijdag 23 en zaterdag 24 

november is het 2e paar Happy Socks 

geheel gratis! Wees er op tijd bij, want op 

= op deze dagen. Het ideale cadeau voor 

Sinterklaas of kerst! Nieuw binnen: Happy 

Socks in kerstprints en nu ook kleinere 

maten (36/40 en 41/46). 

 

Kom naar onze winkel of bekijk het assor-

timent eens online op 

www.schoenmodejeannette.nl! 

 

We begroeten u graag en wensen u alvast 

een hele fijne decembermaand toe! 

 

Namens ons 

allen, 

Dane Starink 

De gemeente Doetinchem 

heeft een nieuwe wegenlegger 

opgemaakt. Dat is een docu-

ment waarin is vastgelegd wel-

ke wegen buiten de bebouwde 

kom openbaar zijn en wie de 

onderhoudsplichtige is. Ook de 

toegangswegen naar de stati-

ons en bruggen en duikers, 

kunstwerken genoemd, zijn 

opgenomen. Op de bij de we-

genlegger behorende plattegrond van 

(het buitengebied van) Gaanderen kun je 

vooral duidelijk zien welke wegen in parti-

culier onderhoud zijn.  

 

Inzage 

De geactualiseerde wegenlegger ligt zes 

weken ter inzage. Uiteindelijk is het aan 

de provincie om deze goed te keuren. Tot 

woensdag 19 december 2018 is de wegen-

legger in te zien in het stadhuis en online 

via bestemmingsplan.doetinchem.nl/

wegenlegger.  

 

In die periode 

kan eenieder 

ook zijn ziens-

wijze over de 

concept-

wegenlegger 

indienen bij 

het college 

van Burge-

meester en 

Wethouders (postbus 9020, 7000 HA 

Doetinchem).  

Zo kom je nog eens wat meer te weten 

over je dorp...  

Afbeelding: een uitsnede uit de kaart bij de 

nieuwe concept-wegenlegger. 

Nieuwe wegenlegger 



 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend en 

eenvoudig te spelen.  

www.hetleeslab.nl 

De gemeente heeft op diverse plekken in 

Gaanderen nieuwe speeltoestellen ge-

plaatst. Daarmee is onder andere einde-

lijk een 'oude belofte' ingelost, aldus 

wijkregisseur Tamara Otten. 

"In de zogeheten 'wei van de zusters' tus-

sen Augustinus en Sint Jozef," vertelt Ta-

mara, "zijn enkele jaren geleden meer 

speeltoestellen verwijderd dan de bedoe-

ling was. We hebben de buurt toen be-

loofd nieuwe speeltoestellen te plaatsen 

maar dat heeft erg lang geduurd, onder 

andere omdat het gemeentelijk speelbe-

leid nog niet rond was. Nu hebben we dan 

eindelijk onze toezegging tot compensatie 

kunnen inwilligen." 

 

In samenspraak met buurtvereniging 

HoRoDa en de overige buurtbewoners 

rond de Van Damstraat  heeft BUHA een 

gloednieuwe speelgelegenheid ingericht 

op het hofje bij het spoor. "Dat bleek de 

meest geschikte plek voor een toestel," 

legt Tamara Otten uit. Bijna direct klonken 

daar dankbaar de vrolijke geluiden van 

spelende kinderen. "Verder zijn al een tijd 

geleden twee goaltjes op het veld 

bij de Augustinusschool ge-

plaatst."  

 

Ook op andere plekken in Gaan-

deren zijn nieuwe speeltoestellen 

te zien. Het gaat om oude, afge-

schreven klimrekken die zijn ver-

vangen.  

Nieuwe speeltoestellen op  

diverse plekken in Gaanderen: 

"een oude belofte ingelost" 

Foto nieuwe speelgelegenheid: de Plaatjesmaker 

Herfstpracht 

"De natuur toont nog eenmaal haar pracht... de winter komt er aan." 

De Plaatjesmaker 
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Jouw advertentie ook in 2350 Gaande-

rense brievenbussen? €4,00 voor 125 

tekens (3 regels). Daarna per 125 tekens 

€3,00 extra. gaanderbode@gmail.com 

Gaandertjes 
Vraag en aanbod voor particulieren  

De fietstocht van het Gaanderhuus 

houdt een winterstop. Organisatoren 

Jos en Theo verwachten dat het in april 

weer mooi weer zal zijn. Vanaf dan 

wordt er iedere tweede woensdag van 

de maand weer een fietstocht uitgezet 

vanaf het Gaanderhuus. 

Fietstocht terug in april 

De Agenda van Gaanderen staat ook 

op www.gaanderbode.nl.  

Deze wordt ongeveer wekelijks ver-

nieuwd.  

Het is begin november en alle teams 

van HV Minerva zitten volop in de 

competitie. Ook de kleinste jeugd van 

6 tot 8 jaar speelt met enige regelmaat 

leuke toernooitjes in samenwerking 

met collega verenigingen. Voor en bij 

Minerva is het najaar altijd en drukke 

periode. Er worden naast de wedstrij-

den ook veel andere activiteiten geor-

ganiseerd door de activiteitencommis-

sie. Zo gaat de jeugd t/m 16 jaar bin-

nenkort met z’n allen bowlen. En leuke 

afwisseling en gelegenheid om je ei-

gen team en anderen kinderen te leren 

kennen.  

Wilma Bruil Scholierentoernooi 

Ook zijn de voorbereidingen voor de 

grootste activiteit van de vereniging in 

volle gang. Het Wilma Bruil scholieren-

toernooi is een toernooi waar de hele 

vereniging trots op is. Dit jaar zal het 

toernooi plaatsvinden op Vrijdag 28 

december. De inschrijfformulieren zijn 

naar de scholen in Gaanderen en Ter-

borg verstuurd en de kinderen van 

groep 3 tm 8 kunnen zich opgeven. Als 

team maar ook individueel kun je je tot 

16 november aanmelden.  Zit jij nou 

niet op één van deze scholen en lijkt 

het je erg leuk om mee te doen. Alleen 

of met vrienden en vriendinnen. Neem 

dan contact op met de organisatie. 

Stuur een mail naar ac@minerva.nl en 

we gaan kijken wat de mogelijkheden 

zijn.   

Voor meer informatie volg ons op Fa-

cebook en via de website 

www.hvminerva.nl  

HV Minerva, een actieve vereniging voor iedereen 

Te koop: vrijstaande koelvrieskast 180 

cm Liebherr, 4jr oud. Vraagpr € 75 om-

dat temp. vriezer soms iets omhoog 

gaat. Hij was nieuw €649. 06-47829074. 

Kerststukjes maken 

In het Gaanderhuus is altijd van alles te 

doen. Tijdens de ontmoetingsweek 

begin oktober hebben ze herfstkran-

sen gemaakt. Daar waren de gasten zo 

enthousiast over dat er verschillende 

verzoeken kwamen om deze activiteit 

te herhalen voor de kerst. Daarom 

gaat het Gaanderhuus op woensdag 12 

december van 13.30 tot 16.00 uur 

kerststukjes maken. Wie hieraan mee 

wilt doen graag opgeven voor 6 decem-

ber.  

 

Opgeven kan via mail:   

info@gaanderhuus.nl, via tel. 06-51 01 

34 34 of bij de inloop in het Gaander-

huus op woensdagochtend of vrijdag-

middag.  

Openingstijden december en januari 

en Nieuwjaarsreceptie 

Het Gaanderhuus is gesloten van 

woensdag 26 december tot en met 

vrijdag 4 januari. We starten in het 

nieuwe jaar met een nieuwjaarsrecep-

tie op zondag 6 januari 2019. 

  

Biljarten 

Vorige maand is het biljart in gebruik 

genomen. Op de foto is te zien hoe de 

ballen secuur op de juiste plaats worde 

gelegd. Er kan worden gebiljart in het 

Gaanderhuus! Iedereen is welkom tij-

dens de openingstijden woensdag van 

10.00 - 12.00 en vrijdag van 14.00 - 

16.00 uur. Als men met een groepje op 

andere tijden wil biljarten neem dan 

contact op voor de mogelijkheden. 

Biljarten en kerstukjes in het Gaanderhuus 

November 

17 nov 9.00-15.00 Sinaasappel en oud ijzeractie Tempora 

18 nov 14.00 Pietenparty De Pol 

19 nov 17.00-18.30 Spreekuur Deskundig adviseur WAO-club, Gaanderbalie, 

Trefkuul 

24 nov 12.00-15.00 Meet & Greet met Sinterklaas, Coop Gaanderen 

24 nov   Speculaasactie MPG 

26 nov 17.00-18.30 Spreekuur Vrijwilligerscentrale, Gaanderbalie, Trefkuul 

December 

7 dec 9.30-11.30 Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette 

Koster 

8 dec 20.00 Galaconcert SBOG met Wibi Soerjadi. Amphion, € 22.50 

13 dec 12.00 Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending 

16 dec 19.30-21.00 Kerstconcert Gaanderens Mannenkoor, met Con Spirito 

mmv Green Valentine, Martinuskerk 

17 dec 17.00-18.30 Spreekuur Deskundig adviseur WAO-club, Gaanderbalie, 

Trefkuul 

21-23 

dec 

  A Christmas Carol, MPG, Amphion, € 17,50 

22 dec   Top 2000 Pubquiz, 't Pömpke Sportcafé 

23 dec 20.00-21.30 Kerstconcert Gaanderens Mannenkoor samen met Con 

Spirito, Lizzy Ossevoort, Stephan Bos. Dinxperlo 

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 

Bij de gemeente zijn sinds 15 september o.a. de volgende bekendmakingen ver-

schenen die betrekking hebben op Gaanderen. Op de gemeentelijke website van 

de gemeente is meer info te vinden, ook over het indienen van een bezwaar of 

zienswijze. Van kort naar langer geleden:  

 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de 

achterzijde van de woning: Plaatwerkerstraat 10 in Gaanderen 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen en het rooien 

van de heg op 2 plaatsen: Binnenweg 6 in Gaanderen 

- Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe aan-

bouw: Akkerstraat 18 in Gaanderen 

- Geaccepteerde melding voor het verwijderen van asbesthoudende materia-

len: Vinkenstraat 49 in Gaanderen 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 berk: Spaarenberg-

straat ong. (t.h.v. nummer 50) in Gaanderen 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 berk: Kerkstraat 266 

in Gaanderen 

- Geaccepteerde melding Activiteitenbesluit voor het starten van het bedrijf: 

Slakweg 10 A en Westerbroekstraat 7 in Gaanderen 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom: Vinkenstraat 4 

in Gaanderen 

- Geaccepteerde melding voor het verwijderen van asbesthoudende materia-

len: Nachtegaalstraat 4 in Gaanderen 

- Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van verharding op het 

perceel: Binnenweg 6 in Gaanderen 

Vergunningen en dergelijke bij de gemeente 
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Colofon 
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De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 
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Jos Salemink & Dennis Centen, De 
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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 mij te steu-

nen door middel van een vrijwillige 

donatie. U kunt een bijdrage over-

maken op IBAN NL22 TRIO 0254 

6412 29 ten name van Tekst Oké, 

onder vermelding van 'Bijdrage 

Gaanderbode'. 

De Zonnebloem Gaanderen bestaat 

bijna 40 jaar. De vereniging kent naast 

ruim 140 gasten en ondersteunende 

leden achtentwintig vrijwilligers inclu-

sief bestuursleden. 

 

Deze vrijwilligers komen regelmatig op 

bezoek bij de deelnemers die behoren 

tot de doelgroep van De Zonnebloem: 

jonge en oudere mensen met een fy-

sieke beperking. Daarnaast worden er 

allerhande activiteiten georganiseerd 

zoals vakantiereizen, dagtochten, een 

gezellige picknickmiddag, bloemschik-

ken en de Sint Nicolaasactie Zon in de 

Schoorsteen. De Zonnebloem staat 

ook jaarlijks op het Pleinenfeest in 

Gaanderen. In de maand oktober orga-

niseren zij samen met de plaatselijke 

kerken de Ontmoetingsdag. Ook is er 

ruimte voor een één op één activiteit.  

 

De inkomsten bestaan uit giften, do-

naties en een deel van de opbrengst 

van de Nationale lotenverkoop. Denkt 

u dat u bij de doelgroep van De Zonne-

bloem hoort of denkt u nu dat vrijwilli-

gerswerk ook iets voor u is, twijfel dan 

niet en bel: Anita Rijkse  0315-326969. 

Voor alle andere zaken over de Zonne-

bloem is Rita Oosterkamp te bereiken 

op telefoonnummer: 0315-236493 

(graag ’s avonds na 19.00 uur). 

 

Surf ook eens op het internet naar 

www.zonnebloem.nl/gaanderen.  

De Zonnebloem Gaanderen, al bijna veertig jaar 

Op 5 en 6 oktober was er weer een kle-

dingbeurs in het gebouw van Schut-

tersgilde st. Martinus. Deze beurs 

wordt tweemaal per jaar, in het eerste 

weekend van april en oktober, georga-

niseerd door de Stichting Dominika. 

De beurs wordt, onder leiding van Inge 

en Carel Oldenboom, opgebouwd en 

gedraaid door vijftig vrijwilligers. 

 

Voorbereidingen 

Nadat een aantal vrijwilligers van het 

schuttersgilde op woensdagavond de  

tafels en de rekken heeft opgebouwd, 

beginnen op donderdagmorgen de 

eerste vrijwilligers met het op maat 

leggen en sorteren van de kleding en 

het inrichten van de speelgoedafde-

ling. Ook zijn er op de donderdagmor-

gen een aantal handige mannen druk 

met het opbouwen van de stellingen 

voor de jassen en de schoenen, het 

sjouwen van de kleding dozen, en het 

opbouwen van de paskamers en het 

showpodium. 

 

Wat jaren geleden als klein beurs je 

begon in het witte kerkje is inmiddels 

uitgegroeid tot een grote beurs met 

een enorme sortering. De op- en af-

bouw van dit evenement is, door de 

hoeveelheid en verscheidenheid in vrij-

willigers, een gezellig sociaal gebeuren 

geworden. De leeftijd van de vrijwilli-

gers varieert van acht tot vijfentachtig 

jaar. Ze werken met hart en ziel om zo 

de beurs voor iedereen aantrekkelijk te 

maken.  

 

betaalbare kleding voor iedereen 

Er is kleding voor groot en klein: 

maatje 50 tot XXXXL. Hoofddoel is be-

taalbare kleding voor iedereen: de ge-

middelde prijs per kledingstuk ligt rond 

€ 3 à € 4!  Op zaterdag is er zelfs een 

happy hour: van 11.00 tot 12.00 is de 

meeste kleding voor de helft van het 

geld. 

 

Doordat er veel kleding bij de stichting 

binnenkomt wordt er het jaar door, 

met hulp van enthousiaste vrijwilligers 

kleding gesorteerd en geprijsd. Ook 

wordt een deel van de kleding te koop 

aangeboden bij de Hodge Podge in 

Silvolde, waar de stichting met een 

aantal enthousiaste vrijwilligers een 

shop onderhoudt. Alle opbrengsten 

worden door de stichting gebruikt om 

zelf, met eigen bus, kleding en ge-

bruiksartikelen naar Hongarije te bren-

gen, ongeveer een keer per maand. 

 

Hulp voor Hongarije 

In het Noordoosten van Honga-

rije heeft de stichting al jaren 

goede banden met de inwoners 

van het dorp Gönc. In dit dorp 

leven zo’n 2000 mensen, waar-

van meer dan de helft geen of 

te weinig inkomen heeft om in 

de eerste levensbehoeften te 

voorzien. Speciaal voor deze mensen is 

er door de gemeente een aantal sociale 

projecten opgezet om deze mensen 

betrokken te houden bij de samenle-

ving. Bij deelname en inzet voor deze 

projecten 'verdienen' deze mensen een 

munt  (voormalige consumptiemunten 

van Arts-Liebrand). Deze munten kun-

nen ze bij de shop van de gemeente 

inwisselen voor 1 kilogram kleding. 

Deze shop is een paar jaar geleden 

door de stichting in samenwerking met 

de gemeente opgezet en wordt gerund 

door Hongaarse mensen uit de sociale 

projecten 

 

Om al deze activiteiten te kunnen blij-

ven doen, is het van belang dat er vrij-

willigers zijn die zich in willen blijven 

zetten voor het goede doel. De stich-

ting is voortdurend op zoek naar deze 

vrijwilligers. De volgende kledingbeurs 

is op 5 en 6 april 2019 en voor wie het 

leuk vindt om mee te helpen: aanmel-

den mag het hele jaar door bij de fam. 

Oldenboom. Tel nr. 0315 329547. 

Kledingbeurs Dominika blijft een groot succes 

In woonzorgcentrum de Pelgrim zijn 

momenteel diverse schilderijen te 

bewonderen.  

 

In het restaurant zijn werken van be-

woners te zien die sinds een aantal 

maanden bij een schilderclub schilde-

ren. De schilderclub is ontstaan vanuit 

de behoefte van enkele bewoners. Dit 

is opgepakt in samenwerking met de 

Gruitpoort in Doetinchem. De eerste 

vier lessen zijn door een kunstdocente 

begeleid, samen met drie enthousiaste 

vrijwilligers. De vrijwilligers zetten het 

nu voort. Op maandagochtend zit de 

club in het restaurant van de Pelgrim. 

De groep is momenteel vol met bewo-

ners maar wanneer er ruimte is kunnen 

ook mensen van daarbuiten, tegen een 

kleine vergoeding, deelnemen.  

 

Dorothé Kroes 

Daarnaast hangen op twee gangen 

werken van Dorothé Kroes. Dorothé 

Kroes tekent al vanaf haar jeugd. Na 

haar veertigste heeft ze lessen geno-

men, vooral in portrettekenen. Ze 

schildert graag herkenbaar met kleur 

en gebruikt dan meestal acrylverf. Ook 

maakt ze tussendoor graag kleine wer-

ken op hout of lei, voor cadeautjes bij-

voorbeeld. Dorothé is één van de vrij-

willigers bij de schilderclub van de Pel-

grim. Komt u de werken in de Pelgrim 

gerust eens bekijken.  

Schilderijen sieren De Pelgrim 

Dorothé Kroes 

Werken van de 

schilderclub 

Gekkoo biedt lessen aan voor kinderen 

en jongeren in de leeftijd van 8 tot 14 

jaar. De starterscursus van Gekkoo's 

theatherfabriek bestaat uit 25 leswe-

ken van 1 uur. Ook de filmfabriek be-

gint weer! Hier leer je alles over het 

maken van films. Hoe bedenk je een 

goed filmverhaal, hoe maak je mooie 

beelden en hoe zet je een film in el-

kaar. Alles komt aan bod! Vanaf janua-

ri 2019 gaan we van start met de Dans-

fabriek: dansimprovisatie (4 tot 10 

jaar), 'musical' (6+) en moderne jazz 

(10+). Beweeg je vrij of dans je los bij 

Gekkoo! Gekkoo Groot (18+)  gaat dit 

seizoen aan de slag met het volgende 

concept: absurdistische, hilarische 

maar ook gênante situaties die kunnen 

ontstaan tijdens een first date. Impro-

visaties zijn aan de orde van de dag. 

We nemen je bij de hand om steeds 

meer te durven. De Startcursus voor 

kinderen is ook in Trefkuul. 14 novem-

ber is een gratis proefles mogelijk. 

Theaterfabriek Gekkoo zoekt SPELERS (m/v)  
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Van het buurtteam Gaanderen 

Kinderspelen met Koningsdag; de kracht van traditie 

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.  

Buurtteam Gaanderen 

Hulp gevraagd! 

De kinderspelen zijn afhankelijk van 

vrijwilligers en financiële support, de 

kinderen die meedoen betalen hier 

niets voor. Daarvoor is echter wel 

hulp nodig in de vorm van vrijwillige 

hulp of een donatie. Er zijn al een 

aantal bedrijven en verenigingen die 

sponsoren in de vorm van een 

snoepzak, tent of drinken maar we 

hebben nog meer hulp nodig. Dat 

hoeft zeker geen grote bijdrage te 

zijn, we proberen de kosten altijd zo 

laag mogelijk te houden. Iedere 100 

euro is echt erg welkom. Het zou 

ontzettend jammer zijn als de 

Kinderspelen niet meer gehouden 

kunnen worden. 

 

Wil jij graag onze traditie in ere 

houden en vrijwilliger worden of 

doneren? Neem dan contact op met 

Bennie Ernst:  

E-mail: BennieErnst@concepts.nl 

Tel.nr. 06-23124987 

Traditie 

De groep vrijwilligers komt in novem-

ber voor het eerst bij elkaar. “het pro-

gramma verandert nooit zoveel,” ver-

telt Bennie, voorzitter van het Oranje 

Comité en al jaren  actief voor de Kin-

derspelen. “De kracht van de Kinder-

spelen zit hem daar ook in, de traditie. 

In Gaanderen vind je echt  ouderwetse 

spellen van vroeger: zaklopen, spijker-

poepen, koe melken en nog veel meer. 

De jongere kinderen van de basisscho-

len zijn ieder jaar weer heel enthousi-

ast.” 

 

Buurtcoach Judith onderschrijft dat. 

“Dat maakt het evenement zo leuk, het 

dorpse, bijna kneuterige. De kinderen 

die vanaf de basisschool achter de 

schutterij aan door het dorp lopen. De 

burgemeester die de spelen opent en 

een welkomstwoordje doet. Iedereen 

die zijn best doet om in het oranje te 

komen. 

Dat is toch 

een prach-

tige tradi-

tie?”  

 

De ‘melkkoe’ 

De zelf gemaakte spellen van Arnold 

vallen ieder jaar weer in de smaak. 

‘’Sinds de oprichting ben ik betrokken 

bij het opzetten van de Kinderspelen,” 

vertelt hij lachend. “De spellen die er 

voor de onderbouw staan heb ik alle-

maal eigenhandig gemaakt, mijn zol-

der ligt vol met wel 40 spellen! Waar ik 

het meest trots op ben is de zoge-

naamde ‘melkkoe’. Zelfs mijn kleinkin-

deren vragen regelmatig ‘opa, haal je 

de melkkoe weer van zolder’? Mijn in-

spiratiebron? Ik doe overal inspiratie 

op, als ik een leuk spel zie denk ik: dat 

kan ik ook zelf maken!’’ 

 

Jeannette 

is verant-

woordelijk 

voor de 

financiën 

en  moet 

even diep 

nadenken 

over hoe 

lang ze al 

betrokken is bij de Kinderspelen. 

“Eigenlijk al zo lang als ik het me kan 

herinneren. Ik voel me gewoon erg be-

trokken bij het evenement.” 

 

Marcel, nu twee jaar betrokken bij de 

werkgroep, is ingestapt om het team 

vrijwilligers te verjongen. "Tja, er 

moest een frisse wind komen waaien, 

"lacht hij. "Mijn kinderen zitten in 

Gaanderen op de basisschool en ik zit 

in 't bestuur van het Oranje Comité. De 

charme van de Kinderspelen is dat het 

voor de onderbouw nog zo kneuterig 

is. Het is altijd zo gezellig, en hoe blij je 

al die kinderen maakt is hartverwar-

mend. Het is echt een dorpsdingetje." 

 

Ina is al 7 jaar betrokken bij de Kinder-

spelen vanuit de ouderraad op de ba-

sisschool. ‘’Ik bemoei mij met de wer-

ving van de kinderen en zorg dat het 

contact met basisscholen goed ver-

loopt. Een nieuwe lichting vrijwilligers 

zou zeer welkom zijn, we kunnen altijd 

nieuwe ideeën gebruiken om deze tra-

ditie voort te zetten." 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

De Gaanderbalie wordt elke 

maandagavond  gehouden 

in de Trefkuul van 17.00 uur tot 

18.30 uur. 

Vaste deelnemers/wekelijks 

aanwezig: 

 Sociaal Raadslieden Werk 

 Buurtcoach 

 Formulieren café  

Rooster Gaanderbalie  

Vrijwilligers Kinderspelen van links 

naar rechts: Ina Kempers, Marcel Stol-

tenborg, Jeannette Reumer, Arnold 

Bohmer en Bennie Ernst. 

Wist je dat het buurtteam Gaanderen 

ook een eigen pagina heeft op de web-

site van Buurtplein: www.buurtplein.nl? 

Hier kun je onder andere contactgege-

vens van de buurtcoaches en jeugd- en 

gezinswerkers vinden, informatie over 

activiteiten in Gaanderen maar ook het 

laatste nieuws volgen. Wil je ons graag 

op social media volgen? 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 

Het mag dan nog even duren, maar in Gaanderen 

is men al volop bezig met de eerste voorbereidin-

gen voor het Oranjefeest in april. Want de traditio-

nele kinderspelen zijn ieder jaar weer een feest 

voor de basisschoolkinderen in Gaanderen. 

VIT hulp bij mantelzorg 2de maandag van de maand: 

10 december 

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

19 november en 17 december 

Vrijwilligerscentrale 4de maandag van de maand: 

26 november  

24 december komt te vervallen 

i.v.m. kerst. 

 

12 november Wijkagent 

Foto's Kinderspelen: Geoman Fotografie 


