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Feest op Wis en Wierig!
Openbare Basisschool Wis en 

Wierig heeft wat te vieren! 
Het gebouw staat er namelijk dit 
jaar precies 40 jaar en het is 25 jaar 
geleden dat de naam Wis en Wie-
rig voor het eerst werd gebruikt.

In 1828 kreeg Gaanderen als eerste 
dorp een openbare school, nu tevens de 
oudste school van de gemeente Doe-
tinchem. Het gebouw stond toen op de 
hoek van de Steverinkstraat en de Pie-
rikstraat. Net voor de eeuwwisseling 
naar de 20 eeuw is de school verhuisd 
naar de Kerkstraat, waar nu het Meester 
Stapelplein is. In 1978 volgde de laatste 
verhuizing, naar de Watertapweg. Op 1 
augustus 1979 is het gebouw in gebruik 
genomen, met zo’n 160 leerlingen. Di-
recteur Rineke van der Leij: “Het is uitge-
groeid tot de ‘school in het groen’ zoals 
die er nu staat. “

De laatste tijd groeit het aantal leerlin-
gen weer gestaag. Wis en Wierig kijkt 
dan ook enthousiast en vol vertrouwen 
naar de toekomst. Rineke: “Het ge-
bouw heeft onlangs met hulp van ou-
ders en leerkrachten een frisse nieuwe 
look gekregen. De keuken voor kook- en 
handvaardigheidlessen is opgefrist en 
voorzien van nieuwe bakspullen en ser-
vies. De muren zijn gewit en de hal is 
gezellig aangekleed met loungezitjes. 
Ook zijn we bezig met het project ‘Het 
Groene Schoolplein’. We willen name-
lijk graag een mooi en educatief groen 
gebied rondom ons schoolgebouw, dat 

uitnodigt tot leren, spelen en relaxen. 
Een plein voor iedereen die daar gebruik 
van wil maken.” Kortom, Wis en Wierig 
is volop in ontwikkeling en klaar voor de 
volgende 40 jaar!

Feest! 
Op 13 december wordt er feest gevierd 
met  leerlingen, ouders, oud-leerlingen, 
collega’s en oud-collega’s. Het thema 
‘feest’ wordt die dag in stijl afgesloten. 
De kinderen geven een voorstelling aan 
hun ouders en daaropvolgend is er een 
receptie voor oud-leerlingen en oud-col-
lega’s.

Wie zijn wij? Sité Woondiensten

Mijn naam is Lianne Balk en ik werk sinds 1 april bij Sité Woondiensten als wijkconsulent voor de wijk 
Gaanderen. Als wijkconsulent ben ik namens Sité verantwoordelijk voor de leefb aarheid in uw wijk. 

Hiervóór heb ik 11 jaar bij andere woningcorporaties gewerkt als verhuurconsulent en veel ervaring op-
gedaan met wat er allemaal komt kijken bij het (ver)huren van een woning. Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen fi jn kunnen wonen in een omgeving waar ze zich thuis voelen. Samen met u wil ik hier graag in in-
vesteren. Als u vragen of ideeën heeft over de leefb aarheid in uw wijk, neem dan gerust contact met mij 
op. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Gaanderen een prettige, leefb are wijk is en blijft!

Wat zijn uw woonwensen?
Wij hebben uw inbreng nodig om ervoor te zorgen dat in Gaanderen de juiste wo-
ning op de juiste plek staat: nu en in de toekomst, voor jong en oud. Op woensdag 20 
november wordt daarom door de Dorpsraad Gaanderen en gemeente Doetinchem 
een inloopbijeenkomst georganiseerd in basisschool Gaanderwijs, Pelgrimstraat 
59c. U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur vrij inlopen. Wij stellen uw inbreng op prijs.

De agenda voor Gaanderen met buitengebied bepaalt u!
Het gehele plan van aanpak is te vinden op: omgevingswetdoetinchem.nl/storymap

Hoe gaan we nu verder? 

De betrokkenheid bij de inwoners is 
groot gebleken. De visie ‘Gaanderen 
met buitengebied’ wordt dan ook niet 
voor maar met de inwoners gemaakt. 
Naar aanleiding van de opgehaalde 
vraagstukken wordt samen met dorps-
raad en andere betrokken inwoners 
gekeken wat de belangrijkste thema’s 
zijn. Daarvoor zullen we themases-
sies gaan organiseren, waarbij we een 
oproep doen aan inwoners om met 
ons in themasessies over ideeën na 
te denken. Daarvoor zal in december 
een algemene uitnodiging volgen per 
e-mail en op de website. De uitkom-
sten van deze themasessies bespreken 
we graag met alle inwoners op een 
brede bewonersbijeenkomst in maart. 
Wilt u ook op de hoogte blijven? U kunt 
dit kenbaar maken via de dorpsraad of 
houdt de website: 
www.omgevingswetdoetinchem.nl 
in de gaten.

In het kader van de omgevingsvisie voor de gemeente Doetinchem heeft op 
maandagavond 4 november een bijeenkomst plaatsgevonden over ‘de toe-

komst van Gaanderen met buitengebied’ in de Pol. De avond was opgedeeld 
in 5 workshops, ieder gericht op een verschillend thema;  

•  Woonbehoefte - Hoe en waar willen 
jongeren, gezinnen en 50-plussers in 
Gaanderen wonen?

• Plattelandsontwikkeling – Welke 
rol heeft het buitengebied in de toe-
komst? Welke uitdagingen en kansen 
bieden bijv. leegkomende boerderijen?

• Ruimtelijke kwaliteiten - Wat zijn de 
kwaliteiten in het gebied en welke ver-
betering kan nog plaatsvinden? 

• Bereikbaarheid, voorzieningen en 
economie – Welke trends en ontwikke-
lingen hebben eff ecten voor de voor-
zieningen of de bereikbaarheid van 
Gaanderen? 

•  Sociale kwaliteiten - Waar liggen 
(nieuwe) kansen voor ontmoeting en 
het samen leven in Gaanderen? Wel-
ke veranderingen in de inwonerssa-

menstelling vragen om nieuwe oplos-
singen?

De workshops 
waren drukbe-
zocht en er zijn 
veel vraagstuk-
ken opgehaald 
die spelen in 
de samenle-
ving. De totale 
opbrengsten 
worden geca-
tegoriseerd en 
gepubliceerd in 
een ophaalbun-
del. Wij streven erna om de bundel over 
enkele weken online te publiceren op: 
www.omgevingswetdoetinchem.nl.

Wijknetwerk Gaanderen
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Zo’n 150 inwoners denken mee over de toekomst van Gaanderen met buitengebied!

De volgende
Gaanderbode

komt uit op

18 december
Kopij en advertenties inzenden kan tot 

12 december tot 12.00 uur

‘Vraag maar raak’
Loop wekelijks binnen met al je 
vragen over kind en gezin.

Pagina 8

De Kersttijd staat 
voor de deur 

Gaanderen viert Kerst... en hoe!? 
Pagina 5 en 6 

staan vol kerstactiviteiten

Margaret is een ster!
Pagina 7

D’r is van alles te doen in Gaanderen. 
Steeds meer activiteiten staan in de 
Agenda Gaanderen van de
 Gaanderbode.

Pagina 4
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"Meten is weten  

= alles onder controle."   

  

Er lijkt in Nederland niets meer te 

kunnen zonder dat het uitgebreid 

onderzocht is, door een commissie, 

of twee… Als er cijfers zijn dan is het 

goed. De gemeente Doetinchem wil 

cijfers hebben over het aantal wonin-

gen dat er in Gaanderen nodig is, en 

dus komt er een onderzoek. Kinde-

ren moeten cijfers krijgen anders 

weten we niet of ze wel goed genoeg 

zijn.  Cijfers stop je weer in een rap-

port of diploma en dan weet je het 

zeker. Dan kan er rustig een berg 

geld uitgegeven worden, het kan niet 

mis gaan. 

 Ja maar, dit slaat alleen op klussen, 

zou je kunnen zeggen. Dus als je het 

hebt gemeten kan er niets mis gaan?  

 

Ik  kan me nog goed herinneren dat 

mijn partner in ons oude huis zijn 

vitrinekast had opgehangen. Hele-

maal uitgemeten en waterpas. Hij 

doet een stapje achteruit, kijkt... Ik 

kijk mee en voor hij trots kan zijn op 

zijn geslaagde klus, zeg ik: "Hij hangt 

scheef." Dat kon uiteraard niet want 

hij had zich suf gewaterpast. Toch 

was het zo. 

  

Alles willen meten gaat over zeker-

heid. Het niet fout mogen hebben of 

doen. Men is bang dat het mis gaat. 

Daar hoef je niet bang voor te zijn, 

dat gebeurt.  Niets gaat precies zoals 

je het van te voren bedacht en/

of  berekend hebt. Aanpassen moet 

eigenlijk altijd wel.  De wereld is te 

complex om met zekerheid te kun-

nen voorspellen. 

Bovendien: als er niets mag mis 

gaan, moet je niet alleen alles meten 

maar ook alles onder controle hou-

den. Controle verlies je als anderen 

het moeten gaan doen. Dan moet je 

er maar op vertrouwen dat zij het 

precies zo doen als jij bedacht hebt. 

Vertrouwen is niet te meten. Dan zit 

er niets anders op: je moet het zelf 

doen. Dan hou je de controle.  

't Is  wel veel werk, dat controleren 

en meten. En weer controleren.  En 

dan evalueren, dus weer meten. Ik 

word al moe als ik er aan denk. Daar-

bij zijn er voor elke uitgegeven euro 

nog eens honderd nodig voor al dat 

gemeet. Ik ben meer een fan van: al 

doende leert men.  En meters ma-

ken, dat dan weer wel want dat 

schiet tenminste lekker op.  

Wortellogica 
Column door: Miranda Meijer 

Zonnebloem ontmoetings-
dag was gezellig 

Heel veel dingen lijken logisch, maar is dat ook zo? Soms slaat het hele-

maal nergens op. Wortellogica gaat over zaken die we gewoon vinden, die 

we zo zeggen of zelfs zo doen en die we allemaal als logisch beschouwen. 

In deze rubriek tart ik dat wat logisch is.De logica van een wortel. 

Dorpsraad en -daad 

Gaanderen weer aan zet 
 

Op 4 november was het heel erg dui-

delijk dat Gaandernaren echt wel van 

zich laten horen. Tijdens deze avond 

als voorbereiding op de door de ge-

meente te formuleren omgevingsvi-

sie, heeft menigeen de kans gepakt 

om te vertellen wat hun wensen en 

ideeën zijn voor hun leefplek. Want 

daar gaat het natuurlijk om: de plek 

waar je woont, ontspant, werkt, ont-

moet, zorgt: lééft!  Tuurlijk  wil je 

daar over mee denken, praten en 

doen.  
 

 

20 november: woonwensen 
Gelukkig kunnen we ook een heleboel 

zelf. In ieder geval aangeven wat er 

nodig is aan woningen of woonruimte. 

Misschien ook wel werkruimte. We 

hebben al een aantal ideeën gehoord 

over de woonruimte voor senioren. 

Wat er nodig is en hoe dat gerealiseerd 

zou kunnen worden. Er staat natuurlijk 

ook het eea leeg in Gaanderen. Dat is 

jammer. 

Daarnaast zijn er ook  jongeren die nu 

of over een paar jaar uit huis willen (of 

worden gejaagd  ). En best in Gaan-

deren willen wonen. Wat zijn jullie 

wensen? Wat zijn de mogelijkheden? 

Wat kan er gerealiseerd worden? Wat 

móet er gerealiseerd worden? 
 

Heb je de inloop van 20 december 

gemist (16.00 - 20.00 in Gaander-

wijs), mail ons dan. 

 

Dan zorgen wij dat jouw wensen nog 

mee gaan in het woononderzoek. 

 

Vaker mee praten, denken en doen? 
 

Versterk de dorpsraad: 

- als notulist, 

- Dorpsraadleden uit diverse geledin-

gen, 

- Gaandernaren die afgebakende pro-

jecten willen uitvoeren.  

Bijvoorbeeld: werkgroep wonen, on-

dernemers verenigen, omgevingsvisie, 

website Gaanderen. 
 

mail naar:  

info@dorpsraadgaanderen.nl 

Zondag 15 december houdt 

Jeannette Koster, uitvaartbegeleider, 

een winterwandeling in de 

Slangenburg, speciaal voor wie een 

dierbare heeft verloren, recent of 

langere tijd geleden.  

 

Ontspannen wandelen in de mooie 

natuur, praten met anderen die 

begrijpen wat je meegemaakt hebt en 

jezelf herkennen in verhalen van 

anderen, het kan een gevoel van 

verbondenheid en troost bieden. 

Na afloop is er koffie en thee en de 

gelegenheid om na te praten.  

Wie mee wil wandelen kan zich tot 8 

december aanmelden. Er wordt 

verzameld bij Het Koetshuis bij kasteel 

Slangenburg. De wandeling is 

ongeveer 3,5 km. Ook wie niet kan of 

wil wandelen maar wel anderen wil 

ontmoeten is om 11.00 uur welkom bij 

Het Koetshuis. 

 

Aanmelden en informatie bij Jeannette 

Koster, 06 - 251 95 669, 

info@kosteruitvaartbegeleiding.nl. 

 

Deelname bedraagt € 5,00 inclusief 

koffie of thee met appeltaart. 

Muziek van koor Janboel en een kerk-

dienst met koor Liberate, de Ontmoe-

tingsdag van de Zonnebloem bij Hart-

jes was geslaagd. 

Negenenzestig mensen waren er 5 

oktober, op de jaarlijkse dag in Gaan-

deren van de Zonnebloem in samen-

werking met de Gaanderense kerken. 

Hapjes, drankjes, een kom soep en een 

broodje, de middag was goed verzorgd 

en de gasten hebben er weer van ge-

noten, met natuurlijk veel dank aan 

alle vrijwilligers die zich hier weer voor 

hebben ingespannen.  

Verlies verwerken tijdens 
Winterwandeling  
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Voetbal met je straat of 
buurt mee op het jaarlijkse 
Pufkestoernooi

Zondag 29 december 2019 
wordt het jaarlijkse Puf-

kestoernooi weer georganiseerd, 
een zaalvoetbaltoernooi gehou-
den in Sporthal de Pol. Tijdens 
dit toernooi kun je met een team 
jouw buurt of straat vertegen-
woordigen. 

Jong of oud, man of vrouw, dit maakt 
allemaal niet uit, zolang de spelers/
speelsters maar uit dezelfde buurt/
straat komen. Eventueel ‘roots’ uit de 
buurt/straat volstaat ook. Gezelligheid 
staat voorop!
Wil je niet mee voetballen, maar toch 
een gezellige dag hebben? Kom kijken 
en naderhand samen een drankje doen 
in de sportkantine onder begeleiding 
van een DJ. De wedstrijden beginnen 
om 08.30 uur en duren ongeveer tot 
15.00 uur. De sportkantine is geopend 
tot 20.00 uur.

Schrijf je in tot 8 december
Als je interesse hebt om mee te 
doen met een team dan kun je het 
inschrijfformulier downloaden op  
www.vvg25.nl. Voor vragen kun je  
mailen naar Frank Laar, 
f_laar@hotmail.com. 
Inschrijven kan tot 8 december 2019. 
De organisatie is in handen van Dan-
ny te Lindert, Thijs Steentjes en Frank 
Laar. Hopelijk zien we elkaar op zon-
dag 29 december! 

Lads ‘n Lassies in 
Schouwburg Amphion 
met ‘Good Folk!’ 

Op vrijdag 7 februari strijkt de 
Gaanderense/Doetinchem-

se folkband Lads ’n Lassies neer 
in misschien wel weer het beste 
theater van Nederland, met hun 
theaterconcert ‘Good Folk!’.  De 
band neemt het publiek tijdens 
dit sfeervolle theaterconcert mee 
op een muzikale rondreis door de  
Ierse folkmuziek in de O’Donog-
hue’s Pub in Dublin. De bakermat 
van de bekende Ierse folk zoals wij 
deze in Nederland kennen, want 
in deze pub verzorgden onder an-
dere The Dubliners in de zestiger 
jaren hun eerste optredens. 

In een gezellige, ongedwongen en the-
atrale pub-setting brengt Lads ’n Las-
sies samen met doedelzakspeelster 
Annemieke van Doesburg bekende 
Ierse folk traditionals en modern folk. 
Denk hierbij aan ballads als ‘The Town 
I loved so Well’, ‘The Wild Rover’ of 
uptempo folksongs als ‘Drunken Lulla-
bies’ en ‘The Night Pat Murphy Died’, in 
een meerstemmig Lads ’n Lassies jasje. 

Diverse songs op debuutalbum te  
horen
Ook speelt de band deze avond hun sin-
gle ‘Bold O’ Donahue’ van hun debuut-
album ‘Good Folk!’ dat op 3 november 
verscheen. De folksongs worden tij-
dens het theaterconcert ingeleid door 
(humoristische) anekdotes en verhalen 
over de roerige tijden in Ierland, die op 
hun beurt weer ondersteund worden 
door diverse beelden waardoor het pu-
bliek zich ook daadwerkelijk in Ierland 
zal wanen.

De kaartverkoop voor dit theatercon-
cert gaat hard want driekwart van 
de Gelderlander Zaal in Schouwburg 
Amphion zit namelijk al vol. Heeft u 
nog geen kaarten kunnen bemachti-
gen? Reserveer dan snel via 
www.amphion.nl of bel 0314 - 376 000. 

Alvast in de stemming komen? 
De cd van de band is te koop via 
www.ladsnlassies.nl en bij 
Schoenmode Jeannette. 

De Bultendarpers 
gaan weer los
Het is november,  

de Bultendarpers 
zijn weer wakker.  
Komend weekend  
bezetten ze Café Res-
taurant het Onland 
maar liefst twee  
avonden lang voor de af-
trap van het nieuwe carnavals-
seizoen. Prins Bart draagt het 
stokje over aan de nieuwe  prins. 
 

Vrijdag 22 november 
om 20.41 uur 
• Aftreden van Prins Bart 1e! Een ou-
derwets  gezellige avond met verschil-
lende buutreedners en dansgardes.

Zaterdag 23 november 
om 20.41 uur 
• Bekendmaking nieuwe hoogheid 
met dansgardes, optredens van de 

dansgardes en vanaf 22.00 uur feest-
avond met een special guest en nie-
mand minder dan Tonny Magendans!

Oudejaarsdrive 
Bridgeclub Gaanderen

Op vrijdag 27 december organiseert Bridgeclub Gaanderen de jaar-
lijkse oudejaarsdrive. Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, zo-

dat er ruimte is voor ervaren en minder ervaren bridgers. De drive be-
gint om 13.15 uur in Zaal Hartjes en eindigt na de prijsuitreiking en een 
broodje om circa 17.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen in natura.  
De kosten zijn 20 euro per bridgepaar. Aanmelden kan bij  
cvanvalkengoed@planet.nl. Meer informatie is te vinden op de website 
van de bridgeblub, nbbclubsites.nl/club/7010

Foto: Guido Pelgrim Fotografie

De winnaars van Pufkestoernooi 2018



 

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

NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE. 

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

Hoofdstraat 11a    Tel.: 06 - 5101 3434 
    Website: www.gaanderhuus.nl   

  E-mail: info@gaanderhuus.nl   

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen  
 Maandag  Woensdag 

 9.00 uur Seniorensport Circuit (de Pol) 10.00 uur Inloop Gaanderhuus 

10.00 uur Seniorengym (de Pol) 10.30 uur Geheugenspellen (Pelgrim) 

11.00 uur Senioren Sport en Spel (de Pol) 13.00 uur Koersbal (Trefkuul) 

13.00 uur WAO-club (Trefkuul) 14.30 uur Kidsclub (Trefkuul) 

14.00 uur Bibliotheek (Pelgrim) 14.30 uur Bingo of Spellenmiddag (Pelgrim) 

17.00 uur Gaanderbalie (Trefkuul) 17.00 uur Eten bij het Gaanderhuus 

 Dinsdag  Donderdag 

11.00 uur Zangkoor (Pelgrim huiskamer)  9.30 uur Koersbal (Trefkuul) 

11.00 uur Beweegactiviteiten (Pelgrim) 10.30 uur Mandala kleuren (Pelgrim) 

13.00 uur WAO-club (Trefkuul) 13.00 uur WAO-club (Trefkuul) 

14.00 uur Wandelen (Pelgrim,opgeven lijst) 14.00 uur Hobby middag (Gaanderhuus) 

14.45 uur Gym vanuit de stoel (Pelgrim) 19.00 uur Foto- of Videoclub (Trefkuul) 

 Vrijdag   

11.00 uur Wandelen (de Pol) 14.00 uur Inloop Gaanderhuus 

Ook al lijkt het wat vroeg, het is zo weer kerstmis.  

Wij zijn gesloten van 22 december t/m 4 januari.  

Zondag 5 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een  

nieuwjaarsreceptie van 14.00 uur tot 17.00 uur.  

Op woensdag 4 december tijdens onze inloop 

van 10.00 tot 12.00 uur is er iemand aanwezig 

die uitleg kan geven over het gebruik van te-

lefoon en/of tablet. Loop gerust bij ons bin-

nen als u vragen heeft. 

 

Op donderdag 12 december gaan we tijdens 

de hobbymiddag kerststukjes maken. Ieder-

een is van harte welkom van 14.00 uur tot 

16.00 uur.  Wij vragen een bijdrage van  € 3,00 

en vooraf opgeven via info@gaanderhuus.nl 

Zelf groen meenemen mag, maar hoeft niet. 
 

Op maandag 9 december gaan we weer 

'schoonwandelen' ( zwerfafval opruimen).  

Voor verdere info zie onze website.  

 

Het Gaanderhuus is ook voor de jongere 

inwoners uit Gaanderen.  

Alleenstaanden uit Gaanderen van 20 tot 60 

jaar die nieuwe Gaandernaren willen leren 

kennen of gewoon geen zin hebben om alleen 

te ontbijten zijn weer van harte welkom op 

zondagochtend 1 december om 10.00 uur. Wij 

vragen een bijdrage van  € 3,00 en graag voor-

af opgeven via info@gaanderhuus.nl.  

 

Vriendencafé op 20 december. Woon je in 

Gaanderen, ben je alleenstaand, tussen de 20 

en 60 jaar en voel je je soms eenzaam? Ge-

noeg FB vrienden, genoeg whatsappmaatjes, 

maar als er wat te doen is, zit je tussen alle-

maal stellen, niet zo leuk. Je hebt behoefte 

aan gezelligheid, 'n goed gesprek, samen spel-

letjes doen.  

Kom dan naar ons vriendencafé op vrijdag 20 

december. We starten om 19.30 uur met kof-

fie of thee met iets lekkers en schenken daar-

na alcoholvrije dranken en hebben daar wat te 

knabbelen bij. We sluiten de avond om 22.oo 

uur en er zijn geen kosten aan verbonden. We 

willen graag bijdragen aan het opdoen van 

ervaringen, van elkaar leren in het leggen en 

onderhouden van contacten en nieuwe men-

sen ontmoeten.  

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Vorige maand hebben we tijdens 

de hobbymiddag herfststukjes 

gemaakt. 

6 november zijn we met circa 50 mensen naar een pan-

nenkoekenproeverij geweest. Daar hebben we heerlijk 

pannenkoeken gegeten. Volgens onze gasten is het zeker voor herhaling vatbaar. 

November 

20 nov 16-20 Inloopbijeenkomst Woonwensen, Gaanderwijs, Pelgrimstraat 59C 

22 nov 20.41 Bultendarpers aftreden prins Bart, Onland 

23 nov  Speculaasactie MPG 

23 nov 15.00 Woord en Communieviering in De Pelgrim 

23 nov 20.41 Bultendarpers bekendmaking nieuwe hoogheid, Onland 

24 nov 14.00 Wedstrijd 1e elftal Doetinchem-VVG'25 Sportpark De Bezelhorst,  

29 nov 19.00-21.30 Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang 

29 nov  Finale Buurtschiettoernooi 

30 nov 20.00 Lads 'n Lassies Theaterconcert Good Folk, Theater Eibergen, € 22,50 

December 

1 dec 10.00 Gaanderhuus ontbijt 20 tm 59 jr., €3, vooraf aanmelden 

1 dec 14.00 Wedstrijd 1e elftal VVG'25-Ruurlo Sportpark De Pol, Gaanderen 

6 dec 9.30-12 Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, Kerkstraat 119 

9 dec 10.00 Schoonwandelen met het Gaanderhuus 

12 dec 12.00 Uiterste inzending voor de Gaanderbode van december 

13 dec  
Feest 40 jaar Wis en Wierig voor leerlingen, ouders, oud-leerlingen, 
collega's en oud-collega's 

14 dec 10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde 

14 dec 15.00 Gezamenlijke ziekenzalving in De Pelgrim 

14 dec 20.00-22.30 Kometen met Kerst, SBOG, Luscinia en Lefamm, Amphion, € 17,50 

15 dec 11.00-16.00 Kerstmarkt Pelgrim, Zonnebloem, Cindy's Diershop 

15 dec 10.00 Winterwandeling over verlies, Jeannette Koster, Slangenburg, € 5 

18 dec  Gaanderbode december 2019 

20 dec 19.00-21.30 Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang 

20 dec 19.30-22.00 Vriendencafé 20 tm 59 jr., Gaanderhuus 

21 dec 15.00 Oecumenische Kerstviering in De Pelgrim 

21 dec 19.30 Kerstconcert Gemengd Koor en IPK in de Sint Martinuskerk 

22 dec  Hoe Kerst, Levende kerststal 2.0, MPG, Martinuskerk 

24 dec 21.00 Kerstviering met Koor Liberate & Anders Vieren. Sint Martinuskerk 

27 dec 13.30 Oudjaarsdrive Bridgeclub , inschrijven tot 22 dec, € 20 p.paar 

28 dec  Oliebollenactie Handbalvereniging Minerva 

29 dec  Pufkestoernooi Zaalvoetbaltoernooi voor de buurt, VVG'25 

30 dec  Scholierentoernooi Handbalvereniging Minerva 



 

 

 

Woensdag 4 december komt Sinter-

klaas op visite bij de Kids Club in de 

Trefkuul. Ze gaan er samen met de 

kinderen die op de BSO zijn een 

mooi feest van maken.  

 

Geef je van tevoren even door dat je 

komt? Tot 29 november kun je je 

opgeven. Dat kan: 

- bij de Kidsclub op woensdag 

- bij de balie van de Trefkuul 

- via Facebook van de Kidsclub  

 

Als er erg veel kinderen zich aanmel-

den, hebben de kinderen die eerder 

op de Kidsclub hebben geknutseld 

voorrang.  

Jarenlang kende Gaanderen in kerst-

tijd een betoverende traditie: de Le-

vende Kerststal. Aan de Peppelmans-

dijk brandde hoog boven het dak van 

de boerderij van de familie Schepers 

een felle ster. Van heinde en verre 

trokken de mensen naar deze sfeervol-

le kerstvertelling, met giechelende G-

sleuteltjes als engeltjes op de hooizol-

der, zingende herders op weg naar de 

stal en… een ècht baby’tje op een 

schapenvacht.  

 

Een stukje geschiedenis van MPG waar 

heel veel mensen met veel plezier en 

warmte aan terugdenken.  Dit geldt voor 

zowel deelnemers als bezoekers. Eén 

van de deelnemers beschreef het als 

volgt: 

Zowel de eerste als de tweede kerstdag 

op de deel. Een warme trui aan en genie-

ten. Genieten van de spelers, genieten 

van het verhaal, genieten van de vrolijke 

mensen die weer huiswaarts trokken. Het 

kerstmaal bestond als ik thuiskwam uit 

boerenkool met  worst of erwtensoep. 

Voor mij was dat toen het ultieme kerst-

gevoel. 

 

Kerststal terug in Gaanderen 

Dit gevoel, dat we van meerdere men-

sen hoorden, wilden we weer terug 

brengen. In 2017 is dit gelukt. Niet meer 

op de deel, maar in de St. Martinuskerk 

in Gaanderen. De 

levende kerststal 

2.0 werd de werk-

titel, maar al 

gauw kreeg het 

de naam 'Hoe 

Kerst?!' En het 

werd een succes. 

Weer liepen men-

sen zeer tevreden 

huiswaarts. 

 

Midden in de winternacht 

Wegens het succes van de vorige editie 

brengt MPG ook in 2019 haar Levende 

Kerststal naar de Sint Martinuskerk in 

Gaanderen, genaamd Hoe Kerst?!   

 

De Sint Martinuskerk zal worden omge-

toverd tot een waar kerstspektakel 

waarin prachtige liederen, verhalen en 

dans de boventoon voeren. De drie ko-

ningen uit het verre Oosten zullen u 

meenemen naar verschillende kerston-

derdelen. Maak kennis met de Levende 

Kerststal, 

zing mee 

met de her-

ders en hun 

blatende 

schapen en 

laat u ver-

wonderen 

door de ker-

stengelen. 

Ontdekt ook 

u het kindje 

in de kribbe? 

 

Jingle bells 

Kijk en luister naar het traditioneel 

kerstverhaal en geniet knus saampjes 

met elkaar aan de kersttafel, waarbij u 

prachtige verhalen en liederen zult ho-

ren. Het belooft, net als in het verleden, 

een mooi begin van de kerstdagen te 

worden. 

 

Wij zien u graag op 22 december in de 

Sint Martinuskerk. Tijdstip is tussen 

14.00 uur en 20.00 uur. 

De entree is € 5, voor 4 jaar en ouder. 

MPG bestaat 40 jaar - Deel 3  

De levende kerststal 
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Filmfabriek Gekkoo gaat een 
fi lm maken en jij kan meedoen! 

Op 15 december van 10.00-18.00 
uur gaat Gekkoo onder leiding 
van fi lmdocent Jorn Snelting een 
fi lmimprovisatie maken. Iedereen 
vanaf 12 jaar kan meedoen. Of het 
nu is als acteur of fi lmmaker en of 
je nu wel of ervaring met fi lm of 
met Gekkoo hebt. 

Hoogoplopende ruzies, bizarre situ-
aties en (on)uitgesproken geheimen. 
Alles komt voorbij in het reeds voor-
bereide verhaal ‘Het laatste kerstdi-
ner’ tijdens deze eerste workshop van 
Gekkoo’s Filmfabriek. Onder bege-
leiding van fi lmdocent Jorn Snelting 
gaan we de hele dag aan de slag. Na 
montage wordt de fi lm vertoond tij-
dens een echte fi lmavond!

Iedereen die graag improviseert en 
acteert vanaf 12 jaar is welkom. Met 
name volwassenen worden van harte 
uitgenodigd zich aan te melden! Kijk 
voor meer informatie op www.gek-
koo.nl/kerstdiner of stel je vraag via 
mail: productie@gekkoo.nl.

Kometen met Kerst
SBOG op 14 december in Amphion

Daarbij zorgen het orkest, de zangeres-
sen van Luscinia (Ulftse Nachtegalen) 
onder leiding van dirigent Joop Boerstoel  

en dansers van Lèfamm voor een gevari-
eerde voorstelling. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten zijn te koop via amphion.nl

Kroamschudd’n in de 
Sint Martinuskerk
Kroamschudd’n in de Martinus 

is de titel van de kerstviering 
die Koor Liberate en voorganger 
en diaken Jan Verheugten dit jaar 
verzorgen op 24 december om 
21.00 uur. 

Ook dit keer zijn de werkgroep Liturgie 
en de werkgroep Anders Vieren van Li-
berate al heel vroeg van start gegaan 
om een mooie kerstviering voor te be-
reiden. In de viering staan de onder-
werpen samen zijn en samen verant-
woordelijk zijn voor elkaar als thema’s 
centraal. In een wereld die steeds har-
der lijkt te worden is het zijn voor elkaar 
vaak datgene waarnaar mensen op 
zoek zijn. Met elkaar opzoek naar een 
uitweg uit een omgeving vol met angst 
en geweld, een omgeving waarin men-
sen elkaar lichamelijk en geestelijk pijn 
doen. In de kerstviering willen diaken 
van Heugten en Koor Liberate dan ook 
mogelijkheden van omdenken aanrei-

ken. Mogelijkheden waarbij je positie-
ve gevoelens kunt opdoen om zo weer 
nieuwe ingangen te kunnen vinden bij 
elkaar en dan samen te werken aan een 
wereld die er mooier uit gaat zien voor 
iedereen. Het aloude kerstverhaal over 
de geboorte van een heel bijzonder 
kind kan hierbij een inspiratiebron zijn. 
Koor Liberate heeft er weer een sfeer-
volle kerstviering van gemaakt met 
pakkende teksten en oude en nieuwe 
kerstliedjes  en hoopt op zoveel moge-
lijk bezoekers. Voorgaande jaren was 
de kerk steeds propvol, op tijd komen 
is daarom een aanrader.

Het laatste kerstdiner
Acteren in een geïmproviseerde fi lm? 

Kerstconcert in de 
Sint Martinuskerk
Op zondag 21 december 

19.30 uur geven het Ge-
mengd Koor van de H. Augus-
tinus/H. Martinus Geloofsge-
meenschap van Gaanderen en 
het Interparochieel Koor (IPK) 
Etten een Kerstconcert in de Sint 
Martinuskerk.

Het Gemengd Koor staat onder lei-
ding van dirigent/pianist Ben Sim-
mes en het IPK wordt geleid door 

Bart Rysavy. Beide koren zullen om 
beurt hun eigen kerstliederen laten 
horen en samen gaan zij het lied Lul-
ly, Lulla, Lullay van Philip Stopford 
zingen in een bewerking van Ben 
Simmes. De toegang is gratis. Een 
vrije gift zal zeer welkom zijn.

Na het concert is er gelegen-
heid om samen een kopje koffi  e/
thee te drinken achter in de kerk. 
U bent van harte welkom.

Als laatste in de reeks Vierjaargetijden Concerten speelt SBOG, het Sym-
fonisch Blaasorkest Gaanderen, op 14 december in Amphion Kometen 

met Kerst. Schrijver en regisseur Theo Soontiëns bedacht het verrassende, 
concertante verhaal van de jonge Bisorea die, aangetrokken door een nieuw 
ontdekte komeet, op reis gaat. Samen met de oude Zaharra vertelt Bisorea 
het verhaal zelf. 
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Colofon
 
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van 
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie 
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen, 
Miranda Meijer
Vormgeving 
Astrid van Beveren
Natasja Venhorst
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
De Gaanderbode valt gratis op de 
mat in Gaanderen. Dat blijft ook 
zo. Je hebt er immers niet om ge-
vraagd. Wil je je waardering echter 
graag laten blijken, dan is een vrije 
gift heel welkom!  
Dat kan eenvoudig via de website:
www.gaanderbode.nl

VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen

Zondag 24 nov 9.30 uur Communieviering   Voorganger Pastoor H. Pauw en het gemengd koor verzorgt de zang. 
Tevens viert het Gemengd koor haar jaarlijkse Caeciliafeest.

Zondag  1 december is er in de Sint Martinus kerk geen viering. Alle koren van de parochie gaan zingen in de Paskerk in 
Doetinchem ter ere van het afscheid van Diaken Cor Peters.

Zondag  8 dec 10.30 uur Gezinsviering Voorganger Past. Mia Tankink.
Zaterdag 14 dec 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger Pastoor H. Pauw. Samenzang met cantor.

Margaret wint  
Libellester
Margaret Massop, genomineerd voor de Libellester, heeft deze vrijdag 

15 november in de wacht gesleept! Margaret, opgegroeid in Gaande-
ren, heeft in Noord-Brabant haar bedrijf waar ze mensen met een beperking 
de kans geeft hun kwaliteiten op het gebied van media en webdesign in te 
zetten en zo hun eigen boterham te verdienen. Natuurlijk is ze hartstikke ge-
lukkig met de prijs maar ze verwijst ook naar haar werknemers: “Ik draag de 
award op aan mijn medewerkers, die de kans die ik ze geef met beide handen 
aangrijpen. Uiteindelijk doen zij het en mag ik mooie sier maken met hun 
verhalen. Enorm bedankt aan iedereen die gestemd heeft.” 

“Margaret laat zien dat ook iemand 
die door een chronische ziekte of be-
perking het stempel ‘arbeidsonge-
schikt’ heeft gekregen, een aanwinst 
kan zijn voor de arbeidsmarkt. Een 
gouden greep, want zo gaat talent 
niet verloren,” vermeldt de Libellere-
dactie. De prijs bestaat uit een ‘wis-
selster’, een plakkaat en een enorme 
publiciteit via het tijdschrift de Libelle. 
De prijs werd feestelijk uitgereikt door 
hoofdredacteur Hilmar Mulder. 

‘Zingsatie’, zingen in de Pelgrim

Twintig oktober jongstleden: bij binnenkomst voel je gelijk de sfeer. Muziek van vroeger klinkt gezellig door in het res-
taurant van woonzorgcentrum de Pelgrim. De koffie geurt, de cakejes glanzen, de middag met Gouwe ouwe, hits van 

toen kan beginnen. Het wordt een meezingmiddag met liedjes van vroeger en een enkele hedendaagse. De deelnemers 
krijgen een tekstboekje met grote letters, met als doel dat iedereen luidkeels meezingt, maar lekker meeluisteren is ook 
prima. Liedjes van onder meer Wim Sonneveld en Leen Jongewaard, Willy Alberti, De Selvera’s, Willy Derby. Een Ballo-
netje van Toon Hermans, heerlijk dat droomland, en De Twee Motten van Tom Manders passeren de revue. Het hoogte-
punt is de meezingknaller Als sterren aan de hemel staan van Frans Bauer. Nu gaan warempel de handjes omhoog en is het 
in de zaal één deinende beweging. In de pauze wordt gretig van de advocaatjes met slagroom gesnoept en kijken de deel-
nemers alweer reikhalzend uit naar wat er na de pauze komen gaat. Al met al was het een onvergetelijke middag voor een 
grote groep bewoners, onder de bezielende leiding van een groep enthousiaste vrijwilligers. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Meer activiteiten in de Pelgrim
“Kom volgende week maar terug”, 
wordt er geroepen. En dat is precies wat 
de activiteitencommissie van de Pel-
grim wil: meer vertier voor de bewoners 

in de vorm van een gezellige maande-
lijkse activiteit, van alleen zijn achter de 
geraniums naar met elkaar samen zijn 
voor de geraniums. Wat zal de maand 
november bieden? ‘Kiek antiek’ is dan 

het thema. Een middag kijken naar en 
praten over oude, antieke (gebruiks)
voorwerpen. Dit alles ondersteund 
door een Gaanderense antiquair.  
Succes is ook dan weer verzekerd.

Een lintje voor  
Gerry Menkhorst
Gerry Menkhorst zet zich al sinds haar lidmaatschap in 1994 in voor het 

Schuttersgilde Sint Martinus. De administratie van het clubgebouw is in 
haar handen en tijdens de kermis is Gerry vooral achter de schermen actief. ‘Be-
langeloos een onvermoeibaar,’ zo geeft het gilde aan. Op 12 oktober heeft Ger-
ry daarom van burgemeester Mark Boumans in het Schuttersgebouw namens 
onze koning de versierselen behorend bij het lidmaatschap van de Orde van 
Oranje-Nassau opgespeld gekregen, uiteraard in het bijzijn van haar familie. 

Naast het schuttersgilde zet Gerry zich 
al vele jaren in voor de kerkenraad van 
de Protestantse gemeente van de kerk 
in de Slangenburg/Gaanderen. Ze is 
één van de vaste ziekenbezoeksters 
en ook in de Pelgrim helpt ze als vrij-
williger bij bingo- en spelletjesactivi-
teiten. Tijdens deze jaarlijkse Gildedag 
van het Schuttersgilde is Niki Schut 
de nieuwe gildekoning 2019 gewor-
den en Astrid Steven werd de nieuwe 
knuppelkoningin 2019. De gildedag 

was weer een gezellig samenzijn en 
het werd afgesloten met een heerlijk 
stampotbuffet.

Door Frank Stokman
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Van het buurtteam Gaanderen 

Elke week welkom met al je 
vragen over kind en gezin  
Vraag maar raak aan de jeugd- en 

gezinswerkers tijdens de inloop bij de 

Trefkuul in Gaanderen. De jeugd- en 

gezinswerkers van Buurtplein organi-

seerden deze inloopochtend in de 

week van de opvoeding. Het doel 

was dat ouders even binnen konden 

lopen om eens te praten of vragen te 

stellen over de opvoeding van hun 

kind. Tevens was het bedoeld als een 

mooi moment voor ouders om ande-

re ouders te ontmoeten en mensen 

aan elkaar te verbinden.  

 

Dit succes maakt plaats voor de af-

trap van een nieuw wekelijks ont-

moetingsmoment: Vraag maar raak! 

Je hoeft je niet aan te melden, je 

kunt gerust even binnenlopen in het 

wijkcentrum de Trefkuul! 

Buurtteam Gaanderen 

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, opvoeden en 

veel meer: de Gaanderbalie.  

 

De Gaanderbalie is iedere maandag geopend in de 

Trefkuul van 17.00  tot 18.30 uur. Je hoeft geen afspraak te maken, je kunt zo 

binnenlopen. 

De Gaanderbalie  

Op 3 november hebben de Lads 'n Las-

sies hun CD Good Folk! uitgebracht. 

Vanaf nu kun je ook thuis een feestje 

vieren met hun  vrolijke Ierse folksongs 

en prachtige meerstemmige ballads.  

 

Dat vond de Gaanderbode genoeg 

reden om samen met de Lads 'n Las-

sies een exemplaar te verloten. Stuur 

jouw antwoord op de volgende vraag 

uiterlijk 10 december naar gaanderbo-

de@gmail.com. Uit de goede inzen-

ders verloten we een CD: 

 

In welke Ierse pub speelt het theater-

concert ‘Good Folk!’ zich af?  

 

(Kun je niet wachten, of heb je achter 

het net gevist? Gelukkig kun je hem 

ook gewoon kopen.) 

Win een CD van de Lads 'n Lassies 

Zaterdagochtend 2 november hiel-

den we het niet helemaal droog in 

het natuurgebied  De Watertap. On-

danks een flinke stortbui werd er 

stoer doorgewerkt.  

 

Nadat de Amerikaanse Vogelkers flink 

gesnoeid was stond de koffie klaar 

voor de vrijwilligers van de snoeiploeg. 

Ook de mensen die de berm gefatsoe-

neerd hadden waren erbij. En aan de 

oever van de plas werden jonge wilgjes 

getrokken om voor de toekomst de 

oever vrij te houden. Er was gereed-

schap van de onderhoudsgroep van 

park Overstegen en we kregen ge-

bruikt ‘gered gereedschap’ van een 

Haagse organisatie. Met een tevreden 

en gezond gevoel genoten we nog van 

een kop erwtensoep na.  

 

Als kleine attentie werd er een rivier-

duingidsje over de duinen langs de 

Oude IJssel uitgedeeld en kregen de 

deelnemers van de landelijke organisa-

tie van de Natuurwerkdag een insec-

tenwaaier mee: ‘Laat je tuin weer zo-

emen’.  

 

Wie door het jaar heen ook af en toe 

eens mee wil helpen met onderhoud 

verzoeken we contact op te nemen 

met de Werkgroep Rivierduinen 

Gaanderen via 06-41352000.  

Natuurwerkers op De Watertap 


