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De volgende  

Gaanderbode 
komt uit op 

29 januari 
Kopij en advertenties inzenden kan tot 

23 januari tot 12.00 uur 

Helpers gezocht 
Willen we ook in 2020 

Kinderspelen in Gaan-

deren met Konings-

dag? Dan zijn er meer 

mensen nodig in de 

werkgroep van het 

Oranjecomité.  Pagina 6 

In de dagen rond Kerst en oudjaar zijn er in de Sint 

Martinuskerk in Gaanderen allerlei mogelijkheden om 

het feest van licht en warmte te vieren. 

 

Van een kerstconcert tot het traditionele Kindje Wie-

gen, van de overweldigende voorstelling Hoe Kerst? 

van Musical Producties Gaanderen tot de kerstavond-

familieviering die wordt voorgegaan door pastoor H. 

Pauw, van de warme klanken van koor Liberate bij het 

Kroamschudd'n tot kerst(avond)- en oudjaarseucharis-

tievieringen.  

Of je nu wekelijks in de kerk gaat óf vooral behoefte 

hebt aan betekenisvol samenzijn tijdens de feestda-

gen, de geloofsgemeenschap heet uiteraard iedereen 

welkom in de Sint Martinuskerk tijdens de vieringen in 

het overzicht hiernaast. 

Kersttijd in de Martinuskerk 

 

Op 1 januari vanaf 17.00 uur zijn alle 

Gaandernaren welkom om het nieu-

we decennium in te luiden op de 

Nieuwjaarsreceptie bij café Hartjes. 

Het jaar 2020 wordt muzikaal inge-

luid door de band Basement, DJ Niels 

en Party DJ Jurgen. Vrije entree. 

 

Basement is een jonge en enthousias-

te groep muzikanten met deels Gaan-

derense roots, die elk feest in vuur en 

vlam zetten. Hun repertoire is veelzij-

dig: van  oude klassiekers tot de 

nieuwste popsongs en zelfs de meest 

'foute' nummers weten ze als muzikale 

meesterwerkjes uit de speakers te la-

ten schallen. Basement gaat voor ple-

zier. Van de eerste noot tot de aller-

laatste uithaal, één ding is zeker: 100% 

energie en het dak gaat eraf! 

DJ Niels zorgt voor een feest der her-

kenning met muziek uit de jaren '60, 

'70 en '80.  

 

En dat Party DJ Jurgen overal een 

feest van maakt, weten we in Gaande-

ren allemaal. Dus waar ga je naartoe 

als je je vrienden, kennissen en dorps-

genoten een spetterend en gelukkig 

2020 wilt wensen? Hopelijk tot ziens 

op 1 januari 2020 bij Café Hartjes aan 

de Rijksweg in Gaanderen.  

De drumfanfare van Gaanderen viert 

het begin van het nieuwe jaar weer 

met een concert. 

Op 5 januari spelen de muzikanten 

van het Schuttersgilde Sint Martinus 

onder leiding van Anja Loesink in het 

eigen clubgebouw van de schutterij. 

Ook treedt de slagwerkgroep op 

onder leiding van Hein de Jong. 

 

Na het concert volgt in de kantine een 

nieuwjaarsinstuif om het jaar 2020 

gezamenlijk goed te beginnen. Met 

uiteenlopende werken, waaronder 

Spanish Eyes,  Zij gelooft in mij, Con-

ga, Saint Triphon,   Crazy little thing 

called love, The Best of Queen.  

 

Iedereen is van harte uitgenodigd bij 

dit concert. De entree is vrij en het eer-

ste kopje koffie wordt u aangeboden 

door het schuttersgilde. Tot 5 januari 

11.00 uur aan de Pelgrimstraat 59 B in 

Gaanderen.  

 

Het bestuur en leden van het Schut-

tersgilde wenst een ieder fijne kerstda-

gen en een voorspoedig 2020. 

Zaterdag 21 december  19.30 uur 

Kerstconcert door Gemengd koor 

Augustinus/Martinus onder leiding van Ben Simmes 

en Inter Parochieel Kerkkoor uit Etten onder leiding 

van Bart Rysavy 

Zondag 22 december  14.00-20.00 uur 

Doorlopende Kerstvoorstelling Hoe Kerst? met 

prachtige liederen, verhalen en dans door Musical 

Producties Gaanderen. 

Dinsdag 24 december 17.00 uur 

Kerstavond. Eucharistie familie 

viering voor en door kinderen van de basisschool. 

Voorganger Pastor  M. Smits.     

Dinsdag 24 december 21.00 uur 

Kerstavond Kraomschudd'n met het koor 

Liberate. Voorganger Diaken J. van Heugten  

Woensdag 25 december 9.30u 
Eerste Kerstdag. Eucharistieviering. Voorganger 
Pastoor H. Pauw.  Koor: Gemengd koor. 
In deze viering wordt de Missa Consolatrix 
Afflictorum gezongen. 

Woensdag 25 december 15.00 uur 

Eerste Kerstdag. Kindje Wiegen. 

Een informeel bezoek aan de kerststal voor de aller-

kleinsten. Op kindvriendelijke wijze wordt het 

kerstverhaal verteld en worden er enkele kerstlied-

jes gezongen. De kerk is open vanaf 14.30 uur. 

Zaterdag 28 december 19.00 uur 

Eucharistieviering/Oudejaarsviering met het 

Gemengd koor. Voorganger Pastoor H. Pauw. 

Na de viering kunt u elkaar een goede oudejaars-

avond wensen en een gezegend 2020. Onder het 

genot van een koffie of thee met een oliebol. 

Nieuwjaarsreceptie 
Gaanderen bij Hartjes 

Drumfanfare Sint Martinus 
luidt het nieuwe jaar in 

Foto: Voorstelling Hoe Kerst? van MPG  
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Voor wie het nog niet 

wist: ik ben momen-

teel de wijkagent 

voor Gaanderen. Mijn 

is Jan Eskes en ik ben 

vanaf 1981 werkzaam 

bij de politie. Na di-

verse omzwervingen 

kwam ik als wijkagent 

in Didam terecht. Na 

ruim 7 jaar in Didam te hebben gewerkt als wijk-

agent, ging de vorige wijkagent van Gaanderen weg 

en dat was voor mij het moment om van wijk te wis-

selen.  

 

In februari 2017 ben ik begonnen in Gaanderen. Na 

anderhalf jaar ben ik door privé omstandigheden 

ongeveer een jaar niet of minder inzetbaar geweest. 

Op het moment dat ik dit bericht schrijf, ben ik weer 

volledig inzetbaar en kom je mij vaker tegen in het 

dorp. Naast dat ik fysiek in de wijk aanwezig pro-

beer te zijn, neem ik ook deel aan meerdere over-

leggen, waaronder het wijknetwerk Gaanderen 

waarin we met verschillende partners en bewoners 

werken aan de leefbaarheid van Gaanderen.  

 

Melding versus aangifte 

Als wijkagent probeer ik alle meldingen die men uit 

Gaanderen bij de politie doet op te pakken. Dit kun-

nen verschillende meldingen zijn. Van burenover-

last tot inbraak woning, van een verkeerssituatie tot 

vernieling van enig goed. Vaak blijkt dat een mel-

ding niet per sé een politiezaak is, maar ook dan 

probeer ik mee te denken en samen tot een oplos-

sing te komen. Als men een melding doet bij de po-

litie, dan denkt men vaak dat er dan aangifte is ge-

daan. Dat is echter een misverstand. Men kan aan-

gifte doen van een strafbaar feit, waarbij men de 

dader wil laten vervolgen door justitie, maar men 

kan ook een situatie melden bij de politie, met het 

verzoek om advies. Dan zal die melding wel worden 

vastgelegd in ons computersysteem, maar zal het 

niet worden gemeld bij justitie.  

 

Ik probeer wel om melders zelf aan hun 'probleem' 

te laten werken. Bijvoorbeeld als men een melding 

doet van jongeren die voor overlast zorgen, dan 

vraag ik de melder om zelf met deze jongeren in 

gesprek te gaan, zodat hij ook precies kan uitleggen 

waaruit de overlast bestaat. Als ik (of mijn collega) 

met die jongeren ga praten en ze hebben vragen 

over de overlast, kan ik die vragen vaak niet goed 

beantwoorden. In al die tijd dat ik werkzaam ben bij 

de politie is mij nog niet gebleken dat een gesprek 

tussen melder en overlastgever is geëscaleerd.  

 

Nooddienst 

Naast het wijkwerk draai ik ook geregeld noodhulp-

dienst. Dat houdt in dat ik samen met een collega in 

een opvallend dienstvoertuig zit, dat als eerste door 

onze meldkamer wordt aangestuurd voor spoed-

meldingen. Denk hierbij aan aanrijding met letsel, 

branden, mishandelingen en inbraken. In die geval-

len ben ik dan wel gewoon bereikbaar, maar kan ik 

niet direct wijkwerkzaamheden oppakken. 

 

Hoe kunt u mij bereiken?  

Heeft u een melding of heeft u vragen dan hoor ik 

die graag. Ik ben bereikbaar via het algemene poli-

tienummer 0900-8844. Mocht ik niet in dienst zijn, 

dan kunt u via dit nummer een terugbelverzoek 

achterlaten, zodat ik op een later tijdstip contact 

opneem. U kunt mij ook een mail sturen via 

jan.eskes@politie.nl. Ook kunt u anoniem meldin-

gen doen via telefoonnummer: 0800-7000 of online.  

Bij spoed en verdachte situaties kunt u altijd bellen 

met 112. Voor de mensen die hiervoor belangstel-

ling hebben, ik ben ook actief op twitter 

@polgaanderen.  

Wijknetwerk Gaanderen 
Wie  zijn wij?  Wijkagent Jan Eskes 

Wijknetwerk Gaanderen  

wenst u fijne feestdagen! 

Lieke heeft helemaal geen zin in Kerst. 

Dat is ook niet zo gek. Maar deze Kerst 

wordt anders dan ze gewend is... 
 

H et is elk jaar weer hetzelfde in december. Ver-

jaardagen, verjaardagen en nog eens verjaarda-

gen. Lieke wordt er niet goed van. Haar vriendinnen 

verheugen zich altijd zo op deze feestmaand. Eerst 

vieren ze Sinterklaas, met surprises en gedichten, 

gezellig met de familie. Nou, het enige aan Sinter-

klaas dat Lieke leuk vindt, is als ze het vieren op de 

tafeltennisclub. Daar doet iedereen altijd erg z’n best 

om echt iets leuks voor elkaar te maken. En ook de 

gedichten zijn altijd scherp maar wel met respect zeg 

maar. Dat was ook dit jaar weer feest.  

  

Thuis is het helaas anders. Haar váder is namelijk jarig 

op 5 december. En dat vieren ze dan ook nog drie 

keer, omdat er zoveel mensen moeten komen. Bléh. 

Voor elke verjaardag is haar moeder in alle staten. 

Het huis moet netjes, de hapjes moeten klaar, het 

gebak in de kelder moet al op schoteltjes. Dagen is ze 

er druk mee. Haar moeder kan wel een cateringbe-

drijf beginnen, denkt Lieke vaak. En als die verjaar-

dagsfeesten dan achter de rug zijn en de kamer er 

weer uitziet als normaal, dan is haar moeder moe. 

Ergens tussen al die drukte door zitten ze dan even 

met z’n allen bij elkaar, wordt er op de deur gebonkt 

en worden de cadeaus van Sinterklaas uitgepakt. Dat 

is dan het Sinterklaasfeest.  

  

Met Kerst is het al niet anders. Uitgerekend op Eerste 

Kerstdag is haar kleine broertje jarig. En de hele fami-

lie komt voor Kerst bij opa, die bij hen in huis woont. 

Dus ook op haar broertjes verjaardag. Daardoor krijgt 

haar broertje krijgt altijd veel meer cadeaus met 

Kerst dan Lieke. Zó niet eerlijk!! Dan is het geen 

feestdag voor haar.  

  

Dan heb je nog Tweede Kerstdag. Dan is oma jarig. 

Die woont niet bij hen in huis, dus daar gaan ze naar-

toe. En ja, moeder zou moeder niet zijn als ze niet 

ook daar de catering regelde. Want dat kan oma vast 

niet zelf. Dûh, denkt Lieke, kan ze best maar mijn 

moeder doet het veel te graag. Om daarna weer 

dramatisch een paar dagen op bed te liggen want 'het 

was weer zo zwaar'.  

  

Nu is het dan weer Kerstavond. Lieke heeft er dus 

geen zin in, in de Kerst. Niet bij haar thuis. Ze zit nu al 

dagen te broeden op een manier om er deze Kerst 

gewoon niet bij te hoeven zijn. Terwijl ze buiten een 

beetje frisse lucht loopt op te snuiven denkt ze na. 

Haar voorstel om de verjaardagen van haar broertje 

en oma naar de zomer te verplaatsen - echt véél han-

diger - heeft het niet gehaald. Hoe haalde ze het in 

haar hoofd, gekke meid. Nou, zo gek is dat toch niet. 

"Dat hoort niet!" Tss, er hoort zoveel niet. Haar fami-

lie inruilen voor een andere dan. Zichzelf ter adoptie 

aanbieden... Terwijl ze zo hardop loopt te denken, is 

ze ongemerkt een pad opgelopen dat ze niet kent. Ze 

schrikt op uit haar gedachten als ze een stem hoort. 

Dan pas realiseert ze zich dat ze geen idee heeft waar 

ze is. Om haar heen staan vooral veel bomen.  

  

De stem herhaalt: "Zeg meisje, waar gaat de reis naar 

toe?" Lieke kijkt om en ziet een jongen staan. Hij 

heeft ondeugende ogen en is beetje apart gekleed. 

Alles groen. En dat rare mutsje achter op z’n hoofd. 

Hij lijkt wel wat op Peter Pan, eigenlijk. Waar de reis 

naar toe gaat? Goeie vraag. Lieke zegt meteen: 

"Ergens waar ze normaal Kerst vieren. Zonder ver-

jaardagen." "Oké, dan gaan we dat doen," zegt de 

jongen tot haar verrassing. Hij pakt haar hand vast 

en voor ze iets kan zeggen stijgen ze op. In sneltrein-

vaart vliegen ze over bomen, huizen en zeeën.  

  

> Lees verder op pagina 5 > 

Is dit nu echt Kerst? (Voor)leesverhaal voor jong en oud 
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Beste Gaandernaren,

Et ende van et joar nadert...  Sinter-
klaas, kessemis, en dus... Older, moar  
bienoa as nie’j, loopt wiej weers deur 
Gaanderen, een betjen oaver de dage-
lijkse zaken in et dorp te filosoferen. 
Vvg dut et goed, koploper in de derde 
klasse C. De vergunning veur de ‘statie-
geldactie’ op 4 januari is verleend, das 
toch schitterend! Een mooi uuthang 
bord...  Der word Plannen gesmeet 
veur ‘de vergriezing’ binnen Gaande-
ren..,  Wie wil ‘woar’ wonen en ‘hoe’... 
Et hele buut’n gebied mot op de schop, 
tut an de autobaan. Alle inwoners van 
Gaander muugt hun persoonlijke wen-
sen angeven. De wedholder, samen 
met een duur adviesbureau, goan der 
met an de slag... 

Der is weer van alles te doen in et 
Gaanderse... Al kletsend lopen wiej 
Dane Starink tegen et lief. 
Angezeen Däne de beste skoene van 
heul de regio in de etalage hef stoan, 
wollen wiej doar wel es meer van wet-
ten. Dane vertelt  dat ter hier al skoe-

ne verkocht wodden vanaf 1933, in die 
dagen heiten ut alleen  wel anders... Als 
eerste begon Sprenkelder en daornao 
kwam Hazelbecke. Van af 1978 is ‘Jea-
nette’ een begrip in de Hoofdstroat.  
Sinds 2009 verkug Dane samen met 
zien moeder, de beste schoenen an de 
mooiste mensen... en die woont na-
tuulk in Gaander haha!! Wiej vroegen 
Dane  of hej nog las had van al die in-
ternet winkels? “Ut  vult  wel met ei-
genluk..., ej mot natuurluk wel een bitje 
in beeld blieven, dus ook op Facebook 
buw te vinden.” Onze klanten vinden ut  
fijn um ff te proaten met een verkoper,  
goed advies en persoonlijk contact wud 
gewaardeerd hier. Jeanette Schoenmo-
de is ook sponsor van VVG, Gaanders 
trots op de groene velden, goed man! 
Zoas iedereen wel wed hollen kleine 
zelfstandigen et dorp leafboar... Koop 
deurum  oew grei biej de lokale mid-
denstand! Das belangriek! Zo kunnen 
ze zelf een dikken boterham smeer’n 
moar natuulk ook de plaatselijke clubs 
blieven sponsoren! Tot de volgende!

De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.

Koop oew grei lokaal

Ondernemers samen sterker

Een aantal zelfstandige ondernemers hebben in november tijdens de 
bijeenkomst over de omgevingsvisie ideeën geopperd en laten blijken 

dat ze zeer open staan voor meer gezamenlijkheid. Dit is onder meer be-
langrijk omdat de gemeente heeft aangegeven graag te willen horen wat 
de ondernemers in Gaanderen met de omgevingsvisie willen. Wil de gro-
te, zeer diverse groep ondernemers haar visie aan de gemeente kenbaar 
maken, is het natuurlijk belangrijk dat ze wel vanuit zo’n groot mogelijke 
achterban spreekt.

De ondernemersfederatie OFG in 
Gaanderen is zich echter aan het 
heroriënteren op de toekomst en 
staat sinds ruim een jaar groten-
deels op non-actief. Daarom heeft 
de Dorpsraad de rol op zich geno-
men om actief de onderlinge ver-
sterking en samenwerking van de 
Gaanderense ondernemers mede 

‘vlot te krijgen’.  Onder meer een 
netwerkavond staat op stapel. Hier-
over volgt meer nieuws zodra be-
kend. Ondernemers die graag een 
actieve rol in de samenwerking van 
Dorpsraad, OFG en ondernemers 
willen spelen, meld je bij Miranda 
Meijer, secretaris van de Dorpsraad, 
secretariaat@dorpsraad.nl. 

Van flessen tot schoenen: 
gevonden in De Pol

Het beheer van De Pol laat 
weten dat “onze hoek van 

gevonden voorwerpen inmiddels 
enorm gevuld is.” Er is in de loop 
van het jaar van alles achtergeble-
ven, van waterflessen tot schoe-
nen. Op de foto is meer te zien. Ge-
bruikers van De Pol die iets kwijt 
zijn kunnen tot en met maandag 
30 december komen kijken en hun 
eventuele verloren voorwerpen 
meenemen. Alle spullen worden 
nog bewaard tot en met maandag 
30 december. Na deze datum zal 
alles naar het goede doel gaan.



 

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 u Inloop Gaanderhuus 

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

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

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

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

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

 Dinsdag  Donderdag 

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

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

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

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

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

 Vrijdag   

11.00 uur Wandelen (de Pol) 14.00 u Inloop Gaanderhuus 

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.  

Nieuwjaarsreceptie 
 

Van 22 december tot 5 januari zij we 

gesloten. We openen het nieuwe jaar 

met een nieuwjaarsreceptie op 5 januari 

van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Iedereen is van harte welkom voor een 

hapje en een drankje. Onze koks gaan 

zorgen voor iets lekkers! 

 

Vriendencafé 
 

Elke 3e vrijdag van de maand zijn we 

open voor inwoners van Gaanderen van 

20 tot 60 jaar voor een gezellig moment 

om elkaar te ontmoeten, om samen iets 

leuks te ondernemen of een gezamenlij-

ke hobby uit te oefenen.  Dus kom op 

vrijdag 20 december 2019 om 19.30 naar 

het Gaanderhuus! 

 

 

Tot ziens in 2020! 
We zien terug op een geslaagd 2019 

waarin steeds meer gasten de weg naar 

het Gaanderhuus hebben gevonden. 

Iedereen....graag tot ziens in 2020. 

BEDANKT! MENSEN, 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Graag willen we een aantal mensen be-

danken die ons afgelopen jaar weer 

hebben geholpen om een succes te ma-

ken van het Gaanderhuus.  

 

Een kleine opsomming:  

 

Hamicon die onze ramen van gordijnen 

voorzag zodat het gezelliger 

wordt, Schildersbedrijf Everts, 

Stichting SAM, de gemeente 

Doetinchem en onze gasten 

die allen een financiële bijdra-

ge leverden, de Reizende Bak-

ker die spontaan een aantal 

pakken koeken kwam brengen 

en zo meer mensen die ons 

hebben gesteund. 

 

Ook willen we graag al onze vrijwilligers 

bedanken voor al hun inzet. Want zonder 

vrijwilligers hadden we geen Gaander-

huus. 

 

Foto: de gordijnen en de kerstsfeer. 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

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, Sint Martinuskerk 

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

25 dec 17.00 Kerstavondviering, Eucharistieviering, Sint Martinuskerk 

24 dec 21.00 Kerstviering met Liberate & Anders Vieren. Martinuskerk 

25 dec 9.30 Kerstviering, Eucharistieviering, Sint Martinuskerk 

25 dec 15.00 Kindje Wiegen, Sint Martinuskerk 

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

27 dec 20.00-23.55 Oudjaars Kruisjastoernooi Hartjes, inschr tot 24 dec, € 7,50 

p.p. 

28 dec  Oliebollenactie Handbalvereniging Minerva 

28 dec 9.00 Schoonwandelen Zwerfafvalbrigade, va. Gaanderhuus, 

info 06-51438555. 

28 dec 19.00 Oudjaarsviering, Sint Martinuskerk 

28 dec 20.30 Eindejaarsquiz Pömpke 

29 dec  Pufkestoernooi Zaalvoetbaltoernooi voor de buurt, VVG 

30 dec  Scholierentoernooi Handbalvereniging Minerva 

Januari 2020 

1 jan 17.00 Nieuwjaarsreceptie, Café Hartjes, gratis toegang. 

3 jan 11.00-12.00 Vuurwerkafval inleveren bij De Pol 

5 jan 11.00 Nieuwjaarsconcert, Sint Martinus, clubgebouw, gratis  

5 jan 14.00-16.00 Nieuwjaarsreceptie, Gaanderhuus, gratis toegang. 

9 jan 19.30 Eerste Bingoavond 2020 Hartjes 

11 jan 11.00-15.00 Kerstbomen inleveren bij De Pol 

13 jan 19.30 Praat mee over Afvalinzameling gemeente en BUHA, De-

ol Gaanderen 

17 jan 19.00-21.30 Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang 

23 jan 12.00 Uiterste inzending voor de komende Gaanderbode 

25 jan 9.00 Schoonwandelen Zwerfafvalbrigade, va. Gaanderhuus, 

info 06-51438555. 

29 jan  Gaanderbode 4-1 
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Z e landen op een plek, helemaal bedekt met 

sneeuw. Het zou zo een kerstkaart kunnen zijn. Er 

staat een huis en daar lopen ze naar toe. Peter - want 

die zal het dan wel zijn, denkt Lieke - klopt aan en de 

deur gaat open. "Hey, Peter en Lieke, wat fijn dat jullie 

er zijn!", zegt een vriendelijke vrouw met lang, goud-

blond haar. "We verwachtten jullie al." Lieke krijgt geen 

tijd om te vragen hoe ze dat nu wisten. Ze wordt door 

de vrolijk huppelende kinderen van het gezin meegeno-

men naar de open haard waar kerstsokken hangen. Met 

cadeaus erin. Ook voor haar en Peter hangt er een sok. 

Ze moet gaan zitten en krijgt van de vader van het gezin 

een mok heerlijke chocolademelk. Met slagroom. Ze 

geniet met volle teugen. Dit is zoals Kerst bedoeld moet 

zijn. Kerstliedjes zingen. Cadeautjes uitpakken. Lekker 

eten en drinken. En vooral warmte en het gevoel van 

liefde en alle tijd hebben voor elkaar. Eindelijk is Kerst-

avond zoals ze altijd al heeft verlangd. Ze kletsen en 

lachen, doen leuke spelletjes en de avond vliegt voorbij. 

 

I neens staat Peter op. "Het is bijna twaalf uur 

Lieke, we moeten gaan", zegt hij. Met een grote 

zucht staat Lieke op. "Kunnen we dan echt niet blijven?" 

Maar dat kan niet, zegt Peter. Lieke heeft ook geen idee 

hoe laat het is. Vooruit dan maar. Ze nemen afscheid 

van iedereen en beloven zeker nog weer eens terug te 

komen. Ook al heeft Lieke geen idee hoe ze dat dan 

moet doen, gek genoeg maakt ze zich daar niet druk 

om. Ze geniet nog intens na van de heerlijke Kerstavond 

die ze heeft beleefd. Ze heeft een lekkere warme kerst-

trui gekregen, met de Kerstman en z'n rendieren erop. 

 

N adat ze terug zijn gevlogen over de, nu in het 

donker gehulde, bossen en zeeën, zet Peter haar 

netjes bij de voordeur van haar huis af. Lieke bedankt 

hem en wil haar huis in lopen, als ze zich iets bedenkt. 

"Hoe heet jij eigenlijk?", vraagt ze. "En hoe kan het dat 

jij kunt vliegen? En…" Ze heeft ineens nog een heleboel 

vragen. Peter legt een vinger op haar mond en kijkt haar 

heel geheimzinnig aan. "Ik ben Peter Kerst. Al je andere 

vragen beantwoord ik nog wel een keer. Elke keer als je 

mij in 

je gedachten 

roept, kom ik 

je halen en 

gaan we op reis. Zoveel plekken, zoveel 

Kerst." En weg is 'ie. Lieke gaat naar binnen en komt zó 

middenin haar broertjes verjaardagsfeest terecht. Voor 

het eerst vindt ze Kerst eigenlijk best heel leuk met haar 

eigen familie. 

 

En elke keer als ze Kerst mist, denkt ze aan Peter Kerst 
en gaan ze samen op kerstreis. Het hele jaar door. Wil jij 
ook eens op reis? Ga naar een plek waar je je fijn voelt, 
sluit je ogen en laat Peter ook jou meenemen. In je ge-

dachten kan alles.  

 

Goede kerstreis allemaal.  

Door Miranda Meijer 

Is dit nu echt Kerst?  (vervolg van pagina 2) 

Ik wens alle toekomstige ouders 

ontspannen kerstdagen en  

een gelukkig 2020 

Brethouwer Tweewielers organiseert op 
zaterdag 21 december een Winterevent. 
Dit vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Op deze dag zijn er verschillende aanbie-
dingen zowel op fietsen als op accessoires, 
daarbij ook een ruim assortiment aan ge-
bruikte fietsen.  
 
Onder het genot van een gratis kopje erw-

tensoep en/of een glaasje glühwein.  
 
Verder is er veel informatie te verkrijgen 
over het aankomende jaar, zoals het leasen 
van een fiets zowel privé als via de werkge-
ver, en het komende fietsplan 2020. 
 

Brethouwer Tweewielers wenst iedereen  
fijne feestdagen en  

een gelukkig en gezond 2020.  

Winterevent bij fietsenwinkel Brethouwer 
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Prijzen uitgedeeld bij het 
buurtschiettoernooi

In november hield het Schuttersgilde Sint Martinus weer het traditionele 
buurtschiettoernooi in hun clubgebouw aan de Pelgrimstraat. Het schut-

tersgilde kijkt terug op een geslaagd toernooi. Dit jaar waren er ruim 190 
schutters,  verdeeld over 48 teams. De voorrondes waren verdeeld over 
vier  schietavonden. Na deze schietavonden bleven er acht teams over in de  
finaleavond op 29 november. 

• Eerste prijs Dames Individueel:  
Hetty Middelink. Zij won ook de 
wisselbeker. 

• Eerste prijs Heren individueel:   
Co Middelink, ook hij won de  wissel-
beker.

• Eerste prijs leden Sint Martinus:   
Andre Dickman.

• Eerste prijs damesteams:  
Firestorm lady’s.

• Eerste prijs herenteams:  
Firestorm 1 . N.

Noteer alvast in de agenda: volgend jaar vindt het Buurtschiettoernooi plaats 
op 11-12-13 en 18-19-20 november. De finaleavond is op 27 november 2020.  

VVG’25 haalt flessen op

VVG’25 komt 4 januari statiegeldflessen ophalen om geld in te zamelen 
voor inloop/reserveshirts voor de jeugd. De jongens en meiden van 

VVG’25 zullen op 4 januari 2020 tussen 10 en 14 uur de deuren langsgaan. 

Vuurwerkafval opruimen 
en kerstbomen inzamelen

Vuurwerkafval inleveren? Dat kan 3 januari van 
10.00-12.00 bij De Pol. Kerstbomen kun je inleveren 

bij De Pol op 11 januari van 11.00-15.00 uur. 

Op 1 januari om 12.00 uur is iedereen uitgenodigd de straten schoon 
te vegen van vuurwerkafval. Het afval kan, verzameld in zakken, 

worden ingeleverd op 3 januari in De Pol (voor Gaanderen).

 Vuurwerkafval inleveren
Op 3 januari van 10.00- 12.00 uur kun 
je je zakken met vuurwerkafval inleve-
ren bij Sporthal De Pol. Voor elke volle 
zak vuurwerkafval (60 liter) ontvang 
je €1,- en een lootje waarmee kans 
maakt op één van de 50 bioscoopbon-
nen die we verloten. 

Kerstboom inleveren
De medewerkers van BUHA staan op 11 

januari van 11.00-15.00 uur bij Sporthal 
De Pol klaar om je boom in ontvangst 
te nemen. Per boom ontvang je €0,50. 
Ook ontvang je hierbij een lootje waar-
mee je kans maakt op een bioscoopbon. 
 
Vragen?
Heb je nog vragen? Dan kun je bellen 
met ons Meldpunt op telefoonnum-
mer (0314) 377 444 of een e-mailtje 
sturen naar meldpunt@buha.nl. 

Praat mee over  
afvalinzameling

Op 13 januari 19.30 uur in 
Sporthal De Pol kun je aan de 

gemeente Doetinchem laten we-
ten hoe jij denkt over de afvalin-
zameling. De gemeente neemt je 
mening mee bij het maken van een 
nieuw afvalplan voor de komende 
vier jaar. Denk aan meer of minder 
containers, de frequentie van het 
legen van de containers, hogere of 
lagere kosten voor het goed schei-
den van afval. 

Sint was in de Trefkuul

Woensdag  4 december kwam Sin-
terklaas naar de Kidsclub De Tre-

fukuul met zijn zeven pieten. In de dis-
cozaal wachtten al zingend 38 kinderen 
op zijn komst. Dit waren kids van de 
kinderknutselclub en de kinderopvang 
in Gaanderen. Na een aantal kinderen 
te hebben gesproken en cadeautje te 
hebben uitgedeeld vertrok de Sint naar 
het volgende adres. De pieten namen 
het over en maakten er een gezellige 
pietendisco van. De kinderen kregen 
bij vertrek allemaal nog een cadeautjes 
en een chocoletter. Het was voor ie-
dereen een geweldig gezellige middag. 
Sinterklaas, hopelijk tot volgend jaar!

Vrijwilligers Kinder-
spelen gezocht

De werkgroep kinderspelen 
van het Oranjecomité in 

Gaanderen zoekt dringend vrijwil-
ligers om te helpen met het plan-
nen en bedenken van de kinder-
spelen op Koningsdag 2020. Het 
ledenaantal van deze commissie 
daalt wat betekent dat deze geen  
Kinderspelen meer kan organise-
ren, tenzij er nieuwe vrijwilligers 
bij komen.  Meld je voor infor-
matie of aanmelding bij gaande-
ren@buurtplein.nl.
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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 
Natasja Venhorst
Willem Meijer
Astrid van Beveren
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

Sandra uit Gaanderen 
wint DoeMee Award!

Sandra Gosseling-Massop (46), geboren en getogen in Gaanderen, 
heeft 12 december de DoeMee Award gewonnen voor haar initia-

tief Meer Toegankelijke Toiletten. Deze is uitgereikt in de Vijverberg. 

Sandra krijgt de Publieksprijs voor haar 
initiatief met de app Hoge Nood. De 
app is ontwikkeld voor Sandra’s actie 
om te zorgen voor meer toegankelijke 
toiletten in de gemeente Oude-IJssel-
streek, waar ze woont. Ze vraagt win-
kels en bedrijven om hun toilet gratis 
beschikbaar te stellen aan het publiek. 
Via de app kun je dan zien waar je te-
recht kunt als je ‘hoge nood’ hebt. Voor 
mensen met darm- of blaasproblemen 
is dat bijvoorbeeld een grote hulp. De 
locaties zijn tevens herkenbaar door 
een sticker op de deur. Inmiddels zijn er 
door haar actie al honderd semi-open-
bare toiletten in haar gemeente. Ook 
inspireert ze andere gemeenten hier-
mee. 

“Ik ga net zolang door tot heel Ne-
derland toiletvriendelijk is.” 
Naast de publieksprijs kreeg Sandra 
bovendien de stimuleringsprijs van 
€ 500 om het initiatief verder uit te 
bouwen. De prijzen werden uitge-
reikt door Hans Martijn Ostendorp, 
algemeen directeur Betaald Voetbal 
van De Graafschap. De jury: “De een-
voud van haar idee maakt het heel 

krachtig. Het is gericht op meerde-
re leeftijdscategorieën en meerdere 
doelgroepen.” Sandra vindt het ge-
weldig dat er meer aandacht is voor 
het gebrek aan openbare toiletten in 
Nederland: “Ik ga net zolang door tot 
heel Nederland toiletvriendelijk is.”

De Doemee-award is een initiatief van 
MEE en wordt in 4 provincies uitgereikt 
aan een persoon of organisatie die zich 
in zijn omgeving inzet voor een samen-
leving van en voor iedereen. Meer in-
formatie: https://www.facebook.com/
werkgroepMTT/

Begeleiding brei- en 
handwerkgroepje gezocht

De Zonnebloem en de Pelgrim in Gaanderen 
zijn op zoek naar iemand die om de twee 

weken een brei- en handwerkgroepje wil begeleiden. 
Mocht u hierbij willen helpen, heeft u interesse of 
wilt u informatie hierover, neem dan contact op 
met Corrie Scholten, 0620262036, 
Zonnebloem Gaanderen. 

HV Minerva komt bij 
je aan de deur!

De feestdagen staan weer voor de 
deur en dat betekent ook dat de 

oliebollenverkoop van Handbalver-
eniging Minerva weer van start gaat. 
28 december is de datum die je groot 
in je agenda mag zetten. De oliebol-
len worden in het vet gelegd door de 
Reizende Bakker en de leden van HV 
Minerva komen ze graag bezorgen. 
Misschien staan de F-jes, E-tjes, Da-
mes of Heren die dag wel bij jou voor 
de deur. Je hebt al 6 oliebollen voor 
5 euro. Zorg dat je thuis bent tussen 
13.00 en 17.00 uur als je de oliebollen 
in ontvangst wilt nemen. Vooraf be-
stellen is dit jaar niet mogelijk. 

MPG bestaat 40 jaar
Deel 4: Meer dan alleen maar musical

In eerste instantie is Musical producties Gaanderen (MPG) een groep men-
sen die musicals wil maken en op de planken wil brengen. MPG is echter 

meer. MPG heeft ook een sociale functie voor de leden, voor Gaanderen en 
de wijde omgeving. 

Bij MPG kan en mag iedereen zichzelf 
zijn om  zijn of haar eigen talenten te 
ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Niet alleen voor degenen die verder 
willen in het vak, maar ook voor wie 
zichzelf willen ontdekken en de erva-
ringen die ze opdoen bij MPG kunnen 
gebruiken voor hun persoonlijke ont-
wikkeling. Van beide een paar voor-
beelden.

Springplank
In de afgelopen jaren is MPG voor 
meerdere mensen een springplank 
geweest voor een toekomst in het the-
atervak. Van iemand die veelvuldig 

optreedt in diverse commercials op 
televisie via een presentatrice van een 
bekend kinderprogramma tot een ac-
teur in meerdere grote musicals, zoals 
Soldaat van Oranje. Allen hebben de 
eerste schrede op het toneel gezet bij 
MPG.

Verlegenheid overwinnen 
Dan dat andere aspect. Jezelf ontdek-
ken en persoonlijk ontwikkelen. Wij 
hebben heel veel leden als verlegen 
kinderen zien binnenkomen en gezien 
hoe ze die verlegenheid leerden los-
laten. Zo was er ooit een meisje die 
alleen kwam als haar vriendin er ook 

De CD Good Folk! van de Lads ‘n Lassies gaat naar...

In de vorige editie hebben de Lads ‘n Lassies met de Gaanderbode het debuutalbum 
Good Folk! verloot. De vraag was: In welke Ierse pub speelt het theaterconcert Good 

Folk! zich af? Het goede antwoord was O’Donoghue’s Pub in Dublin. De reacties die 
O’Donoghue’s hebben vermeld, in welke spelling dan ook ;-), hebben meegeloot. De 
CD gaat naar Miranda Meijer. Gefeliciteerd! We nemen snel contact met je op. 

was. Als die vriendin ziek bleek, ging zij 
weer naar huis. Op een dag gaf de di-
rigent aan dat iedereen auditie moest 
doen voor de volgende musical en ook 
zij gaf zich op. Ik dacht nooit dat ze dit 
zou doen, maar op de dag van de audi-
ties was ze er en zong ze haar solo. Een 
hele grote overwinning, waar ze later, 
zo vertelden haar ouders, veel profi jt 
van heeft gehad in haar schoolcarriè-
re. En zo zijn er wel meer voorbeelden 
te noemen. Om een oud-lid te citeren: 
“Bij MPG mocht ik zijn wie ik was. Het 
was elke keer weer een hoogtepunt 
om naar MPG te gaan”. Wat een mooie 
manier om de kerstdagen in te gaan. 
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Van het buurtteam Gaanderen 
 

Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is de 
Trefkuul vanaf 15.00 uur gesloten.  
De Gaanderbalie zal op maandag 23 december en op 
maandag 30 december gewoon doorgaan.  

 

Namens ons team wensen  we iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, 
gelukkig en kleurrijk 

       2020!  

Openingstijden 

rond de feestdagen 

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.  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

De Gaanderbalie  
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. 

 

Openingstijden in december 
Op 24 en 31 december is de Trefkuul vanaf 15.00 uur gesloten.  

De Gaanderbalie zal op maandag 23 december en op maandag 30 

december gewoon doorgaan.  

 

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig: 

 Sociaal Raadslieden Werk 

 Buurtcoach 

 Formulieren café  

 

2de maandag van de maand aanwezig: 

VIT hulp bij mantelzorg 

Buurtteam Gaanderen 

Wist je dat het buurtteam Gaanderen ook een 

eigen pagina heeft op www.buurtplein.nl? 

Hier kun je onder andere contactgegevens van 

de buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers 

vinden, informatie vinden over activiteiten die 

gaan plaatsvinden maar ook het laatste 

nieuws volgen. Wil je ons graag op social me-

dia 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 

De WAO-club is 

 al 42 jaar de tweede huiskamer 

voor ouderen en voor mensen met 

een arbeidsbeperking. 

Elke maandag,- dinsdag,- en donderdagmiddag 

kaarten we, drinken een bakje koffie, schilderen 

en sjoelen in de Trefkuul. Ook kunt u bij ons 

terecht met vragen over uitkering en inkomen. 

Kom gerust eens binnenlopen, u bent van  

harte welkom. 

De WAO-club wenst alle inwoners van 

Gaanderen en wijde omgeving,  

gezellige feestdagen en alle 

goeds voor 2020! 

Het afgelopen jaar 

ben ik gestart als stagiaire jeugd- en 

gezinswerker in Gaanderen. Ik heb 

verschillende mensen mogen ontmoeten voor 

een vraag, een kopje koffie of een gezellig praatje. Ik heb 

mogen ervaren dat Gaanderen een mooi en bijzonder dorp 

is, waarbij mensen elkaars krachten kunnen bundelen en 

samen het verschil kunnen maken.  

 

Een nieuw jaar, 2020, staat voor de deur! Ik zou jullie  

daarom graag een mooi en gezond 2020 willen wensen! 

 

Hartelijke groet, Melanie 
 

stagiaire jeugd- en gezinswerker  
Koersbalgroep 

De Grijze Golf bestaat al 

ruim 30 jaar. Wij zijn een leuke groep 

mensen bij elkaar waarvan de 'jongste' 92 

jaar is. Elke donderdagmorgen komen wij 

gezellig bij elkaar in de Trefkuul om samen een 

partijtje te koersballen. Iedereen, jong en oud, is 

van harte welkom om tussen half 10 en half 12 

binnen te komen wandelen en mee te doen. De 

koffie/thee staat klaar! 

Wij wensen iedereen een gezond 

en liefdevol  2020! 

Sportieve groet, 

Koersbalgroep 

De Grijze Golf 

Beste bewoners van Gaanderen, 

 

Graag stel ik mij via deze weg voor. Ik ben Joeri Mentink, vierentwintig jaar oud en woonachtig in Winterswijk. Sinds september van dit jaar 

ben ik in dienst gekomen als buurtcoach in team Gaanderen, waar ik vertrokken buurtcoach Annemarie Heijnen vervang.  

De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat Gaanderen een mooi dorp is, waar Noaberschap hoog in het vaandel staat. Dit is echt een kracht 

van Gaanderen waaruit ik mooie dingen zie ontstaan en waar mogelijkheden liggen. Ik hoop hier als buurtcoach mijn bijdrage aan te kunnen 

leveren en de kwaliteiten van Gaanderen te kunnen gebruiken in mijn werk.  

Loop gerust binnen bij de Trefkuul aan de Pelgrimstraat 59a voor vragen. 

Een 2020 
vol plezier en avontuur, een jaar met gezelligheid in goede gezondheid, een jaar vol Inspiratie. Dat is wat ik jullie allen wens komend jaar.  

 
Hartelijke groet, Corine Jansen, jeugd-en gezinswerker 


