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Gaanderen Geeft 
Via Gaanderen Geeft zijn en worden 

inmiddels enkele gezinnen geholpen 

die het moeilijk hadden of hebben. 

Dankzij de samenwerking met Buurt-

plein en de Parochiële Caritas Instel-

ling (PCI) komt het hulpaanbod daar 

waar het nodig is. Dit gebeurt allemaal 

met respect voor de privacy van zowel 

aanbieder als ontvanger.  

Het is duidelijk dat er behoefte is aan 

een koppeling van hulpaanbod en 

hulpvraag. Het is dan ook de bedoeling 

dat dit ook in de toekomst blijft door-

lopen.  

 

Hulp ontvangen, soms best moeilijk 

Hulp nodig hebben wil niet zeggen dat 

je helemaal aan de grond moet zitten. 

Soms kun je gewoon even een steuntje 

in de rug gebruiken omdat je met uit-

dagingen te maken hebt. Dan is het 

fijn als je het één of ander even uit 

handen kunt geven, zodat je meer 

energie hebt om je uitdagingen aan te 

pakken. Schroom daarom niet om de 

Gaanderbode, Buurtplein of de kerk te 

benaderen als je ergens even of wat 

langer hulp bij zou kunnen gebruiken.  

 

Er zijn zoveel mensen die graag voor 

een ander klaarstaan. In deze crisistijd 

en ook daarna.  

De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

1 juli 
Kopij en advertenties inzenden kan tot 

25 juni tot 12.00 uur 

Het team economie van de gemeen-

te Doetinchem organiseert twee-

maandelijks het Economisch Overleg 

Doetinchem (EOD) om gebiedsover-

stijgende economische acties af te 

stemmen en aan te jagen. Op vrijdag 

15 mei is de volgende bijeenkomst 

van het EOD. Ook Gaanderen is hier-

in vertegenwoordigd. Als onderne-

mer kun je middels een enquête van-

uit de 'denktank ondernemers Gaan-

deren' jouw inbreng laten weten.  

 

Laat je horen 

Nu de Gaanderense ondernemersfede-

ratie OFG inactief is, neemt Miranda 

Meijer vanuit de denktank onderne-

mers Gaanderen deel aan het EOD-

overleg. Om te weten wat er speelt en 

leeft onder de Gaanderense onderne-

mers, met name in de coronatijd, is er 

vorige week een enquête rondge-

stuurd. Daar zijn inmiddels al heel wat 

reacties op gekomen. Wil je als onder-

nemer ook je stem laten horen en heb 

je geen enquête ontvangen? Mail dan 

even naar  

secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl 

 

Wat is het EOD? 

De doelstelling van het Economisch 

Overleg Doetinchem is: 

Informatie-uitwisseling tussen 

ondernemers en gemeente 

Doetinchem over de econo-

mie in Doetinchem 

Gezamenlijk ontwikkelen en uit-

voeren van activiteiten op 

economisch gebied in Doetin-

chem 

Voorbereiden en agenderen van 

economische onderwerpen 

voor lokale en regionale gre-

mia 

Aangaan van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de 

verbetering van de economie 

en het welzijn van de inwoners 

van Doetinchem 

Aan dit overleg nemen deel: IG&D 

Doetinchem, Ondernemersvereniging 

Doetinchem, Centrummanagement, 

een vertegenwoordiger van de onder-

nemers in Gaanderen, de Wehlse On-

dernemersvereniging en MKB Neder-

land, de wethouder economie van de 

gemeente Doetinchem en een verte-

genwoordiger van het team economie. 

Hoe gaat het met jullie, onder-

nemers? Vul de enquête in 
Ondernemer in Gaanderen? Laat van je horen voor het Economisch 

Overleg Doetinchem (EOD) 

Op basisschool Wis en Wierig en ba-

sisschool Gaanderwijs zijn de deuren 

voor de kinderen inmiddels weer 

opengegaan. De leerkrachten van de 

beide basisscholen in Gaanderen zijn 

blij dat de kinderen er weer zijn en 

dat zo de school er weer is waar deze 

voor is bedoeld. Elkaar ontmoeten, 

spelen en leren.  

 

De afgelopen weken moesten we de 

scholen noodgedwongen gesloten 

houden. Wel waren er kinderen op 

school van ouders uit de cruciale be-

roepen. Hiervoor was noodopvang 

beschikbaar. Samen met Humankind 

was de opvang voor deze kinderen 

goed geregeld.  

 

Beide teams hebben hard gewerkt om 

het thuisonderwijs en onderwijs op 

afstand zo goed mogelijk vorm te ge-

ven. Via huiswerkpakketten, instruc-

tiefilmpjes en online contactmomen-

ten heeft het leren doorgang kunnen 

vinden.  

 

De ouders verdienen een groot compli-

ment. Ook de oudere broers en zussen 

hebben geweldig goed geholpen. De 

kinderen hebben veel geleerd op het 

gebied van zelfstandigheid en verant-

woordelijkheid dragen, aandacht heb-

ben voor elkaar en voor jezelf, door-

zettingsvermogen, geduld, veerkracht 

en omgaan met teleurstellingen en 

veranderingen. Maar ook het rekenen, 

taal en lezen is gewoon doorgegaan. 

We mogen trots op ze zijn. 

 

Hoewel op het moment van schrijven 

de scholen nog niet geheel open zijn 

en het onderwijs op afstand ook nog 

doorgang vindt, hangen toch op beide 

scholen de vlaggen weer uit. We mo-

gen trots zijn op het onderwijs in 

Gaanderen. 

 

Team Wis en Wierig 

Team Gaanderwijs 

De deuren van de scholen staan weer open 
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Of iets wel of niet normaal is, is net zo 

grijs als algemene kennis. Op school 

had ik een hekel aan die veronderstel-

de algemene kennis, die ik dan zou 

moeten hebben. En niet had. Ik had 

dan wel weer andere kennis, die voor 

mij algemeen was en voor anderen 

blijkbaar niet. Ik woonde namelijk op 

een boerderij. Niet in het dorp, en al 

helemaal niet in een stad. Dan is ande-

re kennis de orde van de dag. Dan zijn 

er ook andere dingen ‘normaal’.  

 

Wat is normaal en wie bepaalt dat?  

Zo had ik  een gesprek met de mentor 

van mijn zoon. Die had op school van 

hem gedrag gezien dat zij onder autis-

me schaarde en dus absoluut op viel 

(lees: niet normaal is). Nu kwam me 

dat gedrag wel bekend voor. Zie ik bij 

veel kinderen in mijn werk of omge-

ving. En helemaal bij ons thuis. Je raad 

het al: ik vond dat gedrag (heel be-

wust) niet opvallend en ook niet abnor-

maal. Ik heb haar uitgelegd dat binnen 

ons gezin een andere normaal heerst.  

Wat heet, soms is het zelfs aansteke-

lijk. En het leuke is: onze normaal kan 

ook nog eens per dag verschillen.  

 

Want met kinderen als de onze is wat 

vandaag mogelijk is, morgen absoluut 

een must. Is wat vandaag onmogelijk 

is, overmorgen geen probleem. Is wat 

gisteren een goed idee was, vandaag 

iets om nog eens over na te denken. 

Een andere normaal en dus onze eigen 

normaal. Dat werkt prima. 

 

Hebben we dan niets standaard? 

Ook zo’n leuke term, standaard. Jawel 

hoor. Het allerbelangrijkste is, dat we 

altijd proberen met respect met elkaar 

om te gaan. En met onszelf. Want wij 

mogen allemaal onszelf zijn. Met alles 

wat daarbij hoort. Maar we houden 

ook rekening met elkaar. Soms zo 

goed en zo kwaad als dat kan. En daar-

om hebben we structuur, duidelijk-

heid, geduld en liefde nodig. Dat is er 

altijd, ook al ziet het er niet altijd het-

zelfde uit. En dat hoeft ook niet. Ligt er 

aan wat we nodig hebben.  

 

Zo is er altijd een normaal op maat, 

een standaard die past en worden on-

ze hersenen gevoed met algemene 

kennis die wij leuk vinden (en nodig 

hebben). Net zoals honden en katten 

over het algemeen geen vrienden zijn, 

wil dat niet zeggen dat dat niet kan. 

Het komt zelfs vaker voor dan je 

denkt. Zo is dat ook met normaal ge-

drag, niet vanzelfsprekend, maar vaker 

voorkomend dan je (soms) denkt. 

Iedereen uniek, iedereen zijn eigen 

normaal. Oke, wel binnen de grenzen 

van de wet, de normen en waarden die 

we samen ooit hebben vast gelegd. 

Die zorgen namelijk voor structuur en 

duidelijkheid. Mits uitgevoerd en ge-

handhaafd met respect, geduld en veel 

liefde, zijn dat de ingrediënten waar-

mee iedereen normaal kan leven. Met 

of zonder corona. 

 

Oja, Normaal is natuurlijk ook nog 

steeds dé Achterhoekse rockformatie. 

Dus als je persé normaal moet doen, 

zing dan een nummer van hen! :-) 

Woononderzoek 

 

Het woononderzoek dat we samen 

met de gemeente hebben laten uit-

voeren, biedt mogelijkheden voor 

alle Gaandernaren. Voor nu en voor 

de toekomst. De tijd van denken in 

onmogelijkheden is voorbij. De tijd 

van wachten tot de gemeente of Sité 

met een plan komt, ook.  

 

Gaanderen is weer aan zet! 

 

Als dorpsraad dagen we alle mede 

Gaandernaren uit om plannen te ma-

ken. Bijvoorbeeld:  

 

- Je hebt met een aantal kennissen al 

eens gesproken over hoe het zou 

zijn als jullie toch buitenaf zouden 

kunnen blijven wonen als jullie 

meer zorg nodig hebben. Waarom 

zou dat niet kunnen?  

- Je bent met een aantal jongeren 

en jullie willen allemaal uit huis. 

Een studentenhuis zonder te stu-

deren. Waarom zou dat niet kun-

nen? 

 

Iedere onderneming begint met een 

idee. Iedere actie begint met een 

plan. Kijk hier om je te laten inspire-

ren:   

 

https://

omgevingswetdoetinchem.nl/

gaanderen-van-goed-naar-beter-

welke-kansen-zie-jij-hiervoor/ 

 

 

Gezocht: versterking. 

Wij kunnen het nog steeds niet al-

leen. Dus zoeken wij: 

 

- Dorpsraadleden uit diverse gelede-

ren 

- Gaandernaren die afgebakende 

projecten willen uitvoeren.  

Bijvoorbeeld: werkgroep wonen, on-

dernemers verenigen, omgevingsvi-

sie, website Gaanderen. 

- hand- en spandiensten: vertel ons 

waar je goed in bent, nemen wij con-

tact op als Gaanderen je talenten 

goed kan gebruiken. 

 

mail naar:  

info@dorpsraadgaanderen.nl 

 

Ook jullie woonideeën en -plannen 

horen we graag.  

Dorpsraad en -daad 

Wortellogica 
 

Column door: Miranda Meijer 

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

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. 

 

De gebiedsvisie Gaanderen  

met buitengebied 

en het Woononderzoek 

  

zijn te vinden op: 
  

https://omgevingswetdoetinchem.nl/gaanderen-van-goed-
naar-beter-welke-kansen-zie-jij-hiervoor/ 

 

Reageren via het formulier onderaan de pagina van de site kan tot 4 
juni 2020 

Lukt het niet? Mail naar info@dorpsraadgaanderen.nl 

"Hoezo nieuwe normaal!?" 
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Steeds meer handen ineen tegen zwerfafval
De samenwerking van de Z.A.G. 

oftewel Zwerfafvalbrigade 
Gaanderen met de McDonald’s 
heeft al twee keer geresulteerd in 
een gezamenlijke ‘schoonwandel-
actie’ in en rond de omgeving van 
de Mac. De taluds aan beide zijden 
van de snelweg zijn ondertussen 
ook fl ink aangepakt en van veel 
zwerfafval ontdaan. 

Individueel afval opruimen: uitrusting 
is beschikbaar
We zien dat ook mensen die niet bij 

de brigade zijn afval opruimen op ver-
schillende wegen en paden. Je hoeft 
ook niet aangemeld te zijn bij b.v. de 
ZwerfAfvalBrigade van Gaanderen, 
individueel lopen is een prima initia-
tief. Mocht je daarvoor uitrusting no-
dig hebben, is dat gratis af te halen bij 
Fred Pleyte de zwerfafvalcoördinator 
van Gaanderen. Je kunt dan gratis een 
grijper, handschoenen, veiligheids-
hesje en een ring om de vuilniszak aan 
op te hangen, aanvragen. Bel daar-
voor Fred, 06-51438555. 

Ook de zwerfafvalgroep de Hoop en 
Wijnbergen uit Doetinchem is fl ink in 
de weer om het zwerfafval te vermin-
deren. Daarnaast is het contact met de 
BUHA Doetinchem via onder andere 
dhr. R. Langwerden van grote bijdrage 
in het daadwerkelijk ophalen van het 
bij elkaar gelopen zwerfafval. Gevon-
den zwerfafval kan daar ook gemeld 
worden, het wordt dan via de BUHA 
opgehaald. 

Actie van Hengelsportvereniging De Oude IJssel
Gratis hengel voor nieuw jeugdlid

Als je nu bij Cindy’s Diershop Gaanderen een Voorlopig Bewijs Lidmaatschap [ V.B.L. ] 
Jeugdlid t/m 13 jaar of Jeugdlid 14 t/m 17 jaar aanschaft via H.S.V. De Oude IJssel, krijg je 

een gratis hengel mee! Veel succes aan de waterkant. 

HSV De Oude IJssel aan het klussen 
De boten zijn in april op een bij-

zonder fi jne manier het water 
in gegaan. Dit kwam doordat een-
ieder zich hield aan het aangepas-
te, door de vereniging opgestelde 
protocol. 

De trailer is aangepast, waarbij de bo-
ten er veel eenvoudiger op geladen 
kunnen worden. Door  het Coronavi-
rus waren de clubactiviteiten sterk be-
perkt. Bestuursleden Nico Schenk en 

Peter Bril hebben toen besloten om op 
de werf alvast te beginnen met het ma-
ken van bokken voor onder de boten. 
Doel daarvan is dat als de boten weer 
in de winter opslag gaan ze allemaal op 
dezelfde manier, op de zelfde hoogte 
in de opslag staan. De gedachte voor 
deze uniformiteit is dat het dan minder 
rommelig is, zoals het individueel ge-
bruiken van autobanden of oude palet-
ten. Netheid op de werf dus. 

Ook hebben Peter en Nico besloten om 
een nieuw looppoortje langs de grote 
poort te maken. Eerst was dit een vrije 
doorgang zodat alles en iedereen het 
gehele jaar vrije toegang had op de werf, 
vooral in de zomer is dit geheel onnodig 
omdat de boten dan in het water liggen. 
Ook in de wintermaanden hoeft er nie-
mand op. Het onderhoud door de boot 
eigenaren begint vaak pas in februari /
maart. Ze hopen daardoor minder vanda-
lisme te hebben op de werf. Verder heb-
ben ze de visstekken weer eens gemaaid, 
dat moet toch ook bijgehouden worden.

Of de ZomerVisKaravaan op 24 juli 
door kan gaan is afwachten op de uit-
spraak van SportVisserij Nederland.  

Nieuwe cateraar in Gaanderen: DSR Food
In april is het cateringbedrijf DSR Food in Gaanderen geopend. De vestiging 

van de landelijke keten biedt een groot assortiment aan hapjes, tapas, sala-
des, buff etten, barbecues en nog veel meer. Daarmee heeft Gaanderen een 
uitgebreide aanwinst om allerlei gelegenheden feestelijk te voorzien van een 
kleurrijke, gevarieerde en heerlijke catering. 

Voor verjaardagen, feesten, commu-
nies, buurtfeesten, barbecues, zakelijke 
lunches en andere gelegenheden vanaf 
zo’n tien personen, in de coronatijd al 
vanaf vier personen (tot wel 500 perso-
nen!) is het eenvoudig om te bestellen 
- mits je een keuze kunt maken uit het 
uitgebreide aanbod - en het is zelfs mo-
gelijk de afwas van meegeleverde mate-
rialen nadien uit handen te geven. Ook 
aan vele dieetwensen kan DSR voldoen. 

Informatie kun je vinden op
www.dsrfood.nl/doetinchem
Neem vooral een kijkje in de brochure. 
Het water loopt je bij voorbaat al in de 
mond als je door alle lekkere gerechten 
en hapjes bladert! 

Deze toppers kwamen uit zichzelf bij opa de 
grijper halen om rommel op te ruimen! 



 

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

NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE. 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
Openingstijden (nu blijven we even dicht):  
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   

De wekelijkse activiteiten in Gaanderen zijn helaas even gestopt. Alleen voor 

het spreekuur van de WAO-club kunt u nog een afspraak maken.  

 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 

Het Gaanderhuus blijft nog even gesloten 

Wij moeten ons nog steeds aan de richtlij-

nen van het RIVM houden en blijven geslo-

ten zoals nu bekend tot 1 juni.  

 

Voor vragen kunt u mailen naar in-

fo@gaanderhuus.nl of bellen naar 06-

51013434 of naar 06-46600755.  

Pas goed op U zelf, op elkaar en de gezond-

heid!  

 

We hopen dat we snel weer meer voor onze 

gasten kunnen betekenen, op een veilige 

manier en passend binnen de maatregelen 

zoals ze er nu zijn.    

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

 Bijvoorbeeld... voor BBQ-pakketten 

BBQ pakket Populair €11.95 p.p. 

BBQ pakket Luxe €15.50 p.p. 

BBQ pakket Vegetarisch €15.50 p.p. 

BBQ pakket Halal €13.95 p.p. 
 

Bestellen?  

Op www.dsrfood.nl of via 06-41816444 (Gaanderen) 

De afgelopen periode hebben onze vrijwil-

ligers naar de onze gasten gebeld, kaartjes 

gestuurd en met Pasen eitjes met een 

paasgroet bij alle gasten en vrijwilligers in 

de brievenbus gedaan.  

 

VRIJWILLIGERS  

WIJ ZIJN TROTS OP JULLIE 

 

Tijdschriften ruilen 

We horen dat mensen in deze periode veel 

lezen en puzzelen. We merken ook dat in 

ons Ruulhuus regelmatig boeken worden 

gewisseld. Als het Gaanderhuus weer open 

is willen we dit uitbreiden met de mogelijk-

heid om ook tijdschriften te ruilen. Aange-

zien ons Ruulhuus daarvoor te klein is wil-

len we voor de tijdschriften binnen iets 

creëren. 

 

Puzzels ruilen op 19 mei 

Voor de puzzelaars in Gaanderen gaan we 

dinsdag 19 mei tussen 11.00 en 12.00 

mensen de mogelijkheid bieden om leg-

puzzels te ruilen. We zijn dan niet open 

maar zetten een tafel bij de voordeur van 

het Gaanderhuus zodat de mensen langs 

kunnen lopen en puzzels kunnen inleveren, 

ruilen of meenemen.  

 

Er zullen twee van onze mensen aanwezig 

zijn en op deze manier kunnen we toch 

binnen de corona richtlijnen iets doen. We 

gaan er van uit dat de mensen zich houden 

aan de verplichte afstand en als ze griep-

klachten hebben dat ze niet komen.  

Coronavirus: Gaanderhuus gesloten 

19 mei 11.00-12.00 Puzzels ruilen Gaanderhuus 

24 mei 9.30 
Besloten inspiratieviering vanuit het evangelie- verhaal 
van Johannes te luisteren via kerkomroep 

31 mei 9.30 Besloten viering St. Martinus, te luisteren via kerkomroep 

Let op: van onderstaande activiteiten is onbekend of ze doorgaan 

Juni 

7 jun 7.00-11.00 
Onderlinge Viswedstrijd 3 Hengelsportvereniging De Ou-

de IJssel Onder Sluis De Pol, inschrijven 2020 t/m 17 mei 

13 jun 15.00 
Woord- en communieviering De Pelgrim, Diaken Jos 

Brugman 

19 jun 19.00-21.30 Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang 

19 jun 19.30 Vriendencafé, Gaanderhuus 

27 jun 9.00 
Schoonwandelen Zwerfafvalbrigade, va. Gaanderhuus, 

info 06-51438555. Gaat door 

27 jun 15.00 
Woord- en gebedsviering De Pelgrim, geestelijk verzor-

ger Marian Storteler 

28 jun 7.00-11.00 
Onderlinge Viswedstrijd 4 Hengelsportvereniging De Ou-

de IJssel Boven Sluis De Pol, inschrijven 2020 t/m 17 mei 

https://maria-laetitia.nl/nieuwsbrief-augustinus-martinus-geloofsgemeenschap-gaanderen/
https://maria-laetitia.nl/nieuwsbrief-augustinus-martinus-geloofsgemeenschap-gaanderen/


 

Wijknetwerk Gaanderen 

Ook in deze rare tijd blijven de wijknetwerkleden gewoon 
bereikbaar voor u. Wijknetwerk Gaanderen is een samenwer-
king waaraan veel organisaties bijdragen, Dit netwerk helpt 
bewoners met initiatieven en pakt knelpunten aan om de 
woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. 
Kijk op www.wijkwerkdoetinchem.nl voor meer informatie. 
Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten, (0314) 
373 839, t.otten@doetinchem.nl 
Wijkbeheerder, buha: Charlotte van den Berg, (0314) 377 444, 

c.vanden.berg@buha.nl 
Wijkagent, Politie Doetinchem: Jan Eskes, 0900 8844, 
team.doetinchem@politie.nl 
Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk, (0314) 
372039, Lianne.Balk@swd.nl 
Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: Marian Ritzer, 
(0314) 375731, marian.ritzer@swd.nl 
Buurtcoach, Buurtplein B.V.:  Maaike van den Brink, (06) 23 
000 488, gaanderen@buurtplein.nl 

Het afgelopen half jaar is door LOS 

Stad om Land in samenwerking met de 

gemeente Doetinchem gewerkt aan 

een gebiedsvisie voor Gaanderen en het 

bijbehorende buitengebied. Met dank 

aan de inbreng vanuit de samenleving 

van Gaanderen is inmiddels een con-

cept gebiedsvisie opgesteld. In deze 

concept gebiedsvisie is opgenomen wat 

de kwaliteiten, knelpunten en opgaven 

zijn en natuurlijk ook wat op basis van 

alle inbreng de visie is voor de toekomst 

van Gaanderen en het bijbehorende 

buitengebied. De thema’s voorzienin-

gen, groen, recreatie, landschap, wonen 

en bereikbaarheid komen in de concept 

gebiedsvisie nadrukkelijk terug. 

 

Woonwensen 

Tegelijkertijd met het opstellen van de 

gebiedsvisie heeft de Dorpsraad Gaan-

deren in samenwerking met de ge-

meente Doetinchem en het bureau 

Companen de woonwensen beter in 

beeld gebracht. De uitkomsten hiervan 

zijn inmiddels bekend en verwerkt in 

een rapport. 

  

Om de concept gebiedsvisie en de uit-

komsten van de in beeld gebrachte 

woonwensen met u te delen hadden we 

graag nog een bewonersavond georga-

niseerd. Helaas door de komst van het 

coronavirus kan die avond niet door-

gaan. De gemeente heeft besloten om 

de visie 4 weken ter inzage te leggen op 

www.omgevingswetdoetinchem.nl. 

 

 U kunt de visie inzien en/of downloa-

den en uw reactie of opmerking mailen 

naar: omgevingswet@doetinchem.nl.  

 

We stellen uw mening zeer op prijs. Zo 

zetten we samen de laatste puntjes op 

de i voor de toekomst van Gaanderen 

met buitengebied!  

 

Heeft u nog vragen?  

Laat dit gerust weten via:  

omgevingswet@doetinchem.nl. 

Benieuwd naar de toekomst van Gaanderen? 

Van het buurtteam Gaanderen 

Al 50 jaar lang verantwoordelijk voor de Kinderspelen 

Tv-Gelderland heeft op Koningsdag 

Arnold Böhmer als allereerste Gelder-

lander verrast met een mooie broche 

vanwege zijn inzet voor Koningsdag in 

Gaanderen.  

 

In De Gulden Gelderlander 

gaat presentator Jochem van 

Gelder de provincie in om 

Gelderlanders te verrassen 

met een Gulden Gelderlan-

der: een vergulde broche.  

 

Bijzondere prestatie 

De broche is een speciaal in 

het leven geroepen versie van 

het welbekende lintje. De 

Gelderlanders die hiermee 

verrast worden, zijn niet zo-

maar Gelderlanders. Het zijn 

inwoners die een bijzondere 

prestatie hebben geleverd, 

hun steentje bij hebben ge-

dragen aan de provincie. 

Kortom: de visitekaartjes van Gelder-

land. Al 50 jaar zet Arnold zich in om de 

kinderen uit Gaanderen op Koningsdag 

een mooie dag te laten beleven. Arnold 

maakt zelf de Oudhollandse spellen 

waarmee generaties kinderen zich ver-

maken. Arnold is elke Koningsdag (en 

vroeger Koninginnedag ) als eerste voor 

dag en dauw op het terrein om de kin-

derspelen mogelijk te maken.  

 

Niet zomaar een keuze 

Buurtplein werd benaderd door TV Gel-

derland met de vraag of wij nog vrijwilli-

gers wisten die een pluim verdienden. Ik 

was erg blij dat TV Gelderland uit het 

grote aanbod dat zij kregen, Arnold ge-

kozen heeft. Hij heeft dit meer dan ver-

diend. Het had nog wat voeten in de 

aarde om Arnold om de tuin te leiden 

om hem te kunnen verrassen, maar met 

hulp van zijn vrouw, Bennie Ernst en an-

deren is het toch gelukt!  

 

Van harte gefeliciteerd, Arnold! 

Bennie Ernst heeft namens het Oranje-

comité op tv uit de doeken gedaan wat 

Arnolds verdiensten zijn. Arnold was blij 

verrast om Jochem van Gelder op de 

stoep te vinden. Vanuit Buurtplein: Ar-

nold,  harte gefeliciteerd met de Gulden 

Gelderlander!  

Het spreekuur van de 

WAO-club Achterhoek 

gaat gewoon door. U 

kunt hiervoor een 

afspraak maken.  

Valt u onder de doelgroep?  

U kunt dan terecht met vragen rondom 

sociale zekerheid, belastingen en 

toeslagen.  

Voor het maken van een afspraak kunt 

u bellen op maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag rond 13.00 uur.  

Het telefoonnummer is: 06-48284578 

en de spreekuren zijn tussen 13.00 uur 

en 17.00 uur.  

 

Let op: dit spreekuur is geen 

vervanging voor het buurtcoachteam.  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

In verband met de 

maatregelen tegen het 

Corona-virus zijn al onze 

wijkcentra tot en met 20 mei 

gesloten. Kijk op 

 www.buurtplein.nl voor de 

meest actuele informatie 

Informatiebord  
Gaanderense korenmolen  

Heeft u hem al gezien? Sinds vori-

ge week staat er een informatie-

bord aan de Watertapweg in Gaan-

deren (ter hoogte van de Hoge-

weg). Het bord vertelt het verhaal 

van de Gaanderense Korenmolen 

die op deze plek stond van 1875 

tot ongeveer 1920. Dus bent u 

geïnteresseerd in een korte ge-

schiedenisles over uw directe 

leefomgeving? Fiets er dan vooral 

eens langs! Het informatiebord is 

geplaatst op initiatief van histori-

sche vereniging Gander en kwam 

tot stand in samenwerking met 

gemeente Doetinchem.  

Arnold Böhmer is op Koningsdag door TV Gelderland welverdiend in het zonnetje gezet 

Foto: Frits Kruisselbrink 

De gebiedsvisie Gaanderen met Buitengebied  

is te vinden op: 

www.omgevingswetdoetinchem.nl 

KiVaDa 2020 afgelast 

Alle evenementen in 2020 tot 1 septem-

ber afgelast vanwege het coronavirus. 

Met pijn in ons hart moeten wij jullie me-

dedelen dat KiVaDa 2020 niet door kan 

gaan. Er zijn  te veel mensen betrokken 

bij dit evenement en de gezondheid van 

deze mensen kunnen we niet waarbor-

gen. We kunnen op dit moment niks an-

ders doen dan afwachten, zoveel moge-

lijk thuis blijven en ons aan de nieuwe 

regels houden. We hopen dat iedereen 

het goed maakt en dat ongeacht deze tijd 

iedereen straks toch nog een hele fijne 

zomervakantie heeft.  

Organisatiecomité KiVaDa Gaanderen 
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Tijdelijk Zorghotel bij St. Jozef voorlopig nog nodig

Het Zorghotel Achterhoek voor coronapatiënten bij Sensirelocatie St. 
Jozef ontvangt, sinds de opening in april, een gestage stroom van pa-

tiënten. “We zien nu wel een afname, net als in de rest van het land, maar 
het blijft voorlopig zeker nog nodig,” aldus Arend Pleysier, woordvoerder van 
Sensire. 

Sensire coördineert de zorg in het 
zorghotel. Pleysier: “Er zijn veel orga-
nisaties in de regio bij betrokken, zoals 
verpleegzorg- en medische zorgor-
ganisaties, huisartsenpraktijken en-
zovoort. De samenwerking met al die 
partijen verloopt goed. We zijn blij dat 
het er is.” 
 
En de Slingebeek dan?
Hoe zit het dan met de oorspronkelijke 
functie van de nieuwe locatie, de Slin-
gebeek? Komen er nu zorgplaatsen 
in de knel? “Door de coronacrisis is er 

momenteel nauwelijks vraag naar deze 
extra zorgcapaciteit. De organisaties 
die er gebruik van gaan maken, kunnen 
hun cliënten momenteel allemaal zelf 
een plek bieden”, aldus Pleysier. 
 
Hoe lang nog?
Hoe lang de Slingebeek nog als zorg-
hotel in gebruik blijft, hangt af van hoe 
lang het coronavirus nog rondwaart 

en dat zal alleen de tijd leren. “Zeker is 
dat het voorlopig nog voortduurt. Mo-
menteel is het vrij rustig in het zorgho-
tel en we hopen natuurlijk dat dat zo 
blijft. We blijven in elk geval voortdu-

rend over de situatie in gesprek met 
alle betrokkenen. We doen gewoon 
wat nodig is.”

tekst en foto: Astrid van Beveren

Hoe kun je als vrijwilliger de biodiversiteit 
in het landschap vergroten?
Biodiversiteit, oftewel genoeg verschillende soorten planten en dieren in het landschap, heeft meer invloed op ons 

leven dan je misschien zou denken. Zo draagt alleen al de rol van bijen bij bestuiving van land- en tuinbouwgewas-
sen één miljard euro per jaar bij aan de Nederlandse economie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Je hoeft dus 
geen bijzondere natuurliefhebber te zijn om het belang van biodiversiteit te erkennen. Landschapsbeheer Gelderland 
biedt op 25 mei en 8 juni een online cursus aan voor wie ook wat wil doen om de biodiversiteit te helpen vergroten. 

Op maandagavond 25 mei en 8 juni van 
20.00 - 21.00 uur kun je deelnemen aan 
een online cursus voor vrijwilligers uit 
Doetinchem en omstreken, met als the-
ma biodiversiteit. Aansluitend kun je tot 
half tien nog vragen stellen via de chat-

functie. De docent is Nomi Havelaar van 
Landschapsbeheer.  Benodigdheden: 
een computer met geluid (webcam is 
niet nodig).  Werkwijze: na aanmelding 
krijg je via email alle informatie en de 
link naar de online omgeving. 

Veldwerk
Landschapsbeheer hoopt in sep-
tember na de lessen ook het veld in 
te kunnen gaan. Dit hangt af van de 
situatie rond corona. 

Aanmelden kan via een mail:  
info@landschapsbeheergelderland.nl 
o.v.v. ‘cursus Doetinchem’. 
Graag voor 15 mei. 

Bijen leveren één miljard 
euro per jaar op bij de 
bestuiving van land- en 

tuinbouwgewassen

❛

❜

“We doen wat nodig is”❛ ❜

Coachingstraject de Ideale vader
Iedere vader heeft zijn eigen superkracht.
Kun jij wel wat superkracht gebruiken?

Laatst werd ik gebeld door Leo. Zijn vrouw kende mij via horen zeggen en 
had hem geadviseerd om contact op te nemen. Samen hadden ze twee 

kinderen. Een jongen van 6 en een dochter van 12 jaar. Na over wat algeme-
ne zaken te hebben gesproken gaf hij schoorvoetend toe zich meer en meer 
terug te trekken bij de opvoeding. Dat gaf de nodige wrijving tussen hem 
en zijn vrouw, maar ook met de kinderen. “Mijn vrouw en ik hebben er na-
tuurlijk wel over gesproken, maar in plaats van dat het ons dichter bij elkaar 
bracht, kwamen we juist verder van elkaar te staan.”

“Vroeger vond ik het fijn om thuis te 
komen”, vertelde hij, “en ging het op-
voeden mij redelijk goed af. Maar de 
laatste jaren merk ik dat het me steeds 
meer energie kost, en ik me vaker te-
rugtrek binnen het gezin. Ik vind dat 
jammer, maar heb geen idee hoe ik dit 
kan veranderen. Ik heb het gevoel dat 
ik tekortschiet en voel me schuldig.” 
Ik merkte dat hij wat terughoudend 
was bij het idee dat een buitenstaan-
der hem hiermee kon helpen. Na hem 
wat vragen te hebben gesteld was het 
ijs gebroken en spraken we af voor een 
intakegesprek. 

Zijn motivatie: “Het spreekt mij aan 
dat ik tijdens elke fase kan aangeven 
om wel of niet door te gaan. Dat maakt 
dat ik de touwtjes in handen hou. Dat 
vind ik fijn”.  Inmiddels heeft Leo het 
coachingstraject afgerond. “Ik wou 
dat ik eerder aan de bel getrokken 
had. Ik snap nu veel beter wat er fout 
kan gaan bij onderlinge gesprekken. 
En hoe ik dat kan oplossen waardoor 
er veel meer ruimte is om samen leuke 
dingen te doen. Ik krijg mijn energie 
weer terug.”

Kun jij, net als Leo, ook hulp gebruiken?

 Juist nú, in deze tijd van crisis, wordt 
er een beroep gedaan op je vaderlijke 
krachten.
 
Je hebt je werk, je dingetjes thuis, en 
dan ben je óók nog vader! Wees ge-
rust. Je bent echt niet de enige! Ik heb 
al diverse vaders mogen helpen om 
hun balans terug te vinden waardoor 
ze weer meer plezier in het vaderschap 
kregen. En… meer energie hadden om 
samen leuke dingen te ondernemen.
 

Tijdens het coaching traject De Ideale 
Vader gaan we, naast een stappen-
plan, ook in op jouw specifieke vragen. 
Vader ben je voor het leven. Voor je 
kind(eren) doe je alles. Dus ook hulp 
vragen.
 
Meer weten? Maak nu een afspraak 
voor een korte vrijblijvende kennisma-
king via info@miranda-meijer.nl 
Hartelijke groet,
Miranda Meijer - kindercoach (Kind in 
Kracht coach)
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Colofon

Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van 
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie 
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Miranda Meijer
Vormgeving 
Natasja Venhorst
Astrid van Beveren
Cartoon
Studio Wimmel
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2020 Tekst Oké

Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode

Financieel bijdragen 
De Gaanderbode valt gratis op de 
mat in Gaanderen. Financiële bijdra-
gen zijn welkom om dit te kunnen 
blijven doen. Geven en ontvangen 
blijven zo in balans. Een vrije gift 
doe je eenvoudig via de website: 
gaanderbode.nl/doneren.

Gaanderense korenmolen 
herleeft op infobord

Oudheidkundige Vereniging 
Gander heeft, in nauwe sa-

menwerking met de gemeente Doe-
tinchem, weer een stukje historie 
laten herleven. Aan de Watertap-
weg, hoek Hogeweg-Binnenweg is 
een informatiebord geplaatst met 
daarop een topografi sche kaart 
uit 1905 waarop de plaats van de 
korenmolen en het Möllepad nog 
staan aangegeven en een luchtfoto 
uit 2019 waarop het (nieuwe) Mul-
lepad en het nieuwe natuurterrein 
De Watertap worden aangegeven. 
Tevens is een door Wim Land ge-
maakte artist impression van de 
korenmolen weergegeven. 

De plaatsing van het bord is jammer 
genoeg niet met een offi  ciële ont-
hulling gepaard gegaan vanwege 
de coronacrisis, maar het zou zonde 
zijn dit informatieve bord aan de, 

juist nu veel aanwezige, wandelaars 
te onthouden.    OKV Gander hoopt 
dat dit bord de belangstelling voor 
Gaanderens geschiedenis zal sti-
muleren. Voor wie er meer over wil 

lezen: in de komende mei-uitgave 
van de Kronijck, het kwartaalblad 
van de Historische Vereniging Deu-
tekom en OKV Gander wordt deze 
geschiedenis beschreven.

Voedselbankactie 
Parochiële Caritas 
Instelling

De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de geloofsgemeen-
schap Augustinus-Martinus in Gaanderen bedankt alle gulle gevers die 

in de Goede Week levensmiddelen in de kerk brachten. 

Hiervan konden zij vier pakketten ma-
ken voor mensen die - zeker in deze 
tijd - een extra steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Ook konden ze het 
mooie bedrag van € 75 uit de collecte-
kist van  de Caritas aan de vrijwilligers 
van de Voedselbank Doetinchem-We-
hl-Gaanderen overhandigen. Ook na-
mens hen: bedankt! 

Hulp blijft welkom
Uw hulp voor de Voedselbank blijft 
welkom want er zijn helaas steeds meer 
mensen in onze omgeving die voor hun 
wekelijkse boodschappen afh ankelijk 
zijn van de Voedselbank. U kunt uw gift 
deponeren in de collectekist van de Ca-
ritas, bij de Mariakapel in de St. Marti-
nuskerk.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Hebt u zelf hulp nodig of kent u ie-
mand die extra ondersteuning nodig 
heeft (fi nancieel of sociaal)? Mis-
schien kan de PCI u helpen. 

Ook dan kunt contact opnemen via 
bovenstaand telefoonnummer of met 
de contactpersoon van de PCI-werk-
groep in Gaanderen: 06-57284582.

Kerkvieringen via 
internet

De parochie Maria Laetitia biedt opnieuw besloten vieringen 
aan, die uitgezonden worden via www.kerkomroep.nl. Dit 

omdat er tot tenminste 31 mei geen openbare vieringen in de ker-
ken zullen zijn. Er zijn vieringen vanuit Doe-
tinchem en vanuit Gaanderen.

Pastoor Hans Pauw gaat alle weekend-
vieringen voor vanuit de OLV Tenhe-
melopneming in Doetinchem. Ook zijn 
er vieringen te beluisteren op woens-
dagavond 19.00 uur, vrijdagochtend 
10.00 uur en zaterdagochtend 8.30 
uur. Vanuit de St. Martinuskerk in 
Gaanderen worden ook besloten vie-
ringen aangeboden en wel op:

•  Zondag 24 mei 9.30 uur.  Besloten 
inspiratieviering vanuit het evan-
gelie-verhaal van Johannes:  The-
ma Jezus bidt voor ons allemaal. 
Voorgangers:  Leny Helmink en 
Karin Pouwels. Muzikale inter-
mezzo’s met mooie liederen van 
CD. 

•  zondag 31 mei, 9.30 uur. Eucharis-
tieviering Pinksteren met pastoor 
Hans Pauw. Muzikale intermez-
zo’s met zang van 4 zangers van 
het gemengd koor onder leiding 
van Ben Simmes.

Hoe kan ik de vieringen beluisteren?
De vieringen zijn rechtstreeks te be-
luisteren wanneer u naar www.ker-
komroep.nl gaat en dan de kerk op-
zoekt van waaruit de viering wordt 
aangeboden. Van deze vieringen zal 
ook steeds een aantal boekjes in de 
Mariakapel komen te liggen om mee 
te nemen en bij de uitzendingen te 
kunnen meelezen.

Nieuwsbrief Gaanderense geloofs-
gemeenschap
Lees hier de nieuwsbrief van de 
Locatieraad en Pastoraatsgroep 
H. Augustinus - Martinus Ge-
loofsgemeenschap Gaanderen: 
maria-laetitia.nl/nieuwsbrief-au-
gustinus-martinus-geloofsgemeen-
schap-gaanderen

Foto: Frits Kruisselbrink

e parochie Maria Laetitia biedt opnieuw besloten vieringen 
aan, die uitgezonden worden via www.kerkomroep.nl. Dit 

omdat er tot tenminste 31 mei geen openbare vieringen in de ker-
ken zullen zijn. Er zijn vieringen vanuit Doe-
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Met een rechts brein in het ‘linkse’ onderwijssysteem
Boek over beelddenkers: ‘Als kwartjes vallen’

Natasja Esmeijer begeleidt kinderen in haar praktijk Beeldig Brein in 
Zelhem én wekelijks in Gaanderen.  Ze heeft een begrijpelijk, over-

zichtelijk en praktisch boek geschreven over hoe beelddenkers, waaronder 
veel hoogbegaafden, dyslectische en nog meer ‘anders lerende’ kinderen 
(en volwassenen) denken en leren. Dit is een eye-opener voor ouders, 
scholen en begeleiders, voor hoe deze kinderen wél tot leren kunnen komen. 
Zodra je begrijpt hoe de hersenen van deze kinderen werken is het vaak vrij 
makkelijk om veel leer- en leefproblemen de baas te worden.  

De laatste jaren wordt er in de me-
dia van alles gezegd over onderwijs, 
thuiszitters, lerarentekort, te veel 
kinderen met dyslexie en ADHD/
ASS-diagnoses. De oplossing van 
deze problemen wordt vaak gezocht 
in zijinstromers en werkdrukverla-
ging. Wat nu als we het probleem 
eens bij de basis aan zouden pak-
ken? Kennis en inzicht in hòe kin-
deren leren. En dan gaat het niet 
om de grootste groep kinderen, de 
‘taaldenkers’, die passen prima in het 
huidige onderwijsplaatje. Er is echter 
een minder grote groep, ongeveer 20 
% van de leerlingen, die niet vooral in 
woorden maar in beelden denkt. 

Creatieve en vaak briljante breinen
Dit zijn vaak slimme, creatieve brei-
nen die, met de vaardigheden die zij 
bezitten, in het huidige onderwijs-
plaatje niet uit de voeten kunnen. Zij 
willen eerst weten wat ze gaan leren, 
hoe dat past bij wat ze al kennen, 
waarom ze het moeten leren en waar 
ze het voor gaan gebruiken. Als aan 
deze voorwaarden voldaan is zijn het 
briljante leerlingen. Op school wordt 
de lesstof echter stap voor stap 
aangeboden waarbij er niet verteld 
wordt wat het einddoel is en waarom 
je het moet leren. De informatie kan 
dus niet gekoppeld worden aan eer-
dere ervaringen, waardoor die door 
het hoofd gaat zweven en zo langza-
merhand de boel verstopt. 

‘Ik doe het vast verkeerd’
Naast creativiteit en associërend 
denkvermogen hebben deze kinderen 
ook een groot rechtvaardigheidsge-
voel waardoor zij snel de fout bij zich-
zelf leggen en niet bedenken dat zij 
zich niet aan het systeem moeten aan-
passen maar het systeem zich aan hen 
zou moeten aanpassen. Dit zou dus de 
oplossing kunnen zijn van het leraren-
tekort: leraren vinden het weer leuk 
om les te geven omdat ze alle kinderen 
begrijpen en minder tijd kwijt zijn aan 
eindeloze uitleg die toch niet aankomt. 
Minder thuiszitters omdat deze kinde-
ren vanaf het begin les krijgen op hùn 
manier. Minder ADHD/ASS/dyslexie 
omdat er minder labeltjes nodig zijn 
voor kinderen die deze stoornissen ei-
genlijk niet bezitten maar via dit label-
tje tenminste hulp kunnen krijgen. 

Hulp voor kinderen die nu vastlopen
Helaas is het nog niet zover. Gelukkig 
is er in Gaanderen een plek waar kinde-
ren die niet in het systeem passen en 
vastgelopen zijn in het onderwijs te-
recht kunnen, namelijk het K.i.K.-ate-
lier van Miranda Meijer. Hier krijgen 
kinderen de kans om zichzelf weer te-
rug te vinden en in alle rust te werken 
aan het behalen van hun diploma of de 
terugkeer naar het reguliere onderwijs.

Om te zorgen dat kinderen niet naar 
het K.i.K.-Atelier zouden hóeven te 
gaan, is inzicht en kennis nodig bij de 

leraren en natuurlijk bij de ouders, 
over hoe beelddenkers denken en hoe 
zij tot leren kunnen komen. Daarvoor 
is er nu het boek BEELDDENKERS, 
Als kwartjes vallen… van Natasja Es-
meijer, waarin alle aspecten van het 
beelddenken uitgelegd worden. Een 
duidelijke handleiding voor ouders èn 

leerkrachten hoe ze hun beeldden-
kende kind het beste op kunnen voe-
den en les kunnen geven.  

Kijk voor meer informatie op 
www.natasjaesmeijer.nl. 
Het boek is ook te verkrijgen bij het 
K.i.K.-atelier van Miranda Meijer. 

Hoe kan het dat zoveel kinderen met een enorme potentie niet meekomen in het onderwijs? 
Dat ze vastlopen, onderpresteren of - in het ergste geval - ziek en gefrustreerd helemaal niet 

meer naar school gaan? Natasja Esmeijer begeleidt al ruim zeven jaar deze kinderen in haar praktijk 
Beeldig Brein, zag schrijnende gevallen  en schreef een boek om ze te helpen. 

“Natasja Esmeijer heeft baanbrekend werk verricht door in haar boek helder te formuleren welke leer-
strategieën voor welke leerlingen geschikt zijn en waarom. Ze heeft zich een weg gebaand door de ‘jun-
gle’ van theorieën en onderzoeken en voor ouders en leerkrachten een ‘begaanbaar pad’ gecreëerd met 
veel praktische handreikingen.” Drs. Elisabeth Verheij, taaldocent en eigenaar bureau Elvé Services.

Bennie Jolink in het voorwoord: “Beelddenken, wat is dat eigenlijk? Ik moet zeggen dat ik daar 
altijd een heel ander idee over had. Ik dacht: beelddenkers zijn mensen die heel beeldend kunnen 
denken, iets waar ik ook goed in ben. Maar het is veel meer dan dat, je hele denken gaat anders. 

Net zoals je links- of rechtshandig kunt zijn, kun je ook links- of rechtsbreinig zijn.”

Boek over beelddenkers helpt ouders én leer-
krachten van kinderen die andersom denken

atasja Esmeijer begeleidt kinderen in haar praktijk Beeldig Brein in 
Zelhem én wekelijks in Gaanderen.  Ze heeft een begrijpelijk, over-

zichtelijk en praktisch boek geschreven over hoe beelddenkers, waaronder 
veel hoogbegaafden, dyslectische en nog meer ‘anders lerende’ kinderen 
(en volwassenen) denken en leren. Dit is een eye-opener voor ouders, 
scholen en begeleiders, voor hoe deze kinderen wél tot leren kunnen komen. 
Zodra je begrijpt hoe de hersenen van deze kinderen werken is het vaak vrij 


