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De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

2 september 
Kopij en advertenties inzenden kan tot 

27 aug tot 12.00 uur 

Goed nieuws! Op 24 juli komt de Zomervis-

karavaan weer naar Sluis De Pol.  

 

Vorig jaar hebben maar liefst 76 kinderen 

deelgenomen aan deze unieke gelegenheid 

om met de hengelsport kennis te maken. Hen-

gelsportvereniging De Oude IJssel (HSV DOIJ) 

heeft zich ook dit jaar weer aangemeld en 

heeft inmiddels de bevestiging ontvangen dat 

het door kan gaan.  

 

Er is een speciaal coronaprotocol opgesteld 

voor de veiligheid. De visvereniging is samen 

met vrijwilligers van HSV De Rietvoorn 

(Doetinchem) en HSV Wisch (Terborg) aanwe-

zig om te helpen. De Viskaravaan is een actie 

van Sportvisserij Nederland om kinderen en-

thousiasme bij te brengen voor de waterkant. 

Ze komen met een auto met aanhangwagen 

vol visspullen en geven uitleg.  

 

Informatie 

Heb je ook interesse in de hengelsport en/of 

wil je deelnemen aan de Zomerviskaravaan, 

neem dan contact op met HSV De Oude IJssel. 

Gegevens zijn te vinden op www.hsvdoij.nl.  

De Zomerviskaravaan komt weer 
Op 24 juli mogen kinderen komen hengelen bij de Sluis 

"Elk idee of feedback helpt" 
Samen zorgen we voor de  Gaanderense  

ondernemersbelangen in gemeente en regio 

Samenwerken en versterken 

Als ondernemer werk je vaak meer 

voor je eigen bedrijf dan dat je samen-

werkt met andere ondernemers. Het is 

dan goed dat gemeente en onderne-

mersverenigingen aan je economische 

belangen in gemeente en regio den-

ken. Daarvoor is een kleine, strategi-

sche 'club' actief, het Economisch 

Overleg Doetinchem (EOD). Elke twee 

maanden komen zij bij elkaar. Ze over-

leggen om 'gebiedsoverstijgende eco-

nomische acties af te stemmen en aan 

te jagen'. Oftewel zorgen dat onderne-

mers, overheden en dergelijke samen-

werken om ondernemen in de regio zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Ondernemersclub in Gaanderen 

Het EOD werkt vanuit het team Econo-

mie van de gemeente Doetinchem. Op 

vrijdag 15 mei was de vorige bijeen-

komst van het EOD, in juli (waarschijn-

lijk) de volgende. Ook Gaanderen is 

hierin vertegenwoordigd. Nu de Gaan-

derense ondernemersfederatie OFG 

inactief is, neemt een afgevaardigde 

vanuit de Denktank Ondernemers 

Gaanderen (DOG) deel aan het EOD. 

Denk en doe je ook mee? 

De denktank is overigens blij met ver-

sterking om de ondernemersbelangen 

in Gaanderen te behartigen. Heb je als 

ondernemer dan ook zin en de behoef-

te om mee te luisteren, denken, feed-

back geven of anders bij te dragen? 

Wat je ook te bieden hebt: welkom! 

Neem gerust contact op. Dat kan via 

 secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl 

(dit is tijdelijk het mailadres voor de 

denktank). 

 

Wat doet het Economisch Overleg 

Doetinchem (EOD)? 

De doelstelling van het Economisch 

Overleg Doetinchem is: 

• Informatie- uitwisseling tussen on-

dernemers en gemeente Doetinchem 

over de economie in Doetinchem 

• Gezamenlijk ontwikkelen en uitvoe-

ren van activiteiten op economisch 

gebied in Doetinchem 

• Voorbereiden en agenderen 

van economische onderwerpen voor 

lokale en regionale overleggen en be-

sturen 

• Aangaan van een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid voor 

de verbetering van de economie en 

het welzijn van de inwoners van 

Doetinchem. 

 

Wie zitten in het EOD? 

Aan dit overleg nemen deel: 

• de wethouder economie van de ge-

meente Doetinchem, 

en een vertegenwoordiger vanuit: 

• IG&D (Vereniging Industrie, Groot-

handel & Dienstverlening) Doetinchem 

• Ondernemersvereniging Doetinchem 

• Centrummanagement Doetinchem 

• Denktank Ondernemers Gaanderen  

• de Wehlse Ondernemersvereniging 

• MKB Nederland 

• team Economie vd gemeente 

 

Informatie ontvangen? 

De denktank heeft een nieuwsbrief 

met veel relevante informatie. Krijg je 

hem nog niet, abonneer je dan via  

secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl.  

Als ondernemer in Gaanderen heb je 

er waarschijnlijk baat bij dat je belan-

gen zo goed mogelijk worden behar-

tigd in de gemeente en de regio.  

 

Zo spitst bijvoorbeeld de campagne 

Koop Lokaal zich vooral toe op onder-

nemers in de Doetinchemse binnen-

stad. Hoe zorg je dat ook Gaanderen-

se winkeliers hiervan kunnen profite-

ren?   

 

Het Economisch Overleg Doetinchem 

(EOD) maakt werk van ondernemers 

belangen in de regio. Daar heeft 

Gaanderen dus vooral wat aan wan-

neer er dan ook vanuit Gaanderen 

iemand deelneemt aan het EOD. 

Daarin voorziet momenteel Miranda 

Meijer van de Denktank Onderne-

mers Gaanderen.  

 

Daarnaast neemt onder meer de wet-

houder Economie deel aan het EOD, 

evenals andere ondernemers- en be-

langenverenigingen uit de regio. 

 

Door als Gaanderense ondernemer 

van je te laten horen bij de Denktank 

Ondernemers Gaanderen, vergroot je 

de Gaanderense invloed in het EOD. 
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De beste stuurlui… als jij nu stuurt, 

ben ik wel lui. 

 

Iedereen wil dat er iets gebeurt, maar 

niemand heeft tijd, zin of zegt de vaar-

digheden te hebben om het te kunnen. 

Of iedereen geeft je adviezen maar als 

je vraagt om je even te helpen… ho 

maar. 

 

Wat ik onlangs tegenkwam was voor 

mij een nieuwe: "Ik denk dat je niks 

aan mij hebt want ik heb geen bestuur-

lijke kwaliteiten." Als antwoord op 

mijn vraag: Wat zou je kunnen en wil-

len doen, eventueel? Wat heb je te 

bieden. Mijn rechter hersenhelft gaat 

dan meteen aan het werk. Wat gaat er 

in het hoofd om van deze persoon? 

Aannames zijn gevaarlijk: ze denkt dat 

ze niet goed genoeg is? Ze denkt dat ik 

haar vraag voor een bestuur? Zij heeft 

dus een beeld bij wat een bestuur is. 

Wat besturen is, en hoe je dat dan 

moet doen. In plaats van hoe zij dat 

zou kunnen en willen doen. En als er 

één persoon zo denkt, zijn dat er vast 

meer. Het is natuurlijk best een goede 

smoes om geen bijdrage te hoeven 

leveren aan een fijne samenleving, 

werkomgeving. O wacht, nu zie ik het, 

ze probeert mij zo af te poeieren!! Zo 

makkelijk gaat dat niet. Ha, betrapt! Ik 

zal eens even een antwoord typen… 

 

Aannames zijn gevaarlijk. 

Ik weet het en toch doe ik het ook. 

Gelukkig lees ik een mail altijd nog 

even na voor ik het verstuur. Ik heb er 

natuurlijk geen ene bal mee te maken 

waarom iemand iets wel of niet wil 

doen. En ze had al aangegeven wat ze 

wel wilde blijven doen: feedback ge-

ven. Heel belangrijk. 

 

Toch zette het mij wel aan het denken. 

Wat als er echt mensen zijn die afha-

ken als je ze vraagt voor bijvoorbeeld 

een functie in het bestuur van een ver-

eniging of dorpsraad of wat dan ook, 

omdat ze denken toch niets te kunnen. 

Of niet voldoen aan… Een gegeven 

van deze tijd is ook, dat het steeds las-

tiger is mensen te krijgen die willen 

besturen. Die willen leidinggeven zon-

der er een cent voor te krijgen. Maar 

wel tegen ongezouten feedback en 

adviezen moeten kunnen.  

 

 

 

Vandaar dat ik het omdraai. In mijn 

werk maar ook in andere functies. 

Ik geef aan wat ik kan en wil doen. En 

dat is altijd datgene wat mij makkelijk 

af gaat. Of toch al moet doen. Zeker 

als ik er niet voor betaald word.  

 

Doe wat je leuk vindt 

Als iedereen namelijk doet wat ie leuk 

vindt, wat ‘m makkelijk af gaat, of mis-

schien wel juist wat je moeilijk vindt 

omdat je in je vrije tijd naar uitdagin-

gen zoekt, dan kan iedereen een bij-

drage leveren. Aan een heel fijn dorp, 

in ons geval. Want de gemeente 

Doetinchem wil best wel helpen, maar 

het initiatief moet vanuit de bewoners 

en de ondernemers komen. Wij moe-

ten het doen. Allemaal een stukje is 

niet veel, kost een beetje tijd en ener-

gie. Dat kan er wel af toch?! De tijd van 

enkele senioren die alle karren trekken 

en de rest lift lekker mee, is voorbij. 

 

De beste stuurlui, laten zien wat ze 

kunnen. Eerst sturen, dan genieten. 

 

Vanuit je hangmat. ;-) 

Dorpsraad en daad 

 

Door de focus op alles rondom corona 

zou je bijna denken dat er verder niets 

meer gebeurt. Niets is minder waar. 

 

Omgevingsvisie 

Hoe zit het ook alweer? Op dit mo-

ment zijn we als gemeente druk bezig 

met de omgevingsvisie voor Doetin-

chem. Deze langetermijnvisie is onder-

deel van de Omgevingswet, die in 

2022 ingaat. 

 

In de omgevingsvisie staat hoe we wil-

len dat Doetinchem er in de toekomst 

uitziet. De deelvisie van Gaanderen en 

buitengebied is klaar. Dit is géén defi-

nitief plan. Onderdelen ervan worden 

gebruikt om uiteindelijk tot één omge-

vingsvisie te komen. 

Bekijk de resultaten van het Ontwer-

pend Onderzoek in het deelgebied 

‘Gaanderen’ én geef je reactie via om-

gevingswet@doetinchem.nl. Vermeld 

hierbij s.v.p. op welke deelvisie jij rea-

geert. 

 

Hier vind je het rapport: https://

omgevingswetdoetinchem.nl/

omgevingswetdossier/rapporten-

deelgebieden/ 

Oplossingen vinden 

De deelvisies simpelweg samenvoe-

gen, gaat niet. Dit komt omdat er bij 

sommige gebieden overlap is. Vandaar 

het Stad en Land-debat in het najaar: 

mening geven en ideeën delen. Mede 

daarom blijft de mening van jou als 

inwoner of ondernemer van onschat-

bare waarde. Waar het eerst vooral 

ging om jouw woon- of werkgebied, 

kun je nu ook meepraten over andere 

gebieden in Doetinchem. Na afloop 

van het Stad en Land-debat wordt alle 

inbreng en ideeën verwerkt tot een 

eerste concept-omgevingsvisie, die je 

in het voorjaar van 2021 kunt inzien. 

 

Vakantie 

Als Dorpsraad gaan we nu even met 

vakantie. Woensdag 2 september zit-

ten wij als dorpsraad weer bij elkaar. 

Zeer waarschijnlijk gewoon weer bij de 

Trefkuul. Heb je ons iets te vertellen of 

laten zien, stuur dan even een mail 

naar info@dorpsraadgaanderen.nl dat 

je wilt komen en dan ben je van harte 

welkom. Spontaan binnenvallen kan 

deze keer tussen 20.00 en 21.00 uur. 

Wij wensen jullie een hele fijne zomer.  

 

Geniet ervan! 

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. 
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Hartjes BINGO UPDATE

Vanaf donderdag 2 juli 2020 beginnen we weer met de Bingo Avonden bij Café & Zalencentrum Hartjes. We kunnen dus einde-
lijk weer de ballen laten rollen. Belangrijke Corona spelregels zijn: U moet gezond zijn dus geen koorts, snotterig en of verkou-
den.U hoeft zich niet van te voren aan te melden.Reserveren is niet mogelijk. Er kunnen maximaal 100 mensen naar binnen. 
De zaal gaat open om 18.30 uur de Bingo begint om 20.00 uur. Kom op tijd. VOL = VOL.

Racisme
Door Jos Salemink

Oojah... En dan nog ff dat gekloot over “racisme”  
...of loat ik et eens anders “formuleren” :

“et “toekennen” dan wel “vaststellen” , en of “veronderstellen” van “karaktereigenschappen” , “fysie-
ke capaciteiten” of “geestelijke vermogen” van “individuen” die “verschillend” van “kleur” zun.”  Phoa 
das een bek vol!

Ik zat as atheïst op een gereformeerde school, samen 
met 36! andere blagen in 1 klas. In die dagen hadden 
wiej veur iedereen wel een biejnaam, moar niemand 
kreeg een stempel. Gluuf mien dat et er remoerig an 
toe kon goan, en dat de Meister et der druk met had!
Of iej noe wit, zwart, blauw, of rood was.. arm of 
riek.. aj neet luusteren kreeg iej een ongenadigen... 
tikje over de vingers loaw moar zeggen. Et mooie is 
dat wiej ons dat allemoal goed kunnen herinneren en 
het ook nog steeds prima vind, dat et destijds zo ging. 
Respect veur de juf, respect veur de meister, al von ik 
den ook een lul, moar iej respecteerden um wel!

Hawbo.. was een Chinees... pindaatje neumden wiej 
um, hiej zat der niet met, en wiej ook niet... hiej was 
onze vriend, en as iej an Hawbo kwam dan kreeg iej 
met ons te maken!! ,... hij is nu hersen chirurg in Am-
sterdam! Doutje tung.. was een Indonees ze hadden 
een restaurant an de Waterstroat in Durkum, hij was 
de clown van de klas, neet undat hiej bruun was, moar 
umdat hiej iedereen aan het lachen kon kriegen, en 

as iej an doutje kwam dan kreeg iej met ons te ma-
ken!! Stefan was zoon van schilder ten broeke dat 
was kwasjoris.... Zo hadden wiej nog een: hamertje 
tik, een pindaatje, de kolenboer, jongens van de pie-
zewiet, kleintje kampers, boeren, wouten, schoapen, 
kluitenduikers, amboos, dakdekkers en slopers...

Allemoal Doetinchemers, met respect voor elkaar, en 
iedereen kende zien pappenheimers. In die dagen was 
er geen discriminatie, wel veel humor, lachen om el-
kaars vreemde eigenschappen of afkomst, iedereen 
kon mee eten, en oaveral hing et touwtje uut de brie-
ven bus... As der ruzie was sloeg iej mekaar un de oren, 
moar de andere morgen weer samen noar Heintje een 
ijsje halen! Zo bun ik opgegruuit, en opgevoed, zo ge-
draag ik mie ook nog steeds!! Ik kiek noar mie zelf.. 
ik respecteer alles en iederreen, en net as de meister 
op school ai oe neet gedraag krieg iej een alderjekese 
tikje oaver de vingers. En gluuf mie ik stek de kop eg 
neet in et zand, kiek gewoon in de spiegel en wet van 
mie zelf dat et zo is!

Et mik niet uut wat veur kleur, of ras, moar de uuter-
lijke kenmerken van personen maken de woordkeus in 
de volksmond. Zonder dat er racisme of pesterij aan 

gekoppeld is. umdat ons dat as kind domweg niet biej 
gebracht is.
een rooien,

een sproeten kop,
dikken of dunnen stengel

een valen, de donderstralen
beugelbek, haze lip,
een turk met hazelip

een boer met een beugel..
een bolle

een blauwen op een geile sparta
een langen of krommen

kale, krullenbol, langheur,
blondies, blackies, brownies. ...

pech en geluksvogels
allemoal individuele lieve schatten die op hun manier 

de touwtjes an mekaar knupt.
kiek oe is wat vaker an in de spiegel,

et begint biej oe zelf .. .

aju!

Knarrenhof is de combinatie van 

de hofjes van vroeger met het 

gemak van heden. Hierdoor ontstaat 

een uniek concept van wonen met 

privacy en nabuurschap. Knarrenhof 

is namelijk bedoeld voor mensen die 

het leuk vinden elkaar af en toe te 

helpen, maar hierin geen verplich-

ting willen. Het is een vrijblijvende 

gemeenschap waar je van elkaars 

kennis/kunde en gezelschap profi-

teert. De woningen in Knarrenhof 

zijn levensloopbestendig en zorg 

voorbereid. In iedere hof is, naast de 

eigen woning, berging en terras, een 

gemeenschappelijke ruimte en een 

gemeenschappelijke tuin. 

In Zwolle staan de eerste twee 
hofjes al twee jaar. In Hardenberg 
wordt het volgende hof deze maand 
(juli 2020) opgeleverd. De Meerge-
neratiehofjes van Knarrenhof zijn 
bedoeld voor mensen van 19 tot 
109 jaar. Zo kunnen starters, ou-
dere jongeren, jongere ouderen & 
senioren onder elkaar wonen in een 
levendige gemeenschap waar men 
elkaar kent. Hier helpt men aardige 
buren waar nodig. Niet met zorg, 
maar met aandacht.
 
In Gaanderen zijn ook locaties bekeken 

voor een Hof en is er nu zicht op een 

hele mooie locatie voor Knarrenhof. 

Er wordt met de gemeente gesproken 

over deze locatie. Als er meer duidelijk 

is zal dit gedeeld worden op de website 

van Knarrenhof. Meer informatie of 

aanmelden?

 Zie www.knarrenhof.nl

Knarrenhof: leuk, veilig en onafhankelijk wonen



 

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

NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE. 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
LET OP: Vanaf 1 juli beperkt geopend: zie 
bericht hieronder. 
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 

Yes, we gaan vanaf 1 juli weer beperkt 

open voor een kopje koffie of thee en 

een gezellig praatje. 

 

We starten met kleine groepjes. Graag 

opgeven via telefoonnummer 06-51 01 34 

34. We openen op: 

Woensdag van 10.30 - 11.30 uur 

Donderdag van 14.30 - 15.30 uur 

Vrijdag van   14.30 - 15.30 uur 

Onze vrijwilligers zullen u vragen zich aan 

de voorgeschreven Coronaregels te hou-

den. We hebben de boel een beetje ver-

bouwd (zie foto) zodat we de 1,5 meter 

regel kunnen toepassen. Het toilet kan 

NIET worden gebruikt. 

 

Als u ziek bent of corona klachten heeft 

verzoeken wij u thuis te blijven. 

 

Puzzels en tijdschriften ruilen 

Het puzzel ruil uurtje gaan we herhalen op 

de eerste dinsdag van de maand.  

Op dinsdag 7 juli zullen we de tafels weer 

buiten zetten van 10.00 tot 11.00 uur.  

We willen naast puzzels ook tijdschriften 

ruilen. Heeft u dus tijdschriften gelezen en 

wilt u graag een ander blad lezen, kom 7 

juli en ruil ze om.  

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

 Gezellig en origineel uw feestje vieren met een 

heerlijke HAPJESSTEEN op tafel! De steen is gevuld 

met diverse hapjes en wordt op authentieke Bulgaarse 

wijze verwarmd in uw eigen oven. Informeer bij uw 

vestiging naar het bezorgtarief.  
 

Bestellen en informatie?  

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

Door alle coronamaatregelen is het 

Gaanderhuus nog steeds niet open ge-

weest. Wel hebben we telefonisch, via 

mail en kaartjes contact gehad met onze 

gasten. 

 

Puzzels ruilen 

Ook het puzzel ruiluurtje op 19 mei was 

een succes (zie foto's). We begonnen 

met een paar puzzels maar al snel kwa-

men mensen met tassen vol puzzels om 

te ruilen en weg te geven.  

 

Er kwamen ook verzoeken om dit vaker  

te doen. Dat gaan we dus ook doen. Om 

te beginnen op dinsdag 7 juli. Ook tijd-

schriften kun je dan ruilen. Zie de infor-

matie hieronder.  

Juli 

2 jul 19.30 Start wekelijkse bingoavonden Café Hartjes 

4 jul 10.00-14.00 Open uurtjes K.i.K. Atelier 

5 jul 9.30 Eucharistieviering Past. H. Pauw, St. Martinuskerk 

7 jul 10.00-11.00 
Puzzel- en tijdschriften Ruiluurtje Gaanderhuus, buiten 

voor de deur 

12 jul 9.30 Inspiratieviering speciaal voor kinderen, St. Martinuskerk 

18 jul 19.00 
Eucharistieviering Voorganger Past. M. Smits, St. Marti-

nuskerk 

24 jul 9.00 ZomerVisKaravaan HSV De Oude IJssel 

26 jul 9.30 
Inspiratieviering met intermezzo door Jacqueline Snel, 

St. Martinuskerk 

Augustus 

1 aug  Start voorverkoop Kermis Gaanderen 

15 aug 19.00 
Eucharistieviering Voorganger Past. H. Pauw, St. Marti-

nuskerk 

22 

aug 
15.00 

Woord- en gebedsviering De Pelgrim, geestelijk verzor-

ger Marian Storteler 

28 

aug 
19.00 

Eucharistieviering Voorganger Past. H. Pauw, St. Marti-

nuskerk 



 

Wijknetwerk Gaanderen 

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten 

(0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl 

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpun-

ten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te ma-

ken en te houden.  

 

Wijkbeheerder, Buha: Charlotte van den Berg  

(0314) 377 444, c.vanden.berg@buha.nl 

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en 

ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving 

en afval van de gemeente Doetinchem. 

 

Wijkagent, Politie Doetinchem: Herbert Kreunen  

0900 8844, team.doetinchem@politie.nl 

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten 

met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel 

tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie. 

 

 

Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk 

(0314) 372039, lianne.balk@swd.nl 

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen 

of opmerkingen over uw woning/appartement, woonom-

geving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast. 

 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten:  

Marian Ritzer 

(0314) 375731, marian.ritzer@swd.nl 

Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kunt u terecht 

voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of 

de directe omgeving. 

 

Buurtcoach, Buurtplein B.V.:  Joeri Mentink 

(0314) 216 142, j.mentink@buurtplein.nl 

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het 

gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. 

De buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en wil de 

schakel zijn tussen u en de verschillende instanties.  

Van het buurtteam Gaanderen 

Vanaf 15 juni is de Gaanderbalie weer open, elke maandagavond 

van 17:00 tot 18:30 uur in wijkcentrum De Trefkuul. We vinden 

het fijn dat wij jouw deze hulp weer kunnen bieden. In verband 

met het Coronavirus gelden er andere regels. 

 

Gezondheid staat voorop! 

 

De Gaanderbalie kun je daarom alleen bezoeken als je vooraf een 

afspraak hebt gemaakt.  

 

De afspraak kun je maken per e-mail of telefoon. Wil je hierbij 

kort aangeven wat jouw vraag is? 

 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

Nieuw aanspreekpunt 
Buurtplein in het 
wijknetwerk  
 

Even voorstellen: 
Joeri Mentink 
 
Velen uit Gaanderen zullen 

Maaike van den Brink 

herkennen als het 

aanspreekpunt van het 

wijknetwerk.  

 

Sinds enkele weken is Maaike 

vetrokken bij Buurtplein, 

vanwege het vinden van een 

andere baan. Ik zal haar plaats 

innemen binnen het 

wijknetwerk van Gaanderen. U 

kunt mij bellen op het 

nummer: 0314-216142. 

 

Joeri Mentink 

 

Ook in deze rare tijd blijven de wijknetwerkleden 

gewoon bereikbaar voor u. Wijknetwerk Gaande-

ren is een samenwerking waaraan veel organisa-

ties 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. 

 

Een afspraak maken kan via e-mail of telefoon: 
 

• gaanderen@buurtplein.nl 

• 0314-760142 

 

Heb je koorts, griep- of verkoudheidsklachten? Verzet de afspraak 

dan naar een ander moment. 
 

Daarnaast gelden onderstaande regels: 

 

• Houd ook in het wijkcentrum 1,5 meter afstand van elkaar 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
 

Veel gezondheid en tot ziens op De Trefkuul. 

 

Met vriendelijke groet, 

Buurtteam Gaanderen  

De Gaanderbalie is weer open! 

mailto:t.otten@doetinchem.nl
mailto:m.ariens@doetinchem.nl
mailto:team.doetinchem@politie.nl
mailto:rob.bergevoet@swd.nl
mailto:j.mentink@buurtplein.nl
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OPEN UURTJES  
in het K.i.K. Atelier 

Zaterdag 4 juli  

Tussen 10.00 en 14.00 uur 

Door Jos Salemink 

14 juni  

 

Onze lieven heer hef vremde kost-

gangers. 

 

Dat heur iej hier in de regio regel-

moatig veurbiej kommen in de wan-

delgangen.  

 

Dat wiej hier in Gaander onze eigen 

'dokter Pol' binnen de dorpskern 

hebt wonen kwam mooi an et licht, 

toen de kat van de noabers an werd 

gereden deur een luxe trekker met 

platte karre. 

 

Et arme dierken oaverleafde de ramp 

neet en de buurt blagen stonden der 

biej te liep'm.  

 

Ramptoeristen kwamen van alle kan-

ten opdagen en de dierenambulance 

mos der an te pas kom-

men. Een deur al et 

temuld op straot 

niejschierig geworden 

buurman sloeg et grote 

leed gade en ontferm-

de zich over et poese-

beest. 

 

"Potverdikke.. Der zat 

nog beweaging in de 

wieters leavenloze plu-

zebol.... et 

zal toch 

neet......" 

 

Raps schot buurman op de køkken 

an en kwam trugge met een groot 

mes um veurzichtig 'as een echte 

Chirurg' operatie keizersnee uut te 

voeren. 

 

Een klein wondertje an de Rijksweg 

geschiedde ... 4 van die kleine pluze-

bollekus kwamen ter wereld... 

 

Wat een held! De poeze beeskus 

bunt per dierenambu afgevoerd en 

verkeert in prima conditie! 

 

De Achterhoek is weer een mooi ver-

haal rieker en de held hef der volgens 

Achterkoeks gebruuk een biejnaam 

an oaver gehollen, T B van de keizer-

snee! 

 

Miauw!! 

Beste Gaandernaren, 
 
Deur omstandigheden waren onze 
wandelingen deur Gaander verhin-
derd, soms zit et mee, soms ff te-
gen... 
 
Moar de afgelope wekke, weer ge-
zond en fris... de ondeugende klom-
pen an getrokken um een warme 
oavond neus te halen. Lopend rich-
ting industrieterrein van Gaanderen 
kommen wiej Bennie tegen, jep Ben-
nie Liebrand, natuurluk op 1,5 meter 
afstand  want da mot nog steeds, 
ook hier in Gaander! 
 
Zo vertelt Bennie ons hoe zien busi-
ness is begonnen... 
 
"Ik bun in 1975 begonne as beheerder 
op de VVG kantine , da hek altiet met 
vul plezier gedaon. In 1985 kon ik 
met Marie Antoinette en Herman en 
Annie Arts het café en de zaal aan de 
Kerkstroat besturen. Vanaf die tijd 
hete het 'Arts Liebrand'. 
 
Met de kermis 'koningsschieten' ach-
ter in de wei, welke Gaandernaar hef 
doar niet gestoan. Oaver die tiet zak 
nog wel s een keer een boek skrie-
ven... ha ha.  
 
Bej Arts Liebrand in 't café kwam ook 
de verhuur ant rollen. Dan moest 
John (een wel bekende munt verko-
per uut Gaander) 's avonds de stoe-
len en taofels achter in de olde Ka-
dett naor de mensen brengen. "Doar 
motten we wat met gaon doen!" 
En zo... met dat idee, is Pömke ver-
huur begonnen. 
 
Wiej zun begonnen in het pand van 
de fietsenmaker Theo Holtus, maor 
da was al snel te klein. Toen in pand 
van Vosje Mode an de Kerkstraot , 
maor ook dat werd al snel te klein. 
Dus... weer verhuuze... disse keer 
noar het industrieterrein, Slakweg 
nummer 6. 
 
De groei ging echter deur... dus et 
mos nog iets groter. Phoa...hahaha 

Slakweg 10 was het volgende adres. 
Moar et huld niet op beste Gaander-
naren. Nu hedentendage bezig um 
noar Slakweg 8 te verkassen. 
 
Corona hef helaas roet int eaten ge-
gooid, echter et ondernemmers-
bloed krup woar et nie goan kan en 
der word stappen gezet." 
 
Aangezien wej richting kermistiet 
gaon vroeg ik zo: "Hoe lang hej doar 
alweer een biertje tapt veur ons?" 
 
"Phoa… da's ook alweer 35 joar." En 
dat is heel veel bier aldus de kenner. 
Bennie zit ondertussen niet stil, 5 
joar bej de markthal in Doetinchem 
aanwezig um doar iedereen van een 
hapje en drankje te voorzien tijdens 
de evenementen en beurzen. Sinds 
11 jaor zit zoon Mathieu ook in de 
zaak, met zun drietjes bestieren ze 
het hele verhaal.  
 
Klasse!! 
 
Moeder Arts is nog steeds te vinden 
in de keuken um doar de wereldbe-
roemde chocoladepudding en kouwe 
schotel te bereiden.  
 
Bennie vertelt verder... "Och joa... 
wej doet ook al 30 joar alle buiten-
schoolse activiteiten van het Graaf-
schap College... Samen met Mike 
alweer 11 joar de sporthal in Gaande-
ren... altied lekker bezig!" 
 
Ej heurt ut wel... Bennie is knap druk 
in Gaander en umstreken. Dus beste 
Gaandernaren, geef iej een feest... 
loop us bej Bennie naor binnen. Ze 
hebt alles!... Van verlengsnoer tot 
grote tent...  
 
De tiet tikt verder en zo gezellig dat 
ut is, wensen we Bennie vul succes! 
 
Al wandelend zeg ik tegen Jos: 
"Loaw gauw ons rondje afmaken, 
dadelijk denkt de vrouwluj nog daw 
we in de kroeg zit..." 
 
Tot de volgende... 

De buurt in 
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

" Arts Liebrand" 

Het K.i.K. Atelier is een plek waar je 

je kunt ontwikkelen. Loop jij 

weleens vast op school of op je 

werk?  

 

Ben jij creatief begaafd, hoogsensi-

tief en/of hoogbegaafd en voel je je 

niet altijd begrepen? Kortom, voel 

je je er niet 'helemaal bij passen?' 

Kom dan langs bij het K.i.K. Atelier.  

 

Herken je dit in jezelf of 

in anderen? Dan ben je 

van harte welkom.  

 

Kom dan gezellig langs in 

de open uurtjes bij het 

K.i.K. Atelier. Je kunt dan 

komen kijken hoe het 

hier gaat en wat er ge-

beurt. 

K.i.K. Atelier 

Steverinkstraat 56 

7011 JN Gaanderen  

Miauw!! 

Foto: kittens spooning door Eli Duke, https://www.flickr.com/photos/elisfanclub/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license  
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Met redactionele bijdragen van
Dennis Centen, Jos Salemink, 
 Miranda Meijer, Fred Plass
Vormgeving 
Natasja Venhorst
Astrid van Beveren
Willem Meijer
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.

Kledingwinkel Hippe Kippe 
schenkt 4200 cadeaubonnen aan 
zorgmedewerkers

Alle 78 zorgmedewerkers van woonzorgcentrum De Pelgrim hebben on-
langs een cadeaubon ontvangen van kledingwinkel Hippe Kippe uit Ter-

borg. Ook de zorgmedewerkers van het Slingeland Ziekenhuis en Zorgorga-
nisatie Azora kregen een hart onder de riem.

De winkel schonk in totaal maar liefst 
4200 cadeaubonnen ter waarde van 
€ 15 per stuk. Mede-eigenaar Claudia 
Willemsen uit Gaanderen: “Ik weet 
van dichtbij hoe belangrijk goede 
zorg is en ik wilde juist in deze tijd iets 
bijdragen. Het is geweldig dat er zo 
hard gewerkt wordt in de zorg om ons 
gezond te krijgen én te houden. Er 

gaat terecht veel aandacht uit naar de 
zorgmedewerkers die aan de bedden 
staan, maar voor iedereen in de zorg 
is het nu hard aanpoten. Daarom heb-
ben alle medewerkers van deze drie 
instellingen een cadeaubon van ons 
gekregen. “

“sociaal en creatief ondernemer-
schap”

Claudia Willemsen 
is oprichter van 
kleertjes.com, de 
grootste kinder-
kledingwebwinkel 
van Nederland. Met Susan Veltman 
is ze eigenaar van de pas geopende 
Hippe Kippe winkel aan de Walstraat 
in Terborg. De webwinkel Hippe Kippe 
bestaat al sinds 2006, maar de stenen 
winkel opende op 1 februari dit jaar 
haar deuren. Na een paar enorm druk-
ke weken sloeg de coronacrisis toe en 
was het opeens heel stil.

Claudia: “Ik heb geen vitaal beroep. 
Wat kon ik doen? Tot ik het prachtige 

initiatief van modeondernemer Kamst 
voorbij zag komen: zij schonken ca-
deaubonnen aan twee ziekenhuizen. 
Een voorbeeld van sociaal en creatief 
ondernemerschap. Dit gebaar wilden 
wij ook maken naar onze zorghelden 
en we hopen dat ze er blij mee zijn. Na 
contact te hebben gehad met Azo-
ra, het Slingeland Ziekenhuis en De 
Pelgrim hebben we de symbolische 
uitreiking van 4200 cadeaubonnen 
gedaan.”

Foto door Guido Pelgrim

All lives matter
Door Fred Plass

Begin 2017 ben ik vanuit Amersfoort geëmigreerd naar de Ach-
terhoek. Naar Gaanderen. Ik moet zeggen, dat is mij best beval-
len. Niets anders dan positiviteit. Al snel was ik actief betrokken 
bij de locale afdeling van de ChristenUnie. Een jaar later mocht 
ik als de nummer drie voor de ChristenUnie/SGP meedoen aan 

het politieke debat in Gaanderen. Ik was vooral onder de indruk door een 
vorm van solidariteit “Naoberschap” die in deze streek gemeengoed blijkt 
te zijn. Zoals er in de kerk over werd gesproken. De zorg voor elkaar vanuit 
een oprechte betrokkenheid. Of zoals een ouder gemeentelid vertelde, “het 
is een zegen om te leven in een gemeenschap waar men om elkaar geeft”. Ik 
moet bekennen ik kan het “Naoberschap” nog steeds niet uitspreken.

Een jaar later liep ik in de Aldi. Voor 
mij liep een gemengd koppel. Een 
gekleurde man en een blanke vrouw. 
Er gebeurde iets en ik schoot even te 
hulp. De man keek mij verbaasd aan, 
zoiets vriendelijks had hij nog maar 
weinig meegemaakt vertelde hij. Ik 
moet daar toch steeds weer aan terug-
denken. Hoe kan dat nou. Wij zorgen 
hier toch goed voor elkaar. Of geld 
dat alleen voor mij. Een oudere blanke 

man met wat langer grijs haar en niet 
als je toevallig een kleurtje hebt. All 
lives matter. Al het leven doet ertoe. 
Of hoe zou ik dat in onze lokale taal 
moeten vertalen. Mogelijk gaan wij 
een onzekere periode tegemoet. Een 
periode dat wij elkaar nodig hebben. 
Wat kunnen wij doen om iedereen dat 
gevoel te geven van; het is een zegen 
om te leven in een gemeenschap waar 
men om elkaar geeft.

Op zaterdagen extra Buha brengpunt voor tuinafval in Gaanderen

Past die enorme berg tuinafval niet meer in uw GFT+E (groente-, fruit- en 
tuinafval + etensresten) container? Dan kunt u het op twee plaatsen gra-

tis inleveren: het Buha brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem en sinds 
1 maart bij het extra Buha brengpunt voor tuinafval aan Pierikstraat 16 in 
Gaanderen. 

Openingstijden

Het Buha brengpunt aan de  Roerstraat 
in Doetinchem is geopend van maandag 

tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur. In 
Gaanderen is het Buha brengpunt voor 
tuinafval iedere zaterdag van 9.00 tot 

12.00 uur geopend. Bij beide breng-
punten geldt legitimatieplicht: u moet 
een geldig legitimatiebewijs laten zien 
waarmee u kunt aantonen dat u uit de 
gemeente Doetinchem komt.

Wat mag u brengen?

Tuinafval is organisch afval uit uw 
tuin. Denk hierbij aan bladafval, ge-
maaid gras en snoeiafval van bomen 

of struiken en coniferen. Van al het 
GFT+E dat Buha inzamelt wordt 
compost gemaakt. Als u tuinafval 
brengt, is het daarom belangrijk 
dat dit niet vervuild is met afval dat 
niet te composteren is (bijvoorbeeld 
zand, aarde, stammen, tegels of 
bielzen). Op www.buha.nl/brengpunt 
leest u waar u terecht kunt met uw 
overige grof huishoudelijke afval.

VIERINGEN IN DE 
SINT MARTINUS KERK 
TE GAANDEREN

Zondag 5 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw.
  
Zondag 12 juli 9.30 uur
Inspiratieviering speciaal voor 
kinderen

Zaterdag 18 juli 19.00 uur
 Eucharistieviering
Voorganger Pastoor M. Smits

Zondag 26 juli 9.30 uur 
Inspiratieviering met intermezzo
Jacqueline Snel

Zaterdag 15 augustus 19.00 uur 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor H. Pauw.

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur 
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw
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Watertap in bloei  
Prachtig, hoe de Watertap momenteel in bloei staat. Een 

wandeling hier is nu bijzonder de moeite waard. Weet jij 

hoe alle bloemen op de foto's heten? Stuur de namen die 

je weet (Nederlands, Latijn of bijnaam) naar gaanderbo-

de@gmail.com en maak kans op een waardebon ter 

waarde van € 10,00 van Koenders Het Ware Huis.  

Dichtbundel van Jaap Stuur-

wold, geïllustreerd door kun-

stenares Margreet Baars uit 

Gaanderen 

 

Vrouwen staan centraal in het 

boekje. Vrouwen in de bijbel die 

de daad bij het woord voegen, 

de toon zetten in de woestijn die 

het leven kan zijn. De schrijver 

maakte voor 37 vrouwen een 

portret in dichtvorm. Hij heeft 

bij elk van de geschreven por-

tretten een illustratie laten ma-

ken door Margreet Baars uit 

Gaanderen. Woord en beeld 

vullen elkaar naadloos aan. 

 

Zo is een interessant boekje 

ontstaan. Het is uitgegeven in 

eigen beheer en voor € 12,50 te 

koop bij de Goodbookshop, Dr 

Huber Noodtstraat 33, 7001 DS 

Doetinchem. Het is ook te be-

stellen en op afspraak af te halen 

bij Jaap Stuurwold, Dr Huber 

Noodtstraat 20-05. Graag vooraf 

een afspraak maken via 0314-

334040 of  

jakobstuurwold@gmail.com. 

Vrouwen in de bijbel 

Oversteek Rijksweg - Van Damstraat krijgt opvallender verkeersbord 

Had jij ze al gezien? Die verkeersbor-

den die waarschuwen dat er fietsers 

de Rijksweg kunnen oversteken van 

en naar de Van Damstraat? Nee?  

 

Nou, ze vallen eerlijk gezegd ook 

nauwelijks op in de toch al vrij drukke 

winkelomgeving. Dat constateerde 

de gemeente ook. Daarom komen er 

heel snel grotere, gele borden. Wel-

licht zijn ze inmiddels zelfs geplaatst.  

 

De fietsoversteek bij de Van Damstraat 

is sinds een aantal maanden namelijk 

veel meer in gebruik, met name bij 

schoolgaande en/of sportende kinde-

ren en hun ouders. Daarom zijn duide-

lijke waarschuwingsborden dus wel op 

hun plek voor de veiligheid.  

 

Sinds ruim een half jaar biedt de ver-

derop gelegen fietsoversteek bij Cindys 

Diershop, richting het pad naar de Au-

gustinuskerk, geen doorgang meer 

naar het dorp, omdat dit privéterrein 

geworden is. Vandaar dat de oversteek 

Van Damstraat nu een veel gebruikte 

oversteek voor het dorp is geworden.  


