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Bestel op dsrfood.nl/kerst of bel 06-41816444 in Gaanderen 

DE FEESTDAGEN KOMEN ERAAN! 
Dit jaar vieren we het net even anders. Maar lekker 

eten blijft natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de 

feestdagen! Coronaproof, lekker én makkelijk: 

ons speciale kerstdiner vanaf 2 personen (€ 24,95 pp). 

Voor onbezorgde, onvergetelijke en  boven alles 

overheerlijke feestdagen! 

Het leek eeuwig te duren. 

Toch is omrijden naar Ter-

borg  nu echt bijna voorbij. 

Na ruim 3 maanden omrijden 

is de klus geklaard. Het was 

het afzien voor inwoners van 

Gaanderen en Terborg. De 

brug in de Rijksweg moest 

vervangen worden - een brug 

waarvan menigeen zich het 

bestaan niet eens bewust 

was. Maar... het is zover! De 

brug is vervangen, het nieuwe asfalt 

(bijna) gelegd en ergens op de dag 

van vrijdag 18 december is de afslui-

ting van de Rijksweg definitief ten 

einde. 

 

€ 98.250 voor rekening Doetinchem 

Het is een heel geharrewar geweest 

wie de nieuwe brug moest betalen. Het 

is namelijk niet duidelijk van wie de 

brug nou precies is en wie er verant-

woordelijk is voor het onderhoud. Hij 

ligt op grond van het waterschap Rijn 

en IJssel en precies op de grens van de 

gemeente Oude IJsselstreek en de ge-

meente Doetinchem. Sinds 2012 (!) is 

onderzocht wie ervoor verantwoorde-

lijk is. Alle gevonden documenten 

(wegenlegger, waterlegger, wet her-

ziening wegen, kadastraal) wijzen naar 

een andere partij. Ook zijn er verschil-

lende interpretaties van sommige do-

cumenten mogelijk. Meer-

dere juristen hebben zich 

verdiept in dit vraagstuk en 

ook zij kwamen niet tot een 

eenduidig antwoord. 

 

Intussen werd het hoog tijd 

om de brug te vervangen. 

De vier betrokken over-

heidsinstanties, Rijkswater-

staat, Waterschap Rijn en 

IJssel, gemeente Oude IJs-

selstreek en gemeente Doetinchem, 

hebben daarom besloten gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid te nemen om 

het zogeheten 'civieltechnische kunst-

werk' (nee, dat gaat niet over kunst) te 

vervangen en ieder een kwart van de 

kosten te dragen. Volgens een raming 

vooraf bedragen de kosten € 393.000,-. 

Dit komt neer op een bedrag van € 

98.250,- per instantie. 

 

Rijksweg gaat 18 december definitief open  
Hoofdstraat is tot 4 januari open, dan verderop dicht 

De Hoofdstraat is maandag 14 de-

cember weer opengegaan. De kabel-

werkzaamheden zijn op dat gedeel-

te afgerond. Tot 4 januari kan het 

verkeer er weer door. Daarna wordt 

de Hoofdstraat nog een aantal we-

ken lang verderop eenzijdig afgeslo-

ten, in de buurt van 't Witte Kerkje.  

onderhoud blijft gezamenlijk 

Om in de toekomst duidelijkheid te heb-

ben komt de brug na vervanging in ei-

gendom bij de gemeente Oude IJssel-

streek. De kosten voor het beheer en 

onderhoud worden gedragen door de 

gemeente Doetinchem en de gemeente 

Oude IJsselstreek. De kosten van een 

eventuele vervanging in de toekomst 

komen ook ten laste van beide organi-

saties. De brug wordt daarom opgeno-

men in het investeringsprogramma van 

de civieltechnische kunstwerken van de 

gemeente. 

Student Ruben maakt van zijn hobby zijn 

werk en opent telefoonreparatiezaak 

Wat is niet meer weg te denken uit ons 

leven? Juist: de smartphone. Ben je een 

virtuoos in het repareren ervan en heb je 

ook nog gevoel voor zaken? Dan is je 

boterham verzekerd. Student Ruben 

Pastink (21, Gaanderen) heeft al jaren 

ervaring met het repareren van iPhones, 

andere smartphones en tablets voor 

honderden tevreden klanten. Deed hij 

dat voorheen in een tuinhuisje, in juli 

kon hij een bedrijfsruimte huren. Na een 

aantal maanden van eigenhandig reno-

veren en inrichten heeft hij onlangs  zijn 

eigen reparatiewinkel geopend: Tech-

state (Silvoldseweg 67, Terborg).  

 

Ruben: "Ik ben ondernemer in hart en 

nieren en dat hart besloot ik drie jaar 

geleden te volgen. Het leukste aan het 

ondernemen vind ik het helpen van 

mensen. Ik sta voor kwaliteit en bied 

dan ook garantie. Elke klant krijgt mijn 

persoonlijke aandacht, ik hoor graag zijn 

wensen. En... de koffie staat klaar!" 



     2 

 

De Gaanderbode Jaargang 4 nr. 8 - december 2020 

De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

27 januari 
Kopij en advertenties  

inzenden kan tot 

22 jan tot 18.00 uur 

Ondanks de maatregelen blijft 

Schoenmode Jeannette bereikbaar 

voor haar klanten. Online kan worden 

besteld, via 

www.schoenmodejeannette.nl.  

Op de Sale pagina, veel online aanbie-

dingen en hoog oplopende kortingen. 

De Wintersale is gestart, maar dan 

online. Bezorging is gratis en retourne-

ren ook. 

Advies via telefoon of Whatsapp 

Wilt u advies van de schoenadviseurs? 

Dan kunt u ook via Whatsapp om be-

stelhulp vragen: 06-18274446 of tij-

dens kantooruren even bellen: 0315-

323839.  

We wensen iedereen fijne feestdagen 

en blijf gezond allemaal! 

 

Team Schoenmode Jeannette 

Schoenmode Jeannette:  

shop nu lokaal online! 

Ondanks het feit dat ook wij genood-

zaakt zijn onze winkels te sluiten tot 19 

januari, willen we jullie toch laten we-

ten dat jullie bij ons terecht kunnen! 

Via onze Facebookpagina’s zullen we 

geregeld outfits en losse items laten 

zien. Daarvoor kijk je op de Facebook-

pagina’s van Lady W mode, Mister W 

mode en Lady W Lingerie. Via de 

chatfunctie van Facebook is er dan de 

mogelijkheid om te bestellen en op te 

laten sturen of te laten bezorgen.  

 

Mocht het zo zijn dat je een bepaald 

artikel zoekt dat niet op Facebook 

staat, dan kan je ons bellen of appen 

op nummer 0651103299 of mailen 

naar: info@ladywmode.nl 

We sturen het artikel dan op of er is de 

mogelijkheid tot afhalen op afspraak. 

 

Wij willen er alles aan doen om onze 

klanten zo goed mogelijk van dienst te 

zijn! Aarzel niet om ons te bellen, ap-

pen of mailen met je vraag, we helpen 

graag! 

 

Blijf gezond en goed gekleed! 

Lady W mode: winkel bij ons 

Via Facebook, telefoon of mail 

Winnende nummers 15 december 

Sinds half november krijg je bij 22 

Gaanderense zaken roze bonnetjes 

met een lotnummer. Een jaar lang 

worden elke maand een aantal win-

nende lotnummers getrokken. Bij de 

eerste trekking zijn de prijzen verloot 

die je hiernaast ziet. Het winnende 

lotnummer staat erbij. Heb jij een 

winnend lootje? Dan kun je vanaf 

woensdag 16 december je prijs opha-

len (neem in geval van coronasluiting 

even contact op met de betreffende 

zaak).  

 

Volgende trekking 15 januari 

Bewaar je bonnetjes samen met de 

nieuwe die je krijgt voor de volgende 

trekking: die van 15 januari. (vanwege 

een vergissing in deze eerste maand 

loten een aantal bonnetjes van de 

afgelopen maand nog mee.  

De nieuwe te winnen prijzen vind je 

vanaf 21 december op  

www.gaanderen.nu  

Dit zijn de winnende lotnummers van de eerste trekking van 

de Bonnetjesactie! 

Gewonnen door lotnummer: 

113 

Gewonnen door lotnummer: 

5064 

Gewonnen door lotnummer: 

5152 

Gewonnen door lotnummer: 

8540 

Wij blijven in deze lockdown zoveel 

mogelijk geopend omdat we niet zo 

veel aanloop hebben als bijvoorbeeld 

de mediamarkt of een andere grotere 

keten, waardoor wij de maatregelen in 

acht kunnen houden.  

 

Let op: in de lockdown mag je helaas 

niet blijven wachten op de reparatie, 

het toestel kan op een later moment 

(vaak al na 30 min) weer opgehaald 

worden.  

 

Je bent dus op werkdagen van 08:00 

tot 21:00  en op zaterdag van 10:00 tot 

17:00 welkom. Mocht je toch liever 

thuis willen blijven bieden wij een haal- 

en brengservice.  

Informatie 

Wij halen je toestel op en brengen het 

weer terug. 

Standaard 12 maanden garantie. 

Binnen Terborg, Silvolde en Gaande-

ren gratis haal- en brengservice. Daar-

buiten € 0,30 per km.  

Je kun ook nog gewoon langskomen. 

Techstate: Lockdown! 

Wij blijven open.  

Dorpsraad en 

-daad 

Wij hebben dringend versterking 

nodig. 

 

Ben jij bereid om een keer per 

maand bij ons aan te sluiten en met 

ons mee te denken? 

Kritische vragen te stellen? Meer 

vragen we niet. 

Alle leeftijden zijn welkom. 

 

Stuur een mail naar  

info@dorpsraadgaanderen.nl 

 

Arno, Ronald, Ria, Sander en  

Miranda wensen iedereen  

relaxte feestdagen. Maak er wat 

moois van. 

Armbandje gevonden in november 

Zilveren armbandje gevonden op de stoep van de Rijksweg. 

Het is af te halen na kloppende details te hebben gegeven.  

Bij J. Liebrand, telefoon: 06-30806302. 

Doetinchem is één van de 22 gemeen-

ten die van het ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat subsidie toe-

gekend heeft gekregen voor het op-

zetten van een circulair ambachtscen-

trum. Met deze subsidie kunnen de 

gemeente Doetinchem en Buha de 

voorbereidingen voor dit duurzame 

project voortzetten. 

 

Een circulair ambachtscentrum is een 

soort werkplaats die bijvoorbeeld een 

kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, 

een milieustraat en een onderwijsin-

stelling met elkaar verbindt. Met de 

focus op producthergebruik wordt het 

onnodig weggooien van grondstoffen 

en materialen voorkomen. Behalve 

voor duurzaamheid, zorgen deze plek-

ken vaak voor werkgelegenheid voor 

mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt.  

 

Jij sorteert, wij recyclen 

De gemeente gaat samen met haar 

inwoners aan de slag om de hoeveel-

heid restafval te verminderen. Het doel 

is van 185 naar 100 kilo restafval per 

inwoner per jaar in vier jaar tijd. Onder 

de noemer ‘jij sorteert, wij recyclen’ 

worden inwoners gemotiveerd om hun 

afval zo goed mogelijk te scheiden.  

Subsidie voor circulair ambachtscentrum 
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VOORAF KOUD 

- Feestelijk opgemaakte rundvlees- en zalmsalade 

 HOOFDGERECHT WARM 

- Malse kip met champignons in roomsaus 

- Dun gesneden beenham uit de oven met mosterd-dille saus 

- Zacht gegaard wildstoofpotje 

- Kleurrijke groentemacedoine (gemixte groenten) 

- Gebakken aardappeltjes met rozemarijn en zeezout  

BIJGERECHTEN KOUD 

- Stokbrood met knoflooksaus en kruidenboter 

- Grootmoeders stoofpeertjes met kaneel en anijssterren  

DESSERT 

- Luchtige bavarois met een frisse fruitsalade 

EXTRA'S 

- Rundercarpaccio gegarneerd met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes 

en dressing. Bijbestellen voor € 9,95 per persoon. 

- Luxe kaasplankje met 4 soorten kaas en luxe toast met garnering. Het houten 

plankje mag u houden! Bijbestellen voor € 24,95 per plankje. 

 

Bijzonderheden:  

het hoofdgerecht wordt koud meegegeven en is op te warmen in de magnetron. In 

de oven kan ook: doe het eten daarvoor over in ovenbestendige schalen!  

Kerstdiner 2020: 'uit eten' kan ook thuis 
Van stoofpotje tot bavarois: bestel het in Gaanderen 

Voor de één is het kerstdiner een 

gelegenheid om zich helemaal uit 

te leven in de keuken. Voor de an-

der is het juist een luxe om zich te 

laten verwennen.  Ga je met de 

kerstdagen het liefste uit eten zon-

der zorgen? Dan heb je je misschien 

al afgevraagd hoe je dit jaar culinair 

kunt genieten met Kerst.  Er is keu-

ze genoeg bij de horeca in Gaande-

ren!! Hieronder staan enkele moge-

lijkheden. (fouten voorbehouden) Rundercarpaccio van DSR Food Kaasplankje van DSR Food 

Chique Kerstdiner bij DSR Food in Gaanderen 
- Beschikbaar voor 24, 25 en 26 december 

- Bestellen uiterlijk 23 december 

- Vanaf 2 personen te bestellen 

- € 24,95 per persoon 

- Afhalen op 24 december 13.00-14.00 uur, 25 & 26 december 11.00 - 13.00 uur 

in kerstachtige entourage op Kerkstraat 5B 

- Bestellen via dsrfood.nl/kerst of 06-41816444 in Gaanderen  

VLEESSALADE MET LUXE GARNERING 

- € 7,25 per persoon 

 ZALMSALADE MET LUXE GARNERING 

- € 8,75 per persoon 

Luxury Menu of Delux Menu Pibia Gaanderen 
- Beschikbaar voor 26 december 

- Geopend op 26 december 

- Vanaf 2 personen te bestellen 

- Vanaf € 60 per 2 personen (€ 20 per kind voor kindermenu) 

- Bestellen en afhalen bij Pibia Gaanderen, Hoofdstraat 28A tel. 06 82418964 

LUXURY MENU 

€ 120 voor 2 pers. / € 220 voor 4 pers. 

VOORGERECHTJES 

- Antipasto misto, gegrilde groenten, bruschetta en focaccia 

TUSSENGERECHT 

- Risotto met zeevruchten of Ravioli met ricotta en spinazie 

HOOFDGERECHT 

- Saltimbocca alla romana of Calamari fritti  

DESSERT 

- Tiramisu of Vanille panna cotta 

Plus een heerlijke fles Italiaanse wijn Martello (rood of wit) 

DELUX MENU 

€ 60 voor 2 pers. / € 110 voor 4 pers. 

VOORGERECHTJES 

- Bruschetta, gebakken champignons en carpaccio 

HOOFDGERECHT 

- Pasta of Pizza      *keuze uit alle pizza’s en pasta’s 

DESSERT 

- Tiramisu  

KINDERMENU 

€ 20 p.p 

Salades van Bouk voor de feestdagen 
- Beschikbaar voor 24, 25 en 26 december 

- Tijdig bestellen. Op = op 

- Vanaf 1 persoon te bestellen.  

- € 7,25 / € 8,75 per persoon 

- Afhalen: 24 december 15.00-18.30 uur of 25 december 12.00-13.00 uur 

- tel. 0315 - 340 818 / e-mail: info@snacksvanbouk.nl 

SOEP 

- Goedgevulde bouillonsoep € 6,95 per liter 

 SALADES 

- Huisgemaakte rundvleessalade € 6,95 pp 

- Huigemaakte zalmsalade € 7,95 pp 

DESSERTS 

- Créme de Javanaise va € 4,95 

- Chipolata va € 4,95 

- Aardbeienbavarois va € 4,95 

- Chocoladepudding va. € 4,95 

Drive-in Brunch to go  

Schuttersgilde St. Martinus & 't Pömpke 
- Beschikbaar voor 25 december 

- Bestellen voor 23 december 

- € 23,50 per persoon 

- Afhalen bij Schutterij Drive-in, Pelgrimstraat 29B  

- Bestellen info@pompkeverhuur.nl / info@stmartinusgaanderen.nl /  

06-13659634 

BRUNCH 

- Diverse feestelijke broodsoorten van de plaatselijk bakker 

- Kaas, vleeswaren en zoet beleg 

- Gerookte zalm 

- 3 warme gerechtjes (thuis op te warmen) 

- Sinaasappelsap 

- 2 dessertjes 

Gerechten van 't Pömpke 
- Beschikbaar voor 24, 25 en 26 december 

- Bestellen t/m 22 december 

- Vanaf 1 persoon te bestellen.  

- Vanaf € 4,95 per gerecht 

- Afhalen op 24 december 16.00 - 17.00 uur of 26 december 11.00 - 12.00 uur bij 

't Pömpke, Slakweg 10  

- Bestellen via info@pompkeverhuur.nl / 0315-327379 



 

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   

De wekelijkse activiteiten in Gaanderen gaan nog niet allemaal weer door. 

Informeer bij interesse zelf even of het weer doorgaat. 

 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 

ACTIVITEITEN 
De tijd vliegt voorbij, het is alweer  

december van een zeer bewogen jaar. 

We hebben de kerstboom en de 

kerststukjes staan, de lampjes doen we 

telkens aan. 

 

Het Gaanderhuus is weer open  

tot en met 18 december 

Woensdag:  10.00 - 12.00 uur 

Donderdag & vrijdag: 14.00 - 16.00 uur 

 

We letten goed op de coronavoorschrif-

ten, afstand houden is al vanzelfsprekend 

en we gebruiken dus ook mondkapjes. 

 

Activiteiten 

Er worden weer wat spelletjes gespeeld, 

biljarten kan, hobby-activiteiten zijn weer 

mogelijk. In januari gaan we weer 

bekijken welke mogelijkheden er dan 

zijn. Via onze Facebookpagina en via de 

etalage van het Gaanderhuus houden we 

jullie op de hoogte. 

 

Dinsdag 5 januari: Ruiluurtje 

 Iedere 1e dinsdag van de maand van 

11.00 - 12.00 uur houden we een 

ruiluurtje. Voor alle inwoners van 

Gaanderen legpuzzels, spellen en 

tijdschriften ruilen, inleveren en 

meenemen. Er staan tafels buiten. 

 

Vrijwilligers: bedankt! 

We willen graag onze dank uitspreken 

aan alle vrijwilligers, bedrijven, iedereen 

die meehelpt om de gasten van het 

Gaanderhuus gezellige tijden te 

bezorgen.  

DANK JE WEL! 

 

We wensen iedereen goede 

feestdagen, pas goed op elkaar 

en blijf gezond. 

Gaanderen, 30 november 2020 

Op 30 november hebben 12 vrijwilligers 

en personeel van herberg ’t Onland,aan 

de Kerkstraat 13 te Gaanderen, 83 wil-

gen en elzen geknot. Organisator is 

Toon Maas.  

 

Archeologisch monument 

Het gebied is een archeologisch monu-

ment van de gemeente Doetinchem. 

De bomen staan aan de binnengracht 

van het voormalige klooster Bethle-

hem (anno 1179 -1569). 

Nu de klus geklaard is kunnen vele 

wandelaars genieten van de mooie om-

geving met uitzicht op het gemeente-

monument ’t Rekhem (1812). 

 

Foto: tijdens de pauze was er snert van 

’t Onland 

83 bomen geknot 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

Dit jaar loopt alles 

anders. De competi-

tie van Minerva ligt 

al een aantal weken 

stil. De handballen 

liggen achterin de 

kast. Een balletje 

gooien in competi-

tieverband wordt al 

lang niet meer ge-

daan. Maar 't bestuur en de leden van 

Minerva zijn blij dat ze in ieder geval de 

oliebollen in het vet kunnen gooien! De 

jaarlijkse oliebollenverkoop gaat ge-

woon door en een extra steuntje in de 

rug kan de vereniging nu wel gebrui-

ken! Het liefst waren de enthousiaste 

jeugdleden weer langs de 

deuren gegaan, maar dit jaar 

doen ze het even anders.  

 

Oliebollen bestellen kan:  

- direct bij één van de leden 

- via:  

oliebollenactie@hvminerva.nl  

 

Op dinsdag 29 december 

kunnen de bestelde oliebollen opge-

haald worden bij de sporthal in aange-

geven tijdvakken, als je via een lid be-

stelt verzorgt deze het ophalen.  
 

Laten we samen een mooi einde 

van 2020 maken, op naar 2021!  

HV Minerva verkoopt oliebollen 

Bestel ze vóór 19 december! 



 

 

KOOP LOKAAL EN MAAK KANS OP LEUKE EXTRA'S 

Fijne feestdagen en een goed 2021 

Ze zeggen: 

"We leven in een bubbel" 

Met een glas bubbels in je eigen 

bubbel, lekker bubbelen in een 

bubbelbad... 

Denkend: 

"Krijg toch allemaal de bubbels.... 

Bubbel voor mijn part helemaal 

gaar 

As et hier niet bubbelt... Dan bub-

belt het daar. 

Waar bebubbelt u zich mee? 

Dat bubbel ik zelf wel uit 'ja'" 

 

De discussie bubbels over...  

Politiek en Handhaving 

Et Corona virus 

Sinterkloas en zien pieten 

Geveurlijk vuurwerk of carbid veur 

beginners 

Kerst geet niet deur... in 2020 Je-

zus leeft!! 

Oud of Nieuw,  

Black Friday meets blue monday 

 

Soms hek zin um is ff met een lan-

ge breinoald zo hier en doar een 

bubbel lek te prikken dan wel 

recht... dan wel averecht... 

Dat is brei technisch gezien de be-

ginsteek, via de hoge boorden-

steek zo naar de van kantsteek... 

Moar kiek uut veur dak de droad 

kwiet raak, 

of daw via ome Willem terecht 

kom biej alle mooie voor zich zelf 

denkende Achterhoekse geiten-

breiers die rond 1970 geboren 

zun... 

Pak ik een noald en begin de bub-

bels te ploppen... plop plop plop 

plop... 

Tis net vuurwerk... moar dan zon-

der mist... 

 

Beste Gaanderenaren, weas lief 

veurmekare, wiej doet et samen!  

 

Fijne dagen. 

Bubbels...  

door Jos Salemink 

Illustratie: Geke Veldhuizen 
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Wijknetwerk Gaanderen 

De deelvisies uit de 11 tijdelijke deelgebie-

den zijn inmiddels allemaal definitief en 

met behulp van jouw input gemaakt. Iede-

re deelvisie, dus ook deelvisie Gaanderen, 

is een mooi overzicht van wat er in dat ge-

bied speelt: welke kansen en uitdagingen 

zien de mensen uit het gebied? Wat moet 

vooral blijven zoals het is en wat zou kun-

nen of moeten veranderen? Met deze rijke 

oogst kunnen we aan de slag met de omge-

vingsvisie zelf. Inmiddels krijgt de omge-

vingsvisie voor Doetinchem steeds meer 

vorm, en daar kun jij nog steeds aan bijdra-

gen. 

 

Hoe zat het ook alweer? 

In 2022 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet 

versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. 

Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, na-

tuur, milieu, auto- en spoorwegen en water. 

Vanwege deze nieuwe wet krijgen we als gemeente 

straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we 

willen dat onze toekomstige, fysieke leefomgeving 

eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzoch-

ten we in 11 deelgebieden welke kansen daar zijn. 

Samen met inwoners, ondernemers en maatschap-

pelijke organisaties. De komende maanden gaan 

we verder met het vormgeven van die gemeente-

brede omgevingsvisie. Zodra de omgevingsvisie in 

concept klaar is, kun je deze inzien en er op reage-

ren. Zo komen we tot een omgevingsvisie waarin 

zoveel mogelijk Doetinchemmers zich herkennen. 

 

Waardevolle input 

De gemeente Doetinchem wil iedereen bedanken 

die heeft bijgedragen aan of gereageerd op de 

deelvisie Gaanderen. Met al jouw info hebben we 

een schat aan kennis en ideeën voor de komende 

jaren. Nu is het aan ons om te kijken waar de ge-

voeligheden, kansen en uitdagingen liggen en wat 

relevant is voor de omgevingsvisie. 

Soms zijn reacties, meningen of ideeën zo specifiek 

op een deelgebied gericht, dat het niet past binnen 

de omgevingsvisie voor Doetinchem. Dat betekent 

niet dat deze reacties in de prullenbak verdwijnen. 

Alles wordt bewaard, want mogelijk kan een idee 

een mooie plek krijgen binnen een ander project/

plan. Als wij bijvoorbeeld weten dat velen van jullie 

in een bepaalde straat graag meer openbaar groen 

willen, dan kunnen we hier rekening mee houden 

op het moment dat we de straat moeten openbre-

ken voor onderhoud. Het moet wel haalbaar zijn 

uiteraard. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste 

gaan van de veiligheid in de straat. 

 

Jouw mening telt 

Aan de hand van de 11 deelvisies, planMER 

(https://omgevingswetdoetinchem.nl/

milieueffectenrapportage-voor-een-

toekomstbestendige-omgevingsvisie), bestaand 

beleid en landelijke opgaves wordt de omgevings-

visie voor Doetinchem opgebouwd. Deze concept

-omgevingsvisie kun je rond maart/april 2021 ver-

wachten. We raden iedereen aan deze concept-

omgevingsvisie goed door te lezen en ons te laten 

weten wat je er van vindt. Het gaat namelijk over 

jouw omgeving! Nadat alle reacties zijn verwerkt, 

gaat de ontwerp omgevingsvisie in mei naar het 

college. Uiteraard kun je ook tijdens de formele 

inzagetermijn reageren, waarna in de herfst van 

2021 de omgevingsvisie naar de gemeenteraad 

gaat ter besluitvorming. 

 

We houden je op de hoogte 

Mede door corona vindt er geen fysiek debat 

plaats. Daarom geven we dit nu op een andere ma-

nier vorm. We nodigen je van harte uit om samen 

met ons te blijven werken aan een omgevingsvisie 

voor Doetinchem. Via de website 

www.omgevingswetdoetinchem.nl  en via de  

gemeentelijke informatiepagina in het Doetin-

chems Vizier houden wij jou op de hoogte. 

Doetinchem werkt aan concept omgevingsvisie 

De buurt in 
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

carbid 
Beste Gaandernaren, 

 

Het is me ut jaar wel of nie, we zitten 

met zun allen in een rollercoaster, um 

maor met muziek te beginnen.  

 

2020 is een rampjaor, moar net as ieder 

ander jaor begint ut te kriebelen, men-

sen bunt markplaats af ant struine um 

te kieke of ter nog ergus een busse te 

koop is, nehee niet zonne grote maor 

waor ze vrogger de melk met deeje 

ophalen bej de boerluj.  

 

De mensen bunt massaal ant hamste-

ren. Niet veur skeitpapier of water, ma-

or veur carbid, joa mensen iej heurt ut 

goed "carbid" want wat wej hier al jao-

ren doen is now volgens ons de neje 

nationale volkssport ant worden. Jong 

en old worden now enthousiast en bunt 

ter wel veur te porren um een vlamme-

ke onder de busse te holle. 

 

Un lange bonestaak of brandende lap-

pe in de ene hand en met de vinger van 

de andere hand int oor en dan met ow 

hoofd in de nek getrokken tussen de 

scholders: BAM en doarnao un hoop 

gebulder vant lache.  

 

Helaas is ut dit joar niet 

toegestoan um met nor-

maal vuurwerk te knappe 

moar wel met carbid dus 

"da geet nie zo hard" 

denk ik moar aj as leek 

now toch meent daj ff 

mot knappe met een 

olde bus en carbid dan 

kriej van ons nog ffkes un 

paar tips met... 

Tip 1: doe ut buute 

Tip 2: doe ut buute 

Tip 3: doe ut buute 

Tip 4: vroag iemand wie der verstand 

van hef. 

Succes met disse tips van un paar deur-

gewinterde carbidknappers. 

 

Disse boodschap hult eigenluk in: 

"Aj der gin verstand van hebt begin der 

dan ook nie an want de 

ziekenhuuse ligt al vol 

genog." 

 

Jos en ik kiekt troosteloos 

bej ons in de achtertuun 

want net as ut weer, tis 

allemoal vrij mistig met 

de regels en uitzichten 

veur ut neje joar. Ik zeg 

tegen Jos: "Kiek um doar 

stoan". Joaren lang het hej alle trouwe 

dienst gedaon en dit jaor krig hej rust, 

un joartje bejkomme zeg moar, wej 

holt nameluk van un heleboel gezellig-

heid en dat doet wej altiet met un hele 

mooie groep mensen bej elkaar en now 

as ik dit samen met Jos schrief krieg ik 

dat kriebelende gevuul weer wat we 

altiet hebbe tegen de tiet van ut joar...  

 

Potver wat misse we dat moar onze 

busse blif in de skuur. Wej holt het car-

bid dreug en goat al greinzend uutkie-

ke noar volgend joar.  

 

Jos en Dennis wensen oelle veel veilige 

dagen en doe in godsnaam veurzichtig 

met alle knappereje. 

 

Tot de volgende. 

Doneer een financiële bijdrage aan de Gaanderbode. 

Zo houden we samen de dorpskrant in stand.  

Eenvoudig via iDeal of op allerlei andere manieren. 

Zie www.gaanderbode.nl / mail: gaanderbode@gmail.com / bel-app: 06-47829074 
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Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

Hoofd- en eindredactie  

Astrid van Beveren 

Met redactionele bijdragen van 

Jos Salemink & Dennis Centen 

Vormgeving  

Astrid van Beveren 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2020 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. 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. 

 

Hartelijk dank voor de dona-

ties die de Gaanderbode ont-

vangt. Deze dragen bij aan het 

voortbestaan. 

 

 

De komende vieringen in de Sint Martinuskerk 

 
Donderdag 24 december kerstavond: 17.00 uur Eucharistie/Gezinsviering 

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  Voorgangers: Pastoor H. 

Pauw en kandidaat priester Paulus Tilma 

 

Donderdag 24 december kerstavond: 21.00 uur Communieviering  

Voorganger: M. Tankink. De zang wordt verzorgd door enkele leden van het 

gemengd koor onder leiding van Ben Simmes 

 

Vrijdag 25 december 1e kerstdag: 9.30 Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor M. Smits. De zang wordt verzorgd door enkele leden van 

het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes 

 

Vrijdag 25 december 1e kerstdag: 15.00  16.00 Kindje Wiegen 

 

Donderdag 31 december 19.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor H. Pauw. De zang wordt verzorgd door enkele leden van 

het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes 

 

Zondag 3 januari 2021: 9.30 uur Eucharistieviering 

Voorgangers: Pastoor H. Pauw en kandidaat priester Paulus Tilma. Zang: en-

kele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes 

 

Zondag 10 januari: 9.30 uur Inspiratieviering 

 

Zaterdag 16 januari: 19.00 uur Eucharistieviering 

Voorgangers Pastoor H. Pauw en kandidaat priester Paulus Tilma  

Samen Kerstfeest vieren: op zoek naar de ster 
Gezinsviering, 24 december 2020 om 17.00 uur in 

de St. Martinuskerk in Gaanderen.  

Een interactieve Eucharistieviering speciaal voor 

kinderen in de Basisschoolleeftijd. Zij worden uit-

genodigd om actief mee te doen in het kerstver-

haal.  

 

Vooraf aanmelden  

Het is nog steeds zo dat je je moet aanmelden voor de viering. Voor deze gezins-

viering hebben kinderen en hun ouders voorrang.   

Bellen: 0315-323223 / 0315-324852 dinsdag 9.30-10.30 / donderdag 14-15 uur. 

Mailen: rkgaanderen@mlparochie.nl (graag het aantal personen vermelden). 

 

Kindje wiegen (doorloop, geen aanmelding) 

Op Eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen Kindjewiegen. U bent dan wel-

kom tussen 15.00 en 16.00 uur. Het Kindjewiegen is dit jaar in de vorm van een 

'doorloop'. Hiervoor is het niet nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 

 

Op zoek naar de ster 

Vanaf 15.00 uur wordt een aantal keer op verschillende punten in de kerk het 

Kerstverhaal verteld en kunnen de kinderen stickers verzamelen voor op hun 

kerstster, die ze bij binnenkomst krijgen. Daarna mogen de kinderen en hun ou-

ders de Kerststal bekijken en doorlopen naar de Pastorie waar iets lekkers aange-

boden wordt, alles met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen 

Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2021 

Op de website oudgaanderen.jouwweb.nl is een schat aan foto's en krantenartikelen te vinden uit het verleden van Gaan-

deren. De website is in beheer bij J. H. C. du Plessis. Onderstaand twee krantenberichtjes die aan de actualiteit doen denken.  

Historische ansichtkaarten en krantenartikelen op 

website 'oudgaanderen'  

1892: Epidemische branden in Gaanderen 

1877: Sluiting school door Keelziekte en Croup 

Even tijd over voor 
iemand anders? 
Heeft u een paar uurtjes per week of 14 

dagen over? Als vrijwilliger van VIT-

hulp bij mantelzorg bezoekt u kwets-

bare mensen, jong en oud.  Om  gezel-

schap te bieden, voor wat aanspraak, 

een spelletje of om samen activiteiten 

te ondernemen. U kunt juist in deze 

tijd iets voor hen betekenen.  

 

Op dit moment zijn we in de gemeente 

Doetinchem op zoek naar vrijwilligers 

voor meerdere situaties als:   

- Gezelschap voor meneer met begin-

nende dementie,  een kopje koffie 

drinken, een gesprekje voeren en 

eventueel een spelletje doen. Dan 

heeft zijn vrouw, zijn mantelzorger 

even de handen vrij. 

- Mevrouw afhankelijk van rolstoel 

vindt het heerlijk om naar buiten te 

gaan. Wie kan en wil er af en toe met 

haar op uit en dan haar rolstoel duwen. 

- Samen er op uit omdat meneer/

mevrouw niet alleen kan of durft. Al 

wandelend bijpraten over van alles en 

nog wat. 

 

Vanzelfsprekend wordt u goed voorbe-

reid en begeleid en worden uw onkos-

ten vergoed. Geïnteresseerd? Bel met 

Hilde Hondorp van VIT (0544) 82 00 00 

op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 

uur.  

Data Gaanderbode 

edities 2021 
 

Bij deze de voorgenomen data 

voor de krantjes van 2021  

(alle data onder voorbehoud) 

27 januari 

10 maart 

21 april 

2 juni 

14 juli 

8 september 

27 oktober 

15 december 



 

Van het buurtteam Gaanderen 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

 

 Ondanks aanhoudende 

Coronamaatregelen blijft de 

Gaanderbalie open.  

 

Elke maandagavond van 17.00 

tot 18.30 uur in wijkcentrum De 

Trefkuul. We vinden het fijn dat 

wij u deze hulp kunnen blijven 

bieden. Bij de Gaanderbalie kunt 

u terecht voor al uw vragen over 

formulieren, financiën, 

regelingen, wonen, werk en 

gezin. In verband met het 

Coronavirus gelden er andere 

regels: lees hier hoe u een 

afspraak kunt maken. 

 

Maak een afspraak 

Gezondheid staat voorop! De 

Gaanderbalie kunt u daarom 

Ondanks Corona blijft de Gaanderbalie open! 
 

Graag wensen we u  

hierbij  

fijne feestdagen  

en een goed 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Buurtteam Gaanderen 

alleen bezoeken als u vooraf een 

afspraak hebt gemaakt. De 

afspraak kunt u maken per e-

mail of telefoon. Wil u hierbij 

kort aangeven wat uw vraag is? 

• gaanderen@buurtplein.nl 

• 06-10401497 

 

 

Heeft u koorts, griep- of 

verkoudheidsklachten? Verzet 

de afspraak dan naar een ander 

moment. 

 KLEURRIJK GAANDEREN zit niet stil 
Dit keer zetten we Ceciel Thuijs in de 

schijnwerper. Vanuit haar Kunstatelier De 

Besigheid tovert Ceciel de mooiste kunst-

voorwerpen tevoorschijn. Ook deelt ze 

haar passie met anderen door middel van 

cursussen en workshops.  

 

Ceciel vertelt: "Van jongs af aan ben ik op 

allerlei manieren creatief bezig geweest 

maar mijn passie is keramiek. Hiervoor heb 

ik een ambachtsopleiding voor gevolgd van 

4 jaar. Nog steeds probeer ik mij te ontwik-

kelen op dit gebied door middel van work-

shops of een masterclass.  

 

Natuur als inspiratiebron 

Mijn inspiratiebron is meestal de natuur. Vooral de 

structuren vind ik interessant, zoals boomschors of 

de aardkost. Veel van deze elementen zijn terug te 

zien in mijn werk. Mijn werk voorzie ik meestal van 

zelfgemaakte glazuren of sinterengobes waardoor 

mijn creaties altijd uniek zijn. Soms werk ik voor 

een expositie met een bepaalde thema dat dan 

een extra uitdaging vormt.  

 

"Met keramiek kun je  

zoveel kanten op" 
Wat ik geweldig vind is dat je klei op verschillende 

wijze kunt stoken. Het merendeel van de keramis-

ten werkt met een elektrische oven, maar er 

zijn zoveel varianten zoals raku, naked-raku, 

pitfire,saggarfiring, papierstook, houtstook 

en zoutstook. Momenteel gaat mijn interes-

se vooral uit naar de zoutstook.  Mijn draai-

werk probeer ik op deze wijze een eigen stijl 

te geven. Naast draaien doe ik ook aan 

handvormen wat weer andere mogelijkhe-

den biedt. Met keramiek kun je dus zoveel 

kanten op. Je kunt het ook nog combineren 

met andere materialen, zodat ik steeds weer nieu-

we mogelijkheden ontdek.  

 

Cursussen 

Om mijn passie te delen geef ik cursussen en work-

shops aan huis. Tevens maak ik werk in opdracht 

en zit ik bij Het Web en Keramiek Centraal waar-

door ik regelmatig exposeer door heel Nederland.  


