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Open voor iedereen 

Met het restaurant, de zaal, de organi-

satie van partijen en buffetten, het 

prachtige terras in het groen, de mid-

getgolfbaan en nu de catering DSR 

Food is Brasserie De Wrange een 

prachtige  horecagelegenheid voor 

Gaanderen en omgeving. 

 

Ervaren in horeca en gastvrijheid 

Veel Gaandernaren kennen Brasserie 

De Wrange al. Het mooi in het groen 

gelegen restaurant-café-zalencentrum 

is open toegankelijk voor iedereen, 

zowel campinggasten als mensen van 

buiten. De eigenaren, afkomstig uit 

Almere, hebben hun sporen verdiend 

in de horecawereld. Natasja (44) is op-

geleid op de hotelschool en heeft cate-

ring als specialisatie.  

 

"Ik werk al mijn hele leven in de hore-

ca. Ik heb er van alles gedaan.  Met 

name Food & Beverage, restaurants, 

partijen en evenementen, ik ben onder 

andere restaurantmanager en party-

manager geweest. Het is heerlijk om 

nu hier in de mooie Achterhoek te wer-

ken." 

 

Ook vader Cor (71) is al lang in de sec-

tor werkzaam. "Hiervóór hebben we 

jarenlang een mobiel Frans Wijnterras 

gehad. Daarmee stonden we op tallo-

ze evenementen. Uit die tijd stammen 

ook onze crêpes, die inmiddels ook 

hier beroemd zijn, vertelt hij vrolijk.  

 

Beroemd om de crêpes 
 

"Toen we, als trouwe campinggasten 

op de Wrange, hoorden dat de brasse-

rie te koop stond, hoefden we niet lang 

na te denken en zijn we naar de Ach-

terhoek vertrokken." Cor woont in 

Gaanderen en Natasja woont met haar 

gezin op de camping. Ze vertellen met 

veel enthousiasme; de gastvrijheid en 

het plezier in hun vak straalt van ze af. 

 

Actief in het Gaanderense sociale- en 

verenigingsleven 

Ook nemen Natasja en Cor volop deel 

aan het Gaanderense sociale leven. 

"We sponsoren onder meer de schut-

terij en de kermis en ontvangen jaar-

lijks diverse teams van handbalvereni-

ging Minerva en van V.V.G. Dat vinden 

we ook belangrijk, het contact met je 

omgeving en het verenigingsleven."  

 
Artikel door Astrid van Beveren 

Uitvaartzorg Kremer en Uitvaartcentrum Ganderije 
Ongeacht of en waar u verzekerd bent. 

Bel voor meer informatie, het vastleggen van  

de wensen of het melden van een overlijden. 

0315-700212  |  Hoofdstraat 3 Gaanderen  |  www.uitvaartzorgkremer.nl 

Dinsdagmiddag 12 oktober is het 

officiële startsein gegeven voor het 

Landschapsplein van basisschool Wis 

en Wierig in Gaanderen. De jongste 

en de oudste leerling van de school 

(Ky-lani, 4 en Tygo, 12) knipten hier-

voor heel symbolisch een door de 

leerlingen gemaakte slinger door. 

 

Lees verder op pagina 2 >>> 

Schop in de grond  
bij OBS Wis en Wierig 

Foto: Vader Cor en dochter Natasja  
werken al jaren met plezier samen. 

Cateringbedrijf DSR Food Doetinchem is in september over-

genomen door Brasserie De Wrange, gelegen op de camping 

aan de Rekhemseweg net buiten Gaanderen. Voor de brasse-

rie is dat een mooie uitbreiding van haar activiteiten. Feest-

jes, partijen, buffetten en feestjes met midgetgolf maken al 

sinds 2019 deel uit van hun aanbod. Dochter Natasja Hagen - 

van Raaphorst en vader Cor van Raaphorst hebben de bras-

serie in 2019 overgenomen en nieuw leven ingeblazen. 

Brasserie De Wrange neemt DSR Food over 
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De volgende Gaanderbode 

komt (onder voorbehoud) uit op 

15 december 

Kopij en advertenties  

inzenden kan tot 

10 dec tot 18.00 uur 

Dorpsraad en -daad 

Op vrijdag 19 november 2021 is het 
de dag van de ondernemer. Ook in 
onze gemeente wordt daar aandacht 
aan besteed. Dat gaan we doen door 
zoveel mogelijk ondernemers van 
Gaanderen bij elkaar te brengen en 
een gezellige bijeenkomst te bezor-
gen. Dit jaar ligt de organisatie in 
handen van de parkmanagementor-
ganisatie Akkermansweide, de 
Dorpsraad Gaanderen en het Econo-
misch Overleg Doetinchem (EOD).  
De bijeenkomst vindt plaats in 
sporthal de Pol, pelgrimstraat 61 in 
Gaanderen van 16.00 uur tot 19.00 
uur. Landelijk is de initiator van deze dag MKB Nederland en is het doel de on-
dernemers te waarderen voor hun werk.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
16.00 uur: inloop 
16.30 uur: opening door wethouder Hans Dales en inhoudelijk programma 
(nadere info volgt nog) 
17.30 uur: sluiting inhoudelijk deel, borrel en buffet.  
19.00 uur: einde 
 
Aanmelden:  
Iedere KVK-ingeschreven ondernemer met een vestiging in de gemeente Doetin-
chem kan zich alvast aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar secretari-
aat@dorpsraadgaanderen.nl. Let op er is maximaal ruimte voor 100 onderne-
mers, dus wees op tijd met aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 17 
november.  
 
Een definitieve uitnodiging volgt nog en zal worden gepubliceerd in de lokale 
media en verspreid via de ondernemersverenigingen.  
 
Wij zien jullie graag verschijnen,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vincent Jansen (parkmanagement organisatie Akkermansweide)  
Miranda Meijer (Dorpsraad Gaanderen) 
Rigo Heldoorn (economisch overleg Doetinchem)  

Ondernemers in het zonnetje Het pleinenfeest ging helaas niet door 

dit jaar, maar de open dag van ons uit-

vaartcentrum gelukkig wel. 

En wat waren we verrast over de op-

komst! 

Onder het genot van een kop koffie en 

een heerlijke cupcake hebben we 

mooie gesprekken kunnen voeren met 

dorpsgenoten, maar we hebben ook 

veel mensen mogen ontvangen die 

niet uit het dorp kwamen en toch geïn-

teresseerd waren. Ook in de omliggen-

de dorpen wordt er gebruik gemaakt 

van onze mooie en warme ingerichte 

24 uurs rouwkamer.  

Ook met onze familie en vrienden heb-

ben we de open dag kunnen vieren, fijn 

om ze even te hebben gezien en ze 

allemaal een kijkje te hebben kunnen 

geven in ons uitvaartcentrum. 

 

Wilt u een kijkje komen nemen in ons 

uitvaartcentrum of een gesprek over 

de eventuele wensen rondom een uit-

vaart, bel dan gerust met onderstaand 

telefoonnummer. Ook wanneer u el-

ders verzekerd bent heeft u nog steeds 

zelf de regie in handen. 

 

Uitvaartcentrum Ganderije & Uitvaart-

zorg Kremer 

Hoofdstraat 3A 

7011 AA Gaanderen 

Tel.: 0315 700212 

Terugblik Open dag  

uitvaartcentrum Ganderije 

Tot voor kort was het in de gemeen-
te Doetinchem niet mogelijk om een 
kamer te verhuren. Omdat we merk-
ten dat daar wel behoefte aan is, 
heeft de gemeenteraad een nieuwe 
beleidsregel vastgesteld. Daardoor is 
sinds 14 oktober hospitaverhuur mo-
gelijk geworden.  
 
Hospitaverhuur is een vorm van ka-
merverhuur waarbij de verhuurder zelf 
de hoofdbewoner van de woning is. 
Door deze vorm van verhuur mogelijk 
te maken, geven geven we wat extra 
ruimte op de woningmarkt. Bijvoor-
beeld voor jongeren, studenten, maar 
misschien ook voor andere woningzoe-
kenden. 
 

De belangrijkste regels: 

- Er mogen in een woning maximaal 
twee kamers worden verhuurd 

- Deze kamers moeten minimaal 8 m2 
groot zijn 

- Per kamer mag er één bewoner zijn 

- Zestig procent van de woning moet 
voor privégebruik van de hoofdbe-
woner zijn 

- Kamers in bedrijfswoningen mogen 
niet worden verhuurd 

- Voor het verhuren kamers is een 
omgevingsvergunning nodig 

 
Vragen 
Wil je een kamer verhuren en heb je 
nog vragen? Neem dan contact op met 
het loket bouwen en wonen via bou-
wen&wonen@doetinchem.nl. 

Kamer verhuren? Dat kan! 

Het schoolplein wordt omgetoverd in 

een groen, avontuurlijk landschaps-

plein. Daar kunnen over een half jaar 

alle kinderen - ook van buiten de 

school - naar hartelust spelen, onder-

zoeken en spelenderwijs leren over de 

natuur. De aanleg is in handen van De 

Tuinen van Geerdink, die 'natuurlijk 

spelen' als specialisatie hebben.  

 

Een droom die gerealiseerd wordt 

De afgelopen twee jaar hebben de 

school, ouders, kinderen, buren en De 

Tuinen van Geerdink samen een tot de 

verbeelding sprekend ontwerp ge-

maakt. Het eerste uitgangspunt waren 

de tekeningen van de leerlingen hoe 

hun droomplein eruit zou zien. Zo ko-

men er onder andere een onbewoond 

eiland, klimplateau’s en vele kruipdoor

- en sluipdoorpaadjes, een nestschom-

mel, een zand- en waterspeelplek en 

een moestuin. 

 

Een heerlijk groen plein in Gaanderen 

voor iedereen, jong en oud 

Projectleider van het Landschapsplein, 

locatiecoördinator Caroline de Lepper, 

ziet het al voor zich: "Het Klompenpad 

loopt langs de school, er zijn veel wan-

delaars, recreanten. Straks kunnen ze 

onderweg even hier gaan zitten onder 

een boom, kinderen uit het dorp kun-

nen hier komen klimmen en spelen, 

mensen uit De Pelgrim kunnen er 

straks heerlijk neerstrijken tijdens hun 

wandeling." 

 

Schoolvisie: natuurlijk leren 

Het Landschapsplein wordt voor ieder-

een toegankelijk. Tegelijkertijd is het 

een verrijking voor de school. "Het 

wordt voor ons een buitenlokaal, waar 

we het spelend en onderzoekend leren 

naar buiten kunnen uitbreiden," legt 

Caroline uit. "Met natuurlijk leren wer-

ken we al zo'n vier jaar. We gaan uit 

van de nieuwsgierigheid van het kind 

en leren ze om die te gebruiken en ver-

sterken. Het Landschapsplein biedt 

nog meer mogelijkheden om te spe-

len, onderzoeken en natuurlijk: veel te 

bewegen."  

<<< Vervolg van pagina 1 

Landschapsplein voor heel Gaanderen 
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Na een lange lockdown duikt folkband 
Lads ’n Lassies weer het theater in met 
hun eigen pub. De band neemt op za-
terdag 13 november aanstaande na een 
lange periode zonder optredens, het 
publiek weer mee naar hun theatrale 
pub tijdens het theaterconcert ‘From 
Corona to Guinness’ in schouwburg 
Amphion. Een theaterconcert waarbij 
op humoristische wijze wordt stilge-
staan hoe absurd het afgelopen 1,5 jaar 
was en hoe fijn het weer is om een 
avond samen naar de pub- en het thea-
ter te kunnen. Doormiddel van diverse 
Ierse- en Schotse folktraditionals en 
uptempo modern folk zal het publiek 
door de band worden getrakteerd op 
een avond vol ouderwetse gezelligheid 
en drank. 
 
Naast bekende nummers zal Lads ’n 
Lassies in deze nieuwe show ook enke-
le nieuwe nummers ten gehore bren-
gen. En dat is bijzonder, want door de 
maatregelen kon de band lange tijd 
niet bij elkaar komen.  
 
Na de winst van Amphion Open waren 
de Achterhoekers lekker aan de weg 
aan het timmeren. De band had een 
volle agenda met theaterconcerten in 
de regio en had net hun debuutalbum 
Good Folk! uitgebracht, toen plotseling 

voor hen- evenals vele anderen in 
maart 2020 door de Corona maatrege-
len alles stil viel en optredens geannu-
leerd moesten worden. 
 
“Dat is natuurlijk zonde, maar wij zijn 
gelukkig allemaal gezond gebleven en 
hebben naast de band allemaal een 
baan of studie, waardoor er voor ons 
geen grote problemen ontstonden. 
Wat dat betreft waren de problemen 

elders op de wereld aanmerkelijk gro-
ter en mochten wij niet klagen. Voor 
ons is het fijn om nu weer op te kunnen 
treden en samen met het publiek fijne 
avonden te beleven. Dat hebben wij 
gemist”. 
 
“Na zo’n lange periode wilden wij ech-
ter als band toch met iets nieuws ko-
men. Wij hebben daarom de afgelopen 
weken de verloren repetitietijd behoor-

lijk ingehaald en met z’n allen 
hard gewerkt aan een nieuwe 
show. Al vonden wij het wel 
spannend of we na zo’n lange 
tjid van afwezigheid niet in de 
vergetelheid waren geraakt bij 
het publiek”. Aldus Anne-
Marie Weber.  De actuele zaal-
bezetting van het theatercon-
cert op 13 november toont aan 
dat dit zeker niet het geval is.  
“De zaal is goed gevuld, maar 
er zijn nog kaarten” vult Frank 
Sessink aan. 
 
“Wij hebben er echt enorm 
veel zin” aldus een enthousias-
te Tim Huntink. “Ik heb samen 
met Patrick een paar weken 
geleden weer in Amphion mo-
gen staan en het is fantastisch 
om weer te mogen- en kunnen 

doen. Wij kijken er daarom met Lads ’n 
Lassies echt naar uit”. Iets wat volmon-
dig wordt beaamd door de rest van de 
band. “Niets is er natuurlijk mooier dan 
een fijne avond vol gezelligheid, mu-
ziek en vooruit: Drank”. 
 
De laatste kaarten voor het theater-
concert van Lads ’n Lassies zijn online- 
en aan de kassa bij Schouwburg Amp-
hion te koop. 

Van Corona naar Guinness 
Lads 'n Lassies treden 13 november weer op in Amphion 

 

Gezocht! 

 

Ben je handig met  

InDesign of Publisher?  

Wil je 8x per jaar helpen 

de Gaanderbode op te 

maken?  

Tegen 'n vergoeding? 

 

Welkom!  
 

- Tijdsbesteding: een paar uurtjes in het weekend 

- Acht keer per jaar, het weekend voor een editie 

- Je gebruikt je eigen software (InDesign of 

Publisher)  

- Een bescheiden vergoeding in overleg 

 

Interesse?  

Mail naar gaanderbode@gmail.com. 

De gebieden waar jij kan helpen 

De natuurwerkdag van Buur maakt Natuur 

vindt plaats op drie locaties. De Watertap, 

’t Knapperslag en in Natuurpark Overste-

gen, je kunt dus kiezen 

op welke locatie je wilt 

deelnemen! Op twee 

locaties zal om 09.30 

uur gestart worden en 

duurt de werk ochtend 

duurt tot circa 12.00 

uur. In Natuurpark 

Overstegen kun je te-

recht van 09.00 tot 

15.00 uur. 

 

De Watertap 

Het mooie terrein aan de Watertapweg 

kent een variatie van natuurakkers, een 

rivierduinbosje, een gebied met natuurlijk 

grasland en een poel met oude hout-

walstructuur. Op het terrein van maar liefst 

5,7 hectare gaan we graag met jou aan de 

slag met het verwijderen van vogelkers. Dit 

tot doel om het bijzondere rivierduinbos te 

behouden en openheid te geven. 

Wat is er te doen 

Tussendoor is er pauze met koffie, thee en 

iets lekkers, neem zelf eventueel brood 

mee! Wil je aan de slag op een ander terrein 

van Buur maakt Natuur? 

We gaan op ’t Knapperslag 

onder bezig met het afza-

gen van Canadese populie-

ren die inheemse bomen en 

struiken verdringen. Hier-

mee maken wij ruimte voor 

insecten en vogels. In Na-

tuurpark Overstegen gaan 

we wilgen knotten en nest-

gelegenheid creëren voor 

de wilde bij! 

 

Voor meer informatie en aanmelding: 

Heb je ook zin in actief buiten zijn op De 

Watertap of een andere locatie? Kom dan 

alleen of met je gezin, (sport)maatje en 

help met de vrijwilligers van Buur maakt 

Natuur! Kijk voor meer informatie en je 

aanmelding op www.buurmaaktnatuur.nl 

en meld je snel aan op locatie naar keuze 

via www.natuurwerkdag.nl  

Buur maakt Natuur werkt regelmatig in het landschap. Dit doen wij op drie natuurter-

reinen, namelijk ’t Knapperslag in de Wehlse Broeklanden, De Watertap in Gaanderen 

en Natuurpark Overstegen in Doetinchem. Op zaterdag 6 november tijdens de Na-

tuurwerkdag zetten wij onze ‘deuren’ open en kan jij meedoen. Een ochtend meehel-

pen in de natuur en lekker actief bezig zijn. Aan het einde van de ochtend ga je met 

een voldaan gevoel naar huis. En het is nog beregezellig ook! 

Met Buur maakt Natuur samen 

aan de slag op de Natuurwerkdag!  



 

 

Dinsdag 2 november: RUILUURTJE 
 Iedere eerste dinsdag van de maand 

van 11.00 - 12.00 uur houden we een 

ruiluurtje voor legpuzzels, spellen en 

tijdschriften. We zien jullie graag weer 

op dinsdag 2 november en  dinsdag 7 

december. 

FIETSTOCHT 
Elke tweede woensdag van de maand  

maken we een fiets-

tocht van ca. 30 km 

(mits het weer goed 

genoeg is). Iedereen 

is welkom. We ver-

trekken om 13.00 uur 

vanaf het Gaander-

huus. Halverwege een 

pauze voor koffie of 

thee met iets lekkers.  

SAMEN FIETSEN: DUOFIETS 
Wilt u weer eens gezellig fietsen en op 

uw eigen fiets gaat het niet meer? 

Via het Gaanderhuus kunt op de 

duofiets van de Pelgrim een mooi 

tochtje maken. Even lekker naar 

buiten. Huur voor de fiets is €5. 

Reserveren: info@gaanderhuus.nl 

of kom langs op woensdagmor-

gen. Vrijwilligers voor de duofiets 

zijn van harte welkom en krijgen 

eerst een uitgebreide instructie.   

Wij zijn blij dat de coronamaatregelen 
zijn versoepeld en we onze activiteiten 
weer op kunnen pakken. 
 
De afgelopen weken 
hadden we weer inloop-
ochtenden, knutsel- en 
spelmiddagen, fiets-
tocht en samen eten. 
Genieten voor onze gas-
ten en vrijwilligers. Kom 
langs voor een kop kof-
fie of thee, kijk wat er 
allemaal te doen is en 
geef je op als dat nodig 
is. 
 
Volg ons op Facebook 
en Instagram, kijk in de 

Gaanderbode of in de etalage van het 
Gaanderhuus voor al onze activiteiten. 

Gaanderhuus 
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 

www.gaanderhuus.nl    info@gaanderhuus.nl   

ACTIVITEITEN 

AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN 

KOMENDE PERIODE 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

 

Heb je zin om Sinterklaas- en Kerstcadeaus in te pakken, maar ben je er niet 

zo handig in? Kun je wel tips gebruiken? En/of vind je het gewoon gezellig om 

samen te doen? Dat kan op 17 november en 15 december bij PosiLief.  

 

De cadeautjes kun je hier shoppen of gewoon van thuis meenemen. Zolang je 

de inpakmaterialen maar bij PosiLief koopt. Je schrijft meteen een persoonlij-

ke boodschap op de labels en/of stickers en je bent klaar voor de feestdagen! 

 

Tegelijk kun je op 17 november bij Yvonne van LaVonn terecht voor kleurad-

vies (voor je haar, make-up, kleding). Ben je een herfst-, winter-, lente of zo-

mertype? En welke kleuren staan jou dan goed? Op 15 december is de kapsa-

lon 's avonds extra lang open vanwege de kerstdagen. 

 

Je bent welkom van 19.30u - 21.30u.  

Natuurlijk is er koffie, thee en wat lekkers! 

Meld je voor alle activiteiten van tevoren aan. Vol=Vol. 

 

Cadeautjes Inpakavond   
Kleuradvies  

Extra opening kapsalon 
 op 17 november - 15 december 

 
In Memoriam 

 

We ontvingen het 

droevige bericht dat 

ons gast en vrijwilliger 

van het eerste uur 

Wiesje Abbink  

is overleden.  

 

We zullen haar 

vrolijke lach en sociale 

aandacht en hulp 

missen.  

 

Hengelsportvereniging  

De Oude IJssel Gaanderen 

www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl 

Gaandertjes 
Vraag en aanbod voor  

particulieren 

Sportieve man, 66 jr, zoekt 
idem vrouw (knuffeltype) voor 
(lat)relatie. Reacties op:  
2limlam10@gmail.com 



Kidsclub de Trefkuul 

Geen gedoe, alleen maar genieten! 

DSR Food Doetinchem /  

Brasserie de Wrange 

Natasja Hagen - van Raap-

horst  & Cor van Raaphorst 

 

Adres: 

Rekhemseweg 144  

7004 HD Doetinchem  

 

Neem contact op via: 

WhatsApp of telefonisch:  

06 513 97 386 

Mail: doetinchem@dsrfood.nl 

 

Kerstmenu (te bestellen vanaf  

6 personen voor €25,95 p.p.) 
 

 Zalmsalade en rundvleessalade  

 Stokbrood met kruidenboter  

 Beenham met honing- mosterd-

saus  

 Kip in champignonroomsaus  

 Wildstoof  

 Stoofpeertjes 

 Gebakken krieltjes met rozemarij  

 Groente macedoine  

 Bavarois met fruit  

 

* Ook de hapjesschalen en salades   

   zijn tijdens de kerst te bestellen.  

12 maanden garantie 

- accessoires t.w.v. €55,- 

- 50% batterij reparatie voucher  

- levenslang 15 % reparatie korting met de  

  refurbished  iPhone. 

Silvoldseweg 67 
7061DM Terborg 
 
Openingstijden: 
08:00—21:00  

Contact: 
Tel: 0315 260 444 
App: 06 141 22 8 33 

 
www.techstate.nl 

Refurbished iPhones 
Koop een Refurbished iPhone  

bij Techstate in Terborg en geniet van: 
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        Wijknetwerk Gaanderen 
 

Zaterdag 30 oktober is er om 19.00 uur een Eucha-
ristie/kinderviering.  
Voorganger Pastor Tilma. In deze viering zijn de ver-
halen speciaal afgestemd op kinderen.  
 
Dinsdag 2 november Allerzielen 
Op dinsdag 2 november is er eerst een gedenkmo-
ment op het Monicakerkhof, aanvang 18.00 uur. 
Daarna wordt u uitgenodigd voor de Allerzielenvie-
ring in de St. Martinuskerk, aanvang 19.00 uur. 
De voorgangers zijn Leny Helmink en Karin Pouwels. 
Tijdens de viering in de St. Martinuskerk zingt het 
gemengd koor, onder leiding van Bart Rysavy en met 
orgelbegeleiding van Anita Simmes. 
 
Zondag 7 november is er om 9.30 uur een Eucharis-
tieviering. 
Voorganger is Pastor Tilma. 
De zang wordt verzorgt door het koor IPK uit Etten, 
onder leiding van Bart Rysavy 
 
 

Zondag 14 november is er om 9.30 uur een Inspira-
tieviering. 
Voorgangers zijn Lies Böcker en Gerard Vollenberg. 
Het muzikale gedeelte wordt verzorgt door het Klari-
nettenkwartet van SBOG. 
 
Zaterdag 20 november is er om 19.00 uur een Eu-
charistieviering. 
De voorganger is pastor Smits. 
Het koor Liberate verzorgt de zang in deze viering. 
 
Zondag 28 november is er om 9.30 uur een Eucha-
ristieviering. 
Voorganger Pastoor Pauw. 
De zang wordt verzorgt door het gemengd koor 
 
Zondag 5 december is er om 9.300 uur een Eucha-
ristieviering. 
Voorganger is Pastor Tilma 
De zang wordt verzorgt door het gemengd koor. 
 
U bent van harte welkom in de bovenstaande vierin-
gen. 

Thuis meevieren  

U kunt ook thuis met ons meevieren via livestream. 

Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: 

www.maria-laetitia.nl en u kiest 

livestreams op youtubeen kiest dan Martinus-

kerk Gaanderen. 

De livestreams van de vieringen in de St. Marti-

nuskerk Gaanderen worden ook via face-

book uitgezonden. Meeluisteren kan via 

www.kerkomroep.nl  / Gaanderen 

 

Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen 

 
Doe jij ook mee? 
 
De Dorpsraad Gaanderen is samen met het wijknet-
werk Gaanderen in gesprek met o.a. het Gaander-
huus, VVG, Wis & Wierig, Gaanderwijs, Exploita-
tiestichting de Pol, Stichting Sport en Cultuur, On-
dernemersverenging Akkermansweide, Leefbaar-
heidsalliantie en de Provincie Gelderland om te kij-
ken of wij samen tot een Dorpendeal kunnen ko-
men.  
 
In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, een 
gemeente, ondernemers, maatschappelijke organi-
saties en provincie Gelderland nieuwe samenwer-
kingsafspraken om te werken aan de (sociale) ver-
bondenheid van een wijk of dorp. Een Dorpendeal 
komt tot stand op basis van een lokaal initiatief en 
is een middel om in de toekomst verdergaande uit-
voeringsafspraken te maken. Er is ruimte om zelf 
invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij 
het versterken van de sociale cohesie in een wijk of 
dorp centraal staat. 
 
Wil jij uit persoonlijke titel of met jouw vereniging 
of stichting actief meedoen en meedenken voor 
een mooi Gaanderen? Graag! Meld je dan aan via 
de Dorpsraad Gaanderen, via  
secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl of 
telefoon 06 - 23 599 396. 
 
 

Doetinchem, een gemeente 
voor iedereen 
 
Gemeente Doetinchem vindt het belangrijk dat 
iedereen in Doetinchem kan zijn wie die wil zijn. 
Meer oog en begrip voor elkaar heeft en toont. 
Niet discrimineert en elkaar niet uitsluit. 
 
Alle 58.000 inwoners van onze gemeente zijn ver-
schillend. Of het nu gaat om godsdienst of levens-
overtuiging, ras, politieke opvattingen, geslacht, 
seksuele voorkeur of leeftijd. Een diverse gemeente 
zijn waarin iedereen begrip toont voor elkaar is niet 
eenvoudig te bereiken. Hier willen we verder samen 
aan werken. Hiervoor gaan we allereerst informatie 
ophalen uit de samenleving.  
 
Wat is uw mening over racisme en uitsluiting in 
onze gemeente?  
Dit willen wij graag van u weten. Hiervoor is een 
vragenlijst opgesteld. U kunt deze vragenlijst vanaf 
week 42 (vanaf maandag 18 oktober) via de open 
link www.moventem.nl/doetinchem invullen. De 
sluitingsdatum is op 31 oktober. Voor meer infor-
matie kunt u bellen: 0575-760 227 (Moventem). Ook 
in het Doetinchems Vizier (op de gemeentepagina) 
en via onze Sociale Media besteden wij hier aan-
dacht aan.  
 
Wat doen wij met uw informatie? 
Wij gebruiken de uitkomsten zo goed mogelijk voor 
het opstellen van de uitvoeringsagenda Diversi-
teitsbeleid Divers in de gemeente Doetinchem.  

Bezoek 15 november de  
SRV-wagen bij de Ganderije 
 
Vanuit de 
Achterhoek-
se gemeen-
ten en het 
Gelders Ge-
n o o t s c h a p 
rijdt dit na-
jaar een oude 
SRV-wagen 
door de Ach-
terhoek om 
met inwo-
ners in gesprek te gaan over duurzaamheid, weder-
opbouw en groen in de wijk. Op maandag 15 no-
vember van 9.30 tot 15.30 uur staat de SRV-
wagen bij Ganderije. Deze dag staat in het teken 
van de wederopbouw en de voormalige ijzerindu-
strie in Gaanderen. Mensen van de Stichting IJzer-
museum zijn aanwezig om oude objecten te laten 
zien die afkomstig zijn van Vulcaansoord en Pel-
grim, en er kunnen eigen objecten worden ge-
bracht. Verder is er aandacht voor de wederop-
bouwperiode in de Achterhoek: voor welke uitda-
gingen stond men toen en wat is de verbinding met 
opgaven van nu. In de wagen is een mini escape-
room waar puzzels moeten worden opgelost. Op 
dinsdag 16 november staat de wagen nog op het 
Simonsplein, op donderdag 18 november bij speel-
tuin Schöneveld en op vrijdag 19 november bij de 
stadsboerin op P.I. de Kruisberg. 

Een bericht van 

de Coördinato-

ren van de Nier-

stichting Collec-

te in Gaanderen.  

Afgelopen 19 tot 25 september hebben 

collectanten uit Gaanderen een gewel-

dige opbrengst binnengehaald voor 

Nierstichting Nederland. Nog nooit 

was het bedrag zo hoog, namelijk € 

2771,52. We bedanken alle gulle gevers 

voor hun bijdrage.  

 

De collectanten kunnen ook contact-

loos met een QR-code geld innen. Daar 

wordt elk jaar meer gebruik van ge-

maakt. Natuurlijk danken we de collec-

tanten voor hun geweldige inzet.  

Collectanten 

We hebben een collecteteam van 43 

collectanten. En elk jaar zijn er zo'n 5 

nieuwe collectanten nodig om alle stra-

ten en wijken van Gaanderen en het 

buitengebied te voorzien van collectan-

ten. Dus als u zich geroepen voelt te 

collecteren voor dit goede doel, van 

harte welkom.  

Geld voor onderzoek 

Het geld is nodig voor onderzoekswerk 

om mensen én kinderen die een nier-

ziekte hebben een zo'n optimaal ge-

woon leven te kunnen bezorgen.  

 

Onze hartelijke dank namens Nierstich-

ting Nederland. 

Clary Vis en Wilma Broeze. 

Gaanderen geeft een recordbedrag van € 2771,52 aan de Nierstichting  

http://www.kerkomroep.nl/
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Colofon 
 

Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

Hoofd- en eindredactie  

Astrid van Beveren 

Vormgeving  

Astrid van Beveren, Ruben Pastink 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2021 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 bijdragen 

zijn welkom om dit te kunnen blijven 

doen. Geven en ontvangen blijven zo 

in balans. Een vrije gift doe je eenvou-

dig via de website: gaanderbode.nl/

doneren.html 

 

Hartelijk dank voor de  

donaties aan de Gaanderbode!   

Elke bijdrage is welkom! 

 

 
Gratis proefles 
De eerste les is gratis om kennis te ma-
ken! Vanaf de tweede les betaal je € 
50,00 voor de hele cursus. Het lesmate-
riaal is daarbij inbegrepen. Je mag dan 
ook gratis deelnemen aan de activitei-
ten voor jeugdleden. Muziek Maak Je 
Zelf is opgenomen in het Meedoenar-
rangement van de gemeente Doetin-
chem.  
 
Aanmelden 
Wil je meedoen of een proefles volgen? 
Bel dan de jeugdcommissie van SBOG: 
06 - 1065 9926 of stuur een e-mail naar 
jeugd@sbo-gaanderen.nl.  

Is ‘Muziek Maak Je Zelf’ iets voor mij? 
Deze korte muziekcursus is speciaal 
bestemd voor kinderen uit de groepen 
4, 5 en 6. Samen ga je muziek maken. 
Je speelt op kleine trombones (p-
Bones), klarinetten en drum pads. Ook 
leer je noten lezen en ritmes klappen. 
Je zult merken hoe leuk dat is! Miranda 
Loff, een zeer ervaren en enthousiaste 
muziekdocente, leidt de cursus. 
 
Wat kan ik er later mee? 
De cursus eindigt dinsdag 25 januari. 
Als je wilt, kun je daarna een muziekin-
strument kiezen en via SBOG lessen 
aan de Amphion Muziekschool volgen. 
Bijvoorbeeld eerst tot aan de zomer 
om te kijken hoe het je bevalt. Je kunt 
uit heel veel instrumenten kiezen. 
Denk bijvoorbeeld aan fluit, klarinet, 
hobo, fagot, saxofoon, trompet, hoorn 

of trombone. Ook kun je voor slagwerk 
kiezen. In dat geval leer je spelen op 
o.a. drums, pauken en xylofoon. Nadat 
de lessen aan de muziekschool zijn be-
gonnen, ga je ook al snel meespelen in 
het startersorkest van SBOG en later in 
het opleidingsorkest. 
  
Wanneer en waar vindt het plaats? 
De muziekcursus begint dinsdag 9 no-
vember en is vanaf dan elke dinsdag 
van 14.20 tot 15.05 uur in basisschool 
Gaanderwijs, met uitzondering van de 
schoolvakanties. Er zijn 10 lessen.  
 

Aanmelden kan t/m 2 november! 
 

Wil je meer weten over Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen? Kijk dan op 
sbo-gaanderen.nl of volg de activitei-
ten op Facebook, Twitter en Instagram.  

Muziek Maak Je Zelf weer van start, meld je nu aan! 
Muziek maken is leuk, samen musi-
ceren is nog leuker. Je kunt je er 
helemaal in uitleven. Wil jij dat ook 
ervaren? Grijp dan nu je kans en 

geef je uiterlijk 2 november op voor 
Muziek Maak Je Zelf. Dat is een mu-
ziekcursus van tien lessen bij Symfo-
nisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG).  

 Beste boothouders,  
 

Op zaterdag 6 
november gaan de boten er weer uit. 
We starten om 09.00 uur en hopen om 
11.00 uur weer klaar te zijn. Kunt u 
niet, zorg dan voor een vervanger die 
de boot aanbiedt want op last van het 
W.R.I.J. moeten alle boten eruit, zo als 

u weet.  
 

Vergeet uw bijdrage 
van € 2,50 voor de trek-
ker niet. Wij zorgen in 
ieder geval voor koffie. 

Meehelpen wordt zeer gewaar-
deerd!  
 
Met vriendelijke groet, het bestuur van 
H.S.V. De Oude IJssel 

Boten HSV DOIJ uit het water 

De agenda staat ook op de website www.gaanderbode.nl.  

Wekelijks terugkerende evenementen staan op de website van het Gaanderhuus. 

DSR Food biedt BBQ aan vrijwilligers Gaanderbode 

Op 19 september hebben de vrijwilli-

gers van de Gaanderbode heerlijk ge-

barbecued op het terras van Brasserie 

De Wrange. De voormalige eigenaar 

van DSR Food Nahrenjo Bleekman en 

de nieuwe eigenaren, Natasja Hagen 

en Cor van Raaphorst van de brasserie 

hebben deze samen aangeboden en 

verzorgd. Zowel het buffet, de bbq als 

de locatie waren zo'n succes dat het 

waarschijnlijk een jaarlijks uitje wordt! 

DSR Food, dank jullie wel. 

Foto: Roel Maat, RM Photographics 



 

De Gaanderbalie is open, elke 

maandagavond van 17:00 tot 

18:30 uur in wijkcentrum De 

Trefkuul.  

 
  Wijkcentrum de Trefkuul  

  Pelgrimstraat 59a  

  7011 BJ Gaanderen  

  Telefoon: 0315-760010  

  E-mail: gaanderen@buurtplein.nl  

Dag Tijd Locatie 

Maandag 17.00 – 18.30 uur De Trefkuul, Gaanderen 

Dinsdag 16.00 – 17.30 uur De Zonneboom, Doetinchem 

Woensdag 10.00 – 12.00 uur 

10.00 – 12.00 uur 

17.00 – 19.00 uur 

De Zuwe, Doetinchem 

Raadhuis, Wehl  

De Daele, Doetinchem 

Donderdag 10.00 – 12.00 uur De Daele, Doetinchem 

 Vrijdag 10.00 – 12.00 uur ’t Brewinc, Doetinchem 

Buurtplein Inloop is uiteraard, net als al onze hulp, gratis. 

Kijk in onderstaande tabel op welke 
dag je waar terecht kunt: 

Buurtplein Inloop– zonder afspraak snel op weg 

Geen afspraak nodig 

Ken je dat? Je hebt een korte vraag over bijvoor-

beeld je gezin, je gezondheid of je buurt maar je 

ziet het niet zitten om eerst een officiële afspraak 

te maken? Of het komt niet uit met je eigen plan-

ning of werk om op een bepaald tijdstip naar 

het wijkcentrum bij jou in de buurt te gaan. Maak 

je geen zorgen! Je bent welkom bij Buurtplein 

Inloop op de dag en tijdstip dat het jou het beste 

uitkomt én op de locatie waar jou het beste uit-

komt! Altijd gratis en altijd zonder afspraak. Blijkt 

dat jouw vraag toch wat meer tijd nodig heeft om 

te beantwoorden, dan plannen we alsnog een  

afspraak in. 

 

Op elke werkdag kun je wel ergens in de gemeente Doetinchem terecht bij een Buurtplein Inloop. Een team van 

buurtcoaches, Sociaal Raadslieden en vrijwilligers van het Formulieren Café zit voor je klaar en kan je direct snel 

op weg helpen. Een afspraak maken is niet nodig! 

Wie zitten er voor je klaar en waarmee kunnen ze je helpen? 

Bij bijna elke Buurtplein Inloop zitten een buurtcoach, een sociaal raadslid en 

een of meerdere vrijwilligers van het Formulieren Café voor je klaar. 

Een buurtcoach kan je helpen met vragen over bijvoorbeeld geldzaken, jouw 

gezin of als je je ergens zorgen over maakt.  De sociaal raadslieden weten ont-

zettend veel van regels en wetten en kunnen je bijvoorbeeld helpen met juri-

disch advies of het opstellen van een brief. De vrijwilligers van het Formulieren 

Café zijn heel erg goed in het helpen met invullen van formulieren en documen-

ten, ze weten ook veel van bijvoorbeeld het Meedoen-arrangement of de wet 

en kunnen bij twijfel altijd even overleggen met de sociaal raadslieden. Wat ook 

handig is: als je meerdere vragen hebt dan kunnen onze collega’s meteen even 

met elkaar overleggen. Vaak kunnen we je snel en makkelijk op weg helpen. 

Mocht het zo zijn dat het wat meer tijd kost om zaken uit te zoeken dan plan-

nen we een vervolgafspraak in, natuurlijk alleen als jij dat ook wil. 

Algemene openingstijden 

Uiteraard mag je ook tijdens de algemene openingstijden gewoon binnenlopen bij onze wijkcentra en 

buurtpunten. Buurtpunt ‘de Trefkuul’ is maandag tot en met donderdag geopend van 11.00 tot 15.00 

uur. Er is altijd iemand aanwezig die je te woord kan staan, je een folder kan geven of waar je wat af 

kan geven voor bijvoorbeeld de buurtcoach of jeugd- en gezinswerker. Soms is het zo dat onze colle-

ga’s andere afspraken in hun agenda’s hebben ingepland en misschien niet direct tijd voor je kunnen 

vrijmaken. We kunnen ook dan altijd een afspraak met je kan plannen voor een later tijdstip.  

 

Ondersteuning bij het aanvragen van de coronapas via Buurtplein 

Heb je geen DigiD of smartphone of weet je niet hoe je de coronapas op je smartphone krijgt? Heb je 

de coronapas liever op papier geprint en beschik je niet over een printer? De vrijwilligers van het  

Formulieren Café helpen graag met deze zaken tijdens Buurtplein Inloop.  


