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De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

6 juli 
Kopij en advertenties  

inzenden kan tot 

1 juli 18.00 uur 

Het Schuttersgilde Sint Martinus viert 

in het weekend van 25 en 25 juni 

alsnog het 150-jarig jubileum dat ze in 

2021 hebben bereikt. Met de Kringdag 

de Achterhoek en het Gaanderfest 

wordt het een feestelijk weekend.  

 

Al sinds 1871 liepen de eerste schutters 

door Gaanderen. In 2021 vierde het 

Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen 

daarom dan ook zijn 150 jarig jubileum. 

Hiermee is het Schuttersgilde de oudste 

vereniging van Gaanderen en één van 

de oudste van de regio. In 2021 waren er 

verschillende activiteiten gepland om 

dit jubileum te vieren, zoals een nieuw-

jaarsconcert, Kringdag de Achterhoek 

en natuurlijk de kermis. Helaas kon dit 

alles door de coronapandemie niet 

plaats vinden. 

 

Wel was er in september een receptie, 

waar het jubileumboek ‘Anderhalve 

eeuw Schuttersgilde St. Martinus 

Gaanderen’ is gepresenteerd. Op deze 

heugelijke avond verraste burgemees-

ter Mark Boumans het Schuttersgilde 

met de Koninklijke Erepenning, toege-

kend door koning Willem Alexander. Dit 

alles is een hele eer voor het Schutters-

gilde. 

 

Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Op 

verzoek van de Kring en Federatie be-

sluit het Schuttersgilde om dit jaar 

alsnog de Kringdag de Achterhoek te 

organiseren. Dit zal plaatsvinden op 

zondag 26 juni 2022. Met 15 deelne-

mende schutterijen uit de regio Achter-

hoek en de Liemers zal het op zondag 

26 juni een groot en kleurrijk spektakel 

worden. Diverse wedstrijden zijn te be-

wonderen voor het publiek en in de gro-

te tent wordt feestmuziek gespeeld.  

 

De officiële opening is rond 11.00 uur op 

het hoofdveld van Sportpark de Pol, 

waarna het defilé en de marswedstrijd 

beginnen met een mooie route door het 

dorp. Rond 13.30u beginnen diverse 

wedstrijden, waaronder vendelen, mu-

ziek-, majorette-, bieleman- en marke-

tentsterwedstrijden. Ook kruisboog- en 

handboogschieten en luchtgeweer/

pistool schieten zijn deze dag te bewon-

deren.   

 

Lees verder op pagina 2 

Foto: Jacqueline Verhofstad 

Vanaf 1 juni is Techstate naar de hoofdstraat van Terborg 
verhuisd. Na 1,5 jaar aan de Silvoldseweg 67 te hebben ge-
zeten heb ik besloten om het bedrijf wat centraler te vesti-
gen, namelijk aan de Gasthuisstraat 4 in Terborg tegenover 
de kerk (waar vroeger het café onder de toren heeft geze-

ten). Inmiddels heb ik al meer dan 2000 mensen blij ge-
maakt. Via deze weg wil ik hiervoor mijn huidige klanten-
bestand bedanken voor het vertrouwen en de komst! Meer 
over ons lezen? Ga dan naar www.techstate.nl. Of kom 
eens langs, ik kan je vast wel ergens mee helpen. 

Schuttersgilde Sint 

Martinus Gaanderen 

viert alsnog  

150 jarig jubileum 

Aan alle lezers van de Gaanderbode: help! 
 

De Gaanderbode is een krant voor Gaanderen, door Gaanderen. Al bijna 5 jaar! Ik 

blijf hem graag uitgeven, ook al is het elke keer weer ontzettend veel werk. Dit 

betekent echter ook, dat er financiën nodig zijn. En 

die zijn dit jaar behoorlijk teruggelopen. Bovendien 

zijn de kosten flink gestegen. Ben je blij met de Gaan-

derbode? Wil je hem kunnen blijven lezen? Help dan 

mee en doneer. Adverteren kan natuurlijk ook. Op 

gaanderbode.nl vind je de mogelijkheden. 

 

Direct een donatie doen? Scan de QR-code:  
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We willen graag door. Wie helpt? 

 

Net als vele organisaties en verenigin-

gen kampt ook de Dorpsraad met meer 

taken dan menskracht om ze op te pak-

ken. Met als resultaat: overwerkte be-

stuursleden en vrijwilligers. En steeds 

meer taken die niet meer opgepakt 

worden. 

 

Op dit moment heeft Dorpsraad Gaan-

deren 3 bestuursleden (voorzitter, se-

cretaris, penningmeester) en geweldige 

ondersteuners (notulist, meedenker) Je 

ziet dus: je hoeft geen bestuurslid te 

zijn om fantastische dingen voor ons 

geweldige dorp te kunnen doen. 

 

Wij zijn niet de enigen!! 

Absoluut. Vandaar ook dat wij als 

dorpsraad ons inzetten voor de dorpen-

deal voor Gaanderen om voor alle vere-

nigingen in ons dorp te kunnen organi-

seren dat de menskracht die het dorp 

rijk is, zo wordt ingezet dat alle ambi-

ties en wensen die wij als Gaandernaren 

hebben, overeind kunnen blijven. Dat er 

een rijk verenigingsleven mogelijk blijft. 

Dat alle hulp en voorzieningen mogelijk 

blijven. Dat er ook een Dorpsraad is die 

als een helikopter over Gaanderen 

vliegt en de roep van de inwoners om 

hulp en actie niet alleen hoort, maar 

ook doorgeeft aan de uitvoerende in-

stanties of zelf zorgt dat er wat ge-

beurt. 

 

Dat lukt niet met de huidige be-

zetting. 

 

Dus: mail of bel of app ons. 

info@dorpsraadgaanderen.nl of 06-

23599396 

 

Een vergadering meedoen om de sfeer 

te proeven kan elke eerste woensdag 

van de maand. Helaas biedt onze web-

site geen up to date informatie, maar 

die kunnen we je wel geven natuurlijk. 

Of toesturen. 

Dorpsraad en -daad 
 

We willen graag door.  Wie helpt? 

Als Dorpsraad moeten we soms hard 

knokken samen met andere Gaander-

naren om dingen voor elkaar te krijgen 

(woningbouw bijvoorbeeld). En soms 

krijg je iets als cadeautje in je 

schoot geworpen. Zo’n cadeau 

is de mogelijkheid om het voor-

malige pand van Karel Thus, 

later Schepers Electro, een 

fraaiere aanblik te geven. Sa-

men met Punte Optiek en de 

huidige eigenaar van het pand 

hebben we ervoor gezorgd dat 

er nu historische foto’s van Gaanderen 

hangen. Misschien inspireert het oude 

Gaanderen ons wel voor de toekomst. 

Wie weet. 

Historische foto’s op de 

ramen van Rijksweg 

118 in Gaanderen 

Koningsschieten: Koning 

van Kring de Achterhoek 
 

Het hoogtepunt van deze middag is 

het koningsschieten, waarbij de aan-

wezige (jeugd) koning- en koninginnen 

schieten om de titel koning van Kring 

de Achterhoek. Omdat de Kring 50 

jaar bestaat zullen op deze middag ook 

alle oud Kringkoningen schieten om de 

titel Keizer van Kring de Achterhoek. 

Gedurende de dag is er vermaak voor 

kinderen en zorgt DJ Jurgen voor 

feestmuziek. Aansluitend is rond 

18.00u de prijsuitreiking. 

 

Jubileumfeest Gaanderfest 
Voorafgaand aan de Kringdag wordt 

zaterdag 25 juni het jubileumfeest 

Gaanderfest gehouden. Op deze fees-

telijke avond zorgt coverband Bandje 

voor de Sfeer ervoor dat het één groot 

feest wordt in Gaanderen. Een voor-

proefje op kermis Gaanderen, die we al 

enkele jaren hebben moeten missen. 

Dit feest is natuurlijk voor iedereen.  

 

Mensen die het jubileumboek ge-

kocht hebben, hebben daarbij 

twee vrijkaarten ontvangen die 

gelden als entreebewijs voor deze 

avond. Voor de anderen zijn en-

treekaarten al in de voorverkoop 

verkrijgbaar bij Koenders ’t Ware 

Huis en ’t Pömpke Verhuur in 

Gaanderen voor slechts €12,50. Op 

de zaterdagavond zelf zijn de en-

treekaarten €15,00. De tent gaat 

om 20.00 uur open. 

 

Houd voor meer updates over dit 

feestweekend de facebookpagina 

van het Schuttersgilde in de ga-

ten!  

150-jarig jubileum  

Schuttersgilde Sint Martinus 

Gaanderen 
(vervolg van pagina 1) Beste wijkbewoners van Gaanderen, 

 

Na ruim 5 jaar heb ik Gaanderen, als 

wijkagent, verlaten. Ik ben vanaf 1 mei 

2022 in Varsseveld aan de slag gegaan 

als wijkagent. De reden voor deze 

switch is gelegen in het feit dat de wijk 

Gaanderen op dit moment voor een 

ervaren wijkagent erg rustig is. 

 

Met de teamleiding van het Team Ach-

terhoek West, waar ook Gaanderen 

onder valt, is toen gekeken wat een 

goed vervolg zou zijn voor Gaanderen. 

Wij zijn toen tot de conclusie gekomen 

dat Gaanderen een ideale wijk zou zijn 

voor een collega die de ambitie heeft 

om wijkagent te worden en dit als leer-

werkplek kan gaan proberen in Gaan-

deren.  Dit is dan uiteraard een vol-

waardige politie collega, die ook al 

ruime ervaring heeft in politiewerk, 

maar op dit moment de richting van 

wijkagent ambieert. 

 

Ik heb in die 5 jaar (min een half jaar 

door privé omstandigheden) altijd 

prettig gewerkt in Gaanderen. Volgens 

mij had ik een goed contact met de 

inwoners van Gaanderen. Samen met 

onze netwerkpartners was de samen-

werking ten behoeve van de inwoners 

altijd prima en wij hadden korte lijn-

tjes, zodat er snel en adequaat kon 

worden geschakeld. Natuurlijk is het 

zo, dat niet iedereen tevreden was met 

het werk van de wijkagent.  Dat is ook 

logisch, want je kunt het nu eenmaal 

niet iedereen naar de zin maken. 

 

Er is op dit moment helaas nog geen 

zicht op een collega, die Gaanderen als 

wijkagent gaat overnemen. Zodra daar 

meer duidelijkheid over is, hoort u dat. 

Ik ben, zoals u hierboven kunt lezen, 

niet helemaal weg uit het gebied en zal 

ook zeker nog wel eens te zien zijn in 

Gaanderen. 

 

Ik wens u allen het allerbeste en wie 

weet tot ziens, 

 

Jan Eskes 

Wijkagent Jan Eskes neemt  

afscheid van Gaanderen 
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Plaatsgenoot Bart Stevens benoemd  
tot Lid in de orde van Oranje-Nassau 

Op 26 april is Bart Stevens in het 

gemeentehuis gehuldigd voor de 

vele vrijwillige taken die hij in 

ons dorp heeft verricht en nog 

steeds is hij actief. Vele activitei-

ten in de laatste jaren zijn niet 

onopgemerkt gebleven, vandaar 

dat er met succes een lobby is 

gedaan bij Zijne Majesteit De Ko-

ning. 

 

Veel vrijwilligerstaken blijven on-

opgemerkt, maar mede daarom 

verdienen deze mensen onze 

waardering. Een kleine opsom-

ming: 

Bart was jarenlang actief in de ar-

bitrage van de KNVB, medeop-

richter van een ruilbeurs in 1971, 

bestuurslid van woningbouwstich-

ting St.Martinus (voor velen een 

belangrijke stichting geweest!) , 

secretaris vakbond FNV, bestuurs-

lid Stimuleringsgroep, medeop-

richter en bestuurslid oudheidkun-

dige vereniging Gander. Actief bij 

Schuttersgilde St. Martinus en het 

mede samenstellen en uitgeven 

van het jubileumboek: '150 jaar 

St.Martinus'. Ook de bouw van de 

maquette De Witstraat-

Hoofdstraat heeft menig uurtje 

gekost, maar is voor veel inwoners 

een leuke herinnering gebleken. 

 

Kortom: Bart heeft de onderschei-

ding dik verdiend en daarmee 

nogmaals van harte proficiat. 

Avondexcursies bij Buur maakt Natuur 

 

's Avonds op pad met Buur maakt Natuur: de stichting houdt de komen-

de maanden een aantal avondexcursies. Op drie natuurterreinen geven 

gidsen uitleg over de stichting en het gebied. 

 

Op 2 juni en 14 juli van 20.00 - ca. 21.30 uur is er een excursie op De Wa-

tertap in Gaanderen. Ook Natuurpark Overstegen en 't Knapperslag in 

Wehl zijn te bezoeken. Aanmelden vooraf hoeft niet per se. Meld je even 

voor aanvang bij de startplek en je kunt mee. 

 

Hieronder alle data:  

Donderdag 2 juni     De Watertap  

Donderdag 16 juni    Natuurpark Overstegen (Deelgebied De Boerderij) 

Donderdag 30 juni    ’t Knapperslag  

Donderdag 14 juli     De Watertap  

Donderdag 28 juli     Natuurpark Overstegen (Deelgebied De Knoop) 

 

Wat krijg ik te zien? 

Buur Maakt Natuur draagt 

graag uit waar de stichting 

voor staat. Daarom laten zij 

jou graag zien wat de laat-

ste ontwikkelingen zijn op 

hun natuurterreinen ’t 

Knapperslag, De Watertap 

en Natuurpark Overstegen. 

Zo krijg je een goed beeld 

wat zij doen met onder an-

dere binnengekomen schenkingen en donaties. De ‘buren’ (donateurs) 

zijn daarom ook van harte uitgenodigd. 

 

Kijk voor meer informatie, zoals de startplaatsen, op 

www.buurmaaktnatuur.nl/wandeling. 

Wis en Wierig  
Landschapsplein geopend 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een feestelijke ceremonie is vrijdag 20 mei het groene landschapsschoolplein 

van basisschool Wis en Wierig geopend.  

Onbewaakte overweg verdwijnt binnenkort 

 

Een onbewaakte overweg achter de 

Rijksweg wordt binnenkort verwij-

derd. Vanwege de veiligheid is Pro-

Rail al jaren bezig onbewaakte over-

wegen te verminderen. Het gaat ei-

genlijk om een privé overweg: hij 

leidt naar één woning. Om deze 

straks te kunnen bereiken wordt mo-

menteel een weg achterlangs het 

spoor aangelegd vanaf de overweg 

aan de Kerkstraat.  

 

 

 

Bij de onbewaakte overweg heeft 

volgens een omwonende in de afge-

lopen vijftig jaar maar één keer een 

aanrijding plaatsgevonden, tientallen 

jaren geleden. Het slachtoffer heeft 

dit gelukkig wel overleefd. De afslui-

ting scheidt de woning in één keer 

van de buren aan de Rijksweg. Ook 

wordt de toerit een stuk langer. Een 

behoorlijke verandering.  



 

 

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 

Agenda 

ACTIVITEITEN 

KOMENDE PERIODE 

De afgelopen weken zijn er weer veel 

mooie momenten geweest in het Gaan-

derhuus. 

 

Sjoelen 

De eerste sjoe-

lers hebben par-

tijtjes gespeeld 

en mooie punten 

behaald. 

 

Creatief 

Er zijn weer 

mooie bloem-

stukjes en schilderijen gemaakt. Veel 

blije gezichten na een paar uurtjes ge-

zellig samen werken aan iets moois. 

 

Inwoners van Gaanderen die graag wil-

len aansluiten zijn van harte welkom! 

Datum/Tijd Activiteit 

 

1ste di. van de maand Ruiluurtje 

Di even weken→ 14.00 - 16.00 Jeu de Boules en sjoelen 

Wo. → 10.00 - 12.00 Inloop 

2de wo. van de maand → 13.00 Fietstocht 

Wo. → 17.00 - 18.30 Samen eten 

Do. → 14.00 - 16.00 Creatieve themamiddag 

Vrijd. → 14.00 - 16.00 Spellenmiddag 

Tijdens alle openingstijden Biljart  

Contact op wielen 

Ook waren er leuke stukken in de Gelder-

lander en het Vizier over de overdracht 

van de dorpsauto van Contact op wielen. 

 

Voor degene die nog niet bekend zijn 
met de mogelijkheden, kijk even op de 
site www.contactopwielen.nl voor meer 
informatie. 
 

Uitje: pannenkoeken eten 

We zijn met een bus vol gasten en vrijwil-

ligers lekker naar de Zon geweest om 

pannenkoeken te eten. 



 

 

Kijk op de website van Well Being by LaVonn voor  

workshops, lezingen en cursussen. Onder andere: 

Lezing 
Numerologie 

Meditatie  
'Vrede' 

Workshop  
Chakra's in de 5D 

wo 22 juni 

19.30 uur 

Gerrit Jansen 

wo 1 & 29 juni 

20.00 uur 

 

wo 8 juni 

19.00 uur 

Judith Arendsen 

 

Hengelsportvereniging  

De Oude IJssel Gaanderen 

www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl 

 

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 

Razernij  
in de  

Gaanderhei 
 

Op zaterdag 4 juni vindt de derde 

editie plaats van Razernij in de Gaan-

derhei. Een kleinschalig en gemoede-

lijk festival voor jong en oud.  

 

Er zullen in verschillende muziek-

stijlen optredens zijn. Van reggae 

tot blues en van Nederlandstalige 

rock tot soulsongs.  

Ook voor kinderen is er genoeg te 

doen zoals een springkussen en 

schminken.  

 

Het mooiste van alles is dat we hier-

mee geld inzamelen voor KWF kan-

kerbestrijding. Vrijwilligers en bands 

werken belangeloos mee om deze 

dag tot een fantastisch festival te 

maken. Dus kom en geniet van een 

hapje, drankje en fijne muziek en 

steun het goed doel!  

 

Voor meer informatie volg ons op 

Facebook of Instagram. Wees er snel 

bij want op=op. Kaarten zijn te be-

stellen via https://eventix.shop/

v3kqcxy4 (kinderen tot 12 jaar gratis) 

 

Mocht je een steentje bij willen dra-

gen voor het goede doel, geef je dan 

op als sponsor of vrijwilliger 

via razernijindegaanderhei@gmail.c

om  

Landschapsplein Wis en Wierig: 

 

Advertentie? 

 

www.gaanderbode.nl 
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Werkzaamheden natuurakkers De Watertap 
Handdoeken vouwen 
 
Door: Jos Salemink 
 
Tijdens het handdoeken vouwen 
kom je tot rust... 35 joar geleden 
moesten de handdoeken strak ge-
vouwen in de kast ter inspectie ge-
toond worden... geef acht... anders 
geen weekend!! 
In gepeins verzonken... 
 
Vandaag was 't code geel/orange  
voor de regen... en tegelijkertijd 
code geel/orange voor de droog-
te   ... ben benieuwd wat een in de 
toekomst  voorspelde Tornado voor 
kleurcode krijgt... 
 
Landelijk bericht..: "U mag slechts 5 
minuten douchen voor behoud der 
grondwater standen... Maar we 
douchen gemiddeld 9 minuten in 
Nederland... foei!! (Hierbij geen 
rekening houdend met oude men-
sen die minder douchen, omdat 
daar in 'de zorg' geen tijd  voor is, 
bijgevolg het berekend gemiddelde 
van 9 minuten waarschijnlijk lager 
ligt.) 
 
Maar goed... hoe schandalig ook 
beste mensen... Daarom stijgt uw 
energierekening!! Eigen schuld dik-
ke bult!!! Niet omdat het gas 3 keer 
te duur is... nee... u moet niet zo 
lang douchen!!  
 
We moeten nú minder afhankelijk 
worden van gas uit Rusland... de 
oorlog met Oekraïne kost per slot 
van rekening klauwe met geld... In 
de Oekraïne kost 1 liter benzine 50 
cent... en in Rusland ook... 
Maar goed... je kan maar 5 liter per 
keer kopen dus ver kom je niet... 
Wel houden de gardisten geld over 
om een Kalasnikof mitrailleur te 
kopen... 
 
We willen met zien allen klimaatver-
andering tegengaan. Daarom moe-
ten we meer en sneller energie be-
sparen, aldus de overheid... bij ons 
thuis... in bedrijven en kantoren... 
dus hup hup allemaal aan de warm-
tepomp... en wel voor 2026... met 
supsidie... 
 
Eerst nog wel ff die 15.5 miljard ver-
antwoorden... maar daar zitten ze 
boven op... met mondkapje en 3 
pfizer spuitjes in de konte wordt 
alles uitgeplozen... 
 
De kinderen hier int dorp lopen de 
avondvierdaagse... het was volgens 
de leiders beter niet door het bos te 
lopen... na het noodweer. Volgens 
de kinderen zijn ze zeker 95 % door 
het bos gelopen... en was het 
warm... Gelukkig is er nog bos... na 
de droogte en de komende tornado 
kon de wereld er morgen wel eens 
heel anders uit zien... 
 
Ik leg de handdoeken in de kast... en 
dan lekker een kwartier douchen... 
de beek hier staat hoog genoeg! 

Door: Stella van Telgen 

 

Begin april is op twee natuurakkers van De Watertap zo-

merrogge gezaaid. Waarom we dat doen? 

 

Wat is een “natuurakker”? Denk aan een veld met graan, 

bijvoorbeeld tarwe en rogge, vól met de mooiste bloemen 

zoals korenbloemen, kamille, ganzenbloemen en klaprozen. 

Zoemende insecten, fladderende vlinders en regelmatig 

bezoek van zaad etende vogels zoals vink, kneu, en putter.  

Van nature kwamen er in de Achterhoek veel natuurakkers 
voor. Maar veel van deze natuurakkers zijn er niet meer, in 
heel Nederland samen misschien nog maar een paar hon-
derd hectare.   
Natuurakkers brengen veel minder op dan de grote produc-

tieakkers die rijkelijk bemest worden om er zoveel mogelijk 

graan vanaf te halen. Door al dat bemesten én gebruik van 

bestrijdingsmiddelen zijn er veel akkerbloemsoorten ver-

dwenen.  

Wat mooi dat Buur maakt Natuur door de aankoop van boe-

renproductiegrond in Gaanderen (2018) begonnen is om 

een paar productieakkers gedeeltelijk om te vormen in na-

tuurakkers. Zonder bemesting of bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken laten we op onze natuurakkers dit jaar zomerrog-

ge opkomen. Dit zaaien is gebeurd in banen, waardoor ook 

de oude akker behouden blijft. Wij hopen hiermee uiteinde-

lijk een divers zaadmengsel in de bodem te behouden en te 

versterken.  

Zo geven we kans aan een aantal akkerbloemsoorten om de 

akkers net als vroeger weer volop te sieren. Ook het akkervi-

ooltje krijgt betere kansen en dat vindt vooral de kleine pa-

relmoervlinder weer fijn.  

 

Door het graan niet te oogsten maar winter door te laten 

staan, trekken we veel verschillende zaad etende vogels 

aan. Afgelopen winter hebben we op natuurterrein De Wa-

tertap onder andere veel mooie putters gespot.  

Voor het eerst sinds jaren zien we dit voorjaar dagelijks de 

fazant hier weer scharrelen. En horen we kievit en graspie-

per weer roepen. We hopen dat ook de geelgors zich hier 

ook weer thuis gaat voelen.   

Hiermee bevorderen we de biodiversiteit van het gebied en 

dat is wat we graag willen! Wil jij daar deel van uitmaken 

door ons af en toe of regulier te helpen in de natuur? Dan 

horen wij dat graag!  

info@buurmaaktnatuur.nl of www.buurmaaktnatuur.nl/

contact 

KIVADA 2022 
 

Wil jij weer meedoen met de KIVADA Gaanderen? Noteer dan in je agenda de volgende data: 

15, 16 en 17 augustus. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger ons te helpen om er drie fantastische 

KIVADA-dagen van te maken voor alle kinderen in Gaanderen? Geef je dan op als vrijwilliger via 

onze site www.kivadagaanderen.nl of scan de QR-code.  

 

Begin juni zal boer Coen langsgaan op de scholen. De inschrijving zal dit jaar ook online plaatsvinden 

via onze website: www.kivadagaanderen.nl en daarnaast zal er nog één dag zijn waarop kinderen 

zich kunnen inschrijven bij de Trefkuul in Gaanderen.  

Dit is op woensdag 8 juni tussen 13.00 en 17.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur.  

 

De online inschrijving wordt opengesteld vanaf 1 juni tot en met 8 juni tot 24.00 uur.  

Hierna is het niet meer mogelijk om je op te geven voor de KIVADA.  

Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen  

met het organisatiecomité via info@kivadagaanderen.nl  

 

Hopelijk zien we alle kinderen uit Gaanderen weer op 15 augustus! 

Pareldag  
in Oude IJsselstreek 
Tweede Pinksterdag 

 
 
Op 6 juni 2022 wordt voor de vierde 
keer Pareldag georganiseerd in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Pa-
reldag is een fietsroute die leidt 
langs allerlei 'parels' in de gemeen-
te, zowel bekende als minder be-
kende. Dit jaar loopt de fietsroute 
van ongeveer 23 kilometer door de 
kernen Varsseveld en Heelweg 
Oost, via de Vennebulten.  
 

Op Pareldag komen niet de grote eve-

nementen voor het voetlicht, maar 

worden kleine, bijzondere, unieke en 

verrassende parels aan een snoer ge-

regen in een fietsroute. Dit jaar start 

en eindigt de fietsroute bij het 

Hofshuus in Varsseveld (ook wel be-

kend van het Hootchie Koe Festival), 

waar ook parkeergelegenheid is. Star-

ten kan tussen 10.00 en 13.00 uur. Het 

is een dagvullend programma en er is 

heel veel moois te zien en te horen 

onderweg. We hopen op een mooie 

dag vol zonneschijn en veel fietsers 

die erop uit willen gaan om de parel-

tjes in deze gemeente te ontdekken. 

We zien u graag bij de start bij het 

Hofshuus op Tweede Pinksterdag.  

 

Meer informatie: op de Facebookpa-

gina 'Pareldag Oude IJsselstreek'. 
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Colofon 
 
Uitgave 
De Gaanderbode is  
een uitgave van Tekst Oké. 
 
Hoofd- en eindredactie  
Astrid van Beveren 
 
Met redactionele bijdragen van 
Jos Salemink, Wim Jansen,  
Stella van Telgen, Jan Eskes 
 
Vormgeving 
Jolanda Doornenbal 
Astrid van Beveren 
 
Druk 
Flevodruk Harlingen 
 
Auteursrecht 

®2022 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 wel-
kom om dit te kunnen blijven doen. Geven 
en ontvangen blijven zo in balans. Een vrije 
gift doe je eenvoudig via de website: gaan-
derbode.nl. 
 
Hartelijk dank voor de donaties aan de 
Gaanderbode!  Elke bijdrage is welkom! 

Zaterdag 28 mei 19.00 uur  

Eucharistieviering. 

Voorganger Pastor Tilma met zang van 

het gemengd koor. 

 

Zondag 5 juni 9.30  uur 

Hoogfeest van Pinksteren  

Eucharistieviering. 

Voorganger Pastor Tilma met zang van 

het gemengd koor. 

 

Zondag 12 juni 9.30 uur  

Inspiratieviering 

Voorgangers zijn Angela Steenbreker en 

Jacqueline Besselink. Het muzikale ge-

deelte in is handen van 

Saxophone4ladies 

 

Zaterdag 18 juni 19.00 uur  

Eucharistieviering 

Voorganger is Pastor Smits met  

medewerking van het koor Liberate. 

 

Zondag 26 juni 9.30 uur  

Eucharistieviering. 

Voorganger Pastoor Pauw met mede-

werking van het gemengd koor. 

 

Zondag 3 juli 10.00 uur  

Parochiefeest in de Paskerk  

Doetinchem 

 

Zondag 10 juli 9.30 uur  

Inspiratieviering.  

Gezinsviering aan het einde van het 

schooljaar. 

Voorgangers Marieke, Karien en Joyce 

 

Thuis met ons meevieren kan via 

livestream.  

Daarvoor gaat u naar website van de Pa-

rochie: www.maria-laetitia.nl   

Kies livestreams op  YouTube en selec-

teer dan Martinuskerk Gaanderen. 

 

De livestreams van de vieringen in de  

St. Martinuskerk Gaanderen worden ook 

via  Facebook uitgezonden. 

Vieringen Sint Martinuskerk 

 

Vrede. Zoveel mensen verlangen 

naar een wereld in vrede. Een leven 

waar conflicten in liefde worden 

opgelost, waar je je werk doet van-

uit een basis van rust, waar alles al 

goed is en je niet steeds van alles 

hoeft te doen om het goed te krij-

gen. Vaak ga je ervan uit dat ande-

ren iets moeten doen waardoor jij 

in vrede kunt leven. Bewust of on-

bewust. Of misschien moet je er 

zelf nog van alles voor doen. Of 

misschien is vrede een complete 

utopie, onbereikbaar. Totdat... je 

erachter komt dat je, hier en nu, de 

plek van vrede binnen kunt stap-

pen. Dat vrede daar is waar jij stopt 

met vechten, doen, werken, ren-

nen, denken, overal wat van vin-

den, worstelen met gevoelens en 

emoties en met die van anderen. 

 

Woensdag 1 juni kun je aansluiten 

bij de meditatie-avond bij Well Be-

ing by LaVonn. Van 20.00 - 21.00 

uur gaan we dan rustig zitten en 

mediteren we in totaal een half uur 

met als thema Vrede. De meditatie 

wordt ingeleid door Astrid van Be-

veren. Je kunt ook deelnemen als je 

nooit eerder hebt gemediteerd. 

Aanmelden mag, maar is niet ver-

plicht. Wees welkom om het te 

proberen. 

 

Wanneer: Woensdagavond 1 juni 

2022 van 20.00-21.00 uur. 

Waar: Well Being by LaVonn in 

Gaanderen 

Kosten: € 7,50 per persoon, als bij-

drage voor het gebruik van de 

ruimte en thee, water of sap ach-

teraf.  

En verder: draag bij voorkeur kle-

ding die niet knelt, dat helpt om 

ontspannen te zitten. 

Meditatie-avond 'Vrede' voor jezelf en de wereld 

Op zaterdag 18 juni organiseert Koor 

Liberate om 19.00 uur in de St. Marti-

nuskerk te Gaanderen een heel speciale 

viering voor gevluchte Oekraïners. Via 

een persoonlijke flyer kregen de ruim 

100 in Doetinchem en Gaanderen verblij-

vende vluchtelingen een uitnodiging om 

te komen naar een eucharistieviering 

met als thema “WIJ VOOR JOU”.  

 

Omdat de Oekraïners vooral in het En-

gels goed thuis zijn, wordt er tijdens de 

viering veel in het Engels gesproken, 

gebeden en gezongen over pijn, angst, 

vrede en hoop. Zowel voorganger pastor 

Marcel Smits, van huis uit Nieuw Zeelan-

der en Koor Liberate weten zich in deze 

taal goed uit te drukken. Uiteraard valt 

er genoeg in het Nederlands te beluiste-

ren zijn, want ook de Nederlandstalige 

kerkbezoekers worden niet overgesla-

gen. In de kerk zal natuurlijk veel blauw-

geel te bewonderen zijn.  

 

Foto: Ivo Stokman 

 

Liberate rekent op heel veel kerkbezoe-

kers, dat zal de warme sfeer zeker ten 

goede komen.  

Na afloop van de viering wordt er in de 

kerk samen koffie gedronken, dit in zijn 

geheel verzorgd door de koffiegroep van 

de St. Martinusparochie. Liberate onder-

vond bij de voorbereiding van deze vie-

ring veel steun van PCI Gaanderen, 

Buurtplein, (Oekraïense) vrijwilligers in 

Doetinchem en Gaanderen, de locatie-

raad van de St. Martinusparochie. 

 

Liberate organiseert Wij voor jou  
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Heren A én Heren B jeugd kampioen! 
Het handbalseizoen (voor de zaalcom-
petitie) is in het weekend van 15 mei 
feestelijk afgesloten. Zowel de Heren A 
(17 t/m 19 jaar, met Field Backup als 
sponsor) als de Heren B (15 t/m 17 jaar, 
met Uitvaartzorg Kremer als sponsor) 
werden kampioen! 
Onder de nieuwe trainer Martijn Gre-
ven speelde Heren A een zeer succes-
vol seizoen dat zij op zondag 1 mei af-
sloten met de kampioenstitel.  
Na enkele weken van opbouwende 
spanning tussen de twee koplopers 
werd voor Heren B de competitie op 8 
mei beslist. Trainers/coaches Edwin ten 
Have, Sjoerd Kaak en Evelien Wassink-
Mellee hielden het team scherp tot aan 
het einde, met een kampioenstitel tot 
gevolg! 

Spannende, drukke slotfase 
Niet alleen moesten er ‘gewone’ wed-
strijden worden gespeeld en gewon-
nen. Er moest door verenigingen ook 
tijd gevonden worden om de door co-
rona-maatregelen gemiste wedstrijden 
in te halen. Alle zeilen bij dus; voor spe-
lers, trainers, coaches en vrijwilligers. 
Bedankt voor jullie inzet! 
Alle inspanning werd beloond met een 

gezellige Super Sunday en kampioens-
feest inclusief een feestelijke rondrit 
door Gaanderen. 
 
Al is het zaalseizoen voorbij, de vereni-
ging organiseert nog meerdere activi-
teiten voordat de zomervakantie be-
gint. Denk hierbij aan het jeugdkamp, 
beachveld training en deelname aan 
buitentoernooien; ook dat is Minerva! 

Belofte voor de toekomst 
Dat de jeugdteams de kampioenstitels 
binnenhaalden is fantastisch nieuws. 
Niet alleen omdat dit een enorme sti-
mulans is om door te gaan, maar zeker 
ook omdat dit vertrouwen geeft in de 
toekomst. De jeugdteams van de 
handbalvereniging zijn goed ‘gevuld’, 
maar er is uiteraard altijd een mogelijk-
heid om mee te spelen.  
 
De komende weken zijn onze spelers 
regelmatig te bewonderen tijdens het 
‘beachen’ op het terrein achter 
‘sporthal de Pol’. Beachen is een snelle 
en aantrekkelijke variant van handbal, 
in het zand, waarvoor in de zomerperi-
ode diverse toernooien worden geor-
ganiseerd. 

 Handbalvereniging Minerva sluit seizoen succesvol af 

Ik had al een tijdje last van een gevoel 

dat ik niet op het juiste pad zat. Ik 

ben eind 30 en dan ga je toch eens 

even vooruit en achteruit kijken hoe 

je leven er nu voor staat en wat je 

allemaal al gedaan hebt. Mijn man en 

ik hebben samen een prachtig gezin 

en we hebben het erg fijn met elkaar. 

Toch vond ik het vooruitzicht om tot 

ons 67ste zo door te gaan zoals we 

deden geen fijn idee. Kunnen we dan 

pas mooie avonturen beleven als we 

met pensioen gaan? Er moet toch wel 

meer uit het leven te halen zijn, in 

deze jaren dat we fit en gezond zijn? 

Eigenlijk worden wij opgeslurpt door 

ons werk, het huishouden en de kin-

deren door hun school en de digitale 

schermen. Op dat punt van mijn le-

ven, als ik zelf even in mijn telefoon 

gedoken zit, kom ik op Youtube een 

vlog tegen van een stel met een 

dochter van 3 jaar, dat in een camper 

rondreist. Ze reizen samen door heel 

Europa. Ik keek nog een filmpje van 

hen en nog een en nog een. Het was 

als een blikseminslag, dit wil ik doen! 

 

Ik probeerde het idee te laten rusten, 

want wie is er nu zo gek om dat te 

gaan doen met 3 kinderen van 6, 11 

en 13 jaar. Toch bleef het borrelen en 

ik bleef hun vlogs kijken. Ik deelde 

het idee met mijn man, die het weg-

wuifde als niet mogelijk en absurd. Ik 

probeerde het los te laten, maar het 

ging niet. Ik kon niet anders dan over 

een lange reis maken met een cam-

per praten. Ik vertelde het aan ieder-

een. Sommigen moesten lachen en 

namen het niet serieus, maar er wa-

ren toch best een hoop mensen die 

het een mooi plan vonden. 

 

Mijn gezin raakte een beetje gewend 

aan mijn idee en op een zondag in 

december zei mijn man tegen een 

vriendin van mijn ‘ik volg haar naar de 

andere kant van de wereld, als we 

maar samen zijn’. Die woorden ble-

ven hangen en ik ging op onderzoek 

uit in hoeverre het mogelijk is om 

met een gezin voor lange 

tijd op reis te gaan. Ik kwam 

verschillende verhalen te-

gen van gezinnen die het 

gedaan hebben of die het 

nu aan het doen zijn en er 

zijn heel veel rondreizende 

mensen zonder kinderen. 

Het lijkt voor veel mensen 

zelfs geen probleem om 

met die levenswijze hun 

geld te verdienen als digital 

nomads en er zijn veel sites met info 

van mensen die het gedaan hebben. 

 

"Als we dit gaan doen, dan  

gaan we het ook nu doen en  

niet nog jaren uitstellen." 

 

Ik maakte het plan concreter: We ver-

kopen ons huis, zodat we genoeg 

geld hebben om een camper te ko-

pen en om van te leven. We gaan een 

schooljaar op reis. De kinderen krij-

gen thuisonderwijs van ons. Na het 

jaar reizen gaan we op een camping 

staan in de buurt van Gaanderen. We 

gaan weer aan het werk en de kinde-

ren gaan weer terug naar school. 

Eventueel doen ze, als dat nodig is, 

het jaar wat ze gemist hebben. Van-

uit de camping gaan we weer opzoek 

naar een nieuw huis. 1 grote maar! 

Als we dit gaan doen, dan gaan we 

het ook nu doen en niet nog jaren 

uitstellen. 

 

Ik zocht het juiste moment uit - toen 

de wekker om 7 uur 's morgens ging -  

om het nog eens serieus te opperen 

en Tim zei we doen het. Wat? Echt? 

Ja, zei hij, regel het maar. En toen 

gingen we los. 4 weken later stond 

ons huis te koop en gingen we al onze 

spullen uitzoeken. Wat heeft een 

mens toch veel onnodige rommel in 

huis! De verkoop van ons huis verliep 

heel vlot en ondertussen waren we 

op camperjacht. We komen erachter 

dat campers big business zijn en na 3 

campers, die voor ons neus wegge-

kocht worden, sprongen we bovenop 

nummer 4 die we erg mooi vonden. 

 

Nu zitten we midden in alle voorbe-

reidingen en af en toe worden we er 

een beetje gek van, maar aan alles 

voelen we dat we op ons juiste pad 

zitten. We hebben al ontzettend veel 

weggedaan en de rest gaat naar een 

opslag. Ik heb de camper gezellig ge-

maakt en we zijn hem nog off grid 

aan het maken met zonnepanelen en 

een waterzuiveringssysteem. 17 juni 

staat de overdracht van ons huis ge-

pland en dan zullen we voor een jaar 

nomade zijn. We gaan eerst naar 

Scandinavië en in de herfst zullen we 

naar het zuiden trekken om daar de 

winter door te brengen. Waar precies 

dat weten we niet. We laten het 

avontuur op ons afkomen. Vind je het 

leuk om ons te volgens, dan kan je 

onze blog vinden op  

 

www.heisaindecamper.nl 

Heisa in de camper 

 Sandra en haar gezin maken een droom waar: reizend leven 

Sandra van der Heiden, haar man 

Tim en hun drie kinderen hebben 

hun huis verkocht, een camper aan-

geschaft en binnenkort vertrekken 

ze op avontuur: een jaar reizend 

leven. Sandra vertelt hoe ze korte 

tijd geleden op het idee kwam, dat 

haar niet meer losliet. En hoe het zo 

ver is gekomen dat ze inmiddels 

bijna gaan vertrekken.  

Op de foto: 'proef' camperen met de camper 

Sandra en Tim met hun nieuwe camper 


