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Koninklijke medaille voor Eugene Waarboek

Wijs met sociale media

dragen voor de onderscheiding.

Smoes

Eugene Waarbroek is sinds 26 april lid
in de Orde van Oranje Nassau. Hij
ontving een lintje en Koninklijke medaille voor zijn jarenlange inzet in de
visserijsport, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.
Veel dorpsgenoten weten wel wie Eu-

Bijzonder
weerzien in 't
Gaanderhuus
In het Gaanderhuus vond in april
een bijzondere ontmoeting plaats.
Vroegere vriendinnen Bep en Coba
zagen elkaar na zestig jaar terug!
Eind jaren vijftig werkten de jongedames Bep en Coba bij Misset in Doetinchem. Ze brachten hun vrije tijd vaak
samen door en ondernamen van alles.
Na verloop van tijd zijn ze elkaar echter uit het oog verloren. Zestig jaar
later, na een middagje bloemstukjes
maken in het Gaanderhuus vraagt
Coba aan één van de vrijwilligers:
"Ben jij soms de zus van Bep, je hebt
hetzelfde witblonde haar?" De dame
loopt naar buiten en roept. Haar zus
Bep blijkt er die middag ook te zijn
geweest en was net op weg naar huis.
Ze bleek met haar rug naar Coba te
hebben gezeten.
De dames hebben natuurlijk heel wat
bij te praten over de afgelopen zestig

gene Waarbroek (75) is. Niet alleen als
voorzitter van Hengelsportvereniging
De Oude IJssel (HSV DOIJ) is hij bekend maar ook als oprichter van de
WAO-club, waar hij 30 jaar lang veel
heeft betekend voor mensen in de
WAO. Nico Schenk, penningmeester
van de HSV DOIJ, heeft hem voorge-

In Eugene's huiskamer vertellen Eugene en Nico over zijn
loopbaan, de sportvisserij en hoe Eugene met een smoes
naar de uitreiking
werd gehaald. "Dat
ging heel lang
goed," vertelt Nico.
"Er was een afspraak
bedacht met wethouder Steintjes
voor een gesprek
over de sportvisserij.
Met zijn ruim 40 jaar
ervaring weet Eugene daar uiteraard alles over te vertellen." "Heel eerlijk," zegt Eugene twinkelend, "was het duidelijk een smoes."
Maar Nico hield lang vol, "tot de avond
voor de uitreiking, toen liep het mis".
Eugene laat weten dat hij een belangrijke afspraak in Nijmegen heeft. Nico:
"Koppig als altijd wilde hij die... >> p.2

Hoe je verstandig met social media
omgaat kun je leren. Pagina 8

Pagina 8

Het Gaanderhuus heeft sinds 2019
een vaste kolom boordevol informatie
en activiteiten. Pagina 4

De Gaanderhei

40e Avondvierdaagse
Deze week wordt de veertigste

900 mensen mee, in de topjaren

avondvierdaagse van Gaanderen

2010 - 2015 waren dat er zelfs een

gelopen! Vrijdag 24 mei is de feeste-

kleine 1100. In 1997 was er geen

lijke intocht. In 1978 liepen zo'n 350

vierdaagse vanwege de varkenspest.

deelnemers de eerste Gaanderense

Er werden toen nog veel varkens

vierdaagse. Inmiddels lopen er circa

gehouden rond Gaanderen.

Intocht 24 mei
Vrijdag 24 mei worden de wandelaars
weer feestelijk binnengehaald met
uiteraard de muziekkorpsen die de
intocht meelopen. Ook Hans en Jurgen zijn deze week weer van de partij.

linksaf Akkerstraat - linksaf Kerkstraat
- linksaf Bremstraat - linksaf Bloemenweg - rechtsaf Hoofdstraat - linksaf
Pelgrimstraat en het eindpunt is
Sporthal de Pol.
Verkeer en parkeren tijdens intocht
De organisatie verzoekt iedereen
vriendelijk om verkeer en parkeren op
de intochtroute zoveel mogelijk te
vermijden en begrip te hebben voor
eventuele wachttijden.

De intocht start circa 19.45 uur op het
Augustinusplein. Dan: van Roggenstraat - linksaf Hoofdstraat - rechtsaf
Blikslagerstraat - Montagestraat jaar. Daarbij blijken ze bovendien
al een paar jaar
vlák bij elkaar te
wonen!
Het Gaanderhuus
maakt haar doelstelling een trefpunt te zijn dubbel
en dwars waar!

Zo'n rustig en sereen gebied, die
Gaanderhei. Of niet? Er gebeurt stiekem veel meer dan je denkt... Meer
daarover op Pagina 3 (De Buurt in) en
Pagina 5 (Razernij).

D'r is van alles te doen in Gaanderen.
Steeds meer activiteiten staan in de
Agenda Gaanderen van de Gaanderbode. Pagina 4

De volgende
Gaanderbode
komt, onder voorbehoud, uit op

3 juli
De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is
27 juni tot 12.00 uur
Hoe eerder iets echter binnen is,
hoe liever.
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Hei’j ’t al e heurd?
Welkom in d’n Achterhook!
Zo af en toe sprek ik lui uut ’t Westen,
van die stadsen zeg moar. Die kiekt dan
de ogen uut, want het is hier zo mooi.
Zo gruun ok. Gekke is da’k dan altied
eerst ff mot goan kieken wat ‘r dan zo
gruun is. A’j wet da’k dag’lijks mien
rondjes loop met de hond, deur de landderi’jen van de Gaanderhei moar ook
vake in het bos, is dat best vremd. Dat
zo’n stadse troela mien d’r dan op mot
wiezen hoe mooi dat is. Da’s mien toch
te gek. Toch moar better opletten tijdens ’t wandelen en eetskes minder op
miene mobiel. Allenig moar um op te
zeuken wat de name van het gruun,
bruun, geel, peers en rood is wat ‘r zo an
de kant steet.
Wandelen (met een potje met vet), fietsen (om de dauw weg te trappen), rijden
(met en zonder paard), zittend, werkend, er zijn zoveel manieren om van de
natuur te genieten. De natuur. Dat is
nogal een breed begrip. Voor de een is
het een bron van inkomsten, voor de
ander vooral iets om te redden. De een
ziet het graag opgesloten tussen tegels
en paden, de ander wil het het liefst alle
kanten op laten gaan. Kleine en grote
natuur, los lopend en tussen gaas, draad
en palen. Natuur in een hokje, natuur
onder je schoen, soms is het rood, soms
is het groen, in de natuur is er altijd wat
te doen. (Finkers, bedankt)

Feit is, het is er. En blijkbaar hier in de
Achterhoek meer dan ergens anders.
Feit is ook dat zogenaamde vrije natuur
in Nederland niet bestaat en onmogelijk
is met al die mensen. Dus zullen we allemaal onze handen uit de mouwen moeten steken om de natuur in goede banen
te leiden. Ieder doet dat weer op z’n eigen manier. Daar krijg je dan ook wel
wat voor terug. Toeristen uit alle windstreken, frisse lucht, herten door de
straat, konijnen in je moestuin, kevers
tegen de autoruit, kilometers wandelen fietspaden (goedkoper dan de sportschool), bossen om je kinderen in uit te
laten, bossen om de hond in uit te laten,
pollen om je hooikoorts te voeden, frisse
en minder frisse geuren voor je neus,
een wekker die steeds vroeger af gaat,
wit met bruine flatsen ter decoratie van
ruit en pad (en soms de was). En dan
vergeet ik nog dat in principe alles in de
natuur eetbaar is. Of drinkbaar. Hoezo
hebben we hier niet alles? Dat hebben
we wel. Je moet alleen ff goed kijken.

pruuf niet.
Wandelen is now echt een avontuur.
Vooral a’j van de paadjes af goat. Dan
is’t fijn da’k mien mobiel bi’j mien heb,
kan’k d’r foto’s van maken, veur as ik

weer zo’n stadse troela tegen kom. Buten de paadjes lopen brig ow overal.
Moar niet noar huus. Mien beste vriend
Google dut dat gelukkig wel.
Good goan!
Klein Thuusken

Dus zoas gezegd wandel ik geerne. Met
de hond, want allenig is niks veur mien.
Sinds het standje van de stadse troela
let ik wel better op. Mien hond lup vooral met de neus op de grond. En et vanalles. Vandoar dat ik now wet dat ‘r bliekboar vulle meer te etten is in’t bos dan ik
zo dacht. Now heb ik zelf wel mien twiefels of dat allemoal wel zo goed is veur
mien as mens. Dus ik kiek wel moar

"Goud in de maatschappij"
(vervolg van p.1 Koninklijke medaille voor Eugene Waarbroek)
nakomen, daar kon geen wethouder
wat aan veranderen. Toen moest ik
hem wel de waarheid vertellen." Eugene moest vervolgens kiezen. "Dat was
echt moeilijk. Ik moest naar het ziekenhuis maar wilde ook heel graag naar de
officiële uitreiking." De gemeente hielp
de afspraak in Nijmegen te verzetten
en daar heeft hij geen spijt van. "De
uitreiking was geweldig. De burgemeester nam twee uur de tijd om acht
mensen te onderscheiden. We hebben
echt plezier met hem gehad."
Van de waterkant naar de vereniging
Eugene, geboren en getogen in Gaanderen, raakt op zijn 28e arbeidsongeschikt. Als iemand echter niet bij de
pakken neer gaat zitten is het Eugene.
Wat doet hij dan wel? Neerzitten, maar
dan aan de waterkant. "Uit schaamte
voor mijn situatie ben ik gaan vissen.
Aan het Apeldoorns Kanaal, waar ik
destijds woonde. Vooral om in de natuur te zijn. Het bood me gigantisch
veel ontspanning." Hij is fysiek beperkt
en moet zijn leven totaal opnieuw
vormgeven maar Eugene met zijn actieve geest vindt na verloop van tijd
zeker manieren om verder te gaan.
Als hij met zijn vrouw terugkeert naar

Gaanderen (1976), vraagt Hengelsportvereniging De Oude IJssel hem al gauw
als secretaris en een paar jaar later is hij
voorzitter. In de jaren die volgen dringt
hij door tot de regionale en landelijke
besturen en wedstrijdcommissies, waar
hij ook decennialang diverse voorzittersfuncties bekleedt. Ruim veertig jaar
lang zet hij zich zo in voor de hengelsport. Hij vertegenwoordigt verenigingen bij landelijke vergaderingen, organiseert (wereld)kampioenschappen en
geeft in Gaanderen het clubblad uit. Hij
fungeert als wandelende encyclopedie
en begeleidt de jeugd. Ook draagt hij
met zijn collega's in de hengelsport
zorg voor verantwoorde omgang met
vis en natuur. "Want vissers zijn bijna
allemaal natuurmensen."
De vrijheid om iets te betekenen
Zijn gedrevenheid heeft alles te maken
met mensen. "Ik laat mensen in hun
waarde, kijk wat iemands kwaliteiten
zijn en benut deze. Voor de vereniging
is iedereen belangrijk en onmisbaar.
Degene die onderhoud pleegt en degene die wedstrijden wint. Zelf ben ik
ondanks hoog op de ladder te staan
ook altijd gewoon mezelf gebleven."
Er volgt een gesprek over werk en ar-

veel voor de samenleving kunnen betekenen en daar veel voldoening uit gehaald. Het verenigingsleven was mijn
werk." Nico herkent dat. "Doordat je
vrijgesteld bent van werken, ben je
goud in de maatschappij. Zelf ben ik
sinds een half jaar met pensioen en ik
vind het een hele belevenis dat ik na al
die jaren onderweg nu tijd heb om iets
voor een ander te kunnen te doen, iets
voor de samenleving te kunnen betekenen."

Foto: R. Hengeveld

beidsongeschiktheid. Hoe anderen
kunnen oordelen over het feit dat je
niet werkt, zonder te begrijpen wat
zich afspeelt achter de 'voordeur'. Dat
ernstige fysieke pijn onzichtbaar is.
Hoe schuldig en nutteloos je je kunt
voelen zonder baan. Maar ook hoe je
daarmee de vrijheid krijgt om je kwaliteiten in te zetten in de samenleving.
Eugene: "Ik heb door de jaren heen veel
mensenkennis opgedaan en geleerd
geduld op te brengen, mede door mijn
werk in de WOA-club. Ik heb gigantisch

Een staartje
Vorig jaar is Eugene, op zijn 74e, gestopt bij de HSV DOIJ, waar hij nog altijd voorzitter was. "Alles liep, het was
goed om de anderen het over te laten
nemen. Nico Schenk, die nu penningmeester is, vond het afscheid niet
klaar. "Eugene was ineens van de radar
verdwenen, mede door zijn gezondheid. Het voelde niet goed en toen zijn
we op het idee gekomen om hem voor
te dragen. We zijn bijzonder blij voor
hem dat het is gelukt, hij heeft het verdiend." Eugene heeft nog veel contact
met de mensen waarmee hij werkte.
"Ik heb er nog steeds veel plezier van."
Door: Astrid van Beveren
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De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Beste Gaandernaren,
Wie’j loopt weers deur Gaander... tis
al Mei, moar toch kuj hoast de muts
nog wel op hem’n... Zo smoksen wiej
via de Kerkstraot de Steverinkstraote
in, op de ‘Gaanderhei’ an. Ter hoogte
van de Peppelmansdiek kommen wiej
Joeri tegen... Joeri Giesen is 20 joar...
geboren te ‘Durkum’ moar woont al
sins 2011 in de Gaanderhei samen met
zien vader, moeder en zus. Joeri verteld ons dat “et un mooi plekkie“ is en
da’s ook zeker et geval. Noa dat hiej
de AOC Plantenteelt had afgemaakt
is Joeri drie joar noar Arnhem gegaon
um an de MBO Muziek te studeren.
Tegenwoordig spult Joeri as bassist
in de band “Speciaal Onderwijs” en
doormet bunt ze longsleden winnaar geworden van de Achterhoekse
Bandjes Competitie biej de DRU. Noe
meugen ze zelfs optreden met Huntenpop en hebt ze een studio opname gewonnen biej Silvox in Silvolde...
Joeri zit ook in de organisatie van Razenij in de Gaanderhei een nonprofit
muziekspektakel met een stuk of acht
bands. Dit alles veur ut goede doel...
KWF Kankerbestrijding, opgezet
met en deur vriejwilligers... da’s toch
prachtig…

‘vreje geesten’
neje nummers eigen werk in de ether
geslingert die te beluusteren bunt op
Spotify en You Toeb... Ook bunt ze te
vinde op Facebook en Instagram... joa
joa... ze hebt zoals Joeri ut zegt ook
nog een EP Verboden voor meisjes
op Spotify stoan met vief nummers,..
Noew volgens ons timmert ze aardig
an de weg die keals... et lik zo rustig
doar in de Gaanderhei. Der woont wel
leuke “vreje geesten” die hun beste
been veur uut steakt en doar un hoop
mensen bliej met maakt... Wiej groeten Joeri ... en wenst um veul succes
met alles en loopt weer wieter... Der
hef zich un noordeluk windje opgestoken... den weait ons dun deur de bokse... volgende weak wut ut warmer,
dan kan Dennis eindeluk gres zaaien
in de tuin... En now rap op huus an! Tut
de volgende...

De ‘unieke’ jongeren bij Theaterfabriek Gekkoo uit
Gaanderen hebben
12 mei hun voorstelling Ademen in
het Maanlicht gespeeld. Ze kregen
lovende reacties.

❛

Foto: Jacqueline Obbink

“Het was moooooi!”

“Bijzonder dat er geen hoofdrol en bijrol is. Iedereen speelt gelijk.”
“Wat speelt iedereen goed!”

❜

“Dat jullie met zo weinig middelen als krukjes en knuffels zo’n mooi
toneelstukje kunnen neerzetten!”
“Het klopt, de beperking verdwijnt naar de achtergrond.”

Bijgaande reacties zijn slechts een greep uit de reacties van het publiek na de
voorstelling. Petje af, spelers! Jullie hebben het publiek weggeblazen, verwonderd en vermaakt! Ben jij nou ook een kind of jongere met een beperking en
ben je eigenlijk wel benieuwd of theater ook iets voor jou is, neem dan contact
op met Gekkoo Uniek: Pieter van Dijk, 06-4833 9258.

Op 22 juni van dit joar geet ut loos... Vol
trots verteld hiej dat Speciaal Onderwijs hier ook geet rocken... De Band
besteet ut vief leden, hebt net twee

Volga ziet dames en jeugd graag komen!
Volga dames 6 is op zoek naar leuke en enthousiaste dames die graag willen volleyballen!
Nog nooit gevolleybald?
Geen probleem!
Ze trainen op donderdagavond

en spelen op zaterdag de wedstrijden. Meld je aan via
tc@volga-gaanderen.nl. Ook nieuwe

(jeugd)leden zijn altijd welkom!
Meer info: jeugd@volga-gaanderen.nl
of tc@volga-gaanderen.nl.

een vest van een bestaand patroon wil
breien. Tegen een vergoeding. Moge-

lijk volgen er meer verzoeken. Wil je
dat wel? Meld je bij de Gaanderbode:

gaanderbode@gmail.com of
06-47829074.

af. Ze dansten op de grootste festivals,
met meer dan 250 dansgroepen uit allerlei landen. “Het was echt fantastisch,”
vertellen ze. Behalve dansen hebben ze
ook veel gedaan voor de vereniging, zoals
de boekhouding en aanschaf en onderhoud van de speciale kleding. Bij de uitwisseling met buitenlandse dansgroepen
waren ze gastgezin voor de anderstalige
dansers. “Gelukkig kent muziek en dans
een universele ‘taal’,” aldus het paar.

de Trefkuul. “We hebben zoveel fijne
mensen ontmoet, gezelligheid en mooie
momenten meegemaakt. Ons huis staat
vol met mooie werkstukken en onze
tuin heeft ooit een prijs gewonnen als
mooiste tuin van Gaanderen. Al die fantastische dingen maken dat we ook de
verdrietige en moeilijke momenten in
ons leven konden dragen.” Binnenkort
vieren ze op een mooi feest met familie
en bekenden het heuglijke feit van 60 jaar
een gelukkig paar te zijn. Felicitaties van
koning Willem Alexander, de Commissaris van de Koning en burgemeester Boumans hebben ze al ontvangen. Van harte
gefeliciteerd, Henk en Corrie!

Oproep breiwerk
Vind je het leuk om iets voor een ander
te breien? Er wordt iemand gezocht die

60 jaar samen met Hemelvaart
Henk en Corrie Rabelink zijn op Hemelvaartsdag dit jaar 60 jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar in de
jaren vijftig. Henk bezocht vanuit
Gaanderen de Silvoldse kermis. In
Café Kolks ontmoette hij Corrie van
de Munsterman en haar familie. Veel
plezier en gezelligheid resulteerde in
hun bruiloft op 30 mei 1959.
Ze gingen in Gaanderen wonen, waar
Henk een baan had bij De Pelgrimfabriek, lekker dicht bij huis. Zo konden ze
tussen de middag samen thuis eten. Corrie werkte bij de tricotfabriek in Silvolde
en heeft heel wat babykleertjes gefabri-

ceerd. Samen hebben ze meer dan dertig
jaar bij de Huppelklumpkes gedanst, de
mooiste tijd van hun leven. Voor optredens en festivals reisden ze half Europa

Henk en Corrie klinken als een gezegend
stel. Ze hebben gezamelijke hobby’s als
postduiven houden, tuinieren, bloemschikken, poppen maken en kaarten in

Gaanderhuus in de Gaanderbode
Openingstijden:
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Vrijdagmiddag
14.00-16.00 uur

De Agenda van Gaanderen staat ook op www.gaanderbode.nl
Deze wordt regelmatig vernieuwd.
24 mei

Intocht Avondvierdaagse Gaanderen

24 mei

Start kaartverkoop MPG Kleine Kapitein en Joseph

25 mei

15.00

Woord en Gebedsviering in De Pelgrim

27 mei

17.00-18.30

Vrijwilligerscentrale bij Gaanderbalie, De Trefkuul

30 mei

06.00

Dauwtrappersmis, Mariakapel achter Augustinuskerk

Locatie: Hoofdstraat 11a Tel.: 06 - 5101 3434
Website: www.gaanderhuus.nl
E-mail: info@gaanderhuus.nl

Activiteiten afgelopen periode

Juni
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,

7 jun

9.30-12

7 jun

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

8 jun

15.00

Oecumenische Pinksterviering in De Pelgrim

12 jun

Kerkstraat 119 Gaanderen

Fietstocht Gaanderhuus voor iedereen

14 jun

19.00-21.30

TenToon Theaterfabriek Gekkoo, Lokaal5 Silvolde

15 jun

19.00-21.30

TenToon Theaterfabriek Gekkoo, Lokaal5 Silvolde

16 jun

7.00-11.00

3e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

16 jun

15.00-17.30

TenToon Theaterfabriek Gekkoo, Lokaal5 Silvolde

17 jun

17.00-18.30

20 jun

19.30-21.30

Ideeënmarkt gemeenteraad Bibliotheek Doetinchem

22 jun

15.00

Woord en Gebedsviering in De Pelgrim

22 jun

14.00-0.00

24 jun

17.00-18.30

Vrijwilligerscentrale bij Gaanderbalie, De Trefkuul

28 jun

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

29 jun
30 jun

Deskundig Adviseur WAO-club Gaanderbalie, De
Trefkuul

We hebben weer allerlei leuke dingen
gedaan zoals spelletjes, koffiedrinken,
handwerken en knutselen. Ook hebben
we paasstukjes gemaakt, kennis gemaakt met Staphorster stipwerk, iets
lekkers gebakken.
De fietstocht op woensdag 8 mei is
door het slechte weer helaas niet doorgegaan maar voor 12 juni ligt weer een
mooie route klaar.

Op zondag 19 mei was de open zondagmiddag met DJ Jurgen.

Kijk ook op de etalageborden
De activiteiten worden vermeld in de
Gaanderbode en worden ook altijd vermeld op de etalageborden bij het Gaanderhuus. Wijzigingen of last minute
activiteiten staan ook op deze borden
vermeld. Loop dus eens langs om te
kijken of er voor u iets leuks bij zit.

Razernij in de Gaanderhei, benefiet voor KWF, info &
kaarten: zie Facebook en Instagram

Reünie Theaterfabriek Gekkoo 10-jarig bestaan
11.00

Tuinconcert SBOG, tuin Onland
Juli
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,

5 jul

9.30-12

7 jul

7.00-11.00

4e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

8 jul

17.00-18.30

VIT hulp bij mantelzorg bij Gaanderbalie, De Trefkuul

10 jul

Kerkstraat 119 Gaanderen

Fietstocht Gaanderhuus voor iedereen

13 jul

15.00

Woord en Communieviering in De Pelgrim

15 jul

17.00-18.30

21 jul

7.00-11.00

5e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

22 jul

17.00-18.30

Vrijwilligerscentrale bij Gaanderbalie, De Trefkuul

Deskundig Adviseur WAO-club bij Gaanderbalie, De
Trefkuul

Hulp bij gebruiksvragen over uw telefoon of tablet
Vanaf woensdag 5 juni is er elke eerste
woensdag van maand iemand bij het
Gaanderhuus aanwezig die u kan helpen
met vragen en kleine problemen met uw
smartphone of tablet.

Augustus
2 aug

9.30-12

4 aug

7.00-11.00

7-9 aug
11 aug
12-15 aug

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen
6e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel
Zomerkamp Theaterfabriek Gekkoo 9-12 jaar
Jaarlijkse Rommelmarkt TTV Odion, Korte Huitinkstraat Gaanderen
Zomerkamp Theaterfabriek Gekkoo 13-17 jaar

skypen met familie of
bekenden in binnen of
buitenland en weet u niet
goed hoe het werkt... kom
naar het Gaanderhuus en
we helpen u op weg.

Whatsapp of Skype? We helpen u op weg
Bijvoorbeeld als u graag wilt whatsappen of

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen

Voorjaarsmarkt
Zonnebloem en Pelgrim
groot succes
Het was een mooie dag op zaterdag 11
mei. De zon liet zich van haar goede
kant zien en Pelgrim (onderdeel van
Sensire) aan de Blikslagerstraat opende haar deuren voor de voorjaarsmarkt.
De organisatie van deze markt lag in
handen van de Zonnebloem samen met
Pelgrim. De organisatoren zijn meer dan

eens een kijkje bij Pelgrim te nemen en
de reacties over Pelgrim waren enthousiast (“ik wist niet dat het hier zo groot
was”, “wat een mooi gebouw”).
De organisatoren zijn alweer bezig met
een volgend evenement en wel een
kerstmarkt op zondag 15 december.
Houd u tegen die tijd de Gaanderbode in
de gaten voor meer informatie!

tevreden over de opkomst. Vanaf 11 uur
tot het einde was Pelgrim gevuld met
bezoekers. Het aanbod op de markt was
heel divers. Veel verschillende standhouders met leuke producten, een loterij,
clowns, muziek en goede catering. Het
was allemaal aanwezig en werd zeer gewaardeerd door alle bezoekers. Het was
ook dé manier voor vele bezoekers om

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen.
Hilarisch, spannend
en eenvoudig te
spelen.
www.hetleeslab.nl
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Gezelligheid en aanpakken gaan hand in hand bij kledingbeurs Dominika
De kleding- en speelgoedbeurs in april
was weer een succes! Stichting Dominika zamelt het hele jaar door kleding en
speelgoed in. Wekelijks zoeken vrijwilligers deze uit, waarna het meeste naar
een arm dorp in Hongarije gaat. Een deel
gaat naar de kledingbeurs, die Dominika

tweemaal per jaar in Gaanderen organiseert. Talloze vrijwilligers zetten hun
schouders eronder om de werkelijk enorme collectie kleding, schoenen, speelgoed en andere artikelen uit te zoeken,
prijzen, een plek te geven enzovoort.
Ook diverse organisaties en bedrijven

Aanpak zwerfafval
werpt vruchten af
De Zwerfafvalbrigade (ZAB) Gaanderen gaat nu alweer 11 maanden
wekelijks op pad. De vrijwilligers halen zwerfafval van de straat en uit de
bermen en geven het mee aan BUHA.
Daarnaast zijn ze nog altijd in gesprek
met McDonald’s Doetinchem om hen
te houden aan de verantwoordelijkheid
om het afval, dat vaak tot aan Gaanderen langs de weg slingert, op te ruimen.
Dat laatste werpt langzamerhand zijn
vruchten af. Volgens de ZAB is het afval langs het fietspad richting Gaanderen aan het verminderen.
“Neem een voorbeeld aan onze buren”
Toch is de ZAB nog niet tevreden.
In de straal van 200 m rond het restaurant is het nog veel te rommelig,
meent de brigade. Over de grens zijn
vestigingen van de keten waar het
veel netter is, heeft Fred Pleyte van
de ZAB geconstateerd. Dat is volgens

Fred te danken aan de “meer dan
voldoende afvalbakken op de juiste
plekken neergezet, afvalbakken met
een hoger vangscherm er bovenop en
medewerkers die regelmatiger rond
lopen en zwerfafval oppakken.” Hij
heeft de Doetinchemse vestiging dan
ook gewezen op de mogelijkheid hier
een voorbeeld aan te nemen. “Hoe
mooi en natuurlijk zou het zijn als de
vestigingen in deze regio deze werkwijze ook zouden toepassen?” Wordt
vervolgd.

helpen mee. De beurs is een gezellig sociaal gebeuren voor de vele vrijwilligers
in de leeftijd van 9 tot 86 jaar. Broodjes
smeren, op- en afbouwen, maaltijden
verzorgen, alles vervoeren en nog veel
meer, er is gigantisch veel te doen. Zo
draagt iedereen een steentje bij aan

deze beurs. Het resultaat van de afgelopen beurs zorgt er voor dat Dominika
de komende 6 maanden weer naar Hongarije kan rijden om spullen weg te brengen. Langs deze weg wil Dominika alle
vrijwilligers en bedrijven die hen steunen
nogmaals bedanken voor de bijdragen.

NIEUWS

van de Dorpsraad
Eén van de thema’s waarmee de
dorpsraad zich bezighoudt is het
wonen in Gaanderen. Er is een werkgroep opgericht, die ondertussen
veel mensen uit Gaanderen gesproken heeft en overleg gevoerd heeft
met Sité en de gemeente (wethouder, burgemeester, wijkregisseur
en buurtcoach). Er komen steeds
meer signalen dat het woonaanbod
niet aansluit bij de behoefte, met
name voor senioren, die hierdoor
verhuizen naar buurgemeenten en

jongeren en doorstarters met een
beperkt budget. De Dorpsraad
hoopt dat marktpartijen hierop
gaan inspelen. In september start
de Dorpsraad met de gemeente
een woonbehoefteonderzoek om
een breder beeld te krijgen van
de woonwensen in Gaanderen.
Blijf op de hoogte via de website,
Facebook en de Gaanderbode.
Mocht je iets te melden of te vragen hebben, kun je dat doen via
info@dorpsraadgaanderen.nl.

Odion 1 en Odion 2
Kampioen Tafeltennis
Het is een succesvol jaar voor TTV
Odion te Gaanderen: zowel het 1ste
als het 2de team zijn kampioen geworden in de voorjaarscompetitie
van NTTB Afdeling Gelre in een serie spannende wedstrijden.
Team 1 is kampioen geworden in de
Promotie Hoofdklasse en gaat nu

naar de Hoofdklasse. Het team bestaat uit: Jolanda van Londen, Fabian
Hammink, Richard Bruggink en Erik
de Groot. Team 2 is kampioen geworden in de 3de klasse en gaat nu naar
de 2de klasse. Het team bestaat uit:
Christiaan Bruggink, Leon Helmink,
Christiaan Veenink, Hussem Antar,
Michi Szilagyi en Chris Lubbers.

Tweede Pinksterdag
fietsen langs ‘parels’
Op Tweede Pinksterdag wordt in
Oude IJsselstreek de jaarlijkse Pareldag gehouden: een fietstocht
langs kleine, bijzondere, plekken
en belevenissen. De fietstocht van
27 kilometer voert ook langs het
Gaanderense buitengebied.
De deelnemers worden verrast met
bijzondere activiteiten, exposities
en mooie locaties, de ‘parels’. Deze

editie biedt onder meer sketches van
de toneelvereniging Minerva, het
testen van je dialectkennis, een jeneverstoker en heerlijk ambachtelijk
gebakken brood. Maar er is nog veel
meer te zien en te beleven. Laat je
verrassen! Start: tussen 10 en 13 uur
bij Kulturhus De Vos in Westendorp.
Meer informatie:
Facebook Pareldag Oude IJsselstreek.

Op de foto: Miranda Meijer (Kind in Kracht) (l.) en Astrid van Beveren (Gaanderbode) (r.). Gemaakt door: Willem Meijer.

Nieuwe Minibieb bij het
Kind in Kracht Atelier
Aan de Steverinkstraat 56 staat sinds
paaszaterdag een hoge kast. Het is
de nieuwste minibieb in Gaanderen.
“Ik vind het belangrijk dat kinderen
meer echte boeken gaan lezen. Dat
stimuleer ik graag,” geeft Miranda
Meijer als motivatie om de minibieb
te plaatsen bij haar atelier.
“Op meerdere plekken in Gaanderen
zag ik een minibieb staan. Dat bracht
me op het idee,” aldus Miranda. De
bieb is ook voor volwassenen en behalve boeken liggen er ook spellen in.
Dat laatste is niet verrassend aangezien het hele gezin fervent spelliefhebber is. Willem Meijer is niet voor niets

voorzitter van Spellenclub Doetinchem (SpelD). Daar kan iedereen die
van spellen houdt in een ongedwongen
sfeer elke twee weken op zondermiddag spellen komen spelen. Meer informatie daarover: www.speld.net.
De spelregels voor de minibieb zijn
eenvoudig: pak een boek of spel. Plaats
een boek of spel terug. Zo blijft de kast
gevuld. Of breng het boek na afloop
weer terug, dat kan natuurlijk ook. De
kast is tevens Gaanderbode afhaalpunt. Zo kun je er 24/7 terecht voor een
krantje. De kast is op verzoek getimmerd door dorpsgenoot Gert Wissing
en is mede tot stand gekomen door
een bijdrage van de Gaanderbode.
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Wijknetwerk
Gaanderen
Het wijknetwerk Gaanderen is een
samenwerking waaraan veel organisaties bijdragen, zoals bijvoorbeeld de
gemeente, Dorpsraad, Buurtplein,
politie, jeugdwerk, Sité Woondiensten, thuiszorg, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen en eventueel bewonersgroepen. Dit netwerk

helpt bewoners met initiatieven en
pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken
en te houden.
Wil je meer weten over het wijknetwerk of zien welke initiatieven er in
het verleden zijn geweest, kijk dan op
www.wijkwerkdoetinchem.nl

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem:
Tamara Otten, (0314) 373 839,
t.otten@doetinchem.nl
De wijkregisseur ontplooit initiatieven
en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.
Wijkbeheerder, BUHA:
Charlotte van den Berg, (0314) 377 444,
c.vanden.berg@buha.nl
Bij de wijkbeheerder kunt u terecht
voor al uw vragen en ideeën op het
gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente
Doetinchem.
Wijkagent, Politie Doetinchem:
Herbert Kreunen, 0900 8844,
team.doetinchem@politie.nl
De wijkagent onderhoudt in de wijk
nauwe contacten met de bewoners en
partners. De wijkagent is de schakel
tussen enerzijds de wijk en anderzijds
de politie.

Woonconsulent, Sité Woondiensten:
Lianne Balk, (0314) 372039,
Lianne.Balk@swd.nl
Bij de woonconsulent van Sité kunt u
terecht voor vragen/opmerkingen over
uw woning/appartement, woonomgeving, bijv. woonfraude of overlast.
Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: Marian Ritzer, (0314) 375731,
marian.ritzer@swd.nl
Bij de Wijk- en Complexbeheerder van
Sité kunt u terecht voor vragen over
uw woningen, appartementsgebouw
of de directe omgeving.
Buurtcoach, Buurtplein B.V.:
Maaike van den Brink, (0315) 760 012,
m.vandenbrink@buurtpleinbv.nl
Bij de buurtcoach kunt u terecht bij
problemen op het gebied van wonen,
zorg, financiën, werk en opvoeding. De
buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en wil de schakel zijn tussen u en
de verschillende instanties.

Colofon

Dauwtrappen met Hemelvaart

Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen,
Jan Verheijen, Klein Thuusken.
Vormgeving
Astrid van Beveren
Natasja Venhorst
Cartoon
Studio Wimmel
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2019 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. Dat blijft ook
zo. Je hebt er immers niet om gevraagd. Wil je je waardering echter
graag laten blijken, dan is een vrije
gift heel welkom!
Dat kan eenvoudig via de website:
www.gaanderbode.nl
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Wat te doen mei/juni
bij woonoverlast?
Wat te doen bij woonoverlast?
De muziek hard aan, blaffende honden, overhangende takken of gedoe over
parkeren. Het zijn een paar voorbeelden van ergernissen die wanneer ze
aanhouden en regelmatig voorkomen, kunnen leiden tot woonoverlast.
Samen in gesprek

Een eerste stap is de overlast bespreken met de buren.
Dit is niet makkelijk, maar op de website www.problemenmetjeburen.nl staan
tips over hoe u dit kan aanpakken. Ook is er via deze site een mogelijkheid om
in contact te komen met Buurtbemiddeling. Zij kunnen u ook adviseren en
eventueel begeleiden om het gesprek met de buren aan te gaan.

Het gesprek lost niks op, wat nu?
Mocht u woonoverlast ervaren, en een gesprek met de buren heeft het niet
opgelost of is niet mogelijk. Dan zijn er verschillende mogelijkheden maar het
is vaak lastig om te achterhalen wat de beste manier is om er iets tegen te
doen. Moet u naar de Gemeente, Woningcorporatie, Politie of zijn er andere
mogelijkheden?
Sinds begin mei heeft de Rijksuniversiteit Groningen, speciaal voor
woonoverlast een nieuwe website gelanceerd: Overlastadvies.nl
Overlastadvies.nl geeft een gratis (juridisch) advies, afgestemd op uw situatie.
Met dit advies hoopt de Rijksuniversiteit Groningen u een overzicht te bieden
van de verschillende mogelijkheden.
Na het beantwoorden van een aantal vragen over uw situatie en de overlast zal
Overlastadvies.nl een advies geven over uw situatie. U blijft anoniem en het is
aan u zelf wat u uiteindelijk met het advies doet.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019 om 6.00 uur, viert
de geloofsgemeenschap St. Augustinus-Martinus in Gaanderen
de Dauwtrappersmis. Aansluitend volgt een wandeling/fietstocht via een mooie route naar het Kruispunt in de Petrus en Paulus kerk in Ulft. Daar is ontvangst met koffie, thee en broodjes.
Dauwtrappen
Van oudsher wordt de term dauwtrappen gebruikt om in het voorjaar
vroeg op te staan en, vaak samen met anderen, een wandeling of fietstocht te maken. Tot in de negentiende eeuw geloofde men dat de dauw
een zuiverende werking had. De Dauwtrappersmis was een manier
om de heropleving van de natuur te vieren. Later deed men het vooral nog op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend wordt de Eucharistie

Natuurterrein De Watertap
officieel geopend
Zaterdag 11 mei is het nieuwe natuurterrein De Watertap onder
aanwezigheid van vele belangstellenden officieel geopend. Wethouder Ingrid Lambregts onthulde een nieuw informatiebord.
Ook tekende ze een nieuwe samenwerkings¬overeen¬komst tussen de gemeente Doetinchem en de stichting Buur maakt Natuur.
Hiermee helpt de gemeente de stichting met de verweving van
grond voor de inrichting van natuurterrein. Het gebied De Watertap
is inmiddels vrijwel geheel
ingericht enw bestaat uit
hooilanden met poelen,
een kunstmatig rivierduin
en graanakkers. In het
afgelopen jaar zijn hier al
tientallen soorten bloemen,
insecten en vogels gespot.

gevierd - al dan niet in de openlucht - en trekken de bezoekers naar het eerstvolgende dorp om daar te ontbijten.
Dauwtrappermis wandeling of fietstocht
Deze traditie gaat de Geloofsgemeenschap St. Augustinus-Martinus in ere herstellen. Op Hemelvaartsdag wordt
de Dauwtrappersmis gevierd, buiten bij het Monicakerkhof (bij de Mariakapel) in Gaanderen. Daarna wandelen
we via een mooie route naar het Kruispunt in de Petrus
en Paulus kerk in Ulft. Daar zijn koffie, thee en broodjes.
Fietsen is ook mogelijk, via een omweg want anders zijn
ze te vroeg voor de koffie. Iedereen kan daarna zelf de
tocht verlengen of weer terug naar huis. Voor wie het te
ver vindt om nog terug te wandelen, regelen we vervoer.
Graag tot ziens op de vroege ochtend van Hemelvaart en
ervaar dat de dauw en het wandelen of fietsen nog steeds
een zuiverende en heilzame werking hebben.

VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen

Zondag 26 mei 10.30 uur
Communieviering.
Donderdag 30 mei 6.00 uur Dauwtrappers mis,
Mariakapel bij
Augustinuskerk
Zondag 2 juni 9.30 uur
Eucharistieviering
Zondag 9 juni 9.30 uur
Pinksteren
Eucharistieviering
Zaterdag 15 juni 10.30 uur Eucharistieviering
Zondag 23 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 29 juni 19.00 uur Eucharistieviering
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Van het buurtteam Gaanderen

'Social media-wijsheid' kun je leren!
Social media, veel kinderen
maken er gebruik van. Het is een
makkelijk manier om contacten

te onderhouden en berichten te
delen. Het is wel goed dat kinderen en ouders er bewust mee

omgaan. Stagiair Isa Bussink
helpt kinderen (en ouders) 'social
media-wijs' worden.

Mijn naam is Isa Bussink en ik volg de
opleiding Sociaal Cultureel Werk op
het Graafschap College. Natuurlijk
moet ik voor deze opleiding ook
praktijkervaring op doen. Dit doe ik
bij de Trefkuul in Gaanderen.

achter te komen wat de wensen van de
school en de leerlingen zijn.

allemaal te maken met social media.
Het gaat over de leuke aspecten, maar

Samen met jeugd- en gezinswerker
Corine Jansen heb ik een aantal social
media presentaties gehouden op o.a.
Gaanderwijs en het Zone College in
Doetinchem. Social media zijn online
platformen zoals Facebook en
Instagram. Hierop kunnen makkelijk
berichten gedeeld worden en contacten
worden onderhouden. De presentaties
geven wij om de kinderen en ouders te
informeren over dit onderwerp. Het is
belangrijk dat de kinderen die met
social media te maken hebben, ook
weten waar ze mee bezig zijn en weten
wat de gevolgen kunnen zijn van wat ze
doen. Dit vind ik erg leuk om te doen en
het is ook interessant om de verschillende groepen te zien en verhalen te
horen.
Toen ik hoorde dat de basisschool Wis
en Wierig graag een social media
training op maat wilde voor leerlingen
en ouders werd ik gelijk enthousiast.
Daar wilde ik zeker mee aan de slag! Ik
heb gelijk contact gezocht met Wis en
Wierig en ben daar langs geweest om er

Let op je privacy-instellingen
Staat jouw account op privé of kan
iedereen alles zien? Controleer
deze instellingen eens in de zoveel
tijd. Bij iedere update kunnen de
instellingen aangepast worden.

Samen met de leerlingen groep 7 en 8
van Wis en Wierig ga ik aan de slag om
een presentatie in elkaar te zetten voor
de ouders. Om dit te doen, ga ik eerst
de klas in om de bestaande presentatie
te geven. Aan de hand hiervan kunnen
de leerlingen een onderwerp kiezen
waarmee zij aan de slag gaan. Op 16
mei zullen we de verschillende
onderwerpen presenteren aan de
ouders van de leerlingen.
Social media leuk! Of niet?
De onderwerpen die we gaan
behandelen verschillen, maar hebben

Buurtteam
Gaanderen
Het buurtteam van Gaanderen is
werkzaam vanuit wijkcentrum de
Trefkuul. Wanneer je vragen hebt,
er zelf niet uit komt of wanneer je
een idee hebt voor de wijk maar je
niet weet hoe je dit aan moet pakken, kun je terecht bij de Trefkuul.
Het buurtteam staat voor je klaar!
Ook worden vanuit de Trefkuul allerlei activiteiten georganiseerd waar je (vaak gratis of tegen
lage kosten) aan mee kunt doen.

Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a

Alvast enkele tips
voor gebruik van
social media:

online
Wist je dat het buurtteam Gaanderen
ook een eigen pagina heeft op
www.buurtplein.nl?
Hier kun je onder andere contactgegevens van de buurtcoaches en jeugd- en
gezinswerkers vinden, informatie vinden over activiteiten die gaan plaatsvinden maar ook het laatste nieuws volgen. Wil je ons graag op social media
volgen? Ga dan naar www.facebook.nl,
zoek op ‘Buurtteam Gaanderen’ en like
onze pagina om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws en de nieuwste
activiteiten.

ook de minder leuke aspecten. Neem
als voorbeeld de verschillende soorten
apps die bestaan. Hier zijn ontzettend
veel leuke dingen mee te doen, zoals
het delen van je vakantiefoto’s, onderhouden van contacten en leuke berichten delen. Maar met die zelfde apps
kunnen ook vervelende dingen ontstaan. Misschien heb je het wel eens
meegemaakt dat er een foto zonder
jouw toestemming rond gaat of dat er
vervelende berichten worden geplaatst.
Kortom, er is veel te doen op social
media, maar houd wel in de gaten wat
je doet en wat er in jouw omgeving
gebeurt.

Maak duidelijke afspraken
(tussen ouder en kind). Welke apps
mogen er gebruikt worden?
Wanneer mag de telefoon gebruikt
worden? Met wie mag er contact
worden gezocht?
Spreek niet af met mensen via
social media
Wanneer je dit wel doet, doe het
dan op een openbare plek waar
veel mensen zijn en laat aan
iemand weten waar je bent en met
wie je afspreekt of beter nog; neem
iemand mee.
Er zitten gevaren aan social media,
maar het is natuurlijk ook erg leuk.
Heb daarom vooral heel veel
plezier!

De Gaanderbalie
Gaanderen heeft 1 loket waar inwoners terecht kunnen met vragen
over onder andere financiën, voorzieningen, formulieren, pensioen,
vrijwilligerswerk, opvoeden en veel
meer: de Gaanderbalie.
De Gaanderbalie is iedere maandag geopend in de Trefkuul van 17.00
tot 18.30 uur. Je hoeft geen afspraak te maken, je kunt zo binnenlopen.

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig:
Sociaal Raadslieden Werk
Buurtcoach
Formulieren café
VIT hulp bij mantelzorg

2de maandag van de maand:
8 juli, 9 september, 14 oktober

7011 BJ Gaanderen
Deskundig Adviseur WAO-club

Telefoon: 0315-760010

3de maandag van de maand:
20 mei, 17 juni, 15 juli

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl
Vrijwilligerscentrale

4de maandag van de maand:
27 mei, 24 juni, 22 juli

Buurtteam Gaanderen

