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Kermis 2017
Het dak ging er bijna af! Nog even
nagenieten met Sint Martinus:
Kermis Gaanderen van 2017 in
woord en beeld. Pagina 8

Nieuw: De Gaanderbode
Een krant voor het hele dorp
Wát hebben Ternaar, Bredevoort en Driemond met elkaar gemeen, maar
Gaanderen (nog) niet? Een eigen dorpskrant! Hier is ons eigen eerste
exemplaar. Het gaat nog om een pilot, dus voorlopig is deze eenmalig.
Waarom een eigen dorpskrant? Natuurlijk staat het meest opvallende
Gaanderense nieuws wel in de
Doetinchemse kranten. Maar wat
dan met het ‘kleinere’ nieuws? Waar
staat alles dat in ons mooie dorp
gebeurt bij elkaar? Zodat de Gaandernaar weet wat er allemaal omgaat in zijn of haar dorp?
“Uit jarenlange ervaring weet ik hoe
een krant de dorpsbewoners met
elkaar kan verbinden,” vertelt initiatiefnemer Astrid van Beveren, zzp'er
met tekstbureau Tekst Oké. “Een
eigen dorpskrant is een fantastische
manier om alle inwoners van een
wat kleiner dorp als Gaanderen op
de hoogte te houden zijn van wat er
reilt en zeilt in het dorp. Ook maakt

een krant het veel gemakkelijker om
elkaar te vinden bij activiteiten, projecten en initiatieven.”
Piloteditie
De Dorpsraad, de ondernemersvereniging OFG en allerlei andere partijen zijn verheugd over het initiatief.
Inmiddels wordt op allerlei niveaus
overlegd om te kijken of en hoe dit
maandelijkse gerealiseerd kan worden. De komende tijd wordt een zo
groot mogelijk draagvlak bij alle geledingen van het dorp gezocht om
de krant financieel mogelijk te maken. Hoe meer organisaties zich
aansluiten, hoe groter de kans dat
het lukt. Tot dat moment blijft de
Gaanderbode in elk geval aanwezig
op Facebook: @gaanderbode.

Alleen voor kids
Houd ons mooie
dorp mee schoon
Wie een blikje, flesje of ander afval
in de berm werpt beseft het misschien niet, maar iemand moet dat
weer opruimen. Gelukkig weten
mensen elkaar steeds vaker te vinden om onze omgeving samen
mooi te houden. In Doetinchem,
Beek en Kilder lopen afvalbrigades
al maandelijks een ronde. Landschapsbeheer levert de hesjes en
grijpers en de coördinatie. Daarvoor moeten wel minimaal tien
mensen zich aansluiten. Zonder de
plicht altijd mee te lopen. In Gaanderen zijn nu twee deelnemers. Wil
je meedoen of heb je interesse?
Bel,app of mail Fred Pleyte: 06 -

Een hele pagina in de Gaanderbode voor kinderen, da’s leuk! Nog
leuker is dat kinderen hielpen om
deze in te vullen. Pagina 4/5

Nieuwe wijkagent
Toen wijkagent Jos Nibbeling vertrok, wilde wijkagent Jan Eskes
graag naar Gaanderen komen.
Sinds februari is hij hier. Pagina 2

5143 8555, fredpleyte@upcmail.nl.

Dorpsraadnieuws
De dorpsraad doet van alles voor
Gaanderen. In deze krant geven ze
een update. Pagina 7

Gekkoo staat in de Amphion Open Podium Finale
Zaterdagavond 30 september
staat de korte festivalvoorstelling
RUIS van Theaterfabriek Gekkoo
op het podium in Amphion.

Foto: Jacqueline Obbink

In mei speelden ze in de laatste ronde van het Amphion Open Podium
2017 voor een plek in de finale. Behalve Gekkoo liet de jury liet nog 6

groepen doorgaan naar de finale,
vanwege het ‘kwalitatief hoge niveau’.
Wil je de finale meebeleven, kom
dan ook naar Amphion! Met je entreebewijs kun je ook stemmen voor
de publieksprijs. Kaarten:
www.amphion.nl.
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He’j ’t al e heurt?
D’r is de laatste tied wel völle verandert in’t darp. Ni’je wègen, ni'je
kruusingen, ni’je burgemeister, ni’je pastoor, ni’je wiekagent, ni’je
krant, ni’je school, ni’j voetbalveld,
kleedhökskes en ’n skischans. Den
laatste zol volgens de architect een
tribune zun, moar ik heb geheurd
da’j d’r better vanaf kunt gli’jen dan
d’r op zitten. Met de ni'je school
hebt we’j ok een ni’j woord d’r bi’j:
Multi Functionele Accommedatie
Gaanderwies. Betje ’n lange naam
a’j ’t mien vroag. Gaanderwies zeg
’t al: aj wies bunt en in Gander
woont, maak i’j d’r gebruuk van.

Even voorstellen...
Tijdens het kermisweekeinde kwam
ik er achter dat er al heel wat mensen uit Gaanderen wisten wie hun
nieuwe wijkagent was. Toen ik op
het schietpunt stond om de vogel
naar beneden te schieten, werd ik
bij naam aangemoedigd.
Mijn naam is Jan Eskes. Ik ben 55
jaar oud, geboren en getogen in
Doetinchem, getrouwd en wij hebben drie volwassen kinderen. Sinds
1981 ben ik werkzaam bij de politie.
Begonnen bij de Rijkspolitie en na
een aantal omzwervingen door het
land werd ik wijkagent van Didam.
In februari dit jaar ben ik begonnen
in Gaanderen als wijkagent. De eerste zes weken liep het direct storm:
als politieteam hebben we elke
week een wietkwekerij ontmanteld.
Hoe het kon dat dit precies in mijn
beginperiode als wijkagent hier gebeurde weet ik niet. Wel weet ik dat
als er iets in ‘mijn’ wijk gebeurt, ik
daar direct op inzet. Ik ga met bewoners in gesprek over de gevaren
van dit soort activiteiten. Mogelijk
is men gaan inzien hoe gevaarlijk
een wietkwekerij is en mogelijk dat
men daardoor (anonieme) meldingen heeft gedaan.
Uiteraard zijn wietkwekerijen niet
mijn enige prioriteit. Ik werd ook
geconfronteerd met jeugdoverlast,
vernielingen en veel sociale wijkproblemen. Met name opvallend
waren de vele meldingen die wij
omschrijven als sociale wijkproble-

men, waarbij
buren het
niet eens zijn
met elkaar of
echtelieden
elkaar het
leven zuur
maken. Ik
kwam er achter dat men nog het
idee heeft dat als zij de politie bellen hun problemen door de politie
worden opgelost. Dat is echter niet
meer van deze tijd.
Wij zijn meer en meer een coach die
met tips en adviezen de leefbaarheid binnen de wijken probeert op
peil te houden. Uiteraard probeer ik
bij iedere melding direct actie te
ondernemen, door de melder zo
spoedig mogelijk terug te bellen en
te proberen het probleem te tackelen. Het zelfoplossend vermogen
ligt dus meestal bij de mensen zelf.
Ik wil mij intensief inzetten om de
contacten met de jeugd op te krikken, omdat kinderen te allen tijde
de politie moeten kunnen en durven aanspreken. Ik zal daarom ook
regelmatig te zien zijn op de Gaanderense scholen, waardoor kinderen mij meer als “normaal” mens
gaan zien en niet als boeman.
Tot slot wil ik u meegeven om mij
te bellen of anderszins aan te spreken als u iets over mij wilt weten of
wanneer u een vraag heeft in algemene zin. Ik ben bereikbaar via het
algemene nummer 0900-8844.

Er is nog meer nieuw: een watertappunt. Ja, ja ook Gaanderen
heeft een watertappunt. Dat heel
toepasselijk te vinden is aan de Watertapweg. Ongeveer 50 meter verwijderd van het klompenpad. Heel
logisch. Als ik de buurtbewoners zo
hoorde vroeg men zich af welke
ambtenaar met de ogen dicht een
kruisje op de kaart had gezet om de
plaats te bepalen voor deze leuke
attentie. Of was er misschien met
pijltjes gegooid? Niet in het plaatselijke café want dan hadden we
het wel geweten. Of heeft een medewerker van Vitens op een vrijdagmiddag de opdracht gekregen
dat ding ergens neer te zetten en
was dit de makkelijkste plek? Volgens goed gebruik werd er flink op
los gespeculeerd, mogelijkheden
gezien. Het is wel een end lopen
voor de buurtbewoners van de Watertapweg maar ze kunnen nu gratis water krijgen. Als het gratis is
lopen we er graag een stukje voor
om. Ook goed voor je conditie. Ku’j
’n extra kuukse bi’j de koffie nemmen.
Nu kom ik nog wel eens ergens.
Laat ik nu voor de Dorpsraad op
een bijeenkomst waar ik een medewerker van de gemeente Doetin-

chem sprak. We waren daar voor
iets heel anders, maar ik dacht: laat
ik het eens vragen. Wat is het verhaal achter het al bijna beruchte
watertappunt aan de Watertapweg
(ik hoor hier een carnavalshit!). Er is
een dame die mee deed aan de Nijmeegse Vierdaagse. Daar stond
Vitens watertappunten uit te delen.
Zij had er één gewonnen en ze
mocht zelf bepalen waar die moest
komen. Komende uit Gaanderen
vond zij de Watertapweg wel een
toepasselijke plek voor een watertappunt. Toepasselijk is het zeker.
En naast het bankje bij het klompenpad zou gewoon briljant zijn.
Vond men bij Vitens ook. Helaas
pindakaas, wat een pech: waterleiding weg. Aan die kant van de
brug, bij het bankje, woont
niemand en dus ligt er ook geen
waterleiding. En dat is toch wel
handig als je een watertappunt wilt
plaatsen.
Gelukkig völt ’t mooie blauwe ding
wel op in de grune umgeving, dus
ik denk dat de wandelaars ’t wel
kunt vinden. D’r kump nog een
bordje bi’j met hele verhaal. Mo’j
moar ’s kieken of ik ’t good opgeschreven heb. Alles wa’j geheurt
heb, hoef neet woar te zun.
Good goan en ploag mekare neet.
Klein Thuusken

Gaandertjes
Een Gaandertje gaat het dorp
rond! Oproepje plaatsen? Vrijwilliger gezocht? Iets te koop?
Voor € 4,50 per 80 tekens
(ongeveer 3 regels) kun ook jij
hier je advertentie laten plaatsen, zodra de krant definitief
van start gaat.

Naailes voor beginners en gevorderden. Ma, di of do-avond. Evt. ook overdag. Wilma’s Naaistudio.
06-10258339
naaistudiowilma@hotmail.com
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“De kopjes rinkelen op tafel”
Mark Limbeek heeft sinds februari een eigen personeelsbureau
Mark en Nicole Limbeek wonen samen met hun drie kinderen aan de
Kerkstraat in hun geliefde dorp
Gaanderen. Op 1 mei zijn ze gestart
met Limbeek Personeelsdiensten,
het eerste bureau in de arbeidsbemiddeling in Gaanderen.

wordt gebakken wanneer ze bij een
klant op bezoek gaan, neemt ze
soms de telefoon op en zorgt ze dat
Mark zoveel mogelijk kan doen waar
hij goed in is: het maken van de beste
match tussen werknemer en werkgever.

“Mark werkt al 17 jaar in de arbeidsbemiddeling en koesterde lange tijd
de droom om dit als zelfstandige te
doen. We willen graag het verschil
maken in een wereld waarin veel
contact digitaal verloopt. Persoonlijk
contact bij arbeidsbemiddeling vinden we de eerste prioriteit: oog houden voor de persoon achter de sollicitant en de mens achter de klant.”

“Ook bemiddelen we voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We geloven in mogelijkheden in
plaats van onmogelijkheden. Een
flinke dosis Achterhoekse nuchterheid helpt daarbij. Ook zij moeten
hun droombaan kunnen verwerven.
We hebben inmiddels een aantal
mooie plaatsingen kunnen realiseren.

Nicole helpt Mark naast haar werk als
woonbegeleider bij GGNet bij het
bedrijf. Zo zorgt ze dat er een cake

Gezinsleven
Ons kantoor ligt vlakbij onze woning.

Daardoor
kunnen
we werken en
wonen
in ons
mooie
dorp
combineren.
Zelfstandig zijn biedt ons bovendien
de vrijheid om onze werktijd in balans te houden met ons gezin. Het
komt wel voor dat we aan het zondagochtendontbijt rustig de krant
doorbladeren en dan de perfecte vacature zien voor één van onze klanten. Dan rinkelen de koffiekopjes op
tafel van Marks enthousiasme! Onze
kinderen zijn dat inmiddels gewend.

Pinnedijk 19
7011 JG Gaanderen
Voor een groot sortiment
Tel: 0315-298116
heesters en coniferen
Fax: 0315-298584
E-mail : boomkekerijmenkhorst@hetnet.nl
Internet: www.boomkwekerij-menkhorst.nl

Welkom bij
Dasjes!
Het zal menigeen zijn opgevallen
dat er de laatste maanden een frisse wind waait bij voorheen Zalencentrum Arts en De 47e Heerlijkheid aan de Kerkstraat. Ook prijken
er sinds kort nieuwe letters op de
voorgevel: Dasjes. 'De Dasjes' stellen zich bij deze voor.
"Vanaf februari zijn wij, Martijn Das
en Sanna van Roermund, de nieuwe
uitbaters van Dasjes, voorheen zalencentrum Arts en De 47e Heerlijkheid. We hebben elkaar leren kennen
op Terschelling, waar we allebei jaren hebben gewoond en in de horeca
hebben gewerkt. Graag wilden we

Kom vooral vrijblijvend op de koffie
wanneer u op zoek bent naar (ander)
werk of naar personeel, aanloopt tegen personele vraagstukken of ander
vragen heeft op HR gebied. Wellicht
kunnen we elkaar van dienst zijn!”

Bockbierproeverij
voor onszelf beginnen en weer 'aan
de wal gaan wonen', zoals ze dat op
Terschelling zeggen. Een kleine horecagelegenheid met B&B leek ons
prachtig. Zo kwamen we in Gaanderen terecht. Voor Martijn betekent
het een terugkeer naar de Achterhoek, waar hij is geboren en opgegroeid in Zelhem. De naam Dasjes
ontstond toen Sanna zwanger was.
We zochten een naam, waarop een
vriend van ons zei: "Er wordt straks
een nieuw Dasje geboren, dus waarom geen Dasjes?"
Geen twee, maar drie Dasjes
Inmiddels, op 18 september, is onze

dochter Iris Maria geboren. Voorlopig zijn onze openingstijden daarom
nog enigszins aangepast, omdat
Sanna natuurlijk nog niet helemaal
op de been is. We zijn geopend op
woensdag en zondag vanaf 12.00
uur, donderdag, vrijdag en zaterdag
vanaf 16.00 uur.
Loop gewoon binnen voor koffie met
gebak, een heerlijke lunch, een borrel met een hapje, een diner of om
eenvoudigweg gezellig te vertoeven
in ons huiselijke eetcafé. Verder hebben wij een B&B met drie kamers,
waarbij we in de ochtend een heerlijk
ontbijt serveren. Graag heten we
ieder van harte welkom!

Zondag 8 oktober vindt alweer de
vierde Bockbierproeverij plaats bij
Sportcafé 't Pömpke in de Pol. Er
worden zes lekkere, bijzondere
Bockbieren geproefd. Ook krijgt
men uitleg. Entree: € 15,-, inclusief
de zes biertjes. Inloop vanaf 14.00,
proeverij rond 14.30 uur. Graag van
te voren reserveren via
sportcafe@pompkeverhuur.nl

Geen nachttrein
In de nacht van zaterdag op zondag 1 oktober,van 1.00 - 3.59 uur,
rijden er geen treinen tussen
Doetinchem en Arnhem. Eerder
berichtte Arriva dat het hele weekend geen treinen zouden rijden.

Fotowedstrijd voor Dierendag

De OFG, enthousiast en actief

Lever je mooiste huisdierfoto vóór 4 oktober in bij Cindy’s Diershop

Pleinenfeest, Pietenparty, Sfeermarkt: van alles voor het dorp

Dierendag is een echte feestdag
voor de dierenwinkel. Cindy’s Diershop Gaanderen heeft dan ook een

De Ondernemersfederatie Gaanderen was 4 september weer bij elkaar
voor de kwartaalvergadering. Ook dit
jaar organiseert de
OFG weer van alles
in en voor Gaanderen. Het Pleinenfeest is net weer geweest, de volgende
activiteit is het Sinterklaasfeest en er

leuke fotowedstrijd uitgeroepen.
Lever je mooiste huisdierfoto in vóór
4 oktober. Dan komt hij
op het bord te hangen.
Op 4 oktober wordt de
mooiste foto beloond
met een cadeaubon van
€ 25,00! Ook zijn er nu
allerlei feestelijke pakketten voor dieren te
vinden in de winkel.

staat een Sfeermarkt op de agenda.
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Nieuwe school Gaanderwijs

door Keano en Camiel , groep 8
Er is een nieuwe school in Gaanderen en die heet
Gaanderwijs. Het waren eerst twee scholen en
dat waren de Augustinus en Sint Martinus.
Zo ziet onze nieuwe school eruit
Duurzaam: Onze school is heel duurzaam, bijvoorbeeld: zonnepanelen, duurzame airco, led
lampen. Er zijn 12 groepen en 18 juffen en een
meester. Op 21 Augustus was de opening van de
nieuwe school. VVG de voetbalclub zit ook in
het gebouw die hebben hier een kantine, tribune, en ook nog eens kleedkamers! De school
heeft in totaal meer dan 4 miljoen euro gekost.
De school heeft twee verdiepingen en ook voor
groep 1 tot en met 4 een speciale deur en trap.

Leerlingen van groep 8 schrijven over hun nieuwe school

Onze nieuwe school
Op 21 augustus 2017 was onze eerste
schooldag, de opening was in het openlucht theater buiten. Daar werd het
Gaanderwijslied gezongen door alle
meesters en juffen, toen werd het lint
opengeknipt en mochten we naar de
ingang. De ouders die er waren gingen
langs ons heen staan in een boog naar
de onderbouw of naar de bovenbouw
ingang.

Vrijdag de 25e was de officiële opening
van de nieuwe school, daar mochten een
paar kinderen het lied van Gaanderwijs
zingen. De eerste schoolweek was wel
wennen maar het was zeker geslaagd,
we hebben leuke activiteiten gedaan.
Woensdag 23 augustus 2017 kwam de
Wis en Wierig, daar hebben wij alle twee
ook nog een rondleiding gegeven en we

Knutselen op
woensdagmiddag

hebben er zelf ook nog veel van geleerd,
het was een leerzame week.
De volgende week begonnen we met
lessen. Het bord is goed te zien en de
lessen zijn natuurlijk leerzaam. De 3e
week is alles al gewend, de juffen, de
school (plein). Als het regent tussen de
pauzes dan mogen een paar kinderen uit
groep 8 naar de onderbouw en dan gaan
de juffen pauze nemen en dan kunnen

wij op hen letten (2 kinderen per klas)
tot en met groep 4, dat is wel handig
want zo leren wij elkaar kennen en de
klassen waar ze zitten ook.
In elke 2 klassen zit een tussenruimte
daar is een plek waar veel tafels en stoelen staan waar met een groepje kinderen kan zitten stil werken. In de school is
het nog een beetje wennen, maar we
hebben het naar ons zin!

Talenten Wis en Wierig vallen in de prijzen

Hallo kids van Gaanderen! Ben je tussen de 6
en 9 jaar en hou je van knutselen? Dan ben je
vanaf oktober weer van harte welkom in de
Trefkuul in Gaanderen. We hopen dat de verbouwing dan klaar is. Je kunt ons op Facebook
(Kids club Gaanderen De Trefkuul) alvast laten
horen wat jij bij ons wilt knutselen. Dan kunnen we dat in ons programma opnemen. Tot
ziens in de Trefkuul op woensdag van 14.3016.00 uur! Het Kinderknutselteam

Kinderzwerfboekdag
Op 4 oktober is het niet alleen dierendag, maar ook
Kinderzwerfboekdag! Weet
jij wat een zwerfboek is? Dat
zijn boeken die zwerven van
kind naar kind. Je vindt ze op school, in de
trein, in een KinderzwerfboekStation… Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft.
Je neemt ze mee en als je het uit hebt, geef je
het boek weer door. Er zijn al ruim 1800 KinderzwerfboekStations in Nederland, ook in
Doetinchem, Etten, Silvolde. Je ouders,
school of BSO willen er misschien ook wel één
in Gaanderen openen! Voor informatie hoeven ze alleen de zwerfboekambassadeur maar
te bellen: Het LeesLab 06-13181583

2e prijs: Puck, Roos en Nina
Leerlingen uit groep 8 van OBS Wis en
Wierig schreven een verslag van de
kermis. Lees hun verhaal hieronder.
Tijdens de kermis in Gaanderen
werd een miniplaybackshow georganiseerd. De voorrondes werden
overleefd en twee groepjes uit
groep 8 eindigden zelfs op de eerste en tweede plek!

deden het liedje Look what
you made me do van Taylor
Swift. We hadden veel plezier. Ook veel andere kinderen deden mee. We zijn super blij
met de prijs!" Nina: "Zoveel talent in
één klas!" Puck, Roos en Nina uit
groep 8 werden tweede. Tijdens de
miniplaybackshow barstte de strijd
los en zat iedereen in spanning.

Salena (groep 8) en haar zusje Fleur
werden eerste. Salena vertelt: "We

Attracties
Volgens Julika en Fréderique waren

1e prijs: Salena en Fleur
er ook weer veel attracties: de turbo
polyp, crazy dance machine, power
dance botsauto’s en Hang- Over.
Gezelligheid maak je natuurlijk vooral samen, er werd dus flink gelachen.
Teuntje en Guusje vertellen dat er
ook weer genoeg te eten was! Lekker oliebollen of suikerspinnen eten
hoort er natuurlijk bij. Guusje: "Deze
kermis was top en kon niet beter!"
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Nieuw fietspad naar
sportpark en Gaanderwijs

“Een nieuwe schoollocatie? Dan
krijg je ook nieuwe verkeersstromen,” bedacht Miranda Meijer,
lid van de Dorpsraad.
Nu de nieuwe school Gaanderwijs
geopend is, fietsen er ‘s morgens
en ‘s middags heel wat kinderen en
ouders van en naar het sportpark.
Eén van de fietsroutes, zo wees

onderzoek door de Dorpsraad uit,
voert van de overweg op de
Hoofdstraat via de Lange Huitinkstraat langs het spoor. De gemeente heeft daarom van het
‘hondenuitlaatpaadje’ langs het
spoor een echt fietspad gemaakt,
compleet met verlichting. Ook
voor niet-scholieren een hele verbetering.

Theaterles in de
Trefkuul start weer

Met het SPELSPEL leer
je vlotter woorden (her)
kennen.
Hilarisch, spannend en
eenvoudig te spelen.
www.hetleeslab.nl
Gekkoo start in november weer
met haar lessen in Gaanderen.
Op woensdagmiddagen van 16.3017.30 uur in de Trefkuul aan de
Pelgrimstraat 59a.Wil je meedoen

met deze theaterlessen? Er is plek
en als je 8 jaar of ouder bent kun je
twee proeflessen volgen. Aanmelden kan vrijblijvend via
www.gekkoo.nl/aanmelden-tf.

Lezing over '(WhatsApp)
groepsdruk en cyberpesten'
In de Week van de Opvoeding,
van 2 - 8 oktober, organiseert
Buurtplein een lezing op dinsdagavond 3 oktober over
(WhatsApp)groepsdruk en cyberpesten, verzorgd door het Bureau Jeugd & Media.

Vanaf 19.30 uur ben je welkom in
't Brewinc, IJsselkade 13 te
Doetinchem.
Meld je aan via het aanmeldformulier op de website van Buurtplein of loop even binnen op het
spreekuur in Gaanderen.
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Gekkoo verhuist van DRU naar Lokaal 5 in Silvolde
Theaterfabriek Gekkoo verlaat de
DRU Cultuurfabriek en heeft in Silvolde in Lokaal 5 de locatie gevonden om haar vleugels uit te slaan.
Pieter van Dijk: "We zochten al een
tijdje naar een nieuwe locatie. Begin
september kwam alles in een
stroomversnelling. Via een tuinfeestje kwamen we in contact met de eigenaren van Lokaal 5. Wonderbaarlijk hoe dichtbij, deze oplossing. Lo-

kaal 5 is een prima plek. We worden
er omringd door anderen die kinderen en jongeren centraal stellen en
hen helpen te groeien en ontwikkelen. Daar worden we blij van. Hier
kunnen we doelen realiseren die al
langer op onze wenslijst staan."
In Lokaal 5 worden vanaf 6 oktober
alle cursussen van Gekkoo gegeven.
De cursus Start geeft Gekkoo ook in
de Trefkuul in Gaanderen.

Agenda
30 sept

Gekkoo speelt Ruis in Amphion Open Podium Finale, Amphion, 20u

1 oktober
1 oktober
3 oktober

Opening nieuw seizoen Gekkoo in de DRU Ulft, 12.00-16.00 uur
Vormsel Gaanderen-Etten-Terborg, 1e bijeenkomst 10.00-14.00 uur
Lezing (Whatsapp)groepsdruk & cyberpesten. Buurtplein
Doetinchem in 't Brewinc, 19.30 uur.
4 oktober
Knutselen in de Trefkuul, 14.30-16.00uur, 6 t/m 9 jaar, wekelijks
4 oktober
Dierendag & uitslag fotowedstrijd Cindy's Diershop
4 oktober
Wikipedia Schrijfavond Bibliotheek Doetinchem, 19.00-22.00u
8 oktober
Bockbierproeverij. Sportcafé 't Pömpke, sporthal de Pol 14.30u
8 oktober
Korenfestival met Janboel. Het Onland, 12.30-17.00 uur
9 oktober
Lezing Gander: Het jaar rond toen en nu. Het Onland, 19.30 uur
11 oktober Knutselen in de Trefkuul, 14.30-16.00 uur, 6 t/m 9 jaar
11 oktober Samen Sensitief Sterk, workshop hoogsensitiviteit,
20.00-21.30 uur, Bibliotheek Doetinchem
13-14 okt
Ponykamp De Vulcaan
16 t/m 20 okt Schoolvakantie
25 oktober Knutselen in de Trefkuul 14.30-16.00 uur, 6 t/m 9 jaar.
29 oktober Sing Along, koffie-popconcert van Koor Liberate. Het Onland, 11 uur
5 november When children rule the World, SBOG Concert, 14.00-16.00 uur,
Basisschool Gaanderwijs, Pelgrimstraat 59
4-5 nov
Gander Expositie Gaanderhei in de Pelgrim
8 november Aanvang Gekkoo Start C theaterles. Trefkuul, woensdag 16.30-17.30u
8 november Samen Sensitief Sterk, workshop, 20-21.30u, Bibliotheek Doetinchem
17 november SBOG Movie Night Concert, 20.00-23.00 uur, Schouwburg Amphion
19 november Sinterklaasfeest Gaanderen
25 november Vormselviering Gaanderen, Terborg, Etten. Kerk in Etten, 19.00 uur
27 november Lezing Gander: God in de Achterhoek en Liemers door gebr. Salemink
Het Onland, 19.30u
13 december Samen Sensitief Sterk, workshop, 20-21.30u, Bibliotheek Doetinchem
23 december Levende Kerststal 2.0, Musical Producties Gaanderen,St Martinuskerk
21 jnauari Gander Wintermiddag met optreden duo Andés. Het Onland, 14.30u
19 februari Gander Lezing Vergissingsbombardement, Het Onland, 19.30u
10+11 maart Musical Alice. MPG Jeugdtheater, Schouwburg Amphion

Jarig Koor Janboel organiseert Korenfestival
Gaanderens Koor Janboel en de gastkoren De Stroatkjals uit Luttenberg
en Kiekan van de Heelweg houden zondagmiddag 8 oktober een Korenfestival in Het Onland. Ze sluiten om 17.00 uur af met een samenzang van
alle drie de koren en het publiek.
treed ik ook zelf op
voor mensen met dementie."
Smartlappenfestival
Het idee voor Janboel
ontstond in 2002.
Geerts was met wat
familieleden op een
Smartlappenfestival.
Door de sfeer en de
Het koor op de Slangenburgse Nazomerdagen 2017
liederen ontvielen hem
15 Jaar
de woorden: "Volgend jaar staan we
Op 15 oktober is het precies 15 jaar
hier ook". Nog dat jaar richtte hij
geleden dat Koor Janboel is opgemet familieleden het koor op. Geloof
richt, toen nog als smartlappenkoor.
het of niet, het jaar erop stond JanOprichter Jan Geerts is blij met de
boel op het Smartlappenfestival.
ruim 30 leden die al die jaren hun
steentje bijdragen om
“Volgend jaar staan we hier ook”
van elke repetitie en elk
optreden een feest te
maken. Zelf vult de gepensioneerde Meezingen? Welkom!
koorleider het grootste deel van zijn Voor wie graag mee zou zingen met
tijd met muziek. "Ik bereid liedjes Koor Janboel: er kunnen nog wel een
voor, werk ze uit en als er partituren aantal leden bij. "Vooral mannen,
ontbreken probeer ik de stempartij- zowel tenor als bas, zijn welkom,
en op noten te zetten. Ook maak ik maar ook dames. Met name alten
wel orkestbanden van liedjes waar- maar een enkele sopraan is ook wel
van er geen te koop is. Regelmatig welkom."

Koor Liberate: Sing along
29 oktober concert samen met Shansons in Het Onland
Zondag 29 oktober presenteert Koor
Liberate het koffie-popconcert Sing
Along in Het Onland. Om 11.00 uur
geeft het koor samen met Homomannenkoor Shansons een concert
met 'aanstekelijke en herkenbare
(pop)songs, overgoten met een
spontaan en oprecht sausje mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid'. De
zaal wordt in herfstsfeer aangekleed

Wil je een eigen bedrijf beginnen?
Ben je net afgestudeerd, wil je van werk
veranderen of ben je al een tijd zonder
werk? BRN is je partner in business!
Maak vrijblijvend een afspraak, je zult verbaasd staan over je eigen mogelijkheden.

door leerlingen van de groenafdeling
van AOC Doetinchem. De koren zingen onder leiding van dirigenten
Marjo Harmsen en Harry Thissen
zowel van hun oudere als ook heel
veel nieuw materiaal. Licht en geluid
worden verzorgd door Walter Bouwman, bekend van Warboel, KatzMaV
en Koor Janboel. Entree vanaf 12
jaar €7,50. Kindercrèche aanwezig.
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Vernieuwde Dorpsraad werkt
aan vernieuwd Dorpsplan
De Dorpsraad Gaanderen zet zich
al jaren actief in voor behoud en
vergroting van de leefbaarheid van
Gaanderen. Ze werkt daarvoor samen met de gemeente en diverse
andere betrokken organisaties. De
Dorpsraad zorgt bijvoorbeeld dat
gemeenschappelijke voorzieningen tot stand komen. Ze betrekt

de inwoners van Gaanderen bij
hun activiteiten en informeert de
hen daarover.

Dorpsplan
Al onze activiteiten zijn gebaseerd
op het Dorpsplan, dat in 2011 samen
met onze medebewoners is ontworpen. Een aantal projecten is ondertussen uitgevoerd, andere lopen
nog. Veel daarvan vindt plaats achter de schermen. Begrijpelijk dus,
dat men zich soms afvraagt 'Wat
doet die Dorpsraad tegenwoordig
nu eigenlijk?' Via onze website
www.dorpsraadgaanderen.nl proberen we iedereen op de hoogte te
houden. Dat is echter niet voldoende. Daarom zijn we blij met de
Gaanderbode. Ook willen ons meer
laten horen op Facebook en Twitter.

versterking.

Wisselingen van leden
De afgelopen maanden hebben we
afscheid genomen van Stef Veldkamp, Tonnie Bod en Hanneke van
Kessel. Nieuw in onze gelederen zijn
Miranda Meijer en Sander Hoegen.
Miranda voert tijdelijk het secretariaat. Joop Roosendaal is onze voorlopige voorzitter. We zijn op zoek naar

Omdat het afgelopen jaar veel veranderd is binnen de Dorpsraad is
dat laatste er minder van gekomen. Daarom stelt de 'vernieuwde'
Dorpsraad zich bij deze voor.

Vernieuwd Dorpsplan: denk mee!
Wij vinden het na zes jaar tijd voor
een vernieuwd Dorpsplan. Tijdens
het Pleinenfeest hebben we daarom
op het plein bij de Aldi gestaan met
het huidige Dorpsplan en een aantal
vragen aan alle Gaandernaren. Wat
moet er volgens jou zeker nog van
het Dorpsplan 2011 worden gerealiseerd? Wat moet er nog bij in het
Dorpsplan? Welke knelpunten komen jullie tegen? Waar zijn jullie blij
mee en moet zeker zo blijven? Heb
je tijdens het Pleinenfeest niet de
gelegenheid gevonden om te reageren, laat je antwoorden dan aan ons
horen via
info@dorpsraadgaanderen.nl.
Verduurzaming van Gaanderen
Eén van de projecten waar de
Dorpsraad óók bij betrokken is, is bij
het verduurzamen van ons dorp.
Binnenkort laten we daar meer over
horen.

TTV Odion wint beker, nieuw seizoen gestart
in Arnhem om de 4 beste plaatsen
van dit toernooi. Het niveau en tempo van het spel waren hoog. Odion 1
won de finale van Tikhard 1 uit Wamel met 5 - 3 en mocht de wisselbeker mee naar huis nemen. De winnende spelers: J. van Londen, C.
Bruggink, L. Helmink, C. Lubbers en
J. Egging.
Team 1 van Tafeltennisvereniging
Odion heeft in juli de vermaarde
Wiltschutbeker gewonnen.
In een spannende finale met veel
publiek streden de ploegen uit Beuningen, Gaanderen, Velp en Wamel

De rommelmarkt van 23 augustus
heeft mede dankzij de trouwe inzet
van leden en vrijwilligers weer een
mooie opbrengst voor de club opgeleverd. Inmiddels zijn de najaarscompetities weer begonnen.

Dit najaar vindt vormsel weer plaats
Heeft uw kind een paar jaar geleden
de Eerste Heilige Communie gedaan
en wil het nu het vormsel doen? Dat
kan dit najaar. Het vormsel wordt
gevierd 25 november om 19.00 uur
in Etten, samen met de locaties
Doetinchem, Gaanderen, Etten en

Terborg. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn voor ons in Terborg, in
de praktijkruimte van Lidy Derksen.
Meer informatie en opgeven: mail
even naar vormenget@gmail.com.
Bijdrage: € 20 en het doen van de
opdrachten met uw kind thuis.

Samen Sensitief Sterk
Samen Sensitief Sterk is een ontmoetingsplek voor iedereen die
met hoogsensitiviteit te maken
heeft. Of je het nu zelf bent of je
partner, je kind...
Deze netwerkavonden worden
georganiseerd door Miranda Meijer van Kind in Kracht en Natasja
Esmeijer van Beeldig Brein. Vanuit
de ervaringen en vragen die opkomen is er ruimte voor tips of meer
informatie. Hier kun je je sociale
netwerk vergroten met als doel
sensitiviteit als kracht te gebruiken. Samen op zoek naar antwoorden en oplossingen voor sensitieve
mensen. Hierdoor ontstaat een
groot netwerk en worden we er
allemaal sterker van. Inloop is vrij
maar wij vragen €2,00 pp voor de
koffie en thee. Data staan in de
Agenda.

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave
van Tekst Oké.
Redactie & vormgeving
Astrid van Beveren (Tekst Oké)
Medewerkers
Miranda Meijer-Thuis
Willem Meijer
leerlingen OBS Wis en Wierig
leerlingen Basisschool Gaanderwijs
Druk
Flevodruk Harlingen
Bereikbaarheid Redactie
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-29057689
Facebook @Gaanderbode

Burgemeester bij vendelhulde
Maandagochtend werd het koningspaar Rubenbauer opgehaald voor de
laatste vendelhulde en om hen te bedanken voor een mooi koningsjaar. Op
het terrein werd de vendelhulde gebracht aan burgermeester Mark Boumans, het college van B&W, de geestelijken Pastoor Morsink en ds. Helma
van Loon en andere genodigden. Na
het officiële openingsschot door de
burgermeester mochten de overige
159 schutters hun geluk beproeven.

KERMIS 2017
De Gaanderense Kermis - Voor Gaanderen door Gaanderen
De kermis van 2017 gaat de boeken
in als een zeer geslaagde kermis.
Alle dagen zat de sfeer er goed in,
mede dankzij het harde werk van de
kermiscommissie en alle vrijwilligers.

Van tevoren leek het weer niet te
zullen meewerken, maar ook dat viel
enorm mee. Ook de exploitanten
deden goede zaken en kunnen terugkijken op een succesvolle kermis.

Op vrijdagavond vond de officiële opening plaatse van de 123e Gaanderense
kermis. De nieuwe aankleding van sa-

bezoekers in de salontent met hun
grappen en grollen, terwijl de wat oudere jeugd zijn geluk mocht beproeven
bij het vogelschieten. Milan Sprenkeler
schoot de vogel eraf en mag zich één
jaar jeugdkoning van Gaanderen noemen.

lon en cafétent oogstten dit jaar
veel bewondering. Ook bezochten
het koningspaar Rubenbauer en de
jeugdleden van Schuttersgilde St. Martinus de zieke mensen die niet naar de
kermis kunnen met een presentje.
Bijzondere plaquettes cadeau
Zaterdagmiddag startte de kermis
voor de leden van het Schuttersgilde
St. Martinus met het afscheid van het
koningshuis. Dat was dit jaar extra bijzonder. Het Schuttersgilde werd verrast met een mooi en uniek cadeau van
oud keizer Simon Dekker en Wim Land
en oud keizerin Marion Leijzer. Zij
schonken het gilde
twee unieke plaquettes met daarop in kalligrafie de namen
van alle koningen en keizers van Gaanderen vanaf 1885. Daarna vond de eerste rondgang plaats met traditioneel
een stop bij Woonzorgcomplex Het
nieuwe Pelgrim om de bewoners in het
zonnetje te zetten.
Jeugdkoning Milan Sprenkeler
Op het kermisterrein begroetten
clowns Boepie & Bapsie de jongste

’s Avonds openden de salontent en de
cafétent hun deuren voor het oudere
publiek, dat uit Gaanderen en omgeving kwam voor de optredens van Coverband NOAH en DJ Jari uit Silvolde.
Het dak ging nog nét niet van de tent
af, maar gezellig was het zeker!
Zondagochtend vond traditiegetrouw
de Gildemis plaats. Na de kermismis en
de vendelhulde voor de geestelijken en
de bevolking van Gaanderen was er
een gezamenlijke lunch, waarna 's coverband Anderkovver en tweemans-

formatie Xplain
voor feestmuziek zorgden.
Samen met de
tientallen
attracties was het
een feest voor
jong en oud in
de tent en op
het kermisterrein.

Maandag, de dag van ontmoeting voor
iedereen die een band heeft met Gaanderen, was het al snel gezellig. Strijden om het koningschap, lekker bijkletsen, feest vieren, iedereen kon
zich vermaken. Na 351 schoten werd
de vogel eraf werd geschoten door
niemand minder dan Mark Fenneman,
die van de aanwezige schutters het

meeste geluk had en natuurlijk het
treffende schot. Samen met zijn vrouw
Linda Böcker zal hij Gaanderen vertegenwoordigen tijdens diverse concour-

sen en andere officiële gelegenheden.
Met de muziek van The Perfect Showband werd er flink feestgevierd en geproost op het nieuwe koningspaar.
Voor de echte die-hard feestvierder
was het 's avonds weer ouderwets gezellig in de cafétent met muziek van
Ploeter.
Grote mini-playbackshow
Dinsdag stond als vanouds in het teken
van de schoolgaande jeugd met de
kinderspelen en de muzikale talentjes
die meededen aan de GROTE mini
Playbackshow.

Om 16.00 uur barste het feest
opnieuw los met entertainer Robert Pouwels. Al snel zong jong en
oud mee en natuurlijk ontbrak de
polonaise niet. Als afsluiter trad dinsdagavond showband Papa di Grazzi
op, met in de pauze een optreden van
de beste beatboxer van Nederland op:
B-Art. Het was heel bijzonder
om mee te maken dat een persoon zulke spectaculaire geluiden uit zijn keel kan toveren.
De organisatie kijkt terug op
een zeer geslaagde kermis en
is ondertussen alweer hard aan
het werk aan de kermis van
2018!

