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Crossbaan  
De oude BMX-crossbaan wordt in 

ere hersteld en er komt een speel-

plek bij. Een initiatief van ouders in 

de buurt. Pagina 3 

Sinterklaas komt naar Gaanderen 

Het Witte Kerkje 
De geschiedenis van het Witte 

Kerkje in woord en beeld. "Een ver-

haal dat onthuld moet worden." 

Pagina 3 

Foto: Pietenparty 2016, door Edwin Ebbers 

Movie Night Concert  
Het Symphonisch Blaasorkest 

Gaanderen geeft 17 november een 

concert in Amphion. Pagina 8 

Informatie 
23 december van 10.00-17.00 uur 
in de St. Martinuskerk. Het publiek 
kan elk kwartier binnenlopen. De 
laatste ronde start om 16.00 uur!  

'Anders' sporten  
Kunnen kinderen en jongeren met 

een beperking straks sporten in 

Gaanderen? "Er is veel meer moge-

lijk dan je denkt." Pagina 6 

Het is officieel bevestigd: Sinter-
klaas komt komend weekend 
naar Gaanderen. Alle kinderen 
zijn daarom aanstaande zondag 
19 november om 14.00 uur wel-
kom op de Pietenparty met de 
Sint als 'special guest'.  
 

Op zondag 19 november gaat om 
14.00 uur de zaal open van Sporthal 
de Pol. Niemand minder dan de 
burgemeester opent dan samen 
met Hugo Berentsen de Pietenpar-
ty. Er is van alles te beleven. Kinde-
ren kunnen zich laten schminken, 
ze kunnen knutselen en een pie-
tengymdiploma halen met mede-
werking van gymnastiekvereniging 
Tempora. Ze kunnen dansen met 
de pieten want DJ Piet is er ook. 
Verder treden de Minimajorettes 
van Schuttersgilde St. Martinus op.  
 

Sinterklaas  
'Special 
guest' op 
de Pieten-
party is 
Sinterklaas. Sint maakt samen met 
de burgemeester en Hugo de win-
naars bekend van de kleurwed-
strijd. De kleurplaten zijn de afgelo-
pen weken op diverse plekken in 
Gaanderen verspreid. Inleveren kan 
op zaterdag 18 november van 15.00 
tot 17.00 uur bij de dorpspiet op 't 
Ganderije, wat wordt beloond met 
een speculaaspop voor de inzet.  
 

Op de foto met Sint en Piet 
Op zaterdag 2 december kunnen 
de kinderen met Sint en Piet op de 
foto bij de Coop. Ook kunnen ze 
dan kijken of er iets in de schoen zit 
die ze daar hebben gezet... De 
foto's van de Meet & Greet en van 
de Pietenparty komen op de Face-
bookpagina  Sintingaanderen te 
staan.  

MPG brengt levende kerststal terug  
Na 21 jaar keert op 23 december een traditie terug 

Jarenlang kende Gaanderen in kerst-

tijd een betoverende traditie: de 

Levende Kerststal. Aan de Peppel-

mansdijk brandde hoog boven het 

dak van de boerderij van de familie 

Schepers een felle ster. Van heinde 

en verre trokken de mensen naar 

deze sfeervolle kerstvertelling, met 

giechelende G-sleuteltjes als engel-

tjes op de hooizolder, zingende her-

ders op weg naar de stal en… een 

ècht baby’tje op een schapenvacht.  

De laatste keer dat deze Levende 

Kerststal in Gaanderen werd opge-

voerd was in 1996. In de Martinus-

kerk heeft Musical Productions 

Gaanderen (MPG) nu een mooie 

nieuwe locatie gevonden om haar 

‘Levende Kerststal’ voort te zetten. 

Ditmaal onder de noemer 'Hoe 

Kerst?!'. Een traditie met eigentijdse 

invloeden nieuw leven ingeblazen.  
 

'Hoe Kerst?!' is een bijzondere bena-

dering van een kerstvertelling, met 

een groot swingend engelenkoor, 

blatende (en bijziende) schapen en 

de 'drie wijven uit het Oosten'. De 

bezoeker maakt een rondreis om en 

door de kerk.  
 

Het wordt een warm en feestelijk 

samenzijn, waar men knus saampjes 

of met de hele familie van kan ge-

nieten. Met veel mooie muziek, lied-

jes om stil naar te luisteren, maar 

ook om heerlijk mee te zingen bij 

een vuurtje. Theater, muziek, mooie 

verhalen, ontmoetingen, een knut-

selhoek, warme chocola, kaarslicht 

en glühwein. MPG is druk bezig met 

de voorbereidingen. Het belooft een 

Foto's: een kerststal in Gaanderen van weleer, optocht met de G-sleuteltjes  Uit privécollecties  

mooi begin van de kerstdagen te 

worden. MPG ziet u graag de 23e!  
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In de donkere maanden slaan inbre-
kers regelmatig toe in de vroege 
avonduren. Gelukkig is er de laatste 
jaren in Gaanderen vrij weinig in wo-
ningen ingebroken. De reden zou kun-
nen zijn dat men in Gaanderen al goed 
oplet. Daarom is het van belang dat 
we in Gaanderen op deze voet door-
gaan en zoveel mogelijk onderstaan-
de tips en trucs ter harte nemen:  
 

 Meld in uw buurt verdachte situa-
ties via de groepsWhatsApp.  

 Avondje weg? Nachtdienst? Licht 
aan en deur op slot! 

 Lekker shoppen tijdens koop-

avond? Inbrekers shoppen bij u 
thuis. Zorg dat uw woning een be-
woonde indruk maakt. 

 Doe uw deuren en ramen op slot, 
ook als u ’s avonds even langs de 
buren gaat. Zorg voor goed hang- 
en sluitwerk.  

 Pas ’s avonds laat thuis? Zet een 
tijdschakelaar aan en lampen gaan 
automatisch branden. Dat schrikt 
inbrekers af. 

 Buitenlamp die automatisch gaat 
branden als iemand beweegt? Dat 
schrikt een inbreker af, als u even 
niet thuis bent. 

Van de wijkagent 

Disse keer is ’t meer: he’j ’t al ezeen? 

Gèle borden in’t darp. Alweer. Ze 

blieft bezig. Moar het lik wel of ze 

overal begint en niks afmaakt. Een 

stukkie weg hier, een stukkie doar. 

Met stoep, zonder stoep; met fiets-

strook of fiets i’j zuukt ’t moar uut. 

Klinkers, asfalt; rood, gries, gèèl, 

zwart, pimpelpeers met ’n golden 

randje. Now was ik d’r altied zo ene 

den dan bi’j die gèle borden dan toch 

d’r in reej um te zien hoever ik kon 

kommen. Dat he’k wel afgeleerd. 

Dreijen op de weg zit ter now wel 

goed in. 
 

Ik merk wel dat ik langzaam aan 

steeds meer Gaanderen (weer) leer 

kennen. Dus wat dat betreft is het 

nog niet zo verkeerd, dat stukje bij 

beetje de boel opknappen. Het is net 

als toen mijn vriend en ik een hele tijd 

geleden in ons huisje trokken. We 

hadden maar geld genoeg om de 

woonkamer, de slaapkamer en de 

keuken op te knappen. En dat op-

knappen was nodig, want binnen was 

alles rookgeel. En dat rook je ook. Als 

nog best wel romantisch stelletje is 

dat niet wat je gedroomd had. Maar 

ja, dromen kosten geld. Dus eerst 

maar zorgen dat je kunt wonen. Zo 

gezegd zo gedaan. Beetje bij beetje 

kwam het hele huis aan de beurt. 

Daar zat echter wel wat tijd tussen 

steeds (sparen is een gave, laten we 

maar zeggen) en in die tijd verander 

je van smaak. Wij wel tenminste. En 

dus kreeg iedere kamer een ander 

tintje, behangetje, vloer. Niet enorm 

met de mode mee, maar toch.  
 

En zo is dat ook met de gemeente 

Doetinchem. Er zijn plannen, beslui-

ten, wensen, noodzakelijkheden, 

meevallers, tegenvallers, toevallige 

bijkomstigheden. En ja, dat kost alle-

maal centjes. Nu heb ik ondertussen 

een beetje een idee hoe dat gaat en 

het woord sparen heb ik nog niet ge-

hoord. Wel potjes. 
 

Volgens mien geet dat in Huuze Deu-

tekom as volgt: de vaders en moeders 

bunt de baas op zich (’t is een biezun-

der samengesteld gezin), moar Opa is 

ter um de vree’j te bewoar’n. De kin-

ders en ander angenommen volk 

doon ’t eigenlijke wark. Ze heb’t ieder 

een eigen kamer en de taken bunt 

verdeelt. Zo het over over groot opa 

dat al bedacht en dat werkt nog 

steeds. De afdeling huusholdbuuks-

ken int ’t geld en dut dat in pötjes. Ap-

pelmoospötjes. En dan goat ze die 

verdeel’n. Dan wud ’t spannend. Net 

as met Sinterkloas. D’r wud wat af ge-

bakkeleid. Kinders bunt nooit tevree-

jen. I’j doot ’t nooit goed. Uuteind’lijk 

motten de olders de poot stief hollen 

en het ieder zien deel.  
 

Um de kinders actief te hollen, komt 

d’r zo deur ’t joar hen ok nog wel ‘ns 

pötjes bi’j. Dat gif extra leaven in de 

brouweri’j. Veur aj’t wet komt de gèle 

borden weer uut de kaste. Kunt ze de 

boel weer een betjen afmaken.  

Allene hebt wi’j in Gaandr’n geen 

idee meer woar we hoe hard 

motten fietsen, of links of rechts 

veurrang het en waor wie met al 

die auto’s en trekkerspöl hen 

mot. Of lig dat an mien? 
 

Good goan en een betje ploagen 

mag best.           

Klein Thuusken 

He’j ’t al e heurt? 

De verkeerssituatie bij de parkeer-

plaats van Het Ganderije: wie hoort 

hier nou officieel voorrang te verle-

nen? Uw Gaanderboderedacteur 

snapte het niet en ging op onder-

zoek uit.  
 

Voor mijn gevoel moest ik op de 

Hoofdstraat stoppen voor verkeer dat 

van rechts van de parkeerplaats af 

kwam. Waarom? Dat wist ik dan weer 

niet en hoe vaker ik verkeer van de 

parkeerplaats zag wachten op ver-

keer van de Hoofdstraat, hoe meer ik 

geloofde dat dat logisch was: een par-

keerplaats is ondergeschikt, toch?  
 

Rijinstructeur: rechts voorrang 

Totdat een Facebookpost langskwam 

van een rijinstructeur die verklaarde 

dat de inrit deel uitmaakt van de 

openbare weg en dat verkeer daar-

vandaan voorrang hoort te krijgen.  
 

"Dus toch..?" 

Na een hoop gegoogle bleek dat dit 

soort onduidelijke situaties in geval 

van schade soms zelfs tot aan de 

rechter wordt uitgeplozen. Waar gaat 

het dan om? De inrit van een parkeer-

plaats moet soms als een deel van de 

openbare weg worden gezien. De 

verantwoordelijke, hier de gemeente, 

draagt er dan zorg voor dat de inrich-

ting duidelijk laat zien wat de bedoe-

ling is. Nou, dat is het in de praktijk 

vaak niet. Zo ook bij Het Ganderije.  
 

Politie!  

Omdat de politie vaak meer inzicht 

heeft in verkeerssituaties , heb ik daar 

de vraag eens neergelegd hoe zij dat 

hier zouden interpreteren. Tja, het-

zelfde als ik : "Mijn gevoel zegt dat 

rechts voorrang heeft maar de ge-

meente heeft het bedacht." 
 

De uitkomst 

De gemeente gaf inderdaad uitsluit-

sel: "De inrit is zó bedoeld en vormge-

geven dat hij nog bij de openbare weg 

hoort. Je hoort vanaf de Hoofdstraat 

dus voorrang te verlenen." Hoe kun-

nen wij dat als leken zien? "Het zou 

duidelijk moeten zijn. Mochten nou 

veel mensen aangeven dat het ondui-

delijk is, dan moeten we kijken of het 

misschien nog duidelijker kan." 
 

Vindt u het duidelijk?  

Zo niet, meldt het bij de Dorpsraad:  

info@dorpsraadgaanderen.nl. Deze 

geeft het dan door aan de gemeen-

te.  

Verkeer(d?) in Gaanderen 
Wie heeft het hier begrepen? 
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"Het Witte Kerkje in Gaanderen 

brengt een verhaal met zich mee 

dat onthuld moet worden," al-

dus Manon Sprenkeler, student 

Mediavormgeving uit Gaande-

ren. Manon brengt als school-

project de geschiedenis van het 

Witte Kerkje in woord en beeld 

bij elkaar. Ze publiceert het in 

episodes op Facebook, met het  

eerste verhaal op 19 november. 

 

"Voor het project schrijf ik een 

geschiedenis van het Witte Kerk-

je," vertelt Manon. "In oktober 

heb ik daarvoor een oproep op Face-

book gedaan. Sindsdien zijn er zo-

veel mensen gekomen met verhalen 

en foto's. Het is echt leuk om te zien 

hoe enthousiast mensen reageren en 

hoeveel bijzondere, interessante en 

grappige verhalen er naar boven ko-

men. De opdracht moet deze week 

worden ingeleverd, maar daarmee is 

het voor mij nog niet klaar. Als men-

sen nog meer materiaal hebben, 

hoor ik dat graag."  

Facebook-feuilleton 

Onderdeel van de opdracht is om het 

verhaal te publiceren. Omdat zoveel 

mensen tegenwoordig op Facebook 

zitten, heeft Manon ervoor gekozen 

om vanaf zondag 19 november twee 

à drie keer per week een verhaal op 

Facebook te zetten.  

 

Links met het hier en nu 

Om de verhalen voor zoveel mogelijk 

mensen herkenbaar te maken, 

'weeft' Manon tel-

kens linkjes met 

het heden in de 

verhalen. "Als het 

in het verhaal bij-

voorbeeld gaat 

over een oude 

winkel aan de 

Rijksweg, dan zet 

ik erbij wat er nu 

in dat pand zit. Zo 

zijn er steeds her-

kenningspunten in 

de verhalen."  

 

Tipje van de sluier 

Om lezers van de Gaanderbode en-

thousiast te maken, onthult Manon 

alvast een klein stukje van het ver-

haal: "Wist u bijvoorbeeld dat er 

tweemaal ingebroken is in het Witte 

Kerkje en dat ze na de eerste keer 

een simpele oplossing bedachten om 

bij een volgende inbraak schade te 

voorkomen? Ik wil nog niet teveel 

verklappen, maar het heeft te maken 

met het afsluiten van bepaalde za-

ken. Verder had predikant Janse een 

goed gevoel voor humor en schreef 

hij na de inbraak op humoristische 

wijze de inbrekers toe. Ik citeer een 

stukje van zijn brief: 'H.H. inbrekers, 

als u buiten de normale uren in de 

kerk moet zijn, meldt u zich dan even 

bij de kosteres of aan de pastorie 

(voor dit doel dag en nacht geo-

pend). Wij hebben n.l. sleutels en 

lopen dan even met u mee.' " 

 

Facebookpagina Het "Witte Kerkje" 

"Wilt u het verhaal van de heer Janse 

verder lezen, dan vraag ik u om de 

Facebookpagina Het "Witte Kerkje" 

te liken en nog even geduld te heb-

ben. Straks kunt u alles lezen over 

een geïmproviseerd klaslokaal, een 

predikant die later rooms-katholiek 

werd, een badkuip vol orgelpijpen en 

nog veel meer interessante, grappi-

ge, maar ook persoonlijke verhalen."  

"Mensen komen met foto's en verhalen" 
De geschiedenis van het Witte Kerkje vanaf 19 november in een Facebook-feuilleton 

De BMX-crossbaan aan de Beek-

straat was jarenlang een bekend 

fenomeen in Gaanderen en omge-

ving. Door de jaren heen is de 

crossbaan echter verloederd. Een 

groep ouders heeft dit jaar de han-

den ineen geslagen om deze prach-

tige locatie weer op te knappen.  
 

"Het plan is om een mooie, kleinere 

crossbaan aan te leggen met daar-

naast een speluitnodigend gebied 

voor kleinere kinderen, in de vorm 

van een kleinschalig 'cool nature 

park', met bijvoorbeeld zand en 

boomstammetjes," leggen initiatief-

nemers Corien en Nathalie uit.  
 

Graafmachine gezocht 

"De gemeente is heel welwillend. Ze 

halen onder meer puin en asfalt weg. 

Verder is het 

werk echter 

aan ons. Daar-

om zoeken we 

nu onder meer 

iemand met 

een graafma-

chine."  
 

Buurt doet 

mee 

"Het fijne is dat veel omwonenden 

zich betrokken voelen. Zo kunnen 

we straks samen het onderhoud 

doen, want dat moet óók," aldus 

Nathalie en Corine. Een minpunt is 

de toegang tot het terrein. Die ligt 

nu erg verborgen. "Hopelijk kunnen 

we met de aanwonenden kijken of er 

nog een pad rechtstreeks naar de 

Beekstraat kan worden aangelegd."  

 

Tijd, materiaal of financiën welkom 

Alle hulp is welkom om er weer een 

mooi terrein van te maken, waar 

jong en oud terecht kan. Te denken 

valt aan materiaal, tijd, handen, ma-

chines of financiën. Mocht u interes-

se of ideeën hebben, stuur dan een 

berichtje via de Facebookpagina 

Gaanderen Cool Nature BMX Baan.  

Foto uit een privécollectie 

"Soms heb ik gewoon zin om in een 

grote pan soep te roeren," vertelt 

Nelleke Dillema, natuurvoedingsdië-

tist in Gaanderen. "Dus dan doe ik 

dat. De ene keer maak ik 'paleo-

snert' met veel verse groentes, dan 

weer echte ouderwetse groentesoep 

met schenkel of kippensoep. Net 

waar in ik zin in heb." De soep gaat 

daarna in bakken van een liter en die 

kunnen mensen dan voor een paar 

euro bij Nelleke afhalen. "Ik zet het 

op mijn Facebookpagina Soepkip- 

kleinschalige catering, zodat men 

weet dat er weer soep te halen is." 

Nelleke vermeldt erbij wat er in zit. 

Behalve de vele verse ingrediënten 

is dat ook altijd een portie liefde. 

"Het is geen bedrijf en ik verdien er 

ook niets aan. Ik doe het echt puur 

voor de lol en ik laat anderen daar 

graag van meegenieten."  

Roeren in een grote pan soep 

"Een verhaal dat  

onthuld moet worden."  

Goed nieuws wat betreft de facilitei-

ten in ons dorp: er is sinds kort een 

nieuw post- en pakketpunt bijgeko-

men. Cindy's Diershop Gaanderen 

heeft sinds kort een Sandd postpunt. 

 

Postzegels van deze, voor sommige 

misschien nog minder bekende, post-

bezorgdienst zijn er ook te koop.  
 

Foto: de brievenbus in de winkel 

Nieuw post- en  
pakketpunt  
 

Sandd-postpunt bij Cindy's 
Diershop Gaanderen 

Het spoortunneltje voor wande-

laars, dat de afgesloten overweg 

aan het Mullepad gaat vervan-

gen, wordt in de eerste helft van 

2018 gerealiseerd.  

Er is een creatieve oplossing voor 

gevonden. Er komt een tunnelbak 

in de Bielheimerbeek te liggen, op 

de plek waar deze onder het spoor 

doorgaat. "De beek wordt dus iets 

versmald," legt een medewerker 

van de gemeente uit. "De tunnel 

ligt 30 meter van de Watertapweg. 

Je komt er via een pad langs de 

beek." De plannen zijn in nauw 

overleg met de Dorpsraad tot 

stand gebracht. "Het sluit mooi op 

het Klompenpad aan. Ook het 

Mullepad wordt weer aangesloten. 

Hoe precies, daar zijn we nog mee 

bezig, maar het gebeurt sowieso." 

Een nieuw leven voor de BMX-crossbaan Tunneltje komt 
begin 2018 



 



 

 Knutselen op  
woensdagmiddag 

bij Kidsclub Gaanderen 
 

22 november Vogelhuisje van een pak 

29 november Sinterklaas slinger 
 

Voor wie:  Kinderen van 6 tot 9 jaar  

Wanneer:  Elke woensdag 

Waar:  De Trefkuul, Pelgrimstraat 59A  

 Gaanderen   

Hoe laat:  van 14.30 uur tot 16.00 uur 

Tel:  (0315) 760 010  

Kosten:  1 euro 

Wil je weten wat we gaan maken of wat er 

hierna op de agenda staat?  

Neem dan een kijkje op onze  

facebookpagina! 
 

www.facebook.com/trefkuulkidsclub 

Hi hi! Hahaha! Klonk het luid 
door de gangen van kasteel 
Ramstein in de nacht. Spoonkie 
was weer bezig met valse stre-
ken uithalen. "Waar is dat rot-
monster!", gilde heer Ramstein. 
Opeens klonk er een klein versje 
dat over de gangen ging…: 
 ‘Pak me dan, als je kan! Ik zit in 

de koekenpan!’  
 

Ze stormden met veel geluid 
en netten naar de keuken en 

hoorden de kok al keihard 
gillen. Toen ze bij de deur van de keuken aankwamen en 
hem openden zagen ze een verstijfde kok die bewuste-
loos op de grond lag. 
En ja hoor… daar zweefde Spoonkie. "Geef me een net!" 

riep heer Ramstein bijna kokend van woede. Toen hij 
een net kreeg, gingen ze ten aanval. Alle netten gingen 
de lucht in maar Spoonkie ontweek alles! Nou… bijna 
alles. 

 

Gevangen! 
Spoonkie wou net de deur uit 
glippen (eigenlijk zweven, maar 
ja!) toen razendsnel het net van 
heer Ramstein omhoog ging en 
Spoonkie pakte! "Stop hem in 
de pan," zei hij met een grijns op 
zijn gezicht. De kok, die weer bij 
bewustzijn was, deed hem ge-
hoorzaam in de kokend hete 
pan en even later was Spoonkie 
bijna… gekookt! (of was het nou 

gebakken? {Nee hij zit toch in de gewone pan} Och ja!) 
Maar gelukkig kwamen zijn beste vrienden Loonkie en 
Koonkie eraan, die hem nét (ook maar nét!) bevrijdden.  
 

{En de kok dan?} Die was natuurlijk weer flauwgevallen 
en heeft in zijn broek geplast. Loonkie, Koonkie en Spoon-
kie gingen daarna weer lekker Valse streken uithalen. 
En heer Ramstein: die was ontploft van woede! {Het zal 
wel} ja echt! 

Door Jasper Franken, groep 7a Gaanderwijs 

Er was eens een monster... 

...dat Stipje heette. Stipje was buiten aan het spelen. 

Toen zag Stipje iemand lopen. Ze liep er naartoe en zei: 

"Hallo, ik ben Stipje en wie ben jij?" " Huh… wat… oh… 

hallo, ik ben Katty. Zullen we naar het bos gaan?" zei Kat-

ty. "Oké", antwoordde Stipje, "laten we dan gaan ja. 

Welk spel gaan we doen in het bos?" "Mmm… 

Mmm… verstoppertje!" , zei Katty. 

"Oké, maar wie is de zoeker, jij?" 

vroeg Stipje aan Katty. "Oké, maar niet 

te ver weg want anders vind ik het niet 

leuk." Oké, tel jij tot tien?" "Ja." 

Katty begon te tellen. "1,2,3,4…10! Wie 

niet weg is, is gezien!    Ik k k ko m!" 

 

Wat is dat voor geluid?  

Tien minuten later liep Katty nog steeds 

te zoeken. Ook hoorde ze een geluid. 

"Hmm… ik kan Stipje maar niet vinden. 

Mmm… ik ben ook al een beetje bang... 

aaa… help! Ik ben bang en wie is dat? Aaa… wat zit er op 

mijn rug? Ik voel iets." Gelukkig verdween het ook 

meteen weer, maar Katty was doodsbang. "Aaa… het is 

alweer weg en het is weer stil. Boe waaa help!", riep Kat-

ty toen er iemand uit de bosjes kwam. "Rustig maar, ik 

ben het, Stipje. Waarom ben je niet wezen zoe-

ken?" "Omdat ik bang was en ik hoorde alle-

maal enge geluiden en enge beesten. Ik wil 

naar huis want ik vind dit bos eng. Ik noem het 

gewoon  het enge bos," ratelde 

Katty. "Oké", antwoordde Stipje. 

Kom we gaan naar huis, oké?" "We 

blijven wel nu bij elkaar, oké?", 

zei Katty.  
 

Vijf minuten later: "We zijn er. 

Doei! O wacht… morgen bij mij 

spelen?", zei Stipje? "Oké, doei tot 

morgen!"  

door Kato Pfeil,  
groep 7a, Gaanderwijs 

Het enge bos 

Spoonkie in kasteel Ramstein 

Spelletjes van vroeger, kunstprojec-

ten, oude communicatiemiddelen 

en veel opa’s en oma’s in de klassen 

die vertellen over hoe het vroeger 

ging op school:  

de basisscholen in Gaanderen werken 

hard aan het project Generatiesporen, 

een project waarbij de verbinding 

wordt gelegd tussen de verschillende 

generaties in Gaanderen. Hoe leuk is 

het om samen met je opa of oma op 

school te spelen en te werken en om 

verhalen te horen van vroeger? 

Generatiesporen is onderdeel van 

Doetinchem Age Friendly Cultural 

City.  In de komende editie van de 

Gaanderbode vertellen en schrijven 

de kinderen over dit mooie project! 

Samen met opa in de klas 

Leer vlotter woorden (her)
kennen met het SPELSPEL! 
 

T/m 31 dec 2017 krijg je 
10% korting met de code 
Gaanderbode-10 in de 
webshop van Het LeesLab. 
 

www.hetleeslab.nl  

10% korting! 

Gratis dansworkshops  

bij de Dansfabriek 
 

voor 8-18 jarigen 
 

Naast de Theaterfabriek en de Filmfabriek is 

de Dansfabriek een nieuw initiatief van 

Gekkoo.   
 

In november kun je gratis kennis komen ma-

ken met de lessen van docent Leonieke 

Scholten. Zij heeft vele jaren ervaring in het 

doceren van verschillende dansstijlen. Wil je 

daarmee kennismaken? Dat kan op 18 en 25 

november.  
 

Geef je op  

via www.gekkoo.nl/dansworkshops en be-

weeg je vrij of dans je los bij Dansfabriek 

Gekkoo.  

 

Wanneer: 

voor 8 - 12-jarigen: ZATERDAG 18 november 

van 11.30 - 13.00 uur 

voor 13 - 18-jarigen: ZATERDAG 25 novem-

ber van 15.30 -18.00 uur 

Waar: 

LOKAAL 5 Kerkenstraat 5, Silvolde 

Kosten: 

GRATIS voor 8-12 jaar (duur: 1,5 uur) 

GRATIS voor 13-18 jaar (duur: 2,5 uur) 

"Gruwelijk Eng" was het thema van de Kinderboekenweek. De fantasie sloeg op hol in groep 7 van ba-

sisschool Gaanderwijs, toen ze zelf een eng verhaal mochten schrijven. Hieronder kun je er twee lezen.  
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Kan sporten met een beperking straks ook in Gaanderen?  
"Beperkt? Ik zeg liever 'andere mogelijkheden'" 

Stel dat kinderen en jongeren met 

een beperking elk weekend in Gaan-

deren kunnen sporten onder deskun-

dige begeleiding in een veilige en 

vertrouwde omgeving. Ze verleggen 

hun grenzen, beleven plezier en doen 

succeservaringen op. Dát is wat Ton 

Seegers, oprichter van Only Friends 

Achterhoek, beoogt. Ton is directeur 

van MIJN Bewegingscentrum in 

Doetinchem en getogen Gaander-

naar.  

 

"We vullen een gat" 

“Sinds oktober bieden we op zater-

dag in Doetinchem in de sportzaal 

van het Prakticon de mogelijkheid 

om allerlei sporten te beoefenen. 

Van handboogschieten en basketbal 

tot tennis en judo. Het aantal deelne-

mers stijgt snel. We vullen een gat 

op. Dat komt doordat sporten voor 

kinderen met een gedragsstoornis of 

een lichamelijke beperking vaak een 

frustrerende ervaring is. Ze kunnen 

niet mee komen of worden slecht 

geaccepteerd. Voor verenigingen is 

het vaak een te 

kleine groep om 

een aparte, aan-

gepaste faciliteit 

op te zetten. Ze-

ker in een klein dorp als Gaanderen. 

Maar als we de handen ineen slaan, 

zouden we hier een prachtige mul-

tisportfaciliteit kunnen aanbieden. 

Daarover is al met een aantal men-

sen gesproken.” 

 

Welke sporten zouden kinderen 

dan bijvoorbeeld in Gaanderen kun-

nen gaan doen? 

“Ik denk aan sporten als voetbal, 

handboogschieten, gymnastiek en 

judo, maar eigenlijk kun je het zo gek 

niet bedenken of we gaan kijken wat 

er mogelijk is."  

 

Waar ligt de grens?  

"Ik vroeg laatst aan een jon-

gere wat hij het liefst zou 

willen doen. Hij kon mij 

geen antwoord geven. 

Soms krijgen deze jongeren 

zo vaak te horen dat waar ze 

van dromen onmogelijk is 

door hun beperking, dat ze stoppen 

met dromen. Dat is treurig. Ik stap 

graag uit het idee van beperking en 

denk in mogelijkheden. Natuurlijk 

kun je niet alles. Maar als je stap voor 

stap aan de slag gaat, is de uitkomst 

vaak verrassend." 

 

Hebben we dat in Gaanderen alle-

maal wel te bieden ?  

"Het mooie is dat we in Gaanderen 

heel veel deskundigheid in huis heb-

ben. Als elke sportclub om de zoveel 

weken of maanden een trainer zou  

'afvaardigen' hebben we straks een 

prachtig aanbod. Ook zijn hier meer-

dere deskundigen in het begeleiden 

van jongeren met autisme of ge-

dragsproblemen. Ook zij kunnen bij-

dragen. Hoe mooi is het om alle ken-

nis die we hier hebben wekelijks bij 

elkaar te brengen! Daarnaast kunnen 

we het sportaanbod nog uitbreiden 

door met onze locatie Doetinchem 

samen te werken." 

 

"Sluis richting verenigingen" 

"Sommige kinderen hebben dit no-

dig als opstap om wél bij een vereni-

ging te kunnen aansluiten. Op die 

manier vormt Only Friends ook weer 

een sluis van deze groep naar de 

sportclubs toe, waar ze tot nu toe 

vaak buiten de boot vallen.  

 

Verbinding met de samenleving 

"Hoe mooi zou het zijn als een kind 

zich verbonden voelt doordat een 

echte VVG-trainer komt trainen? Dan 

is het kind wél betrokken bij de sa-

menleving. Verbinding en beleving 

zijn voor kinderen minstens zo be-

langrijk als de vraag 'Kan ik voetbal-

len of niet?' Als we samen de handen 

ineen slaan, hebben we daar allemaal 

profijt van." 

"Als je kijkt vanuit mogelijkheden, kan er 

vaak meer dan je zou durven dromen." 

Als het aan Ton Seegers ligt, slaan 

we in Gaanderen de handen ineen 

om 'onze'  kinderen met gedrags-

problematiek, beperking of ziekte 

in ons eigen dorp sportfaciliteiten 

te bieden.  

In Doetinchem kunnen deze kinde-

ren en jongeren sinds oktober we-

kelijks sporten bij Only Friends 

Achterhoek. Hoe mooi is het als we 

dat ook samen in Gaanderen kun-

nen organiseren?  

Theaterfabriek Gekkoo won 30 

september met de korte voor-

stelling RUIS de Vakjuryprijs op 

het Open Podium Amphion. De 

vakjury was onder de indruk van 

het "geloofwaardig spel en de 

poëtische kracht van de 

voorstelling." 
 

RUIS is gemaakt in 2016 voor 

deelname aan het Festival 

Havenwerk in Deventer, waar ze de 

Publieksprijs wonnen.  
 

Fotoshoot 

De winnaars krijgen een professione-

le fotoshoot aangeboden. Dat is be-

halve de foto's zelf ook "een ervaring 

die nooit weg is voor jonge acteurs," 

aldus Pieter van Dijk. 

Gekkoo wint Amphion Open Agenda 
 

17 november SBOG Movie Night Concert, 20.00-23.00 uur, Schouwburg Amphion 

18 november Dansworkshop Gekkoo, 8 t/m 12 jr., gratis, 11.30-13u, Lokaal5 Silvolde 

19 november Pietenparty, Sporthal De Pol, 14.00 uur 

19 november Start Witte Kerkje Feuilleton op Facebook door Manon Sprenkeler 

22 november Knutselmiddag Kidsclub: Vogelhuisje, De Trefkuul, 14.30-16.30, €1 

25 november Dansworkshop Gekkoo, 13 t/m 18 jr., gratis, 15.30-18u, Lokaal5 Silvolde 

25 november Koor Janboel bij 'Recht Uit Het Hart Keetje' Simonsplein Doetinchem 

 voor Moeder Teresa Stichting Ulft. 15.00-16.00u  

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 

29 november Knutselmiddag Kidsclub: Sinterklaasslinger, De Trefkuul 14.30-16.30, €1 
 

2 december Meet & Greet, op de foto met Sint & Piet, Coop Gaanderen, 15-16.30u 

13 december Samen Sensitief Sterk, workshop, 20-21.30u, Bibliotheek Doetinchem 

16 december Kerst Sfeermarkt & concert, in/om St. Augustinuskerk, 17.00-0.00u 

23 december ‘Hoe Kerst?!’, Musical Producties Gaanderen,St Martinuskerk, 10-17u 

 (laatste rond start 16u) 

28 december Oliebollenactie Minerva overdag: kraam bij De Pol, 17-19u aan de deur 
 

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  

Ook theater spelen?  

Jonge acteurs in de dop kunnen zich 

ook aanmelden voor (proef)lessen 

bij Gekkoo. Als je 8 jaar of ouder 

bent kun je bij Gekkoo Start twee 

proeflessen volgen.  

Kijk voor informatie op 

www.gekkoo.nl of bel 06-48339258. 

"Wij hebben heel veel  

kennis in Gaanderen." 

Interesse om mee te sporten?  
 

Kom een keer kijken op zaterdag van 

10-13 uur in het Prakticon in Doetin-

chem! Je kunt een maand meedoen 

op proef en dan beslissen of je lid 

wordt van Only Friends Achterhoek.  
 

Contact 
 

www.onlyfriendsachterhoek.nl  

06-27404117 
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Koor Janboel is weer gevraagd voor een optreden 

voor de Moeder Teresa Stichting Ulft. Zaterdag 25 

november  spelen ze van 15.00-16.00 uur in het 'Recht 

Uit Het Hart Keetje' op het Simonsplein te Doetin-

chem. Dit is een driedaagse radiomanifestatie met als 

doel geld in te zamelen voor hulp aan de allerarmsten 

in Oost Europa.  

Koor Janboel bij het 'Keetje' 

Colofon 
 

Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave 

van Tekst Oké. 
 

Redactie & vormgeving 

Astrid van Beveren 
 

Column 

Miranda Meijer-Thuis 

Cartoon 

Willem Meijer 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2017 Tekst Oké 
 

Bereikbaarheid Redactie 

E-mail: gaanderbode@gmail.com 

Telefoon/Whatsapp: 06-29057689 

Facebook @Gaanderbode 

Gekkoo zoekt begeleider voor  

ondersteuning bij Uniek 2 u/wk 
 

Theaterfabriek Gekkoo is per 1 december 2017 op 

zoek naar een enthousiaste vrijwilliger m/v die Gek-

koo ondersteunt tijdens de wekelijkse theaterlessen 

voor jongeren met een beperking. Heb je affiniteit 

met jongeren met een beperking? Houd jij van het 

begeleiden van deze jongeren in hun vrijetijdssitua-

tie? Vind jij het leuk om theatermakers te ondersteu-

nen bij hun les en houd jij van een uitdaging? Dan 

zoeken ze jou! De lessen worden gegeven in Silvolde. 

Meer informatie: www.gekkoo.nl/uniek. Vacature 

opvragen bij Pieter van Dijk: pieter@gekkoo.nl.  

Zaterdag 16 december is Gaande-

ren het toneel van een sfeervolle 

kerstmarkt, oftewel de Sfeer-

markt. Vanaf 17.00 staan bij de 

Sint Augustinuskerk allerlei 

kraampjes. Er is eten en drinken, 

theater, muziek van doedelzak-

speler, midwinterhoorn blazers  en 

meer. Tegenover de inrit naar de 

kerk legt Cindy's Diershop een kin-

derdorp aan met levende dieren en 

leuke attracties.  
 

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 

20.00 uur is er in de kerk een waar 

muzikaal spektakel. Daar zorgen de 

Ierse- en Schotse Folk muziek-

band Lads 'n Lassies voor en daarna 

de hoofdact: 7even Bridges, met 

prachtige nummers uit hun theater-

tour Operatie Geslaagd. 
 

Afsluitend, rond 22.30 uur, volgt een 

Kerstborrel in de kerk, met mede-

werking van DJ Jurgen. Het pro-

gramma zal rond middernacht zijn 

afgelopen. Kaarten voor het concert 

zijn vanaf vrijdag 17 november ver-

krijgbaar bij de Coop Gaanderen 

voor € 12,50 en aan de kassa € 15,-. 

Wees er op tijd bij, want er is een 

beperkt aantal kaarten beschik-

baar... De OFG verwelkomt u graag 

de 16e december op de Sfeermarkt!  

Zaterdag 7 oktober organiseerde 

De Zonnebloem in samenwerking 

met de Gaanderense kerken de 

jaarlijkse Ontmoetingsdag voor 

ouderen en zieken.  

De middag vond plaats in zaal Hart-

jes en begon met een oecumenische 

viering door pastor Mia Tankink en 

dominee Helma van Loon, samen 

met het St. Augustinus - Martinus-

koor o.l.v. Ben Simmes. Daarna was 

er een gezellig samenzijn met hap-

jes en drankjes. Het was een volle 

zaal met mensen die het duidelijk 

naar hun zin hadden. Als afsluiting 

kreeg iedereen nog een kop soep 

met een broodje. Namens de aan-

wezige ouderen en zieken bedankt 

de organisatie nogmaals alle vrijwil-

ligers voor de fantastische middag. 

Minerva houdt op 28 december 

een oliebollenactie. De dames en 

heren van de handbalvereniging 

gaan die dag heel Gaanderen rond 

om oliebollen te verkopen. Tussen 

17.00 en 19.00 uur bellen ze aan. 

Ze verkopen zakken met 10 olie-

bollen voor €7,50. 
 

Halen bij de kraam 

Wie vóór die tijd al oliebollen wil 

halen bij Minerva kan ook terecht bij 

de kraam voor sporthal De Pol. Daar 

houden ze die dag namelijk het jaar-

lijkse scholierentoernooi Wilma 

Bruil. Bij de sporthal zijn oliebollen 

te koop voor 1 euro per stuk of ook 

een zak van 10 voor €7,50.  
 

Ook handig voor mensen in het bui-

tengebied die graag oliebollen wil-

len hebben. Daar komen de leden 

namelijk niet, omdat ze vrezen het 

dan niet in één avond te redden.   

 

De opbrengst van de actie is be-

doeld voor verschillende onderde-

len. De vereniging groeit jaarlijks 

qua leden. Zo zijn er dit jaar twee 

heren- en twee damesteams, er is 

een recreantenteam bijgekomen en 

ook de jeugdafdeling groeit. Daar 

hebben ze natuurlijk nogal wat ma-

terialen voor nodig.  

 

Vooraf bestellen, handig 

Vooraf kan wel iedereen vooruit be-

stellen. Dat kan via de mail:  

oliebollenactie@hvminerva.nl 

Minerva verkoopt oliebollen 

De Pelgrim is op zoek naar vrijwilli-

gers voor het restaurant, de Pelgri-

mappartementen en  de Pelgrim-

hof. Het gaat in het restaurant om 

hulp bij de avondbroodmaaltijd, 

bij het koffieschenken en bij het 

serveren van de lunch in het week-

end. Ook is hulp welkom bij het 

sjoelen op vrijdag.  

 

In de appartementen en in de Pel-

grimhof  kun je als vrijwilliger bewo-

ners blij maken door 's morgens te 

helpen bij de woonbegeleiding en 

door samen met een bewoner koffie 

te drinken, een praatje of een wan-

deling te maken, een spelletje te 

doen, voor te lezen en een keer te 

helpen met een klusje als de afwas.  
 

Interesse?  

Lijkt het je/u prettig of zinvol om 

een hand uit te steken? Aarzel niet 

en neem contact op met Sensire, 

telefoon 06-10306771.  

De Pelgrim zoekt helpende handen 

Ontmoetingsdag voor ouderen en zieken 



 

Met een lampion achter de muziek aan 

 www.miranda-meijer.nl  

06 - 2359 9396      

info@miranda-meijer.nl 

Op vrijdagavond 17 november 

presenteert Symfonisch Blaas-

orkest Gaanderen het verras-

sende Movie Night Concert.  
 

Het orkest belooft een avond met 

prachtige filmmuziek samen met 

schitterende beelden en dans. 

Het blaasorkest wordt 

vergezeld door Cinema 

Voices, een 8-koppige 

zangformatie die speciaal 

voor dit concert is samen-

gesteld. Verder kan het 

publiek genieten van de 

befaamde Doetinchemse 

Jazzdansgroep Lèfamm.  

 

 Het concert, onder leiding van 

dirigent Joop Boerstoel, vindt 

plaats in de Rabobankzaal van 

Schouwburg Amphion te Doetin-

chem. Aanvang 20.00 uur. Kaar-

ten €15,00, te verkrijgen via 

www.amphion.nl of aan de kassa.  

Movie Night Concert 
vrijdag 17 november in Amphion 

Zaterdag 11 november liepen 
maar liefst tachtig kinderen en 
ouders mee met de lampion-
nenoptocht in Gaanderen.  
Die werd dit jaar gehouden zon-
der Sint Maarten, 
zonder kerk maar 
wel met meer kinde-
ren. Met hun lampi-
onnen liepen ze ach-
ter het Schuttersgil-
de Sint Martinus een 
route door Gaande-
ren.  
 
Ook kwamen minstens zo-
veel mensen langs de route 
naar buiten om te kijken. Na 

een kleine drie kwartier wandelen 
was er in het leuk aangeklede 
clubgebouw warme chocomelk 
en koek. "Al met al een geslaagde 
avond," aldus Sint Martinus.  

http://www.miranda-meijer.nl/

