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Mede dankzij € 35.000 van het Oranjefonds is De Pol flink verbouwd

De Pol is weer helemaal bij de tijd
Vijfenveertig jaar heeft het
geduurd totdat sport- en cultureel centrum De Pol de nodige
make-over kreeg. Maar nu is
De Pol dan ook weer een eigentijds centrum, met veel
licht en ruimte.
Waar je tot begin dit jaar met
moeite de entreedeur open
kreeg om daarna in een donkere
hal terecht te komen, stap je nu
bijna moeiteloos de ruime, lichte centrale hal in. De nieuwe
balie is het pronkstuk van een
verbouwing in fasen die nu vrijwel is afgerond. Solar tubes
brengen extra veel daglicht de
hal in. De twee grootste tubes
meten maar liefst 1.60 meter in De nieuwe balie, middelpunt van de centrale hal. Solar tubes in het plafond. Foto: A. v. Beveren
doorsnee. Ook de lange gang en
de vergaderzaal zijn licht, ruim en eiDe Culturele zaal heeft ook een beprint. "We willen daar nog muren, plagentijds.
langrijke update gehad: de stroeve
fond en gordijnen vervangen", vertelt
vloerbedekking is vervangen door een
een opgetogen Marieke Salemink-van
Culturele zaal heeft nu een pvc vloer
strakke pvc-vloer met warme houtder Burg, secretaris van Stichting -> p.2

Circa 1.000 deelnemers lopen deze week weer mee

Stichting Pak An
helpt Gaanderbode

Ze lopen deze week weer 's avonds
door de straten en de prachtige natuur rond Gaanderen, de bijna duizend deelnemers van de avondvierdaagse. Vrijdag is de feestelijke intocht, begeleid door vijf muziekkorpsen. Vanaf het Augustinusplein loopt
de stoet een ronde door het dorp.

Goed nieuws voor De
Gaanderbode! Stichting
Pak An gaat De Gaanderbode helpen. Hoe
tof is dat! Dat maakt de
kans groter dat de krant kan blijven
bestaan. Daarvoor moet er namelijk
meer geld binnenkomen.

Vrijdag intocht avondvierdaagse
"De intocht is een groot feest voor
jong en oud," vertelt Joost Wijnands,
één van de organisatoren. "Er staan
ook elk jaar meer mensen langs de
kant van de weg. Dat geeft als organisatie ook weer het enthousiasme om
dit te blijven doen."

"De intocht is een groot feest
voor jong en oud"
Woensdag lopen de wandelaars de
traditionele route naar Terborg. Op de
terugweg voert het door de Nachtegaal Muziekstraat, waar onder meer
DJ Jurgen zorgt voor sfeer en gezelligheid, een feest om doorheen te lopen.
Eén verzoek: probeer met de auto vrijdag de intocht te mijden. Verder voor
iedereen: wees er vooral bij om de
wandelaars feestelijk in te halen.
Vrijdag 1 juni route intocht
Start intocht circa 19.45 uur. Route:
Augustinusplein - Van Roggenstraat linksaf Hoofdstraat - Blikslagerstraat Montagestraat - linksaf Akkerstraat linksaf Kerkstraat - Bremstraat - Bloemenweg - rechtsaf Hoofdstraat - Pelgrimstraat - sporthal de Pol.

Stichting Pak An: "De Gaanderbode is
één van de door Stichting Pak An gehonoreerde projecten van het afgelopen
kwartaal. Gaanderen bleek geen eigen
dorpskrant te hebben en Pak An ziet in
De Gaanderbode een mooie kans om
de inwoners van allerlei informatie te
voorzien."
Lokaal nieuws is in trek
"Lokaal nieuws wordt gretig gelezen,
mensen willen weten wat er in hun omgeving speelt. Ook geeft het veel mogelijkheden voor ondernemers en verenigingen om te adverteren en te laten
weten met welke activiteiten zij bezig
zijn.
Belangrijk onderdeel bij de ondersteuning zal dan ook zijn meer ondernemers
en verenigingen bij deze krant te betrekken en te zorgen dat de krant een
vaste plek in de Gaanderense huiskamer krijgt."

En dan mag je
ineens naar een
EK in Boedapest

Gaanderen mag trots zijn op deze
getalenteerde jongedame. Manon
Sprenkeler gaat in september als jonge professional naar het EK Euroskills.
Ze vertelt hoe haar leven ineens op
zijn kop kwam te staan. Pagina 4

De hobby van...

Hans Tesson vertelt over zijn niet alledaagse hobby. Pagina 6

Zwerfafvalbrigade

Ze gaan voor een schoon Gaanderen.
De zwerfafvalbrigade Gaanderen gaat
van start. Pagina 7

De buurt in
Leer je dorpsgenoten kennen.
Dennis Centen schrijft in deze rubriek steeds over een mededorpsbewoner. Pagina 3

De volgende
Gaanderbode
komt, onder voorbehoud, uit op

10 juli
De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is
5 juli tot 12.00 uur
Hoe eerder iets echter binnen is,
hoe liever.
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He’j ’t al e heurt?
Het krimpt! Of zo.
D’r was ‘ns een darp in de Achterhook. Dat darp heurde bij een gemeente, wat weer een deel was van
’n provincie en dat weer van ’n land.
Een best leuk land, al zeg ‘k ’t zelf. Ze
hadd’n doar allene van die luu die
alles wollen metten en onderzuken.
Alles wud onderzocht. Nuttige ding’n, moar ok ‘n hoop onzin. Helderziendheid moar dan in een mooi
buuksken met leuke cijfertjes d’r bi’j.
Net zo as ‘j op schole kriegt: ‘n rapport. B’j ons thuus had dat ding moar
één nut: i’j kon d’r geld met ophal’n.
En i’j wiss’n ok precies b’j wie eerst en
wie i’j zeker neet mosten oaver sloan.
Verder zei’jen die cijfertjes mien helemaol geen enen drol.

de bevolking kleiner wordt? Met heet
wassen bleek men toch een grens te
overschrijden, dus dat was geen optie.
Gelukkig viel dat ook precies in die
rapporten te lezen. Een gedeelte van
de mensen was oud en ging gewoon
dood. Als mensen druk zijn met crisis
bestrijden hebben ze minder tijd elkaar heel erg lief te vinden, komen er
minder kinderen. De jeugd die er al
was bleek zich weg te laten jagen. Als
er beperkte opleidingsmogelijkheden
zijn en banen. Tja, dan moet je wel
ergens anders heen. Minder mensen
is minder woningen. Die werden niet
meer gebouwd. Dat scheelt dan ook
weer banen. En zo kreeg men wat
men voorspelde: minder mensen, dus
krimp.

In de Achterhoek zijn een aantal rapporten verschenen waarin wordt gezegd dat er gekrompen gaat worden.
Enorm. Krimp is datgene wat de was
doet als je het te heet wast. Met een
droger lukt het ook. En met eten,
drinken, voorraad. En blijkbaar ook
met bevolking. Bevolking kun je laten
krimpen. Daar hadden ze in het dorp
van dit sprookje ook van gehoord.
Gesteund door de gemeente waar ze
in woonden, hadden ze besloten dat
het niet anders kon dan dat ze d’r ook
aan zouden moeten geloven. Maar ja,
hoe doe je dat dan. Hoe zorg je dat

Of toch neet?
De bevolking van dit darp had nog
een and’re, zeer hardnekkige eigenschap: ze war’n graag de beste. Neet
alleen van ‘t darp, van de hele Achterhook. Ze wild’n de beste zun van ’t
hele land. Of ’t now ging um sport
(badminton, handbal) of mooie ding’n ontwerp’n(professioneel grafisch
vormgeven). Slimme luu bunt d’r ok
zat, die met hun uutvindingen mensen helpt hun wark makkelijker te
doon. En dat geet natuurlijk neet samen met krimp. Dat greuit alle kant’n
uut. Dat het ruumte nödig. Dat zug

mekare op. Zelfs vanuut ’t buutenland. Dat zagen de luu in het darp in
den Achterhook ok. En dus heb ze die
buukses gauw an de kante gedoan en
bunt goan bouwen en zaaien. Betjen
pokon d’r bi’j en het darp greuit weer.
As kool. En zo heurt het ok. Alles wat
ze opschrieft, ku’j uutleggen hoe ow

dat ’t beste past. As ’t kan krimpen,
moj ’t gewoon met kolt water wassen.
O ja: En ze leafden nog lange en goed
te passe!
Klein Thuusken

"De Pol draagt als ontmoetingsplek bij aan de leefbaarheid in Gaanderen"
exploitatie De
Pol, "maar dat
zijn weer wensen voor later.
Voor nu is de
verbouwing
van het complex zo goed
als afgerond.
Die is vorig
jaar begonnen
met De Trefkuul. Begin dit jaar was De Pol aan de
beurt en nu worden de laatste zaken
afgerond, wat installatiewerk en dergelijke."
Ontmoetingsplek voor jong en oud
"Het is de bedoeling dat De Pol als ontmoetingsplek bijdraagt aan de leefbaarheid in Gaanderen," vertelt Marieke Salemink. "Het was duidelijk dat er,
om dat te realiseren, een update nodig
was en dat wilden we weloverwogen
aanpakken. Daarom hebben we, toen
we het beheer van De Pol overnamen
van de gemeente per 2016, eerst een
jaar de tijd genomen om het gebouw te
leren kennen."

"Er zijn alweer nieuwe
wensen en plannen"
Architect 'van eigen bodem'
De eerst aanzet tot de interne verbouwing en een open balie kwam van Eesge Botma, nu architect in ruste. "Met
de uiteindelijke verbouwing heeft oudGaandernaar en architect Egbert Ketelaar ons geholpen. Egbert is op een
avond met ons naar het gebouw komen kijken en sparren. Vervolgens
kwam hij met een prikkelend ontwerp.
We vonden het zo spannend, dat we
besloten eerst de vergaderzaal aan te
pakken als een soort pilot. De reacties
op de nieuwe vergaderruimte waren zo
positief, dat we het aandurfden om zijn
ideeën in het hele gebouw toe te passen."
Dankzij het Oranjefonds alles gedaan
Wie je het ook vraagt, medewerkers,
nieuwsgierige bezoekers, gebruikers
van de ruimten, iedereen is enthousiast
over de 'nieuwe' Pol. Dankzij de flinke

bijdrage van het Oranjefonds, aangevraagd door Stichting Sport en Cultuur,
konden álle plannen gerealiseerd worden. "Er zijn ook nu nog wensen en
plannen maar we nemen eerst weer de
tijd om die, bijvoorbeeld in samenspraak met de gebruikers, zo goed mogelijk neer te zetten," aldus Marieke.
"Zo is er is inmiddels een Werkgroep
Witte Wanden, WWW, die gaat zorgen
dat de grote witte muren op een mooie
manier worden verlevendigd."

Misschien is een gebouw wel nooit helemaal 'af', maar de eerste, grote stap
in de make-over is een feit. De Pol is
klaar voor een toekomstgericht, leefbaar Gaanderen.

Open Huis
zaterdag 1 september
houdt De Pol Open Huis

De vergaderruimte, met op de wand een foto van het oude Gaanderen.

Foto: A. van Beveren
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Jongensteam Gaanderwijs is Gelders kampioen handbal
Op 23 juni spelen zij het NK

De jongens aan het woord: "Wij hebben laatst meegedaan aan het regionale handbaltoernooi in Arnhem in
sporthal Valkenhuizen. Maar voor het
regionale moesten we eerst winnen in
Gaanderen. Daar ging het vrij simpel.
Ook al waren er een paar moeilijke
tegenstanders. Daarna mochten we
naar het regionale. Daar was het een

stuk moeilijker. Maar in de poule liep
het soepeltjes. Paar kinderen hadden
een paar gele kaarten opgelopen.
Toen de kruisfinale aankwam waren
we op dreef. De eerste finalewedstrijd
was tegen een gemengd team, daar
werd de eindstand 5-1, daarna kwam
de finale. Als we die wonnen konden
we door naar het NK. En dat is gelukt!!
We hebben de finale met 6-0 gewonnen. We hadden geluk met de keeper
van hun want die kon niet tegen zijn
verlies. Daardoor zijn wij door naar het
NK. Dat wordt gehouden in gymzaal
Valkenhuizen."
Door: Stan Bouwman, Floris Kolkman,
Camiel Besselink, Gaanderwijs

De buurt in
Dennis Centen plaatst
dorpsbewoners in het voetlicht.
Goedendag Gaandernaren,
Zo loop ik weer eens deur Gaander, en
wie kom ik tegen ? Jos. Nee niet Jos
Giesen. Maor Jos Salemink. Now heur
ik jullie denken wie is dan den Jos. Jos
is ook een kerel met een hart van golt.
Disse jonge het ook alles uutgevrette
wat nog net deur de beugel kon en
kan. Hej ging vrogger net as een heleboel Gaanders volk naor de Woage in
Halle, wie is daor niet groot geworden
of naor de P8 in Terborg. Hej hult nie
van in de spotlight staon maor doe ut
toch ffkes. Hej is een trukkert rejt dag
en nacht met een lading grint en in de
winter mik hej ons wegennet weer
skoon van ijs en sneej. Hej steet veur
de meeste mensen altiet klaor is het
niet met een daad dan wel met een
woord. Maor wat de meeste mensen
uut Gaander niet wette is dat hej ook
een mooi woordje kan skrieven, het
zelfs ooit een bundel uutgebracht, den
heb ik helemaal uutgelese en dat doe

ik nie zo vaak. Ik bun vaak ant denken
waor hek um toch veur ut eerst getroffen maor ik kan der zo gin antwoord op
vinden. Zal wel met de kermis zun of
bej een of ander discotheek of een
tuinfeest. Moar now ffkes oaver onze
huusdichter, hej schrif vaak oaver alles
en iedereen, vaak oaver van alles uut
ut dagelukse leave of kleine dingkes
welk wej allemaol met make moar ook
oaver zien muze of hoe heet dat int
buutenlands. Ik kan doar van genieten
maor ik wol het oaver um hebben en
da hek now gedaon daor zak nog wel
wat van heuren maor ja
wat mot da
mot, ik mag
eigenlijk gin
reclame maken maor doe
ut toch ff.
Mooi boekske
maat.

Lads ’n Lassies in finale Amphion Open
Op zaterdag 8 september
strijdt de GaanderensDoetinchemse folkband
Lads ’n Lassies tijdens de
grote finale van Amphion
Open om de jury-, pers- en/
of publieksprijs. De band
werd voor de voorrondes
genomineerd door de vakjury en verwierf een finaleplaats door de publieksprijs
te winnen.
Lads ’n Lassies speelt bekende Ierse- en Schotse folktra-

ditionals met eigen arrangementen. De band, opgericht
in 2015, kenmerkt zich door
meerstemmige zang en een
heuse folksound. Van rustige
ballads tot feestnummers, ze
zetten diverse zalen op de
kop.
Hoofdpodium Stadsfeest
Intussen verbreden de muzikanten hun horizon alweer.
Zo staan ze op het hoofdpodium van het Stadsfeest in
Doetinchem (1 september)

en spelen ze 2 november hun
eerste theatervoorstelling in
Cultuurcentrum Boogie
Woogie in Winterswijk.
Verder speelt de band regelmatig bij de Paddy’s Irish
Night’s, die ze samen organiseert met het Doetinchemse
Paddy’s Food & Drinks.
Nieuwsgierig geworden naar
Lads ’n Lassies of een optreden bijwonen? Kijk op
www.ladsnlassies.nl.

Fietsen bij station Gaanderen worden opgeruimd
Station Gaanderen is uitgebreid met toilet en drinkwatervoorziening
Heb je je fiets weleens bij het station
staan? Dan kun je hem maar beter
netjes in de stalling zetten. Laat hem
ook niet langer dan veertien dagen
staan. Vanaf volgende maand worden fietsen bij het station die in de
weg staan of zijn achtergelaten namelijk weggehaald.
Dit doet de gemeente om de stallingen
vrij te houden en de stationsgebieden
goed toegankelijk te houden. BUHA
haalt een aantal keer per jaar de bezem
door fout geparkeerde fietsen, fietsen
die op het station zijn achtergelaten,
'weesfietsen' genoemd, en fietswrakken. In Gaanderen zal het zo'n vaart
niet lopen, omdat het station er al

mooi bij ligt. Dan komen ze ook minder
vaak. Verwijderde fietsen gaan naar
het fietsendepot van Buha. Daar wor-

den ze geregistreerd, gecontroleerd op
diefstal en minimaal 13 weken opgeslagen. In die tijd kunnen rechtmatige

eigenaren hun fiets kosteloos ophalen.
Fiets terugkrijgen
Is jouw fiets onverhoopt verdwenen?
Dan kun je contact opnemen met
BUHA om te informeren of deze in het
depot is beland. Met een passende
fietssleutel kun je de fiets, op afspraak,
komen halen. Zonder sleutel moet je
aantonen dat de fiets echt van jou is,
bijvoorbeeld met een aankoopfactuur.
Toilet
Een aanwinst op het station is ook het
servicegebouw. Voor € 0,50 kun je naar
het toilet. Erachter, bij de boom, is een
drinkwaterzuil geïnstalleerd. Met het
openbaar vervoer reizen is daarmee
weer een stukje comfortabeler.

Knutsel mee bij de
Kidsclub Gaanderen
6 juni Minions knutselen
13 juni vaderdagverrassing
20 juni koken
27 juni letter versieren
Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar. Elke woensdag
14.30 - 16.00 u
De Trefkuul Gaanderen
Kosten: € 1
www.facebook.com/trefkuulkidsclub

Jong talent: op naar EK
Euroskills in Boedapest
Manon Sprenkeler laat weer van zich horen. Na
een boek over de geschiedenis van het Witte
Kerkje te hebben gemaakt, dat bijgezet mag
worden in de geschiedenisdocumentatie van
Gaanderen, dacht ik 'nu zullen we wel even
niets horen van deze opmerkelijke dame'. Maar
Manon is alweer druk met een nieuwe uitdaging. Ze is namelijk één van de dertig Nederlandse jonge professionals die deel mag nemen
aan het EK Euroskills 2018. Bij de Nederlandse
kwalificaties werd ze nummer één in haar vak
Grafisch Ontwerpen.
Talent ontwikkelen

"het hoogst haalbare
bereiken we alleen als we
elkaar motiveren en helpen"
Avontuur
Manon vertelt wat dit voor haar inhoudt. "Ik ben
me nu volop aan het voorbereiden op dit avontuur. Ik train keihard. Ook als team komen we

EuroSkills zijn Europese kampioenschappen voor beroepen. Elke twee jaar strijden
honderden jonge vakmensen in allerlei
vakgebieden - webdesign, kapper, schilder, verpleegkundige , kok en ga maar
door - tegen elkaar om de titel Beste vakman of -vrouw van Europa. Zo krijgen jonge professionals de kans hun talenten te
ontwikkelen. Naast wedstrijden zijn er
vele andere activiteiten, gericht op beroepenoriëntatie. EuroSkills is het grootste
beroepenevenement van Europa. De eerste editie vond plaats in Rotterdam in
2008. De komende editie vindt plaats in
Boedapest, Hongarije.

Theaterfabriek Gekkoo s
12 t/m 15 juli in het Ferrobos
Van 12 t/m 15 juli 2018 speelt Theaterfabriek
Gekkoo de voorstelling Nachtdroom in het
Zere nek, rug , schouders
Spierpijn
Spanning en stress
Tennisarm
Hooikoortsklachten

Massage
Myofasciale Release
Cupping
Medical Taping
Voetreflex
Maar natuurlijk ook gewoon voor een lekkere ontspanning.

Tel/WhatsApp: 06-48944180 E-mail: info@triangelmassage.nl Facebook: TriangelGaanderen

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen.
Hilarisch, spannend en
eenvoudig te spelen.
www.hetleeslab.nl

Ferrobos in Gaanderen. Een unieke
voorstelling gebaseerd op Shakespeare’s
klassieker A Midsummernightsdream.
Het verhaal
Het bos van Jan de boswachter wordt
bevolkt door allerlei bonte karakters: een
hitsige horde bruidjes, Roodkapje, drie wijze
Kabouters, een meer dan gemotiveerde
Cupido, een spirituele Ziener, een
hartverwarmende Heilsoldaat, een
schizofrene Bos-elf en een bemoeizuchtige
recensent. In een zoektocht naar een
sprankje liefde of desnoods wat aandacht
ontmoeten ze elkaar in dit bos waar de
boze bosgod Oberon kwade plannen heeft.
Te midden van deze kakafonie aan
onwaarschijnlijke figuren probeert Jan door
de bomen het bos te blijven zien. Hij
verlangt terug naar de tijd met zijn vrouw
Ria, die hem vijftien jaar geleden in de
steek liet om zeer aannemelijke redenen. Als
Ria zwanger raakt maar zich van de
liefdesdaad niets kan herinneren slaat het
verhaal behoorlijk op hol.

"Komend halfjaar leer ik
waarschijnlijk meer dan
in drie jaar school"
regelmatig bijeen. We krijgen dan dingen als mental coaching, perstraining,
social mediatraining maar ook teambuilding. We gaan voor het hoogst
haalbare in Boedapest en dat kunnen
we alleen bereiken als we elkaar motiveren en waar nodig helpen."
"Al mijn plannen overhoop"
"Het is een prachtige uitdaging. Mijn
kennis wordt rijker en ik groei op het
gebied
van de
Engelse
taal,
samenwerken
en andere
sociale
aspecten.
Komend
halfjaar
leer ik
waar-

schijnlijk meer dan
in drie jaar
school. Zo'n
kans krijg je
niet zomaar.
Drie maanden terug
dacht ik nog
dat ik verder
ging studeren aan de
HKU, kunst en economie). Ik nam deel
aan een nationale wedstrijd en had niet
verwacht dat die al mijn plannen en
verwachtingen in twee weken tijd compleet overhoop zou gooien. Ik neem
straks een tussenjaar. Er gaan namelijk
deuren voor me open. De kans is reëel
dat ik een aanbod krijg bij een bedrijf
dat ik gewoon niet af kan slaan. Het is
mooi dat ik door mijn stage, eigen bedrijf en school iedere dag al bezig ben
met vormgeven, trainen gaat dus vanzelf. Wie mijn avontuur wil volgen: dat
kan op mijn Facebook en Instagram
pagina."

Kom ook naar de
Wonderlijke Wereld Show
van Tempora!
Gymnastiek- en zaalsportvereniging Tempora Gaanderen presenteert De Wonderlijke Wereld
Show.

Kaarten kunnen op diverse data
worden gekocht bij sporthal de
Pol.

Op zondag 24 juni om 14.00 uur
laten de leden van Tempora ieder meegenieten van hun sportieve kunsten in een nieuwe uitvoering.

Meer informatie
Mail:
uitvoeringtempora@gmail.com
Kijk ook op:
www.temporagaanderen.nl

Veel succes Manon!
Door Astrid van Beveren

speelt Nachtdroom
Kortom, genoeg ingrediënten voor
een kluchterig, broeierig en
absurdistisch schouwspel. Hoe het
afloopt? Uiteindelijk vinden Jan en Ria
elkaar terug in een knallend
slotakkoord...
Regisseur Pieter van Dijk schreef het
stuk samen met twee spelers als een nog
nooit vertoond sprookje.
Zomernachtdroom wordt gespeeld
door 17 jongeren.
Praktisch
Data:
do 12, vr 13, za 14 en zo 15 juli 2018
20.30 uur (kassa en bos-foyer open:
20.00 uur)
Entree: Kinderen 8 t/m 12 jaar 6,Jongeren 13 t/m 18 jaar 7,50 Vol
wassenen 9,Meer informatie en reserveren
Reserveer je kaarten via:
www.gekkoo.nl/tickets
aanvang: 20.30 uur in het Ferrobos
Gaanderen (tegenover Warnersstraat
68).

Kom je ook een keer zingen bij Keitof?
Kinderkoor Keitof zingt elke vrijdag van
16.00 - 17.00 uur in het gebouw naast de
Martinuskerk. Kinderen kunnen voor € 15
lid worden en mee zingen.

Dus vind je zingen ook zo leuk? Zing dan
mee. Bel of mail voor meer informatie
naar info@sanderspaan.nl, 0624436048.
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Team 1 GBC Poona plaatst zich voor
Nederlandse Team Kampioenschappen

De hobby van…
Hans Tesson
Door Edith van Groningen

De woordenstroom van Hans is
niet meer te stuiten zodra het over
orchideeën gaat. Een zonovergoten dag en in zijn prachtige tuin is
de voormalige biologieleraar helemaal in zijn element. Hans was al
een enorme liefhebber van planten
en van daaruit is zijn hobby ontstaan: het kweken van orchideeën.
Hij noemt zichzelf dan ook met alle
respect een ‘orchidioot’.
Al bijna vijftig jaar kweekt Hans orchideeën, en dan niet de alom bekende Phalaenopsis, maar vooral
orchideeën uit Midden- en ZuidAmerika. Dagelijks is hij al gauw zo’n
2,5 uur bezig met zijn passie.
Orchideeën kun je buiten kweken of
gewoon in de vensterbank. Hans
kweekt zijn orchideeën in een verwarmde kas, waarbij hij rekening
houdt met licht, vochtigheid, temperatuur, luchtvochtigheid, grondmengsels en bemesting.

 Lithofytische orchideeën groeien
op steen en komen voor in gebieden waar geen bomen staan ,
zoals steppe en toendra.
In Nederland is er helaas een afname
van de verscheidenheid aan orchideeën in het wild. Dit wordt veroorzaakt door bemesting, verstedelijking en invloeden van de mens.
Hans is lid van de Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV) met een
bijbehorend tijdschrift. De NOV
heeft ook regionale kringen, waarvan de kring Arnhem maandelijks op
een locatie in Oosterbeek bijeenkomt. Deze kring organiseert voor
de leden excursies, lezingen, plantenbespreking, kennisoverdracht en
de nodige sociale contacten. Ook
wordt er jaarlijks een NOV-dag gehouden, waarbij men overtollige orchideeën kan kopen en verkopen.
Hans koopt echter ook wel eens or-

Foto: de kampioenen van de RTK: Thimo van Haren, Rik Rotink, Femke Huntink en Lotte Huntink.

Op zondag 24 juni worden de
Nederlandse Team
Kampioenschappen (NTK)
badminton gespeeld in Zutphen.
Hier spelen alle winnaars van de
Regio Team Kampioenschappen
(RTK) tegen elkaar voor de titel
Nederlands team kampioen. Team 1
van GBC Poona wist zich onverslaanbaar voor dit toernooi te plaatsen.
Badminton Nederland organiseert
jaarlijks beide toernooien. Team 1 van
GBC Poona speelde in april al het RTK,
omdat ze dit seizoen 12 wedstrijden
wisten te winnen en 2 wedstrijden
gelijk speelden. Daarmee werden ze
eerste in de Hoofdklasse.
Trots op het teamgevoel
Thimo van Haeren is trots op zijn
team: "Dat we geen enkele wedstrijd

hebben verloren, komt omdat er een
echt teamgevoel heerst. We staan
klaar om elkaar te coachen en aan te
moedigen. Maar bovenal brengen we
elkaar naar een beter niveau."
Mix partijen bepaalden winst
Het RTK vond plaats in Hengelo (O).
Deze dag speelde GBC Poona tegen
Elo United (Hengelo) en BC Didam.
Voor beide wedstrijden gold dat de
mix de beslissende partij was voor de
winst. Thimo van Haeren en Lotte
Huntink pakten na een spannende drie
setter tegen Elo United het beslissende punt. Tegen BC Didam haalden Rik
Rotink en Femke Huntink vervolgens
overtuigend het kampioenspunt
binnen. En zo plaatste het eerste team
van GBC Poona zich voor de Nederlandse Team Kampioenschappen die
op zondag 24 juni plaatsvindt in
Zutphen.

Agenda
Wereldwijd groeien er tussen de
25.000 en 30.000 soorten orchideeën
op verschillende manieren en plekken.

chideeën bij een orchideeënkwekerij
in Bedburg-Hau (Duitsland), zo’n
kleine 10 kilometer achter Kleve,
'gerade um die Ecke'.

 Terrestische orchideeën groeien
op de bodem van het regenwoud
en meestal in de schaduw van
bomen.

 Epifytische orchideeën groeien
geheel zelfstandig op boomtoppen of struiken en leven van de
luchtvochtigheid.

Tot slot wil Hans graag meegeven
dat een bezoek aan de Botanische
Tuinen Utrecht een echte aanrader is
voor jong èn oud. Het is niet alleen
educatief en een bron van kennis
voor liefhebbers en deskundigen, het
biedt ook gewoon een prachtige ervaring.

Oproep: hobby
Ben jij, of ken jij, ook iemand in Gaanderen met een
speciale, leuke, of uit de hand gelopen hobby of bijzondere passie?
En vind je het leuk om daar in de Gaanderbode over te vertellen? Neem dan
contact op met de Gaanderbode. gaanderbode@gmail.com of via Facebook
@Gaanderbode

Juni
1 juni
9.30-11.30 Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette Koster
1 juni
va. 19.45 Intocht Gaanderense Avondvierdaagse
2+3 juni 11-17
Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, € 3 (volw)
8 juni
va 15 u
Meidenclinic VVG'25 leden Etten, Terborg, Gaanderen (aanmelden), € 3
8 juni
19-22
Tieneravond in De Trefkuul
10 juni 19.00
Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl. menu, € 39,50
13 juni 13.00
Fietstocht Gaanderhuus
17 juni 11-13
Het Gaanderens Mannenkoor op Mooi Koor Man Festival, Doetinchem
23 juni
Handbalteam Gaanderwijs speelt op het NK
24 juni 14.00
Uitvoering Tempora: De Wonderlijke Wereld Show
24 juni
Team 1 Badmintonclub Poona speelt op Nederlands Kampioenschappen
29 juni 19-22
Tieneravond in De Trefkuul
Juli
5 juli
12.00
Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending
6 juli
9.30-11.30 Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette Koster
7+8 juli 11-17
Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, € 3 (volw)
11 juli 13.00
Fietstocht Gaanderhuus
12-15juli 20.30
Nachtdroom. Een Shakespeareaanse nachtmerrie, TF Gekkoo, va. € 6,50
Augustus
3 aug
9.30-11.30 Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette Koster
4+5 aug 11-17
Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, € 3 (volw)
8 aug
13.00
Fietstocht Gaanderhuus
12 aug 10-16
Rommelmarkt TTV Odion, Korte Huitinkstraat 15
19 aug 19.00
Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl. menu, €39,50
20-22aug
Kivada Gaanderen
30 aug 12.00
Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending
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Steeds meer activiteit bij 't Gaanderhuus
De afgelopen tijd zijn er veel vrijwilligers bijgekomen bij het Gaanderhuus. Dat betekent ook meer
activiteiten en gezelligheid. Ook
heeft het Gaanderhuus sinds april
een nieuwe voorzitter.
Steeds meer dorpsinwoners treffen elkaar in het Gaanderhuus
voor een kop koffie, samen eten,
een spelletje. Ook komen mensen
langs voor vrijwilligerswerk of met
vragen.
Samen eten is een succes
Het samen eten op woensdag is
zo’n succes dat de mensen soms

een paar weken moeten wachten
voor er plek vrij is. Inmiddels hebben sommigen onderling afgesproken om thuis samen te koken
en eten. Het Gaanderhuus wil dit
graag stimuleren. Dus heb je zin
om met een aantal mensen samen
te koken en eten in eigen woning... laat het weten zodat ze
mensen met elkaar in contact
kunnen brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als je het
gezellig vindt om eens voor meer
mensen te koken, gasten aan tafel
te hebben, geef het aan door.
Maar je kunt ook een kookgroepje
vormen en in de eigen woning sa-

men koken en eten en daarbij
steeds rouleren van keuken.
Fietstochten en inloop
Ook de fietstocht is telkens een
succes. Woensdag 13 juni 13.00
uur staat de volgende tocht op de
agenda. Op woensdag en vrijdag
is het inloop. Kijk voor info op
www.gaanderhuus.nl of bel 0651013434.
Bestuurswisseling
Lidy Derksen stopt als voorzitter
en Wim Jansen als vicevoorzitter.
Beiden hebben zich vanaf de oprichting van de stichting Gaanderhuus vol enthousiasme ingezet.
Sinds april is Marja Helmink voorzitter van het Gaanderhuus."
"Samen staan we sterk met elkaar en voor elkaar"
Bestuur en vrijwilligers Gaanderhuus

Meidenclinic
‘Trainen als een
echte prof!’
Clinic op 8 juni voor leden van de voetbalclubs Etten, Terborg en Gaanderen

Voetbal jij bij een club in Etten,
Gaanderen of Terborg en wil je aan
een clinic van echte professionals
deelnemen? Met speelsters uit de
Eredivisie vrouwen, oud speler en
momenteel jeugdtrainer van de
Graafschap Nahrenjo Pelgrim en
onze eigen toppers van VVG '25?
Meld je dan nu aan voor de clinic
van vrijdag 8 juni.
Tijdens de clinic zul je trainen als
een echte profspeelster uit de eredivisie. De kosten zijn €3,-.
Aanmelden kan vóór 8 juni via de
website van VVG'25. Voor meer informatie kun je contact opnemen
via e-mail: demi.maat@tele2.nl.
Vrijdag 8 juni bij VVG´25. Rooster:
onder 13
15.00 - 17.15
onder 17
17.00 - 19.15
onder 19 & vrouwen 19.30 - 21.30

Op de foto: het bestuur

Zwerfafvalbrigade gaat van start
Samen voor een schoon Gaanderen
Binnenkort gaat de Zwerfafvalbrigade in Gaanderen van start. De circa
tien vrijwilligers gaan vanaf dan regelmatig op pad om afval van de
straat en uit de bermen te halen.
Op de informatieavond van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
op 24 april hebben zich direct al tien
vrijwilligers aangemeld. Het succes van
de brigades - er komen er steeds meer
in Gelderland - zit hem onder meer in
de vrijblijvendheid. Ie kunt meedoen
naar believen. Zo vaak je wilt, wanneer
je wilt. Ga je niet mee, ook prima. Je
kunt alleen gaan of samen. Samen kan
erg gezellig zijn. Er zijn brigades die
achteraf samen ergens koffie gaan
drinken.
Bij degenen die zich meldden jeuken
de vingers om het afval,
dat op allerlei plekken
rondslingert, op te rapen. Menigeen raapt nu
al regelmatig afval op.
De rondslingerende
blikjes, pakken en zakjes zijn hen een doorn
in het oog. Zo ook bij
Henk Bus: "Dit biedt de
mogelijkheid om nu
eens iets aan zwerfvuil

te doen. Als dit in een brigade als deze
georganiseerd gedaan kan worden, is
dat alleen maar beter. Voor het hele
dorp, maar ook voor je eigen voldoening." Gelukkig blijkt het na een verkenningsronde niet overal in Gaanderen een bende.

"Voor het hele dorp
maar ook voor je eigen
voldoening"
De Beestenbende voor scholen
Ook zijn er meerdere activiteiten en
projecten die een bijdrage leveren aan
een schoon dorp. De Beestenbende
(www.mijnbeestenbende.nl) is de variant voor basisschoolleerlingen. Op dit
moment is deze in Gaanderen niet

meer actief. De gemeente gaat zorgen
dat dit weer opgestart wordt. Samenwerking tussen de brigade en de beestenbende is natuurlijk een pré. Verdeel
en heers: in de wijken de Beestenbende, erbuiten de zwerfafvalbrigade bijvoorbeeld.
'PMD is goud waard' voor verenigingen
Daarnaast is er ook nog ‘PMD is goud
waard’. Hierbij kunnen verenigingen
zich aanmelden waarbij zij het PMD
(Plastic, Metaal en Drankenkartons)
gescheiden inzamelen en aan de gemeente kunnen aanbieden. Dit betekent dat zij dit niet meer via het bedrijfsafval hoeven af te voeren. Als tegenprestatie zorgen zij ervoor dat de
directe omgeving wordt schoongehouden. Op dit moment zijn er in Gaanderen 4 verenigingen die hier aan mee
doen. Mocht je als vereniging interesse
hebben: neem contact op met de gemeente.
In juni vindt een officieel startmoment
van de Zwerfafvalbrigade plaats. De
deelnemers van de groep hoeven daar
echter niet op te wachten. Als de spullen binnen zijn, kunnen ze beginnen.
Voor vrijblijvende informatie of deelname kunt u contact opnemen met
Fred Pleyte, 06 - 51438555.

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Redactie & vormgeving
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Dennis Centen, Edith van Groningen, Miranda Meijer-Thuis
Cartoon
Willem Meijer
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht

®2018 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-29057689
Facebook @Gaanderbode
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Van het buurtteam Gaanderen
Welkom bij de Gaanderbalie

Geen vraag te gek voor het Formulieren Café
Het aanvragen van zorg- of
huurtoeslag, het invullen van een
(online) vragenformulier of een
keuze maken in het aanbod van het
Meedoenarrangement. Zomaar wat
vragen waar mensen mee
binnenlopen in het Formulieren
Café bij de Gaanderbalie in de
Trefkuul. Sinds september 2017 zijn
de vrijwilligers van het
Formulierencafé een vast onderdeel
van de Gaanderbalie, iedere
maandag van 17:00 tot 18:30 uur.
Vrijwilligers Hannie en Hedwig
hebben hun ‘dienst’ er net op zitten
deze maandagavond en zijn tevreden
met het resultaat. “We hebben
iemand kunnen helpen die graag
vrijwilligerswerk wil gaan doen. En
we hebben iemand gehad die gebruik
wil gaan maken van de
meedoenregeling. Die moet je
digitaal aanvragen bij de gemeente

en dat lukt niet
iedereen. Omdat ze
zelf geen computer
hebben of omdat ze
het online invullen
best een beetje lastig
vinden. Daar helpen
we dan graag bij.”
Het Formulierencafé
en de Gaanderbalie
zijn bedoeld voor
inwoners van
Gaanderen. Zij kunnen hier terecht
voor hulp bij het invullen van
(digitale) formulieren. “Soms weten
mensen niet waar ze allemaal recht
op hebben en dat kunnen wij ze dan
vertellen. Maar er zijn ook mensen
die thuis geen printer of computer
hebben en die kunnen ze hier dan
gebruiken. We krijgen ook bezoekers
die het spannend vinden om online
iets in te vullen. Ze denken dan ‘als ik

nu op die knop druk
en het is verzonden,
wat gebeurt er dan
met mijn gegevens?’
Formulierenvrees,
noemen we dat wel
eens. Wij kunnen dan
even meekijken en
bevestigen of het
goed is gegaan. Als
iemand dan
gerustgesteld en blij
de deur weer uit gaat
zijn wij tevreden.” Uiteraard wordt
discreet met gegevens omgegaan.
“Wij zorgen ervoor dat er geen
gegevens onnodig worden
opgeslagen of uitgewisseld zonder
toestemming van de bezoeker van
het Formulieren Café.”
Het aantal bezoekers van de
Gaanderbalie neemt iedere week toe.
“Toch weet ik zeker dat er nog veel

meer mensen in Gaanderen zijn met
vragen waar we bij kunnen helpen.
Die ondersteuning of hulp kunnen
gebruiken. Die mensen willen we
vooral oproepen om naar de
Gaanderbalie te komen. Wij kennen
veel situaties uit eigen ervaring en
zijn ook maar ‘gewone’ inwoners van
de gemeente die anderen graag
helpen. Bij alle vragen over (digitale )
formulieren en brieven proberen wij
te helpen, niks is ons te gek. En
komen wij er niet uit dan kunnen we
altijd doorverwijzen naar iemand
anders bij de Gaanderbalie; de
buurtcoach, wijkagent, sociaal
raadsliedenwerk, de
vrijwilligerscentrale of de WAO club.
Dat is het mooie van zo’n
samenwerking: je hoeft niet eerst
verschillende adressen af om je vraag
te kunnen stellen, je wordt gewoon
geholpen in de Trefkuul.”

Welkom in de Trefkuul!
Het buurtteam van Gaanderen
is werkzaam vanuit

Activiteiten juni/juli:

wijkcentrum de Trefkuul.

Tienerdisco in de Trefkuul

Wanneer je vragen hebt, er

Eens per 3 weken op de vrijdagavond van

zelf niet uit komt of wanneer

19:00 - 22:00 uur voor kinderen van 10 t/m 14

je een idee hebt voor de wijk

jaar uit Gaanderen. De toegang is gratis, tegen een kleine vergoeding zijn (niet alcoholi-

maar je niet weet hoe je dit

sche) drankjes en snacks te koop.

aan moet pakken, kun je
terecht bij de Trefkuul. Het
buurtteam staat voor je klaar!

8 juni
29 juni
20 juli

Ook worden vanuit de

Kidsclub

Trefkuul allerlei activiteiten

Iedere woensdagmiddag vanaf 14:30 uur

georganiseerd waar je (vaak

kunnen kinderen van 6 tot 9 jaar knutselen

gratis of tegen lage kosten)

onder leiding van vrijwilligers in de Trefkuul.

aan mee kunt doen. Hiernaast

De kosten zijn 1 euro per keer, opgeven is

vind je een kort overzicht.

niet nodig.

Gaanderbalie
Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl

- De wijkagent is aanwezig op 11 juni en 9 juli
tussen 17:00 en 19:30 uur
- De deskundig adviseur van de WAO club is
aanwezig op 18 juni en 16 juli
- De coördinator van de Vrijwilligerscentrale

De Gaanderbalie
Iedere maandag kun je tussen 17.00 18.30 uur binnenlopen tijdens De
Gaanderbalie. Dat is een loket voor inwoners
van Gaanderen voor formulieren, financiën,
regelingen, wonen, werk en gezin. De
buurtcoach, sociaal raadsliedenwerk en een
financieel vrijwilliger zitten hier iedere week
voor je klaar.
De wijkagent sluit iedere 2e maandag van de
maand aan, de deskundig adviseur van de
WAO club iedere 3e maandag en de
vrijwilligerscentrale iedere 4e maandag van
de maand. Ze zitten klaar om jouw vragen te
beantwoorden!

is aanwezig op 25 juni en 23 juli

Zien we je snel in de Trefkuul?

