juli 2018 Jaargang 2 Nr. 4

'Laat je rotzooi niet slingeren'
Zwerfafvalbrigade officieel van start
Dorpsraad blij
Ook dorpsgenoot Miranda Meijer sprak
namens de Dorpsraad haar blijdschap
uit over dit initiatief. "Wij steunen als
Dorpsraad graag dingen die het algemeen belang van het dorp dienen. Bij
de zwerfafvalbrigade vonden we dat bij
uitstek. We hopen dat de opvallende
gele hesjes van de brigade ook een
duidelijke boodschap afgeven: 'Laat je
rotzooi niet slingeren'."

Wethouder Rens Steintjes reikt het hesje uit aan Miranda Meijer van de Dorpsraad
De zwerfafvalbrigade Gaanderen is
officieel van start gegaan. Afgelopen
vrijdag 29 juni reikte kersverse wethouder Rens Steintjes de eerste hesjes en grijpstokken uit.
Bij de officiële startbijeenkomst in 't
Binnen vertelde de wethouder dat hij
bij een mooi dorp als Gaanderen niet
gelijk aan afval denkt. Toch zie je, zodra je erop gaat letten, hoeveel er in de

bermen en bosjes rondslingert.
"Prachtig dat Landschapsbeheer Gelderland voor de aanpak heeft gekozen
om in steeds meer omgevingen met
vrijwilligers te zorgen voor het opruimen aanpak van dit afval. Hoewel
BUHA met hart en ziel voor de openbare ruimte zorgt, is het onmogelijk alles
afvalvrij te houden. Hartelijk dank dat
jullie als vrijwilligers de schouders eronder willen zetten."

Maandelijks en wanneer je zin hebt
Via de Whatsappgroep kunnen de vrijwilligers met elkaar afspreken wanneer
en waar ze gaan opruimen. "Maar het
is altijd vrijblijvend," benadrukt initiatiefnemer Fred Pleyte nogmaals.
"Naast een maandelijkse afspraak waar
je bij kunt aansluiten, kan dat dus wanneer je maar wilt." Als vast startpunt
werd 't Binnen gekozen. "Dan kunnen
we achteraf ook mooi nog wat met
elkaar drinken als we willen". Zo kan
het ook nog een hele gezellige sociale
activiteit blijken te worden.
Door Astrid van Beveren

Er komt één
website voor heel
Gaanderen

Het Platform Gaanderen is bezig een
website op te richten waar alles over
Gaanderen te vinden is. Pagina 5

Win een lunch
met de Gaanderbode zomerpuzzel

Het is zomer. Tijd voor plezier en ontspanning. Tijd om te puzzelen... met
de kans een lunch te winnen bij 't Binnen! Voor jong en oud. Pagina 3

De hobby van...

NACHTDROOM in het Ferrobos
donderdag 12 t/m zondag 15 juli
Het maken van deze voorstelling
heeft flink wat voeten in de aarde
gehad. In 2017 werd er een start gemaakt en nu is het gelukt, met vereende krachten.
De Midzomernacht en jonge geliefden in een betoverd woud. Dat
spreekt tot de verbeelding, zeker op
de leeftijd van de spelers.
NACHTDROOM is een voorstelling
waarin allerlei vreemde figuren hun
opwachting maken. Sprookjesfiguren
waarvan Shakespeare het bestaan niet
kende. Theatermaker Pieter van Dijk
heeft met de spelers een eigentijds
verhaal gemaakt met levensechte personages uit de Midzomernachtdroom,
de Griekse Mythologie en de sprookjesboeken van Grimm.
Het bos van Jan de boswachter wordt
bevolkt door allerlei bonte figuren die
stuk voor stuk op zoek zijn naar een
sprankje liefde of desnoods wat aandacht. Ze ontmoeten elkaar in het bos

broeierige en absurdistische schouwspel
en verwondert en
verbaast u zich over
de kracht van de verbeelding en de spelingen van het lot en de
liefde.
Tickets:
www.gekkoo.nl/
tickets
Foto: Grada Heikamp Kassa en bos-foyer
waar de boze bosgod Oberon kwade
open: 20.00 uur, de voorstelling start
plannen heeft. Te midden van deze
om 20.30 uur.
kakafonie aan onwaarschijnlijke figuLocatie: Ferrobos Gaanderen (t.o. Warren probeert Jan door de bomen het
nersstraat 68)
bos te blijven zien. Hij verlangt terug
Kinderen 8 t/m 12 jaar € 6,naar de tijd met zijn vrouw Ria, die
Jongeren 13 t/m 18 jaar € 7,50
hem vijftien jaar geleden in de steek
Volwassenen € 9,liet om zeer aannemelijke redenen. Als
Ria zwanger raakt maar zich van de
Gratis drankje
liefdesdaad niets kan herinneren slaat
We kijken er naar uit u te verwelkohet verhaal behoorlijk op hol.’
men en bieden u graag een gratis
Laat u meenenemen in dit kluchterige,

drankje aan op vertoning van dit
artikel!

...Rudy Koppenol. Pagina 4

De buurt in
Leer je dorpsgenoten kennen.
Dennis Centen en Jos Salemink
schrijven in deze rubriek steeds over
een mededorpsbewoner. Pagina 3

De volgende
Gaanderbode
komt, onder voorbehoud, uit op

4 september
De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is
30 augustus tot 12.00 uur
Hoe eerder iets echter binnen is,
hoe liever.
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He’j ’t al e heurt?
Bun i’j d’r ene van Thuus?
Hoe vake mien dat al neet gevroagd
is…. En da’k doar as kind zo’n hekel
an had. Ik had nam’lijk as kind een
identiteits probleem: ik vond mien
eigen ik belangrieker dan dat ik d’r
ene was van de thuussen-clan. Ik
kwam d’r namelijk achter dat doar d’r
zo völle van war’n. Ik was te eigenwies um de doar ene van te will’n zun.
I’j ontkomt d’r niet an: ‘j bunt wa’j
bunt. Ik bun d’r dus ene van Thuis
(dat krieg i’j d’r ok neet in b’j ’t volluk
), neet Thuus of Thus, Joa, dat
mik uut! En um nog secuurder te zun:
Ik bun d’r ene van Thuis van ’t Gat.
Woarumme wet ik nog steeds neet,
moar ergens in de joar’n da’k opgruuide nuumden ze mien ‘Klein Thuusken’. D’r tegen in goan had geen
nut, dus werd dat mien geuzennaam.
Klein moar dapper, dat was ik.
Nu was ik niet alleen d’r eentje van
Thuis van het gat, ik woonde daar
ook. En heb daar mijn hele jeugd gewoond. Hoewel klein van stuk, ben ik
verder goed gegroeid en dus ook dat
gat uit. En dan nu voor de tweede
keer in mijn leven met mijn hele hebben en houden in dozen naar een ander plekje. Samen met mijn gezin.
Wat een operatie zeg. We hadden
geen idee eigenlijk hoe we het precies gingen doen, maar wel ongeveer.

Bij ons gaat alles anders dan gebruikelijk schijnt te zijn. We wonen nu
tijdelijk in een klein huisje. Dat op
zich is geen punt, alleen lang niet alles kan mee. Nu ben ik beter in het
aanpakken van dingen dan weggooien. Dat moest nu anders. Dus dacht
ik: niet te veel nadenken, gewoon
doen. Normaal gesproken wel mijn
levensmotto. En weggooien hebben
we gedaan. Tjonge, jonge wat een
troep! Wat je in 23 jaar bij elkaar verzamelt zeg. Nu heb ik het geluk dat ik
ook mijn bedrijf, het Kind in Kracht
Atelier, moest verhuizen, en op mijn
nieuwe werkplek best veel ruimte
heb. Had. Slim als ik ben, kon ik natuurlijk om de opruimverplichting
heen redeneren door spullen waar ik
toch echt niet vanaf wilde gewoon als
‘werk’ te bestempelen. En dat blijkt
dan besmettelijk te zijn, want mijn
huisgenoten hebben die truc ook toegepast. Met als gevolg dat mijn Atelier uitpuilt van de spullen, zeker een
huiselijk karakter heeft. Van Jan
Steen! En het vakantiewerk is geboren: selecteren, rubriceren, organiseren en elimineren. Niet te veel nadenken, gewoon doen.

’t ni’je ook alle verstand met dat ’t het
verzameld in de joar’n. Och, en a’j ’t
weer neudig hebt, goa’j noar de
kringloop en dan he’j ’t weer. Da’s
met leu ok zo. Ze goat uut ’n bestuur,
met de vut, of wat anders doon, moar
a’j gooie road wilt, bunt ze d’r veur
ow. Ok al bun i’j verhuusd (weg van

de plek), as ze ow neudig hebt wet ze
ow te vinden. Zo helpt ’t olde de ni’je
generatie op weg noar ni’je kansen
en n’j geluk. Dan mo’j soms dapper
zun. Of zoals ’n aantal Oosterse filosofen zegt: vaak bu’j te bange. Neet
te völle noadenken, gewoon doen!

Net as noa de verhuuzing uut ’t Gat,
brik now ok een ni’je tied an. Ni’je
kansen, ni’j geluk. En dat geet neet
met old spul. Dat zit ow in de weg. ’T
Olde mik plaats veur ’t ni’je, moar gif

Samen Gaanderen veiliger maken
Eddy Bruijsten (50) is geboren en
getogen Gaandernaar en nog altijd
woonachtig in Gaanderen. Hij is vader van drie kinderen en actief binnen de gemeentelijke politiek. Daar
zet hij zich vooral in voor de Gaanderense belangen.
Geïnteresseerd in waar Eddy over
schrijft of heb je vragen? Mail naar
ebruysten@hotmail.com.

Bij de inwoners van Gaanderen komt
regelmatig de verkeersveiligheid van
het dorp ter sprake. De drukke
Hoofdstraat richting ons prachtige
complex waar sport, cultuur en onderwijs samenkomen, maar ook het
onoverzichtelijke kruispunt van de
Rijksweg is een veelbesproken onderwerp. En daar kwam vorig jaar ineens
nog een gevaarlijk punt bij: de uitrit
van het parkeerterrein bij winkelcentrum Ganderije. Want wie heeft hier
nu eigenlijk voorrang?
Over het algemeen geldt dat je bij het
verlaten van een parkeerterrein het

andere verkeer voor laat. Maar het terrein bij winkelcentrum Ganderije is officieel geen parkeerterrein. Of toch wel?
In Gaanderen zijn de meningen hierover verdeeld.
Een onduidelijke situatie
Bij de aanleg van het parkeerterrein
koos de gemeente ervoor deze bestemming niet als zodanig te benoemen met een bord. Daarnaast is er
geen hoogteverschil van het terrein bij
de aansluiting op de Hoofdstraat. Dit
maakt dat de aansluiting automatisch
gelijkwaardig is en dat daarmee het
verkeer vanaf het parkeerterrein voorrang heeft op het verkeer van links vanaf de Hoofdstraat. Nu wil het geval dat
veel van de weggebruikers bekend zijn
in Gaanderen. Zij weten dat het hier
om een afgesloten parkeerterrein gaat.
Zonder functie voor doorgaand verkeer. In de beleving van deze weggebruikers is het daarmee dus een parkeerterrein en heeft het verkeer op de
Hoofdstraat voorrang. Strikt genomen
is dit dus onjuist, maar onlogisch is het
niet. En daarmee leidt de hele situatie

tot veel onduidelijkheid.
Rondleiding met verkeersdeskundige
Nadat ik hierover een verslag schreef naar de BUHA,
kwam ik in contact met hun
verkeersdeskundige. Ik nodigde hem uit voor een
rondleiding door Gaanderen en nam hem mee naar
de beruchte plek bij het
winkelcentrum. De verkeersdeskundige bekeek de verkeerssituatie met een
kritische blik en ik legde hem de onduidelijkheid over de afrit van het parkeerterrein uit. Terwijl ik mijn uitleg gaf,
ontstond er toevallig een gevaarlijke
situatie op het kruispunt: twee auto’s
botsten bijna op elkaar. De verkeersdeskundige zag direct de ernst van de
situatie in.
Onduidelijkheden tegengaan
We namen afscheid, maar snel daarna
nam hij weer contact met mij op. De
rondleiding die ik hem gaf, mijn uitleg
en het bijna-ongeluk dat zich toevallig

ook nog eens voordeed, hadden hem
namelijk direct tot actie aangezet. En
nu belde hij met goed nieuws. Besloten
was namelijk dat de gemeente de kruising bij de parkeerplaats gaat aanpassen. Bij het parkeerterrein worden borden en haaientanden geplaatst, zodat
duidelijk wordt dat de bestuurders op
de Hoofdstraat voorrang hebben op
het verkeer dat het terrein bij het Ganderije verlaat. En zo is Gaanderen binnenkort hopelijk weer een stukje veiliger.
Voor Eddy geschreven door Susan
Daams. Geredigeerd door Astrid van
Beveren.
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Oproep aan alle
Gaandernaren
Beste Gaandernaren en andere
lezers,
hierbij wil ik mij even voorstellen
voor degene die mij niet kennen.
Ik ben Eddy Bruijsten, geboren te
Gaanderen op de Frans Bultstraat
en nog steeds woonachtig in
Gaanderen. Door in contact gekomen te zijn met de Gaanderbode,
omdat ik graag een column wilde
schrijven, kreeg ik te horen dat de
krant eind dit jaar misschien weer
gaat verdwijnen vanwege gebrek
aan financiële ondersteuning. Zolang de krant blijft bestaan mag ik
een column schrijven over wat mij
zo bezig houdt in Gaanderen.
Bij deze wil ik een oproep doen
aan alle ondernemers en particulieren in Gaanderen om de
Gaanderbode in stand te houden door deze met een financiële bijdrage te steunen.

Dit kan bijvoorbeeld door het
plaatsen van een advertentie,
door de Gaanderbode te sponsoren of door het doen van een gift.
Een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage is ook mogelijk via een automatische machtiging (die je ook
elk moment weer eenvoudig kunt
stopzetten).
Gift doen of adverteren
Voor een bijdrage, sponsoring of
advertentie: mail naar:
gaanderbode@gmail.com of bel
of Whatsapp naar 06-29057689.
Wij mogen het niet laten gebeuren dat deze krant, voor en door
Gaanderen, verloren gaat. Dit zou
een verlies zijn voor Gaanderen.
Eddy Bruijsten

De buurt in
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Goedendag Gaandernaren,
Wej liepen weers deur Gaanderen en
wie komt wej daor tegen: weer een
Jos, now is ut Jos Heutinck. Jos is geboren in Ulft in ut jaor 1954. Jos ging
verhuuzen met zien pa
en ma in 1957. Gaanderen, daor gingen ze
wonen an de Hekweg.
Hej het ut bej verschillende verenigingen
geprobeert, bej St.
Paulus da was een
gymnastiek vereiniging, ook het Jos nog
een tietje fik gestookt
bej de welpen, das de
scouting. Vanaf 1976
kwam hej bej de schutterej St.Martinus, hej is
daor as vendelier begonnen. Jos het daor nog een tiet int
bestuur gezette en later ook nog in de
kermiscommissie. Oak is Jos is al heel
lang de zilvermeester van de schutterej.
Heel wat koningen en koniginnen hebt
met um te maken gehad. De olde ketting was jaoren lang verdwenen en wat
schets Jos zien verbazing, toen hej
naor een weak terugkwam van vakantie hing ut ding in ene keer an de achterdeur. En niemand had ut gedaon, tis
nog steeds een raodsel wie um now

gehad had. Da was in 1990, vanaf 1992
is now eigenlijk de ketting welke we
now kennen in gebruuk, daor steet
ondergetekende ook nog s op vermeld. Ej hebt wel in de gate dat Jos
een verenigingsman is,
aj der 20 cent ingooit
kump ter veur 2,5 euro
uut. Maor Jos is meer as
alleen de schutterej, hej
is al jaoren met foto’s en
artikelen ant verzamelen oaver Gaanderen.
Oak is hej nog s de archivaris van de schutterej. Now is hej zelluf ook
bezig um een buukske
te maken. “Enne Leo, ik
moest nog ff vermelden
dat hej ow stok had” en
dan hef hej ut oaver de
stok van de Huppelklumkes.
Hej is een druk menneke en altiet super enthousiast as ut oaver foto’s en
dingen oaver Gaander geet. Zo now
naor enkele Hertog Jannekes met um
gedronken te hebben sluut ik af, Jos
wej vonden ut fijn um ffkes met ow
gepraot te hebben. Ow, ik moest dit
nog ff vermelden: De Schutterej is ook
met een boek bezig. Den wille ze in
2021 met ut 150 jaorig bestaon uutbrengen, dus at ter nog volk is met
foto’s of knipsels laot ut Jos ff wette.

Gaanderbode Zomerpuzzel
Win een lunch voor 2 personen bij de lunchroom van 't Binnen
1. Zoek de onderstaande woorden in de woordzoeker en streep door (ze kunnen
alle kanten op staan, ook diagonaal en woorden kunnen elkaar kruisen).
2. Zet van de overgebleven letters elke 6e letter achter elkaar in de vakjes hieronder (dus van de overgebleven letters de 6e, de 12e, de 18e enz.).
3. Stuur de oplossing uiterlijk 24 juli 2018 naar De Gaanderbode. Dit kan via email: gaanderbode@gmail.com of in een dichte envelop in de brievenbus op
Lange Huitinkstraat 35. Vermeld je naam en telefoonnummer of e-mailadres
(deze worden alleen gebruikt om de winnaar van deze puzzel te berichten).
4. Uit de goede inzendingen wordt de winnaar geloot. Deze krijgt uiterlijk 24
augustus 2018 bericht.
5. De winnaar krijgt een lunch voor 2 personen bij 't Binnen, Hoofdstraat 3a,
Gaanderen.
Vind deze woorden:

droogte, bloemenzee, zwaluwen, zwembad, kamperen, orchidee, lavendelveld, cocktail, softijs, waterpret, lachen, vakantiebaantje, luieren, terrasjesweer, leesboek, uitwaaien, onkruid, parasol, hobby, wandelen, spetteren, aquarel, festival, limonade, boot, strand, picknick,
museum
Oplossing:

NB: Deze zomerpuzzel is met goede bedoelingen samengesteld voor het plezier van de lezers. De
Gaanderbode en 't Binnen zijn niet aansprakelijk voor een eventueel foutje of vergissing.
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Kind in Kracht Atelier

We zijn verhuisd!
Op Steverinkstraat 56 in Gaanderen hebben we onze plek gevonden.
In september gaan we dat groots vieren en is iedereen welkom om te komen kijken en ervaren wat het K.i.K.Atelier nu zo bijzonder maakt en waarom we er ons zo thuis voelen.
Het is bijna zomervakantie. Tijd om er even een paar weken tussenuit te
gaan voor de één, voor de ander juist tijd om veel thuis te zijn. Wat je ook
doet, doe het omdat je het zelf graag wilt. Vakantie is ook een tijd van evalueren en vooruitkijken. Dat doen we in het K.i.K.Atelier ook.
3,4,5 juli
Evalueren en vooruitkijken. We zorgen er samen voor dat we na de vakantie weer aan de slag kunnen. Per leerling komt er op één A4 te staan hoe de
zaken er nu voor staan en wie erbij betrokken zijn. Zorg en ontwikkeling
overzichtelijk in kaart. Door leerlingen, ouders en coaches samen opgesteld.
11, 12 juli
Atelier-pyjama-party
Gezamenlijk afsluiten voor de zomervakantie. Spannend voor de meesten
want het lijkt wel wat op een kamp, zoals je dat op school kent. Voor de
meeste Atelier-leerlingen was dit geen succes. Wij zouden geen K.i.K.Atelier
zijn als we niet zouden zorgen dat iedere leerling het naar zijn of haar zin
heeft. Dus dat gaan we doen. Een relaxte
afsluiter van een jaar waarin grote stappen
en soms zelfs sprongen zijn gemaakt. Trots
op iedereen dus.
14 juli – 19 augustus
K.i.K.Atelier gesloten

Begeleiding
Ben je of heb je een kind dat niet in het schoolsysteem past (thuiszitter)
of zijn er andere opvoed- of ontwikkelingsuitdagingen (problemen kan
ook), neem dan contact op met Miranda Meijer Kind in Kracht via
www.miranda-meijer.nl. Wij helpen je het beste te halen uit je kind zodat jij een tevreden kind ziet dat vol zelfvertrouwen zijn of haar plekje in
de wereld gaat vinden.
'Thuis' leren
Het K.i.K.Atelier is er voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) op school
uitvallen, bijvoorbeeld omdat het onderwijs niet passend is. Dit kan allerlei redenen hebben. In het K.i.K.Atelier worden deze kinderen op maat
begeleid en onderwezen. Ze behouden hun dagstructuur. In een veilige
omgeving komen ze weer op adem, leren hun kwaliteiten (weer) herkennen en inzetten en herwinnen het vertrouwen in zichzelf en anderen.
Meer weten?
Neem contact op met Miranda Meijer Kind in Kracht via:
www.miranda-meijer.nl

Samen Sensitief Jong
Een op de vijf jongeren is verhoogd gevoelig voor prikkels. Zij beleven
de wereld meer. Geluiden, beelden, gevoelens, kleuren, alles om je heen
komt meer binnen dan bij de meeste mensen. Je hoofd kan dan overvol
raken. Vooral bij Pubers kan dit een probleem opleveren in onze prikkelvolle, drukke samenleving. Deze pubers hebben behoefte aan rust en
structuur. Inzicht in hoe het in hun brein werkt en waarom dat zo is kan
hierbij helpen. Contact met andere hooggevoelige jongeren ook.
Voor deze jongeren hebben Beeldig Brein en het K.i.K.Atelier Samen Sensitief Jong opgezet. Een plaats waar jongeren eens in de maand samen
komen om samen spelletjes te doen en te praten over hoe het is om
hoogsensitief te zijn. Hoe heeft de ander de problemen opgelost. Kom
tot de ontdekking dat je er niet alleen voor staat.
www.samensensitiefsterk.nl/SamenSensitiefJong

De hobby van…
Rudy Koppenol
Als jonge kerel van ongeveer 18
jaar kwam Rudy bij zijn achterneef Tinus Obbink, een bekende
‘strieker’ in deze regio, om door
hem behandeld te worden vanwege een pijnlijke knieblessure.
Tinus kon hem echter niet behandelen omdat Rudy een tegenpool van hem was. Dat wil
zeggen dat Rudy ook een magnetiserende gave bleek te hebben.
Ongeveer vijf jaar geleden paste
Rudy bij toeval (en toeval bestaat niet, zegt men) het magnetiseren toe bij iemand met pijnklachten. En verhip, het hielp! En zo heeft hij het vanuit
een jarenlange sluimerstand geactiveerd.
Naast de al bestaande interesse voor spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen is Rudy toen edelstenen en kristallen gaan verzamelen. Niet alleen omdat ze enorm
mooi zijn, maar ook omdat ze een helende en energetische kracht hebben. Het is iets wat hem enorm aanspreekt.
Rudy zijn favoriete edelsteen is de bergkristal, een kleurloze variant van het mineraal kwarts. Bij voorkeur de ruwe steen. Wat hem aanspreekt in deze edelsteen is de
helderheid en zuiverheid. Hoe helderder de steen hoe
krachtiger de werking is.

Door Edith van Groningen

Edelstenen koopt Rudy het liefst
in een gerenommeerde
(spirituele) winkel. Hij wil de stenen niet alleen kunnen zien,
maar ook ‘voelen’ en op die manier zeker weten dat hij de goede edelstenen koopt.
Ommekeer
In augustus 2015 kwam er een
grote ommekeer in zijn leven. Hij
belandde met spoed op de afdeling cardiologie in het Radboud
te Nijmegen. Een ingrijpende
open hartoperatie volgde: omleidingen, een nieuwe hartklep en
plaatsing van een ICD. En dan
ben je ineens een hartfalen patiënt. In die herstelfase en
na alle impact was er meer verdieping in zichzelf en in
zijn liefde voor edelstenen.
Via een scholingsvoucher van het UWV kon Rudy een
opleiding volgen. Dat was een mooie uitdaging en als
vanzelfsprekend koos hij voor Edelsteentherapeut. Op
die manier kon hij nòg meer te weten komen over edelstenen, kristallen en de werking ervan.
Rudy heeft inmiddels een mooie collectie edelstenen
opgebouwd: van glad tot ruw, van klein tot behoorlijk
groot en van relatief goedkoop tot best wel prijzig, waar
hij erg mee in zijn nopjes is.

Word jij ook

20, 21, 22 augustus

Back to School Campus

We beginnen het schooljaar in de laatste week van de zomervakantie met de
Back to School Campus. Drie dagen samen in een rustige omgeving in het buitengebied van Gaanderen. Spelletjes doen, kletsen maar ook in groepsverband
samen aan jezelf werken. Krijg meer inzicht in hoe jouw brein werkt en hoe jij
het beste kan leren. Klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
Kom tot de ontdekking dat je wel anders bent maar dat er meer kinderen anders zijn en dat voor ons anders heel normaal is. Wordt het je allemaal teveel?
Dan ga je lekker even in de hangmat liggen of de hond uitlaten. Wil je een
goed gesprek? Dan ga je samen de hond uitlaten of lekker langs de beek wandelen. We gaan samen voor de lunch zorgen op een zelfgemaakt vuur en als je
iets leuks weet is er vast wel ruimte voor om dat te doen.
Waar: Binnenweg 13, Gaanderen
Wanneer: 20, 21 en 22 Augustus 2018
Tijd: Van 10.00 tot 17.00
Kosten (incl. lunch):
Voor leden van SSJ: € 100,Voor niet-leden: € 125,Voor K.i.K.Atelier leerlingen is dit een excursie. Eigen bijdrage: € 25,Ken je iemand voor wie de Back to School Campus zeer geschikt is, wijs ze er
dan op. Bel gerust voor meer informatie of overleg of het iets is voor uw puber. Wij hanteren de leeftijdsgrens ruim naar boven en beneden in het belang
van het kind/ jong volwassene. Opgeven via www.samensensitiefsterk.nl/
SamenSensitiefJong
28 augustus
K.i.K.Atelier geopend van 9.00 tot 15.00 uur. (ongeveer) We gaan weer verder
na een welverdiende zomervakantie. In het nieuwe jaar beginnen we ook met:
huiswerkbegeleiding, trainingen tot de Ideale Opvoeder, trainingen en masterclasses Inclusief onderwijs (praktisch passend onderwijs). Alles zal maatwerk
zijn, aangepast aan jouw persoonlijke beginsituatie en jouw persoonlijke doel.
Want dat is onze specialiteit.
Tot zover dit agenda overzicht. Veranderingen zijn uiteraard altijd mogelijk.
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie!

Het Platform Gaanderen is gestart met de opzet van een
gezamenlijke website voor Gaanderen. Alles
over Gaanderen is hier straks te vinden. Het
doel is één centraal punt te creëren waar zowel
de huidige als toekomstige inwoners van het
dorp alles kunnen vinden wat ze maar over het
dorp willen weten.
Samen invullen
De website wordt deze zomer al gebouwd. Komend najaar worden er
gezamenlijke ‘vulsessies’ gepland. Dan kunnen alle deelnemers, zoals
verenigingen, stichtingen en ondernemers, hun eigen informatie
eraan toevoegen. De website wordt opgezet door een werkgroep
van het Platform. De werkgroep krijgt hulp van Joris ten Have,
webmaster van dorpsbelang Varsselder. De website van Varsselder
heeft als voorbeeld gediend voor het ontwerp van de Gaanderense
website. Voor een indruk hoe de website eruit zal gaan zien, kan men
daarom alvast een kijkje nemen op: www.varsselderveldhunten.nl.
Meer informatie en meedoen
Het is de wens van het Platform dat in de toekomst alle verenigingen
en stichtingen uit Gaanderen aansluiten bij deze dorpssite. Wil je
weten welke doelen en gedachten er nog meer achter een
gezamenlijke site zitten, wil je direct meedoen of heb je vragen, meld
je dan bij Sander de Vries, e-mail: sanderdevries18@outlook.com.

Platform Gaanderen

Groeten van Natasja en Miranda
Pootje van Yoda.

Gaanderbode bezorger?
De Gaanderbode bezorgen betekent: ongeveer één keer in de zes weken één of
enkele uurtjes de krant rondbrengen. Het
is een dun krantje, dus geen volle fietstas-

Alles over Gaanderen
op één website

sen. En tóch een kleine extra bijverdienste. Bovendien zien veel dorpsgenoten je
graag komen! Wil jij dat ook? Mail dan
naar gaanderbode@gmail.com

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen.
Hilarisch, spannend en
eenvoudig te spelen.
www.hetleeslab.nl
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Handballers van Minerva hebben vakantie verdiend

Het is warm op het Beachveld achter
de sporthal in Gaanderen. Aan het
eind van de middag en begin van de
avond zijn de handballers en hand-

balsters van Minerva hier te vinden.
Pirouetjes draaien en met een vlieger
scoren, ieder doelpunt dat zo gemaakt

Juli
11 juli
13.00
12-15juli 20.30

Fietstocht Gaanderhuus
Nachtdroom. Een Shakespeareaanse nachtmerrie, TF Gekkoo, va. € 6,50

22 juli

Vakantie-inspiratieviering in de Sint Martinuskerk

10.00

Augustus
3 aug
4+5 aug
8 aug
12 aug
19 aug
19 aug
20-22 au
30 aug

Uiterste inzenddatum Gaanderbode Zomerpuzzel mmv 't Binnen

9.30-11.30
11-17
13.00
100-16
10.00
19.00
12.00

Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette Koster
Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, € 3 (volw)
Fietstocht Gaanderhuus
Rommelmarkt TTV Odion, Korte Huitinkstraat 15
Vakantie-inspiratieviering in de Sint Martinuskerk
Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl. menu, €39,50
Kivada Gaanderen
Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending

September
1+2 sept 11-17

Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe, € 3 (volw)

4 sept
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7 sept

9.30-11.30 Inloopochtend uitvaart en afscheid, De Pelgrim, Jeannette Koster

8 sept

Amphion Open Finale met o.a. Lads 'n Lassies

8-11 sept

Kermis Gaanderen

12 sept

13.00

Want zoals dat gaat met water, emmers en (grote) kinderen… Kortom, het
is iedere avond weer een feest.
Beachdag
Zo ook tijdens de Beachdag op zaterdag 23 juni. Voor de jeugd van 6 tot en
met 16 jaar waren er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder Beachhandbal, Goalcha (straathandbal
met een zachte bal), waterballonnen
gooien en een bootcamp. De Varsseveldse handbalvereniging Reflex was
ook van de partij, net als de dames B
van Grol. Het was een sportieve leuke
dag als afsluiting van het seizoen.
Bij Minerva is er het jaar rond van alles
te doen. Eerlijk gezegd is iedereen nu
wel aan vakantie toe. HV Minerva
wenst iedereen een sportieve en fijne
vakantie toe. Wij beginnen weer in de
week van 27 augustus.
Kijk voor meer informatie op
www.hvminerva.nl

Vakantie-inspiratie in de Martinuskerk

Agenda

24 juli

wordt levert ook
nog eens twee punten op. Dat maakt
het nog eens extra
leuk.
Beachhandbal is
snel, flitsend en
vooral erg veel lol
maken met elkaar.
Minerva is blij dat ze
als vereniging op
deze manier ook tot
aan de zomervakantie door kunnen
gaan. En de kinderen vermaken zich
prima. De hitte? Ja,
af en toe is het wel
erg warm. Maar gelukkig is er een ouderwetse waterpomp. Met emmers water wordt het
veld bespeelbaar gehouden. Zelfs
enorme waterpistolen worden meegenomen. En dan kan het feest beginnen.

Fietstocht Gaanderhuus

29 sept

Het Gaanderens Mannenkoor doet Top 40!

30 sept

Pleinenfeest Gaanderen

Gaandertjes
Vraag een aanbod voor particulieren
Gerestaureerde koets met rubber beslag. Voor enkel en dubbel span, voor
paard of grote pony. € 700. 06-10516751
Wie o wie kan mijn keukenkraan voor
me vervangen? Vanwege blessure gaat
het niet. Kraan heb ik al. 06-48944180

Jouw advertentie ook in 2300 Gaanderense brievenbussen... Plaats een
Gaandertje.
Speciaal voor particulieren. €4,00 per
ca. 125 tekens (ca. 3 regels ).
Mail je Gaandertje naar:
gaanderbode@gmail.com

Oppas gezocht? Ik (14) heb ruime ervaring. Voor kinderen van 1-11. Maximaal
vier kinderen per gezin. 06-15637943

Hamsterkooi en diverse toebehoren te
koop. € 20. Bel 06-47829074.

Wie kan en wil mijn massagetafel opnieuw bekleden? 06-48944180

Twee paardrijcaps te koop. € 10 per
stuk. Voor een kind/tiener. Eén bruin,
één zwart. 06-47829074.

De Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap houdt deze zomer twee
inspiratievieringen in de Sint Martinuskerk.
Zondag 22 juli staat de viering in het
teken van de jeugd. Marieke Salemink
- van de Burg inspireert jong en oud
met het evangelieverhaal en spiegelverhalen die in de wereld van vandaag
passen. Tussendoor zingt een gelegenheidskoor diverse liederen. Daarna kan
degene die wil meelopen op een

mooie zomerwandeling.
Zondag 19 augustus vult Jeannette
Koster de viering in met haar invulling
en beleving van het evangelieverhaal
van deze zondag. Deze inspiratie krijgt
extra diepgang met het virtuoze pianospel van Jorrick Simmes en Enrico
Reus. Na de koffie kan men meefietsen naar de Slangenburg en de Natuurbegraafplaats. Voor wie moeilijk
kan fietsen kan vervoer worden geregeld. Iedereen is van harte welkom.

De Pelgrim loopt met de vierdaagse mee
Tien bewoners van Woonzorgcentrum De Pelgrim hebben dit jaar
weer 'meegelopen' met de avondvierdaagse in Gaanderen. Samen
met de vrijwilligers hebben ze de vijf
kilometer rond Gaanderen gelopen.
Godewien, vrijwilliger bij De Pelgrim,
vertelt: "We lopen altijd maar twee
avonden mee, dus het was spannend
wat de weergoden voor ons in petto
hadden. Het begon dinsdag met slecht
weer, waardoor de organisatie moest
besluiten om niet te gaan lopen. Gelukkig was het woensdag droog maar wel
erg warm. We hebben
samen besloten om
toch maar te starten
en in de pauze te overleggen of we het tweede deel zouden doen.
Daar klonk een volmondig 'ja'." Ook vrijdag liepen de bewoners en vrijwilligers
mee. "De avond van de

intocht is altijd feestelijk, met veel
mensen langs de weg en verschillende
muziekkorpsen. Onze bewoners genieten dan volop!"
Ze doen nu al een aantal jaar mee. Dat
is behalve aan de medewerkers van De
Pelgrim te danken aan de hulp van
familieleden en vrijwilligers. Godewien: "We kijken terug op een geslaagd evenement, ook dankzij de onmisbare inzet van familieleden en vrijwilligers. Daarvoor namens de bewoners hartelijk dank. Op naar volgend
jaar!"
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Wibi Soerjadi soleert bij 60-jarig

Hulp met boomstammen gevraagd

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

BMX-crossbaan zoekt iemand met kraan of tractor

Op zaterdagavond 8 december a.s.
trakteert Symfonisch Blaasorkest
Gaanderen muziekliefhebbers uit de
wijde regio op een schitterende grande finale, ter afsluiting van haar jubileumjaar.
Na de diverse muzikale hoogtepunten
die de 60-jarige vereniging eerder dit
jaar al liet zien en horen, kunt u die
avond genieten van een indrukwekkend galaconcert in de Rabobankzaal
van schouwburg Amphion in Doetinchem. Het concert vangt aan om 20.00
uur. Niemand minder dan pianovirtuoos Wibi Soerjadi is te gast. Op adembenemende wijze zal hij het eerste
deel uit het befaamde Pianoconcert nr.
1 van Pjotr Iljitsj Tsjajkovski vertolken
en ook het quasi-swingende Rhapsody
in Blue van George Gershwin. Verder
speelt het orkest onder meer het zeer
temperamentvolle El Camino Real van
Alfred Reed en delen uit de Symphony
no. 10 van Don Gillis.
reserveer nu
Bent u benieuwd naar het complete
programma en wilt u getuige zijn van
de unieke combinatie van pianist Soer-

De BMX-crossbaan met Cool Nature
speeltuin bij de Beekstraat heeft een
aantal prachtige dikke boomstammen
gedoneerd gekregen. Deze zijn door
een misverstand echter vóór het terrein geleverd. Daar liggen ze nu en er is
natuurlijk geen beweging in te krijgen.
De bedoeling is dat ze op de juiste plek
in het speelgebied
terecht komen.

Foto: Frank Doorhof

jadi en Symfonisch Blaasorkest Gaanderen? Verzeker u dan tijdig van uw
plaatsen en bestel nu alvast uw toegangskaarten. Deze kosten € 22,50
p.p. inclusief garderobe en een pauzedrankje en zijn verkrijgbaar via amphion.nl en aan de receptie van de
schouwburg.
Op de hoogte blijven?
Kijk dan op sbo-gaanderen.nl en volg
de activiteiten op Facebook, Twitter
en Instagram.

stammen te verplaatsen. Ze schatten
dat het ongeveer 2,5 uur werk zal kosten.
Kun jij helpen?
Meld je via de Facebookpagina BMX
crossbaan Cool nature speeltuin of
neem even contact op met de Gaanderbode.

Om dat voor elkaar te krijgen is
zwaarder materieel nodig. De initiatiefnemers zijn
dan ook op zoek
naar iemand die
een sterke kraan of
tractor beschikbaar heeft en daarmee wil komen
helpen de boomOp de foto: de boomstammen zoals ze nu voor het terrein liggen.

Jaarlijkse rommelmarkt bij TTV Odion

S.A.M. maakt goede doelen blij
De stichting schenkt € 500 aan het Gaanderhuus
Veel blije gezichten waren er op 2
juni in de Goede Doelen Winkel van
S.A.M. Daar werden tijdens een feestelijke bijeenkomst negen goede
doelen blij gemaakt met een bedrag
tussen de €500 en €1000. Het Gaanderhuus was één van de gelukkigen.
De doelen uit de omgeving kregen een
cheque uit handen van voorzitter Gerard Wildenbeest. SAM steunt al jaren
goede doelen. Het geld mogen de
stichtingen en verenigingen naar eigen
inzicht besteden. Annet Huntink nam
namens Gaanderhuus de cheque in
ontvangst. Voorzitter Marja Helmink
van het Gaanderhuus: "We waren zeer
verrast over de cheque van Stichting
SAM en zijn er natuurlijk heel blij mee.
We gaan de volgende vergadering bespreken wat we met de cheque gaan

doen. Er borrelen al allerlei ideeën."
Kringloopwinkel
Stichting S.A.M. beheert de bij velen
bekende kringloopwinkel aan de Silvoldseweg in Terborg. Velen uit de
omgeving weten SAM te vinden om te
komen snuffelen in de ruime collectie.
Mooi is, dat de winkel voor sommige
bezoekers ook de functie van ontmoetingsplek vervult.
Vrijwilligers gezocht
Om het grote aanbod te kunnen verkopen zou SAM graag ruime openingstijden willen. Ze zijn daarom op zoek
naar vrijwilligers die enkele dagdelen graag ook op zaterdag - beschikbaar
zijn. Hebt u tijd en zin om de enthousiaste ploeg te versterken, loop dan
even binnen of bel 0315-324588.

Op zondag 12 augustus houdt TTV
Odion in en om haar clubgebouw de
jaarlijkse rommel- en curiosamarkt. In
en om de tafeltennishal kunnen jong
en oud neuzen tussen tweedehands
en soms zo goed als nieuwe spullen.
Het assortiment is dit jaar zeer uitgebreid en van goede kwaliteit. Bovendien is alles aangenaam geprijsd. Er is
ook een hapje en een drankje te vinden. De leden van de rommelmarktcommissie zijn al maanden bezig geweest om de bruikbare artikelen bij
de mensen thuis op te halen en deze
te sorteren. De opbrengst van de
markt is deze keer speciaal voor de
nodige renovatie van het clubgebouw. De vereniging is nog op zoek
naar LP’s, CD’s, DVD’s, fietsen, speelgoed, lampen, klokken, gereedschap,
curiosa, etc. De goederen kunnen
gebracht worden, maar worden eventueel ook opgehaald.
Mocht u deze vereniging willen steunen dan kunt u kontakt opnemen met
de volgende personen: L. Masselink
tel. 0315-323955 en W. Richter 0315324354. voorzitter@ttvodion.nl.
De rommelmarkt is van 10.00 tot
16.00 uur aan de Korte Huitinkstraat
15 te Gaanderen.

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Redactie & vormgeving
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Dennis Centen & Jos Salemink, Edith
van Groningen, Miranda MeijerThuis, Eddy Bruijsten
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
Kivada Gaanderen: 3 dagen dolle pret!
De zomer staat voor de deur en de kindervakantiedagen in Gaanderen dus ook! Dat betekent 3 dagen dolle pret met dit jaar als thema:
Rob in Zon.
Maar liefst 280 kinderen doen in de
laatste week van de schoolvakantie
mee aan dit spektakel. Het
Organiserend Comité bestaat uit 9
vrijwilligers, bijgestaan door nog eens
zo’n 100 enthousiastelingen die drie
dagen lang helpen hutten bouwen en
verschillende sport-, spel- en doeactiviteiten zoals schminken,
schilderen en broodbakken. Met als
rode draad natuurlijk het verhaal van
Rob in Zon en het onbewoonde eiland.

als kind meegedaan of zijn
aangestoken met het kivadavirus door
vrienden of vriendinnen. Waar vroeger
nog belavonden georganiseerd werden
om te werven, hebben we nu elk jaar
met alleen een uitnodiging per post
ruim voordat de Kivada begint genoeg
vrijwilligers."
Vroeg beginnen
Vrijwilligster en lid van de OC Yvana
vertelt dat er een heel traject vooraf

Matthijs, Djim, Marise, Coen, Anouk,
Rob, Sandra, Yvana en René van het
OC zijn al vanaf november vorig jaar
bezig met de voorbereidingen.
Vrijwilliger René vertelt: "Als kind deed
ik elk jaar mee. De laatste vakantieweek niet thuis zijn voor de Kivada was
geen optie. Ook nu hoor ik van ouders
dat ze hun vakantie om de Kivada heen
plannen, geweldig! Ik ben al jaren
actief als vrijwilliger. Kivada leeft ook
erg onder de vrijwilligers die elk jaar
mee helpen. Veel vrijwilligers hebben

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

gaat aan de Kivada. "In oktober
beginnen we al met plannen maken.
We starten met een evaluatie van het
voorgaande jaar. Tevens stellen we het
thema vast aan de hand van actualiteit,
dus tv series, films, spellen etc. We
gebruiken nooit hetzelfde thema als
voorgaande jaren, omdat veel kinderen
elk jaar meedoen."
Voorspelbaar maar verrassend
Als het thema eenmaal gekozen is,
gaat de toneelgroep de rode draad van
het verhaal vaststellen. Daarna komen
de taakgroepen in beeld die de spellen
gaan verzinnen. Vlak voor de zomervakantie
gaat de
toneelgroep de
klassen
langs om de
kinderen
een ‘sneak
preview’ te
geven en de
inschrijfformulieren
uit te delen.
"Bij de aller-

We gaan er ook dit jaar weer een
geweldig feest van maken!"
Meer weten?
Kijk op de Facebook pagina van Kivada
Gaanderen.

Tijdens de zomerperiode is de Trefkuul gewoon geopend.

Gaanderbalie
U kunt op de reguliere tijden terecht bij de
Gaanderbalie. Behalve van 20 tot en met 24 augustus,
dan is de Gaanderbalie een weekje gesloten ivm de
Kivada.

Kivada
Ook dit jaar zijn er weer Kindervakantiedagen (KivaDa)
voor de kinderen van de basisscholen in Gaanderen. Ze
worden gehouden op 20, 21 en 22 augustus op het veld
naast de parkeerplaats bij de Trefkuul. U bent van harte
uitgenodigd om een kijkje te nemen!

In de zomerperiode zal er geen tienerdisco zijn. Maar
niet getreurd, na de vakantie zullen er weer
tienerdisco’s georganiseerd worden. Houd de Facebook
pagina van Buurtteam Gaanderen in de gaten!

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

"Wat de Kivada in Gaanderen zo’n
succes maakt is de sfeer. Het is een
feest voor de kinderen én vrijwilligers,
je wordt gewoon meegenomen in de
‘vibe’. We vragen een bijdrage in de
kosten van 10 euro per kind voor drie
dagen. Het is ook mogelijk om dit te
betalen met de punten van het
Meedoenarrangement. Helaas is
aanmelden niet meer mogelijk voor de
kinderen, de inschrijving is al geweest.

Activiteiten tijdens de zomerperiode

Tienerdisco

Buurtteam Gaanderen wenst
je een hele fijne zomer toe!

kleinsten vertellen we natuurlijk wat
we gaan doen, anders wordt het te
spannend voor ze. Eigenlijk hoeven we
helemaal niets te zeggen, want er zit
een terugkerend patroon in de drie
dagen. Elk jaar beginnen we
bijvoorbeeld met hutten bouwen, het is
allemaal voorspelbaar maar toch
verrassend! Groep 8 houden we altijd
bij elkaar, de Kivada is toch een extra
afscheidsmoment."

Let op: tijdens de zomerperiode gaan niet alle
activiteiten door in de Trefkuul, ook zijn de tijden van
sommige activiteiten gewijzigd. Kijk voor een actueel
schema op de website van Buurtplein:
www.buurtplein.nl onder ‘mijn buurt’ ‘Gaanderen’.

Kidsclub
Na de zomervakantie gaan we weer starten met de
Kidsclub op woensdagmiddag. Meer informatie hierover
volgt op Kidsclub Gaanderen De Trefkuul.

Tijdens de zomerperiode is De
Gaanderbalie gewoon geopend! Alleen de
laatste week van de vakantie (de week van
kivada) zal De Gaanderbalie een week
gesloten zijn.
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!
Zien we je snel in de Trefkuul?

