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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 

9 oktober 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

4 oktober tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Minerva verkoopt 
loten: Clubactie 

Vanaf 15 september komen de leden 

van Handbalvereniging Minerva aan 

de deur. Steunt u ze ook?  Pagina 7 

Lads 'n Lassies in Finale Amphion Open  
zaterdag 8 september 20.00 uur 
Zaterdag 8 september speelt de 

Gaanderens / Doetinchemse folk 

band Lads ’n Lassies in de finale van 

Amphion Open. Lads ’n Lassies 

speelt aanstekelijke Ierse folk traditi-

onals. Ze nemen het publiek in de 

finale mee op een muzikale reis door 

Ierland van twintig minuten.  

 

De band neemt het in Amphion op te-

gen de band Smoking Alaska, singer-

songwriter Yara Beeks, dansgroep Di-

versity, actrice/theatermaakster Mila 

en drumband Drums & Voices. Het op-

treden is alvast een klein voorproefje 

van theaterconcert Good Folk! op 2 

november in Winterswijk.  

 

Kaarten bij Amphion te koop 

Wilt u Gaandernaren Frank Sessink, 

Chris Weber, Anne-Marie Leuverink en 

Doetinchemmers Tim Huntink, Patrick 

te Dorsthorst en Marjo Harmsen ko-

men aanmoedigen? Reserveer dan uw 

kaarten via www.amphion.nl of kom 

langs aan de kassa van Schouwburg 

Amphion.  

Kermis Gaanderen 2018 
Gaanderen gaat 'Atemlos durch die Nacht' met  
Caro Helene Fischer Double en Wir Sind Spitze 

Win 'n lunch met 
de kermispuzzel 

Wegens het grote succes van de zo-

merpuzzel is er nu een kermispuzzel. 

Ach, zomer, kermis, ... wat het ook is, 

we vinden altijd wel een reden voor 

een leuke lezersactie.  Pagina 2 

De hobby van... 

...Ans Weide-Bomers. Pagina 4 

Zaterdag 8 september 
10.00 - Muzikale rondgang, 
vendelhulde bij de Pelgrim, plaatsen 
van de vogel op de schacht 
14.00 - Iesellander Muzikanten 
14.30 - Jeugdschieten 
15.30 - Opening kermisattracties 
21.00 - Jackfire in de Salontent,  
DJ Jari in de Cafétent 
 
Zondag 9 september 
10.00 - Gildemis in St. Martinuskerk 
13.00 - Opening Kermisattracties 
14.00 - Muzikale rondgang 
16.00 - Disco-Kings in de cafétent 
21.00 - Band Anderkovver, salontent 
 

Maandag 10 september 
9.30 - Koningsschieten, vogel-
knuppelen,  fladderschieten. Demon-
straties hand- en kruisboogschieten.  
11.00 - Opening Kermisattracties 
13.00 - The Perfect Showband in de 
salontent 
16.00-23.00 - De band Ploeter in de 
cafétent 
 
Dinsdag 11 september 
12:00 - Opening Kermisattracties 
13.00 - Kids Event. O.a. GROTE mini 
Playbackshow, Disco, Darten 
16.00 - DJ Robert Pouwels, cafétent 
21.00 - Wir sind SPITZE!  
21.00 - CARO Helene Fischer Double 

Kermis Gaanderen Programma 

Kijk voor alles over de kermis op kermisgaanderen.nl 

foto: Josée Gruwel 

De Kermis van Gaanderen, dit jaar van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 

september, wordt afgesloten met een gemütliche Octoberfest. Zo zal 

Feestband Wir Sind Spitze de dinsdagavond afsluiten. Speciale gast deze avond 

is Caro Helene Fischer Double. Nieuw dit jaar is de Ouderenmiddag en het 

Dance & Play Fest voor de jeugd.  

Wir Sind Spitze is een feestervaring an 

sich. Zo speelde de feestband onlangs 

nog in het GelreDome tijdens 

Oktoberfest. Nu mogen ze met hun 

Tirolischer feestmuziek en 

humoristische acts het Gaanderense 

publiek gaan vermaken.  

 

Degenen die geen kaarten hebben 

kunnen bemachtigen voor het concert 

van Helene Fischer in het GelreDome 

kunnen tijdens... Lees verder op pag. 3 

Wir sind Spitze 
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Koning, keizer, admiraal… 

 

 

Rozen bunt rood, viooltjes 

blauw, règen, règen kom moar 

gauw. En noa regen kump zon-

neschien. En nog meer zonne-

schien. En nog meer… Ik hoef 

ow niks te vertellen. Het was 

warm. En of ’t now règent, of 

niet, gezeik gif ‘t. I’j kunt ’t 

nooit goed doon mot Hi’j doar 

boven hebben gedacht. ‘Bunt ze 

gewend an natte zommers, 

drei’j ik lekker de kraan dicht. 

Bezuunigen nuum ik dat dan. 

Kan’k disse winter wat extra’s 

doon.’ En hi’j zag dat ’t zo wel 

ff goed was. 

 

Gelukkig zijn we daar de laatste 

jaren goed in geworden, bezui-

nigen. Alles moest minder, soms 

al voor het begon. Nou ja, niet 

alles. Je moet meer zelf doen. 

Dan worden de mensen actief 

en creatief. Actief met proteste-

ren, mopperen, zeuren, oplos-

singen verzinnen, anders gaan 

leven, genieten van wat er wel 

is. Creatief met het vinden van 

geld en oplossingen. Creatief 

met het vinden van elkaars kwa-

liteiten en goederen. Wat de 

buurman u biedt dat koopt men 

niet. O nee, dat zeg ik verkeerd. 

Het is: Wat de baas u biedt dat 

koopt men niet!  

 

Creatief dus. Opvallend veel 

nieuwe bedrijven. Verandering 

van baan, anders kijken naar de 

toekomst. Kiezen voor een an-

dere toekomst. We gaan weer 

op zoek naar de pot goud aan 

het eind van de regenboog. Dat 

vind ik mooi: jonge mensen die 

de oudere garde laten zien dat 

die pot er nog is. Geloven in je 

dromen. Want na de regen 

komt de zon. Weinig regenbo-

gen deze zomer. Ik heb ze ech-

ter de afgelopen weken wel 

weer gezien. Ben ook meteen 

die pot met goud gaan zoeken. 

 

’t Kan ow nauwelijk ontgaon 

zun, moar de karmisse kump d’r 

an. Met zo’n pot vol gold hol-

len wi’j dat wel 4 dage vol. 

Kunnen we vast ok nog wel 

noar de karmisse in Zillewold en 

Terborg. Gezellig ’n betje de 

buurt in. Want van al dat crea-

tief en actief zun, krieg i’j hart-

stikke dös. Loat ’t dan moar 

donderen en bliksemen, en me-

ters bier règenen. Da gif niks. 

Wi’j maakt d’r een gigantisch 

feest van, woar dan wel weer 

gezeik van kump. Geen nood: 

de schutteri’j het doar op gere-

kend: ze hebt een hele batteri’j 

wc’s. I’j kunt zeiken zo völle i’j 

wilt. Ik hoppe neet dat doar ok 

vieftug cent in mot. Krig de mais 

toch nog genog te zoepen. 

Want koning, keizer, admiraal, 

pissen motten ze allemaal. 

 

’N Alderbastend mooie karmisse 

enne… fris is ok drank   

 

Klein Thuusken. 

He’j ’t al e heurt? 

De Gaanderbode en 't Binnen hebben voor de lezers weer een prijsvraag!  

1. Vind de onderstaande woorden in de woordzoeker (ze kunnen alle kanten op 

staan, ook diagonaal en woorden kunnen elkaar kruisen). 

2. Zet van de overgebleven letters elke 5e letter achter elkaar in de vakjes hier-

onder (dus van de overgebleven letters de 5e, de 10e, de 15e enz.).  

3. Stuur de oplossing uiterlijk 21 september 2018 naar De Gaanderbode. Dit 

kan via e-mail: gaanderbode@gmail.com of in een dichte envelop in de brie-

venbus 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 28 

september 2018 bericht. De winnaar krijgt een lunch voor 2 personen bij 't 

Binnen, Hoofdstraat 3a, Gaanderen. 
 

Vind deze woorden:  

vogelschieten, schutterij, maten, feest, vaandelzwaaien, rondgang, lachen, 

muziek, bands, playbackshow, suikerspin, hulde, botsauto, salontent, lucht-

buks, jeugdschieten, kermisterrein, snoepkraam, disco, muntje, attractie, 

viskraam, draaimolen, swingen, darten, biertje, medley 
 

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. 

Gaanderbode Kermispuzzel  
Win een lunch voor 2 personen bij 't Binnen 

              

         

G D Y V V O G E L S C H I E T E N H 

N I E R R E T S I M R E K K B P L E 

O J F N E L O M I A A R D D I S C O 

C T T J E U G D S C H I E T E N T S 

F L V A A N D E L Z W A A I E N N Z 

D B U I P M A E I T C A R T T A E X 

K O A C C L A Q J N R B F I E K T E 

P G M N H I A A H O S S E N V E N D 

N N S A D T J Y R J H V P O Y I O L 

I A W O A S B U B K F E E S T Z L U 

P G I F V R U U L A P D S T Q U A H 

S D G F F E K T K A C E A U M M S M 

R N E N U J E S K S C K O R R A T E 

E O N N R T O H I U S H S N T S B D 

K R N P W N G P D V D I E H S E B L 

I S S C H U T T E R I J T N O I N E 

U N W K T M B B O T S A U T O W G Y 

S E J T R E I B N E T A M U V E R T 
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De buurt in 
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

Winnaar zomerpuzzel 
'Genieten van de zon' was de oplossing 

van de zomerpuzzel. Met 39 inzendin-

gen was de puzzel een succes! Hartver-

warmend waren sommige inzendin-

gen. Een ansichtkaart, bedankjes voor 

de leuke puzzel, daar word ik blij van. 

De winnaar - geloot uit alle inzendin-

gen - is Anke Bannink. Veel plezier met 

je lunch  bij 't Binnen! 

Beste Gaandernaren, 

 

Veur de meeste luu zit de vakantie der 

weer op... en dan ist ook zoo weer... 

September!! 

Normaal schrieven wie oaver iemand 

uut Gaander, moar disse keer liepen 

wiej is op de Kerstraot oppan... betje 

gestuurd deur kermiskriebels zeg 

moar...  

En zie doar... in de wei bej Geurts stoat 

alweer de eerste blauwe keten int wei-

land, tis bienao zowiet en vul luj stoat 

alweer te trappelen van ongeduld, nog 

ffkes noar de kapper,  ivo en jos bunt 

der druk met !! haha ..  de supermarkt, 

grei halen, want der kunt ter natuulk 

nog een paar komme afpilze as de tent 

dicht geet. 

Jong,old, klein groot..”de Gaanderen-

se kermis” das meer dan een kermis... 

tis een beleaving... Daor moi biej 

wèn!!!!!! 

De schutterej het de vaandels weer 

glad gestrekke de trommels van de 

zolder gehaald en de tuuters bunt uut 

ut vet. 

Ze goan weer 4 dagen knappe, veur 

dag en dauw stoat disse jongens en 

meisjes ut Gaanders volk te verma-

ken... Hulde !!.. 

Ze bunt now bezig um de boel op te 

bouwen samen met alle vrejwilligers 

wiet Gaander een warm hart toe-

draagt. 

Wej bunt ter met op gegruujt, net as 

onze vaders en moeders en hun vaders 

en moeders. Wej wet nie better, dat as 

de kermis der is dan buj thuus, menig 

old Gaandernaar kump weer ff terug 

naor ut geboorte dorp, um doar met 

iedereen bej te praoten.  

Vrogger gingen paps en mams dansen 

bej Arts. Vaders ging um 7 uur smar-

gens al de keet uut um toafels vast te 

holle, want aj nie op tiet was dan hai 

gin toafel meer, de hele familie zat 

doar en dan kwamen wej langs um 

centen te halen, alle ooms en tantes 

biej langs  dan gauw weer noar de 

bokswages, aj niks kreeg... ging ej op 

de kneeen deur de zaal... der lag klein-

geld zat op de vloer. 

 Wej wilt jullie allemaol een mooi en 

fijn kermisjaor wensen, en wej komt 

mekaar op de kermis nog wel ff tegen 

um te proosten. 

Wej zegt proost....... 

Kermis Gaanderen 2018 
Feest van (heel) jong tot (heel) oud 

Meer dan een kermis 

vervolg van voorpagina 

de Kermis van Gaanderen genieten 

van een optreden van Caro Helene 

Fischer Double.  Caro is een double van 

de Duitse sensatie Helene Fischer, on-

der meer bekend van de hit Atemlos 

durch die Nacht. Afgelopen winter 

toerde Caro door Oostenrijk, Zwitser-

land en Duitsland om de après-skiërs 

op te zwepen. Haar muzikaal ge-

schoolde stem, haar show met de bes-

te Helene Fischer hits en haar onweer-

staanbare sexy uitstraling maken dat 

het publiek betoverd wordt en volledig 

meegaat in haar performance. Dit jaar 

heeft Caro de eer om de kermis van 

2018 af te sluiten. Dat wordt letterlijk 

en figuurlijk een hete afsluiting! 

Kermis voor de jeugd van Vroeger 

De Kermis begint zaterdag 8 septem-

ber met een kermismiddag voor de 

Jeugd van Vroeger. Na het overweldi-

gende succes van twee jaar geleden is 

besloten om voortaan de programme-

ring van de kermis om te gooien, zodat 

de oudere inwoners van Gaanderen 

een eigen kermismiddag krijgen. Een 

middag waar iedereen welkom is: jong 

en oud. Onder het genot van een hap-

je, drankje en de muzikale klanken van 

de Iesellander Muzikanten, worden 

oude tijden herbeleefd en nieuwe her-

inneringen gemaakt. 

 

Bands, DJ's, feest! 

’s Avonds is het de beurt aan cover-

band JackFire in de salontent. De vier 

broers spelen al twaalf jaar mening 

feesttent en kermis plat en dat gaan ze 

deze zaterdagavond laten zien. In de 

cafétent zal de Silvoldse DJ Jari het 

feestpubliek opzwepen met de heetste 

dance hits van dit moment. 

 

Andere bands die dit jaar hun opwach-

ting maken op de Gaanderense kermis 

zijn Anderkovver, The Perfect Show-

band, The Disco Kings, Ploeter en ra-

sentertainer Robert Pouwels. 

 

Kids Dance & Play Fest 

De dinsdagmiddag is voor de Gaande-

rense jeugd. Naast de kinderspelen, 

het darten en de grote mini Playback-

show, kunnen kinderen op de foto met 

Graafschap mascotte Guus de Zebra, 

zich uitleven op een groot springkus-

sen en zich laten schminken. Na de 

Playbackshow mogen alle kinderen 

met de voetjes van de vloer tijdens de 

Kinderdisco.  

Kaarten zaterdag- en dinsdagavond 

Kaarten voor de zaterdag- en dinsdag-

avond zijn verkrijgbaar bij Koenders ’t 

Ware Huis in Gaanderen. Prijs: Voor-

verkoop €10. ’s Avonds aan de kassa 

€12,50. Passe-partout voor beide 

avonden €22,50. 

 

We wensen iedereen weer een mooie 

kermis.  

Afsluiting deel Kerkstraat 
Vanwege de kermis is van 7 t/m 11 

september de Kerkstraat afgesloten 

tussen de Hekweg en Vreeltstraat.  



 

Kids Club Gaanderen  

Gevonden  

voorwerpen  

KiVaDa 
Hallo allemaal!  

We hebben gevonden 

voorwerpen na de Kivada.  

We bewaren deze tot 9 

september.  

Kom je spullen dus zo 

snel mogelijk ophalen. 

De stembanden van Ans staan alleen maar uit als 

ze slaapt. Praten kan deze energieke dame als de 

beste. Zingen echter nog véél beter, en laat dat 

nou haar grote passie en hobby zijn. Ze is een ly-

rische sopraan die bewonderenswaardige klan-

ken uit haar - van nature - talentvolle keel weet te 

toveren.  

 

Het allerliefste zingt ze solistisch. Bijvoorbeeld het 

Ave Maria van Schubert en Caccini of het Agnus Dei 

uit de Krönungsmesse van Mozart en zo nog meer. 

Maar ook in het parochiekoor van Gaanderen, het 

Bachkoor in Doetinchem en het Gelders Opera en 

Operette Gezelschap is ze in haar element. 

 

Als meisje was Ans altijd al aan 

het zingen en daar is ze nooit 

meer mee gestopt. Haar uit-

muntende zangkwaliteiten 

werden opgemerkt en zo ging 

het balletje rollen. Haar zang-

stem heeft ze ontwikkeld door 

een Masterclass te volgen bij 

Bruno von Nülist en zanglessen 

te nemen bij Valentin Jar. 

Graag had ze het conservatori-

um willen doen, maar haar le-

venspad ging nèt even een an-

dere kant op. 

 

Ondanks haar natuurtalent 

vond ze het eerder best wel lastig om vrijuit te zin-

gen voor publiek, maar dat is inmiddels helemaal 

verdwenen. Overal kan en durft ze te zingen, zelfs 

op begrafenissen, waar ze haar emoties onder con-

trole weet te houden. Met zingen wil ze geluk en 

liefde overbrengen. Ans staat enorm positief in het 

leven en zingen maakt gelukkig en gezond, maar is 

ook topsport. Ze leeft gezond, beschermt haar keel 

en doet er alles aan niet ziek te worden en drinkt 

haar eigen geheime kruidenthee. 

 

Haar muzikale smaak is divers. Van klassiek tot reli-

gieus tot modern. Niet tè zwaarmoedig en als het 

maar mooi gedragen is en geen geschreeuw. Ze is 

dol op o.a. Andrea Bocelli, Glennis Grace en Django 

Wagner. Mozart is een van haar 

favoriete componisten.  

 

Wie Ans graag eens wil gaan 

bewonderen, horen en genieten 

van mooie muziek moet eens 

kijken op de concertagenda’s die 

vermeld staan op de websites 

van het Bachkoor in Doetinchem 

en het Gelders Opera en Operet-

te Gezelschap.  

 

Via www.kerkomroep.nl is het 

parochiekoor van Gaanderen te 

beluisteren. 

De hobby van… 
 

Ans Weide - Bomers   Door Edith van Groningen 

Op zondag 14 oktober kunt u een 

kijkje nemen in de keuken van een 

aantal Gaanderense kunstenaars. 

In de voormalige Martinusschool 

of in hun atelier laten zij zien waar-

toe zij geïnspireerd worden.  

 

U wordt van harte uitgenodigd om 

te zien hoe in ons dorp wordt gete-

kend, geschilderd, geboetseerd, 

gebeeldhouwd, gebreid, gefotogra-

feerd, geweven of hoe sieraden wor-

den gemaakt.  

 

Route kan overal starten 

De route begint in de voormalige 

Martinusschool aan de Hoofdstraat 

115, maar u kunt ook starten bij een 

van de deelnemers. Alles is laag-

drempelig georganiseerd. U kunt 

vrijblijvend naar binnen lopen voor 

een kijkje, een praatje en een kopje 

koffie of thee. 

De kunstroute begint om 11.00 uur 

en duurt tot 17.00 uur.  

 

Officiële bijeenkomst, een woordje 

van de wethouder en muziek 

Om 14.00 uur is er een officiële bij-

eenkomst in de voormalige 

Martinusschool om de kunst-

route in het zonnetje te zetten. 

Wethouder Maureen Sluiter zal 

een woordje spreken. Muzikale 

omlijsting wordt verzorgd door 

gitariste Jacqueline Snel en 

een van haar leerlingen. 

 

Zondag 14 oktober van 11.00 

- 17. 00 uur, zet het alvast in 

de agenda. 

Kunstroute Gaanderen 
14 oktober  van 11.00 - 17.00 uur 

Deelnemers Kunstroute 
 

Netty Armbrust;  Koepeloven 8;  Keramiek, brons, steen 

Gerard ter Heijne;  Koepeloven 4;  Schilderijen, tekeningen 

Maron Hilverda;  Hoofdstraat 9;  Schilderijen, tekeningen 

Ceciel Thuijs;  Hoofdstraat 49;  Keramiek, Schilderijen 

Betty van Rossem;  Martinusschool;  Schilderijen, tekeningen 

Wouter Veldhuizen;  Pelgrimstraat 66;  Brei-objecten 

Margreet Baars;  Pelgrimstraat 66;  Olie en aquarel 

Minka de Weerd;  Hoofdstraat 92;  Vilt, zilverwerk en eco-print 

Tiny Wentink;  Rijksweg 50;  Weven met wegwerpmaterialen 

Jan Verheijen;  Martinusschool;  Olieverfschilderijen 

Margreet Baars 

Minka de Weerd 

Wouter Veldhuizen 

Ceciel Thuijs 



 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend en 

eenvoudig te spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Alles over Gaanderen  

op één website 
 

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.  
 

Kunstroute Gaanderen 
14 oktober  van 11.00 - 17.00 uur 

Deelnemers Kunstroute 
 

Netty Armbrust;  Koepeloven 8;  Keramiek, brons, steen 

Gerard ter Heijne;  Koepeloven 4;  Schilderijen, tekeningen 

Maron Hilverda;  Hoofdstraat 9;  Schilderijen, tekeningen 

Ceciel Thuijs;  Hoofdstraat 49;  Keramiek, Schilderijen 

Betty van Rossem;  Martinusschool;  Schilderijen, tekeningen 

Wouter Veldhuizen;  Pelgrimstraat 66;  Brei-objecten 

Margreet Baars;  Pelgrimstraat 66;  Olie en aquarel 

Minka de Weerd;  Hoofdstraat 92;  Vilt, zilverwerk en eco-print 

Tiny Wentink;  Rijksweg 50;  Weven met wegwerpmaterialen 

Jan Verheijen;  Martinusschool;  Olieverfschilderijen 
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Jouw advertentie ook in 2300 Gaande-

rense brievenbussen... Plaats een 

Gaandertje.  

Speciaal voor particulieren. €4,00 per 

ca. 125 tekens (ca. 3 regels ).  
 

Mail je Gaandertje naar: 

gaanderbode@gmail.com 

Gaandertjes 
Vraag en aanbod voor particulieren  

Oppas gezocht? Ik (14) heb ruime erva-

ring. Voor kinderen van 1-11. Maximaal 

vier kinderen per gezin. 06-15637943 

Twee paardrijcaps te koop. € 10 per 

stuk. Voor een kind/tiener. Eén bruin, 

één zwart. 06-47829074. 
Hamsterkooi en diverse toebehoren te 

koop. € 15. Bel 06-47829074. 

Na ruim 6 jaar dirigent geweest te zijn 

kondigde onlangs Marjo Harmsen aan 

te willen stoppen bij Koor Liberate. 

Met haar vertrek verliezen we een ge-

dreven vakvrouw, die het koor zeer 

zeker naar een muzikaal hoger niveau 

heeft weten te tillen met al haar eigen 

zangervaringen. Tijdens een viering op 

29 september in de St. Martinuskerk 

en 30 september op het pleinenfeest 

zwaait zij voor de laatste maal het diri-

geerstokje. Koor Liberate zal gepast 

afscheid nemen van haar en samen 

wensen de Liberateleden Marjo succes 

met al haar nieuwe muzikale uitdagin-

gen. 

 

Nieuwe dirigent start 1 oktober 

Momenteel is het vaak heel moeilijk 

om aan vervangende dirigenten te ko-

men. Het bestuur van Liberate vond 

echter al binnen 2 maanden een opvol-

ger voor Marjo. Het is de heer Jan 

Schatorjé uit Doetinchem. Hij is een 

conservatorium geschoold muziekdo-

cent binnen het voortgezet onderwijs 

en daarnaast koordirigent van 3 ande-

re koren in de regio. Daarnaast is hij 

een begenadigd pianist. Jan is voor de 

St. Martinusparochie geen onbekende, 

hij dirigeerde aldaar het dameskoor en 

het Albertinumkoor. Hij zal met zijn 

vakkennis Liberate verder helpen op 

het door het koor ingeslagen pad. Li-

berate wenst hem veel succes op deze 

weg, een weg waarop hij zeker het 

nodige van zijn muzikaliteit zal toevoe-

gen. Jan begint bij Liberate met ingang  

van 1 oktober. 

 

Kom ook repeteren 

De repetitietijd van koor Liberate blijft 

hetzelfde; iedere vrijdagavond van 

19.30 uur tot 21.30 uur in de woonka-

mer van de St. Martinuskerk. Kom ook 

eens sfeerproeven, je bent van harte 

welkom. Koffie, thee, chocomel staan 

voor je klaar. 

 

Liberate in actie 

De komende man en de gaande vrouw 
29 en 30 september afscheid, 1 oktober welkom 

Zakken vol afval uit de bermen 

Tientallen zakken vol zwerfafval 

heeft de zwerfafvalbrigade sinds de 

start eind juni al opgehaald. Blikjes, 

flesjes, zakken, pakjes, van alles ko-

men ze tegen in en om Gaanderen.  

 

Een zekere bekende voedselafhaalke-

ten en een energiedrankleverancier 

zijn onder andere bijzonder sterk ver-

tegenwoordigd in het afval. Het is 

maar hoe je bekend wilt staan. Dank 

aan de vrijwilligers die de omgeving 

opgeruimd houden. Ook aan degenen 

die dat op eigen houtje doen.  

 

Brigade  

Die laatsten zijn trouwens van harte 

welkom om zich aan te melden bij de 

brigade. In principe verandert er niets, 

wel kun je op die manier delen wat je 

hebt opgeruimd bijvoorbeeld. Er zijn 

geen verplichtingen aan verbonden.  

 

Contact: Fred Pleyte, 06 51438555 

Er wordt nog altijd gewerkt door Pro-

Rail op station Gaanderen. Het open-

baar toilet is deze zomer geopend. 

Met een muntje van € 0,50 krijgt men 

toegang tot het toilet, dat ook toe-

gankelijk is voor mindervaliden. Ook 

is er ruimte voor het verschonen van 

kinderen.  

 

Het gebouwtje krijgt nu meer func-

ties. Zo worden de NS-

kaartautomaat en de oplaadpaal van 

Arriva onder de ruime overkapping 

geplaatst. Fijn bij slecht weer.  Ook 

posters met eventuele aanvullende 

reisinformatie komen aan het ge-

bouw te hangen. Zoveel mogelijk 

service op één plek.  

Servicepunt op station Gaanderen 

Agenda 

September 

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 Fietstocht Gaanderhuus 

29 sept  Het Gaanderens Mannenkoor doet Top 40! 

30 sept  Pleinenfeest Gaanderen 

Oktober 

1-7 okt 14.00-17.00 Ontmoetingsweek Gaanderhuus 

4 okt 12.00 Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending 

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

6+7 okt 11.00-17.00 Open Tuindagen (Pioenenweekend) Tuin De Zumpe 

14 okt 11.00-17.00 Kunstroute Gaanderen 

14 okt 12.30-17.00 12e Korenfestival Koor Janboel, Het Onland 

November 

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

8 nov 12.00 Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending 

December 

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

13 dec 12.00 Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending 

16 dec  
Kerstconcert, samen met Con Spirito mmv Green Valentine en 
Stephan Bos 

23 dec  
Kerstconcert Gaanderens Mannenkoor met Con Spirito, Lizzy Os-
sevoort en Stephan Bos. Dinxperlo 
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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 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 

Het afgelopen jaar is Sport- en cultu-

reel centrum de Pol in Gaanderen in-

tensief verbouwd. Nu de verbouwing 

klaar is, opende De Pol op zaterdag 1 

september haar deuren voor iedereen 

met een feestelijk Open Huis. Wie 

wilde kreeg een rondleiding, "ook op 

plekken waar je normaal gesproken 

niet komt". Er was van alles te doen 

voor jong en oud. De feestelijke mid-

dag is druk bezocht. 

Sport en cultuur 

De Pol verzorgde samen met de Gaan-

derense verenigingen een programma 

waarin van alles te doen was op cultu-

reel en sportief gebied. Er was een 

springkussen voor de kinderen. Je kon 

testen hoe snel jouw shuttle, volleybal, 

handbal of voetbal ging met een echte 

snelheidsmeter.  

 

Demonstraties 

Gymvereniging Tempo-

ra hield een demonstra-

tie turnen, het Saxo-

foonkwartet van Sym-

fonisch Blaasorkest 

Gaanderen (SBOG) gaf 

een concert en MPG 

presenteerde haar vere-

niging in beeld en ge-

luid. Ook Dansschool 

ACC Anique en het 

Gaanderens Mannen-

koor lieten van zich zien en horen.  

 

Werkgroep Witte Wanden  

Naast de diverse verenigingen die heb-

ben samengewerkt in de Commissie 

Open Huis is er ook een Werkgroep 

Witte Wanden actief. Doelstelling van 

de verbouwing was namelijk om meer 

‘licht en lucht’ in het pand aan te bren-

gen, maar nadat prijzenkasten en plan-

tenbakken weg waren deed het haast 

steriel aan. Vandaar dat er groep en-

thousiastelingen aan de slag is gegaan 

en met voorstellen is gekomen. Een 

deel daarvan is ook al uitgevoerd en 

was op 1 september te bewonderen.   

Veel belangstelling voor Open Huis bij de Pol 

Vorig jaar verkocht Maud Helming 

(foto) de meeste loten voor Miner-

va. Daarmee verdiende zij een 

mooie handbal. Ook dit jaar heeft 

Minerva uw steun hard nodig. Vanaf 

15 september komen de leden van 

Handbalvereniging Minerva uit 

Gaanderen weer langs de deur met 

de loten van de Grote Clubactie.  

 

Met de start van het nieuwe seizoen 

begint ook altijd de Grote Clubactie. 

Ook dit jaar gaan er weer een boel 

enthousiaste leden van Minerva op 

pad, zij vragen financiële steun voor 

hun club. Vorig jaar wist Minerva 

dankzij deze enthousiaste leden én 

donateurs een bedrag van maar liefst 

€ 1.368,- op te halen.  

 

Extra training voor de jeugdleden 

De financiële steun kunnen we goed 

gebruiken om iets terug te doen voor 

onze (jeugd)leden. Met dit geld kun-

nen we onder andere de zaterdagtrai-

ning organiseren. Daarbij krijgen onze 

jeugdleden een extra training waarbij 

de nadruk gelegd wordt op de tech-

niek, dit door middel van een combi-

natie van sport en spel. Gezien het 

enthousiasme op de 'vroege' zater-

dagochtend proberen we dit ook de 

komende seizoenen te realiseren.  

 

Maak kans op een prijs 

Daarbij heeft niet alleen HV Minerva 

voordeel bij de Grote Clubactie, tege-

lijkertijd maakt u ook kans op mooie 

prijzen!  De trekking van de Grote 

Clubactie is op 12 december en mis-

schien wordt u dan wel de winnaar 

van de hoofdprijs van €10.000! 

Handbalvereniging Minerva ver-
koopt loten voor de grote Clubactie 

Bouw tunnel onder spoor van start 
De voetgangerstunnel onder het 

spoor bij de Bielheimerbeek komt er 

dit jaar nog. De bouw gaat in sep-

tember van start.  

 

Het voetgangerstunneltje is een bij-

zondere oplossing. Er moest een veili-

ge oversteek komen voor wandelaars. 

Sinds de afsluiting van de onbewaakte 

overweg bij het Mullepad was  de wan-

delroute onderbroken. Om de aanslui-

ting op het Klompenpad bij de Water-

tapweg te kunnen maken wordt nu 

gebruik gemaakt van de bestaande 

onderdoorgang onder het spoor van 

de Bielheimerbeek. Daar wordt een 

tunneltje langs - of eigenlijk in - de 

beek gebouwd. Op de onderste foto is 

te zien hoe dat er ongeveer uit gaat 

zien.  

 

Met de realisatie zijn veel partijen ge-

moeid, zoals onder meer gemeente, 

provincie, ProRail en het waterschap 

en de eigenaar van de grond erom-

heen. Nu deze alles geregeld hebben 

begint aannemer Dusseldorp met de 

bouw. Het doel is in december klaar te 

zijn.  
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Van het buurtteam Gaanderen 

"De vrijwilligerscentrale is 

onderdeel van Buurtplein. 

Je kunt bij ons terecht met 

alle vragen die gaan over 

vrijwillige inzet. Bijvoor-

beeld: 

‘Ik ben momenteel werkloos, 

maar wil graag actief blij-

ven. Waar zou ik aan de slag 

kunnen?’ 

‘Ik ben secretaris van de 

voetbalvereniging en wil 

graag weten of ik de vrijwilli-

gers een vergoeding mag 

geven.’ 

Website 

Op onze website 

www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl  

plaatsen wij regelmatig artikelen die 

interessant zijn voor organisaties, bij-

voorbeeld over de nieuwe wet op pri-

vacy. Het meest bezocht is de vacatu-

rebank, waar organisaties vacatures 

plaatsen en vrijwilligers vacatures vin-

den. We hebben uiteenlopende vacatu-

res op het gebied van begeleiding, ad-

ministratie, bestuur, dierverzorging, 

educatie,  hulpverlening, pr en voor-

lichting, sport en spel, buitenwerk, 

kantinewerk en vervoer.  

We komen graag naar je toe! 

We vinden het belangrijk om organisa-

ties en vrijwilligers goed te leren ken-

nen. Zo sprak ik af bij het picknick-

bankje  in de Wehlse Broeklanden. Zit-

tend in het zonnetje leerde ik de passie 

van Henk voor natuur kennen en Henk 

de mogelijkheden van de vrijwilligers-

centrale”. 

Henk: “Als stichting Buur 

maakt Natuur zijn wij al 

enkele jaren bezig om 

landbouwgrond om te zet-

ten in natuurgebied. In 

Gaanderen gaat het om 

gebied de Koekendaal. Na 

een prettig kennismakings-

gesprek op 't Knapperslag 

met Jolien, hebben wij als 

stichting een tweetal vaca-

tures geplaatst op hun 

website. De eerste betreft 

een bestuursfunctie als 

secretaris en de andere was 

een oproep voor het kleine onderhoud 

van het natuur terrein op 't Knapperslag. 

Of dit resultaten op levert, moeten we 

nog afwachten. Maar het geeft in ieder 

geval de mogelijkheid om onze behoefte 

aan vrijwilligers vast te leggen op een 

toegankelijke en centrale plek”. 

Vrijwilligerscentrale Doetinchem 
“je kunt bij ons terecht voor alle vragen over vrijwillige inzet” 

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 pak-

ken, kun je terecht bij de Trefkuul. 

Het buurtteam staat voor je klaar! 

 

Ook worden vanuit de Tref-

kuul allerlei activiteiten georgani-

seerd waar je (vaak gratis of tegen 

lage kosten) aan mee kunt doen.  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

Iedere maandag kun je tussen 17.00 - 

18.30 uur binnenlopen tijdens De 

Gaanderbalie. Dat is hèt 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?  

Kivada 

De Kivada is inmiddels achter de rug. Bijna 300 

kinderen hebben kunnen genieten van de 

spannende avonturen van kapitein Rob en zijn 

matrozen. Het waren weer drie onvergetelijke 

dagen. Enorme dank aan alle vrijwilligers die 

hebben geholpen. Tot volgend jaar! 

 

Activiteiten in de Trefkuul 

De zomervakantie is weer ten einde en 

langzaam starten alle activiteiten in de 

Trefkuul ook weer op. Zien we je binnenkort 

op de Tieneravond of bij de Kidsclub? Je leest 

op Facebook wanneer we weer gaan starten! 

(Tieneravond Gaanderen / Kidsclub Gaanderen 

de Trefkuul).  

Iedere vierde maandag van de maand sluit de Vrijwilligerscentrale Doetinchem aan bij de 

Gaanderbalie, een plek waar inwoners terecht kunnen voor diverse vragen. Jolien Weevers 

is accountmanager vrijwillige inzet en vertelt wat de Vrijwilligerscentrale allemaal doet.  

Inspirerende evenementen 

Ieder jaar organiseren wij 

evenementen waarbij vrijwilligers, 

organisaties en het bedrijfsleven 

elkaar kunnen ontmoeten: 

Zaterdag 22 september 

Vrijwilligersmarkt: ben je 

nieuwsgierig welke organisaties er 

allemaal zijn en wil je vrijblijvend 

informatie? Kom gerust eens een 

kijkje nemen tussen 13:30 en 16:00 in 

het Amphion. 

Dinsdag 2 oktober  

Meet & Match Markt: heb je als 

organisatie advies nodig, of nieuwe 

kantine meubels? Kom  handelen en 

sla je slag! Meld je aan via de 

Doetinchemse Uitdaging. 

Maandag 19 november  

Helden om de Hoek: het waarde-

ringsevent in een nieuw jasje. Houd 

onze website en Facebook in de 

gaten! 

Foto: Jolien (rechts) van de Vrijwilligerscentrale bij de Gaanderbalie  

Vrijwilligerscentrale Doetinchem 

Terborgseweg 21 7001 GM Doetinchem 

0314 366 734 

www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl  

info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl  


