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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 

13 november 
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is  

8 november tot 12.00 uur 

Hoe eerder iets echter binnen is,  

hoe liever.  

Social media op 
scholen 

Kinderen groeien op in het digitale 

tijdperk. Social media zijn een deel 

van ons leven. Hoe vind je met je kind 

een goede balans tussen digitale me-

dia en zaken als sporten, lezen en tijd 

met elkaar? Buurtplein geeft voorlich-

ting en trainingen.  Pagina 8 

Miranda Meijer is Kind in Kracht coach, 

moeder en voormalig juf. Ze heeft een 

plek opgericht waar kinderen voor wie 

geen passende school is, zich wel kun-

nen blijven ontwikkelen.  

 

"Op 1 februari 2017 ben ik begonnen 

met het realiseren van inclusief onder-

wijs aan drie leerlingen die al onder 

mijn hoede waren. Dankzij de proble-

men in hun schoolloopbaan van mijn 

eigen kinderen en de mogelijkheden 

tot ontwikkelen die ikzelf daardoor 

kreeg, had ik een goed idee hoe het 

dan wel moest. Niet in 

het schoolsysteem 

passen wil niet zeg-

gen dat je geen on-

derwijs nodig hebt. 

Niet in het systeem 

passen en daar al ja-

renlang mee te ma-

ken hebben, heeft wel 

verstrekkende gevolgen. Inclusie - coa-

ching gecombineerd met onderwijs - 

en werken vanuit de mogelijkheden 

van het kind is het antwoord op de 

vraag: wat dan wel." 

Structuur, ontwikkeling en sociaal 

contact 

In het K.i.K. Atelier kunnen kinderen 

drie dagen per week terecht. Hierdoor 

hebben ze structuur, blijven ze   >>p.6  

Het is de laatste tijd regelmatig in het nieuws: kinderen voor 

wie in het onderwijs geen passende plek blijkt te bestaan. 

Duizenden kinderen gaan daardoor niet naar school in ons 

land. Daaronder zijn opvallend veel hoog-, meer- en creatief 

begaafde kinderen. In het hele land vallen deze kinderen erg 

vaak uit. Ook in de Achterhoek. En wat dan? In Gaanderen 

kunnen deze kinderen terecht bij het Kind in Kracht (K.i.K.) 

Atelier.  

Perspectief voor kinderen waar 'het systeem' tekort schiet 
Op 3 oktober hield het K.i.K. Atelier open dag op de nieuwe locatie aan de Steverinkstraat. Tijd voor een gesprek.  

Artikel door: Astrid van Beveren en Miranda Meijer 

Foto: werk van K.i.K. leerling Cato Gras 

"Ik ben weer thuis en het voelt nog 

steeds als een onwerkelijke droom, 

wat was dit een onwijs bijzonder 

avontuur. 

 

Drie dagen lang heb ik alles gegeven 

en boven mijn eigen verwachtingen 

gepresteerd. Tijdens de laatste wed-

strijddag had ik wat problemen met 

mijn software. Ik was niet de oorzaak 

van dat probleem, maar toch heeft dit 

mij uit mijn concentratie gehaald. De 

tijd werd bij ieder probleem stopgezet 

en uiteindelijk moest ik nog anderhalf  

uur langer door met de opdracht dan 

mijn concurrenten. Dat is lastig, voor-

al wanneer het eindsignaal klinkt en 

er feest uitbreekt op de wedstrijd-

vloer. Op dat moment heb ik mijzelf 

nog één keer proberen af te sluiten 

voor alles en iedereen. Ik heb het ge-

red om mijn werk binnen de tijd in te 

leveren. Van iedereen om mij heen 

kreeg ik complimenten  dat ik zo ont-

zettend kalm kon blijven, terwijl >>p.3  

Manon Sprenkeler uit Gaanderen is 
vierde van Europa geworden bij de 
wedstrijd Grafisch Ontwerpen op de 
Euroskills 2018 in Boedapest. De 
deelnemers van team Nederland 

hebben samen 15 medailles gewon-
nen voor onder meer bouwtimmeren 
en tuinaanleg. Manon vertelt over de 
bijzondere ervaring die dit grote eve-
nement was.  

"Het voelt nog steeds als een onwerkelijke droom" 
Manon Sprenkeler werd vierde bij de Euroskills 2018 in Boedapest 

Beste lezer,  

Elke zes weken maak ik met veel toe-

wijding de Gaanderbode, verzamel 

en schrijf berichten, maak de krant 

op en zorg dat hij gedrukt en ver-

spreid wordt. Dit kost mij telkens 

twee volledige werkweken. Ik doe dit 

vanuit mijn overtuiging dat de Gaan-

derense samenleving hier belang bij 

heeft.  

Als u de Gaanderbode waardeert 

vraag ik u te overwegen mij te steu-

nen door middel van een vrijwillige 

donatie. Elke bijdrage met de juiste 

bedoeling waardeer ik zeer.  
 

U kunt een bijdrage overmaken op 

IBAN NL22 TRIO 0254 6412 29 ten 

name van Tekst Oké, onder vermel-

ding van 'Bijdrage Gaanderbode'.  

Hartelijke groet, Astrid 

Overweeg een vrije gift 

Lampionnenoptocht 

Loop je ook mee op 10 november? 

Pagina 4 

Koop een pompoen 
en steun Iris 

Iris Reuterink heeft de ziekte Lyme. 

Omdat ze de kostbare behandeling 

zelf moeten betalen, bedacht Marian 

sponsoracties om te helpen  Pagina 3 
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He’j ’t al e heurt? 

 

 

 

 

Op 27 september, bij de start van 

de Week tegen Eenzaamheid, 

begon de ‘Hallo’ Zwerfpost 

challenge. Overal in de stad 

Doetinchem en in de dorpen 

Gaanderen en Wehl kun je 

sindsdien een zwerfpostkaart 

tegenkomen, op de meest 

verrassende plaatsen.  

 

Heb je zo’n kaartje gevonden? Zet er 

een leuke boodschap op en zorg dat 

iemand anders hem 

vindt. Bij iemand in de brievenbus 

doen of op de post doen mag 

natuurlijk ook! Als het kan, maak er 

dan ook een foto van en post het 

online met #erbijdoetinchem.  

Doe mee en bezorg iemand een 

glimlach. De Zwerfpost challenge is 

een initiatief van Coalitie Erbij 

Doetinchem. Niet alleen tijdens de 

Week tegen Eenzaamheid maar 

zeker ook daarna! 

 

Informatie 

www.komerbijindoetinchem.nl 

secretariaat@erbijdoetinchem.nl).  

Maak een ander blij met een kaartje 

Zwerfpostactie tegen eenzaamheid 

Olde koffie, ni'je koffie? As 't moar 

zwart is. 

 

Loat ik moar meteen met de deure in 

huus vallen: buurluu, i'j kunt neet met 

en ok neet zonder. Zo as ik 't zie ten-

minste. Ik heb zelf in mien leaven töt 

nu toe in verschillende buurten ge-

woond. En ervaren dat buurluu en 

koffie bi'j mekaar heuren. I'j hebt van 

die luu die zie'j liever kommen dan 

goan. Altied wat te drammen en te 

klagen, niemand dut 't goed. Van die 

luu woar i'j de koffie van gisteren veur 

bewaart. 

 

De tweede categorie is veur de koffie 

van vandage. Goeie mensen, niks op 

an te merken. Stoat altied veur ow 

kloar, denken zelfs veur ow en wet-

ten nog beter wa'j in de kaste hebt 

stoan as i'j zelf. 

 

En dan de laatste groep, ja, daarvoor 

zet je een kopje verse koffie. Dat zijn 

die buren waar je geen last van hebt, 

maar als je iets nodig hebt, weet je 

zeker dat je bij ze terecht kunt. Die 

van 'leven en laten leven'. Zie je el-

kaar, maak je een praatje. Zo af en 

toe een bakkie samen of een biertje, 

flesje wijn. Ben je meteen weer op de 

hoogte van alles. Dat was het dan. In 

iedere buurt vind je ze alle drie. Zorgt 

de een voor ontspanning in de buurt, 

de ander houdt de spanning erin. Ba-

lans, noemen ze dat. 

Maakt niet uit waar je woont, ze zijn 

er. In meer of mindere mate, extre-

men zijn er ook. Persoonlijk hou ik 

niet van mensen in hokjes verdelen, 

want er vallen er altijd wat buiten de 

boot, eh... de koffie. Het past ook 

eigenlijk nooit echt, zo'n hokje. Het 

praat echter wel makkelijk zo onder 

elkaar als je het er over hebt. 'Dat 

bunt van die luu.' Dankzij onze voor-

oordelen weten we tenminste waar 

we het over hebben, zo onder me-

kaar. Lekker makkelijk. Ach, en er zijn 

heel veel soorten koffie tegenwoor-

dig. Zo hebben we voor de buur op 

stand de latte macchiato of de cap-

puccino. Kan ook weer met koffie van 

gisteren, vandaag of vers. Likeurtje 

erbij om het extra feestelijk te ma-

ken. En dan ben ik de theeleuten nog 

vergeten. Dat is al een groep op zich. 

Met heel veel smaakjes. 

 

Ik heur ow al denken: wat voor koffie 

krieg i'j dan? Ik heb de indruk da'k 

meestal verse koffie krieg. Moar een 

cappuccino sloa ik ok neet af. En ik 

mot zeggen dat een likeurtje d'r in ok 

best smik. Hoewel ik now ff rustig an 

doe. Noa al dat bier met de kermis, 

zeg moar gerust Feestember, is afkic-

ken wel neudig. Dus de komende  

moanden alles zonder tik. Behalve 

dan as 't erg kold is. Dan geet een 

Schotse Winterthee d'r wel in. 

Ik lust ok best völle smaakskes thee. 

Sloa neet makkelijk wat af. 't Mik 

mien allemoal niks uut, as 't moar 

zwart is. Of gruun. Puur, zonder aller-

lei prut um 't zovölle mogelijk hetzelf-

de te loaten smaken. Dan kom i'j d'r 

achter dat gin enkele koffie of thee 

hetzelfde smik. Dus goa de buurte in 

en goa pruven. En as ze ow neet uut-

neudigen, neudig dan owzelf uut. 

Zeg moar dat het mot van mien. Of 

van de dokter, dat werkt ok. 

 

Heanig an en rap wa!* 

 

Klein Thuusken (en *Herman Finkers) 

SP-statenlid Peter de Vos uit Gaande-

ren is voorgedragen als kandidaat-

lijsttrekker voor de SP bij de provincia-

le Statenverkiezingen van 20 maart 

2019. Peter is al 7 jaar Statenlid en is 

nu drie jaar voorzitter van de SP-

fractie in Gelderland. Op 1 december 

wordt de kandidatenlijst definitief.  

 

'Investeer in een rechtvaardiger sa-

menleving' 

Als Statenlid heeft hij zich ingezet voor 

behoud van bibliotheken en voor meer 

geld naar amateur- en breedtesport. 

Ook voerde hij samen met Achter-

hoekse SP-ers jarenlang actie voor 

dubbelspoor in de Achterhoek. Peter 

vindt dat het provinciebestuur een veel 

socialer gezicht moet krijgen: "Kijk wat 

je als overheid met een dikke bankre-

kening kan doen om de samenleving 

wat eerlijker en rechtvaardiger te ma-

ken. De provincie Gelderland zit op 

een spaarpot van ruim vier miljard eu-

ro. Met slechts een klein deel daarvan 

zou je kunnen investeren in sociale 

huurwoningen, beter openbaar ver-

voer of meer natuur."  

 

Peter de Vos houdt in Gaanderen on-

der andere de Facebookpagina Akker-

mansbeek Gaanderen bij.  

Peter de Vos kandidaat-lijsttrekker SP Gelderland 

Het Gaanderens Koor Janboel houdt 

zondag 14 oktober alweer het twaalfde 

Korenfestival in Het Onland. Gast-

koren zijn Gemengd Gezelligheidskoor 

Schouder aan Schouder uit Ruurlo en 

Gezelligheidskoor De Aladna’s uit 

Aalten. De middag begint om 12.30. 

Om 17.00 uur sluiten de koren de 

middag af met een samenzang van alle 

drie koren én het publiek.  

Het festival is gratis toegankelijk, 

mede dankzij een aantal sponsoren.  

Koor Janboel houdt 12e korenfestival 
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Winnaar kermispuzzel 
De kermispuzzel was wat moeilijker op 

te lossen dan de zomerpuzzel. Er ston-

den namelijk twee fouten in. Gelukkig 

heeft toch een heel aantal mensen 

hem opgelost. Sommigen hebben ook 

de fouten benoemd.  

 

De oplossing was 'het dorp host en 

swingt'. De fouten waren: 'hossen' 

stond niet in de 

lijst en 'swingen' 

stond in de puz-

zel als 'swigen'.  

 

Deze keer even geen puzzel. De win-

naar - geloot uit alle inzendingen - is 

Nina Rosa van Hal. Veel plezier met je 

lunch  bij 't Binnen! 

Koop een pompoen en steun Iris' behandeling 
tegen Lyme  

De buurt in 
Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen 

dorpsbewoners voor het voetlicht.  

De 'ober' in de maand 

Pelgrim zoekt enthou-

siaste vrijwilligers! 

Iris uit Gaanderen is 28 jaar en lijdt al 

ruim tien jaar aan de ziekte van Ly-

me. Na vele onderzoeken, (foute) 

diagnoses en behandelingen in Ne-

derland was ze na acht jaar 

'uitbehandeld'. Iris en haar vader 

vochten echter door. Zo kwam Iris 

uiteindelijk in Frankfurt terecht voor 

stamcelbehandeling. Deze behande-

ling moeten ze helaas zelf betalen, 

een bedrag van tienduizenden euro's.  

 

De eerste behandeling is inmiddels 

gedaan omdat het echt niet langer kon 

wachten. De vooruitzichten lijken nu 

goed. Omdat het tweede gedeelte nog 

komen moet en ze voorlopig ook nog 

medicijnen nodig heeft, heeft Iris geld 

nodig om de stamcelbehandeling voort 

te kunnen zetten.  

 

Koop een pompoen 

of doneer 

Marian Massen is aan 

de Warnersstraat 6 

met de verkoop van 

pompoenen gestart. 

De opbrengst gaat 

naar de behandeling 

van de ziekte van 

Lyme voor Iris. Dat is 

niet het enige dat 

Marian doet om geld 

op te halen voor Iris. Ook rent ze sa-

men met haar jongste zoon de Mont-

ferland Run op 2 december. Hiermee 

probeert ze sponsorgeld binnen te ha-

len dat ook weer voor Iris bedoeld is. 

 Wil je ook iets 

doen?  

Wil jij ook iets doen 

om Iris te helpen? 

Koop dan een pom-

poen of sponsor Ma-

rian en haar zoon bij 

de Montferland Run. 

Ook kun je recht-

streeks doneren via 

doneeractie.nl, zoe-

ken op Iris Lyme. Op 

de Facebookpagina 

'Help mee en geef Iris 

haar leven terug' vind je een verslag 

van de behandelingen en meer over 

Iris. Wie helpt Iris haar leven weer terug 

te krijgen en weer gewoon te kunnen 

genieten?  

Woonzorgcentrum de Pelgrim zoekt 

vrijwilligers voor diverse activitei-

ten. De circa tachtig vrijwilligers bij 

de Pelgrim leveren een grote bijdra-

ge aan het welzijn van de bewoners 

van de Pelgrim.  

 

Heeft u affiniteit met ouderen en 

vindt u het leuk om betrokken te zijn? 

Vindt u het leuk om samen een wan-

deling te maken, een spelletje te doen 

of een praatje te maken? Dan is vrij-

willigerswerk bij de Pelgrim aan de 

Blikslagerstraat 6 in Gaanderen mis-

schien iets voor u.  

 

Interesse? Neemt u dan contact op 

met Nancy Gierkink, welzijnscoördi-

nator Sensire, 06 - 30583267, 

n.gierkink@sensire.nl 

vervolg van p.1 

de software mij telkens weer in de 

steek liet. Vanbinnen had ik inmiddels 

het kookpunt bereikt, toch wilde ik dit 

niet aan de buitenwereld tonen. 

 

Vooraf hoorden we al dat het een in-

tensieve week zou worden. Ik heb het 

onderschat maar kan nu niets anders 

dan het beamen. De hele week lang 

heb ik geen hap door mijn keel gekre-

gen. Het eten was weliswaar ook niet 

denderend, maar ik had ook gewoon 

geen honger. ’s Avonds lag ik vroeg in 

bed en ’s ochtends stond ik misselijk 

op. Toch vond ik op de werkvloer tel-

kens de kracht om weer tot het uiter-

ste te gaan, vergat mijn vermoeidheid. 

Thuis liet de weegschaal zien dat ik 

deze week maar liefst 3 kilo ben afge-

vallen. Nu begrijp ik het begrip top-

sport. Je haalt het maximale uit je kun-

nen. 

 

De hele week heb ik me verbaasd over 

de grootte van dit event. In drie dagen 

tijd zijn er 100.000 bezoekers geweest. 

Deze mensen keken op nog geen halve 

meter afstand mee over mijn schou-

ders. Landen als China en Korea filmen 

onze wedstrijden om deze in eigen 

land te kunnen analyseren, onvoorstel-

baar vind ik dat. Om nog maar niet te 

spreken over de openings- en sluitings-

ceremonie. Een Arena vol mensen die 

naar ons komen kijken, onwerkelijk 

gewoon.  

 

Uiteindelijk heb ik de 4e plek behaald 

plus de medal of excellence, die bete-

kent dat ik bovengemiddeld heb ge-

presteerd. Toen ik naar Boedapest 

afreisde had ik stiekem één doel: goud. 

Toch voelt de vierde plaats niet als 

falen. Ik voel me juist winnaar: ik was 

de beste van Nederland en nu ben ik 

ook nog boven tien anderen in Europa 

geëindigd.  

 

In een half jaar tijd heb ik meer geleerd 

dan in vier jaar school. Ik heb mijn 

techniek naar een hoger niveau weten 

te tillen, mijn sociale vaardigheden een 

boost gegeven en meer gedaan dan ik 

dacht dat ik in me had. Ik heb nieuwe 

vrienden gemaakt en dit alles heeft 

geweldige dingen voortgebracht. Het 

voelt als een vierde plaats met een 

gouden randje. De wedstrijd bood wei-

nig ruimte aan conceptueel en creatief 

denken, terwijl dat juist sterke kanten 

van mij zijn. Vooral techniek werd be-

oordeeld en daardoor ben ik alleen 

maar trotser op mijn plek. Met slechts 

twee punten meer had ik zelfs het po-

dium bereikt. Maar het gaat om het 

beste in jezelf naar boven halen. Dat 

heb ik gedaan."  

Beste Gaanderenaren, 

 

Zo …”oktober”... de rust is trug int 

darp... Karmis, Pleinenfeest... wej hebt 

ut weer oaverleaft. De “ober” in de 

maond dus een klein biertje mag al 

best weer.  

 

In oktober begint ut ook serieus weer 

vrog duuster te worden,  wej wandelt 

rustig door de avond... lup doar Mark 

ook langs de stroate... 

Onze neje koning Mark Limbeek. 

Mark woont an de Kerkstraot en hef 

een eigen bedrief in personeel, en dut 

an arbeidsbemiddeling … moar dat 

terzijde... 

Hej vind het koningsschap een gewel-

dige beleavenis. Toen de vogel deraf 

was kwamen familie buren en vrienden 

nog ff snel de tuin versieren, et hele 

dorp kwam in beweaging...dat was 

geweldig aldus Mark. 

Mark hef al jaoren den vogel zitte te 

bekieke, want hej woont ter tegeno-

aver, toch het ut nog 20 jaor geduurd 

veurdat hej de vogel deraf had. 

Wej vroegen um of de vrouw ut ook 

leuk vindt. "Ja tis genieten met volle 

teugen!"  De kids zegge now tegen 

iedereen dat ze prinsen en prinses 

bunt. 

Had um nog gevraagd of hej nog ande-

re hobby's had dan de kermis en waar-

empel da hebt ze, ze gaot ter in de 

vreje uurtjes graag op uut hier in Ne-

derland.  

Een fris koningspaar hier in Gaanderen 

das hatstikke mooi! We groeten de 

koning en goat wieter . 

 

De aovonden worden korter en wej 

goat op huus op an, de kachel weer 

een tandje hoger en veur daj ut wet is 

ut weer winter. 

Dennis is bezig um te stoppen met 

roken.. 

das een hele strijd ai vanaf zonbetjen 

oew 14e hep liggen paffen, stiekeum in 

de ferrobult, maor das een ander ver-

haal. 

Dennis en iedereen hier in Gaander die 

ook probeert te stoppen, 

vul succes en tot de volgende.  

"Ik heb meer gedaan dan ik dacht dat ik in me had" 



 

Minibieb erbij in Gaan-

deren 

Sinds 1 september staat er een nieuwe Mini-

bieb in Gaanderen. Aan de Warnersstraat 6 

staat een mooi kastje met boeken die ieder-

een gratis mag lenen of omruilen tegen een 

ander boek. De Minibieb is voor iedereen. 

Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boe-

ken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw 

boekenkast toe. Zo kunnen we van elkaars 

boeken genieten. Veel leesplezier! 

Wegens privéomstandigheden slaan we de ru-

briek De hobby van... een keertje over. Je kunt je 

wel melden:  

 

Knutselen op  
woensdagmiddag 
bij Kidsclub Gaan-

deren 
 

10 okt: we gaan proberen een 

grappige vogel te maken. Neem 

zelf een fles mee. 

17 okt: de wintermaanden ko-

men eraan, wij maken mama blij 

met een sfeerhuizenrij voor het 

raam  

24 okt: in de koude maanden is 

het tijd voor een spelletje. Do-

mino en dan zelf gemaakt  

31 okt: jaaaaaa het is halloween.  
 

Voor wie:  Kinderen van 6 tot 9 

jaar  

Wanneer:  Elke woensdag 

Waar:  De Trefkuul, Pelgrim-

straat 59A  

 Gaanderen   

Hoe laat:  van 14.30 uur tot 

16.00 uur 

Tel:  (0315) 760 010  

Kosten:  1 euro 

 

Wil je weten wat er hierna op de 

agenda staat?  

Neem dan een kijkje op onze  

facebookpagina! 

www.facebook.com/

trefkuulkidsclub 

Een echte bouwkeet 

op school 
De kinderen op basisschool Wis en Wierig hou-

den zich sinds 1 oktober bezig met het thema 

Bouwen en Wonen. Vanuit thematisch werken 

gaan kinderen onderzoekend bezig met allerlei 

zaken om zich heen. Zo kregen de groepen 5 

tot en met 8 een wandeltocht door Gaanderen 

vanuit Sportservice. De groepen 1 tot en met 4 

zijn de aankomende weken echte bouwvak-

kers! De juffen zijn alvast begonnen en hebben 

een prachtige bouwplaats gemaakt. Inclusief 

schaftkeet, echte boormachines en uiteraard 

bouwmateriaal.  

 

Schrijven naar Singapore 
Ook op Wis en Wierig gaat de kinderboeken-

week van start. Het thema van dit jaar is 

Vriendschap. Hoe gaaf zou het dan zijn om con-

tact te maken met kinderen in een ander land? 

Dit dachten wij dus ook! Groep 8 gaat corres-

ponderen met Nederlandse kinderen in Singa-

pore, die op een Internationale school zitten. 

Hoe zou het leven daar zijn? Wij komen er 

snel achter!  

De koude en donkere dagen breken weer 

aan. Dit betekent ook dat de lampion-

nenoptocht weer voor de deur staat! 

Haal dus de lampionnen uit de kast en 

loop gezellig mee met de lampionnenop-

tocht in Gaanderen. Alle kinderen zijn 

welkom om samen met het Schuttersgil-

de mee te lopen met de lampionnen. 

Voor een lampion dient zelf gezorgd te 

worden.  

 

De route start zaterdag 10 november om 

18.30 op de parkeerplaats aan de Rijks-

weg - hoek van Damstraat. Na afloop 

staat er een heerlijke beker warme cho-

comelk en koek klaar!  

 

ROUTE  

Start: Rijksweg/hoek van Damstraat – 

Rijksweg – Akkerstraat – Montagestraat 

– Blikslagerstraat – Hoofdstraat – Korte 

Huitinkstraat – Lange Huitinkstraat – 

Pelgrimstraat – Clubgebouw St. Martinus 

Gaanderen  

Loop mee met de 

Zaterdag 10 november 18.30 uur 

Klimbos is  
vernieuwd 

Het klimbos voor kinderen in Gaanderen is 

vernieuwd. Het klimbos  was aan vervan-

ging toe omdat sommige delen kapot wa-

ren. Nu het nieuwe parcours klaar is kun je 

er weer veilig spelen.  

 

Waar is het klimbos 

Wie niet weet waar het klimbos ligt: het ligt 

tussen de Rijksweg ter hoogte van de over-

weg Kerkstraat en het Akkermansbeekpark.  

 

Wat vind jij van het nieuwe klimbos? 

Heb jij al in het vernieuwde klimbos  ge-

speeld of ga je er spelen? De Gaanderbode is 

benieuwd hoe je het nieuwe klimbos vindt. 

Dat kun je laten weten met een mailtje naar: 

gaanderbode@gmail.com.  

Foto: De Plaatjesmaker 

De hobby van… 

Oproep 

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.  



 

Herfst in aantocht 

En achter de gespreide mantel van St. Augustinus ont-

sproot deze enorme paddenstoel aan de bast van een 

acacia. De herfst is in aantocht....     De Plaatjesmaker 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Zwerfafval 
Een veel gehoord excuus om afval maar 

gewoon op straat of in het bos te dumpen 

is, dat er tegenwoordig bijna nergens 

meer prullenbakken staan. En de prullen-

bakken díe er staan puilen uit. En dan 

hoef je je rotzooi kennelijk niet mee naar 

huis te nemen, maar gooi je het buiten 

weg. Hier echter staat zo'n sporadische 

prullenbak waar nog wel wat bij in kan, 

maar eh... ? 
Foto: De Plaatjesmaker 

De hobby van… 

Oproep 

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.  
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Jouw advertentie ook in 2350 Gaande-

rense brievenbussen? €4,00 voor 125 

tekens (3 regels). Daarna per 125 tekens 

€3,00 extra. gaanderbode@gmail.com 

Gaandertjes 
Vraag en aanbod voor particulieren  

Te koop: Kinderlogeerbedje met extra 

matrasje Euro 7,50, fietsendrager Twin-

ny Load Euro 15,00, caravanpyama (1 x 

gebruikt) Euro 15,00, puzzel 2x 1000 st., 

48-67 cm. Janneke Brinkman, puzzel 

2000 st., 68-96 cm. Marjolijn Bastin. 

Telefoon: 0315-329775.  

Te koop: Motor BMW R1150GS / 

kleur:zilvergrijs / bouwjaar 2002 / in zeer 

nette staat / Bel 06-39246564  

vervolg van p.1 

bezig met hun ontwikkeling en hebben 

ze sociaal contact, ook erg belangrijk, 

benadrukt Miranda. "Veel kinderen die 

thuiszitten of thuis leren zien weinig 

andere kinderen. Dat kan leiden tot 

eenzaamheid en psychische problemen 

zoals depressie. Ook zijn ze in hun 

schoolverleden vaak gepest of buiten-

gesloten. Hier hebben ze wél een klik 

met elkaar. Ze maken daardoor einde-

lijk deel uit van een sociale 

groep. Ook buiten het Atelier 

gaan ze met elkaar om. Ze vin-

den hier de vrienden die ze op 

school niet hadden, omdat ze 

zo 'anders' waren." 

 

Het lijkt wel een hype: ineens hoor je, 

ook in de media, van alles over de 

uitval van hoogbegaafde kinderen op 

school. Hoe zit dat?  

"Jarenlang wisten ouders niet beter 

dan dat er met hun kind iets mis moest 

zijn. Met als gevolg allerlei onderzoe-

ken, diagnoses en een kind dat toch z’n 

draai maar niet vindt. Dankzij social 

media vinden ouders uit het hele land 

met soortgelijke problematiek elkaar 

nu en blijken er honderden tot duizen-

den hoogbegaafde kinderen op school 

uit te vallen. Ze gedijen niet in het 

school- (en vaak ook zorg)systeem. 

Goede onderwijsoplossingen komen 

lastig van de grond binnen het sys-

teem. Dit komt omdat deze creatief 

begaafde kinderen hersenen hebben 

die totaal anders werken. Dat heeft 

consequenties voor opvoeding, onder-

wijs, hulpverlening, kortom alles."   

 

Wat gebeurt er dan met hen?  

"Vaak gaan ouders uiteindelijk maar 

met thuisonderwijs aan de slag. Intus-

sen hebben de kinderen flinke deuken 

opgelopen." Miranda doelt op proble-

men waarmee deze kinderen - en hun 

ouders - veelvuldig te maken krijgen op 

school. Onbegrip van 

leerkrachten, een bui-

tenbeentje zijn in de 

klas. Verveling in de 

schoolbanken, ten on-

rechte bestempeld als 

gebrek aan motivatie 

of zelfs aan respect. 

"Ze zijn van de ene 

naar de andere school 

gegaan en uiteindelijk 

'faalden' ze overal. Ze 

krijgen het idee dat het 

aan hen ligt. Dat wordt versterkt door 

veel professionals die gaan kijken wat 

er mis is met het kind omdat het niet in 

het systeem past. 'Niet normaal zijn' 

noemen ze dat dan.” 

 

Alternatieven voor thuiszitten 

Nu duidelijk wordt dat het geen inci-

dentele 'probleemgevallen' zijn maar 

een samenhangende groep waar het 

onderwijssysteem niet op aansluit, zie 

je ook steeds meer initiatieven om de-

ze kinderen beter op te vangen. "Na 

jarenlange frustraties teleurgesteld 

thuis komen te zitten en in een isole-

ment raken, dat gun je geen kind. Zo-

dra ouders besluiten dat er niets mis is 

met hun kind en het alle ruimte geven 

zich op zijn eigen manier te ontwikke-

len, vinden zij elkaar. Online, offline. 

Gelukkig ook weten steeds meer ou-

ders, hulpverleners en soms ook scho-

len, oplossingen te vinden om dit gat te 

dichten. Het K.i.k. Atelier is er één van. 

Ouders uit de wijde omtrek melden 

zich hier nu." 

 

Wat maakt dat het hier wel lukt? 

"Enerzijds de locatie: 

zeer rustig, landelijk 

gelegen, veel ruimte. 

Rust, ruimte en moge-

lijkheden, precies wat 

de creatief hoogbe-

gaafde, hoogsensitieve 

leerlingen nodig heb-

ben om tot ontwikke-

ling te kunnen komen. 

Anderzijds uiteraard de 

coaches,  mensen die 

begrijpen waar ze van-

daan komen en die hen 

de tijd geven te her-

stellen en uiteindelijk 

het beste uit zichzelf te 

halen." 

 

Wat is dan de kern van jouw aanpak? 

"Ik ga er in de eerste plaats vanuit dat 

er niets mis is met het kind en de ou-

ders. Een kind doet wat het doen moet. 

Ouders doen altijd het beste wat ze 

kunnen op dat moment. Dat geldt ook 

voor de coaches in het Atelier. Die zijn 

geen haar beter dan ouder en kind," 

knipoogt Miranda. "Belangrijk is dat we 

met elkaar omgaan op basis van gelijk-

waardigheid. Het verschil zit ‘m in de 

rol die je vervult: een kind hoort zich als 

kind te gedragen, een volwassene vol-

wassen. Mijn leerlingen hebben zich 

echter jarenlang volwassener moeten 

gedragen dan de volwassenen. Dat 

wringt. Ze nemen veel te veel verant-

woordelijk heden op zich. Ik help ze 

bewust te worden wat wel en niet hun 

verantwoordelijkheid is," legt Miranda 

uit. "Zodra dat duidelijk is kunnen ze 

zelf keuzes gaan maken. We volgen de 

leerlingen en dagen hen uit een volgen-

de stap te maken. Het leuke vind ik, dat 

zij vaak een andere stap maken dan ik 

me bedacht heb. Dan denk ik 'oh? Gaan 

we díe kant op?' Ik leer van hen. Als 

reguliere leerkracht had ik daarvoor 

soms weinig speelruimte." 

 

Kunnen kinderen die wel op school 

zitten hier ook begeleiding krijgen? 

"Zeker, ook kinderen die aanvullend op 

het regulier onderwijs een ontwikkel-

plek zoeken zijn welkom. Bovendien 

bieden we ontwikkelplekken voor jon-

geren die vast lopen, jongeren die vaak 

wel een diploma hebben maar niet ver-

der komen richting een baan en een 

zelfstandig leven. Sommigen hebben al 

een uitkering en willen hier graag van-

af. Zij willen net als ieder ander ge-

waardeerd worden om wat ze kunnen, 

weten. Het beste halen uit henzelf." 

"Ze vinden hier de vrienden die ze op school jarenlang niet hadden" 

Agenda 

In het afgelopen jaar vonden bij zaal 

Hartjes een aantal gezellige dansmid-

dagen plaats. Dat was een groot suc-

ces. Daarom organiseert het Gaander-

huus op zondag 28 oktober weer een 

middag voor iedereen die van dansen 

en/of gezelligheid houdt.  

 

De muziek wordt verzorgd door Heiny 

Haverdil, die zijn sporen in de muziek-

wereld heeft verdiend. Hij neemt u 

mee naar muziek uit de jaren zestig, 

maar ook hedendaagse toppers zullen 

niet ontbreken. Wil je weer eens lekker 

dansen op livemuziek of gewoon van 

een gezellige middag genieten? Er is 

geen leeftijdsgrens. Kom alleen of met 

partner of met buren of vrienden: 

 

Van harte welkom zondag 28 oktober 

tussen 14.00 en 17.30 uur. De entree 

bedraagt € 5,00 incl. een consumptie. 

Opnieuw de voetjes van de vloer 
 Dansen bij Hartjes met het Gaanderhuus 

De gemeente Doetinchem vermeldde 

op 3 oktober dat zij een drank- en ho-

recavergunning verleend heeft aan een 

nieuw eethuis voor het horecapand 

gelegen aan de Hoofdstraat 28 A in 

Gaanderen. Dit adres staat bij de 

Gaandernaar beter bekend als het al-

weer een poosje leegstaande eethuis 

Hamza Baba. Zou dat betekenen dat 

we binnenkort op deze prachtige loca-

tie weer kunnen genieten van een di-

ner en een drankje?  

Nieuwe horecavergunning verleend 

Foto: De Plaatjesmaker 

"Het leuke vind ik, dat zij vaak 
een andere stap maken dan ik 

me bedacht heb." 

"Ze vinden hier de vrienden 
die ze op school jarenlang 

niet hadden" 

Onderwijsmateriaal op het K.i.k. Atelier 

Foto: werk van Nicky Aalbers 

Foto: werk van Lars Meijer 

Oktober   

14 okt 11.00-17.00 Kunstroute Gaanderen 

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

15 okt 17.00-18.30 Spreekuur Deskundig adviseur WAO-club, Gaanderbalie, Trefkuul 

22 okt 17.00-18.30 Spreekuur Vrijwilligerscentrale, Gaanderbalie, Trefkuul 

28 okt 14.00-17.30 Dansen bij Hartjes 

November   

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

2 nov 20.00 u Theaterconcert Lads 'n Lassies, Boogie Woogie Winterswijk, € 17,50 

8 nov 12.00 u Gaanderbode kopij en advertenties uiterste inzending 

10 nov 18.30 u Lampionnenoptocht, start bij Rijksweg-hoek van Damstraat 

12 nov 17.00-18.30 Spreekuur VIT-hulp bij mantelzorg, Gaanderbalie, Trefkuul 

19 nov 17.00-18.30 Spreekuur Deskundig adviseur WAO-club, Gaanderbalie, Trefkuul 

26 nov 17.00-18.30 Spreekuur Vrijwilligerscentrale, Gaanderbalie, Trefkuul 
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Colofon 
Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave van 

Tekst Oké. 

Redactie & vormgeving 

Astrid van Beveren 

Vaste rubrieken door: 

Dennis Centen & Jos Salemink, Edith 

van Groningen, Miranda Meijer-

Thuis. 

Cartoon 

Willem Meijer 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2018 Tekst Oké 

Bereikbaarheid Redactie 

Website: www.gaanderbode.nl 

E-mail: gaanderbode@gmail.com 

Telefoon/Whatsapp: 06-47829074 

Facebook @Gaanderbode 

Met de verrassende combinatie van 

theater en Ierse folkmuziek won de 

Gaanderens-Doetinchemse folkband 

Lads  'n Lassies op 8 september de 

publieksprijs van de Amphion Open 

Finale. Daar gaven ze een voorproef-

je van hun nieuwe theaterconcert. Op 

vrijdagavond 2 november spelen ze 

de volledige voorstelling: Good Folk! 

 

Vanaf 20.00u staan de Lads 'n Lassies 

op de planken in Cultuurcentrum 

Boogie 

Woogie te 

Winterswijk. 

Tijdens het 

theatercon-

cert Good 

Folk! neemt 

de band het 

publiek mee 

naar de O'Do-

noghue's Pub in Dublin. In deze pub 

hielden de Dubliners in de jaren zestig 

hun eerste optredens. 

 

Folkmuziek in pubsetting 

De band brengt in deze gezellige, on-

gedwongen pubsetting een mix van 

bekende Ierse- en Schotse folksongs, 

leuke anekdotes en verhalen achter de 

bekende folknummers. Ze spelen zo-

wel traditionals als modern folk, alles in 

een vertrouwd Lads 'n Lassies jasje. De 

afwisseling van vrolijke muziek en seri-

euze muziek met een knipoog, humor 

en een nu en dan opzwepende feest-

stemming, maken deze voorstelling 

van Lads 'n Lassies uniek.  

 

Whisky proeven 

Na afloop van het theaterconcert kan 

de bezoeker tegen betaling genieten 

van diverse Ierse- en Schotse whisk(e)

y's van Slijterij Proef, Beleef en Geniet 

(Voorheen Wal25).  

 

Tickets kopen 

Tickets voor dit theaterconcert kosten 

€17,50 (incl. pauzedrankje). De tickets 

zijn (nu nog) online nog te bestellen 

via: www.ladsnlassies.nl. Ook zijn ze te 

koop bij: Boogie Woogie Cultuurcen-

trum Winterswijk, Slijterij Proef, Beleef 

en Geniet Winterswijk en Haarstudio 

Gerald, Winterswijk. Wees er op tijd bij! 

Lads 'n Lassies op de planken met Good Folk!  
Theaterconcert op 2 november in Boogie Woogie Winterwijk 

Het Gaanderhuus was de eerste 

week van oktober elke dag open 

met een mooi programma. Deze 

week stond namelijk landelijk in het 

teken van eenzaamheid. 

  

Ze zijn op maandagmiddag begonnen 

met het onthullen van het nieuwe 

biljart. De eerste spelletjes zijn er al 

op gespeeld. Ook hebben ze in deze 

week herfstkransen en allerlei hobby- 

en knutseldingen gemaakt. Er is ge-

noten van een fotowandeltocht, een 

fietstocht, huifkartocht, spelletjes, 

muziek en allerlei andere gezellige 

momenten. De koffie en thee stonden 

de hele week klaar met iets lekkers en 

daarna een lekker drankje. Verder 

was het de hele week mogelijk oude 

foto’s van Gaanderen te bekijken. In 

het weekend hebben ze met zijn allen 

een high tea gemaakt en op zondag 

van de welbekende oud hollandse 

poffertjes genoten. Dit alles met veel 

muziek, karaoke en gezelligheid. 

  

Het Gaanderhuus kijkt terug op een 

goedbezochte week. Bent u er niet 

geweest en wilt u ook graag kennis-

maken met de vele activiteiten, dan 

bent u elke woensdag van 10.00 tot 

12.00 u en elke vrijdag van 14.00 tot 

16.00 u van harte welkom bij het 

Gaanderhuus aan de Hoofdstraat 11a.  

Gezellige week te-

gen eenzaamheid 

De tunnelbak voor voetgangers on-

der het spoor bij de Bielheimerbeek 

wordt aangelegd. Na een lange voor-

bereiding met vele hobbels en extra 

uitdagingen, is het eindelijk zover. 

Eind november is de beoogde opleve-

ring.  

 

In de nacht van maandag 17 op dinsdag 

18 september en de nacht erna vonden 

de eerste grote transporten plaats naar 

de overkant van het spoor. Hiervoor 

werd 's nachts het spoorbaanvak afge-

sloten, zodat er geen hinder voor en 

door treinverkeer was.  

 

Afstemming met Gaanderen 

Met de aannemer Dusseldorp heeft de 

gemeente een aantal afspraken ge-

maakt om de uitvoering zo goed mo-

gelijk af te stemmen op de plaatselijke 

situatie:  

- Alle vrachtverkeer rijdt via de Gaan-

derenseweg en de Hoofdstraat. Dit is 

nodig omdat de brug op de route Hul-

leweg - Watertapweg een beperkte 

aslasttoelating heeft. 

 

- De aannemer is ermee bekend dat er 

een school aan de Watertapweg zit. De 

aannemer houdt zoveel mogelijk reke-

ning met de schooltijden. Tijdens begin 

en eindtijden van school zijn er zo min 

mogelijk vrachtwagenbewegingen. 

 

- Elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 

uur is er een inloop in de bouwkeet aan 

de Watertapweg ter hoogte van de 

Bielheimerbeek. Hier kunt u terecht 

met vragen over de uitvoering. 

 

- Voor klachten, bijvoorbeeld over 

vrachtwagens of andere 

klachten aangaande de uit-

voering van de bouw, kunt 

u contact opnemen met de 

uitvoerder van Dusseldorp: 

Vincent Nibbelink, telefoon 

06-82108665. 

 

In week 42, de week van 15 

oktober, wordt ook weer 

materiaal over het spoor 

gebracht. Ook dan wordt 

het baanvak tijdelijk afge-

sloten voor treinverkeer. 

 

Samenspraak gemeente 

en Dorpsraad 

De aanleg van de tunnelbak 

is het resultaat van ge-

sprekken die de afgelopen 

jaren hebben plaatsgevonden tussen 

de gemeente, de Dorpsraad en omwo-

nenden. De sluiting van het klaphek 

over het spoor bij het Mullepad, in 

2016, leidde tot dit alternatief, zodat 

wandelaars een doorgaande wandel-

route behouden.  

 

Ontwikkeling Watertap door werk-

groep Rivierduinen 

De aanleg van de tunnelbak onder het 

spoor gaat gepaard met de inrichting 

van het gebied aan de zuidzijde van het 

spoor. Dit project, de Ontwikkeling van 

Watertap, voert aannemer Bulten van-

af eind september uit. De ontwikkeling 

van dit gebied is in beheer van Buur 

Maakt Natuur, door de werkgroep Ri-

vierduinen. Wil je hierover meer we-

ten? Kijk dan op 

www.buurmaaktnatuur.nl.  

Aanleg tunnelbak Bielheimerbeek is gestart  

Foto: De Plaatjesmaker 
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Van het buurtteam Gaanderen 

Ik ben Corine Jansen en ik 

ben één van de jeugd- en 

gezinswerkers in Gaande-

ren. Dit schooljaar ben ik 

gestart met de opleiding 

Mediaopvoeding op Ho-

geschool Windesheim. 

 

Als jeugd- en gezinswerkers komen wij 

ook bij gezinnen die opvoedvragen 

hebben. Wij merken steeds vaker dat 

opvoedvragen gaan over het mediage-

bruik door kinderen. De grootste uit-

daging is een goede balans te vinden: 

naast digitale media moet er ook tijd 

zijn om buiten te spelen, te sporten, te 

lezen, voldoende te slapen en met el-

kaar te praten en te lachen.  

 

Onderzoek  

Social media zijn niet meer weg te 

denken. Dit blijkt ook uit onderzoek. 

Newcom heeft onderzoek gedaan naar 

het gebruik van social media in Neder-

land anno 2018. De 

steekproef van 6.783 

respondenten vormt 

een representatieve 

afspiegeling van de 

Nederlandse bevol-

king van 15 jaar en 

ouder. In de tabel 

hiernaast is te zien 

hoeveel procent van 

de leeftijdsgroepen 

gebruikt maakt van 

diverse social media. 

Kinderen groeien dan ook 

op in het ‘digitale tijdperk’.  

 

Training en voorlichting 

Buurtplein heeft daarom, 

in samenwerking met poli-

tie en GGD, een training 

ontwikkeld voor kinderen 

in groep 7, 8 en de brugklas. Er wordt 

gesproken over de verschillende vor-

men van social media. Het is een inter-

actieve training over de vele voordelen 

én de risico’s van social media. Daar-

naast organiseert Buurtplein voorlich-

tingsavonden voor ouders. Deze wor-

den in overleg met de basisscholen 

georganiseerd. Deze avonden zal ik 

samen met mijn collega Alice Bloe-

mendal geven. De data voor de ouder-

avonden in Gaanderen worden via de 

basisscholen nog bekend gemaakt.  

 

Heb jij vragen over dit onderwerp? 

Mail naar c.jansen@buurtplein.nl  

Social media op scholen 

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 Tref-

kuul allerlei activiteiten georgani-

seerd waar je (vaak gratis of tegen 

lage kosten) aan mee kunt doen.  

Buurtteam Gaanderen 

Voor al je vragen over mantelzorg 

kun je vanaf oktober naast de dins-

dagmorgen aan de Terborgseweg 

21 nu ook terecht bij verschillende 

wijkcentra van Buurtplein. 

 

Je bent mantelzorger als je onbe-

taald extra zorg geeft aan een fami-

lielid, vriend, kennis of buurman of -

vrouw. De praktijk leert dat niet al-

leen oudere mensen hiermee worden 

geconfronteerd. Mantelzorgers zijn 

er in alle leeftijden, ook onder jonge-

ren. Het is een taak die veel voldoe-

ning geeft, maar ook veel vraagt en 

vaak heel intensief is. Je kunt voor 

zaken komen te staan, waarbij 

je graag hulp of advies krijgt.  

 

Informatie en advies over  

mantelzorg 

Voor informatie en advies over man-

telzorg kun je terecht bij Buurtplein, 

bij de mantelzorgmedewerker van 

de regionale organisatie VIT-Hulp bij 

mantelzorg. 

Spreekuren Doetinchem vanaf oktober 2018 

 

Deze spreekuren zijn voor alle inwoners van gemeente Doetinchem, met 

mantelzorg gerelateerde vragen, niet wijk of plaats gebonden. 

 

 Iedere 1e dinsdag van de maand: 9.00 tot 10.30 in “de Zuwe” in wijk de 

Huet (en de Hoop/Wijnbergen/Dichteren) 

 Iedere 1e dinsdag van de maand: 11.00 tot 12.30 In “de Zonneboom” in 

wijk oosseld/Schöneveld 

 Iedere 2e dinsdag van de maand: 9.00 tot 10.30 in “de Daele” in wijk 

Overstegen 

 Iedere 2e maandag van de maand: 17.00 tot 18.30 in “de Trefkuul” bij 

de Gaanderbalie in Gaanderen 

 Iedere 3e dinsdag van de maand: 9.00 tot 10.30 in “de Lommen” in 

Wehl 

 Iedere 4e dinsdag van de maand: 9.00 tot 10.30 in “Noorderlicht” in 

wijk Noord/centrum  

Spreekuur VIT-hulp bij mantel-

zorg nu ook in wijkcentra!  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

In Gaanderen zijn meerdere 

instellingen/organisaties actief 

waar inwoners tijdens diverse 

spreekuren terecht kunnen met 

vragen over onder andere 

financiën, landelijke en regionale 

voorzieningen, bezwaren, 

formulieren, belasting, pensioen 

en arbeidsongeschiktheid. 

 

Gezien de grootte van het dorp en 

de aanloop van de huidige 

verschillende spreekuren is het 

idee ontstaan om tot 1 loket te 

komen in Gaanderen waarin alle 

spreekuren vertegenwoordigd 

zijn: de Gaanderbalie.  

De Gaanderbalie wordt elke 

maandagavond  gehouden 

in de Trefkuul van 17.00 uur tot 

18.30 uur. 

Vaste deelnemers/wekelijks 

aanwezig: 

 Sociaal Raadslieden Werk 

 Buurtcoach 

 Formulieren café  

Rooster Gaanderbalie  

VIT hulp bij mantelzorg 2de maandag van de maand: 

8 oktober, 12 november 

Deskundig Adviseur WAO-club 3de maandag van de maand: 

15 oktober, 19 november en 17 

december 

Vrijwilligerscentrale 4de maandag van de maand: 

22 oktober en 26 november 

24 december komt te vervallen 

i.v.m. kerst. 

mailto:c.jansen@buurtplein.nl

