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Möllepad. Hondjes, baasjes en natuur
Eind vorig jaar werd het nieuwe Möllepad geopend. Samen met de herstelde wandelroute kon bijna 6 hectare
natuurgebied gemaakt worden: De Watertap. Dit laatste
gebeurde door de Stichting Buur maakt Natuur en de

daaronder vallende Werkgroep Rivierduinen Gaanderen.
Het herstel van het Möllepad en de aanleg van natuur
duurde meer dan drie jaar en is te danken aan verschillende groepen vrijwilligers en de gemeente Doetinchem.

Wees welkom, met aangelijnde hond

Meedoenarrangement

Iedere inwoner moet mee kunnen
doen met sporten, cultuur en ontspanning. Ook als daar weinig geld
voor is. Pagina 8

Waarnemend
wijkagenten

Foto: Astrid van Beveren

"Wandelaars zijn welkom op het pad,
evenals hun honden. Er is een raadsbesluit genomen om de honden over de
gehele route van het Möllepad en alle
aangrenzende terreinen aangelijnd te
houden, en poep op te ruimen. Dat is
aangekondigd in de gemeenteberichten
en staat aangegeven met borden.

tieve kracht van omwonenden en dorpsgenoten tot de ontwikkeling van een
natuurgebied komen.

Nu zijn er gelukkig veel goedwillenden.
En, van meet af aan ook mensen die zich
niet willen houden aan dit aanlijnbeleid
en de opruimplicht. Voor hen lijkt het
een nieuw hondenlosloop gebied te zijn.
Honden kunnen ook nog veeziekten
overbrengen en daar hebben aanwonende agrariërs ernstig last van. Buur maakt
Natuur wil nou juist met inzet van posi-

De natuurdoelen zijn: bloemrijk grasland
en natuurakkers, waarin plaats is voor
reptielen als Levendbarende Hagedis en
Hazelworm en op de grond broedende
akkervogels b.v. Patrijs, Geelgors en
Kneu en Putters. Daar komt niets van
terecht met loslopende honden, hondenpoep en mensen die van het pad af gaan.
Dat bemest en verstoort te veel. Dan
hadden we het Möllepad ook wel strak
langs de spoorlijn tussen twee hekken
kunnen aanleggen… En dat vonden we
nou juist helemaal niet leuk voor de wandelaars!

Regels wandelen met honden

Als de natuurontwikkeling te weinig kans

Binnen de bebouwde kom
Opruimplicht. Opruimmiddel verplicht
mee. Aanlijnplicht. Honden mogen
overal komen, behalve op sport- en
trapvelden en speelplaatsen.
Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom en langs de
openbare weg geldt geen aanlijnplicht. Daarop zijn enkele uitzonderingen, namelijk: Aangewezen (natuur)
gebieden, met borden aangegeven.
Particulier terrein: Denk bijvoorbeeld
aan schouwpaden van het waterschap
of waterwingebieden. De aanlijnplicht
wordt dan vaak met borden aangegeven. Twijfelt u? Houd uw hond dan aan
de lijn!
Losloopterreinen
Meestal geen opruimplicht, soms wel
en dan staat het op borden.
Controles
De handhavers controleren of hondenbezitters zich aan de regels houden. Indien nodig wordt er een boete
opgelegd.

krijgt door
mensen en
honden die
zich niet aan
de regels wensen te houden
moeten we ons
afvragen of we
er nog wel
energie in willen steken. Het gebied kan
immers ook op eenvoudige wijze terug
worden gegeven aan de landbouw. Maar,
laten wij er vooreerst nog maar op hopen
dat er beter wordt omgegaan met de
toegangsregels. Daartoe nodigen wij de
Gaanderenaren uit voor een prettige
wandeling. Wees welkom, met aangelijnde hond."
Werkgroep Rivierduinen Gaanderen en
Buur maakt Natuur.

Nieuwe AED bij St. Martinuskerk
Sint Martinuskerk 'hartveilig'
Sinds kort prijkt aan de gevel van de St.
Martinuskerk in Gaanderen een gloednieuwe AED, ofwel Automatische Externe
Defibrillator. Marieke Bluemer en Riekie
Ketelaar uit Gaanderen hebben zich samen met de locatieraad en een aantal
vrijwilligers van de St. Augustinus - Martinusgeloofsgemeenschap hard gemaakt
voor een AED-apparaat in de directe omgeving van de St. Martinuskerk.
Wat is eigenlijk een AED?
Een AED is een apparaat dat het hartritme kan herstellen na een hartstilstand.
Het is heel belangrijk dat er een AED in de
buurt is want bij een hartstilstand telt elke
seconde. De eerste zes minuten zijn cruciaal. Een AED bij de kerk kan ervoor zorgen dat zo’n driehonderd huishoudens
sneller bij een AED kunnen komen dan nu
het geval is. Ook de bezoekers aan kerkdiensten of andere activiteiten in de kerk
hebben toegang tot de AED.

Informatiebijeenkomst AED St. Martinuskerk
Alle buurtbewoners en dorpsgenoten zijn
van harte uitgenodigd om op zondag 10
februari de Inspiratieviering om 10.30
uur mee te vieren en daarna bij te praten
met een kopje koffie of thee. Iedereen
krijgt dan informatie over het AEDapparaat en men kan zich opgeven voor
een reanimatie cursus. Het past bij onze
zorgzame gemeenschap dat steeds meer
mensen ‘burgerhulpverlener’ worden.

Nu onze wijkagent Jan Eskes wegens persoonlijke omstandigheden
al enige tijd afwezig is, worden de
taken waargenomen door... Lees
het op Pagina 7

Gaanderhuus pagina

De Dorpsgenoot is afgelopen maand
voor het laatst gedrukt. Maar dat betekent niet dat Het Gaanderhuus niet
meer van zich laat horen. Vanaf nu
heeft het Gaanderhuus een vaste kolom met activiteitenkalender in de
Gaanderbode. Pagina 4

Leo de Eenkennige

Hilarische fotostrip in dialect door Jan
Verheijen met bekende dorpsbewoner Leo Smits in de hoofdrol
Pagina 5

De volgende
Gaanderbode
komt, onder voorbehoud, uit op

27 maart
De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is
22 maart tot 12.00 uur
Op de foto: Willy Bergevoet, Stefan Ketelaar en
René Bouwmeister bij het AED-apparaat.
Gemaakt door: Riekie Ketelaar.

Hoe eerder iets echter binnen is,
hoe liever.
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Hei’j ’t al e heurd?
Ich bin ein Gaandernaar
Sinds de Facebook groep i'j bunt 'n
Gaandernaar d'r is en ik doar uuteraard lid van bun, bun ik heel wat
wiezer geworden van ons dorpsken. Wat bunt t'r nog 'n hoop olde
foto's. Ok wel fijn da'j niet alles
herkent. Vuul i'j ow nog 'n betjen
jong. Wat mien ok opvult is, dat
Gaandernaren bliekboar oaveral
wonen. 't Mik dus niet uut woar i'j
woont, het geet d'r um wa'j vuult.
Dat vin'k zo mooi an ons dorp: ej
kunt best verhuuzen moar weggoan doe'j nooit. Ze komt ok allemoal weer terug. Tijdelijk bijveurbeeld met de kermis of een reunie
van schole. Sommigen komt echt
van heel wiet. Uut het buutenland,
zelfs van de andere kant van de
wereld! Eigenlijk kun 'j wel zeggen
da'j ons overal tegen kunt kommn. En met de digitale wereld d'r bi'j
geet dat nog völle wieter. Als al die
luu d'r echt zollen wonen, hebb'n
we meer stabelbedden neudig. En
tentjes, want zovölle huzen meugen d'r vast niet gebouwd worden.

Wel dat ik gewoon geen zin heb
om wat te zeggen. Dat was hier
niet het geval. Ik wist het gewoon
niet. Had natuurlijk kunnen zeggen
dat ik mezelf ben. Denk niet dat ik
daarmee weg gekomen was.
Wat maakt je dan een Gaandernaar, of Gaanderense? Ik denk dat
het er om gaat of je je er thuis
voelt. Of je je er op de één of andere manier altijd weer terug
keert. Of blijft hangen. Gaanderen
heeft een rijk verenigingsleven.
Niet alle leden wonen in of komen
uit Gaanderen. Het is zo gezellig
en je kent de mensen. Of je speelt
in een team en dat werkt gewoon.
Of je ouders wonen er en dus blijf
je kind aan huis. Of je kinderen
zitten bij een vereniging en dus
ben jij ook regelmatig aan de beurt
om vrijwillig te helpen. Vrijwilligers
werk, zijn we ook goed in. Vind ik
ook zo mooi. Vrijwilligers zijn overal, in alle lagen, voor jong en oud.
Als je ervoor open staat, word je
als nieuwkomer zo meegenomen
in deze wereld van door en voor
elkaar.

“Jij bent toch een echte Gaanderense?”, werd mij gevraagd. Stond
ik toch wel ff met de mond vol
tanden. En dat heb ik niet vaak.

A'j ow open stelt voor anderen, is
d'r altied wel iemand um een bakkie met te doen. Aan proatvolk
geen gebrek in ‘n darp. Zo kump ’t

Sint Martinus zoekt Tamboer Maître
Schuttersgilde Sint Martinus Gaanderen zoekt een enthousiaste en kundige
nieuwe Tamboer Maître.
Samen met de commandant is hij of zij
verantwoordelijke voor de presentatie
van het korps op straat en tijdens optredens. Ze zoeken een Tamboer Maître die: Muzikaal is met een uitstekend
ritmegevoel; Leidinggeeft aan de

drumfanfare bij optredens; Een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling
van de drumfanfare; Goed kan samenwerken; Plezier uitstraalt.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.
Een tegemoetkoming in de reiskosten
is bespreekbaar.
Voor meer informatie en interesse:
mail: info@stmartinusgaanderen.nl.

Prijsuitreiking jeugdschietwedstrijden Schuttersgilde Sint Martinus
11 januari was het eindelijk zover, de
prijsuitreiking van het open wedstrijd
voor Jeugdluchtgeweer en jeugdluchtpistool schieten van 14 december, gehouden in het clublokaal van Schuttersgilde Sint Martinus. Deze wedstrijden werden gehouden i.s.m. de Schietbond Oost Gelderland. Maar liefst 37
jeugdschutters van 10 verenigingen uit
Gelderland deden mee. De behaalde
scores lagen zo dicht bij elkaar dat er
diverse keren op basis van natelling de
prijzen bepaald moesten worden.
De jeugdschutters van Sint Martinus

waren zeer succesvol.
Bij het luchtgeweer schieten voor
jeugd onder 12 jaar was er een eerste
plaats voor Fleur Stel en derde plaats
voor Quinty Barink, bij de jeugd van 12
tot 16 jaar was er een tweede plaats
van Birgit Esman en derde plaats voor
Amber Messink en zesde plaats voor
Joppe Garritsen. Bij het luchtpistool
schieten was er een eerste plaats voor
Max Jansen tweede plaats voor Lisa
Ketelaar en derde plaats voor Wouter
Reinders .

wel eens veur da’k ’s margens noa
’t ontbijt vertrek en s’oavonds met
‘t èten weer thuus bun. En dan
he’k het oavondèten dat mien is
angebo’jen af motten sloan, anders sloap ‘k allene nog thuus. ’t Is
geen hotel, zeggen ze dan. Doar
hebt ze geliek in. Bovendien mot

i’j ok zo now en dan thuus zun om
proatvolk van koffie te kunn’n
veurzien. En ja, is ‘t ètenstied dan
et dat allemoal met. Pilsje d’r bi’j.
Super gezellig is dat. Doar doe’j ’t
veur: veur de gezelligheid. Proost!!
Klein Thuusken

Uitslag Kerstpuzzels
De oplossingen vlogen ons weer om de
oren. Onder de goede inzenders werden een aantal prijzen verloot. De winnaars:
Snipperpuzzel
'Kerst: een nieuw licht in ons ontwaakt!'
Lunch bij 't Binnen is gewonnen door:
Charlotte Zwolsman
Het SpelSpel is gewonnen door:
Maud Dieker
Jacqueline Otten
G. Aalst
Anke van Balveren
Kim Sprenkeler
Noorse puzzel
Hetty Leuverink wint een SpelSpel

Alle winnaars ontvangen bericht.

De Gaanderbode Jaargang 3 nr. 1 - febr 2019

3

Vier St. Patrick’s weekend met theaterconcert van Lads ’n Lassies
Op vrijdag 15 maart strijkt de Gaanderens-Doetinchemse Folkband Lads
’n Lassies nogmaals neer in het theater van Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk.
Ze brengen dan na een succesvolle eerste editie hun theaterconcert Good
Folk! op de planken: dit keer op een
speciale datum: de opening van St.
Patricks weekend.
Theaterconcert Good Folk
Tijdens deze speciale editie van het
theaterconcert neemt de band Lads ’n
Lassies het publiek mee naar de O’D-

onoghue’s Pub in Dublin, de pub waar
in de zestiger jaren de Dubliners hun
eerste optredens verzorgden. De band
viert samen met het publiek St. Patricks weekend en brengt in een gezellige, ongedwongen pubsetting bekende Ierse traditionele folksongs (bekend
van o.a. The Dubliners) en modern folk
(bekend van o.a. Flogging Molly en
Mumford & Sons) in een meerstemmig
Lads ’n Lassies jasje. De band vertelt
daarnaast de bijzondere geschiedenis
en leuke anekdotes achter de nummers
en St. Patrick’s day. Annemieke van
Doesburg zal de band ondersteunen op

de bagpipes.
Whiskeyproeverij
Om helemaal in de
Ierse sferen te geraken, kan het publiek
na afloop van het
theaterconcert ook
genieten van heerlijke Ierse whiskey's
tijdens de whiskeyproeverij.
Ook het theaterconcert bijwonen?
Tickets kosten €17,50 (incl. pauze-

drankje) en zijn online te bestellen via:
www.ladsnlassies.nl.

De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Beste Gaandernaren,
An al onze leazers: ”De beste wensen,
geluk en voorspoed gewenst”, volgens
ons mag dat nog wel. Het joar is al
weer ff bezig en wiej loopt weers deur
Gaanderen, noe oaver de Bloemenweg
richting de “Ferro”. Ik zeg tegen Jos:
”kiek de ferrobult”... tenminste zo
nuumde wej um vrogger, ut had meerdere namen (dat zult de oldere onder
ons wel wetten).
Mooie herinneringen... oaver warme
zommers, de complete huttenkampen
die gebouwd werden, in de grond of
boavenin de bomen. As mien moeder
ut allemaol wist, kreej now nog een
draai um de oren... ook al mocht dat
de pret niet drukken,

moar dan de winter... (de hele zomer
haj al met ow neje laarzen lopen slepe
oaver de weg) werden ze fijn glad van,
zoals ut heurde, met de sleej van de
bult af… richting ut land van Doornink…!! Dan mos iej welblieve zitten
want anders zaj onder de stront!
Mest uut rieden deej Doornink nog net
veurdat de sneeuw viel, kep ter verschijndene noar huus zien goan onder
de poep van Doornink...
Aj van de andere kant afging kwam
ej.... as ut goed ging... biej slager Freriks veur de winkel tot stilstoan, mooien tieden.

"Vrogger ... "
Das alemaol gebeurd..., der bunt gin
winters meer zeggen ze... jammer.
Had den koekebakker van mien nog
graag een keer sleetje riejen willen
leren... Der vroeg mien iemand of ik
nog wist dat ter ook een spultuin in de
bult was... en eerluk gezegd wet ik da
nie meer. Kan mien wel stukskes herinneren oaver restanten van schommels
en een glejbaan... een stuksken muur
wat waarschijnluk de kassa was.
Kan natuurluk zun dak een paar joar
kwiet bun umdat ik weer ergens vanaf
gedonderd was, moar doar hek mien
moeder nooit oaver geheurd, lol.
Crossen op de fiets, of met de brommer. Leavens geveurluk zei moeder
altiet, ach mam da vult wel met... zeije

wej dan weer. Met de Yamaha everzeem..., de Zundapp met handversnelling, knappe deur ut bos... ik denk da
wiej hele sterke butte hadde of strontmazzel... da laaste hadden wiej veural!!!
Op... ”facebook”... is now een pagina
“jij bent een Gaandernaar”
Das wel een leuke pagina, meld ow an,
hoe meer zielen hoe meer vreugd. Misschien komme der meer herinneringen
los...
Tut de volgende...

d’Eigenspraok: spelling
Ooit he’k nog ‘s een hot les gegeven
op de laegere school, tegeswoordeg
basisschool. Eigelek was het maor ‘n
hötjen, want dat duren maor drie
joor. Wa’j door leren, door mossen
heel vrogger völ luj ‘t hun hele laeven
met doen.
Köts las ik een vehaal aover een jungsken van zestien joor dat ruzie met zien
baas had gehad en dat kwam umdat
den baas net een klein betjen te weineg had aovergehollen van zien laegere schooltied. Dat jungsken vedienen
af en toe wat bi-j deur pizza’s rond te
brengen en op een keer ging e der
weer op uut met de kis achterop zien
brommer. De eigenaar van de pizzazaak had het adres opgeschreven met
doorbi-j de opmerking ‘betaald met €
20.’ Toen ‘t keerltjen bi-j het huus ankwam woor hi-j zien handeltje mos
afleveren, wed de deur losgedaon deur
een grote keerl op blote vuut en met
wiejers alleen een klein onderböksken
an. De bezörger gaf zien twee pizzadozen af en miek dat e wegkwam, want
het zag der allemaol niet zo fris uut.
Deurum hoeven hi-j gin fooi en baovendien was jao alles toch al betaald.
Weer trug bi-j de pizzazaak vrog zien
baas of het goed gegaon was en of e
was uutgekommen met zien wisselgeld. ‘Het was toch al betaald?’ zei de
pizzakoerier en hoe hi-j ok mattelen en
mieren um zien baas het veschil uut te
leggen tussen ‘betaalt’ en ‘betaald,’ ’t
lukken ‘m niet. Hi-j mos en zol weerum

um die achttien euro op te halen, want
dat kostten dat afgeleverde aeten. Hi-j
bellen weer an, maor der wier niet los
gedaon. Wel heuren ‘t keerltjen an de
andere kant van de veurdeur zo’n voelender heel had lachen.
Den aovend vedienen het arme scholiertje niks, want volges zien baas had
e maor baeter uut de döppes motten
kieken. Baovendien had e nog kolde
knäök ok, umdat e onderweg zien
handschoenen kwiet was gewodden
toen e in de gauwigheid bi-j den niet
betalende klant was weggerejen. Allemaol de schuld van de spelling of de
speling van het lot? Dat mo’j eiges maor uutmaken.
‘Haok an de kont’ zei mien moeder
Mieneke Harbers altied a’k met kold
weer de deur niet gauw genog dichdei
en ok ‘Ze meugen mien wel an de boks
kommen, maor alleen as e an den draod hink.’
Zo, now he’k in de gauwigheid alle ampatte klinkers gebruuk die de Waldspelling veurschrif en die anders zun
dan ‘t Hoog-Hollands: ae, ao, ö, äö en
door mo’j het veur disse keer maor
met doen.
Tjukes, Jan
Jan Verheijen; veurzitter dialekwerkgroep d’Eigenspraok

Gaanderhuus in de Gaanderbode
De Dorpsgenoot is afgelopen maand voor de
laatste maal verschenen. Het Gaanderhuus
zal nieuws en activiteiten vanaf nu via de
Gaanderbode verspreiden. Een voordeel

De Agenda van Gaanderen staat ook op www.gaanderbode.nl
Deze wordt regelmatig vernieuwd.

hiervan is: hij komt (vrijwel) overal in Gaanderen in de bus. Ook is hij af te halen bij het
Gaanderhuus, zie de openingstijden.

Februari
jan-apr

Statiegeldactie Tempora bij Coop Gaanderen

10 feb

10.30

Inspiratieviering en informatie AED Sint Martinuskerk

22 feb

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

28 feb

19.11

Carnaval De Pelgrim daarna Veurgluujen bij Hartjes

jan-apr

Statiegeldactie Tempora bij Coop Gaanderen

1 mrt

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

3 mrt

13.41

Optocht en feest bij Hartjes

15 mrt

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

Maart

De plantenbak
De eerste week van januari hebben we een
begin gemaakt om de ingang van ons Gaanderhuus te verfraaien. Zoals u ziet op de
foto heeft Bart Schenning van Ramayana
mooie sterke planten gezet in de steigerhouten bloembak gemaakt door Kevin Peters. Bart, Kevin en Vincent bedankt.

Openingstijden:
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Vrijdagmiddag
14.00-16.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 11a Tel.: 06 - 5101 3434
Website: www.gaanderhuus.nl
E-mail: info@gaanderhuus.nl

Thema 14 februari: Valentijnsdag
We zullen regelmatig een thema voor deze
middag hebben. Zo gaan we 14 februari
aandacht besteden aan Valentijnsdag.
Kijk ook op onze facebookpagina of het informatiebord bij het Gaanderhuus.

19.00

Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl.
menu, €39,50

Uitbreiding openingstijden:
ook op donderdag!
Op verzoek van onze gasten zijn we nu ook
de donderdagmiddag geopend. Deze dag
staat in het teken van hobby en knutselen.
Maar u bent natuurlijk ook welkom voor een
kopje koffie, een spelletje of een gezellig
gesprekje.

5 apr

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

Weekschema activiteiten in Gaanderen

5 apr

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

Maandag

Kledingbeurs Stichting Dominika, locatie schuttersgilde Sint Martinus

9.00 uur

Seniorensport circuit (de Pol)

10.00 uur

Seniorengym (de Pol)

11.00 uur

Senioren Sport en Spel (de Pol)

13.00 uur

WAO-club (Trefkuul)

14.00 uur

Bibliotheek (Pelgrim)

17.00 uur

Gaanderbalie (Trefkuul)

15 mrt

Theaterconcert Good Folk! Lads 'n Lassies Boogie
Woogie Winterswijk

16 mrt

NL Doet bij De Pelgrim

17 mrt
April

5-6 apr
26 apr

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

Mei
3 mei

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

17 mei

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

19.00

Lads 'n Lassies spelen op Paddy's Irish Night, 19u, incl.
menu, €39,50

Dinsdag

Avondvierdaagse Gaanderen

11.00 uur

Zangkoor (Pelgrim huiskamer boven)

11.00 uur

Beweegactiviteiten (Pelgrim)

13.00 uur

WAO-club (Trefkuul)

14.00 uur

Wandelen (Pelgrim, opgeven op de lijst )

14.45 uur

Gym vanuit de stoel (Pelgrim)

19 mei
21-24 mei
Juni
7 jun

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

7 jun

19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

22 juni
28 jun

Gaanderen Live, De Pol
19-22

Tieneravond De Trefkuul, 10 t/m 14 jaar

Juli
5 jul

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

Woensdag
10.00 uur

Inloop Gaanderhuus

10.30 uur

Geheugenspellen (Pelgrim)

13.00 uur

Koersbal (Trefkuul)

14.30 uur

Kidsclub (Trefkuul)

14.30 uur

Bingo of spellenmiddag (Pelgrim)

17.00 uur

Eten bij het Gaanderhuus

Donderdag
9.30 uur

Koersbal (Trefkuul)

10.30 uur

mandala kleuren (Pelgrim)

13.00 uur

WAO-club (Trefkuul)

14.00 uur

Hobby middag Gaanderhuus

19.00 uur

Fotoclub (Trefkuul)

Vrijdag
Koning Winter regeert in Gaanderen. Ik heb liever een warme kachel...
De Plaatjesmaker

11.00 uur

Wandelen (de Pol)

14.00 uur

Inloop Gaanderhuus

19.00 uur

Tieneravond (Trefkuul)

De uitdaging van…
Fedde Schoemaker
Fedde Schoemaker gaat een verre reis
maken met zijn kajak. Zijn reis begint
vanaf de Bielheimerbeek en eindigt meer
dan 3.000 kilometer verderop in Oslo.
Tijdens zijn tocht zal hij rivieren en grote
stukken zee over moeten varen.
Helaas kunnen we Fedde Schoemaker
niet spreken, aangezien het Doetinchems
Vizier hem verzocht er nog niet met andere kranten over te praten. Is een reis
naar Oslo dan zó bijzonder? Duizenden,
zo niet miljoenen mensen reizen toch
naar Oslo? Zeker! Maar niét per kajak! En
dat vinden wij toch wel zó bijzonder en
meer dan de moeite waard, dat wij alvast
met trots willen berichten over onze
dorpsgenoot.

Door Edith van Groningen
hem eindelijk heeft: de P&H Cetus HV.
Speciaal gemaakt. Deze kajak is bestand
tegen woeste wateren, geeft veel stabiliteit, is efficiënt, reist comfortabeler en
heeft extra laadruimte. Begin april 2019
zal Fedde zijn uitdaging realiteit gaan
worden en gaat hij met deze kajak starten
vanaf de Bielheimerbeek op weg naar
Oslo.
Via het internet is Fedde inmiddels geld
aan het inzamelen: crowdfunding. Van
iedere gedoneerde 10 euro gaat er één
euro naar The Ocean Cleanup, een organisatie die plastic afval opruimt uit de
oceanen en bedacht is door de Nederlandse Boyan Slat.
Het artikel met Fedde in de hoofdrol ver-

Het moge duidelijk zijn dat kajakken de
grote passie van Fedde is. Als kleine
jongen is hij daar samen met zijn vader
mee begonnen. Op het water voelt
Fedde zich vrij en onafhankelijk en wil
hij boven zichzelf uitstijgen, het onmoFoto: op zijn Instagrampagina vermeldt Fedde zijn
gelijke wil hij mogelijk maken. Deze
gofundme-pagina.
uitdaging om te gaan kajakken naar
Oslo past dan ook precies in zijn straatje,
schijnt binnenkort in Doetinchems Vizier.
of zullen we maar zeggen: zijn vaarwater? Ondertussen kunt u Fedde volgen op zijn
Zo’n 1869 mijl zal Fedde gaan peddelen
Instagram, Facebook en anders gewoon
over diverse wateren, oftewel omgereeven ‘Fedde Schoemaker’ intypen in de
kend naar kilometers: ruim 3000! En dan
Googlebalk, eventueel met ‘Gaanderen’
gaat de reis uiteraard niet met zomaar
of ‘kajak’ erbij. De Gaanderbode wenst
een gewone kajak. Begin oktober 2018
Fedde alvast veel succes toe en vooral
meldde Fedde op zijn Instagram dat hij
een veilige tocht.

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

Voor rust en vertrouwen rondom
zwangerschap en geboorte.
Ook als je niet zwanger bent, vele
behandelmogelijkheden.
www.minkadeweerd.nl
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"Hoed af voor Chapeau"
door: Frank Stokman

raadt meteen ook hun afkomst. De
naam Chapeau is bij toeval ontstaan
toen Benjamin het woord hoorde op
tv, zo werd de naam geboren: Chapeau, hoed af. De kaart van de grillroom ziet er goed uit en de prijzen zijn
ook betaalbaar. Afgelopen weekend
was er een gezelschap van vier personen, die voor een 3-gangenmenu en 2
flessen wijn klaar waren met €100. Al
met al is Chapeau een eethuis om eens

Heel nieuwsgierig binnengestapt bij
het nieuwe eethuis Chapeau op de
hoek Hoofdstraat en Bloemenweg. We
werden meteen vriendelijk verwelkomd.
Toen duidelijk werd waarvoor we kwamen stond er direct een lekker bakje
koffie klaar. De zaak, 'waar gasten komen en geen klanten' aldus de eigenaar, wordt gerund door Mike, zijn
zoon Benjamin Mokhtar en Mike's
broer, Medhat Mokhtar. Mike zit al 45
jaar in de horeca, heeft overal in Nederland gewerkt: van Amsterdam naar
Den Helder, van Groenlo naar Winterswijk en de laatste zeven jaar in het
Openluchtmuseum te Arnhem.
Nu dus in Gaanderen, waar hij zoals hij
zelf zegt 'de mensen heel toegankelijk
Foto: Vader en zoon Mike en Benjamin Mokhtvindt'. Gaanderen lijkt hem de ideale
ar.
plaats om het Mokhtar-familiebedrijf
te beginnen met als vaste specialiteit
te bezoeken, lekker in de koude winde grill. Deze wordt aangevuld met
termaanden of tijdens de zomer als
verse salades uit de saladebar. Chefhet nieuwe terras verrezen is. Intereskok Mike maakt alles zelf in een open
se? Beoordeel zelf de culinaire mogekeuken met geurige toevoegingen van
lijkheden van dit nieuwe eethuis.
geheime Egyptische kruiden. Dit ver-

Gaanderen viert carnaval
Zaterdag 16 februari brengen de leden
van carnavalsvereniging de Bultendarpers het carnavalsboekje rond.
Programma carnaval: donderdag 28

februari 19.11 uur: carnaval voor de
jeugd van vrogger, Pelgrim. Daarna
veurgluujen bij Hartjes.
Zondag 3 maart 13.41 uur: optocht en
feest bij Hartjes
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*TROUWRING VERLOREN IN GAANDEREN!*
Marion Egging is haar 3 kleuren gouden trouwring in Gaanderen verloren.
De naam van haar man Rob staat er in
met trouwdatum: 14-06-1996

Hij is vermoedelijk verloren tijdens het
winkelen bij de Gaanderense supermarkten. Gevonden? Neem dan even
contact op met de Gaanderbode.

Gaanderbode afhaalpunten
De Gaanderbode wordt zo goed mogelijk in heel Gaanderen bezorgd. Uiteraard
mogen we hem niet in de brievenbus doen als er een Nee Nee sticker op zit. Heb
je geen Gaanderbode ontvangen en wil je hem wel? Dan kun je er op diverse
adressen één halen! Er zijn wel verschillende openingstijden.

-

Schoenmode Jeannette, Hoofdstraat 41
Kind in Kracht Atelier, Steverinkstraat 56
Gaanderhuus, Hoofdstraat 11a

Unieke jongeren maken theater

Gekkoo Uniek start door
Gekkoo Uniek is een samenstelling
van kinderen met en zonder beperking en wordt begeleid door professionals.
Waarom Gekkoo Uniek?
Dit is opgezet vanuit de gedachte dat
jongeren met een beperking prima
kunnen samenwerken met jongeren
zonder een beperking. Pieter van Dijk,
oprichter van Gekkoo: "De 'gewone'
leerlingen leer ik bewust te zijn van
hun lijf en hun reacties. Belangrijk is
dat ze hun impulsen volgen en hun
hoofd 'uitschakelen'. Bij veel jongeren
met een beperking is die kwaliteit al
aanwezig. Daar kunnen de leerlingen
zonder beperking nog wat van leren.
Andersom kunnen zij de jongeren met
een beperking weer ondersteunen bij
hun eerste ervaring op het podium.

Samen sterker, daar geloof ik in."
De eerste groep
Gekkoo Uniek begon in 2017 met een
kleine groep, de Theatertroep. Vorig
jaar maakten ze hun eerste theaterstuk van een halfuur. Deze groep
maakt dit jaar een nieuwe voorstelling
voor de viering van het jubileumjaar,
het 10-jarig bestaan van Gekkoo. Dit
jaar starten we een nieuwe groep Gekkoo Uniek, de Spelersgroep.
Aanmelden
Heeft uw zoon of dochter een creatieve geest of wilt u dat hij of zij meer
zelfvertrouwen ontwikkelt? Onder professionele begeleiding?
Meld hem of haar dan aan bij de Speelgroep van Gekkoo Uniek via de website www.gekkoo.nl/uniek.

Zwerfafval McDonalds: er zwerft nog veel rond
In november heeft de Zwerfafvalbrigade een overleg met McDonalds gehad waarin het restaurant een aantal
maatregelen beloofde om de omgeving schoner te houden. Inmiddels
constateert de afvalbrigade dat er

nog steeds verbetering mogelijk is.
Een ophaalmedewerker van McDonalds zou wekelijks het zwerfafval opruimen rondom het restaurant en op
het traject naar Gaanderen, langs het

fietspad en de provinciale
weg. Dat is meer dan de
straal van 200 meter waar
ze sowieso volgens hun
website altijd opruimen.
In de praktijk constateert
de afvalbrigade echter
dat het zwerfafval van de
McDonalds toch nog problematisch is te noemen.
In de bermen, weilanden, fietspad,
langs de provinciale weg en de snelweg
ligt regelmatig (heel) veel afval met het
logo van de Mac Donalds. De Z.A.G.
(Zwerfafval Brigade Gaanderen) loopt
dit traject ook incidenteel, hoewel het
eigenlijk buiten de dorpsgrens is. Ze
constateert dan telkens weer zakken
vol afval dat niet is opgeruimd. Ook zijn
vaak de afvalbakken op het parkeerterrein van de Mac overvol, vooral de afvalbakken dichtbij de openbare weg.
Bij harde wind waait alle zwerfafval
richting de openbare weg en verspreidt
zich dan door de hele omgeving, met
alle gevolg van dien.

Fred Pleyte van Z.A.G.: "Ook navraag
bij de BUHA Doetinchem leert dat het
specifieke McDonald's zwerfafvalprobleem al verschillende malen ter sprake
is geweest met de vestiging zelf. Tot op
heden, helaas niet met het gewenste
resultaat van een schonere omgeving."
Medio februari is er een evaluatiegesprek met de vestiging, Z.A.G. en de
BUHA. "We hopen op een nog grotere
inzet van het restaurant om het zwerfafval constructief en blijvend tegen te
gaan. Wordt vervolgd en wij blijven
met BUHA vinger aan de zwerfafvalpols houden voor een minder vervuild
en een schoner milieu."
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Waarnemend wijkagenten stellen zich voor
De wijkagent van Gaanderen, Jan
Eskes, is helaas al enige tijd afwezig
vanwege persoonlijke redenen. Zijn
taken als wijkagent worden waargenomen door Herbert Kreunen en Mariek Brugman. Zij stellen zich graag
aan u voor.
Herbert Kreunen
"Ik ben Herbert Kreunen,
wijkagent voor Schoneveld
en Oosseld. Door het tijdelijk
uitvallen van Jan Eskes nemen Marieke Brugman en ik
samen de wijk Gaanderen
waar. Sinds 1988 ben ik
werkzaam bij de politie. Ik
ben begonnen bij de toenmalige gemeentepolitie ‘s
Gravenhage. Na een aantal wisselingen
van standplaats ben ik weer teruggekeerd naar mijn roots; de Achterhoek.
Zeven jaren ben ik wijkagent geweest
in Doetinchem Noord - Bezelhorst. In
maart 2016 heb ik de wijk Doetinchem
Noord-Bezelhorst verruild voor Schoneveld Oosseld."
Marieke Brugman
"Hallo! Mijn naam is Marieke Brugman
en samen met Herbert Kreunen ben ik
waarnemend wijkagent van Gaande-

ren. Ik ben sinds 2009 werkzaam bij de
politie en vanaf 2012 in Doetinchem,
team Achterhoek-West. Naast mijn
reguliere werk heb ik ook diverse neventaken, waaronder de ME en biker in
de horeca. Ik wil mij nu meer gaan richten op het wijkwerk en zodoende

neem ik samen met Herbert de wijk
Gaanderen waar."
Wij hebben er erg veel zin in. Tot ziens
in de wijk!
Wat zijn de taken van de wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de
totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij
richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast,
criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveil-

lancedienst, recherche, milieu en jeugd
werkt de wijkagent voortdurend aan het
verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent
onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door
wie. Ook dan is informatie uit
de buurt van essentieel belang.
De samenwerking met de
inwoners van de wijken is
belangrijk. De wijkagent wil
graag aanspreekbaar zijn
voor de mensen, want zij
weten als geen ander wat er speelt en
leeft in hun wijk. Zij zijn de extra ogen en
oren van de politie.”

Contact
Heeft u vragen, tips of opmerkingen
over de veiligheid in uw buurt of wijk,
neem dan gerust contact op met uw
wijkagent, via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844 of
middels het online formulier op
www.politie.nl, zoeken op wijkagent
Herbert Kreunen.

Stembureau Wis en Wierig Gaanderen niet 'toegankelijk'
"Stembureau Wis en Wierig voldoet niet aan criteria van ministerie"
PvdA Doetinchem heeft onlangs aan
burgemeester Boumans gevraagd of
alle stemlokalen in de gemeente toegankelijk zijn. Stembureau Wis &
Wierig in Gaanderen blijkt niet
(volledig) toegankelijk te zijn.
PvdA: "Stemmen zou voor iedereen
toegankelijk moeten zijn. Dat betekent
dus ook dat alle stemlokalen voorzien
zouden moeten zijn van braille stembiljetten voor blinden en toegankelijk
voor rolstoelen moeten zijn. Is dit nu
ook het geval en zo niet, gaan we dit
voor de komende verkiezingen wel
realiseren?"

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn. Dit betekent
onder meer dat de stemlokalen voor
bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel
goed bereikbaar zijn en dat deze kiezers in deze stemlokalen zelfstandig
kunnen stemmen. Uit het antwoord
van burgemeester Mark Boumans
blijkt dat alle stembureaus in de gemeente aangepast kunnen worden
naar de criteria van het ministerie, op
één uitzondering na. Waarom, dat
werd niet duidelijk. "Alleen stembureau Wis en Wierig, Gaanderen is niet
‘toegankelijk’ op basis van de criteria
die het ministerie heeft opgesteld."

Onder meer visuele aanpassingen
"Voor de komende verkiezingen leggen we in een aantal stembureaus kandidatenlijsten in grote letters ( in boekvorm) neer. Verder hangen we in het
stadhuis een kandidatenlijst in braille
op. Verder is er op elk stembureau een
loep aanwezig die 5x vergroot (3600
lux)."
Ruim tijd om een oplossing te zoeken
Wellicht is het verstandig voor kiezers
die voorzien hierdoor in de problemen
te komen hierover contact op te nemen met de gemeente. Er is nog tijd
om samen een oplossing te zoeken.

Kerkvieringen februari en maart 2019
Overzicht vieringen Geloofsgemeenschap
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen
Zondag 10 feb 10.30 u:
Inspiratieviering
Zaterdag 16 feb 19.00 u: Eucharistieviering
Zondag 24 feb 10.30 u:
Communieviering
Zondag 3 mrt 9.30 u:
Carnavalsviering
Woensdag 6 mrt 19.00 u: Aswoensdag
Zondag 10 mrt 10.30 u:
Communieviering
Zaterdag 16 mrt 19.00 u: Eucharistieviering
Zondag 24 mrt 10.30 u:
Communieviering
Zaterdag 30 mrt 19.00 u: Eucharistieviering
Zaterdag 9 februari vervalt de woorden communieviering, deze is verzet
naar zaterdag 16 februari om 15.00 uur
met diaken J.Brugman in de Pelgrim.

Inspiratieviering en info AED
Zondag 10 februari 2019 10.30
uur is er een Inspiratieviering
in de St. Martinuskerk. Jeannette Koster en Jacqueline
Snel, beiden actief in vieringen rondom afscheid nemen,
hebben elkaar gevonden en
geïnspireerd tot een uitnodigende viering, gebaseerd op
het Evangelieverhaal van deze
zondag. Zo geven zij gehoor
aan de oproep om samen te werken
aan een zorgzame samenleving en om
te kijken naar de mensen om ons heen.
Jeannette inspireert met verhalen en

Jacqueline speelt gitaar en zingt. Na
de viering is er koffie en krijgt u informatie over het nieuwe AED-apparaat
aan de St. Martinuskerk.
Carnavalsviering
Op zondag 3 maart staat de viering
van 9.30 uur in het teken van carnaval.
Om de traditie van de “Voormalige
Augustinus parochie” voort te zetten is
er weer een Carnavalsviering. De Raad
van Elf met haar gevold zal aanwezig
zijn. En natuurlijk mag je verkleed komen. De voorganger is pastoor Pauw
en Keitof zal met ondersteuning van
de liederen verzorgen.

NLDOET ook
bij de Pelgrim
Op zaterdag 16 maart kun je bij Pelgrim vrijwilligerswerk doen in het kader van NL Doet. Ze willen het terras
van de bewoners aanpakken. Het terras kan wel wat gezelliger en dat willen ze realiseren door onder andere
fleurige bloembakken te maken. Het
doel is een mooi terras waar niet alleen bewoners gezellig kunnen zitten
maar dat ook aantrekkelijker is voor
bezoekers. De activiteit vindt plaats
van 14 - 17 uur. Meer informatie of
aanmelden: Anita Klein Kranenbarg
via a.kleinkranenbarg@sensire.nl of
via telefoonnummer 0314 – 357558.

Pelgrim zoekt vrijwilliger voor restaurant
Pelgrim is op zoek naar een vrijwilliger voor het restaurant van Pelgrim
op de woensdag. U helpt bij het dekken van de tafels, het serveren van
het eten en het afruimen. De tijden
zijn van 10.00 tot ca. 13.30 uur. Bent u
geïnteresseerd, wilt u een keer vrijblijvend meedraaien of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met
Nancy Gierkink, welzijnscoördinator
Sensire, 06 - 30583267, E-mail:
n.gierkink@sensire.nl

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen, De
Plaatjesmaker, Edith van Groningen,
Frank Stokman, Jan Verheijen, Klein
Thuusken.
Vormgeving
Astrid van Beveren
Willem Meijer
Cartoon
Studio Wimmel
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2018 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
Donaties voor de Gaanderbode
Als u de Gaanderbode waardeert
vraag ik u te overwegen mij te steunen door middel van een vrijwillige
donatie. U kunt een bijdrage overmaken op IBAN NL22 TRIO 0254
6412 29 ten name van Tekst Oké,
onder vermelding van 'Bijdrage
Gaanderbode'.
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Van het buurtteam Gaanderen

Het Meedoenarrangement; ook via de Gaanderbalie!
Iedere inwoner van de gemeente
Doetinchem moet de kans krijgen zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen. Een gebrek aan geld mag geen reden

zijn om niet mee te doen. Dát is
de gedachte achter het Meedoenarrangement. Voor informatie én aanvragen van het
Meedoenarrangement kun je

terecht bij Het Formulieren Café
aan de Gaanderbalie. De vrijwilligers helpen je graag.

Vrijwilligster Hannie helpt iedere week
bij het Formulieren Café. “Via het Meedoenarrangement krijgt je punten die
je kunt gebruiken om mee te doen met
allerlei dingen op gebied van sport en
ontspanning. Ik denk dat er veel meer
mensen zijn die in aanmerking komen
voor het Meedoenarrangement. De
regeling is er voor inwoners die een
inkomen tot netto 120% van de bijstandsnorm hebben. Dat is al best snel.
Als je twijfelt kunnen wij kijken of je in
aanmerking komt.”
“Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd door de Gemeente krijg je punten toegewezen die je in Gaanderen
kunt besteden aan bijvoorbeeld voetbalclub VVG’25, scouting Gaanderen
en gymnastiekvereniging Tempora,”
vertelt vrijwilligster Hedwig. “Maar ook
de kidsclub in Gaanderen doet mee en
je kunt een bus- of treinkaart kopen
van de punten van het Meedoenarrangement. Zo kun je vanuit Gaanderen
ook een keer een dagje uit met de trein
of bus!”
Genoeg keuze
“De keuze uit organisaties die mee-

vraag kunnen wij zorgen dat deze
vraag op de juiste plek terecht komt.
Bijvoorbeeld bij de buurtcoach, Sociaal
Raadslieden, de wijkagent maar ook de
Vrijwillige Thuiszorg (VIT). Het mooie is
dat zij ook onderdeel zijn van de Gaanderbalie. Waar je ook voor komt, je
wordt altijd geholpen. Je hoeft alleen
maar een deurtje verder.’’

Vragen?
Gaanderbalie!
doen aan het Meedoenarrangement is
enorm! Daarom wil ik ook echt meegeven aan mensen die uit schaamte nog
geen aanvraag hebben gedaan: doe
het alsjeblieft wel! Het Meedoenarrangement is er niet voor niets, je kunt
weer naar de schoonheidssalon, sporten of relaxen tijdens een yogales. Ook
als je kinderen graag willen voetballen
maar dit niet haalbaar is, biedt het
Meedoenarrangement uitkomst.’’
Samenwerking
Schaamte is ook volgens Hannie nergens voor nodig. ‘’Als inwoners dan
toch de stap durven te zetten om naar

Buurtteam
Gaanderen
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.

Wijkcentrum de Trefkuul

online
Wist je dat het buurtteam Gaanderen
ook een eigen pagina heeft op de website van Buurtplein: www.buurtplein.nl?
Hier kun je onder andere contactgegevens van de buurtcoaches en jeugd- en
gezinswerkers vinden, informatie over
activiteiten in Gaanderen maar ook het
laatste nieuws volgen. Wil je ons graag
op social media volgen? Ga dan naar
www.facebook.nl, zoek op ‘Buurtteam
Gaanderen’ en like onze pagina om op
de hoogte te blijven van het laatste
nieuws en de nieuwste activiteiten.

Pelgrimstraat 59a

het Formulieren Café te komen, zie je
dat ze opgelucht weer naar huis gaan.
Dat geeft een ontzettend goed gevoel.
Als we zien dat mensen het moeilijk
vinden om te vertellen waarvoor ze
komen gaan we even apart zitten. Ook
hoeven mensen niet bang te zijn dat
wij gegevens naar buiten brengen want
alles is vertrouwelijk.”
“We krijgen in het Formulieren Café
heel veel verschillende vragen. Ook
bijvoorbeeld over kwijtschelding van
gemeente- en waterschapsbelasting.
Hier helpen wij je ook graag mee! Als
wij geen antwoord hebben op een

Heb jij een vraag over, het
Meedoenarrangement,
kwijtschelding van belastingen of
over het invullen van papieren? Wij
helpen je graag aan de Gaanderbalie!
De Gaanderbalie is iedere maandag
geopend van 17:00 tot 18:30 uur. Een
afspraak maken mag, maar hoeft
niet.
Neem je DigiD, Identiteitsbewijs en
de betreffende papieren waar je
vraag over gaat mee!

De Gaanderbalie
Gaanderen heeft 1 loket waar inwoners terecht kunnen met vragen
over onder andere financiën, voorzieningen, formulieren, pensioen,
vrijwilligerswerk, opvoeden en veel
meer: de Gaanderbalie.
De Gaanderbalie is iedere maandag geopend in de Trefkuul van 17.00
tot 18.30 uur. Je hoeft geen afspraak te maken, je kunt zo binnenlopen.

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig:

 Sociaal Raadslieden Werk
 Buurtcoach
 Formulieren café
VIT hulp bij mantelzorg

2de maandag van de maand:
11 februari, 11 maart, 8 april

7011 BJ Gaanderen
Deskundig Adviseur WAO-club

Telefoon: 0315-760010

3de maandag van de maand:
18 februari, 18 maart, 15 april

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl
Vrijwilligerscentrale

4de maandag van de maand:
25 februari, 25 maart, 27 mei

Buurtteam Gaanderen

