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Parochiefeest en
afscheid Mia Tankink

De Zeefdruktemaker op festival Achterland
In Gaanderen zijn talloze creatieve,
ondernemende geesten te vinden.
De Zeefdruktemaker is er daar één
van. In juni stond Roel de Vrught,
alias de Zeefdruktemaker, met zijn
mobiele zeefdrukinstallatie op festival Achterland in Doetinchem. Een
mooie aanleiding om eens een kijkje
te gaan nemen.

Op het parochiefeest van de
Parochie Maria Laetitia wordt dit
jaar ook aandacht besteed aan het
afscheid van pastoraal werker Mia
Tankink, die 1 augustus met
pensioen gaat.
"We zijn haar dankbaar voor het vele
en goede werk dat zij in ons midden
heeft verricht en zullen dat op deze
dag tot uitdrukking brengen," aldus
Pastoor Hans Pauw. Mia verdwijnt
overigens niet achter de geraniums.
De komende twee jaar gaat ze het
pastorale team nog parttime
ondersteunen bij diaconie,
sacramentenvoorbereiding en het
project Kindertijd.

Roel rijdt rond in een groene Fiat Panda met een hele bijzondere achterkant. "In Italië zag ik er ooit zo één en
zei tegen mezelf: 'later als ik groot ben
wil ik zo'n auto hebben'. Uiteindelijk
vond ik zo'n achterkant met deurtjes
op marktplaats, een echt collectors
item! Toen heb ik, ook via marktplaats,
dus een Fiat Panda gekocht."
Een beetje theater
Roel stond dit jaar voor de tweede
keer op Achterland (voorheen de Parkparade). Jong en oud kon een zeefdruk
komen maken op textiel. "Ik maak er
een beetje theater van. Met mijn pet
en brilletje op en gekke zelfgemaakte
dingen." Met pretlichtjes in zijn ogen

laat Roel een gloeilamp zien met een
snoer en stekker eraan. "Als iemand
het een beetje spannend vindt, kan hij
de spanning via de stekker ontladen."
Hij pakt de pinnen van de stekker vast
en de lamp gaat branden. Een typisch
'Roel-geintje'. "De volgende keer verzin ik misschien weer wat anders."
>> pagina 2

te ook in de zomermaanden prettig te
kunnen gebruiken."

"Gaanderhuus: eenzaamheid los je niet op door af en
toe iets te organiseren"
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In memoriam Leo Smits
Pagina 5
De Dorpsraad houdt binnenkort een
woononderzoek. Deel nu alvast je
ideeën, wensen,
informatie.
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Foto: Kennismakingsviering, door Coen Heveling

Het Gaanderhuus heeft sinds 2019
een vaste kolom boordevol informatie
en activiteiten. Pagina 4

Stichting S.A.M. doneert aan goede doelen
Acht organisaties hebben zaterdag 8
juni een bedrag ontvangen van de
Goede Doelen Winkel S.A.M. uit Terborg. Onder meer het Gaanderhuus
en de WAO Club Achterhoek kregen
een cheque t.w.v. € 500.

De week van de
Ontmoeting

de Graaf: "Wie arbeidsongeschikt
raakt, krijgt van alles voor zijn kiezen.
Moeite met dagritme en zelfwaardering en daar bovenop de wirwar van
uitkeringen en regelingen." De WAO
Club Achterhoek helpt zowel met de
papierwinkel als met activiteiten en
lotgenotencontact in de Trefkuul. "Dit
jaar kunnen we met het bedrag ons
wedstrijdbiljartlaken vervangen."
>> pagina 2

Annet Huntink van het Gaanderhuus:
WAO Club Achterhoek
"Zorgen dat mensen elkaar kunnen
Ook de WAO Club Achterhoek uit
ontmoeten, samen aan activiteiten
Gaanderen kreeg een cheque. Wim van
kunnen deelnemen, daar zetten onze
vrijwilligers zich voor in.
Vorig jaar hebben we de
bijdrage van S.A.M. dan
ook gebruikt voor de
week tegen de eenzaamheid. Eenzaamheid los je echter niet op
door af en toe een activiteit te organiseren.
Het is belangrijk om
mensen wekelijks te
laten voelen dat ze ergens bij horen. Daar
dragen wij met allerlei
activiteiten aan bij. Samen eten, hobbyen,
fietsen enzovoort. Dit
jaar gaan we van het
geld een airco kopen om
onze ontmoetingsruimOp de foto: de ontvangers van de donaties van Stichting S.A.M.

Gieterijstraat wordt
deels aangepast

Er komen extra parkeerplaatsen vooraan de Gieterijstraat. Omwonenden
wezen de gemeente op onhandigheden in het ontwerp. Pagina 6

D'r is van alles te doen in Gaanderen.
Steeds meer activiteiten staan in de
Agenda Gaanderen van de Gaanderbode. Pagina 4

De volgende
Gaanderbode
komt, onder voorbehoud, uit op

11 september
De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is
5 sept. tot 12.00 uur
Hoe eerder iets echter binnen is,
hoe liever.
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Hei’j ’t al e heurd?
’t Is mooi gewest
Vieftien Gaanderbodes alweer. Ik wet nog
hoe ’t begon: met een wens, een idee en een
pittige dame die zich neet uut ’t veld liet
sloan. Nog steeds neet. Zej kon ut ok neet
allene en zo kwam ’t dat ik disse stukskes bun
goan schrieven. Lang verhaal kort zeg moar.
In disse tied hebt jullie mien best ’n betjen
leren kennen denk ik. Bun wel benieuwd
hoevulle lui wetten wie ik bun. Klein
Thuusken is natuurlijk niet de naam die mien
olders mien gegeven hebt. Ik bun d’r ene van
Thuus, dat wel.

Bart Rysavy Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bart Rysavy is zaterdag 15 juni onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Deze onderscheiding dankt hij met name aan zijn
verdiensten voor diverse parochiekoren, waaronder de artistieke leiding en dirigentschap van het Inter Parochieel Koor (IPK) in Etten en
zijn inzet voor volleybalvereniging Volga, waar hij voorzitter is.
Na een inspiratieviering in de St. Martinuskerk, waar ook het IPK koor
musiceerde, verraste burgemeester Mark Bart met de Koninklijke
onderscheiding. Zijn familie, vrienden oud collega's en veel plaatsgenoten waren massaal aanwezig om hem te feliciteren. Bart en zijn
vrouw Annie waren totaal overdonderd, ze hadden geen flauw vermoeden dat er iets stond te gebeuren.

Vroeger, toen ik nog op de basisschool zat,
vond ik dat verschrikkelijk. Ik heet geen
Thuus maar Thuis. Hoe vaak ik dat niet heb
moeten zeggen. Geheel zinloos trouwens. Ik
kreeg het er niet in. Ach en met de tijd wen je
eraan. Als puber is het ook wel handig als ze
je bij de verkeerde familie onder brengen.
Iedereen kende mij toch al veel te goed, vond
ik toen. Ongeveer 30 jaar geleden kenden
veel mensen in Gaanderen elkaar erg goed,
tot wel drie generaties terug. Mijn opa (die bij
ons in huis woonde en bij ons gezin hoorde)
was actief in de gemeenschap, mijn moeder
ook. Dat heeft z’n voordelen en z’n nadelen.
Zo waren wij altijd op de hoogte van de
laatste stand van zaken in Gaanderen. Vooral
wie er dood was, ziek, uit elkaar ging, bij
elkaar kwamen, zwanger was, zeg maar alles
wat we nu privé noemen, ging bij ons over de
keukentafel. Dat waren nog eens keukentafelgesprekken.

Zelfgemaakte zakjes bijenzaad

>> Vervolg van De Zeefdruktemaker
Ook zijn partner Nathalie helpt mee.
Ze heeft inpakzakken genaaid van
bruin pakpapier en theezakjes gevuld
met bijenvriendelijk bloemenzaad, een
extraatje voor wie de afbeelding Save
the Bees koos. Beiden zijn begaan met
de natuur. "Daar ben ik mee geboren,"
aldus Roel. "Ik gebruik de meest milieuvriendelijke verf en mijn afval na vier
dagen zeefdrukken bestond uit een
zakje gebruikte doekjes en een halve
emmer gebruikt water."
Mensen plezier bezorgen
Het vak heeft hij vroeger bij een drukkerij geleerd. "Vijf jaar lang heb ik massaal zeefdrukken geproduceerd. Toen
was ik het zat en zijn we een boerencamping begonnen in Velswijk. Dat

hebben we vijftien jaar
gedaan en sinds vijf jaar
wonen we in Gaanderen. Ik
werk parttime bij de Praxis
- daar kennen heel veel
mensen mij als 'de man
met de staart' maar die
staart is er echt al heel
lang af - en dit, de Zeefdruktemaker, doe ik erbij.
Voor mijn plezier en vooral
om anderen plezier te laten beleven. Financieel
levert het weinig op maar ik vind het
veel belangrijker dat het leuk is."
Ook voor groepen?
"Ik richt me vooral op festivals, maar
krijg ook weleens de vraag of ik het als
bedrijfsactiviteit wil doen. Ook hebben
we groep 8 van de basisschool t-shirts
laten bedrukken toen mijn zoon daar
afscheid vierde. De hele klas in een zelf
gezeefdrukt t-shirt in de bus naar het
Amelandkamp. Dat is toch prachtig!"
Al te druk willen ze het er niet mee
krijgen. Maar heb je interesse, kijk dan
vooral even op de website, Facebook
of Instagram: Zeefdruktemaker.
www.zeefdruktemaker.jouwweb.nl.
Door: Astrid van Beveren

Het was ook altijd erg duidelijk over wie het
ging: iedereen had op de één of andere
manier een bijnaam. Dan krijg je dus zinnen
als: "I’j wet wel, de dochter van de knecht van
Hekkeboer, die toen wat had met de zoon
van Thuus van’t gat moar den now net
ontslagen is en af en toe b’j Koenders in de
winkel helpt." Dat kon je dus alleen weten als
je ook van alles op de hoogte was. Dus die
keukentafelgesprekken waren zeg maar het
Facebook van nu. Je kon het alleen niet
opzoeken later, je moest het allemaal
onthouden. Fijn dan dat je zo’n opa in huis
hebt die alles eindeloos herhaalt. Blijft het
wel een keer hangen.
Zo was ik dus den kleinen van Thuus. Kleine
meisjes word’n groot. Ik blief klein van stuk
dus die naam bun ik nog niet kwiet. Töt de
keukentafel-generatie is uutgestorven denk
ik. As stukskes schriever kon ik zo wel weer as
klein ding beginnen. Vieftien Gaanderbodes
lang. Bun now groot genog um onder mien
eigen naam verder te goan. Klein Thuusken
kan in het plakboek. ’t Is mooi gewest.
Ik wens ow allemoal een fijne vakantie.
Geniet ervan en bedenk ow ok 'ns wat
nieuws. Dat goa ik ook doen.
Good goan.
Miranda Meijer - Thuis

S.A.M. doneert aan goede doelen
>> Vervolg van pagina 1
S.A.M. schonk verder een bedrag aan
Streetball de Lichtenberg, dierenparkje De Schuylhut, Kinderkampen Silvolde en Terborg, De dag van de Ouderen
en de alsmaar groeiende Dierenopvang Noach.
Al 35 jaar voor de samenleving
De Goede Doelen Winkel S.A.M. in
Terborg is 35 jaar geleden opgericht
om organisaties in de regio te kunnen
ondersteunen. Jaarlijks steunen ze met
de opbrengst een aantal goede doelen
in de omgeving die speciaal uitgekozen zijn. De vrijwilligers die bij S.A.M.
werken dragen zo op meerdere manie-

ren bij aan een duurzame samenleving:
recyclen van gebruikte spullen, zorgen
dat mensen met weinig geld voordelig
spullen kunnen kopen én van de opbrengst een aantal organisaties steunen die zich ook weer inzetten voor
mens en dier.
Ook iets doen?
Wie Stichting S.A.M. wil 'helpen helpen' doet dat eenvoudig door bruikbare spullen te brengen of te laten ophalen, te winkelen in de bijzonder veelzijdige kringloopwinkel aan de Silvoldseweg of door zijn handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger.
Tekst & foto's: Astrid van Beveren

Foto: Annet Huntink (Gaanderhuus) en Esther van Emden (S.A.M. penningmeester)
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De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Beste Gaandernaren,
Wiej loopt weers deur Gaander, Ut
wut alweer een bitjen warmer int
dorp, wiej loopt deur de van Roggenstraot en de van Damstraot noar de
Rijksstraotweg zoals da vrogger geneumd werd. Doar lopen wiej Toon
Jansen tegen ut lief, ej wet wel Toon
de Melkboer. Wiej komt un bitjen ant
kletesen oaver vrogger en hoe ut allemaol begon met de winkel an de rijksstraotweg. Toon verteld oaver hoe het
vrogger allemaal begon... Ome Teun
Jansen is met met de winkel begonnen. Doarnao is mien vader met de
winkel en venten langs de deur wieder
gegaon. Zelfs mien ome Willem Centen het nog vief joar de winkel gehad.
Toon het altiet gezegd, “ik word alles
behalve melkboer”, moar toch ging
hej vanaf 1971 toch met twee andere
melkboeren de melkzaken behartigen in een kleine wijk van Gaander.
Toon kump uut een groot gezin, doar
hadden ze zelfs twee trouwboekskes
veur neudig anders konden de kinders
der niet in, geweldig toch, vrogger
krej der twee trouwboekskes veur en
tegenwoordig stoaj in de bijlage aj der
meer as negen kriegt. Toon het tot
1997 de winkel gehad, toen vond hej
ut wel welletjes, tot augustus van dat
joar bleven ze los... want ze hadden
net bier ingeslagen da moest eerst
op, doarnao is defenitief ut doek gevallen.

‘melkzaken’
Versletten heup en kneeje , das moar
ut topken van de iesberg, maor ondanks dat blief Toon goed gemutst.
Toon is toen weer noar skool gegaon
um op de computer te gaon werken,
moar umdat hej zo hulpvaardig was
kreeg iedereen het werk klaor behalve hej, toen het hej nog un joar uutstel
gekregen um de boel af te maken. Heij
het doar naor bej een bedrijf in Bredevoort gewerkt maor dat ging niet
meer. Now zit Toon al twintig jaor op
de taxi en reejt hej iedereen van hort
naor her. Tegenwoordig is hej steeds
meer ant genieten dan geet hej samen met jos naor groningen weers ff
koffie drinken. As ik dit ant skrieven
bun mot Toon nog twee moanden en
now denk ik nog 39 dagen denk ik ongeveer. Wiej zegt Toon geniet van de
pensionering en wiej ziet mekaar in
Gaander.

Door een mooie samensmelting van drie initiatieven ontstond in
2016 het kleinschalige festival Razernij op de Gaanderhei. Op zaterdag 22 juni j.l. konden we genieten van de 2e open editie op het
erf van Giesen en Mus waar vroeger Agelink boerde. Een unieke
manier om geld op te halen voor KWF-Kankerbestrijding.

Bezorgers Gaanderhuus
Sinds de eerste editie van de Gaanderbode dit jaar lopen een aantal vrijwilligers van het Gaanderhuus door diverse straten en wijken van Gaanderen om de
Gaanderbode rond te brengen. Daarmee vullen ze het team van toppers aan die
de afgelopen jaren trouw de krantjes bezorgen. Zonder de inbreng van de Gaanderhuus-vrijwilligers zou er een hele stapel krantjes nutteloos op een pallet in de
garage blijven liggen. Dus... Mientje, Peter, Sandra en Job, dankjewel!

Koor Janboel zoekt zangers
Koor Janboel is op zoek naar meer
zangers. Vooral heren zijn welkom, sopranen maar ook bassen.
Dames kan het koor ook nog ge-

Meer vrolijke liederen
Koor Janboel, in 2002 begonnen als
smartlappenkoor, heeft rond 2010
een aantal smartlappen vervangen
door wat vrolijkere levensliederen.
In bijna elke smartlap komt namelijk wel iemand te overlijden of raakt
vermist. Dat soort liedjes is niet erg
opbeurend voor de bewoners van de
zorgcentra en verzorgingstehuizen
waar het koor regelmatig optreedt.
Liedjes van BZN, Dana Winner, Frans
Bauer, Frans Duijts, Guus Meeuwis
en Jannes zijn ervoor in de plaats ge-
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Uitgeraasd

bruiken, met name alten. Je hoeft
geen noten te kunnen lezen maar
je moet ze wél kunnen zingen uiteraard.
komen. De agenda staat vol met optredens. Onder meer 26 oktober op
‘das Grenzüberschreitende Festival
der Chöre’ bij Wunderland Kalkar, het
optreden voor de Zonnebloem Gaanderen op 5 oktober. En natúúrlijk het
eigen jaarlijkse korenfestival op de
2e zondag in oktober. Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00
- 22.00 uur in het gebouw van TTV
Odion. Interesse? Kom vooral eens
kijken of bel 0315-32 86 87 / 06-10 579
974 voor een afspraak. Vanaf 24 juli is
het vakantie maar na de Kivada gaan
ze weer van start.

Een buurtactie voor de Samenloop voor Hoop, een gewonnen huiskamerconcert van de Achterhoekse band No1408 en Peppelmansdijks huisband
Speciaal Onderwijs met hun psychedelische rock: daarmee is in 2016 het
idee van Razernij in de Gaanderhei ontstaan. Muziek was er dit jaar in de
meest uitlopende genres. Jong en oud dansten door de Gaanderhei. Monkey See, Monkey Do gaf ‘s middags de aftrap met hun heerlijke Tribute to
the Artic Monkey’s. Vol passie en plezier raakten vader en dochter Joop en
Cordula het publiek toen ze de sterren van de hemel zongen. De feestband
die alles een Smokin9 randje geeft zette ook deze editie van de Razernij de
tent op zijn kop. Speciaal Onderwijs, winnaar van de Achterhoekse Band
Competitie nam het publiek mee met hun humor en vernieuwend geluid.

Glitters, theater en voeten van de vloer
De jeugd stuiterde ondertussen op en neer op het luchtkussen. Langzaam
veranderden ze in de schminktent in Superman, razende stieren en prinsessen. Glitters vlogen in het rond.
De bizarre figuren van theaterfabriek Gekkoo verrasten het publiek met
de korte theatervoorstelling Troupe de la Coupe. De band Lay’s Angels en
hun gevolg doopten al op vrijdag de wei om tot camping, inclusief zakken
vol worstenbroodjes en enthousiast helpende handen. Het spetterende
optreden van deze Brabantse vrienden van de Razernij werd ‘s avonds opgevolgd door ‘onze eigen’ Gaanderense Lads ’n Lassies met hun Ierse en
Schotse Folkmuziek waarbij het publiek niet stil kon blijven staan.
Rijen bij de poffertjes, kilo’s patat, de biertap die bleef stromen, alles voor
vriendelijke prijzen, dus ook hiermee kon iedereen bijdragen aan het goede
doel. Jong en oud liep al gauw in het zwarte shirt met de razende stier. Het
riool kon alle feestvreugde niet aan, maar dat maakte de sfeer niet minder.
Ook de No1408 oordoppen maakten dat de kas voor het KWF extra snel
gevuld werd toen hun optreden begon. Gewoon in het Nederlands speelden ze met eigen rauwe rock de tent plat. Some Kind of Tallica bracht vervolgens een loeiharde tribute aan Metallica. De avond eindigde spetterend
met een onvervalst rauwe ode aan Nirvana door Captain Albatros.

Tot de volgende editie!
De laatste centen worden geteld. Team Razernij, bestaand uit Kim, Barry,
Joeri, Camiel, Menno en Cindy uit Gaanderen, bedanken iedereen die door
sponsering, als vrijwilliger of door het meefeesten heeft geholpen aan dit
geweldige feest. Ze zien jullie graag op de volgende editie, want op deze
feestelijke manier een bijdrage leveren aan onderzoek naar kanker kan alleen maar voor herhaling vatbaar zijn. Door: Cindy Mus

01-07-19 23:54

Gaanderhuus in de Gaanderbode
Openingstijden:
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Vrijdagmiddag
14.00-16.00 uur

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

Locatie: Hoofdstraat 11a Tel.: 06 - 5101 3434
Website: www.gaanderhuus.nl
E-mail: info@gaanderhuus.nl

Activiteiten afgelopen periode

Juli
3 jul

20.00-22.00 Open vergadering over Wonen Dorpsraad, De Trefkuul

5 jul

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

7 jul

7.00-11.00

4e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

7 jul

11.00

Parochiefeest en afscheid Mia Tankink OLV Kerk Doetinchem

8 jul

17.00-18.30

VIT hulp bij mantelzorg bij Gaanderbalie, De Trefkuul

10 jul

Fietstocht Gaanderhuus voor iedereen

13 jul

15.00

Woord en Communieviering in De Pelgrim

13 jul

10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde

15 jul

17.00-18.30

Deskundig Adviseur WAO-club bij Gaanderbalie, De
Trefkuul

21 jul

7.00-11.00

5e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

22 jul

17.00-18.30

Vrijwilligerscentrale bij Gaanderbalie, De Trefkuul

Augustus
2 aug

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

4 aug

7.00-11.00

6e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

7-9 aug
10 aug

Zomerkamp Theaterfabriek Gekkoo 9-12 jaar
10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde

11 aug

Jaarlijkse Rommelmarkt TTV Odion, Korte Huitinkstraat
Gaanderen

12-15 aug

Zomerkamp Theaterfabriek Gekkoo 13-17 jaar

14 aug

Fietstocht Gaanderhuus voor iedereen

16 aug

19.30-22.00 Vriendencafé Gaanderhuus

18 aug

19.00

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

25 mei

15.00

Woord en Gebedsviering in De Pelgrim

24 aug

KIVADA Gaanderen

September
1 sep

10.00

Gaanderhuus ontbijt 20 tm 59 jr., €3, vooraf aanmelden
Dressuurconcours voor paarden en pony's, Rijvereniging/
Ponyclub De Vulcaan

1 sep
6 sep

9.30-12

Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster,
Kerkstraat 119 Gaanderen

8 sep

7.00-11.00

7e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel

8 sep

10.00

'Gaanderommetje' voor alleenstaanden, Jeannette Koster & Wilma Koolstra, vanaf Onland, €5

9 sep

17.00-18.30

VIT hulp bij mantelzorg bij Gaanderbalie, De Trefkuul

7-10 sep

Kermis Gaanderen

11 sep

Fietstocht Gaanderhuus voor iedereen

14 sep

10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde

14 sep

15.00

Woord en Communieviering in De Pelgrim

Helaas is door het slechte weer de fietstocht
van 12 juni vervallen.
Woensdag 10 juli is de volgende fietstocht en
laten we duimen voor mooi weer.

a Match!
Een jonge mevrouw komt bij ons het Gaanderhuus binnenlopen en zegt;
“Jullie kennen vast veel meer mensen in Gaanderen dan ik”
Het volgende gebeurt;
1. Een jong gezin heeft een hondje dat niet graag langere tijd alleen is.
Zij zoeken iemand die het hondje aandacht kan geven op de tijden dat de
gezinsleden werken en naar school zijn.
2. Een alleenstaande mevrouw die haar overleden hondje mist maar door
gezondheidsklachten een nieuw hondje niet volledig kan verzorgen.
3. Wij brengen deze mensen met elkaar in contact.
Resultaat; gezin blij, mevrouw blij en het hondje zal
zeker ook blij zijn met de aandacht.
Door de vraag van de jonge mevrouw hebben weer
een aantal mensen elkaar leren kennen en
kunnen iets voor elkaar betekenen.

Vanaf augustus starten we met twee nieuwe activiteiten voor
de twintigers t/m de vijftigers op vrijdagavond en zondagochtend.
Op elke eerste zondag van de maand gaan we vanaf 10.00 uur ontbijten.
We starten op 1 september en iedereen uit Gaanderen van 20 t/m 59 jaar
die nieuwe Gandernaaren wil leren kennen of gewoon geen zin heeft om alleen te
ontbijten op zondagochtend is van harte welkom.
We vragen een bijdrage van € 3,- en men kan zich aan melden via info@gaanderhuus.nl
of even binnenlopen bij het Gaanderhuus tijdens onze openingstijden.
Op elke derde vrijdag van de maand, de eerste keer op 16 augustus,
van 19.30 tot 22.00 uur is er vriendencafé.
We starten met koffie of thee met iets lekkers en schenken daarna
alcoholvrije dranken met wat te knabbelen.
Daarna kunnen de liefhebbers deelnemen aan steeds wisselende activiteiten,
denk bijvoorbeeld aan creatief werken met verschillende materialen,
muziek maken, gezelschapsspellen doen of kom zelf met een leuk idee.
We willen graag bijdragen aan het opdoen van ervaringen, van elkaar leren in het
leggen en onderhouden van contacten en nieuwe mensen ontmoeten.

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen
Maandag

Woensdag

9.00 uur Seniorensport Circuit (de Pol)

10.00 uur Inlooop Gaanderhuus

10.00 uur Seniorengym (de Pol)

10.30 uur Geheugenspellen (Pelgrim)

11.00 uur Senioren Sport en Spel (de Pol)

13.00 uur Koersbal (Trefkuul)

13.00 uur WAO-club (Trefkuul)

14.30 uur Kidsclub (Trefkuul)

14.00 uur Bibliotheek (Pelgrim)

14.30 uur Bingo of Spellenmiddag (Pelgrim)

17.00 uur Gaanderbalie (Trefkuul)

17.00 uur Eten bij het Gaanderhuus

Dinsdag

Donderdag

11.00 uur Zangkoor (Pelgrim huiskamer)

9.30 uur Koersbal (Trefkuul)

11.00 uur Beweegactiviteiten (Pelgrim)

10.30 uur Mandala kleuren (Pelgrim)

13.00 uur WAO-club (Trefkuul)

13.00 uur WAO-club (Trefkuul)

14.00 uur Wandelen (Pelgrim,opgeven lijst)

14.00 uur Hobby middag (Gaanderhuus)

14.45 uur Gym vanuit de stoel (Pelgrim)

19.00 uur Foto- of Videoclub (Trefkuul)

Vrijdag
11.00 uur Wandelen (de Pol)

14.00 uur Inlooop Gaanderhuus

"Ik heb een mooie toekomst achter
de rug, ’t is mooi gewes."
Deze tekst boven de algemene kennisgeving van zijn overlijden is tekenend voor de humor van levenskunstenaar Leo Smits. Iedereen in zijn
geboortedorp Gaanderen en velen
ver daarbuiten kennen hem als huisschilder. Maar Leo was zoveel meer,
hij was een begenadigd kunstschilder, tekenaar, woordkunstenaar. Samen met Frans Ernst was hij auteur
van het boek “Dorp aan de Beek, terugblikken in de geschiedenis van
Gaanderen”. Onder het pseudoniem
Hendrik Haverkamp schreef hij gedichten en verhalen over zijn geboortedorp, waar hij de 93 jaar van zijn
leven woonde. Leo was vooral bekend door zijn droge humor. Hij was
een van de beste buutreedners in het
oosten en trad soms wel 3 keer per
avond op. Onafhankelijk van plaatselijke omstandigheden, beeldde hij
dan een beroep uit, als voetballer,
dierenarts, stratenmaker, helderziende, soldaat, 107 jarige schoenlapper,
ambtenaar, zwaar gewonde skiër of
commandant van de katholieke
brandweer. In zijn rol als ’KwastJoris’
nam hij altijd een plaatselijke schilder
op de hak door die bij naam te noe-

men met de aanvulling: ‘die wil later
ook schilder worden’. Bekendste personage in de buut was, ”De Eenkennige”, hij zei daar zelf over dat hij die
naam ontleende aan zijn aangeboren
handicap, dat hij nooit een meisje ten
huwelijk durfde te vragen. Naast grote optredens in Het Spant in Bussum,
Musis Sacrum in Arnhem trad hij als
boer op in Canada voor honderden
emigranten. Ondanks al de uitdagingen om elders op te treden genoot hij
het meest van de optredens in zijn
geliefde Gaanderen. Leo vermaakte
ons dan ook niet alleen vanaf het
toneel met zijn humor en levenswijsheid maar ook en vooral tijdens zijn
werk op de ladder, aan de koffie, gewoon op straat, tijdens bruiloften en
partijen tot bijna dagelijks aan de
kassa van de supermarkt onder zijn
appartement waar hij de laatste jaren
van zijn leven woonde.
Een van de meest kleurrijke mensen
uit Gaanderen is overleden, maar zijn
vriendelijke glimlach, humor, rake
opmerkingen en prachtige verhalen
zullen wij niet snel vergeten.
Ben Beijer

luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie muziek, een moment van rust en
bezinning, ontmoeten van bekenden uit de geloofsgemeenschap, ontmoeten van
toeristen en mensen op doortocht, even tot jezelf komen, even tot God komen.
Meditatiemomenten met medewerking van:
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Bert en Cor Vinke
Jacqueline Snel
Cora Schoemaker
Mariaviering

Zondag 25 aug.

9.30 uur

Nog niet ingevuld

Een aantal dorpsgenoten hebben na een oproep op Facebook enkele korte maar krachtige herinneringen aan Leo Smits gedeeld.
"Toen hij 90 jaar was, sprak hij tijdens een crematieplechtigheid die
ik verzorgde. Hij had een A4-tje volgeschreven, keek er af en toe op
(zonder bril), maar deed het meeste gewoon uit zijn hoofd. Bijna 8
minuten lang. Gelukkig werd er tijdens zijn speech ook gewoon gelachen."
Bertil Vollenberg
"Onze zoon heeft de muren van de zaal in scoutinggebouw voorzien
van mooie tekeningen en Leo heeft kosteloos z'n "oude"verf beschikbaar gesteld."
Diny Ketelaar
"Hij was jarenlang spreekstalmeester van de Huppelklumpkes. Ik heb
hem nooit kunnen verstaan als klein jochie."
Jeannot Lelieveldt
"Aan het eind van een concertreis van het Symfonisch Blaaasorkest
Gaanderen naar Duitsland, bedankte Leo de Duitsers voor hun gastvrijheid. Ook nodigde hij ze uit voor een tegenbezoek aan Gaanderen, maar niet allemaal tegelijk zoals in 1940."
Jos Rabelink
"Wij hadden een muziekblad, daar stonden ook tekeningen van Leo
in."
Henk Thuis

Kerk in vakantietijd

Zondag 21 juli
Zondag 4 aug.
Zondag 11 aug.
Zondag 18 aug.

Herinneringen aan een
kleurrijk medemens

orgel en viool
gitaar en zang
dwarsfluit
mmv. gelegenheidskoor &
Ans Bomers

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie/thee.

"Als ik aan Leo denk, dan denk ik aan het bezoek van de Japanse dirigent Awahoero Mashimoto (en ik schrijf het ongetwijfeld verkeerd)
aan SBOG. Het heeft die repetitie heel lang geduurd voordat de pauken stemden... en het heeft heel lang geduurd voordat ik begreep
waarom Jos Rabelink zo hard lachte tijdens deze repetitie... eerlijk
gezegd vond ik het niet zo netjes dat ze die onhandige man zo uitlachten, hij was onze gast! Maar wist ik veel dat het een verklede Leo
Smits was!"
Danny Jansen

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen.
Hilarisch, spannend
en eenvoudig te
spelen.
www.hetleeslab.nl
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Prijzen voor jeugd
van TTV Odion

Herinrichting deel Gieterijstraat
Het deel van de Gieterijstraat tussen
Vulcaanstraat en Vormerijstraat wordt
opnieuw ingericht. Het eerste plan daarvoor van de gemeente stuitte op bezwaren van omwonenden, die menen dat de
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid
van achterliggende panden eronder
gaan lijden. Nu kijkt de gemeente met
Sité naar twee alternatieven.
Er komen nog acht parkeerplaatsen
bij. Dat is nodig omdat Sité de panden
op nr. 5 en 7 heeft opgeknapt en samen

met De Lichtenvoorde in gebruik heeft
genomen als beschermde woonvorm,
waarbij de bestemming van zorg naar
wonen is gewijzigd. Sité betaalt de gemeente voor de extra parkeerplekken.
Eerst wilde de gemeente deze aanleggen met een groenstrook tussen de
plekken en de woningen. Omwonenden zien hierin meerdere bezwaren:
om bij de voordeur te komen zullen
mensen door het groen gaan banjeren.
Het ontwerp nodigt uit tot hard rijden, wat nu al een probleem vormt. En
een achterliggend pand wordt slecht
bereikbaar vanwege een te scherpe
bocht met de inrit, waardoor o.a. hulpdiensten er moeilijk in kunnen draaien.

De gemeente bespreekt nu twee alternatieven met Sité.
De omwonenden waren overigens niet
zo blij met de gang van zaken. In 2018
had de gemeente toegezegd dat zij
met de bewoners zou overleggen over
de herinrichting. Op 8 mei 2019 kregen
die echter een brief met een plan dat
als ‘definitief’ stond aangemerkt, met
een uitnodiging voor een ‘inloopavond’
op 21 mei. Ze voelden zich slecht gehoord. D66 heeft daarover vragen aan
B&W gesteld. Wethouder Lambregts
geeft aan dat er inderdaad iets is veranderd in het proces en betreurt dat de
bewoners zich niet gehoord voelen.

Op zaterdag 15 juni ging TTV Odion
met jeugdleden Rick, Thom en Thyn
naar TTV Litac voor de GUV Achterhoek Cup. De jongens, allen beginners, lieten meteen van zich horen. Ze
wonnen ieder hun wedstrijden. Om
hen heen speelden verschillende andere klassen, waaronder de top van
de jeugd, de landelijk A status, en het
olympische studententeam. De jeugd
van Odion bleef maar winnen en kwam
uiteindelijk in een finale 5-kamp terecht. Het resultaat: Thyn werd eerste,
Rick tweede en Thom, die pas twee
trainingen heeft meegedaan, werd
vierde. Gefeliciteerd jongens!

Wijknetwerk Gaanderen
Wat te doen bij woonoverlast?
De muziek hard aan, blaffende honden, overhangende takken of gedoe over parkeren. Het zijn een
paar voorbeelden van ergernissen die wanneer ze
aanhouden en regelmatig voorkomen, kunnen
leiden tot woonoverlast.
Samen in gesprek
Een eerste stap is de overlast bespreken met de buren. Dit is niet makkelijk, maar op de website
www.problemenmetjeburen.nl staan tips over hoe u
dit kan aanpakken. Ook is er via deze site een mogelijkheid om in contact te komen met Buurtbemiddeling. Zij kunnen u ook adviseren en eventueel begeleiden om het gesprek met de buren aan te gaan.
Het gesprek lost niks op, wat nu?
Mocht u woonoverlast ervaren, en een gesprek met
de buren heeft het niet opgelost of is niet mogelijk.
Dan zijn er verschillende mogelijkheden maar het is
vaak lastig om te achterhalen wat de beste manier is
om er iets tegen te doen. Moet u naar de Gemeente,
Woningcorporatie, Politie of zijn er andere mogelijkheden?
Overlastadvies.nl
Sinds begin mei heeft de Rijksuniversiteit Gronin-

gen, speciaal voor woonoverlast een nieuwe website
gelanceerd: Overlastadvies.nl. Overlastadvies.nl
geeft een gratis (juridisch) advies, afgestemd op uw
situatie. Met dit advies hoopt de Rijksuniversiteit
Groningen u een overzicht te bieden van de verschillende mogelijkheden. Na het beantwoorden van
een aantal vragen over uw situatie en de overlast zal
Overlastadvies.nl een advies geven over uw situatie.
U blijft anoniem en het is aan u zelf wat u uiteindelijk
met het advies doet.
Buurtbemiddeling
Je kunt als buur of wijkbewoner een conflict of een
probleem melden bij de coördinator Buurtbemiddeling. Maar ook politie, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere organisaties kunnen een melding doen. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig
deelnemen aan de Buurtbemiddeling. Een aantal
goed getrainde vrijwilligers uit Doetinchem bemiddelt in conflicten tussen buren en/of wijkbewoners.
De bemiddelaars spelen niet voor rechter en vellen
ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen
weer aan tafel te krijgen en hen zelf een oplossing te
laten bedenken. De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht en de bemiddeling is gratis.

Het voordeel van buurtbemiddeling is dat bewoners
hun problemen niet bij de politie of justitie neerleggen, maar proberen er onderling uit te komen onder
begeleiding van bemiddelaars. Daarmee kan worden
voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt. Het doel
is tot een oplossing te komen die voor beide partijen
aanvaardbaar is. Buurtbemiddeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
wijk.
Wie kunnen overlast melden?
Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat melden bij de coördinator buurtbemiddeling. Maar ook instanties zoals de politie,
justitie, woningbouwcorporaties, buurtcoaches,
wijkorganisaties, GGD, gemeente Doetinchem,
scholen, huisartsen en andere organisaties kunnen
een melding doen. Voorwaarde is wel dat de mensen
die ruzie hebben vrijwillig deelnemen aan de buurtbemiddeling.
Waar melden?
Heb je interesse in het werk van Buurtbemiddelaar
of heb je zelf een conflict die je graag wil oplossen?
Neem dan contact op met Houkelien Maatman via
0314-373031 of buurtbemiddeling@buurtplein.nl.

Openbare vergadering Dorpsraad: 3 juli
Dorpsraad Gaanderen nodigt u van harte uit voor
een open vergadering over wonen op woensdagavond 3 juli van 20.00 - 21.00 uur in de Trefkuul.
Wij zetten de deuren open voor iedereen die daar

alvast iets wil vooruitlopen op het woononderzoek
in september. Heb je verzoeken, ideeën, onderzoekscijfers, wensen, wat dan ook m.b.t. wonen in
Gaanderen (in het bijzonder over woonruimte),

dan ben je woensdag 3 juli van 20.00-21.00 uur
van harte welkom in de Trefkuul. Uiteraard mag
dat ook via info@dorpsraadgaanderen.nl of via
onze brievenbus in de sporthal.

De Gaanderbode Jaargang 3 nr. 4 - juli/augustus 2019

7

Nazomerwandeling ’t Gaanderommetje
Als je een dierbare hebt verloren of
door andere omstandigheden alleen
bent, is dit misschien iets voor jou.
Lijkt het jou fijn om op een ontspannen manier te wandelen in de mooie
natuur? Wil je praten met anderen
die begrijpen wat jij meegemaakt
hebt en jezelf herkennen in verhalen
van anderen?
Wilma Koolstra, rouwbegeleider en
Jeannette Koster, uitvaartbegeleider,
organiseren een wandeling voor alleenstaanden, 't Gaanderommetje. De
eerste wandeling is op zondag 8 september en met een route van ca. 3,5
km een uurtje lopen. Vertrek om 10.00
uur vanaf ’t Onland. Na de wandeling
is er gelegenheid om met elkaar na te
praten bij een kop koffie/thee en iets
lekkers. Ook wie de wandeling niet wil
of kan maken maar wel mensen wil
ontmoeten is om 11.00 uur welkom.

Jongeren Muziek
bijeenkomsten:)
Hey, wij zoeken jongeren van 12-20 uit
omgeving Gaanderen/Terborg die
graag samen met mensen in dezelfde
leeftijdscategorie muziek willen maken! Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen is het fijn als je zelf een instrument hebt en natuurlijk er veel
plezier in hebt muziek te maken! Van
welk genre je houdt maakt ook niet uit
want we zullen een beetje van alles
wat gaan doen. We hebben al: piano,

Informatie en aanmelden
Aanmelden voor 2 september, ook als
je alleen om 11.00 uur naar ’t Onland
komt. Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee
en iets lekkers. Aanmelden kan bij
Jeannette Koster, 06 - 25195669, info@kosteruitvaartbegeleiding.nl of
Wilma Koolstra, 06 - 12879359, info@kleurenderwijs.nl.

keyboard, zang. Maar natuurlijk heb je
van niks te veel. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Als je interesse hebt, bel,
sms, of stuur een whatsappje naar 06 15637943.

Dressuurconcours bij De Vulcaan
Op zondag 1 september houdt Rijvereniging en Ponyclub De Vulcaan voor de 17e
keer een dressuur concours. De officiële KNHS dressuurwedstrijd wordt gehouden op het terrein van de fam. Huitink aan de Rijksweg, net buiten Gaanderen.
De deelnemers kunnen in verschillende klassen starten van de Bixie-rubrieken tot
en met ZZ-licht. ’s Morgens starten de pony's en in de middag zijn de paarden
aan de beurt. Dit jaar krijgt de wedstrijd een feestelijk tintje, omdat de vereniging
45 jaar bestaat. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Voor meer informatie: kijk op www.devulcaan.nl en op Facebook.

Bedevaart Banneux
Er worden dit jaar twee katholieke bedevaarten georganiseerd naar Banneux, een klein bedevaartsoord in
de Ardennen. Uit de brochure: 'Elk jaar komen vele
pelgrims naar Banneux om kracht en troost te zoeken
bij Maria. Bezoekers die er zijn geweest noemen het
een mini-Lourdes: minder druk en massaal en erg

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen, Klein
Thuusken, Ben Beijer.
Vormgeving
Astrid van Beveren
Natasja Venhorst
Cartoon
Studio Wimmel
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2019 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
Donaties voor de Gaanderbode
De Gaanderbode valt gratis op de
mat in Gaanderen. Dat blijft ook zo.
Je hebt er immers niet om gevraagd.
Wil je je waardering echter graag
laten blijken, dan is een vrije gift
heel welkom! Dat kan eenvoudig via
de website: https://gaanderbode.nl

intiem en schilderachtig. (...) Vooral degenen die in
een verzorgings- of verpleeghuis verblijven zeggen
dat ze een bezoek aan Banneux hun accu weer hebben opgeladen.'

"Ook vrijwilligers voor verzorging zijn welkom"

Behalve gasten zijn ook vrijwilligers van harte welkom, voor de verzorging van de gasten en als brancadiers. Een 5-daagse reis vertrekt op 30 augustus en
kost € 330. Op 5/6 oktober een 2-daagse à € 135. Voor
informatie: Thea van Houten, 0136-225973/0612457485 of Lia Sessink, 0135-326517.

Zwerfafval: concrete maatregelen bij BUHA en McDonald's
Op 27 juni heeft de Zwerfafvalbrigade Gaanderen (ZAG)
een vruchtbaar overleg gehad met Buha en McDonald's
Doetinchem. Beide laatste organisaties nemen nu concrete
maatregelen in de aanpak van zwerfafval. Buha zet een
afvalcoach in en bekijkt de mogelijkheid tot plaatsing van
afvalbakken bij de bushaltes aldaar. Het restaurant laat
personeel inmiddels regelmatig buiten het afval opruimen,
heeft een vacature geopend voor een 'conciërge', een fiets
met afvalkarretje aangeschaft en apparatuur besteld om
afval te comprimeren.

De ZAG signaleert dat McDonald's, met name onder invloed van de nieuwe vestigingsmanager, duidelijk ambitieus om de omgeving schoon te houden en is blij dat de acties van de brigade na een jaar vruchten afwerpen. McDonald's en omgeving liggen er nu meestal heel wat netter bij.
Een ander aandachtspunt voor de ZAG is het zwerfvuil in
de omgeving van het winkelcentrum en station in Gaanderen. Ook hierover gaan ze graag eens met betrokkenen in
gesprek, met als doel een nog opgeruimder Gaanderen.
Ook vrijwilligers die willen helpen blijven welkom.

Last minute deal van de Dorpsraad:
3 juli open vergadering over wonen
De Dorpsraad heet je welkom
om woensdagavond 3 juli
jouw Gaanderense woonwensen, woonvisie enzovoort te
komen delen, vooruitlopend
op het woononderzoek dat in
september wordt gehouden.
Veel mensen zullen dit bericht
later ontvangen. Geen nood.
Je kunt ook daarna gewoon
contact opnemen met de
Dorpsraad hierover.
Zoals al gemeld in de vorige
Gaanderbode, start de Dorpsraad in september met ondersteuning van de gemeente een
woononderzoek. Dit onderzoek
wordt meegenomen in het hele
proces van het maken van een

omgevingsvisie voor Gaanderen (die uiteindelijk deel zal
uitmaken van die voor de hele
gemeente Doetinchem). Deze
omgevingsvisie is onderdeel
van de nieuwe omgevingswet
die ingaat in 2021. De Dorpsraad zet woensdag 3 juli de
deur open voor iedereen die
daar nu alvast iets over kwijt
wil. Heb je verzoeken, ideeën,
onderzoekscijfers, wensen, wat
dan ook met betrekking tot
wonen in Gaanderen (en in het
bijzonder over woonruimte),
dan ben je woensdag 3 juli van
20.00 - 21.00 uur in de Trefkuul
van harte welkom tijdens de
vergadering. Voor contact: info@dorpsraadgaanderen.nl.

VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen
Zondag 14 juli 10.30 uur
Zondag 21 juli 9.30 uur
Zondag 28 juli 10.30 uur
Zondag 4 aug 9.30 uur
Zondag 11 aug 9.30 uur
Zaterdag 18 aug 9.30 uur
Zondag 25 aug 9.30 uur
Zondag 1 sept 9.30 uur
Zondag 8 sept 10.00 uur
Zaterdag 14 sept.

Inspiratieviering
Bezinning met muziek
Communieviering
Bezinning met muziek
Inspiratieviering
Mariaviering
Bezinning
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

De Gaanderbode Jaargang 3 nr. 4 - juli/aug 2019

8

Van het buurtteam Gaanderen

Laten we elkaar ontmoeten!
Tijdens de Week van de Ontmoeting
In de week van 30 september t/m
5 oktober organiseren stichting ’t
Gaanderhuus, het Centraal Senioren Overleg (CSO)–Doetinchem,
de Diaconie van de Protestantse

Elkaar ontmoeten is bedoeld in de
breedste zin van het woord. Het is
speciaal bedoeld voor inwoners die
hier wat zoekende in zijn en/of een
netwerk in de buurt missen en graag
wat meer in contact komen met
anderen. De organisatie heeft een rijk
programma ontwikkeld waarbij
bewoners uit Gaanderen uit kunnen
kiezen. Er is voor ieder wat wils!
Naast dat er wordt ingezet op elkaar
ontmoeten in het dorp is de geplande
week óók een ontmoeting in de
samenwerking tussen een aantal
informele partijen die het dorp
Gaanderen rijk is. Sámen de krachten
bundelen voor de inwoners van
Gaanderen.
Hoe werkt het?
In de maanden juli en augustus komen
er door het dorp zwerfkaarten en

Gemeente, De Parochiële Caritas
Instelling (PCI) Augustinus - Martinus, de WAO club en de Zonnebloem met elkaar de:
Week van de ontmoeting.

flyers te liggen. Op deze zogeheten
zwerfkaarten komt uitleg over de
week zelf. Ze zijn bedoeld om jezelf of
júist een ander op te geven. Ook kunt
u ons vinden via de facebookpagina:
Week van de ontmoeting Gaanderen.
Heel belangrijk is dat we elkaar wijzen
op de mogelijkheden om deel te
nemen aan de ‘Week van
Ontmoeting’. We nodigen u dan ook
van harte uit om ons en elkaar hierbij
te helpen, want ervaring leert dat juist
de mensen die het zo verdienen vaak
ook het lastigst te bereiken zijn of bij
aanvang een nog hoge drempel
ervaren.
De flyers en zwerfkaarten kunt u
tegenkomen in de dag- en
weekbladen, de Gaanderbode, bij de
huisarts, de tandarts, de deelnemende
partijen, in winkels en in de Trefkuul.

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
Pelgrimstraat 59a

online
Wist je dat het buurtteam Gaanderen
ook een eigen pagina heeft op
www.buurtplein.nl?
Hier kun je onder andere contactgegevens van de buurtcoaches en jeugd- en
gezinswerkers vinden, informatie vinden over activiteiten die gaan plaatsvinden 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.

7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl

Heeft u interesse en weet u niet hoe u
zich (of een buurman, buurvrouw,
vader, moeder, bekende enz.) kunt
opgeven, neem dan contact op met
een van de deelnemende partijen of
vind ons op Facebook, dan helpen wij u
graag verder.

Week van de ontmoeting
30 september t/m 5 oktober 2019

Hopelijk tot ziens tijdens de
week van de ontmoeting!

De Gaanderbalie
Gaanderen heeft 1 loket
waar inwoners terecht
kunnen met vragen over
onder andere financiën,
voorzieningen,
formulieren, pensioen,
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.
Zomervakantie
Op 12, 19 en 26 augustus is er geen Gaanderbalie.

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig:

 Sociaal Raadslieden Werk
 Buurtcoach
 Formulieren café
2de maandag van de maand aanwezig:
VIT hulp bij mantelzorg: 8 juli, 9 september, 14 oktober

Buurtteam Gaanderen

