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D'r is van alles te doen in Gaanderen. 

Steeds meer activiteiten staan in de 

Agenda Gaanderen van de Gaander-

bode.  Pagina 4 

  

De volgende  

Gaanderbode 
komt, onder voorbehoud, uit op 

16 oktober  
De uiterste inzenddatum voor  

kopij en advertenties is 10 okt. tot 

12.00 uur. Hoe eerder iets echter 

binnen is, hoe liever.  

gaanderbode@gmail.com 

Het Gaanderhuus heeft sinds 2019 

een vaste kolom boordevol informatie 

en activiteiten.   Pagina 4 

Nieuwe column: 
wortellogica Pagina 2 Hengelsportvereniging De Oude IJs-

sel (HSV DOIJ) heeft 76 kinderen de-

ze zomer een geslaagde dag bezorgd 

aan de waterkant. Op 22 juli kwam 

namelijk de Zomer Viskaravaan naar 

Sluis de Pol. De Viskaravaan is een 

actie van Sportvisserij Nederland om 

kinderen enthousiasme bij te 

brengen voor de waterkant. Ze 

komen met een auto met aan-

hangwagen vol visspullen en ge-

ven uitleg. HSV De Oude IJssel 

had zich voor dit initiatief van 

Sportvisserij Nederland aange-

meld en ze zijn uitgeloot!  

 

Dat er interesse is bij kinderen en 

jongeren in onze omgeving voor de 

hengelsport bleek al gauw uit het 

aantal aanmeldingen voor deze 

dag. Maar liefst 41 kinderen had-

den zich online aangemeld en aan het 

eind van de middag bleek zelfs dat 76 

kinderen hebben meegedaan! Nico 

Schenk van HSV DOIJ: "Daniël Weijers 

van Sportvisserij Nederland was bijzon-

der blij verrast met deze opkomst. Tot 

nog toe de hoogste opkomst van hun 

initiatief! We hebben bijzonder fijn sa-

mengewerkt met Daniël en zijn team 

en met de vismeesters en vrijwilligers 

van HSV De Rietvoorn uit Doetinchem, 

die we al voor we wisten of het door-

ging hadden benaderd. Ook van onze 

kant waren er vrijwilligers mee. Boven-

dien werden we voor deze dag ook nog 

gesponsord door de COOP en Cindy's 

Dierservice in Gaanderen. We zijn erg 

blij met het spektakel dat het is gewor-

den, want wij willen als vereniging 

niets liever dan dat er weer meer kin-

deren naar buiten gaan, gaan vissen en 

natuur beleven. Het was een echte op-

steker voor Gaanderen!" 

 

Meer activiteiten op komst 

Met zoveel animo is de visvereniging 

extra gemotiveerd om zich te beraden 

op een vervolg. Hierin wordt zeker ook 

weer de samenwerking met HSV De 

Rietvoorn gezocht, bijvoorbeeld voor 

visles op school.  

 

Boost voor de vereniging 

De Viskaravaan heeft ook weer een 

extra 'boost' gegeven aan HSV DOIJ.>> 

De waterkant is in trek bij de jeugd 

Het Wijknetwerk, wie 

zijn dat eigenlijk?  

De Dorpsraad vertelt wat haar deel-

name aan het wijkwerk inhoudt. 

Pagina 2 

Woon je in Gaanderen, ben je alleen-

staand, tussen de 20 en 60 jaar en 

heb je soms behoefte aan meer ge-

zelschap? Het Gaanderhuus organi-

seert dat nu speciaal voor jou.  

 

Veel alleenstaanden kennen dit: je 

hebt Facebookvrienden, Whatsapp-

maatjes maar als ergens wat te doen is 

zit je tussen allemaal stellen. Soms 

voelt dat alsnog eenzaam. Toch heb je 

ook behoefte aan gezelligheid, een 

goed gesprek, samen spelletjes doen. 

De laatste tijd blijkt steeds meer hoe 

vaak alleenstaanden zich eenzaam 

voelen. Het Gaanderhuus organiseert 

nu daarom het Vriendencafé en Samen 

ontbijten voor alleenstaanden van 

twintig tot zestig jaar in Gaanderen.  

 

Enkele weken geleden konden we het 

nog lezen in de Gelderlander: Een mid-

dagje gamen. Een filmpje pakken met 

vrienden. Gewoon een kopje thee drin-

ken. Mariëlle Brouwer (27) wil het zó 

graag. Maar het zit er amper in. 'Ik voel 

me eenzaam. Dat durf ik wel te zeggen. 

Een paar vrienden heb ik nog. Bijna alle 

vriendschappen zijn verwaterd.' In dit 

geval gaat het om iemand die door 

haar ziekte haar sociale omgeving 

zag slinken. Dit komt vaak voor.  

 

Mensen zoeken elkaar inmiddels 

massaal op via sociale media. Het 

Gaanderhuus zag de behoefte en 

besloot direct praktisch te reage-

ren. Inmiddels zijn er twee maan-

delijkse activiteiten waar ieder die 

in de doelgroep valt laagdrempe-

lig aan kan deelnemen. Meer in-

formatie lees je hieronder.  

Het Gaanderhuus start met nieuwe activiteiten voor  

alleenstaanden uit Gaanderen in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar 

VRIENDENCAFÉ 

Vriendencafé 

Iedere derde vrijdag van de maand 

van 19.30 tot 22.00 uur.  

 

Er staat koffie en thee en schenken 

daarna alcoholvrije dranken met iets 

te knabbelen. We zorgen voor wisse-

lende activiteiten zoals creatief wer-

ken met diverse materialen, muziek 

maken, biljarten, gezelschapsspellen  

of kom zelf met een leuk idee!  

Leer elkaar 'al babbelend' kennen. 

Wie weet wat 'n leuke contacten er 

ontstaan. Wie weet onstaan er groep-

jes die samen gaan koken of leuke 

dingen gaan ondernemen.  

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het 

Vriendencafé. Nieuwsgierig of het 

wat voor je is? Loop gewoon binnen!  

Iedere eerste zondag van de maand 

om 10.00 uur samen ontbijten.  

Hiervoor vragen we een bijdrage van 

€ 3,00 en graag aanmelden via mail: 

info@gaanderhuus.nl                                                                                                                     

Stap de drempel over en kom erbij! 

SAMEN ONTBIJTEN 

Hij combineert het duiken met een 

activiteit die hij niet (meer) kan la-

ten... Pagina 5 

Tussen de dolfijnen 
zwemmen 

Dood-gewoon,  
informatieavond 
Praten over de dood is voor veel men-
sen lastig. Toch krijgt iedereen er 
vroeg of laat mee te maken.  Pagina 6 
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De Dorpsraad Gaanderen is een van de leden van 

het wijknetwerk Gaanderen. Miranda Meijer, 

dorpsraadlid en vertegenwoordiger in het wijknet-

werk stelt zich voor. 

 

Ik ben Miranda Meijer en in de 

Dorpsraad heb ik de functie van 

secretaris op mij genomen. Wat 

ik hoofdzakelijk doe, is commu-

niceren via de mail en social me-

dia met het dorp en andere be-

langhebbenden, mensen met elkaar verbinden en de 

lopende zaken in de gaten houden (om zo de verga-

deragenda samen te kunnen stellen).  

 

Als Dorpsraad zijn wij de enige  vertegenwoordiging 

vanuit het dorp zelf in het wijknetwerk. Daarmee ook 

de enige vrijwilligers en dus ook een ander belang. 

Het is niet ons werk, wij leven en of werken daar. En 

dus is wat wij vinden van groot belang. Wij brengen 

informatie vanuit het dorp naar de andere partners. 

En wij halen ook weer informatie op. Als gelijkwaardi-

ge partners helpen we elkaar met wat dan ook. Als 

het wijknetwerk bijvoorbeeld de hulp van de Dorps-

raad nodig heeft (door een brief te schrijven naar een 

instantie of de politiek om draagvlak uit het dorp te 

krijgen) om iets voor Gaanderen gedaan te krijgen, 

schrijf ik na overleg met de andere dorpsraadleden 

die brief. Zijn er vragen vanuit het dorp die bij ons 

komen waarop wij het antwoord niet weten, gooien 

wij het in de groep. Ik merk zelf dat we in het netwerk 

nu zo goed op elkaar ingespeeld zijn, dat we elkaar 

ook buiten de maandelijkse overleggen om  vinden. 

Zo heb ik onlangs vragen vanuit de Zwerf Afvalbriga-

de rechtstreeks aan wijkbeheerder Charlotte van den 

Berg van BUHA (ook wijknetwerk lid) gesteld. En be-

antwoord gekregen. Korte lijnen, daar hou ik van. 

Maar ook eerlijkheid. Je kunt soms wel wat willen, 

maar als het niet uitvoerbaar is, houdt het op.  

 

Ronald Luesink en ik zorgen er samen voor dat er al-

tijd iemand van de Dorpsraad tijdens een wijknet-

werkoverleg aanwezig is. Zo missen we niets. Mocht 

het zo zijn dat we allebei niet kunnen, dan hopen wij 

dat Arno, Sander of Ria een keer kan. We hebben 

namelijk de afspraak dat we elkaar vervangen als dat 

mogelijk is. We besteden namelijk allemaal naast ons 

gezin en werk beperkte tijd aan dorpsraadzaken (het 

is vrijwilligerswerk) en dus respecteren we ieders be-

slissing om iets wel of niet te doen. Ikzelf bewaak 

goed mijn grenzen om te kunnen blijven doen wat ik 

leuk vind. Daar is iedereen bij gebaat.  Kijk voor meer 

informatie over de Dorpsraad Gaanderen op 

www.dorpsraadgaanderen.nl. 

vervolg van pagina 1 

Zomer Viskaravaan 

Nico Schenk: "We hebben deze zomer 

na een oproep van de ZomerVisKara-

vaan als vrijwilliger meegeholpen in 

Heerhugowaard, Alkmaar en Utrecht. 

Verder hebben onze voorzitter Peter 

Bril, Ron Menting van HSV de Riet-

voorn en ik geholpen met vislessen en 

hebben we het visjaar met de nieuwe 

leden, 25 kinderen, afgesloten in een 

vijver van De Kool in de Heelweg. Er 

staan ook nog enkele vislessen op de 

agenda voor onder meer de buiten-

schoolse opvang in oktober." Toe-

komstplannen zijn er ook: "We gaan 

nog kijken of we een visles kunnen 

organiseren bij de Gaanderense basis-

scholen en nog een of meerdere in 

het nieuwe jaar, met het liefst weer 

een evenement. Dit alles in samen-

werking met Ron Menting als vis-

meester en HSV de Rietvoorn." 

 

Neem een kijkje! 

Heb je ook interesse in de hengel-

sport en wil je er meer over weten, 

neem dan vooral ook een kijkje op 

Stekkie.nl. En aarzel niet om contact 

op te nemen met HSV DOIJ als je in-

teresse hebt. Bel of mail dan naar: 

via  info@hsvdoij.nl.   

Heel veel dingen lijken logisch, maar is 

dat ook zo? Soms slaat het helemaal 

nergens op. Wortellogica gaat over za-

ken die we gewoon vinden, die we zo 

zeggen of zelfs zo doen en die we alle-

maal als logisch beschouwen. In deze 

rubriek tart ik dat wat logisch is. De logi-

ca van een wortel. 

 

"Samenwerken is moeilijk en  

moet je leren" 

 

Als ik zo in Gaanderen rondkijk, dan 

willen we allemaal best samen, en wer-

ken doen er ook een hoop en geleerd 

wordt er genoeg. Dus dat moeilijk kan 

in de prullenbak want zo moeilijk is het 

dus niet. Zet een clubje mensen bij el-

kaar met dezelfde hobby, en huppakee 

samen zorgen ze ervoor dat ieder indi-

vidu z’n hobby kan uitoefenen. Ze zoe-

ken elkaar ook op. Logisch, ze hebben 

hetzelfde doel. 

 

Dus: wil je als juf of meester zorgen dat 

de hele klas gaat samenwerken? Zorg 

dan dat ze allemaal boos op je worden. 

Zul je zien wat ze ineens samen kun-

nen. En de ouders erbij. Ja, als je het 

goed aanpakt, krijg je de hele school in 

de benen. Het is even uitkienen welke 

knuppel je het best in het hoenderhok 

kunt gooien, maar effect is verzekerd.  

De makkelijkste weg om anderen sa-

men te laten werken is dus door ze al-

lemaal boos te laten worden op jou. 

Wil je zelf samenwerken met anderen, 

heb je een andere tactiek nodig. Dan 

lijkt het me handig dat je het woord 

‘werken’ eraf haalt. Samen willen we 

best, maar van werken worden we zo 

moe. Het hele woord alleen al doet mij 

zweten. Daar heeft ook niemand zin in. 

Logisch toch?  

 

Samen bereik je meer dan alleen. Ofte-

wel: zo gauw je merkt dat het alleen 

niet lukt, ga je vanzelf iemand zoeken 

om het samen mee te doen. Als nu 

iedereen dat ontdekt en iemand op-

zoekt om samen mee te doen, dan 

zouden er in Gaanderen nog weleens 

flink wat mensen op de been kunnen 

komen om samen eens wat zaken aan 

de gemeente Doetinchem duidelijk te 

maken. Ik zie op mijn netvlies al een 

colonne richting gemeentehuis lopen 

om samen even duidelijk te maken dat 

Gaanderen als dorp het een en ander 

nodig heeft en wel nu.  

Wortellogica 
 

Nieuwe column door: Miranda Meijer 

Wijknetwerk Gaanderen 
Wie  zijn wij? 

Wijknetwerk Gaanderen 
Het wijknetwerk Gaanderen bestaat verder uit de 

volgende partijen/personen: 

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Ot-

ten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl 

Wijkbeheerder, buha: Charlotte van den Berg, (0314) 

377 444, c.vanden.berg@buha.nl 

Wijkagent, Politie Doetinchem: Jan Eskes, 0900 

8844, team.doetinchem@politie.nl 

Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk, 

(0314) 372039, Lianne.Balk@swd.nl 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: 

Marian Ritzer, (0314) 375731, marian.ritzer@swd.nl 

Buurtcoach, Buurtplein B.V.:  Maaike van den Brink, 

(0315) 760 012, m.vandenbrink@buurtpleinbv.nl 
 

Kijk voor meer informatie over Wijknetwerk Gaanderen 

op www.wijkwerkdoetinchem.nl. 
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Beste Gaandernaren,

Wie’j zit te denken um ff ergens een 
pilsken te pakken. Moar eigenlijk is 
der nog één kroeg in Gaander, doar 
bunt vaak besloten feesten, ‘veur ge- 
neudigden’, dan maj der niet kommen. 
Da bedoelt wiej niet verkeerd... zelf 
maken wiej doar nameluk regelma-
tig gebruuk van, super gezel-lig!! De 
holle bus... goed volk... kuj fijn zitten, 
alleen das meer un ‘eetgelegenheid’. 
Wel hebt ze soms verassende biertjes 
uut et vat... prima! Noar ut Onland lo-
pen vonden da’s aardig wiet, al is het 
doar, op een zomerse oavond onder 
de beume, goed vertoeven. 

Gewoon ‘s ff aan de theek zitten zoas 
onzen vaders dat ook wel eens deden, 
da kan nergens meer in Gaander... 
jammer... want vrogger telde Gaan-
deren heel wat kroegen, van cafe ‘De 
Pol’ ant begin van Gaander tot café 
‘Sessink’ in de hei. Op één hand niet 
tellen... kom vingers te kort. Dat her-
innerde mien aan un verhaal wat mien 
vader tegen mien zei op een keer bie’j 
cafe Mij-nen’ an de theek. Mien vader 
dronk nooit uut de fles... maor toen 
wiej doar zaten zei hej tegen mien... 
drink moar uut de fles hier, das bea-
ter... en ik kan mien de vliegenvangers 

nog herinneren welke daor in grote 
mate boaven de bar hingen sprake 
veur zich... mooien tiet. 

De norm van vrogger was: op de 250 
inwoners één café, dat betekende 
veur Gaander zo’n bitjen 22 cafees 
en kroegjes. De voormalige directeur 
van Vulcansoord had eens gezegd: 
“Ik zou gaarne wensen dat jenever 
drinken een einde had”. Dit heer-
schap bedoelde waarschijnlijk dat ter 
tevul gezoapen werd in de dorpen en 
steden... kuch kuch... Van de burge-
meester uut Wisch werd vernomen 
dat er door 6500 inwoners per jaor 
veur dertig duuzend gulden an jene-
ver gedron-ken werd, das now een 
hoop geld, moar vrogger was dat een 
GiGanTies kapitaal.

De vijf kroegen in de buurt van Vul-
caansoord verkochten per joar an de 
zevenhonderd werkne-mers meer 
as tienduuzend liter sterke drank… 
oaver de hele gemmente werd vijf-
entwintig duuzend liter verkocht... In 
de regio was nog een ‘Gieterie’j’ waor 
noa  onderzoek  de cijfers enige gelie-
kenis vertoonden... ha ha... De heren 
werden doar niet zo vroluk van zo ge-
zegd... 

Gelukkig... tegenwoordig zun de 
Gaardernaren een stuk gezonder... 
geen sterke drank... nie meer roken... 
goed bezig... alleen kuj noe nergus 
meer ant schap hangen... dan mow 
der zelf moar 1 timmeren... wiej had 
disse wiesheden uut ut buuksken 
‘Gaanderen van tijd tot tijd’. ik hoap 
da ze ons vergeven dat wiej doar wat 
uutgehaald hebben. 

Tot de volgende...

De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.

‘an ‘t schap’

❛

❜

Graag stellen wij ons even voor: Wij 
zijn Addy en Rhodé Baksteen. Met 
onze drie kinderen, waarvan er nog 
twee thuis wonen, zijn wij deze zomer 
in Gaanderen komen wonen. Dat heeft 
een bijzondere reden: naast dat wij 
zelf als gezin in ons huis aan de Hoofd-
straat gaan wonen,  komen er nog  vijf 
extra kamers in het huis, bedoeld voor 
tienermoeders die een tijdje bij ons ko-
men wonen. We noemen het een leef-/
leerhuis, waar de moeders in ongeveer 
een jaar tijd  leren om goed voor hun kindje te zorgen en straks stevig op ei-
gen benen te kunnen staan.

Zelf hebben we jarenlang  met veel plezier in Doetinchem gewoond, maar de 
plannen om een leef-/leerhuis te beginnen hebben ons naar Gaanderen ge-
bracht. Het huis aan de Hoofdstraat is groot genoeg om onze plannen te kun-
nen realiseren en ligt tegelijkertijd op een centrale plek. Winkels zijn dichtbij 
en het treinstation en ander openbaar vervoer.  Het wonen in een dorp is voor 
ons dus nieuw, maar we zijn nu al heel aangenaam verrast door 
de vele positieve reacties van de mensen uit Gaanderen. 

We vinden het erg leuk dat we ons op deze manier even aan jullie 
hebben kunnen voorstellen en kijken er naar uit om binnenkort 
deel uit te gaan maken van Gaanderen en onze nieuwe buurt te 
leren kennen.

Even voorstellen: 
nieuwe inwoners

MPG bestaat 40 jaar
Het nieuwe seizoen 2019-2020 is 
begonnen. Dit seizoen staat in het 
teken van 40 jaar Musical Produc-
ties Gaanderen. Ooit begonnen als 
kinderkoor de G-Sleuteltjes, is het 
musicalgezelschap inmiddels een 
begrip in Gaanderen en ver daarbui-
ten. In de komende edities van de 
Gaanderbode verschijnen diverse 
artikelen over de geschiedenis (en 
toekomst) van MPG. 

In deze editie: het MPG jeugdtheater
In het schooljaar 1979-1980 begonnen 
als kinderkoor van de Martinuskerk, 
is het jeugdtheater van MPG uitge-
groeid tot een zelfstandig musicalon-
derdeel dat zijn producties opvoert in 
schouwburg Amphion. Vele stukken 
heeft de jeugd gespeeld. Om er een 
paar te noemen: Goudhaartje, An-
nie (samen met de volwassen groep) 
Scrooge, De Sneeuwkoningin, Joseph 
and the technicolor dreamcoat in Par-
dubice in Tsjechië.  

In de beginjaren speelde de jeugd af-
wisselend een eigen productie en een 
productie samen  met G-Majeur. La-
ter brachten ze als MPG jeugdtheater 
stukken op de planken als Kruimeltje, 
Kunt u mij de weg naar Hamelen ver-
tellen mijnheer, Pocahontas, Alice. En 
wie in Gaanderen kent niet de Levende 
Kerststal. Jarenlang was dit een hoog-
tepunt voor vele bezoekers rond de 
kerstdagen. Een activiteit waar we nog 
steeds met veel plezier op terugkijken.

In 2001 voerde het jeugdtheater de 
musical De Kleine Kapitein, naar het 
boek van Paul Biegel op. Een mu-
sical die zij in eigen beheer hebben 
gemaakt en… die zij nu als jubileum-
voorstelling, wederom, laten zien. Dit 
gaat gebeuren op 12 en 13 oktober 
2019 in De Kleine zaal van Schouw-
burg Amphion. In de musical zitten 
ook een paar kleine rollen voor vol-
wassenen. Hoe leuk is het dan ook 
dat... twee jeugdige spelers van de 
musical van toen nu een volwassen rol 
in De Kleine Kapitein spelen! Het gaat 
om Robin Kuipers en Eefje Ernst. Eef-
je is bovendien ook nog regisseur van 
deze editie.

Het verhaal van De Kleine Kapitein
De Kleine Kapitein en zijn vrienden 
Dikke Druif, Bange Toontje, Marinka 
en Dimi varen met het schip Nooitlek 
langs verschillende eilanden, waar ze 
allerlei avonturen beleven. Zullen ze 
ooit weer terugkeren naar huis? Kom 
het zien en vaar 
mee op 12 & 13 
oktober. Het 
is een musical 
voor het hele 
gezin. Kaarten 
zijn te koop via 
S c h o u w b u r g 
Amphion. 

De regie: Eefje Ernst
Dirigent en muzikale leiding: 

Sander Spaan
Choreografie: Evi van Blokland

Componist: Rik Helmes &  
Willem van Doesum

Tekst: Leon de Jongh

Op zondag 15 december van 11.00 - 16.00 uur organise-
ren Cindy’s Diershop, woonzorgcentrum de Pelgrim en de 

Zonnebloem een kerstmarkt in Gaanderen voor jong en 
oud. Nadere info volgt. Zet het vast in je agenda! 

Vooraankondiging 
Kerstmarkt



 

De Agenda van Gaanderen staat ook op www.gaanderbode.nl 

Deze wordt regelmatig vernieuwd.  

September 

14 sep 10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde 

14 sep 15.00 Woord en Communieviering in De Pelgrim 

20 sep 19.30-22.00 Vriendencafé Gaanderhuus 

22 sep 7.00-11.00 8e Onderlinge wedstrijd HSV De Oude IJssel 

27 sep 20.00-21.30 Kras | Kerf Première Theaterfabriek Gekkoo, Posttheater, Arnhem 

28 sep 15.00 Herdenkingsdienst in De Pelgrim 

28 sep 20.00-21.30 Kras | Kerf Theaterfabriek Gekkoo, Posttheater, Arnhem 

29 sep 10.00-17.00 Pleinenfeest Gaanderen 

Oktober 

3 okt 19.00-21.30 Informatieavond Dood-gewoon, Het Onland 

4 okt 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, Kerkstraat 119 
Gaanderen 

4 okt 13.00-20.00 Kledingbeurs Dominika, Schutterij Martinus 

5 okt 10.00-12.00 Kledingbeurs Dominika, Schutterij Martinus 

5 okt  Optreden Koor Janboel Zonnebloem Gaanderen 

6 okt 10.00 Gaanderhuus ontbijt 20 tm 59 jr., €3, vooraf aanmelden 

6 okt 11.00 Koffieconcert Hohner Boys Onland 

8 okt 8.00-11.00 2e Herfstwedstrijd HSV De Oude IJssel 

10 okt 12.00 Uiterste inzending voor de Gaanderbode van oktober 

16 okt 12.00 Gaanderbode oktober 2019 

12 okt 10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde 

12 okt 15.00 Woord en Communieviering in De Pelgrim 

12 okt  De Kleine Kapitein Jubileumvoorstelling MPG, Amphion 

13 okt  Korenfestival Koor Janboel, Het Onland 

13 okt 15.00-16.30 Opening nieuwe seizoen Theaterfabriek Gekkoo, Lokaal5 Silvolde 

13 okt  De Kleine Kapitein Jubileumvoorstelling MPG, Amphion 

13 okt 11.00-13.00 Concert Herfstkleuren SBOG 

14 okt 17.00-18.30 VIT hulp bij mantelzorg bij Gaanderbalie, De Trefkuul 

18 okt 19.30-22.00 Vriendencafé Gaanderhuus 

26 okt 15.00 Woord en Gebedsviering in De Pelgrim 

November 

1 nov 9.30-12 
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, Kerkstraat 119 
Gaanderen 

3 nov 10.00 Gaanderhuus ontbijt 20 tm 59 jr., €3, vooraf aanmelden 

9 nov 10.00-13.00 Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde 

9 nov 15.00 Woord en Communieviering in De Pelgrim 

14 nov 12.00 Uiterste inzending voor de Gaanderbode van november 

15 nov 19.30-22.00 Vriendencafé Gaanderhuus 

20 nov  Gaanderbode november 2019 

23 nov 15.00 Woord en Gebedsviering in De Pelgrim 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
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   

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen  

Een persoon uit groep van onze gasten die samen kaarten in het Gaanderhuus  

is om gezondheidsredenen verhuist naar Antonia in Terborg.  

Hij kan dus niet meer komen kaarten.  

Geen probleem,  

de kaarters gaan nu regelmatig bij hem op bezoek en daar kaarten. 

Door de leuke contacten tussen onze gasten heeft  

een mevrouw thuis gekookt voor vier andere dames. 

 Maandag  Woensdag 

 9.00 uur Seniorensport Circuit (de Pol) 10.00 uur Inloop 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 Inloop Gaanderhuus 

Activiteiten afgelopen periode 

Tijdens een hobby-middag zijn we creatief bezig geweest om  

foto-lijstjes te maken van rolletjes papier uit een tijdschrift. Erg leuk! 

 

Vrijdag 16 augustus hadden we ons eerste vriendencafe. 

           Speciaal voor alleenstaanden uit Gaanderen in de leeftijd 20 tm 59 jaar. 

Het was nog niet erg druk, maar wel heel gezellig. 

Vrijdag 20 september is het volgend vriendencafe. 

 Kom aanschuiven en leer elkaar babbelend kennen! (zie voorpagina) 

 

Zondag 1 september was het eerste ontbijt speciaal voor  

alleenstaanden uit Gaanderen tussen de 20 en 60 jaar. (zie voorpagina) 

 

Donderdag 5 september hebben we op de hobby-middag  

gezellig zitten kleien. 

Deze kunstwerken gaan we op donderdag 10 oktober  

mooi in de verf zetten. 

a Match! 

Mooie resultaten 

Een oudere mevrouw kreeg van haar familie een tablet  

maar ze wist niet zo goed hoe het allemaal werkte. 

Een van onze vrijwilligers bezocht haar een aantal keren,  

samen probeerden ze een heleboel uit.  

Resultaat; mevrouw heeft een nieuwe hobby ontdekt,  

ze kan nu zelfs skypen met familie in het buitenland. 

Iedere eerste woensdag van de maand is er tijdens de inloopuren van 10.00 tot 12.00 uur iemand  

aanwezig die uitleg kan geven over tablet of telefoon. Kom gerust binnenlopen met vragen. 

Gelukkig was het op 14 augustus mooi weer voor ‘n fietstocht. 

Er werd gefietst naar Gendringen voor een bezoek aan museum de Moezeköttel.  

Daarna voor koffiepauze naar de Uitspanning in Engbergen. 

Via ‘n prachtige route weer terug naar Gaanderen. De tocht was ca. 30 km.  

Donderdag 12 september is er weer ‘n fietstocht. De laatste van dit jaar.  

Verzamelen om 13.00 uur bij het Gaanderhuus. Fiets gezellig mee! 



 

Fred reist meerdere malen per jaar naar 

de Rode Zee in Egypte, waar hij duikt 

naar ondiepe koralen en zwemt tussen 

vissen en dolfijnen. "We varen met een 

boot twee uur uit de kust naar een plek 

waar we een week lang blijven liggen. 

Met een groep van zo'n veertien mensen 

genieten we daar van de schoonheid, de 

rust, warmte, de koralen en de vele die-

ren die daar leven. We zwemmen dage-

lijks tussen de wilde dolfijnen. Ze nade-

ren je tot een halve armlengte maar ra-

ken je nooit aan. Uit respect doen wij dat 

dus ook niet. We willen niets verstoren. 

Via huidcontact kun je allerlei ziektes 

overbrengen namelijk. " 
 

"De zee zit in mijn bloed" 
In zijn huiskamer omringt Fred zich met 

allerlei kleuren blauw. De zee en haar 

inwoners zijn duidelijk aanwezig in zijn 

leven. "Ik ben geboren in Noordwijk. 

Bijna elke dag stond ik wel op het 

strand. Sinds mijn twaalfde woon ik in 

de Achter-

hoek. De 

zee is ech-

ter altijd 

blijven trek-

ken. Ik houd 

enorm van 

de zee, het 

zit in mijn 

bloed. Ik 

heb dan ook 

jarenlang 

op zee gewerkt. Ik leerde vrij jong 

duiken in Aalten en ben dat later be-

roepsmatig gaan doen bij Wijsmuller, 

destijds een groot offshore bedrijf. Ook 

reis ik al mijn hele leven." Fred zoekt 

graag warme, waterige bestemmingen 

op, zoals Thailand en de Cariben, maar 

heeft ook zelf reizen georganiseerd naar 

koude gebergten in Nepal en Tibet. 

"Oude culturen zoals die van de Indianen 

trekken mij aan. Ik werk er ook mee." 

 

"Flinke omslag bij  

McDonald's Doetinchem"  
Op al die reizen, hoe mooi ook, komt 

Fred echter ook bergen afval tegen. "In 

ons land zijn we redelijk bewust aan het 

worden van de gevolgen van zwerfafval. 

Er zijn echter ook landen waar bergen 

vuil in de bermen, op en rond het strand 

en in het water een 'normale' aanblik 

vormen. Mensen zijn daar totaal niet 

bezig met de gevolgen." Door op zijn 

reizen nu en dan afval op te ruimen 

draagt hij wellicht bij aan meer bewust-

zijn. "Gelukkig boeken we in en rond 

Gaanderen inmiddels successen. Niet 

alleen haalt de afvalbrigade na een jaar 

rondlopen steeds minder rommel op, 

ook bereiken we dat het dichter bij de 

bron wordt aangepakt. McDonald's 

Doetinchem is een prachtig voorbeeld. 

Zij hebben, doordat de nieuwe locatie-

manager het zo enthousiast heeft opge-

pakt, een enorme omslag bereikt. Het 

afval op en rond hun terrein is enorm 

verminderd en dat is tot in de wijde om-

geving te merken omdat het nu veel 

minder rond waait." 

 

Ook het Gaanderhuus  

pakt nu zwerfafval aan 

Verder is er sinds augustus een samen-

werking met het Gaanderhuus tot stand 

gekomen. Daar is 'zwerfafvalbrigadier' 

Camille met name verantwoordelijk 

voor, samen met Annet Huntink van het 

Gaanderhuus. Langzamerhand breidt 

Freds aanpak van het afval zich uit, als 

een olievlek maar dan wel een schone. 

"Waar ik ook ben, ik pak het aan. Het is 

wel een verslaving, ik kan het niet meer 

laten." 
 

Wil jij ook af en toe helpen opruimen? Meld je 

dan bij de zwerfafvalbrigade, 06 5143 8555.  
 

Tekst: Astrid van Beveren 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen.  

www.hetleeslab.nl 

Folkband Lads 'n Lassies presenteert 

zondag 3 november haar debuutalbum 

Good Folk! Van 12.00-14.00 uur presen-

teert de band tijdens een exclusieve 

release party haar eerste cd. Dit vindt 

plaats bij Paddy's Food & Drinks in 

Doetinchem. Het album staat vol 

bekende folk traditionals en modern 

folksongs, die de band de afgelopen 

maanden heeft opgenomen in studio 

Silvox te Silvolde. Bij de presentatie 

speelt de band een aantal nummers van 

het album en is de cd uiteraard te koop. 

 

Wil je aanwezig zijn bij de release 

party?   

Vul dan het contactformulier in op 

www.ladsnlassies.nl/releaseparty en 

wellicht win je via de verloting tickets 

voor dit exclusieve gratis evenement!  

Lads 'n Lassies presenteren 

debuutalbum Good Folk! 

Fred Pleyte, oprichter en coördinator van de Gaanderense zwerfafvalbrigade, 

beperkt het schoonhouden van zijn omgeving niet tot ons dorp en omgeving. 

Ook op zijn favoriete reisbestemming, de Rode Zee, draagt hij zijn steentje bij. 

"Een dagelijkse ronde om de onbewoonde vogeleilanden levert zó vijf, zes zak-

ken afval op. En wat je ziet is maar 10 à 20 procent van de totale vervuiling door 

afval." 

Fred Pleyte op zijn terras, tussen allerlei souvenirs uit de zee. Foto: Astrid van Beveren 

Fred haalt ook afval uit de Rode Zee 
"Als ik daar toch ben pak ik het aan" 

Op zaterdag 7 september kwam de eer-

ste Truckrun Achterhoek met luid ge-

toeter door Gaanderen gereden.  

Honderd 

vrachtwagens 

maakten een 

tocht door de 

omgeving 

met als doel 

kinderen en 

volwassenen 

met een le-

vensbe-

dreigende 

ziekte en/of 

een beperking 

een onverge-

telijke dag te 

bezorgen. De tocht begon en eindigde 

bij de DRU in Ulft. 

Tekst en foto: Focus, de Plaatjesmaker  

Luid getoeter op onvergetelijke dag: 

Truckrun Achterhoek 

 

Foto uit Freds privécollectie 
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van Dijk, oprichter 
en creatief directeur  
van Theaterfabriek 
Gekkoo.  Met hem 
werkte Haidar al eer-
der in de succesvolle 
voorstelling Rachid 
& Julia in de SSP-
HAL in Ulft (2016 
en reprise 2017) 
van Theaterfabriek 
Gekkoo.

Try-outs in het 
Onderduikmuseum Aalten
De try-outs werden op 4 en 5 mei dit 
jaar uitgevoerd op de zolder van het 
Onderduikmuseum in Aalten. Daar 
werd de voorstelling vier maal ge-
speeld voor een uitverkochte zaal op 
de dagen dat wij in Nederland her-
denken en vrijheid vieren. Wil je de 
première in Arnhem bijwonen? Be-
stel dan direct uw kaarten via: www.
gekkoo.nl/tickets. Er is een beperkt 
aantal plaatsen.

Data en tijden
Vrijdag 27 september 2019: 
première (20.30 uur)

Zaterdag 28 september 2019: 
voorstelling (20.30 uur)

Locatie: Theater de Leeuw, 
Leeuwensteinplein 1, Arnhem

Meer informatie:
www.gekkoo.nl/kras-kerf

De reis van A(leppo) tot Z(elhem)
Als 16-jarige jongen zag en beleefde 
Haidar de verwoestingen in de stad 
Aleppo, waar hij opgroeide. Toen het 
er voor hem en zijn familie niet lan-
ger veilig was vluchtten zij. De reis die 
volgde vormt de basis van de voor-
stelling Kras | Kerf. De voorstelling 
geeft een indringend beeld van Hai-
dars vlucht uit Aleppo, via Turkije en 
Griekenland naar Nederland, nu vier 
jaar geleden. Het is een waar gebeurd 
verhaal van een jongeman die met val-
len en opstaan vaste grond onder zijn 
voeten wil krijgen om in Nederland 
een nieuwe toekomst op te bouwen.

Muzikale vertelling
De voorstelling is een muzikale vertel-
ling, die aan de hand van Haidar’s ver-
halen, dromen en indrukken een in-

dringend beeld schetst van zijn vlucht 
naar Nederland. Of, zoals hij het zelf 
noemt, zijn ‘veilige gevangenis’. Een 
nieuw thuisland waar hij en zijn familie 
warm ontvangen worden, maar waar 
niet iedereen blij is met hun komst. 
Haidar geeft een stem aan de beelden 
in zijn hoofd. Hij vertelt zijn verhaal 
door fl arden tekst en eigen gedichten. 
Daarbij wordt hij ondersteund door 
het instrument dat hem het meest 
dierbaar is: de klarinet. De voorstel-
ling wordt begeleid door twee muzi-
kanten: de Syrische Ghaeth Almag-
hoot (klarinet en düdük) en de Turkse 
Barış Ofl uoğlu (contrabas). De muziek 
vormt een intense basis die de voor-
stelling een extra lading meegeeft. 

Voor de regie van zijn verhaal vroeg 
Haidar regisseur en schrijver Pieter 

Kras | Kerf of hoe de regen hoop bracht

Foto: Jacqueline Obbink

In de voorstelling Kras | Kerf vertelt de Syriër Haidar Habash op indringende 
wijze over zijn vlucht naar Nederland. Een verhaal dat de nu 21-jarige vluch-

teling vertellen moet, omdat zijn hoofd vol zit met beelden die hem ‘s nachts 
uit zijn slaap houden. Gelukkig heeft hij een dierbare vriend die hem helpt zijn 
hoofd leeg te maken en zijn rust terug te vinden.

Er komt onder andere een notaris 
uitleg geven over testamenten en 
schenkingen. Jeannette gaat met 
de aanwezigen het gesprek aan over 
overlijden en passend afscheid ne-
men. Jacqueline Snel, die muziek 
verzorgt bij uitvaarten, maakt ook 
op deze informatieavonden muziek 
met zang en gitaar.

Donderdag 3 oktober vindt de eer-
ste informatieavond Dood-gewoon 

plaats bij herberg ’t Onland aan de 
Rehkemseweg. Vanaf 19.00 uur staat 
de koffi  e klaar. De verwachte eindtijd 
is 21.30 uur. De avond is gratis toe-
gankelijk. Wel graag aanmelden! 
Dat kan door een mail te sturen of te 
bellen naar: Jacqueline Snel, 
info@snelopgitaar.nl,  
mobiel 06–224 88 503 of 
Jeannette Koster, 
info@kosteruitvaartbegeleiding.nl, 
mobiel 06–251 95 669.

Jeannette Koster en Jacqueline Snel organiseren informatieavonden over de dood.

Dood-gewoon

The Hohner Boys zijn opgericht op 3 
juni 1933 en bestaan dus al meer dan 
86 jaar. Uniek is dat The Hohner Boys 
de oudste nog steeds actieve mond-
harmonicavereniging van Nederland 
is. Typerend voor deze groep is ook 
dat ze muziek spelen zonder noten-
schrift en een muzikale opleiding. 
Ze maken muziek uit hun hart. Het 
programma bestaat uit gezellige en 
sfeervolle muziek. 

Ze treden regelmatig in de regio en 
daarbuiten op met een avond- dan 
wel middagvullend programma. 

Daarnaast  verzorgen een aantal le-
den van de vereniging op de maan-
dagavond en de donderdag- en vrij-
dagmorgen een cursus voor mensen 
met astma/COPD en andere lon-
gaandoeningen. Het spelen op een 
mondharmonica is een goede adem-
halingsoefening. Het is het enige 
blaasinstrument waarbij je zowel in- 
als uitademend speelt.

NOTEER IN UW AGENDA: 
zondag 6 oktober a.s. 11.00 uur 

Het Onland. Het belooft een 
gezellige morgen te worden. 

Dood-gewoon: Praten over de dood is voor veel mensen 
lastig. Toch krijgt iedereen er vroeg of laat mee te maken. 
Daarom starten uitvaartbegeleider Jeannette Koster en gi-
tariste Jacqueline Snel uit Gaanderen een nieuw initiatief: 
Dood-gewoon informatieavonden.

Koffi econcert 

The Hohner Boys Gaanderen

De leden van de Mondharmonicavereniging The Hohner Boys uit 
Gaanderen verzorgen zondagmorgen 6 oktober 2019 een koffi  econcert in 

Herberg Het Onland. Aanvang 11.00 uur. Toegang en een kop koffi  e zijn gratis.
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Colofon

Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van 
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie 
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen, 
Miranda Meijer
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 ge-
vraagd. Wil je je waardering echter 
graag laten blijken, dan is een vrije 
gift heel welkom! 
Dat kan eenvoudig via de website:
www.gaanderbode.nl

VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen

Zondag  8 sept  10.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 14 sept  19.00 uur  Eucharistieviering
Zondag  22 sept  10.30 uur  Kindertijdviering
Zaterdag  28 sept  19.00 uur  Eucharistieviering 
Zondag  06 okt  09.30 uur   Eucharistieviering.

Dit is een openlucht-
viering bij de Mariakapel

Zondag  13 okt  10.30 uur  Communieviering
Zaterdag  19 okt  19.00 uur  Eucharistieviering
Zondag  27 okt  10.30 uur  Communieviering

Bridgeclub Gaanderen speelt iedere 
week op dinsdagavond van 19.30 uur 
tot circa 22.45 uur  in een onderlinge 
competitie. In de zomerperiode is er 
vrij bridgen, waarbij ook niet-leden 
welkom zijn. De speelavonden zijn in 
zaal Hartjes. De vereniging telt ruim 
60 leden. Nieuwe leden die graag mee 
willen bridgen zijn van harte welkom. 
Voor mensen die alleen in de huiselij-
ke sfeer bridgen of weinig spelerva-
ring hebben is er vaak enige schroom 
om in clubverband te gaan spelen. In 
een ongedwongen en informele sfeer 
is er bij de club ruim aandacht voor de 
beginnende en minder ervaren 
bridgers. Bij voldoende belangstellig 

organiseert de vereniging een begin-
nerscursus onder leiding van een des-
kundige bridgedocent. 

Spelen op donderdagmiddag
Daarnaast wordt er van begin okto-
ber tot eind april op donderdagmid-
dag bridge gespeeld bij Hartjes. Dit is 
aantrekkelijk voor bridgers, die moeite 
hebben met de avond en toch graag 
buitenshuis in een gemoedelijke sfeer 
willen bridgen. Informatie over het 
bridgen in Gaanderen  (zowel voor de 
dinsdagavond als voor de donderdag-
middag) kunt u krijgen bij Kees van 
Valken-goed , cvanvalkengoed@planet.nl, 
0315-327712.

Sinds 2018 is er ook een nieuw project 
opgestart in Göncruszka, een dorpje 
in de buurt van Gönc. In deze streek 
is er een groot gebrek aan werk dus 
aan inkomsten. Het is schrijnend om 
te zien dat er, op nog geen 1600 km 
van Nederland, mensen ver onder de 
armoedegrens moeten leven. Met de 
opbrengst van de kledingbeurs is de 
Stichting Dominika in staat om goe-
deren en kleding zelf maandelijks naar 
Hongarije te brengen en zodoende de 
zekerheid te hebben dat alles goed te-
recht komt.

Talloze vrijwilligers
De Stichting Dominika heeft ook een 
shop voor de verkoop van kleding, 

Kledingbeurs voor Hongarije
Op 4 en 5 oktober is er in Gaanderen weer een grote kleding- en speel-
goedbeurs van Stichting Dominika. Stichting Dominika zet zich al meer 
dan 10 jaar  in voor een kindertehuis en de aller-armsten in Gönc, een 
dorpje in Noord- Oost Hongarije. 

speelgoed en andere artikelen bij de 
Hodge Podge in Silvolde. De opbreng-
sten van deze verkoop komen ook ge-
heel ten goede aan de hulpprojecten in 
Hongarije. De Stichting wordt tijdens 
de opbouw en de opening van de kle-
dingbeurs geholpen door een groot 

De beurs wordt gehouden op
vrijdag 4 oktober van 13.00 tot 20.00 uur 
zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie
De locatie van de beurs is: Schuttersgebouw St. Martinus, 
Pelgrimstraat 59b (achter Sporthal de Pol)

Meer informatie
Voor info over de beurs en de Hongarije transporten: 
Stichting Dominika, Kerkstraat 249, Gaanderen, 0315 329547, 
Facebook: stichtingdominika, www.stichtingdominika.nl,
info@stichtingdominika.nl

aantal vrijwilligers die zich, geheel 
belangeloos, inzetten om ervoor te 
zorgen dat de beurs een succes wordt. 
Iedereen kan kleding inbrengen voor 
verkoop op de beurs. Van de opbrengst 
gaat 20% naar de stichting Dominika 
en 80% naar de inbrenger. 

Data en tijden

Bridge spelen in Gaanderen
Bridge kan, zeker voor mensen die al bekend zijn met een kaartspel, een inte-
ressante verbreding zijn. Het idee dat bridge moeilijk en wat elitair is blijkt in 
de praktijk onjuist. Na een korte cursus en/of zelfstudie kan er al snel bridge ge-
speeld worden. Het biedt tot op hoge leeftijd een interessante tijdsbesteding 
met goede sociale contacten. Gaanderen kent dan ook een levendige bridge-
vereniging. 

Kegelclub ’t Wapen 
Veel mensen zijn bekend 
met de bowlingbaan. 
Gezellig met vrienden of 
familie een partijtje bow-
len, het is een veelvoor-
komend vermaak. Het 
kegelen is veel minder 
bekend. Daarom laat de 
Gaanderense Kegelclub 
’t Wapen van zich horen. 

Kegelen wordt gespeeld op een smal-
lere baan en is daardoor uitdagender. 
De onderlinge strijd en gezelligheid 
zijn er niet minder om. De club bestaat 
thans uit 16 leden, allen heren, voorna-
melijk uit Gaanderen. Er is plaats voor 
een aantal nieuwe leden. Ze spelen ie-
dere donderdagavond vanaf 20.00 uur 
een onderlinge wedstrijd in het kegel-
centrum de Rooie Uil in Terborg ach-
ter de Rode Leeuw. Daarnaast zijn er 
jaarlijks de kampioenswedstrijden met 

de clubs die op andere avonden in de 
Rooie Uil spelen. Naast het actief bezig 
zijn speelt het onderlinge contact een 
belangrijke rol.

Heb je interesse of wil je het eens 
proberen, neem gerust contact op 
met de secretaris van de club of 
loop op donderdagavond eens bin-
nen. Je bent van harte welkom. 
Secretaris: Bertie Maas, 
berty.maas@hotmail.com.
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Van het buurtteam Gaanderen 

Sociale weerbaarheidstraining 

Het buurtteam van Gaanderen is 

werkzaam vanuit wijkcentrum de 

Trefkuul. Wanneer je vragen hebt, 

er zelf niet uit komt of wanneer je 

een idee hebt voor de wijk maar je 

niet weet hoe je dit aan moet pak-

ken, kun je terecht bij de Trefkuul. 

Het buurtteam staat voor je klaar! 

 

Ook worden vanuit de Tref-

kuul allerlei activiteiten georgani-

seerd waar je (vaak gratis of tegen 

lage kosten) aan mee kunt doen.  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

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. 

 

Vaste deelnemers/wekelijks aanwezig: 

 Sociaal Raadslieden Werk 

 Buurtcoach 

 Formulieren café  

 

2de maandag van de maand aanwezig: 

VIT hulp bij mantelzorg: 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 

december  

De Gaanderbalie  

Buurtteam Gaanderen 

Wist je dat het buurtteam Gaanderen 

ook een eigen pagina heeft op 

www.buurtplein.nl? 

Hier kun je onder andere contactgege-

vens van de buurtcoaches en jeugd- en 

gezinswerkers vinden, informatie vin-

den over activiteiten die gaan plaatsvin-

den maar ook het laatste nieuws vol-

gen. 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.  

Buurtteam  
Gaanderen  

online 

"Afgelopen mei tot en met juli heb ik 

samen met Marjolein Hessels voor de 

tweede en laatste keer de sociale 

weerbaarheidstraining gegeven binnen 

Buurtplein. Dit is een laagdrempelige 

training voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Thema’s die voorbij 

komen zijn onder andere: stevig leren 

staan, complimenten geven en 

ontvangen, grenzen aangeven, 

omgaan met pestgedrag. Na afloop 

van de training evalueren we samen 

met de kinderen en met ouders. Met 

de kinderen hebben we dit gedaan aan 

de hand van collages. Bij het 

presenteren van de collages kwamen 

er zulke mooie dingen uit de kinderen 

zelf! 

 

Herkenning en acceptatie 

Een voorbeeld: Een meisje dat soms 

wat bot kan overkomen in haar 

woorden, plakt een plaatje van de 

tekst: ‘het Hart’. De uitleg die ze hierbij 

geeft is dat ze deze tekst heeft 

uitgekozen omdat ze 'hard van buiten' 

is, maar 'zacht van binnen'. Ook geeft 

ze aan dat ze heeft geleerd om zich 

meer in te leven in hoe iets bij een 

ander overkomt. Verder vertelt ze dat 

ze het fijn vond aan de training om te 

ontdekken dat ze niet de enige is die 

onzeker is. Hierin vindt ze herkenning 

en acceptatie bij de andere kinderen in 

de groep. 

 

Van de kinderen komen de volgende 

dingen terug in de evaluatie wat zij 

geleerd hebben van elkaar: 

- Herkenning in elkaar 

- Plezier hebben met elkaar 

- Samenwerking en afstemming 

- Je wordt geaccepteerd 

- Oefenen sociaal gedrag en grenzen 

stellen 

 

Voor het hele gezin 

Een andere positieve ervaring uit de 

training om te delen: Een jongen van 8 

jaar is door zijn ouders aangemeld voor 

de training in verband met moeilijk 

gedrag op school. Op school is deze 

jongen in contact met andere kinderen 

regelmatig boos, gefrustreerd en vind 

het moeilijk om zijn emoties te 

reguleren. Er is al contact met een 

jeugd en gezinwerker en ouders, via de 

school. Ouders dachten eraan om 

professionele hulpverlening in te 

schakelen. De jeugd en gezinwerker 

heeft ouders  gewezen op de sociale 

vaardigheidstraining. In het 

evaluatiegesprek met moeder, geeft 

moeder aan dat zij een grote 

verandering ziet in het gedrag van haar 

zoon in de thuissituatie. Hij is minder 

snel boos, reageert rustiger wanneer 

hij het ergens niet mee eens is en kan 

zijn eigen aandeel bij een conflict beter 

zien en benoemen. Ook hebben ouders 

zelf geoefend met de opdrachten die 

de kinderen meekregen naar huis, die 

we ook in de training oefenden. Zo 

heeft het hele gezin meegedaan en 

moeder merkte vooral dat het geven 

van complimenten een positief effect 

had. Het zorgde ervoor dat er meer 

onderling begrip en verbinding 

ontstond tussen ouders en kind. 

 

Een duwtje in de goede richting 

Uiteindelijk gaat het daar om, dat het 

hele gezin meebeweegt. Een training 

of andere ondersteuning kan een 

duwtje geven en iets in beweging 

brengen bij een kind, maar het is dan 

vervolgens aan het systeem om het op 

te pakken en vol te houden. Het is zo 

mooi aan dit werk om te zien wanneer 

dit ook daadwerkelijk gebeurt!" 

Soms hebben kinderen veel profijt van 

een beetje extra hulp in de omgang 

met anderen. Leren hoe je je grenzen 

herkent en aangeeft aan anderen, bij-

voorbeeld. Of je bewust worden van de 

gevoelens van andere kinderen en je in 

te leven. Hilde Vos, jeugd- en gezins-

werker, gaf daarvoor samen met haar 

collega een aantal sociale weerbaar-

heidstrainingen. Hilde Vos vertelt er-

over in haar blog. 

Wijziging werkzaamheden  

Vrijwilligerscentrale Doetinchem 

 

Sinds 1 augustus moet de Vrijwilli-

gerscentrale het met minder me-

dewerkers doen. Dat brengt veran-

deringen met zich mee. Eén van de 

meest merkbare wijzigingen is dat 

de inloopspreekuren in Wehl, 

Gaanderen en Doetinchem locatie 

Bergzicht komen te vervallen. 

 

De Vrijwilligerscentrale blijft zich 

vooral toeleggen op bemiddeling, 

ondersteuning van organisaties en 

vrijwilligers met informatie en advies 

en het stimuleren van onderlinge 

verbindingen. Sommige werkzaam-

heden vervallen of komen minder 

vaak voor. De medewerkers blijven 

organisaties bezoeken om elkaar 

beter te leren kennen en informatie 

te delen. Ze leggen daarbij de na-

druk op kennismaken met nieuwe 

organisaties. Voor veelgestelde vra-

gen hebben ze een online kennis-

centrum opgericht over alles wat 

met vrijwilligerswerk te maken 

heeft: 

www.vrijwilligerscentraledoetinche

m.nl/organisaties/kenniscentrum. 

 

Meer informatie over alle verande-

ringen vind je op de website. Heb je 

naar aanleiding van dit bericht vra-

gen, neem dan contact op via e-mail 
info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl 

of telefoon 0314-366734. 


