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Biersommelier Maik bereikt de top 10 van Nederland
Op 25 september werd in Rotterdam
gestreden om de titel Bierspecialist
Horeca 2019. Eén van de 30 finalisten
was barman van Sportcafé ’t Pömpke
en biersommelier in opleiding Maik
Messink. Hij eindigde in de top 10,
een mooie prestatie.
"De dag begon met een gezonde dosis
wedstrijdspanning", vertelt Maik,
"maar toen de opdrachten begonnen
was er niets meer van te merken. Het
leukste vond ik de praktijkopdrachten.
Bieradvies geven en een correcte behandeling van het bier zijn ook de din-

gen die ik in mijn dagelijkse werk het
leukste vind. Het lastigste was de pitch

met foodpairing. Ineens stond ik op
een podium met een microfoon in mijn

hand, niet mijn favoriete bezigheid."
"Door mijn werk achter de bar bij 't
sportcafé kwam ik in aanraking met
speciaalbier. Geleidelijk werd interesse
een passie. Nu volg ik de opleiding tot
biersommelier en probeer ik speciaalbier meer op de kaart te zetten. Een
plek bij de 10 beste bierspecialisten van
Nederland is hiervoor een mooie erkenning en een hele eer."
De volgende Gaanderbode komt,
onder voorbehoud, uit op 20 november. De uiterste inzenddatum voor
kopij en advertenties is 14 nov. tot
12.00 uur. gaanderbode@gmail.com

Cato uit Gaanderen in finale Miss Teen Universe
Cato Gras doet mee als finalist aan de
Miss Teen Universe NL verkiezing. De
15-jarige paardenliefhebster is in september samen met twaalf anderen
geselecteerd. De verkiezing wordt dit
jaar voor het eerst in Nederland landelijk georganiseerd.

Cato volgt met de andere finalisten een
training bij Lyron Martina, catwalkcoach and Fashion Stylist, die al diverse
topmodellen over de hele wereld heeft
getraind. Ze krijgen catwalk-les en fotoshoots maar ook workshops waarin
je ingaat op je innerlijke schoonheid.

Foto links: door Hans van den Broek. Rechts: McDonald's Doetinchem

Cato: "Dan denk je
dat je je wel redt
met opmaken, maar
als een beroepsvisagiste je opmaakt leer
je toch weer andere
dingen! We leren bij
Lyron ook dat je innerlijke schoonheid
net zo belangrijk is
als je uiterlijk. Als je
arrogant en/of gemeen tegen anderen
doet dan zal je ook
niet ver komen in

Wordt Margaret Libelle ster?
In de Libelle nummer 42 staat een
prachtig artikel over Margaret Massop,

geboren en getogen in Gaanderen en
fervente kermisganger. Margaret heeft
al jaren het bedrijf Webmastery
waarin zij mensen met een chronische ziekte of beperking een werkplek biedt. Zij is daarom genomineerd als kandidaat voor de Libelle
sterverkiezing.
Daar is haar familie reuzentrots op!
Nu nog stemmen vergaren: Het zou
prachtig zijn als heel Gaanderen een
stem op haar uitbrengt. Dat kan
door op de website www.libelle.nl
te klikken op de libellester van je
keuze. Margaret natuurlijk. Dat kan
vanaf 31 oktober!

zo'n verkiezing, maar ook in het leven!"
"Ik gaf me op zonder verwachtingen,
toen het langskwam op Facebook.
Toen mocht ik naar de selectie komen
en mocht ook nog door!" In het dagelijks leven werkt Cato aan toelating tot
de opleiding voor Paardenhoefsmid en
is regelmatig te vinden bij haar verzorgpaarden, die ze traint door middel

van Natural Horsemanship. Ook maakt
ze muziek, zingt en werkt bij McDonalds. Een echte bezige dame dus!
De finale is op 1 december. Tot die tijd
kun je op Cato stemmen via Facebook
en Instagram: Teen Universe NL.
Laat maar zien wat voor talent Gaanderen in huis heeft!
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Wortellogica
Column door: Miranda Meijer
Heel veel dingen lijken logisch, maar is dat ook zo?
Soms slaat het helemaal nergens op.
Wortellogica gaat over zaken die we
gewoon vinden, die we zo zeggen of
zelfs zo doen en die we allemaal als logisch beschouwen. In deze rubriek tart ik
dat wat logisch is. De logica van een
wortel.
"De meerderheid beslist"
In dit land gaan we er prat op dat we
een democratie hebben en dat iedereen zo mee kan beslissen wat er gebeurt. Op kleinere schaal gebeurt dat
ook, en dan vooral door te stemmen
en dat de meerderheid dan beslist. Of
te wel: de meeste stemmen gelden.
Klinkt logisch en eerlijk. Maar is het dat
ook?
Onlangs heb ik bij Jasper Nickman een
workshop gevolgd over Deep Democracy. Ik ga dat hier echt niet allemaal
uit leggen hoor. Dat mag Jasper lekker
zelf doen. Of je googlet maar.
Eén van de eyeopeners voor mij was
dat het gebruik van 'de meeste stemmen gelde'” nooit eerlijk is. Het is namelijk nogal afhankelijk wie er gevraagd zijn om te stemmen, uit hoeveel mogelijkheden er te kiezen is en

of men voldoende informatie heeft om
een keuze te kunnen maken. En dan
heb ik het nog niet eens over verborgen agenda’s.
Voorbeeld: Een hele tijd geleden is er
een ondernemersfederatie opgericht.
Daar kun je lid van worden (kost een
kleinigheidje). 20 ondernemers hebben dat gedaan. Stel nu dat de gemeente informatie van de ondernemers van dat dorp wil hebben en dus
contact opneemt met deze federatie.
Dan krijgt de gemeente de mening te
horen van de meerderheid van deze
federatie. Er zijn natuurlijk nog veel
meer ondernemers in dat dorp. Laten
we zeggen: nog 40. Als dus de meerderheid in dit geval iets beslist, is er
een nog grotere meerderheid
(namelijk die geen lid zijn) die ontevreden zijn. Al is het maar omdat hen
niets is gevraagd.
Dan nu even een ergernisje van mijn
kant: elke keer als er gezegd wordt:
'Het volk is in rep en roer!' 'Het volk
vindt dit of dat.' MIJ IS NIETS GEVRAAGD! Dus kan het onmogelijk zo
zijn dat het om het hele volk gaat. Wat
het volk vindt, dat zullen we nooit weten. Want de 'meerderheid' beslist.
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Pleinenfeest afgelast
Voor het eerst in de geschiedenis van het Pleinenfeest ging het niet door vanwege het slechte weer. De exploitant heeft lang gewacht of de voorspellingen
nog zouden veranderen maar heeft
de avond tevoren
de knoop doorgehakt en besloten
het te annuleren.
Veel kraamhouders
hadden zelf al besloten dat het geen
zin had om een hele
zondag in de regen
te gaan staan voor
een publiek dat
waarschijnlijk ook
niet massaal zou
opdraven.
Hopelijk gaat het
volgend jaar weer
door!

Nieuwbouw bij Sint Jozef:
wat gaat er gebeuren?
gekeken of de bomen
konden blijven staan.
Dat gaat niet. We willen
dat graag compenseren
met een aanplantplicht.
Verder richten we het
groen en de tuin rond
het complex in samenspraak met de buurt in."

Dorpsraad en -daad
Hek en spoor
Al voor de zomervakantie hebben wij
een brief naar de gemeente en Prorail
gestuurd over het ontbreken van een
hekwerk langs de Lange Huitinkstraat
zoals dat nu wel geplaatst is bij de Watertap. Via de gemeente kregen we de
volgende reactie:

"ProRail geeft aan dat indien er een wijziging in het gebruik c.q. aanleg van het
gebied naast het spoor plaatsvindt, dan
moet er een hek geplaatst worden volgens de huidige regelgeving (180 cm
hoog waar mensen tot aan het spoor
kunnen komen, 140 cm in andere situaties). Dat is gedaan bij de Watertap.
ProRail oordeelt dat de huidige situatie
(betonnen palen met draden) bij de Lange Huitinkstraat in goede staat en voldoende veilig is.
Het voorstel van de gemeente om samen iets te doen wordt niet opgepakt
door ProRail omdat de noodzaak ontbreekt en dus de prioritering anders ligt.
ProRail probeert wel de locatie op
'lijstjes' te krijgen om het in de (nabije?)
toekomst wel aan te pakken."

De gemeente zou de hele operatie zelf
op kunnen pakken. ProRail gaat dan
niet dwars liggen maar alle risico's zijn
dan wel voor hen. En de hekjes zijn erg
duur. Geen echte oplossing dus.
Wellicht dat er inwoners zijn die zelf
nog ideeën hebben? Misschien een
aantal rollen gaas regelen en ervoor
maken?
Laat het ons weten als je dit op wilt
pakken, kijken wij via de gemeente of
Prorail daar mee kan leven.

Dat gaat allemaal niet
vanzelf

En dus zoeken wij als Dorpsraad:
- een notulist,
- Dorpsraadleden uit diverse geledingen,
- Gaandernaren die afgebakende projecten willen uitvoeren.
Bijvoorbeeld: werkgroep wonen, ondernemers verenigen, omgevingsvisie,
website Gaanderen.
mail naar:
info@dorpsraadgaanderen.nl

Bij het voormalige woonzorgcentrum
Sint Jozef aan de Rijksweg wordt
binnenkort een nieuw, tijdelijk zorgcomplex gebouwd. Hierover leven
nog vragen bij de Gaanderense inwoners, zo werd bij de vergunningaanvraag duidelijk. Daarop geeft Frederik Lindenhovius, directeur Wonen
met zorg bij Sensire, hier antwoord.
Waarom een tijdelijk complex?
"Het gaat om maximaal tien jaar. Die
keuze hebben we gemaakt omdat we
nú plaatsen nodig hebben. Willen we
een definitieve voorziening bouwen,
dan kan het wel jaren duren voor die er
is. De komende jaren kunnen we dan
kijken hoe we het duurzaam gaan oplossen want dat willen we uiteindelijk.
Deze voorziening kan er al in april 2020
staan."
Er worden oude bomen met historische waarde gekapt?
Er staan prachtige oude bomen op het
perceel, waaronder een kastanje van
de 'de oude zusters', een boom met
historische waarde. Omwonenden zien
de bomen graag behouden. Kan dat
echt niet? "Het nieuwe gebouw komt
tussen het huidige pand en de Mosterdweg in te staan. Hiervoor moeten
inderdaad enkele oude bomen sneuvelen, waaronder de kastanje. We begrijpen goed dat dat pijn doet en hebben

Wie komen er te wonen
en waarom nieuwbouw?
"Het wordt een specifieke voorziening
voor oudere mensen. Het is een initiatief van Sensire, Markenheem en
Azora om de grote vraag op te kunnen
vangen."
Waarom voldoet het oude pand niet?
"Mensen blijven steeds langer thuis
wonen en tegen de tijd dat dat niet
meer gaat, is de zorg die ze nodig hebben al een stuk complexer dan wanneer men vroeger naar het verzorgingshuis ging. Dat vraagt om andere
voorzieningen. Zo is er veel meer ruimte nodig voor de vele rolstoelen en
tilhulpmiddelen. Ook de woonvormen
zijn veranderd. In plaats van 50 kamers
met één recreatieruimte, komen er nu
8 studio's met elk een huiskamer. De
helft ervan is om de wachtlijsten uit de
regio te ontlasten, daar komen mensen dus tijdelijk tot er een definitieve
plek is. De andere helft is voor langdurige bewoning."

Vergunning en bezwaartermijn
Op vrijdag 11 oktober heeft de gemeente de vergunning verleend om
te bouwen. Vanaf die datum geldt
een bezwaartermijn van zes weken.
Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.
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Vooraankondiging Kerstmarkt

Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Beste Gaandernaren,
Wiej lopen deur et dorp en tis stil op
stroate, geen idee woar al et volk gebleven is... biej de Aldi ist rustig.. Joa zelfs
op de kruising met de Rijksweg, is gin
piepend bandje te heuren..
Et pleinenfeest kon geen deurgang vinden umdat et ‘n gruwlijk sleg weer zol
wodden, ik gleuf dat de meeste gaandernaren met een gêne zuudwester op
in bedde bunt gekroppen , lampen uut,
zokke an, en zandzakken veur de deur..
In heel Nederland is’t rustig, mensen
kieken afwijkend noar de nieuws berichten oaver et stik stof besluit, praten
der zoaterdags met de buurman oaver
terwijl ze de vuls te dikke lease bak ant
wassen bunt..
Dennis lup as een koning een paar meter veur mie uut, met rasse schreden
deur et centrum van Gaander, as der

‘Stille pleinen’
een grooten trekker met een karre vol
mais richting “de Hei” schut... Die heerlijk lucht van gehakselde mais vermengt
met diesel damp dut mie denken an
vrogger. In Gaan-deren Basten et van de
boeren, Hammink Geurtsen, de boerderij biej ‘de Poaters’, Hoegen , Saks boer
Kroets... boer Ruiken.. Helmus Doornink, Obelink, Rikkes... Mulder en Spekking... Nuum noar op... De meesten
bunt weg... En komt ook niet trugge...
Denk der moar es over noa.. ai weers
met oewn electriche fiets samen met de
vrouw ant toeren bunt over de stille land
weggetjes...
Wiej lopen weer wieter... hey Dennis...
Is het trouwens : mais kneuzen of mais
hakselen?
Tot de volgende...

MPG bestaat 40 jaar
Deel 2 door MPG-voorzitter Huub Winkeler
Musical Producties Gaanderen/Gelderland bestaat in 2019 40 jaar! Een
bijzonder ‘musicaal’ amateurgezelschap met ruim 150 leden en vrijwilligers, dat is MPG. MPG mag gerekend worden tot een van de grotere
musical amateurgezelschappen van
Nederland met een rijke traditie van
optredens.
De doorgaans wekelijkse repetities in
De Pol in Gaanderen betekenen veel
voor de leden, waarvan er vele al jaren
bij MPG lid zijn. Vooral ook samen ple-

zier maken is van groot belang, er zijn
maar weinig leden die de woensdagavond laten schieten. Samenwerken
en leren inzetten van creativiteit staan
hierbij centraal. Improvisatie en het
ontwikkelen van muzikaliteit draagt bij
aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Het lidmaatschap van MPG staat hiervoor garant.
MPG voorziet daarmee in een belangrijke maatschappelijk verantwoorde
func-tie voor niet alleen Gaanderen,
maar ook voor de gemeente Doetinchem en zelfs daarbuiten. Kinderen

Op zondag 15 december van
11.00 - 16.00 uur organiseren Cindy’s
Diershop, de Pelgrim en de Zonnebloem
een kerstmarkt in Gaanderen voor jong
en oud. Er komen leuke verrassingen en
op beide locaties is er wat voor kinderen
te doen. Zet het vast in je agenda!

McDonald’s ruimt op
Na alle aandacht voor het zwerfafval
van McDonald’s deze keer aandacht
voor de manier waarop de McDonald’s
daar de laatste maanden mee omgaat.
Sinds Steven Roelofs filiaalmanager
is, wordt er veel tijd besteed aan het
schoonhouden van de wijde omgeving. Er is een fulltime opruimmedewerker aangesteld en alle medewerkers ruimen vaker buiten op. Maar niet
in de laatste plaats rijdt Steven zelf de
wijde omgeving rond op zijn fiets om
afval op te pikken. Hij laat het niet alleen bij McDonald’s afval maar pikt
alles op wat hij tegenkomt “en dat
zijn vaak de gekste dingen”, vertelt
hij. Steven rijdt ook regelmatig door
Gaanderen. Meerdere dorpsgenoten
kennen hem inmiddels. Afgelopen

en jongeren maar ook volwassenen
hebben daar duidelijk profijt van in hun
dagelijks leven.
Een aantal van onze jongere leden zijn
later werkzaam geworden in de muzikale- en entertainmentwereld, mede
door hun periode bij MPG!
Ook in 2019 en 2020 zijn er, onder de
professionele leiding van regisseur,
choreograaf en dirigent, mooie producties te verwachten! Hoe Kerst (levende kerststal 2.0) op 22 december in
de Martinuskerk, Joseph and the technicolor dreamcoat, op 19 en 20 april
2020 in Amphion en we sluiten ons jubileumjaar af in november 2020. Voor
de komende jaren zal de maatschap-

11 oktober, op McDonald’s Founders
Day, liet McDonald’s Doetinchem zien
wat ze het laatste half jaar allemaal
doen aan afval opruimen. Het is een
van de speerpunten van het beleid van
dit filiaal geworden en dat werpt een
hoop vruchten af. Het hele terrein en
de omgeving zien er tegenwoordig
spik en span uit!

pelijke betrokkenheid van MPG verder
gaan groeien. Blijf ons volgen op onze
website en facebook! Ook in de komende 40(!) jaar wil MPG zich verder
uitbouwen en zich ‘musicaal’ blijven
manifesteren. Mede met uw ‘inspanning’ om onze voorstellingen regelmatig te bezoeken gaat dit zeker lukken!
Bijzonder blij zijn wij met onze leden en
vrijwilligers: zij zijn het hart van MPG!

❛

MPG Daar heb
je wat mee!
MPG 40 jaar!

❛

De buurt in

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

De gasten van het Gaanderhuus zijn op
zoek naar mensen die op donderdagen/of vrijdagmiddag mee willen doen
met klaverjassen en/of biljarten.
Schuif gezellig aan, koffie staat klaar!

Oktober
17 okt

14.00

Herfststukjes maken met het Gaanderhuus

18 okt

19.30-22.00

Vriendencafé 20 tm 59 jr. Gaanderhuus

26 okt

15.00

Woord en Gebedsviering in De Pelgrim

27 okt

15.30

Benefietconcert Gaanderens Mannenkoor en Ulfts gemengd koor,
Martinuskerk, €10

November
Inloopochtend uitvaart en afscheid, Jeannette Koster, Kerkstraat

1 nov

9.30-12

2 nov

9.30-12.00

Natuurwerkdag Watertap

2 nov

18.00

Allerzielenviering start Monicakerkhof achter Augustinuskerk

2 nov

20.00

Crazy Concert met KatZmaVSt. Martinus, Schutterijgebouw, €10

3 nov

10.00

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

3 nov

12.00

CD-presentatie Lads 'n Lassies , vooraf aanmelden

4 nov

19.30

Bewonersavond Omgevingsvisie, De Pol

8 nov

19.00-21.30

Tieneravond 10 t/m 14 jaar, De Trefkuul, gratis toegang

6 nov

15.30

Bustocht pannekoekenproeverij €5, vooraf aanmelden

9 nov

9.00-15.00

Sinaasappel- en oud ijzeractie Tempora Gaanderen

9 nov

10.00-13.00

Repaircafé Silvolde Schuylenburg Silvolde

9 nov

15.00

Woord en Communieviering in De Pelgrim

11 nov

10.00

Schoonwandelen met het Gaanderhuus

14 nov

12.00

Uiterste inzending voor de Gaanderbode van november

15 nov

19.30-22.00

Vriendencafé met Tapas maken, 20 tm 59 jr., €5 Gaanderhuus

16 nov

9.00-10.30

Boten uit het water HSV DOIJ Sluis de Pol

17 nov

10.00-12.00

Bezichtiging nieuwe opbaarruimte Martinuskerk

20 nov

119 Gaanderen

Iedere tweede maandagochtend van de maand gaan we wandelen en
ondertussen zwerfvuil opruimen.
We noemen dit schoonwandelen!
Voor ‘bedrijfskleding’ wordt gezorgd. Veiligheidshesjes, handschoenen
en gereedschap. U krijgt voor we gaan lopen uitgebreide instructies met
betrekking tot uw veiligheid en er loopt altijd tenminste één van onze
vaste leden mee. Het schoonwandelen gaat niet door bij serieuze regen
of storm. Verzamelen om 10.00 uur bij het Gaanderhuus.
Iedereen die zin heeft kan aansluiten.
Op donderdagmiddag 17 oktober gaan we tijdens
de hobbymiddag herfststukjes maken.
De kosten bedragen 3 euro en vooraf opgeven via
info@gaanderhuus.nl of tijdens onze openingsuren.
Zelf ‘n schaaltje of bord meenemen.
In december gaan we op de hobbymiddag kerststukjes maken,
nadere info volgende maand in de Gaanderbode.
Speciaal voor alleenstaanden uit Gaanderen tussen de 20 en 60 jaar
is er op vrijdag 18 oktober weer 'n vriendencafé.
We starten om 19.30 uur met koffie en wat lekkers.
Opgave is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Op 15 november is er ook weer 'n vriendencafé en
dan gaan we samen tapas maken en natuurlijk opeten!
Kosten hiervoor zijn 5 euro en graag opgeven via
info@gaanderhuus.nl of tijdens onze openingsuren.
Betalen bij opgave.

Met alleenstaanden uit Gaanderen tussen de 20 en 60 jaar
gaan wij op zondag 3 november samen ontbijten.
We beginnen om 10.00 uur en de kosten bedragen 3 euro.
Graag vooraf opgeven via info@gaanderhuus.nl
of loop binnen tijdens onze openingsuren.

Gaanderbode november 2019

23 nov

15.00

Woord en Gebedsviering in De Pelgrim

29 nov

19.00-21.30

Tieneravond 10 t/m 14 jr, De Trefkuul, gratis toegang

30 nov

20.00

Lads 'n Lassies Theaterconcert Good Folk, Theater Berkelland,
Eibergen

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

Op 6 november gaan we met de bus naar een pannekoekenproeverij.
Verzamelen om 15.30 uur.
Kosten zijn 5 euro en vooraf opgeven op
info@gaanderhuus.nl of loop binnen tijdens de openingsuren.
Betalen bij opgave.

Wekelijkse activiteiten in Gaanderen
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

Van het buurtteam Gaanderen
Wat was het leuk om elkaar te ontmoeten!
"Ik heb al heel lang niet meer gezongen!", vertelde iemand tijdens de
karaoke en met deze activiteit sloten
we een geslaagde Week van de ontmoeting af.
Een week lang elkaar ontmoeten is in
het dorp Gaanderen goed bevallen! Dit
werd georganiseerd door enthousiaste
vrijwilligers van het Gaanderhuus, De
Trefkuul, De Protestantse Gemeente
Slangenburg-Gaanderen, De parochiële
Caritas Instelling Augustinus-Martinus
en Het Centraal Senioren Overleg
Doetinchem. Maar liefst 115 mensen in
de leeftijd van 50+ hadden zich aangemeld voor deze week. Het waren leuke
middagen en de sfeer zat er bij iedereen
goed in.
Het publiek was gemêleerd en ieder had
zijn eigen verhaal om mee te doen. De
één had net iets meer drempelvrees dan

de ander en de focus bij de vrijwilligers
lag dan ook om zo drempelverlagend
mogelijk te zijn. Fijn was het dan ook om
positieve reacties te krijgen tijdens de
activiteiten.
Ook wethouder Langeveld en wethouder Huizinga waren nieuwsgierig geworden en gingen op de uitnodiging in om
deel te nemen aan de week. Ze werden
opgevangen bij de parochie voor de
lunch en bij de Pelgrim voor de mooie
liedjes en verhalen.
Het bij elkaar buurten was een mooi onderdeel van de week, zowel voor de organiserende partijen om sámen het programma op te zetten, als voor de bewoners zelf.
Zo gaven veel deelnemers aan hoe leuk
het was om de Slangenburgkerk eens
van binnen te zien en genoten van de
huifkartocht er naartoe. "En wat is het

goed verzorgd", was één van de enthousiaste reacties.
De combinatie van een karaokemiddag
inclusief een talentenshow van de kinderen van de naschoolse opvang was ook
een leuke vondst. Dat de locatie hiervoor de voetbalkantine was met aansluitend een patatje en een snack, maakte
de middag prima vertoeven.
In november komen de organiserende
partijen bij elkaar voor een evaluatie en
wordt er gekeken óf en hoé er een eventueel vervolg in kan zitten. Was u tijdens
de week aanwezig en heeft u nog tips?
Geef het aan ons door, we nemen het
graag mee tijdens het gesprek. Namens
de organisatie willen we alle vrijwilligers,
deelnemers en meewerkende partijen
uit Gaanderen hartelijk bedanken voor
de inzet, de gezelligheid, de betrokkenheid en deelname!

De Week van de ontmoeting werd
mede mogelijk gemaakt door
buurtcoachteam Gaanderen.
Was u niet aanwezig tijdens de week,
maar zou u het toch fijn vinden om
eens te kijken of we wat voor u kunnen betekenen in het leggen van contact met een ander, het vinden van
aansluiting of een zinvolle deelname
aan een activiteit? Schroom dan niet
en loop eens binnen bij een van de
partijen of check de agenda voor de
activiteiten.
Het Gaanderhuus heeft speciale inloopmiddagen op de woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur en
vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en
15.00 uur.
Ook kunt u hiervoor terecht bij de
Gaanderbalie. Deze is elke maandagavond 17.00 uur en 18.30 uur op de
Trefkuul.

Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl

Tieneravond op wijkcentrum de Trefkuul
Vrijdag 8 november start een
nieuwe reeks tieneravonden op
de Trefkuul. Met 10 enthousiaste vrijwilligers verzorgen we,
ondersteund door stagiaires
van het Graafschapcollege,
super leuke avonden voor tieners uit Gaanderen van 10 tot
14 jaar. Vorig schooljaar kwamen er gemiddeld zo'n 50 tieners. Graag zien we jullie op
vrijdag 8 november weer. Ben
je nog niet eerder geweest?
Kom kijken! De avonden starten om 19.00 uur en duren tot
21.30 uur. De entree is gratis.
Celeste van Acken, 17 jaar:
"Ik help bij de tieneravonden.
Daar kunnen de tieners van
alles doen zoals disco, karaoke,
gamen en spelletjes spelen.
Twee weken van tevoren komen we met tien vrijwilligers en
de buurtcoaches bij elkaar, bedenken het thema van de aankomende tieneravond en organiseren activiteiten bij dat the-

ma. Op de avond zelf richten
we de Trefkuul in, eten met z'n
allen wat en dan komen de tieners. We helpen bij de spellen
en staan achter de bar. We willen de tieners een leuke en gezellige avond geven. Ik ga er
altijd weer met veel plezier
naartoe. Ik hoop de tieners van
Gaanderen binnenkort te begroeten bij de tieneravond!"
Nienke Reinders, 16 jaar:
"Dit jaar begin ik aan mijn 2de
jaar als vrijwilliger bij de tiener-

avond. Ik vind dit heel leuk omdat er veel afwisseling is en er
elke tieneravond weer een ander thema is met andere spellen. Het is voor mij een gezellige avond waar we spelletjes
doen, activiteiten verzorgen en
natuurlijk op de tieners letten.
Ook leer ik er als vrijwilliger
veel zoals samenwerken, organiseren en creatief bezig te zijn
door thema's en spellen te bedenken. Ik ga er altijd met veel
plezier heen en hoop nog lang
vrijwilliger te blijven. "
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Veel te doen in de kerk in
november
In november zijn er diverse vieringen met de
Gaanderense kerken. 2 november, Allerzielen,
is uitgegroeid tot een gedenkdag voor geliefde
overledenen. Ook Sint Maarten wordt gevierd.
Half november is de nieuwe opbaarruimte open
voor bezichtiging.
Zaterdag 2 november wordt Allerzielen gevierd
vanaf 18.00 uur op het Monicakerkhof achter de
Augustinuskerk. Daar worden onder meer de graven of urnen gezegend. Om 19.00 uur volgt in de
St. Martinuskerk de communieviering. Ook op het
kerkhof achter de Martinuskerk worden de graven
en urnen gezegend en verlicht. Na de viering is er
koffie en thee en kan de familie het kruisje ophalen
van een overleden familielid.
Op 9 november vieren we met de communievie-

ring het feest van St. Maarten, de Patroonheilige
van de parochie. Dat is ook het landelijke weekend
van de Mantelzorg. Sint Maarten deelde zijn mantel en zorgde zo voor een arme bedelaar. Op 16
november zal pastoor Hans Pauw na de viering de
opbaarruimte achter in de kerk inwijden. Daarna
kan men deze nieuwe ruimte en de Mariakapel bekijken. Ook het prachtige vierluik, een gedachtenisretabel en een kroonluchter uit de voormalige
H. Georgiuskerk in Terborg kunnen dan bezichtigd
worden. Het vierluik en de gedachtenisretabel zijn
kunstwerken van de beroemde architect Dr. Pierre
Cuypers. De parochie is erg blij dat deze stukken in
de Achterhoek blijven. Ook zondag 17 november
van 10.00-12.00 uur is er nog gelegenheid om de
nieuwe opbaarruimte, de Mariakapel en de retabels en andere mooie stukken in de St. Martinuskerk te bekijken.

WhatsApp Buurtpreventie Gaanderen
In Gaanderen zijn sinds enkele jaren een aantal
WhatsApp groepen actief die door duidelijke afspraken tezamen een bijdrage leveren aan de veiligheid in deze plaats. Elke groep heeft minimaal
één beheerder. Deze beheerder deelt onder andere
meldingen in deze WhatsApp groep met beheerders van andere WhatsApp groepen in Gaanderen.
Door deze werkwijze kan bijvoorbeeld een verdachte situatie snel met veel inwoners in Gaanderen
gedeeld worden. Vorige week hebben de initiatiefnemers van WhatsApp Buurtpreventie Gaanderen
en Jan Eskes, wijkagent in Gaanderen, weer een
bijeenkomst georganiseerd voor de aangesloten
beheerders. Tijdens deze avond werden verschillende onderwerpen besproken en kregen de beheerders antwoorden op vragen die bij hen leefden. De bedoeling is om de bestaande WhatsApp
groepen uit te breiden naar een dekkend netwerk
in heel Gaanderen. Heb je vragen of wil je een
WhatsApp groep opzetten in jouw straat of wijk?
Mail dan naar wabp.gaanderen@gmail.com.

Basisschool IJzevoorde houdt sportdagen in Gaanderen
Hallo wij zijn Nova en Elin en wij zitten in groep 5. Wij
gingen naar Gaanderen sporten op het sportveld naast
schutterij. Daar speelden wij hockey en volleybal. WiDaar
speelden wij hockey en volleybal. Wij kregen les van een
aantal verenigingen zoals HCOIJ, Volga en Orion.

Onze trainers heetten Alex Eric en Iris, de lessen waren
heel leuk. We hadden ook veel geluk met het weer. Het

regende veel maar in Gaanderen scheen de zon! Wij zitten op basisschool IJzevoorde in Doetinchem in leerjaar
5/6. Bij ons op school starten wij elk schooljaar met de
sport-3-daagse. Dit jaar hebben deden we ook survival bij Jan in ’t touw in Zelhem en op vrijdag gingen we
hardrennen. Op onze school sporten wij veel en dat vinden wij leuk en best bijzonder want dat gebeurt niet op
elke school. Groetjes!

Stem op Gaanderwijs
MFA dingt mee naar de architectuurprijs
De multifunctionele accommodatie
waarin onder meer Gaanderwijs en
VVG’25 huizen, is genomineerd voor
de Architectuurprijs Achterhoek 2019.
Geert Gerritsen van Facilitaire zaken
van scholengroep PRO8: “We doen
mee met de architectuurprijs met ons
mooie project van basisschool Gaanderwijs en voetbalclub VVG’25 in één
prachtig, gebruiksvriendelijk en ener-

giezuinig gebouw in Gaanderen, omringd door een prachtig groot groen
speelterrein.”
“Met de realisatie van dit gebouw hebben we aangetoond dat het mogelijk
is een superfijne omgeving te creëren
voor de kinderen van Gaanderen, samen met de voetbalclub. We hebben
een win-win situatie gerealiseerd door

Het Ferrobos opgeruimd
een pompoen, een brandmelder, je
kunt het zo gek niet bedenken of het
is te halen in het Ferrobos. Op één plek
lagen een heleboel glanzende confettisnippers. Elders waren dakpannen en
stukken asbest te vinden. Die zijn voor
een deel ook meegenomen.
Op 21 september is een groepje Gaandernaren het Ferrobos ingetrokken
vanwege World CleanUp Day. Met
grijpstokken, vuilniszakken en handschoenen hebben ze het bos doorgespit. De opbrengst: bij elkaar een flink
volle vuilniszak vol troep. Niet alleen
plastic flesjes, blikjes en snoeppapiertjes. Ook half vergaan spul dat amper
nog zichtbaar was onder de laag bladeren. Een schoen, een handschoen,

World CleanUp Day
World Cleanup Day 2019 was in heel
Nederland een groot succes. Met meer
dan 15.000 mensen hebben we de handen ineen geslagen om Nederland een
grote schoonmaakbeurt te geven. In
totaal stonden er bijna 1.400 unieke
opruimacties op de kaart van Nederland. Daarmee was World Cleanup Day
2019 maar liefst viermaal zo groot als
de editie van vorig jaar.

met architectenbureau ARX, aannemer Klomps, de gemeente Doetinchem, leveranciers en de inzet van vele

“vrijwillige uren” een uniek gebouw te
ontwerpen. En dat met een bescheiden budget!”
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Gaanderens Mannenkoor en Ulfts
Gemengd Koor zingen voor Care Travel
H

et Gaanderens Mannenkoor
en het Ulfts Gemengd Koor
geven op zondag 27 oktober een
groots opgezet benefietconcert in
de Martinuskerk in Gaanderen. Alle
opbrengsten komen vol-ledig ten
goede komen aan Care Travel.

Care Travel is een Achterhoekse organisatie die zich tot doel stelt vervoersmogelijkheden aan te bieden
aan mensen met een beperking.
Care Travel wil dat alle mensen mee
moeten kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten en evenementen. Veel vrijwilligers zorgen er

voor dat busjes door de regio rijden,
die mensen met een handicap naar
voetbalwedstrijden, schouw-burg,
concerten enzovoort brengen. De
koren hebben voor het benefietconcert een luchtig en ontspannend
programma samengesteld. Alle
partijen, koren, dirigenten en de

Parochieraad van de Martinus kerk
werken belangeloos mee.
Het concert begint om 15.30 uur, vanaf 15.00 uur is de kerk open. Toegang
kost € 10. Kaarten zijn in de voorverkoop onder andere verkrijgbaar bij
’t Ware Huis Koenders, Gaanderen.

Natuurwerkdag op De Watertap
Werkgroep Rivierduinen wil tevens natuurwerkgroepje opzetten

I

n het voorjaar is het natuurterrein
De Watertap feestelijk geopend. Er
wordt veel gewandeld over het Möllepad dat er doorheen loopt. Deze
zomer was het er blauw van de korenbloemen en geel van de gele ganzenbloemen. En voor wie preciezer
keek was er nog veel meer te ontdekken aan de randen van de akkers
met oude graanrassen. Insecten, vogels en o.a. muizen konden zich tegoed doen aan alles wat groeide en
bloeide. Er zijn daarmee al belangrijke natuurdoelen verwezenlijkt.
Ook dit jaar is er weer een natuurwerk-

dag op De Watertap. Op zaterdag
2 november werken we de ochtend
weer in het bosje aan de Watertapweg om de Amerikaanse vogelkers te
verwijderen. Hierdoor blijft het bosje
opener, wat goed is voor de levendbarende hagedis. Ook moeten er kiemplanten van wilgen en essen getrokken worden. Dat vinden de kinderen
misschien wel leuk om te doen. Uit de
berm moeten wat plaggen gestoken
worden. Op de site www.natuurwerkdag.nl/locaties is het mogelijk je op te
geven voor dit gebied. Daar staat ook
meer informatie. We hopen dat de

enthousiastelingen voor een gezellig
buitenkarweitje zich melden!

Vrijwilligers voor kleine werkzaamheden
Naast het werk op de natuurwerkdag
willen wij van de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen graag een groepje
vrijwilligers opstarten dat met enige
regelmaat kleine werkzaamheden in
het gebied verricht. Daarover volgt
dan eerst een overleg met belangstellenden. Deze kunnen daarvoor contact opnemen met 06-41352000.

De boten visvereniging op het droge
HSV De Oude IJssel haalt ieder jaar in het najaar de boten bij sluis
De Pol uit het water. Vanwege de sterk wisselende, en soms hoge, waterstanden vereist het waterschap dat. Dit jaar gebeurt
dat op zaterdag 16 november van 9.00 tot 10.30 uur. Het bestuur zorgt traditioneel voor koffie en wat lekkers. In de lente gaan
de boten weer het water in. Ook dat is altijd weer een gezellige gezamenlijke activiteit.
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 gevraagd. Wil je je waardering echter
graag laten blijken, dan is een vrije
gift heel welkom!
Dat kan eenvoudig via de website:
www.gaanderbode.nl

Gemeente Doetinchem wil geen
ballonnen meer oplaten

D

e keerzijde van het oplaten van ballonnen bij feestelijke
gebeurtenissen of uitvaarten is dat elke ballon als afval in
het milieu terecht komt. Ballonresten spoelen het riool in of
blijven achter in de natuur, zowel in het binnenland als in zee.
Daarom
ontmoedigt
de gemeente Doetinchem inmiddels actief
het oplaten van ballonnen. Ze zal zelf bij
evenementen geen ballonnen meer oplaten.
Ook heeft de gemeente besloten een brief
hierover te sturen aan
scholen,
onderwijsstichtingen, de begrafenisonderneming, de
Beestenbende, zwerfafvalbrigades en Mc
Donald’s, deze laatste
heeft sinds een half
jaar echter al geen ballonnen meer.

Dieren zien de ballonnen aan voor voedsel en raken
verstrikt in de ballonlinten. Stichting De Noordzee
meldt dat na een opruimactie deze zomer is gebleken
dat er gemiddeld 12 ballonnen per honderd meter op
de Nederlandse stranden liggen”, aldus het college
van burgemeester en wethouders in een mededeling
aan de raad, waarin het college aangeeft welke acties
ze ondernemen om ballonoplatingen te ontmoedigen. Het college beoogt met de acties die het onderneemt bij te dragen aan bewustwording met betrekking tot duurzaam gedrag.

VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 9 okt 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw en het IPK koor uit Etten,
onder leiding van Bart Rysavy

Zondag

27 okt 10.30 uur Communieviering

Voorganger Diaken C. Peters en het koor Liberate.

Zaterdag 2 nov 19.00 uur Allerzielenviering
Afgelopen zaterdag liet
wijkagent Jan Eskes zijn
creatieve kant de vrije
loop bij het voetbalcomplex. Dit in het kader van
de
fietsverlichtigsactie
van de politie.

Zaterdag 9 nov 19.00 uur Woord/communieviering
Voorgangers parochianen en de zang wordt verzorgt door de Görgelpiepen onder leideing van Frank Knikkink.

Zaterdag 16 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw en het koor Liberate.
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Wijknetwerk Gaanderen
Praat mee over uw toekomst!
Op maandavond 4 november organiseert de gemeente samen met ontwerpbureau
LOSstadomland een bewonersavond in De Pol in Gaanderen met als thema: ‘hoe ziet
Gaanderen en het buitengebied ten zuiden van de A18 er in 2030 uit?’ Wethouder Jorik
Huizinga nodigt iedereen uit Gaanderen en dit buitengebied uit om mee te praten over
diverse vraagstukken voor de toekomst. We onderzoeken graag samen met u ideeën voor de
toekomst door over verschillende onderwerpen te praten zoals bijvoorbeeld de inrichting
van de openbare ruimte, het wonen, het groen en de recreatie in- en om het dorp.
Tijdens deze bewonersavond komen ongetwijfeld de volgende vragen aan bod:
• Wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst?
• Hoe houden we Gaanderen en het buitengebied vitaal?
• Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken?
• Waar vraagt recreatie om versterking en hoe?
• Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen?
• Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten?
• Hoe moet het ‘centrum’ en het sociale leven in Gaanderen zich verder ontwikkelen?
Uiteraard bent u zelf ook vrij om vragen te stellen over het leven in Gaanderen. Op deze
avond zijn er verschillende tafels per thema ingericht zodat u zelf kunt kiezen over welk
thema(‘s) u wilt meedenken.
Praat mee over de toekomst van uw woonomgeving op maandag 4 november om 19.30
uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Locatie: De Pol, in de Culturele zaal, in Gaanderen.
Omgevingsvisie
Het antwoord op de vraag ‘Hoe Gaanderen en het buitengebied ten zuiden van de A18 er
in 2030 uit komt te zien’, komt uiteindelijk in een ‘omgevingsvisie’ te staan. Dat is een
visie voor de langere termijn, waarin de gemeente beleid en gewenste ontwikkelingen
vastlegt. Deze visie is voor de gehele gemeente Doetinchem. Om het behapbaar te maken is de gemeente Doetinchem opgesplitst in 11 deelgebieden. Gaanderen met buitengebied (ten zuiden van de A18) is één van de 11 deelgebieden.
Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op: www.omgevingswetdoetinchem.nl
Praat mee en beïnvloed de visie op uw omgeving!
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Zo bouwen we samen aan de toekomst van uw
woonomgeving! Heeft u nog vragen? Laat dit gerust weten via:
gaby.rasenberg@losstadomland.nl

Tot 4 november 19.30 uur in De Pol!

Wijknetwerk Gaanderen
Het wijknetwerk Gaanderen is een samenwerking waaraan veel
organisaties bijdragen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, Dorpsraad,
Buurtplein, politie, jeugdwerk, Sité Woondiensten, thuiszorg, ondernemers,
vertegenwoordigers van scholen en eventueel bewonersgroepen.
Dit netwerk helpt bewoners met initiatieven en pakt knelpunten aan om de
woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.
Wil je meer weten over het wijknetwerk of zien welke initiatieven er in het
verleden zijn geweest, kijk dan op www.wijkwerkdoetinchem.nl
Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten, (0314) 373 839,
t.otten@doetinchem.nl.
De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of
voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Wijkbeheerder, buha: Charlotte van den Berg, (0314) 377 444,
c.vanden.berg@buha.nl
Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied
van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.

Wijkagent, Politie Doetinchem: Jan Eskes, 0900 8844,
team.doetinchem@politie.nl
De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk, (0314) 375765, lianne.balk@swd.nl
Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over
uw woning/appartement, woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: Marian Ritzer, (0314) 375731,
marian.ritzer@swd.nl
Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw
woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Buurtcoach, Buurtplein B.V.: Maaike van den Brink, (0315) 760 012,
m.vandenbrink@buurtpleinbv.nl
Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen, zorg,
financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en
wil de schakel zijn tussen u en de verschillende instanties.

