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Siem Ooijman (16) begon op zijn 9e 

met volleyballen. Dit seizoen speelt hij 

bij Bovo in Aalten, dat uitkomt in de 

1e divisie. In 2015 ontdekte hij het 

beachvolleybal en daar blijkt hij bij-

zonder goed in te zijn. Hij nam de af-

gelopen jaren succesvol deel aan nati-

onale en internationale jeugdkampi-

oenschappen. Binnenkort gaat hij 

zelfs 'fulltime' beachvolleyballen.  

 

Afgelopen zomer was tot nu toe het 

hoogtepunt in zijn prille carrière. Siem: 

"Met mijn beachpartner Kyran Verstee-

gen uit Sittard werd ik Nederlands Kam-

pioen onder 17 jaar. Ik heb de hele zo-

mer met Kyran gespeeld, waarbij het 

mooiste onze deelname aan het EK on-

der 18 in Oostenrijk was. We werden 

daar 6e van Europa, een geweldige er-

varing!"  

 

Winnen van de trainer 

Ook in de nationale beachvolleybalcom-

petitie waren de jongens zeer succesvol, 

ze werden zelfs een keer 2e in de Topdi-

visie! "We wonnen daar van één van 

onze trainers, echt heel gaaf!" Soms 

zien ze volwassen tegenstanders balen 

als ze van twee 16-jarige spelers verlie-

zen. "Dat is best hilarisch. Gelukkig zijn 

de meeste tegenstanders zeer sportief 

en vinden ze het leuk om tegen ons te 

spelen. Maar verliezen willen ze natuur-

lijk niet!" 

 

Vervolg:  

Fulltime beachvolleyballen op hoog 

niveau: pagina 7 

 

Foto: Siem in actie op het EK onder 18 in 

Baden, Oostenrijk. Foto door CEV 

Tweemaal jong sportief talent in Gaanderen 

Waar worden de meeste mensen blij 

van? Juist, elkaar helpen! Iets doen 

voor een ander is vaak net zo fijn als 

hulp ontvangen. Is dat normaal ge-

sproken al zo, in een crisistijd als de-

ze is burenhulp essentieel. Om hulp-

vraag en -aanbod bij elkaar te bren-

gen heeft de Gaanderbode het initia-

tief Gaanderen Geeft opgezet. Laat 

weten wat je aanbiedt of nodig hebt, 

en de Gaanderbode helpt matchen. 

Dat kan via www.gaanderbode.nl.  

Bellen of appen kan ook. 

 

Heb je hulp nodig?  

Eén of meer maaltijden, iemand die de 

hond uitlaat, of wil je gewoon af en toe 

een praatje met iemand maken nu je 

alleen thuis zit opgesloten? Dat kan! Er 

hebben zich al meerdere dorpsgeno-

ten aangemeld die willen helpen.  

 

Wil je hulp aanbieden?  

Je kunt je hulpaanbod of -vraag ge-

makkelijk indienen bij de Gaanderbo-

de. Via de website, e-mail, Facebook, 

telefonisch op 06-47829074 of via een 

tekstberichtje naar hetzelfde nummer. 

 

Iedereen doet mee! 

Gaanderen Geeft is zowel voor particu-

lieren als ondernemers. Zolang het 

maar om 'burenhulp' gaat. Zo bieden 

Mark en Nicole Limbeek van Limbeek 

Personeelsdiensten naast particuliere 

hulp ook hun professionele expertise 

aan: "Heb je vragen omtrent werk en 

de huidige crisis? We denken graag 

belangeloos met jullie mee." 

 

Andere vraag- en aanbod initiatieven 

In de Achterhoek zijn ook andere orga-

nisaties actief die vraag en aanbod 

graag bij elkaar brengen: 

- Buurtplein B.V. heeft een online 

prikbord op vrijwilligerscentrale.nl. 

Zie voor meer info pagina 5.  

- coronahulpachterhoek.nl 

De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

13 mei 
Kopij en advertenties inzenden kan tot 

7 mei tot 12.00 uur 

Siem: beachvolleybal op topniveau  

Twee jaar lang met een beurs in 

Amerika studeren en voetballen, het 

klinkt voor velen als een droom.  Ayla 

Sessink (23) uit Gaanderen kon deze 

droom waarmaken. Afgelopen zomer 

vertrok ze naar Texas.  

 

Ayla voetbalt sinds haar elfde. Daar-

mee schopte ze het steeds verder. Van 

VVG'25 ging ze een stap hogerop voet-

ballen bij FC Gelre en toen dat werd 

opgeheven bij DVC in Didam. Totdat 

ze de aanbieding kreeg om naar Ame-

rika te gaan. 

 

Hoe kwam je in Amerika terecht?  

"Via KingsTalent. Zij maken connecties 

tussen Nederlandse sporters en Ameri-

kaanse coaches. Zij maken een heel 

profiel van je sportieve en academi-

sche carrière. Twee dagen nadat ze 

een 'highlight-video' van mijn wedstrij-

den verspreidden kreeg ik al berichten 

van coaches uit Amerika. Ze leggen uit 

waarom ze jou willen hebben en waar-

om hun team en universiteit zo goed 

zijn. Ik had de luxe om te kunnen kie-

zen waar ik het liefst heen wilde.  

 

Na veel praten, dingen uitzoeken en 

overleggen met thuis heb ik uiteinde-

lijk voor de University of Texas Permi-

an Basin een contract getekend voor 

twee jaar.  Voordat ik naar Amerika 

ging deed ik de opleiding Fysiothera-

pie. Nu ben ik naast sport bezig met de 

US Master Degree in Psychology." 

 

Vervolg op pagina 7: 

Hoe ziet jouw week 

eruit?   

Ayla voetbalt in Amerika 

Foto: UTPB Lady Falcons womans soccer 2019-2020 

Jongeren uit Gaanderen laten 

van zich horen: gebiedsvisie 

Gaanderen klaar voor afronding 

pagina 5 

Creatief door Corona  pagina 8 
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Dorpsraad- en daad 
Scholders d’r  
onder en anpakk’n!
Dat zeiden we de vorige keer. Hoe waar blijkt dit nu te zijn. In deze Gaanderbode 

vindt u een overzicht van initiatieven en hulpbronnen. Het enige dat wij daar 
aan toe kunnen voegen op dit moment is: hou je aan de voorschriften, respecteer 
de genomen maatregelen en maak er wat van. Wees er voor elkaar. Iedereen doet 
wat ‘ie kan, en dat is genoeg. Heb je een vraag of wil je ook meedoen? Mail naar: 
info@dorpsraadgaanderen.nl.

Wortellogica
Column door Miranda Meijer

 

Heel veel dingen lijken logisch, 
maar is dat ook zo? Soms slaat 

het helemaal nergens op. Wortel-
logica gaat over zaken die we ge-
woon vinden, die we zo zeggen of 
zelfs zo doen en die we allemaal als 
logisch beschouwen. In deze ru-
briek tart ik dat wat logisch is. De 
logica van een wortel.

 
Hoe moeilijk kan het zijn!?
Gewoon even doen wat je gezegd 
wordt. Hoe moeilijk kan het zijn. Vol 
ongeloof, afgrijzen zelfs, heb ik dit de 
afgelopen week regelmatig gehoord 
of gelezen. Nu ben ik iemand die re-
gelmatig over lijntjes heen schiet en 
ook zeker over heel veel nadenkt. 
Gewoon even uitvoeren wat iemand 
me opdraagt, is dus iets wat voor mij 
alles behalve simpel is. Bovendien is 
dat gewone vaak helemaal niet zo 
duidelijk als men denkt.

Neem nu die anderhalve meter af-
stand. Heb het even nagemeten 
(volgens de heren hier thuis had ik 
het kunnen weten: lichaamslengte = 
spanwijdte armen) en ik ben iets lan-
ger dan die 150 cm dus ik kan meten 
met mezelf. Armen wijd en ik hou ie-
dereen op afstand. Is natuurlijk wel 
de vraag of ik ook zover kan niesen. 
Daar ging het toch om? Dat is zo be-
smettelijk.  Of spugen. In mijn en-
thousiasme wil ik wel eens met con-
sumptie praten… 

Nu ik er trouwens zo over nadenk, 
met die anderhalve meter. Is het 

natuurlijk niet meter, maar vierkan-
te meter.  Afhankelijk van je nies en 
spuug capaciteit. Heeft u al beeld? 
Ikke wel. Leuk lesje voor al die kids die 
nu, net als vele andere kids in Neder-
land, thuis zitten . En hun ouders. De 
droge stof uit de boekjes interessant 
maken voor je kroost, is ook leuk voor 
jezelf. Laat je fantasie de vrije loop. Ik 
bedoel natuurlijk die van je kids. Die 
kunnen dat veel beter. Laat ze hun 
gang gaan en je hebt er geen kind 
aan. Kun jij je werk doen. Beter: lek-
ker meedoen. Hoe vaak krijg je nu de 
kans om gedwongen zoveel tijd met 
je kids door te brengen? Is ook nu niet 
voor iedereen weggelegd. Dus koes-
ter het. Hoe moeilijk kan het zijn?!

Vanmiddag liep ik met mijn hond in 
het bos. Kom ik een echtpaar tegen 
die helemaal de bosjes in gaan. Voor 
mij! Niet voor mijn hond, die straalt 
alleen maar “aai mij” uit. Ik voelde mij 
toch heel even trots. Met mijn leng-
te zo’n impact hebben… Lengte, o 
ja. Zo moeilijk is dat dus. Vooral als je 
er de rest van de dag niet mee bezig 
bent omdat je toch alleen zit.

Nieuw zorgcomplex De Slingebeek 

eerst beschikbaar voor crisis

Het nieuw gebouwde zorg-
complex op het terrein van 

Sint Jozef, De Slingebeek, blijft 
voorlopig nog leeg. In april is het 
gloednieuwe gebouw klaar voor 
gebruik. Dan is het voorlopig be-
schikbaar om mensen op te kun-
nen vangen die besmet zijn ge-
raakt met het coronavirus. 

De zorgorganisaties Azora, Marken-
heem en Sensire hebben besloten de 
opening van De Slingebeek vanwege 

de ontwikkelingen rond het corona-
virus uit te stellen. Ze bieden het ge-
bouw, dat in april klaar zal zijn, aan 
aan de GGD en de GHOR (Gemeen-
schappelijke Hulpverlening bij Onge-
vallen en Rampen) om in te zetten bij 
een mogelijk tekort van ziekenhuis- 
of verpleegbedden bij een toename 
van coronabesmettingen. Medewer-
kers die op de Slingebeek aan de slag 
zouden gaan, worden op andere po-
sities bij de drie zorgorganisaties in-
gezet

Gieterijstraat  
heringericht

De Gieterijstraat - het gedeelte dat aansluit op de Vulcaanstraat -  is in 
maart heringericht. Er zijn parkeerplaatsen bijgekomen en aan de over-

kant zijn nieuwe groenstroken aangelegd. Op de foto’s de situatie vóór en 
na de herinrichting.
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Beste Gaandernaren,

Wiej lopen weer deur ons mooie 
darp, dit keer netjes 1.5 meter uut me-
kaar. Iedereen wet wel weurum, doar 
hoef ik het niet oaver te hebben. Noew 
is dat wieters niet zo slim moar ander-
halve meter is eigenlijk net te weinig 
um achtermekare... en net te vul um 
noast mekare te lopen, de stoep is na-
melijk op de meeste plaatsen in et darp 
neet breed genog! Kan de gemeente 
doar geliek ens achteran. 

Ai achtermekare loopt en net zulke lan-
ge stelten hept as Dennis dan treai iej 
mekare egal op de hakken... Wiej loopt 
dus precies in de moat, links twee drie 
vier, deur et darp te marcheren en kom-
men Wilbert tegen... Van Koenders. 
Het warenhuis... Sinds 1926 besteet 
Koenders al... Opa is der met begon-
nen, ik bun noe de derde generatie ver-
telt Wilbert. Samen met mien vrouw 
hollen wiej de boel ant dreaien. De kin-
deren helpen ook af en toe moar goan 
het waarschijnlijk niet voortzetten. 

Warenhuis Koenders is echt 1 van de 
laatste warenhuizen in de regio. Vrog-
ger koj hier ook spullen kopen veur de 
hengelsport...  Vuurwerk met old en 
niej...  Lego veur de blagen of een voet-
bal. Stevige pannen en potten. Hand-
stoffers en blikken van Sorbo... Goed 
grei wat lang metgeet... Kwaliteit zo 
gezegd, gin prut van de Action. 

Onder de winkel zit nog een schuilkel-
der, in de oorlog schuulde ze doar vrog-
ger samen met de buurt. 
Opa deed in die tiet alles nog an huus 
brengen, hej had zelfs een vracht wa-
gentje, de Opel Blitz... De moffen had-
den dat ding gevorderd maor Opa had 
um al snel verkocht an iemand. Haha... 
dat bunt mooie verhalen! Van heinde 
en ver kwamen ze vrogger ook telefo-
neern bej ons want et was de enigste 
telefoon in de regio. Veur ongeveer een 
kwartje koi een minuut bellen.

In deze dagen is het veur Koenders 
ook lastig um de touwtjes anmekare te 
knuppen. Dus ai wat nudig bunt goat 
ff langs et waren huus en hol oe an de 
corona regels. Wiej groeten Wilbert. 
Ajuu, wensen um et beste en marche-
ren weer wieter. 

Tis zo rustig op stroate dat et wel lik of 
der een oavond klok is ingesteld.... Net 
as in de tiet van de moffen... Brrrrrr. 
Mensen blief kalm en help mekare. Et 
zun barre dagen. 

Tut de volgende!!

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

Ware Huis   

De boten kunnen 
toch het water in
Hengelsportvereniging De Oude 

IJssel (HSV DOIJ) heeft de mees-
te van haar activiteiten stilgelegd. 
Wedstrijden zijn voorlopig afgelast. 
Eén activiteit kan echter wel plaats-
vinden, al is het met strikte inachtne-
ming  van de noodzakelijke aanpas-
singen: op zaterdag 11 april worden 
de boten te water gelaten. 

De visvereniging heeft een manier 
weten te vinden om deze activiteit op 
verantwoorde, veilige wijze uit te voe-
ren. De boothouders krijgen ieder een 
tijdslot, dat wil zeggen een persoonlij-
ke tijdsperiode, waarbinnen ze met de 
trekkerchauffeur en een bestuurslid de 
boot te water laten. Daarbij blijven de 

betrokkenen enkele meters uit elkaar. 
Ligt de boot op zijn plek, dan kan de 
volgende aan de slag. Uiteraard is het 
ook de bedoeling dat de boothouder 
pas ter plekke arriveert als hij of zij aan 
de beurt is. De bestuursleden zien er 
scherp op toe dat de regels worden na-
geleefd. 

ZomerVisKaravaan 24 juli
Daarnaast is er het fantastische nieuws 
dat de ZomerVisKaravaan weer naar 
Sluis de Pol komt op vrijdag 24 juli! Dit 
was vorig jaar een groot succes waar 
heel veel mensen aan deelgenomen 
hebben. Noteer het alvast in je agen-
da! HSV DOIJ gaat dit weer samen met 
HSV De Rietvoorn doen. 

Hoveniersbedrijf  
Oscar’s Groen bestaat 
35 jaar: 1985-2020

Dit jaar viert Hoveniersbedrijf 
Oscar’s Groen in Gaanderen 

zijn 35-jarig jubileum. Directeur 
Heidi Gronert vertelt: “Mijn ou-
ders zijn in 1985 gestart met een 
tuincentrum aan de Vulcaanstraat. 
Binnen een paar maanden waren 
ze ook planten aan het planten: 
dat was de start van het hoveniers-
bedrijf erbij. In 1999 begonnen 
mijn ouders met de bouw van een 
nieuw bedrijfsterrein aan de Slak-
weg. Pa was hele dagen druk op de 
bouw, dus nét van school kwam ik 
op de directeursstoel te zitten. In 
2000 heb ik het hele bedrijf over-
genomen. Dat was niet meer dan 
logisch. Vroeger als klein meisje 
liep ik altijd al achter mijn vader 
aan, was altijd buiten.”

In de loop der jaren is het bedrijf uit-
gegroeid tot een allround hoveniers-
bedrijf voor particulieren, bedrijven, 
(zorg)instellingen en overheden. Heidi: 
“Wat we zoal doen? Op het kantoor 
krijgen we een telefoontje van een 
klant, we maken een afspraak en ons 
werk begint: we maken ontwerpen  
en beplantingsplannen voor kleine en 
grote tuinen. Een offerte volgt en bij 
akkoord gaan onze vakbekwame ho-
veniers aan de slag met grondwerk, 
bestraten, vijveraanleg, pergola’s, tuin-
verlichting, tuinberegening, gazonaan-
leg, beplantingen, houtoverkappingen, 
veranda’s… eigenlijk alles wat hoort bij 
de tuin! Verder doen we voor een groot 
klantenbestand het tuinonderhoud, 
zoals de borders, gazon, bestrating, 
bomen.”

“We doen het allemaal met een groen 
hart en passie voor tuinen. We willen 
mooie tuinen maken en onderhouden 
met een eigen gezicht, op een maat-
schappelijk verantwoorde wijze en 
duurzaam. Kwaliteit staat daarbij echt 
voorop. Ons werkgebied strekt zich in-
middels uit van Winterswijk en Aalten 
tot Amsterdam, Rotterdam, Houten, 
Breda, Laren en rondom Utrecht. 

Groei met beleid
Oscar’s Groen is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een bedrijf met 14 per-
soneelsleden in vaste dienst, waarvan 
twee op kantoor en twaalf hoveniers. 
Heidi: “Mijn moeder is een aantal jaar 
geleden gestopt, maar pa is er altijd 
nog. Niet meer ’s morgens om 7.30 uur, 
maar hebben wij hem nodig dan is hij 
er! Materialen halen, zijn eigen adres-
sen waar hij gras maait, kapotte machi-
nes ophalen en wegbrengen, tja, eigen-
lijk werkt hij nog steeds vijf dagen in de 
week.”

“Hoe kijk ik naar de toekomst? We zijn 
nog volop groeiend, maar ik wil zelf in 
de tuinen kunnen blijven lopen en met 
klanten praten. Als dit niet meer kan 
omdat het bedrijf te groot wordt, dan is 
dat het teken dat het bedrijf groot ge-
noeg geworden is!”

Meer informatie
Heeft u vragen over uw tuin, neem 
dan vrijblijvend contact op met info@
oscarsgroen.nl of kijk op www.oscars-
groen.nl. Groene groeten van Heidi 
Gronert. 



 

Hallo, ik ben Baikal, een 

Saarloos Wolfhond. Ve-

len in Gaanderen weten 

wel wie ik ben. Ik heb 

heel wat plastic flesjes 

opgepikt tijdens de wan-

delingen met mijn eige-

naar in mijn Gaanderen-

se leven. Ik lever ze af bij 

de eerste de beste afval-

bak, of thuis, in de oranje 

container. Ik krijg er een 

koekje voor.  

 

Zodra ik een flesje heb 

opgepikt ben ik zo trots 

en blij dat ik er spontaan 

wat harder van ga lopen. 

Ik heb het verzamelen 

zelf bedacht. Opruimen 

dat spul... Het wordt nu 

wat moeilijker, ik ben 

beetje op leeftijd, ik 

hoop de 14 jaar te halen.  

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

NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE. 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
Openingstijden (nu blijven we even dicht):  
Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur 
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 14.00-16.00 uur 
 

Hoofdstraat 11a    Tel.: 06 - 5101 3434 
    Website: www.gaanderhuus.nl   

  E-mail: info@gaanderhuus.nl   

De wekelijkse activiteiten in Gaanderen zijn helaas even gestopt. Alleen voor 

het spreekuur van de WAO-club kunt u nog een afspraak maken.  

 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 

Coronavirus: Gaanderhuus gesloten 

Helaas moeten wij ons ook aan de richtlij-

nen van het RIVM houden en blijven geslo-

ten zoals nu bekend tot 1 juni. Voor vragen 

kunt u mailen naar info@gaanderhuus.nl of 

bellen naar 06-51013434 of naar 06-

46600755. Pas goed op U zelf, op elkaar en 

de gezondheid!  

Wat we wel doen 

Afgelopen week hebben al onze gasten een 

kaartje gekregen. De vrijwilligers bellen re-

gelmatig met onze gasten voor een praatje, 

voor een luisterend oor of als vraagbaak als 

mensen even niet weten hoe ze hun pro-

bleempjes kunnen oplossen. Wij proberen 

ze dan te helpen met het vinden van de juis-

te hulp. 

Wat we steeds van de mensen horen dat ze 

het gezamenlijke eten, spelletjes doen, kof-

fiedrinken en knutselen het meeste missen. 

Gezelligheid maakt het leven toch echt wel 

fijner! Helaas hebben wij in het Gaander-

huus niet de mogelijkheid om op een veilige 

voor mensen te koken en dit aan huis te 

bezorgen. 

 We hopen dat we snel weer meer voor onze 

gasten kunnen betekenen, op een veilige 

manier en passend binnen de maatregelen 

zoals ze er nu zijn.  

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Speciale hobbymiddag in maart 

Het was weer super gezellig tijdens de speciale hobby-

middag. Druk bezig met het weven op papieren bordjes.  

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

April 

10 apr 19.00 
Besloten Goede Vrijdagviering met kruisverering, te volgen 

op internetradio vanuit de St. Martinuskerk 

11 apr 9.00 
Boten te water (met strikt aangeapst beleid) Hengelsportver-

eniging De Oude IJssel 

12 apr 10.00 
Besloten Inspiratieviering Hoogfeest van Pasen, te volgen 

op internetradio vanuit de St. Martinuskerk 

Opgeruimd, die plastic flesjes!  



 

Wijknetwerk Gaanderen 
Ook in deze rare tijd blijven de wijknetwerkleden gewoon 

bereikbaar voor u. Wijknetwerk Gaanderen is een samen-

werking waaraan veel organisaties bijdragen, Dit net-

werk helpt bewoners met initiatieven en pakt knelpunten 

aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en 

te houden. Kijk op www.wijkwerkdoetinchem.nl voor 

meer informatie. 

 

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten, (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 Rit-

zer, (0314) 375731, marian.ritzer@swd.nl 

Buurtcoach, Buurtplein B.V.:  Maaike van den Brink, (06) 23 

000 488, gaanderen@buurtplein.nl 

Jongeren uit Gaanderen laten van 

zich horen: gebiedsvisie Gaande-

ren klaar voor de afronding 
 

 

Op 20 februari heeft een groep van 14 

jongeren haar mening gegeven hoe zij 

Gaanderen en omgeving ervaren. Dit ter 

gelegenheid van het ontwikkelen van de 

gebiedsvisie Gaanderen. Onder het ge-

not van een pizza konden de jongeren 

via hun telefoon antwoorden geven en 

deze waren direct terug te lezen op een 

groot scherm. Het werd een boeiende en 

interactieve avond waarin veel input ge-

geven werd en ook interessante ideeën 

op tafel kwamen. 

Met deze workshop zijn nu echt alle leef-

tijdsgroepen aan bod gekomen. De kern-

groep gaat nu verder met het uitwerken 

van de uitkomsten van alle workshops 

die gehouden zijn. 

De planning was dat de gebiedsvisie 

Gaanderen gepresenteerd zou gaan 

worden tijdens een inloopavond voor 

alle inwoners van Gaanderen. In verband 

met de Coronamaatregelen is nog niet 

duidelijk wanneer en in welke vorm dat 

gaat gebeuren. Hou de website en social 

media van de gemeente Doetinchem in 

de gaten. Wij houden u op de hoogte! 

Het afgelopen half jaar heeft Dorps-

raad Gaanderen samen met gemeen-

te Doetinchem en adviesbureau 

Companen in beeld gebracht waar 

welke woningen voor ‘jong en oud’ in 

Gaanderen gewenst zijn om in Gaan-

deren te (blijven) wonen. 

 

Het in beeld brengen van de woning-

behoefte voor ‘jong en oud’ in Gaande-

ren was niet mogelijk geweest zonder 

de inbreng van bewoners en kenners 

van de woningmarkt in Gaanderen. 

Nogmaals dank hiervoor. De resulta-

ten zijn inmiddels uitgewerkt in een 

rapport. Op woensdag 4 maart (zie 

foto) heeft Arno Gerritsen dit rapport, 

namens de dorpsraad en in het bijzon-

der de werkgroep wonen waar naast 

Arno Gerritsen ook Ronald Leusink en 

Sander Hoegen onderdeel van uit ma-

ken, overhandigd aan wethouder In-

grid Lambregts. Op dinsdag 17 maart 

heeft het college van burgemeester en 

wethouders kennisgenomen van het 

rapport. Het college van b&w heeft 

vervolgens besloten dat initiatieven 

voor nieuwe woningen in Gaanderen 

aan het rapport getoetst kunnen wor-

den, zodat deze aansluiten bij de wo-

ningbehoefte die er bij ‘jong en oud’ in 

Gaanderen is. 

 

Samengevat komt in het rapport naar 

voren dat met name de starters en 

ouderen op dit moment onvoldoende 

in hun woningbehoefte kunnen voor-

zien. Voor de starters is in hoofdzaak 

de betaalbaarheid van belang, waarbij 

de voorkeur uitgaat naar een koopwo-

ning. De ouderen willen met name ver-

huizen naar een levensloopgeschikte 

woning (dicht bij voorzieningen) zon-

der teveel in te willen leveren op het 

gebied van kwaliteit en prijs. Ook naar 

sociale huurwoningen in Gaanderen is 

een stijgende vraag te zien. 

 

Voor een volledig beeld van de uit-

komsten wordt verwezen naar het rap-

port. Deze is te bekijken via 

www.dorpsraadgaanderen.nl of via 

www.doetinchem.nl/wonen onder 

‘Woningbouwstrategie’. Heeft u vra-

gen over het rapport? Neem dan ge-

rust contact op met Dorpsraad Gaan-

deren of gemeente Doetinchem.  

Woningbehoefte Gaanderen is in beeld! 

Van het buurtteam Gaanderen 

Coronavirus: We hebben jouw hulp nodig! 
Breng vraag en  aanbod samen 

Initiatieven vanuit de samenleving om bu-

renhulp op te starten in tijden dat mensen 

gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te 

blijven, zijn fantastisch. Zeker voor mensen 

behorend tot een risicogroep.  

 

Deze initiatieven zijn hartverwarmend en 

alle hulp is hartstikke nodig de komende 

periode.  Juist daarom is het belangrijk om 

hulpvragen en hulpaanbod te stroomlijnen, 

zeker voor mensen die minder digitaal vaar-

dig zijn en zich in een kwetsbare positie be-

geven.  

 

Hulpbehoevende inwoners in kaart 

Buurtplein ziet het als haar taak om lokale 

initiatieven en signalen te volgen, alert te 

zijn op vragen die bestaande cliënten heb-

ben en onderling verbindingen tot stand te 

brengen. Buurtplein heeft goed in kaart wel-

ke mensen momenteel praktische hulp no-

dig hebben en kan daardoor helpen een 

match te maken met het grote hulpaanbod 

dat nu geboden wordt. Zo zorgen we er sa-

men voor dat de mensen die de hulp hard 

nodig hebben, ook daadwerkelijk geholpen 

worden.  Wij maken hierbij gebruik van be-

staande websites zoals een digitaal prikbord 

en betrekken (officiële) instanties hierin; een 

lokale netwerkaanpak. 

 

Wat kun jij doen? 

Ben je zelf digitaal vaardig, plaats dan een 

bericht op de website van Vrijwilligerscen-

trale Doetinchem. Ga naar: 

www.prikborddoetinchem.nl, maak een 

account aan en stel je vraag of plaats je aan-

bod op het prikbord. Je kan hier ook een 

hulpvraag plaatsen voor iemand anders, 

houd dan ook de afhandeling van de vraag 

in de gaten voor die persoon. 

 

Het gaat nu om vragen met betrekking tot  

-boodschappen / voedselpakket; 

-vervoer; 

-medicijnen NIET toereikend; 

-dierverzorging;  

-behoefte aan telefonisch contact 

 

Plaats dus zoveel mogelijk lokale vragen op 

dit prikbord van de Vrijwilligerscentrale. Zij 

nemen ook contact op met diverse andere 

vrijwilligersorganisaties om te inventarise-

ren wat zij op dit moment (kunnen) doen of 

waar ze ondersteuning van vrijwilligers bij 

nodig hebben.  

 

Meer mogelijkheden en informatie 

Kijk ook naar www.gaanderbode.nl/

gaanderengeeft.html, 

www.stichtingpresent.nl/doetinchem & 

www.coronahulpachterhoek.nl.  

Bellen met aanvullende vragen over buren-

hulp en vrijwilligersinitiatieven kan ook 

rechtstreeks met Vrijwilligerscentrale 

Doetinchem op werkdagen tussen 13.00 uur 

en 15.00 uur via 0314-366734. 

De Gaanderbalie is voorlopig gesloten vanwege het 

coronavirus.   

De WAO-club Achterhoek blijft vooralsnog zijn 

spreekuur voortzetten. U dus gewoon een afspraak 

maken om langs te komen op het spreekuur. Valt u 

onder de doelgroep? U kunt dan terecht met vragen 

rondom sociale zekerheid, belastingen en toeslagen. Voor het maken van een 

De Gaanderbalie  

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

afspraak kunt u bellen op maandag

-, dinsdag- en donderdagmiddag 

rond 13.00 uur.  

Het telefoonnummer is: 06-

48284578 en de spreekuren zijn 

tussen 13.00 uur en 17.00 uur.  

Let op: dit spreekuur is geen 

vervanging voor het 

buurtcoachteam!  

De Rijksoverheid heeft aanvullende 

maatregelen getroffen tegen de ver-

spreiding van het Corona-virus (COVID

-19) in Nederland. Uiteraard volgt 

Buurtplein BV ook de dringende advie-

zen en richtlijnen die het RIVM heeft 

gegeven. 

 

Op onze website www.buurtplein.nl 

vind je de actuele stand van zaken van 

onze bereikbaarheid en dienstverle-

ning.  Heb je hulp nodig of een vraag? 

Wellicht vind je het antwoord dan ook 

op de website, er is hier veel informa-

tie beschikbaar.  

 

Heb je een urgente vraag en kan het 

niet wachten tot op een later mo-

ment? Gebruik dan 

het contactformulier van de website, 

mail naar info@buurtplein.nl of bel 

0314 - 34 19 19.  
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Schuttersgilde Sint Martinus 

huldigt jubilarissen

Op vrijdag 6 maart huldigde Schuttersgilde Sint Martinus de volgende 
jubilarissen. 

10 jaar lid: Eric Visser, Edwin Esman en Bianca Cats  
15 jaar lid: Matty Rubenbauwer, Astrid Stevens,  Mirjam Cats en Gerard Huntink 
20 jaar lid: Jeanine Remmelink en Nicole Holtus 
25 jaar lid: Richard Beijer, Peter Steverink en Krijn Menkhorst. 
40 jaar lid: Gerard ter Bille 
45 Jaar lid : Raymond Damn 
50 jaar lid: Janny Besselink (niet op de foto) en Alex Sessink 

Op zondag 8 maart was de jaarverga-
dering van het Schuttersgilde. Na het 
jaarverslag door de secretaris en het 
financiële overzicht door de penning-
meester werd het kermisprogramma 
bekend gemaakt. Als uitsmijter op de 
dinsdagavond staat op het program-
ma een optreden van Tino Martin sa-
men met de Limburgse band Wir Sind 
Spitze. 

Bestuur: afscheid en uitbreiding
Tijdens de vergadering nam het gil-
de afscheid van twee bestuursleden: 
Frank de Weerd (6 jaar bestuurslid) en 
Martin Booiman (13 jaar bestuurslid). 
Voorzitter Gerard Huntink bedankte 
hen voor het vele werk dat zij in de 
afgelopen jaren voor het schutters-

gilde hebben verzet en bood hen een 
attentie en een bos bloemen aan. Het 
schuttersgilde prijst mag zich geluk-
kig dat het bestuur werd uitgebreid 
tot 8 personen. Als nieuwe bestuurs-
leden werden gekozen Erica Derksen, 
Henk Markink, Jaap Leuverink en 
Marcel Anneveldt.
 
Vooruitblik op 150-jarig bestaan
De vergadering werd afgesloten met 
een vooruitblik naar het jaar 2021, 
wanneer het Schuttersgilde zijn 
150-jarig bestaan viert! Het voorlo-
pige programma luidt: op zaterdag 9 
Januari een nieuwjaarsconcert in de 
sporthal de Pol en op zondag 30 mei 
organiseert het schuttersgilde de 
kringdag van de kring de Achterhoek. 

Jubilarissen bij ZijActief 
gehuldigd

Op de jaarvergadering 16 januari zijn vijf leden van ZijActief Gaanderen ge-
huldigd vanwege hun jubileum bij het Katholieke Vrouwennetwerk. Vier 

van de dames  waren ter plekke. Met een mooie bos bloemen gingen ze ten 
overstaan van de 65(!) aanwezige leden op de foto. 

De stichting doet haar naam eer aan. 
Met haar honderd leden, momen-
teel in de leeftijd van zo’n 52 tot 92 
jaar, organiseert ze regelmatig al-
lerlei activiteiten. Die lopen uiteen 
van informatieve avonden tot uitjes, 
van cabaretavonden 
tot hobbymiddagen en 
meer. Het jaarprogram-
ma  is in te zien op de 
website zij-actief.nl. 
Ook als je geen lid bent 
maar toch eens wilt ko-
men. In dat geval kost 
deelname € 5,00. Uiter-
aard zijn de activiteiten 
voorlopig afgelast. Ho-
pelijk kan het program-
ma nog voor de zomer 
worden hervat.  

Op de foto staan de jubilarissen van 
links naar rechts: Paulien Berns, Cato 
Ernst, Truus Helming (40 jaar lid), Din-
nie Oonk (25 jaar), Stien Gooting (60 
jaar). 

Judith Koenders neemt afscheid 
bij fysiotherapiepraktijk 

Na ruim 14 jaar te hebben gewerkt als fysio-
therapeut in dit gemoedelijke dorp, is het tijd 

geworden voor mij om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan. Per 1 april zal ik naar een andere praktijk 
gaan, waar ik mij deels ga ontwikkelen als arbeids-
fysiotherapeut. Voor mij een nieuwe stap. 

Ik heb met ontzettend veel plezier 
in Gaanderen gewerkt en heel wat 
ontroerende, verdrietige, grappige 
en persoonlijke verhalen in mijn be-
handelkamer mogen ontvangen. Ik 
zal de gezelligheid van de dorpsprak-
tijk gaan missen, de vele patiënten in 
onze oefenzaal en de band die ik heb 
opgebouwd met mijn oefengroepen. 
Ik wil ieder bedanken voor het ver-
trouwen in mij. Gezien het Corona-

virus en de maatregelen die hiermee 
gepaard gaan, kan ik van veel van 
jullie geen persoonlijk afscheid meer 
nemen. Daarom wil ik op deze manier 
iedereen bedanken en een hele goe-
de gezondheid toewensen. Pas goed 
op elkaar!

Warme groet,
Judith Koenders, 
Fysiotherapie Gaanderen

Leren beleggen voor 
jong en oud

In Gaanderen en omgeving is al sinds 1988 de beleggingsclub BZN (Beleg-
gingsclub Zonder Naam) actief. In de huidige crisis is beleggen met succes een 

behoorlijke uitdaging. Juist ook daarbij kan de club behulpzaam zijn. Beleggen 
is namelijk iets wat je kunt leren en dat is waar de leden van de club zich al die 
jaren al mee bezighouden. 

Elke maand komt de club bij elkaar. 
Per deelnemer wordt gewerkt met 
een inleg per lid van zo’n € 1000. Daar-
mee wordt belegd op de beurzen. 
Naast de resultaten, die afhankelijk 
zijn van de beurzen, is het leerproces 
de bedoeling van de club. Leden leren 
daarbij zelf te beleggen. Ook verzorgt 
de club lezingen over beleggen.

Ook voor jongeren: competitie met 
virtuele portefeuille
Is beleggen dan alleen iets voor vol-
wassenen? Penningmeester Theo 
Bussink: “Bij BZN denken wij van 
niet. Daarom stelden wij de vraag 
hoe je jongeren vanaf zo’n zestien 
jaar betrekt bij beleggen.  Wanneer 
we ons oor te luisteren leggen, dan 
blijkt dat er best jongeren geïnteres-
seerd zijn, maar niet weten hoe ze 
het aan moeten pakken.” De beleg-
gingsclub heeft daar iets op gevon-

den: een beleggingscompetitie met 
virtuele portefeuille. Zowel jongeren 
als volwassenen die meer willen we-
ten over beleggen en wat daar alle-
maal bij komt kijken, kunnen dat nu 
zonder risico een kans geven. Wie 
zich aanmeldt krijgt een ‘virtuele pot 
met € 50.000’. Deze mag vervolgens 
worden belegd. Om er een competi-
tie-element aan toe te voegen krijgt 
degene die aan het eind van 2020 de 
hoogste virtuele winst heeft gereali-
seerd een waardebon van € 50.

Interesse?
Wie wil deelnemen aan de compe-
titie kan zich aanmelden via e-mail:  
bussink1@introweb.nl. Vermeld je 
naam, adres, woonplaats, geboorte-
datum en e-mailadres (privacy wordt 
gewaarborgd). Voor meer informatie 
of interesse om lid te worden, kijk op: 
www.beleggingsclubbzngaanderen.nl. 
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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 
Natasja Venhorst
Astrid van Beveren
Cartoon
Studio Wimmel
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2020 Tekst Oké

Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
 
Financieel bijdragen 
De Gaanderbode valt gratis op de 
mat in Gaanderen. Financiële bijdra-
gen zijn welkom om dit te kunnen 
blijven doen. Geven en ontvangen 
blijven zo in balans. Een vrije gift 
doe je eenvoudig via de website: 
gaanderbode.nl/doneren.

Vervolg van pagina 1

Siem gaat fulltime beachvolleyballen
In juli verlaat Siem de Achterhoek om in Den Haag het fulltime programma van Beachvolleybal Team 

Nederland te volgen.  Dat betekent: zijn school afmaken, tweemaal per dag trainen in het zand, trai-
nen en spelen bij een zaalclub in de buurt van Den Haag en op kamers wonen, samen met andere top-
sporters. Hij heeft er veel zin in: “Het is heel gaaf om gevraagd te worden om deze mooie stap te maken! 
Ik wil het beste uit mezelf halen en hoop in de toekomst op de Olympische Spelen voor Nederland uit 
te komen!”

Helemaal nieuw is het overigens niet voor Siem: al 
een aantal zomers traint hij meerdere dagen per 
week bij het Beachvolleybal Team Nederland in Den 
Haag. “We overnachten daar dan met z’n tweeën 
op een kamer. En dan... gaat er weleens een klei-
ein  beetje iets mis,” vertelt hij lachend: “Kyran en ik 
hebben ons een keer keihard verslapen. We werden 
niet wakker van onze wekkers en hebben allebei het 
telefoontje van onze trainer niet gehoord. Die heeft 
toen het hotel gebeld. Van de interne telefoon van 
het hotel werden we wel wakker, die was echt snoei-
hard! Ondertussen waren we al een uur te laat!”

Een ander leven
“Wat ik zo leuk vind aan beachvolleybal? Het spel 
is tactischer dan in de zaal. Ook moet je voor be-
achvolleybal veel meer allround zijn, je moet alle 
technieken goed beheersen. Bovendien heb je vaak 
leuk en ontspannen contact met je tegenstanders” 
Siems leven ziet er wel heel anders uit dan dat van 
veel leeftijdgenoten: “Ik heb minder sociale contac-
ten en ga bijvoorbeeld nooit stappen. Mijn vrienden 
zie ik op school, bij het volleyballen en tijdens het 
online gamen. Voor een bijbaan heb ik ook geen tijd. 
Ik moet sowieso mijn tijd goed indelen. Mijn school-
werk moet ook nog gedaan worden.” Toch is hij blij 

met zijn leven: “Ik krijg er heel gave ervaringen voor 
terug. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar het EK kwalifica-
tietoernooi in Rusland.” 
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Ayla voetbalt en studeert in Amerika

Hoe ziet jouw week eruit? “We hebben Fall- en Spring season. In Fall speel 
je twee wedstrijden per week en train je de overige dagen. Nu in Spring 

season spelen we wat minder wedstrijden. Overdag hebben we allerlei soor-
ten training en twee avonden in de week les. De trainingen lopen uiteen van 
trainen in de gym, videotrainingssessies veldtrainingen van een aantal uur. 
Daarna hebben we vaak recovery-sessies. Dan nemen we bijvoorbeeld een 
ijsbad, krijgen we massages of andere behandelingen gericht op herstel. De 
weekenden staan in het teken van herstellen en rusten. Als we willen kun-
nen we ook gaan herstellen met de fysiotherapeuten. Ons team heeft name-
lijk een eigen staff met een coach, twee assistenten, 3 fysiotherapeuten, 1 
dokter en een diëtist.”

Hoe woon je en hoe bevalt het 
leven in Amerika?
“Ik woon op een campus, vlak-
bij de universiteit. Ik fiets met 
een paar minuten naar school, 
de gym of het veld. Amerika 
vind ik echt top. Hier in Texas 
bijvoorbeeld is het bijna altijd 
lekker weer. Dus we kunnen 
altijd lekker in korte broek 
trainen. Ik trek heel veel met 
mijn team op. Ook buiten het 
voetbal kunnen we het goed 
vinden en gaan we weleens 

samen eten of films kijken bijvoor-
beeld.

Het mooiste hier vind ik toch wel 
de sportcultuur, de sportbeleving is 
heel anders dan in Nederland. Het is 
ook een stuk professioneler en seri-
euzer. De faciliteiten zijn geweldig. 
Als je bijvoorbeeld al kijkt naar hoe-
veel mensen er alleen al bij ons team 
betrokken zijn, en dan te bedenken 
dat mijn uni 16 sportteams heeft. 
Het is een totaal andere wereld.”

Wat vind je het meest bijzonder en 
wat vind je minder leuk?
“Bijzondere ervaringen zijn toch wel 
de reizen met het team. Uitwedstrij-
den van 800 km zijn hier geen uitzon-
dering. Het is erg leuk om zo nog wat 
van het land te zien en met je team in 
hotels zitten en team diners hebben 
is ook erg gezellig. Het enige dat jam-
mer is dat mijn familie en vrienden zo 
ver weg zijn. We appen en facetimen 
veel maar het liefste zou ik ze natuur-
lijk alles hier willen laten zien.”

Anders Pasen vieren: kerkvieringen via internetradio
Nu de kerk rond Pasen gesloten blijft, worden in Gaanderen vieringen gehouden op een andere manier dan anders: via de radio vanuit de St. Martinuskerk. Op Goede 
Vrijdag en Pasen houdt de H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap in Gaanderen twee inspiratievieringen in de St. Martinuskerk die live zullen worden uitgezon-
den via internetradio. De vieringen worden verzorgd door twee lectoren en enkele leden van de pastoraatgroep en zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Meer 
informatie is te vinden op maria-laetitia.nl. 

Foto: Kyran Versteegen (l) en Siem Ooijman (r) win-
nen goud bij het NK-onder-17 in Den Haag in 2019.
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 In 2017 verscheen de eer-

ste dichtbundel van Tanja 

Helderman. Weliswaar 

niet uit Gaanderen. Wel 

actueel. We verloten er 

één.  

 

Stuur een mail naar Gaan-

Het coronavirus schudt de wereld door elkaar. De 

gevolgen zijn enorm. Veel wordt er onzeker van en 

ook de onzekerheid over hoe ermee om te gaan is bij 

veel mensen groot. Er is veel leed en aan de andere 

kant ontpopt zich overal creativiteit. Hieronder een 

paar creatieve uitingen van Gaanderense inwoners.  

 

Ook iets insturen? 

Ook in de volgende editie biedt de Gaanderbode 

ruimte aan creativiteit in het kader van Corona. Stuur 

je bijdrage naar gaanderbode@gmail.com.  

Marieke Harbers was vorig jaar in 

Ghana. Ze ondersteunde een project 

waar weduwvrouwen in hun levens-

onderhoud voorzien door armbanden 

te maken, teenslippers te decoreren 

en zeep van palmolie te maken. "Het 

project in Ghana sloeg aan, vrouwen 

delen hun ervaring en kennis. Terug 

in Nederland wilde ik het project 

graag een tijdje blijven ondersteu-

nen", vertelt Marieke. Ze bedacht de 

actie Gaanderen voor Ghana. "Met de 

opbrengst die rechtstreeks naar het 

project gaat kunnen vrouwen nieuwe 

materialen kopen en kunnen meer 

workshops georganiseerd worden." 

  

Het idee van 'produceren, verkopen en 

in het klein ondernemen' sloeg meteen 

aan bij Gaanderense ondernemers als 

de Coop, Schoenmode Jeannette, 

Koenders, Juwelier Punte, DA te Boek-

horst en Bloemboutique La Fleur. 

 

Het goede nieuws 

"Allemaal zijn ze heel enthousiast om 

de handgemaakte producten te verko-

pen. Rond Moederdag, met in ons ach-

terhoofd Moeder voor Moeders, had-

den we een mooie actie bedacht", licht 

Marieke toe. "Helaas, die actie kan niet 

doorgaan vanwege het coronavirus. 

Het goede nieuws is dat de actie door-

gaat zodra het kan. Omdat goede idee-

ën en mooie initiatieven tijdloos zijn. 

Zo simpel is het." 

'Iets' doen 

Zolang ze zich kan herinneren, zit Afri-

ka in de gedachten van Marieke. "Ik 

wilde daar altijd graag 'iets' doen. Iede-

re keer als ik over vrijwilligersprojecten 

las of vrienden hierover sprak, dacht ik 

'dat wil ik ook een keer gedaan heb-

ben'. Het verlangen bleef. "Vorig jaar 

leek een goed moment om voor een 

langere periode te vertrekken. Stich-

ting SIW in Utrecht, een organisatie die 

mensen voor minimaal een maand we-

reldwijd in projecten plaatst, begeleid-

de me in het vinden van een passend 

project. Mensen zoals ik, 50+ met een 

full-time baan die in hun uppie als vrij-

williger willen werken, treffen ze daar  

niet zo veel." 

  

My black sister 

Marieke ging. 

Ze vertrok in 

juli vorig jaar 

voor vijf weken 

naar Ghana. 

"Daar ging ik 

aan de slag met 

de opzet van 

een project waar de verkoop van de 

armbanden, teenslippers en zeep de 

basis was om de kost te verdienen. En 

daarmee konden de moeders soms ook 

het schoolgeld voor hun kinderen beta-

len. Ik dacht mee over de aanpak, de 

organisatie van workshops en was 

vooral ook bezig om mensen te en-

thousiasmeren en te stimuleren om 

mee te doen. Dat sloot mooi aan bij 

mijn vak als trainer/coach. Maar de tijd 

in Ghana was vooral een geweldige 

levenservaring. De geuren, de kleuren, 

de cultuur, de gastvrijheid van de men-

sen. Dat geeft zo’n warm gevoel! Zoals 

Florence, een weduwe van 63 bij wie ik 

woonde, het zo mooi zei: 'you are my 

white sister' en zij mijn black sister." 

Gaanderen voor Ghana ondersteunt weduwvrouwen  

 

Creatief door Corona 

Hartjesslingers bij De Pelgrim Myrthe Biermans (8) over haar beleving van het virus Emma Veldhuizen (7): Het Coronamonster. Coronavirus, ga weg!  

'De Coronabubbel'  door Geke Veldhuizen 
Over leven 

 

haat gaat over angst 

en over dood 

de wereld overhoop 

 

over hoop gaat de liefde 

en over moed 

moedig de liefde aan 

 

als angst verdwijnt 

en moed verschijnt 

dan gaat liefde overwinnen 

dan gaat liefde overleven 

 

dan gaat leven over liefde 

derbode@gmail.com met 

je naam en 'Over Leven' in 

het onderwerp.  

Tekst: Joyce de Schepper 


