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Tot 16 oktober omrijden naar Terborg
Rijksweg dicht: brug over de Akkermansbeek wordt vervangen
den afgekoppeld. Zo kunnen er geen
storingen of persoonlijke ongelukken
meer door ontstaan. De brug zelf
wordt dan vervangen door Van Heteren Weg- En Waterbouw B.V. Dit zal
volgens de planning in de eerste helft
van oktober plaatsvinden.

De Rijksweg van Gaanderen naar Terborg is van 31 augustus tot 16 oktober afgesloten. Tussen de Kerkstraat
en de Stationsweg is dan geen verkeer mogelijk, omdat de brug over de
Akkermansbeek wordt vervangen.
Gemeente Oude IJsselstreek laat de nauwelijks zichtbare - brug over de Akkermansbeek vervangen. Verkeer hierover is daarom zeven weken lang vrijwel niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen er tot 13 september nog
wel door.
Omrijden via Slakweg - Industrieweg
Verkeer tussen Gaanderen en Terborg
is deze periode mogelijk via de Slakweg, IJsselweg en Industrieweg. Aan-

Kermislunch voor
alle Gaandernaren
Helaas, dit jaar is er geen Gaanderense kermis. Om het kermisgevoel toch
een beetje te behouden stelt de R.K.
geloofsgemeenschap
AugustinusMartinus met de familie Liebrand
(Cateringbedrijf ’t Pömpke) een lunch
beschikbaar voor zondag 13 september. Deze is te bestellen voor € 5,00.

Huzarensalade - Zondagse soep Puddinkje
De lunch, door de famlie Liebrand
samengesteld bestaat uit een huzarensalade, zondagse soep en een puddinkje. Deze is tot 9 september 12.00
uur bestellen via 0315-327379 of via
info@pompkeverhuur.nl.
Vermeld ook even de gewenste dag
van ophalen. Dit kan op Slakweg 10
op 12 september 15.00 - 17.00 uur of
13 september 12.00 -14.00 uur.

wonenden kunnen in deze weken gedeeltelijk met de auto bij hun woning
komen.
Bus 40 rijdt om, haltes vervallen
Ook de busdienst van Arriva rijdt een
aangepaste route. Vier haltes vervallen
deze periode: Slakweg, Winkelcentrum
Gaanderen, Café
Hartjes en De
Hamaker
(Terborg). Bij de
Slakweg is een
tijdelijke halte
geplaatst. Kijk
voor meer informatie op www.arriva.nl.
Spectaculair: boren onder de beek
Er liggen gas-, water- en elektriciteits-

leidingen (10.000V) onder het wegdek
van de brug. Deze worden eerst vervangen, om te voorkomen dat er bij de
werkzaamheden storingen op kunnen
treden of verwondingen op kunnen
treden. De nieuwe leidingen worden
ónder de Akkermansbeek door gelegd
in twee flinke buizen, waarvoor onder
de beek door moet worden geboord.
Dit wordt allemaal uitgevoerd door de
firma A.Hak."Voor de waterleiding gaat
het om een diepte van wel zo'n 15 meter", aldus Nick Kroeze, projectcoördinator bij A.Hak Noord-Oost B.V.
Vervangen van de brug zelf
Wanneer de leidingen onder de beek
door zijn aangesloten, kunnen de huidige leidingen, die in de brug liggen, wor-

Meer informatie of vragen?
Vragen over de werkzaamheden aan
kabels en leidingen: Vitens 0800 - 0359
en Liander: 088 - 5426323. Vragen over
werkzaamheden aan de brug: gemeente Oude IJsselstreek: 0315-292292.
Tekst en foto's: Astrid van Beveren

Kom gerust kijken!
Het is al met al behoorlijk spectaculair
om te zien. Ook voor A.Hak is dit geen
doorsnee standaardwerk. Het is dan
ook leuk voor geïnteresseerden, beaamt Nick Kroeze, om even een kijkje
te komen nemen wanneer er geboord
wordt. Dit gebeurt waarschijnlijk op 10
-11 september voor de gas- en elektraleiding en van 21-25 september voor
de waterleiding, wat tevens de meest
spectaculaire boring is. Uiteraard kun
je alleen van een afstandje kijken.

Wéér geen Pleinenfeest dit jaar
Het lijkt wel een slechte soap... Behalve de kermis kan dit jaar voor de tweede
achtereenvolgende keer ook het Pleinenfeest Gaanderen niet doorgaan.
Was vorig jaar het slechte weer de
spelbreker, dit jaar zijn het de strenge
maatregelen omtrent corona.
Complex protocol
Organisator Peter Events laat weten
dat het COVID-19 protocol van gemeente en de veiligheidsregio 'te complex' zijn om het evenement COVID-19
-vrij en veilig te kunnen organiseren.

Torenhoge boetes
Voor een evenement van deze omvang
zijn vergaande maatregelen nodig,
zoals het plaatsen van dranghekken bij
elke in- en uitgang van het dorp, zodat
niemand zomaar in en of kan lopen.
Geconstateerde overtredingen worden
bestraft met hoge boetes voor zowel
bezoekers als medewerkers en standhouders. De boetes zijn niet mals en
voor de organisatie zijn ze nog vele
malen hoger dan voor de bezoeker.

"in goed overleg met alle betrokkenen
hebben wij daarom besloten dit jaar
het Pleinenfeest in Gaanderen op 27
september 2020 af te lassen en een
nieuwe start voor 2021 te gaan maken
waarin wij weer een super leuk, gezellig
en veilig Pleinenfeest zullen gaan organiseren."

De volgende
Gaanderbode

Peters: "Juist gezien de grote belangstelling voor het Pleinenfeest is dit
evenement logistiek gezien niet te
realiseren zonder overtredingen."

komt (onder voorbehoud) uit op

In 2021 een superleuk Pleinenfeest?

1 okt tot 12.00 uur

7 oktober
Kopij en advertenties
inzenden kan tot
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Wortellogica
Heel veel dingen lijken
logisch, maar is dat ook
zo? In deze rubriek tart ik
dat wat logisch is. De
logica van een wortel.
Het nieuwe sociaal"
Social Distancing is de norm. Engelse
term, want dat bekt lekkerder. In het
Nederlands blijkt het te gaan om sociale onthouding. We horen ons er aan te
houden. Maar dat kan eigenlijk niet
want mensen zijn in principe sociale
wezens. Toch is het sociaal om niet
sociaal te doen. Want we doen het
voor elkaar.
De basis van het sociale onthouden zit
’m in de afstand. Om precies te zijn
anderhalve meter. Of twee. Of één
Ligt eraan in welk land je woont. Dus je
zou zeggen: kluizenaars houden afstand van alles en iedereen en zijn dus
nu het toppunt van sociaal.
Wat houdt het nieuwe sociaal nog
meer in?
In de eerste plaats zorg je voor jezelf.
En je huishouden. Huishoudens zijn de
nieuwe clubjes. Ben je lid, dan mag je
lekker kortjes bij. Aanraken, knuffelen,
ravotten. Ook buiten je huis. Geen lid?
Mag je op afstand toekijken hoe gezel-

Dorpsraad en -daad
Column door: Miranda Meijer
‘t Is weer voorbij, die mooie zomer.

lig zij het hebben.
Online is hot
Daar waar er tot een paar maanden
geleden nog moeilijk werd gedaan
over het aantal uren dat er achter een
scherm gezeten mag worden, is dat nu
totaal geen issue meer. Het is sociaal
om van achter een scherm met mensen te praten. Schermen duiken ook
overal op. Met en zonder beeld. Gelukkig hadden veel jongeren deze ontwikkeling al voorzien. Zij zijn erg bedreven
in het leggen van contacten op deze
manier. En kunnen nu dus zeggen: we
zeiden het toch!

Gerard Cox zong het al. Voor ons als
dorpsraad echt even vakantie. Even
alle aandacht naar onze gezinnen. Ook
even de tijd om achterom te kijken en
ons te bezinnen.
En nu weer oppakken waar we gebleven waren. Want achter de schermen
gebeurt er in gemeenteland van alles.
En niet alleen daar. De maatregelen
rondom het coronavirus hebben ons
extra werk bezorgd. Waardoor we keuzes moesten maken. Wat o.a. te zien is
op onze website. Die is niet up to date.

- Iemand die onze Facebook pagina,
LinkedIn en Twitter bij wil houden.
De social media zijn juist nu belangrijke communicatiemiddelen.
En ook nog Gaandernaren die afgebakende projecten willen uitvoeren.
Op dit moment is dat voor:
- werkgroep wonen,
- ondernemers verenigen,
- omgevingsvisie,
- website Gaanderen.
Geïnteresseerd of meer info?
Mail naar:
info@dorpsraadgaanderen.nl
of bel of app: 06-23599396.

En dat gaat niet vanzelf...
Al die ouderwetse manieren van contact maken, van samen leven, van delen en vermenigvuldigen zijn eigenlijk
taboe. Of in ieder geval verbannen
naar binnen, achter de gordijnen. Net
als de feestvreugde. Ben benieuwd
hoe de Gaandernaren kermis gaan vieren achter die gordijnen. Het bloed
kruipt namelijk waar het niet gaan kan.
En wat niet mag is juist leuk. Creatievelingen en ondernemende types zijn
er genoeg. Steekt het oude sociaal
toch weer de kop op.

Dus zoeken wij als Dorpsraad:

Vanaf 2 september vergaderen we
weer elke woensdag in de Trefkuul.

Prutsen...
Door: Jos Salemink

Noa een betjen prutswerk
wast carbid vervangen deur
gas en zuurstof, of werd er
een vlammenwerper uutgevonden um redelijk veilig
wespennesten uut te roeien...

Eén van de meest veurkommende
hobby's van Achterhoekers is
"prutsen..."
Een "betjen prutsen" in de schuure.
Een betjen prutsen in de tuin, prutsen
an de motor, prutsen an de auto...
Op de middelbare landbouwschool
vroeg de meister an ons wat de
hobby's zoal waarn... 99% van de antwoorden was: "ag... een betjen prutsen
in de schuure"... dus et klopt...
De bromfiets van de "kleine piraat" liep
noa een betjen prutsen in de schure
120 km p/u... De tractor van Henri....
had noa een betjen prutsen in de schure 150 pk in plaats van de oorspronkelijke 65 pk...

Vrogger zaten wiej bes
vaak biej mekare, um met
mekare ergens in een olde
schure te "prutsen". Der is van alles an
mekare gebroajen... gesleppen, getimmerd, uutgevonden, afgebroaken en
weer opgebouwd... God mag et wetten... haha...
Wiej zun der neet dommer van geworden... Hier en doar een litteken, een
halve poot of vinger der "biejnoa" af...
Alles hef een verhaal, die verhalen
wordt ook vaak verteld... Umdai et
samen beleaven... met zien allen... Elk
litteken hef zien eigen verhaal, en met
een borreltje der biej word de verhalen
steed mooier...
Prutsen in de schure... wat was et
mooi... en nog steeds!! Dus... onderschat et niet, de meeste prutsers bunt
slimmer dai denkt. Ajow...

INLOOPOCHTEND
In het K.i.K. Atelier
Het K.i.K. Atelier is een plek waar je je kunt ontwikkelen. Loop jij weleens
vast op school of op je werk? Ben jij beelddenker, hoogsensitief en/of hoogbegaafd en voel je je niet altijd begrepen? Kortom, voel je je er niet
'helemaal bij passen?' Kom dan langs bij het K.i.K. Atelier.

We openen onze deuren voor iedereen die nieuwsgierig is naar ons; of
meer wil weten over beelddenken,
hoof sensitiviteit en (extreem) hoogbegaafd.
Voor ouders die het graag even willen hebben over de opvoeding van
hun kind. Of over hun kind dat vast
loopt op school of in de huidige hulpverlening.
Wij hebben koffie en thee, neemt u
wat lekkers mee?
Elke eerste zaterdag van de

maand, tussen 10.00 en 13.00 uur.
K.i.K. Atelier
Steverinkstraat 56
7011 CN Gaanderen
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Zomerviskaravaan was
weer een groot succes

De buurt in
Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
En een énkel keertje gewoon lekker zichzelf ;-)

Beste Gaandernaren,
Ik bun in het jaar 2009/2010 koning
gewest in ons mooien dorpke. Toen is
mien toen gevraagd of ik een stukkie
in de kermiskrant wol schrieven, now
bunt we alweer 10 joar verder en het is
mien weer gelukt um de vogel deraf te
knallen... mooi...
We hadden ons weer verheugd op een
mooi koningsjaar, maor de corona het
aardig wat roet int eaten gegooid en
ook onze eigen kermis waor heel gaander zo naor toe leaft mocht niet deurgaon... Jammer jammer... wej wolt met
onze eigen kameraden toch nog un
bitje kermis gaon vieren, moar sinds
afgelopen weak mag dat ook nie meer.
Bun now deur het Schuttersgilde gevraogd of ik het koningsschap nog een
jaor wil blieven doen, dat heb ik natuurluk jao op gezegd want dit is volgens
mien noch niet veur gekomme, wel 2

Het Koningschap
keer koning maor gin 2 jaor achter elkaar maor dat wet ik nie zeker.
Now hoop ik van ganse harte dat wej
volgend jaor wel met zun allen weer un
leuke kermis hebt hier int dorp, want
volgend jaor is ook nog een jubileum
jaor van ut gilde...
As wej now richtng ut kermis terrein
loopt, begint alles weer te kriebelen,
de maïs steet al mooi hoog en dat betekent dat ut weer bijna kermistiet is,
en ut is te rustig op straot wej komt
niemand tegen, iedereen zit thuus achter de ruute, ant wachte op beater nejs
van de regering, maor voorlopig kump
ter dat niet as ik zo de berichten heur,
maor wej holt de goede moed terin, en
hier komt wej ook weer overhen...

O

p 24 juli is de Zomerviskaravaan weer in
Gaanderen geweest. Ook dit
jaar was het weer een groot
succes met in totaal 96 kinderen aan de waterkant.
Deze keer was het georganiseerd door H.S.V. De Oude
IJssel, H.S.V. De Rietvoorn
en H.S.V. Wisch en natuurlijk
Sportvisserij Nederland. Er
waren 22 vrijwilligers die er
voor zorgden dat het zeer goed verlopen is. Het weer bleef de hele dag goed.
Sportvisserij Nederland complimenteerde de drie Hengelsport verenigingen
met de uitstekende samenwerking.

Inmiddels is er een evaluatie geweest met de drie visclubs, waarin is vastgesteld dat de samenwerking zeer goed is verlopen en dat ze het volgend jaar
weer gaan organiseren!

Tut de volgende.

KWF dankt Hennie, Leny
en Kiek

I

n augustus zijn in Gaanderen drie vrijwilligers gehuldigd voor het vele werk
dat ze voor het KWF hebben
gedaan. De 92-jarige Hennie Ruiken was al vanaf 1968
werkzaam voor het KWF. Hij deed dit eerst samen met zijn vrouw en de laatste jaren zorgde hij dat ‘de kas’ klopte in Gaanderen. Hij telde de opbrengst
van de bussen die de collectanten bij hem inleverden. Een hele klus, nauwkeurig tot op de laatste cent moest het kloppen. Hennie werd op deze manier
voor iedere collectant een bekende Gaandernaar.

Zij Actief Gaanderen
nog even non-actief

H

et Bestuur van Zij Actief Gaanderen laat weten dat de gezellige avonden van Zij Actief Gaanderen in september en oktober nog niet doorgaan vanwege corona.

Armenbos
Naast het bosje bloemen kreeg Hennie een hoge onderscheiding van het
KWF, de zogeheten ‘Armenbos’. Dit is
een verkleinde uitgave van het gevelbeeld van het Frans Halsmuseum. Armenbos of Armenbus en stok symboliseren ondersteuning. Met deze bus
werd al in 1608 rondgegaan om geld in
te zamelen.

Hij kreeg deze onderscheiding aangeboden door wijkhoofden Leny Helmink
en Kiek van der Burg. Groot was de verassing voor beide dames omdat ze niet
wisten dat ze zelf ook gehuldigd werden. Ze stoppen na deze collecte als
wijkhoofd, maar hebben dat samen al
vanaf 1986 gedaan. Leny was daarvoor
ook al actief voor het KWF in Silvolde
waar ze toen woonde. Zij kregen namens de plaatselijke afdeling door secretaris Rimmert
Lonink een tinnen collectebus
aangeboden, als dank voor de
vele uren die ze er al die jaren
in gestoken hebben om de collecte in Gaanderen succesvol te
laten verlopen.

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.
NU MÉT LINKS NAAR MEER INFORMATIE.

September
1 sep

10-11

Ruiluurtje voor puzzels en tijdschriften Gaanderhuus

5 sep

10-13

Inloopochtend K.i.K. Atelier

5&6 sep

Dressuurconcours Rijvereniging en Ponyclub De Vulcaan

6 sep

7-11

Onderlinge Viswedstrijd 6 HSV De Oude IJssel

6 sep

9.30

Eucharistieviering Martinuskerk. Past Pauw, gemengd koor

9 sep
12 sep

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE
We hebben een tafel en 8 stoelen gekregen van de Bijenkorf uit Wehl.

Bijeenkomst Platform Gaanderen (voor platformleden)
15.00

12&13 sep

Woord- en communieviering De Pelgrim, Jos Brugman
Open Monumentendag

13 sep

9.30

14 sep

10.00

20 sep

7-11

20 sep

9.30

20 sep

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

Eucharistieviering St. Martinuskerk. Pastor Morsink en lector René Bouwmeister
Schoonwandelen Zwerfafval opruimen, start bij Gaanderhuus. (Info 06 51438555)
Onderlinge Viswedstrijd 7 HSV De Oude IJssel
Inspiratieviering St. Martinuskerk. Muzikale intermezzo’s
door Julian en Jelmer Simmes

14.00-

Sportinstuif Sportclubs Gaanderen voor kinderen, De Pol,

16.00

Vooraf aanmelden

26 sep

15.00

27 sep

9.30

Herdenkingsdienst De Pelgrim, geestelijk verzorger Marian
Storteler
Inspiratieviering St. Martinuskerk, mmv het Hoornkwartet
van SBOG

Wilt u graag warme hapjes op uw feestje en mag het
eens wat anders zijn, kies dan voor onze PARTYPAN!
Geen KERMIS maar toch gezellig samen zijn? Bestel je
hapjes, tapa's, salades, partypan en meer bij ons!

Bestellen en informatie?
Op www.dsrfood.nl of via 06-41816444 (Gaanderen)

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE
Het Gaanderhuus is weer open op de
normale openingstijden. De mogelijkheden zijn wel heel beperkt.
Koffie-uurtjes gaan weer door
We zijn gestart met koffie-uurtjes. Ook
gaan we mondjesmaat weer enkele activiteiten opstarten.
Tijdens de koffiemomenten gaan we wat
meer doen dan alleen koffie drinken. We
denken dan aan raadspelletjes zoals "wie
ben ik" en kaartjes uit de kletspot zodat er
grappige gespreksonderwerpen komen.
Daarnaast geven onze gasten ook aan
wat ze graag willen gaan doen.
Rummikub en blijart
De komende weken gaan we voorzichtig
weer beginnen met rummikub op vrijdagmiddag. Maximaal twee spelers per tafel
en telkens stenen reinigen. Biljarten kan
natuurlijk altijd.

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

Hobbymiddagen starten weer!
Ook gaan we vanaf 1 oktober op donderdagmiddag weer hobby-activiteiten doen
in groepjes van maximaal 8 personen.
1 en 15 oktober
gaan we schilderen
29 oktober en 12 november
gaan we met papier werken, origami vouwen.
VOL=VOL
Men kan zich vooraf opgeven of op de dag
zelf zo binnen komen open, maar
VOL=VOL.
Men kan eenmaal aan dezelfde activiteit
deelnemen.
Op de tussenliggende donderdagen kan
men eigen handwerken meebrengen of
gewoon binnen komen voor een kop koffie of thee en een gezellig gesprek.

De wekelijkse activiteiten in Gaanderen gaan nog niet allemaal weer door.
Informeer bij interesse zelf even of het weer doorgaat.
Maandag
9.00 uur

Seniorensport Circuit (de Pol)

Woensdag
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

Zet jezelf in de spotlights
Gaanderen is een belevenis rijker. Je
kunt nu eens helemaal de ster zijn en in
de spotlights staan. Bij RM Photographics kun je op een leuke, ontspannen
manier een portret van jezelf laten maken. Of als je op de foto wilt samen met
je geliefde (loveshoot), met je gezin of
welke combinatie dan ook.
De foto's kunnen in de studio gemaakt
worden tot drie personen. Bij meer dan
drie personen gaan we foto's maken op
locatie. Dat kan ergens zijn waar jouw
voorkeur ligt, maar RM Photographics
weet ook allerlei bijzondere plekken, van
dicht bij huis tot in de wijde omgeving.
Een leuke belevenis én mooie foto's
De fotograaf, Roel Maat, fotografeert al

meer dan tien jaar en werkt ook met professionals in de modellenwereld. Hij zal er
alles aan doen om de fotoshoot zo ontspannen en soepel mogelijk te laten verlopen. Geen poseerervaring? Geen probleem. Roel loodst je er soepeltjes doorheen. Uiteindelijk zal iedereen kunnen
beamen dat een fotoshoot een heel toffe
ervaring is. En dan hou je er ook nog eens
mooie foto's aan over! Ook is het mogelijk
om er professionele visagie inclusief hairstyling bij te boeken en kunnen je foto's
desgewenst op diverse materialen professioneel afgedrukt worden.
Kortingsaanbod
Om nu eens kennis te maken met de fotokunsten van RM Photographics geldt er
tot 15 september een mooi aanbod. Als je

een shoot boekt voor die datum krijg je
namelijk 20% korting op de totaalprijs. Je
krijgt daarvoor de shoot, de nabewerking
van de foto's, tien foto's digitaal aangeleverd in hoge kwaliteit en als klap op de
vuurpijl een minialbum van 15x15 cm en
minimaal 12 pagina's. Superleuk om aan
vrienden en familie te laten zien. De korting geldt helaas niet op de visagie en op
de afdrukken.
Informatie
Als je meer wil weten over RM Photographics kan je kijken op Facebook, (https://
www.facebook.com/RMFotograaf), Instagram (@rm.photographics.portfolio) of op
de website
www.rmphotographicsservice.nl.

Puzzel 'Planten in
bloei op de Watertap'

In de vorige Gaanderbode stonden
vijftien foto's van bloemen die in juli
op de Watertap in bloei stonden.
Daar kon je een cadeaubon mee winnen van Koenders van € 10,00.
Daar kwamen slechts enkele inzendingen op binnen, maar diegenen waren
er dan ook flink ingedoken. Er kwamen
plantennamen bij kijken waar ik nog
nooit van had gehoord. De vermeende
paardenbloem bleek biggenkruid of
spits havikskruid te zijn en gelukkig
wist iemand het zandblauwtje te benoemen, want ik wist niet wat het was.
Erg leuk dat mensen zich hier zo mee
vermaakt hebben. Doen we vaker!
Uiteindelijk is de winnaar, met waarschijnlijk één punt voorsprong op de
concurrentie, Hans Tesson. Gefeliciteerd, Hans! Je krijgt de cadeaubon
binnenkort in de brievenbus.

Open atelierroute Gaanderen
Kleurrijk Gaanderen laat zich op 25
oktober van de beste kant zien. Ateliers gaan open, ongeveer dertien
kunstenaars presenteren zich in hun
ateliers en in de voormalige Sint Augustinusschool.
Allerlei soorten werk zal te zien zijn:
tekeningen, schilderijen, foto's, beeldhouwkunst, keramiek, bronzen beelden, weefkunst, breikunst, viltkunst,
edelsmeedwerk, ecoprint.
Foto: een schilderij van Margreet Baars

25 oktober 2020, 11.00-17.00
Noteer de datum in je agenda.
Welkom en tot ziens!
In Gaanderen borrelt en bruist het.
Mensen zijn actief, maar houden zich
vaak stil. Het is goed eens naar buiten
te treden. Hopelijk wordt de bezoeker
enthousiast en gaat deze zelf ook dingen proberen.
Folders met
informatie,
over deelnemers en de
adressen van
de kunstenaars, zullen
staan bij de
Augustinusschool en bij
elk open atelier. Wij houden ons op
elke locatie
aan de voorschriften ten
aanzien van
Corona.

Zakkenvullers actief
in Gaanderen
Regelmatig lopen ze door
Gaanderen en omgeving:
de 'zakkenvullers' van de
zwerfafvalbrigade.
Ook afgelopen weekend
hebben ze weer flink wat
buitgemaakt, zoals je op de
foto's kunt zien.
Het zou niet nodig moeten
zijn, maar aangezien er nog
steeds veel afval op straat
belandt, is het heel fijn dat
deze vrijwilligers positief
actie ondernemen voor een
schone omgeving!
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Kidsclub Gaanderen start op 9 september

Kom jij ook weer knutselen?
V

anaf september dit jaar staat
de Kidsclub Gaanderen helemaal op eigen benen. Vanaf 9
september kunnen kinderen van
6 t/m 9 jaar weer elke woensdagmiddag komen knutselen. Geef je
wél even van tevoren op!

Vooraf opgeven
Vanwege het coronavirus is het nodig

om je van te voren op geven. Voorlopig
kunnen er zes kinderen tegelijk komen
knutselen. Opgeven kan via de email:
kidsclubdetrefkuul@gmail.com.

schaartjes, vouwpapier, gekleurd papier en ga zo maar door, die de Kidsclub mag gebruiken, laat het weten!
Ze komen het met plezier ophalen.

Kidsclub is blij met materialen
Nu de Kidsclub op eigen benen staat,
zorgt ze zelf voor alle benodigdheden.
Dus heb je nog knutselmaterialen,
bijvoorbeeld stiften, kleurpotloden,

Facebook Kidsclub Trefkuul
Wist je al dat de Kidsclub een Facebookpagina heeft? Hij heet Trefkuulkidsclub en je vindt hem ook door hier
te klikken.

20 september Sportinstuif
Geen KiVaDa maar wel sportclinics!
De Kivada ging helaas niet door
vanwege het coronavirus, maar
verschillende Gaanderense verenigingen hebben de handen ineen
geslagen om er toch een leuke
week van te maken!

S

port en bewegen is natuurlijk heel erg leuk én gezond! Op zondag
20 september van 14.00-16.00 uur organiseren de sportverenigingen in Gaanderen een super toffe instuif waarbij je kennis kunt maken
met de verschillende sporten. Doe je ook mee? Meld je wel even aan via:
06 - 14 63 49 11 of b.nieuwenhave@sportservicedoetinchem.nl

De badminton- en volleybalclinic
verviel vanwege te weinig aanmeldingen. Maar op 25 augustus
hebben ruim 100 enthousiaste
kinderen kennisgemaakt met het
handbalspelletje met HV Minerva en Handbal Nederland, onder
leiding van twee echte eredivisiespelers. Een dag vol plezier en misschien wel de start van hun eigen handbalcarrière! Op 26 augustus hield Tempora een freerunning clinic voor de BSO en ‘s
middags kwamen er maar liefst 70 kinderen naar de turn- en springinstuif! Verenigingen bedankt dat jullie er toch nog zulke leuke dagen van hebben gemaakt
voor de kinderen van Gaanderen!

Vieringen in de Sint Martinus Kerk te Gaanderen
In de maanden september en oktober zijn er een aantal speciale, feestelijke vieringen
Zondag 6 september om 9.30 uur is er
een Eucharistieviering met aandacht
voor het 65-jarig huwelijksjubileum
van Hans en Riek Wolsink. De celebrant is Pastoor Pauw. De zang wordt
verzorgd door een aantal vrijwilligers
van het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes.

Zondag 13 september om 9.30 uur is
er een Eucharistieviering. Helaas is er
dit jaar geen Gildemis. De celebrant
is Pastor Morsink en de lector is René
Bouwmeister. De zang wordt verzorgd
door een aantal vrijwilligers van het
gemengd koor onder leiding van Ben
Simmes.

Zondag 20 september om 9.30 uur is
er een Inspiratieviering. De muzikale
intermezzo’s worden verzorgd door
Julian en Jelmer Simmes.
Zondag 27 september om 9.30 uur is
er een Inspiratieviering met medewerking van het Hoornkwartet van het
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.
Zaterdag 3 oktober om 19.00 uur is er
een Eucharistieviering.
De celebrant is Pastoor Pauw. De zang
wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers van het gemengd koor onder
leiding van Ben Simmes.

Zondag 11 oktober, om 11.00 uur is er
een Mariaviering in de Martinuskerk.
De celebrant is Pastoor Pauw. De zang
wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers van het gemengd koor onder
leiding van Ben Simmes.
Voor alle vieringen geldt nog steeds de
1 ½ meter afstand-regel. Het is handig
wanneer u zich vooraf opgeeft wanneer u de viering wilt bezoeken.
Dit kan telefonisch: 0315-323223,
dinsdag 09.30 – 10.30
of donderdag 14.00 – 15.00 uur.
Of door een e-mail te sturen naar:
rkgaanderen@mlparochie.nl

Bij binnenkomst in de kerk wordt uw
naam op de lijst gecheckt of bijgeschreven. Wij verzoeken u wanneer u
gezondheidsklachten heeft, de viering
thuis mee te vieren via
www.kerkomroep.nl
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Monument St. Augustinuskerk in
Gaanderen
D

e St. Augustinuskerk in Gaanderen is een
gebouw in de typische ‘wederopbouwstijl’. Eenvoudig en sober, maar met fraaie details, vooral in het metselwerk.

Niet fysiek te bezichtigen, wel digitaal te
zien op de website:
www.openmonumentendagdoetinchem.nl
En opgenomen in Fietsroute nr. 2

De kerk is gebouwd in 1951-’52. De Enschedese
architect Johan Sluijmer,een specialist in kerken,
maakte het ontwerp. Zeker 23 kerkgebouwen,
voornamelijk in Gelderland en Overijssel, zijn door
hem gebouwd, gerestaureerd of gerenoveerd. In
Silvolde staat de Mauritiuskerk van zijn hand (maar
die is al van 1931)en in Gendt de Martinuskerk die
(net als de Augustinuskerk)in 1951 werd gebouwd.
Bevolkingsgroei
Er was in de jaren’50 veel werk in de kerkenbouw,
omdat veel gebouwen in puin lagen door de Tweede Wereldoorlog, maar ook doordat de bevolking
in de naoorlogse jaren explosief toenam: de ‘babyboom’. In de strikte betekenis van het woord
behoorde de Augustinuskerk niet tot de wederopbouw, want voordien had er geen kerkgebouw
gestaan op deze plek of vlak daarbij. De kerk was

te danken aan de bevolkingsgroei van Gaanderen,
die was aangewakkerd door de toenemende werkgelegenheid op de beide grote bedrijven van het
dorp: Vulcaansoord en Pelgrim.
Er bestond in het overwegend katholieke dorp al
een kerk aan de Kerkstraat: de Martinuskerk (uit
1914). Die had weliswaar 670 zitplaatsen, maar was
rond de oorlogsjaren al gauw te klein. De Augustinuskerk is inmiddels niet meer in gebruik als kerk
en is nu in particulier bezit.

12 en 13 september Open Monumentendag
Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Dennis Centen, Jos Salemink,
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 bijdragen 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.

S

tichting Open Monumentendag Doetinchem heeft in samenwerking met
de Oudheidkundige verenigingen in Gaanderen, Wehl en Doetinchem
een mooi programma gemaakt voor het weekend van 12 en 13 september.
Een deel hiervan is online te beleven. Een bijzonderheid is de livestream met
een rondgang langs monumenten in Gaanderen.

Open Monumentendag dit jaar ook
online
Door de bijzondere omstandigheden in verband met het coronavirus,
is besloten om dit jaar Open Monumentendag ook langs de digitale
weg uit te voeren. Op 12 september
is er een online livestream langs monumenten met leuke interviews. Zo
kunt u onder leiding van de voorzitter
van de Stichting OMD Doetinchem,
Frans van Doesum - zelf woonachtig
in Gaanderen - een digitale rondgang
maken langs monumenten in Gaanderen. Daarbij wordt telkens iets verteld. De rondgang gaat onder andere
langs de Martinuskerk en het Witte
Kerkje.
De livestream wordt onder meer vertoond op www.openmonumentendagdoetinchem.nl. Publiek kan de
objecten van de buitenkant bezichtigen. Enkele monumenten zijn open
en ook van binnen te bekijken, deze

zijn te herkennen aan de Open Monumentendag vlag of banner.
Fiets- en wandelroutes
Verder kunt u het hele weekend
fietsend of wandelend de vele mo-

numenten in de gemeente bewonderen. Fiets- en wandelroutes zijn
vanaf 1 september verkrijgbaar bij:
VVV Doetinchem, Oudheidkundige
Vereniging Wehl en Warenhuis Jansen in Wehl.
Zie voor het volledige programma en
meer informatie:
https://www.openmonumentendag.nl/
comite/doetinchem
www.openmonumentendagdoetinchem.nl (binnenkort beschikbaar)

Wijknetwerk Gaanderen
Ook in deze rare tijd blijven de wijknetwerkleden

Dit netwerk helpt bewoners met initiatieven en

gewoon bereikbaar voor u. Wijknetwerk Gaande-

pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo

ren is een samenwerking waaraan veel organisa-

prettig mogelijk te maken en te houden. Kijk op

ties bijdragen.

www.wijkwerkdoetinchem.nl
voor meer informatie.

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.

Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk
(0314) 372039, 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.

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.

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.

Wijkagent, Politie Doetinchem: Herbert Kreunen
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.

Nieuw aanspreekpunt
Buurtplein in het
wijknetwerk

Even voorstellen:
Joeri Mentink
Velen uit Gaanderen zullen
Maaike van den Brink
herkennen als het
aanspreekpunt van het
wijknetwerk.
Sinds enkele weken is Maaike
vetrokken bij Buurtplein,
vanwege het vinden van een
andere baan. Ik zal haar plaats
innemen binnen het
wijknetwerk van Gaanderen. U

Buurtcoach, Buurtplein B.V.: Joeri Mentink
(0314) 216 142, j.mentink@buurtplein.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.

kunt mij bellen op het
nummer: 0314-216142.
Joeri Mentink

Van het buurtteam Gaanderen

Wijkcentrum De Trefkuul
Door deze regels en maatregelen te hanteren, dragen we samen
zorg voor een ieders gezondheid.

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

In deze Coronatijd hanteren wij, net als alle andere voorzieningen, aangepaste regels en voorzorgsmaatregelen voor de Trefkuul.
Deze houden in:
Wij werken met een deur-dicht-beleid. Dat betekent dat u alleen
in de Trefkuul terecht kunt op afspraak. Wilt u een afspraak maken dan kunt u dit doen door te bellen met 0314-341919 of een
aanmeldformulier in te vullen via www.buurtplein.nl.
Mocht u een afspraak hebben, dan kunt u bij de deur aanbellen.
Wilt u dan de volgende regels in acht nemen:
•
•
•
•

Bij binnenkomst handen desinfecteren
Wij schudden geen handen
Ten aller tijden 1,5 meter afstand houden
Aanwijzingen opvolgen

De Gaanderbalie
Ondanks alle Coronavoorzorgsmaatregelen
wil Buurtplein er voor u
zijn. De Gaanderbalie
is elke maandagavond
van 17.00 uur tot 18.30
uur voor u geopend.
U kunt daar terecht voor uw vragen voor Buurtcoach, Sociaal
Raadsvrouw en Formulierencafé.
Wel graag van te voren een afspraak maken door te bellen, of te
mailen met gaanderen@buurtplein.nl.
Hopelijk mogen we onze deur weer snel open zetten en is een
spontaan bezoekje aan de Trefkuul straks weer mogelijk.

