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Hamicon beweegt al 40 jaar mee met de tijd 
"We halen altijd het positieve eruit"  

Eerste katholieke be-

graafplaats Gaanderen  
Door: Marian Muller 

 

Familie Muller is de derde gene-

ratie die op boerderij ’t Geutjen 

in Doetinchem woont. Het gezin 

heeft onlangs een zeer interes-

sant eigen onderzoek afgeslo-

ten. De familie wist dat er een 

begraafplaats was op hun per-

ceel, gelegen aan de Watertap-

weg en dat daar tien monniken 

begraven lagen. De begraaf-

plaats Ter Gun had een link met 

de katholieke kerk Sint Martinus 

in Wijnbergen. Familie Muller 

dacht daar veel informatie te 

kunnen achterhalen en had haast 

met het onderzoek. De kerk zou 

20 september 2020 haar deuren 

sluiten. Ze hebben contact ge-

legd met het kerkbestuur maar 

niemand had informatie over Ter 

Gun. Een dood spoor dus. Er was 

weinig bekend over de begraaf-

plaats. 

 

"Plaatje steeds completer" 

Uitgever en historicus Hans de 

Beukelaer stuurde de familie 

echter het boek 'Uit Bethelehem 

geboren' toe. Hier was veel infor-

matie uit te halen, onder andere 

dat er 50 tot 60 mensen  begra-

ven lagen op Ter Gun. Geen 

monniken dus. Ook de oudheid-

kundige verenigingen Deutekom 

en Gander leverden hun informa-

tie aan. Toen werd het onder-

zoek nog interessanter voor de 

familie Muller. Zoon Nick (28 

jaar) en dochter Laura (25 jaar) 

gingen zich er ook in verdiepen 

en het plaatje werd steeds com-

pleter. 

 

Begraafplaats van 1850-1854  

Eerst iets over de geschiedenis 

van Ter Gun. In 1850 werd de 

grond aan de Watertapweg  voor 

een begraafplaats verkocht door 

weduwe Willemsen-Keurentjes, 

de toenmalige bewoonster van 

boerderij ’t Geutjen, aan de ... 

Lees verder op pagina 8 > 

63 Gaanderense inwoners op  

historische begraafplaats Ter Gun 

Marc (48), Brigitte (49) en vader Harry 

vertellen hoe Hamicon (HarryMieke-

Confectie) de tand des tijds doorstond 

en na 40 jaar nog altijd een springle-

vend en geliefd, internationaal opere-

rend familiebedrijf is.  

 

Rust en huiselijkheid te midden van 

supermoderne machines 

Het ondernemersbloed zit al in drie 

generaties van de familie Striekwold. 

Begonnen als confectiebedrijf door 

Harry en Mieke hebben vader en zoon 

in 1998 besloten een enorme stap te 

wagen en te beginnen met de vervaar-

diging van gordijnen, voornamelijk 

voor de zakelijke klant. "Een nieuwe 

stap was nodig omdat het confectie-  

"Je moet flexibel zijn, 

maar zo blijft het leuk." 

werk steeds meer naar het buitenland 

verdween," vertelt Marc aan de 

'keukentafel' in de kantine van het be-

drijf. Dat het als keukentafel voelt, zegt 

veel over de sfeer in het hele bedrijf. 

Waar je ook komt, in de gordijnhal vol 

grote, moderne machines of in de nieu-

we stofferingshal waar creatief wordt 

gewerkt met hout en stof, er heerst 

rust. Mensen doen gewoon lekker hun 

ding. Het voelt als een thuis. Dat ge-

voel wordt bevestigd door het feit dat 

de medewerkers er al minstens 25 jaar 

lang in dienst zijn. 

"Toen het confectiewerk afnam zei een 

kennis op een verjaardagsfeestje in 

februari 1998: 'ga gordijnen doen'. Dat 

was een gouden tip", aldus Marc, het 

'creatieve brein' van Hamicon. " We 

hebben toen een risico genomen, voor 

een ton twee supermoderne machines 

laten bouwen, zodat we de confectie 

van raamdecoratie konden opstarten. 

Daarna hebben we meer machines 

aangeschaft, zodat we ook de woning-

speciaalzaken en projectmarkt  kunnen 

bedienen. En toen kregen we in de-

cember vier grote klanten en is het 

gaat rollen." 

Dagen en nachtenlang stoeien voor 

kwaliteit op maat 

Dagen en nachten hebben Marc en 

vader Harry gestoeid met alle mogelij-

ke manieren om gordijnen kwalitatief 

goed in elkaar te zetten. Alles hebben 

ze zelf uitgevogeld. Marc: "Ik heb de 

opleiding Mode en Kleding in Enschede 

gedaan, maar híer is geen opleiding 

voor. Zo heb je bijvoorbeeld in de ar-

chitectuur steeds meer te maken met 

aparte vormen zoals schuine glazen 

gevelwanden. Dan loopt een gordijnrail  

 

Lees verder op pagina 2 > 

De volgende Gaanderbode komt op 11 november 

Kopij & advertenties tot 5 nov 12 uur 

De familie Muller, van boerde-

rij 't Geutjen aan de Hulleweg, 

heeft 63 overleden katholieke 

inwoners van Gaanderen uit de 

19e eeuw weten te identifice-

ren. Ze liggen begraven op de 

begraafplaats in het bosje aan 

de Watertapweg, dat in eigen-

dom is van de Mullers.  

 

Marian Muller heeft het ver-

haal van de zoektocht opgete-

kend. Lees het hieronder. 

Wat is het leuk als een bedrijf goed 

is voor zijn medewerkers en kwali-

teit en persoonlijk contact met de 

klant belangrijker vindt dan er zo-

veel mogelijk geld uit halen. Marc en 

Brigitte Striekwold zijn van die on-

dernemers. Hun bedrijf Hamicon 

bestaat 40 jaar.  

 

Van lieverlee hebben broer en zus 

het familiebedrijf van hun ouders 

Harry (74) en Mieke (72) overgeno-

men. Die begonnen in 1980 een con-

fectiebedrijf met grote klanten als 

C&A en Miss Etam. Steeds meer 

confectiewerk verdween eind jaren 

'90 echter naar het - goedkopere - 

buitenland. Ze besloten over te 

stappen op de vervaardiging van 

gordijnen. Weer met veel succes.  

 

Sinds 2 jaar hebben ze het bedrijf 

uitgebreid met projectstoffering. 

Hun 40-jarig jubileum gaat gepaard 

met de opening van een gloednieu-

we webshop.  

Tekst en foto (Marc en Brigitte Striekwold in de showroom) door Astrid van Beveren  

Italiaans restaurant  

Pibia in Gaanderen 
Over een paar weken is Gaanderen een Italiaans restau-

rant rijker! En niet het minste. Op de plek van het vroe-

ger bekende Hamza komt een unieke vestiging van Ita-

liaans restaurant Pibia. Pibia is al bijna 40 jaar bekend 

en geliefd in Doetinchem en wijde omstreken.  
 

Eigenhandig verbouwd 

Eigenaar Roberto Deiana (56) en zoon Ricardo (21) gaan 

ook het Gaande-

rense filiaal zelf 

leiden. De afgelo-

pen maanden 

heeft Roberto 

met veel passie 

het pand ver-

bouwd tot een 

origineel, sfeervol 

restaurant. Ook 

de pizza-oven heeft hij zelf gebouwd (en al uitgepro-

beerd).  De 'horecaman',  zoals hij het zelf lachend noemt, 

is ooit op Sardinië, zijn geboortegrond, zijn eerste restau-

rant begonnen. Nu is hij alweer ruim 6 jaar met veel ple-

zier en voldoening eigenaar en kok van Pibia in Doetin-

chem, dat overigens altijd in Sardijnse handen is geweest. 

Pibia Gaanderen start na de opening - eind oktober, begin 

november - met afhalen en bezorgen. Het is de bedoeling 

zo gauw mogelijk ook aan tafel te kunnen aanschuiven.  

Eigenaar Roberto Deiana bouwde de 

pizza-oven met zijn eigen handen 
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dus  schuin naar beneden. Wij waren 

niet tevreden met standaardoplossin-

gen, omdat gordijnen daarbij niet mooi 

recht naar beneden hangen. Dan gaan 

wij kijken hoe we dat voor elkaar kun-

nen krijgen. Nu kunnen we de gordij-

nen net zo mooi schuin ophangen als 

aan een rechte rail. Dat zijn de dingen 

die voor ons het werk uitdagend en 

leuk houden én waardoor we kwaliteit 

leveren. Dat gaat van mond tot mond." 

 

"Als het druk is help je mee" 
 

Zus Brigitte is mede-eigenaar en werkt 

hoofdzakelijk mee aan de administra-

tieve kant. "Sinds 2006 is dit officieel 

mijn werk. Daarvóór heb ik 17 jaar bij 

de VVV in Doetinchem gewerkt en 

hielp ook nu en dan hier. Maar al van 

kleins af aan werkten we mee in het 

bedrijf." Marc en Brigitte kunnen als 

broer en zus bijzonder goed met elkaar 

opschieten. Brigitte:  "We hebben elk 

onze eigen taak en dat werkt goed. 

Vader werkt ook nog 

fulltime mee. Maar ook 

onze kinderen, die nu 

tussen de 12 en 22 jaar 

oud zijn, verlenen re-

gelmatig hand- en 

spandiensten. Dat de-

den wij vroeger thuis 

ook al. Als het druk is 

help je mee. Dan gaan 

we bijvoorbeeld met 

zijn allen op zondag de 

boel al klaarmaken, 

zodat de medewerkers 

maandag direct aan de 

slag kunnen. Je moet flexibel zijn, maar 

zo blijft het leuk. We werken zelf ook 

regelmatig op de werkvloer. Dan staan 

we zelf bij de machines, of zijn aan het 

strijken, bijvoorbeeld." 

Maatwerk en persoonlijk advies  

Marc: "We gaan voor kwaliteit, maat-

werk en persoonlijke aandacht. Zo 

brengen we nog altijd zelf onze bestel-

lingen bij de klant. Door het persoonlij-

ke contact kun je ook maatwerk leve-

ren en advies geven. Een klant bedenkt 

weleens wat en dan kunnen wij vanuit 

onze ervaring bijvoorbeeld zeggen 'dat 

doen we graag voor je, maar heb je 

eraan gedacht dat deze stof bij zo'n 

raam minder mooi valt dan zo'n stof?' 

We willen alles maken als de klant dat 

wenst, maar geven graag advies hoe 

het beter kan. Dat waardeert men." 

 

Confectie voor Miss Etam en C&A 

"Onze ouders zijn in 1980 begonnen 

met confectiewerk. In het begin was 

het spannend of het zou gaan lopen, 

maar al gauw werkten ze voor meerde-

re grote ketens als C&A en Miss Etam. 

Met dertig thuiswerkers reden ze, en 

later wij, dagelijks rond om het naai-

werk rond te brengen en weer op te 

halen. Die thuiswerkers waren natuur-

lijk heel belangrijk voor ons, maar va-

der was zich ook altijd bewust van het 

omgekeerde. Hij zei regelmatig 'We 

moeten wel werk voor ze houden'. Het 

ging vooral om het in elkaar zetten van 

partijen truien vanaf aangeleverde 

stukken stof. Daar waren acht verschil-

lende bewerkingen voor nodig. Het 

werk schoof per werkdag van de ene 

naar de volgende medewerker. Alles bij 

elkaar konden we een partij in 14 dagen 

goed opleveren. De opdrachtgever 

ging echter steeds hogere eisen aan de 

snelheid stellen. Op een gegeven mo-

ment vroegen ze ons in vijf dagen te 

leveren. Dat konden we niet meer op 

een fatsoenlijke, prettige manier bol-

werken. Toen hield het voor ons op." 

 

Nieuwe passie: decoratie en stoffe-

ring 

Sinds twee jaar leeft Marc zijn creativi-

teit uit in de projectstoffering. Voorna-

melijk voor paskamers van winkels, 

maar ook particulieren kunnen er te-

recht. "Twee jaar geleden stopte pro-

jectstoffeerder Schreur in Terborg met 

het bedrijf. We konden zijn klant over-

nemen en hebben de stap genomen 

om ook te gaan stofferen voor de retail 

en de zorginstellingen. Hier naast ons - 

op het bedrijventerrein achter de Slak-

weg - kwam een hal leeg te staan en zo 

zijn we hier met projectstoffering be-

gonnen. Onze grootste klant is een 

modeketen met vestigingen wereld-

wijd. Wij verzorgen voor hen de inrich-

ting van de paskamers. Gordijnen, 

bankjes, je kunt een paskamer en win-

kelruimte natuurlijk heel mooi en com-

fortabel inrichten. Veel leuker dan 

standaard krukjes en rekjes. Daarom 

zetten we nu ook zelf de houten bank-

jes, hockers enzovoort in elkaar, waar 

we de gewenste stoffen op aanbren-

gen. Zo kunnen we ook in vorm en 

maat van het meubilair maatwerk bie-

den. En dat doen we ook voor de parti-

culiere klant, net als de gordijnen.  

 

Showroom en webshop 

De showroom staat vol met voorbeel-

den van wat er mogelijk Is. "Maar ga 

vooral met ons in gesprek als je andere 

wensen hebt, want er is zoveel moge-

lijk." De webshop opent binnenkort. 

Ook daar kun je talloze variaties sa-

menstellen, maar wil je toch nog iets 

anders, dan is het eenvoudig om de 

telefoon te pakken of een bericht te 

sturen. 

 

Door te doen wat ze leuk vinden en 

daarmee graag anderen van dienst te 

zijn, heeft de familie Striekwold samen 

met hun trouwe medewerkers de juiste 

toon gevonden en meerdere crisistij-

den succesvol doorstaan. Brigitte: 

"Altijd het positieve eruit halen, dat is 

onze manier." 

 

Informatie: www.hamicon.nl.  

Showroom geopend op afspraak.  

Foto: In de collectie: treinbank, stoffering naar wens 

 

Er zijn maar twee zekerheden in het 

leven: geboren worden en dood gaan. 

 

Momenteel word je doodgegooid met 

kreten als: het is crisis, een onzekere 

tijd, een moeilijke tijd. Volg de regels, 

want anders… Pas op dat je niet be-

smet raakt, anders… 

Er is meer onzeker dan er zeker is. En 

het lijkt voor een groep mensen wel 

iets heel verrassends, heel nieuws te 

zijn. Net zoals er iets is waar mensen 

dood aan gaan, hun baan door kwijtra-

ken, pijn en verdriet van ondervinden, 

bang voor zijn. Het zit in de aard van 

de mens om dingen zeker te willen 

weten. En tegelijkertijd weten we ook 

dat de meeste zekerheden maar tijde-

lijk zijn. Behalve dan dat je geboren 

wordt en zeker weten een keer dood 

gaat. 

 

Dat doodgaan is een interessant gege-

ven. Je kunt er bang voor zijn, je kunt 

het omarmen, je kunt er helemaal aan 

toe zijn, je kunt het in de ogen kijken, 

je kunt ‘m ontvluchten, je kunt er heel 

dichtbij komen en ook nog helemaal 

niet mee bezig zijn. Het is het einde 

van een leven, en toch ook weer niet. 

 

De één z’n dood is de ander z’n brood. 

 

Wat goed is voor de één, is het niet 

voor de ander. Geen enkele wet of re-

gel biedt garanties. Ze zijn bedacht 

omdat mensen het nodig hebben om 

op een prettige manier samen te kun-

nen leven. Regels, wetten, richtlijnen, 

protocollen, maatstaven, handleidin-

gen, zelfs gebruiksaanwijzingen zullen 

en kunnen nooit voor iedereen en voor 

ieder geval toepasbaar zijn. Een oor-

deel is echter snel geveld. Iedereen 

heeft z’n eigen reden om iets wel of 

niet te doen. De mondkapjesfabrikant 

vindt uiteraard dat je ze moet dragen, 

de kledingmaker ziet een markt om ze 

te maken. Ondernemers zullen 

meteen inspringen op een veranderen-

de markt. Want aan lief en leed is geld 

te verdienen. Dat is zeker. Net als aan 

oorlog en vrede. 

 

Dus misschien zijn er toch meer zeker-

heden in het leven dan alleen geboren 

worden en doodgaan. Ik weet het ei-

genlijk wel zeker. ;-) 

Wortellogica 
 

Column door: Miranda Meijer Heel veel dingen lijken 

logisch, maar is dat ook 

zo? In deze rubriek tart ik 

dat wat logisch is. De 

logica van een wortel. 

Dorpsraad en -daad 
Even weer een 
stapje terug 

Vol enthousiasme waren we na de zo-
mervakantie weer begonnen met onze 
dorpsraadtaken. Ook weer een keer bij 
elkaar aan tafel gezeten om te vergade-
ren. Al denkend aan een activiteit die alle 
dorpsgenoten verbindt, moeten we toch 
weer een stapje terug doen. Dus verga-
deren we weer digitaal. Balen is het ze-
ker, onoverkomelijk niet. U vindt ons ook 
prima online. Via mail en Facebook on-
der andere. Blijf dat vooral doen.   
Wij hebben nog steeds hulp nodig: 
-Bijvoorbeeld iemand die onze Facebook 
pagina, LinkedInn en Twitter bij wil hou-

den. De social media zijn juist nu belang-
rijke communicatie middelen. En ook 
nog Gaandernaren die afgebakende pro-
jecten willen uitvoeren. 
Op dit moment is dat voor: 
- werkgroep wonen, 
- ondernemers verenigen, 
- omgevingsvisie, 
- website Gaanderen. 
Geïnteresseerd? Mail naar:  
info@dorpsraadgaanderen.nl of bel / 
app: 0623599396.  De volgende digita-
le vergadering is 7 oktober. Daarna 4 
november. Digitaal aansluiten voor 
een bepaald onderwerp kan. 

Sinds september heeft de Achter-

hoekse percussiegroep SamBam we-

kelijks les van de Braziliaanse muzi-

kant en docent Dudu Capoeira, een  

enthousiaste, virtuoze percussionist.  

 

SamBam speelt allerlei swingende rit-

mes van de Braziliaanse samba tot 

reggea, funk en lambada. Ze spelen op 

allerlei instrumenten.  

 

Meedoen?  

Bij SamBam is altijd plek voor nieuwe 

muzikanten. Wil je (leren) spelen op 

slag- en percus-

sie-

instrumenten? 

Lekker mee-

spelen en mee-

deinen op de klanken van Braziliaanse 

ritmes? Ervaring is niet nodig, maar 

een goed gevoel voor ritmiek is wel 

handig.  

 

Sambam oefent elke dinsdagavond 

van 19.15-20.45 uur in Kulturhus De 

Rietborgh.  

Meer info: www.sambam.nl 

Voortaan elke week les van Brazili-
aanse  percussiedocent bij SamBam 
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 De Akkermansweg in het buiten-
gebied van Gaanderen wordt bin-

nenkort afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer.  De groten-
deels onverharde weg blijft open voor 
aanwonenden en anderen die daar 
moeten zijn. 

Dit besluit heeft de gemeente Doetinchem 
genomen, nadat de bewoners daarom heb-
ben verzocht. Een deel van de aanwonenden 
is namelijk verantwoordelijk voor het beheer 
van deze weg, die grotendeels onverhard 
is. Een deel ervan is zelfs in eigendom van 
aanwonenden. Verkeer dat de weg als door-
gaande route gebruikt, brengt er onnodig 
extra schade aan toe en zorgt daarmee voor 

meer onderhoudskosten. Bovendien, zo oor-
deelde de gemeente, zijn er genoeg andere 
doorgaande routes in de omgeving. 

Er komen verkeersborden die het verbod 
voor gemotoriseerd verkeer, behalve voor 
bestemmingsverkeer, aangeven.                Het ge-
meentelijk besluit staat tot 19 oktober nog 
open voor ‘zienswijzen’. 

Beste Gaandernaren/Gaanderenaren,  

Wiej loopt weer’s deur Gaander, et 
miezert een betjen en et wud alweer 
een stuk vrogger donker. Op 1,5 me-
ter un betjen in  gedachten verzonken 
smoksen wie’j langs de Aalschep de 
Hei in. Dan weer ff  proatend  oaver hoe 
alderbastend gezellig et was veurig 
jaor met de kermis. Dat het griepvirus 
ut gewone leaven wel heel erg de plan-
nen van ons deur mekaar gooit. Aj er-
gus spontaan op visite wil goan moj der 
eerst hen bel’n of ter al gin visite zit... 
anders buj al snel weer  met te vulle. 

Moar goed, wiej loopt ondertussen 
op de Steverinkstraot wieter de hei in 
op et Herteler an, heure wej plots een 
tuuter achter ons. Een grote trekker 
met Casper Hofstad derrin of derrop, 
of... hoe zeg ej dat met een trekker? 
Moar goed... Casper stopt en vrug: 

“Wat bunt jullie dan ant doene?” Jos 
zegt: “Wiej loopt altiet samen ff  deur 
Gaander um ergus op visite te gaon.” 
“Na,” zegt Casper, “da kump goed uut, 
Helma zal de koffi  e wel klaor hebben... 
en ik heb bier kold stoan. Dus aj metrie-
j’t dan doen we dat ff  bej ons thuus.” 
Met zun drieën “in” of “op” de trekker, 
met gang op et huus oppan. Bes nog 
een groot ding want wiej zitten op 1,5 
meter uut mekaar... haha... 

Ik zeg zo onder ut riejen: “Casper... ej 
hebt goed spul bej ow! Mooi  kraan-
tje achter in de bak stoan... “Jao”, zeg 
hiej...: “Ik bun now een keer optiet 
thuus!” Dat klopt ook..., want hoe 
“laat” of “vrog” ej deur Gaander en 
umstreken gaot... iej komt altiet wel 

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

Derrin of derrop? 

NIEUW: KRUITBOSS Barberhoek 
Voor jongens en heren, gevestigd in het 
pand van Lavonn

Mannen kunnen nu terecht in de speciale barberstoel bij LaVonn Haarmode! Daar worden ze geknipt en geschoren 
door Mart Kruitbosch. Mart is de zoon van Yvonne, kapster en eigenares van LaVonn. Zijn bedrijfsnaam is Kruit-

boss. Opgegroeid met het kappersvak, heeft Mart nu zijn eigen ‘afdeling’ in de kapsalon. De heren kunnen op donder-
dagavond, zaterdag en zelfs op zondag bij hem terecht voor slechts € 10,00. 

“Ik ben Mart Kruitbosch, 17 jaar en 
werk als zzp’er bij LaVonn Haarmode. 
Op de zaterdagen ben ik begonnen in 
de kapsalon als stagiair bij mijn moe-
der. Daar is mijn passie voor het heren 
knippen ontstaan. Zodra ik mee kon 
naar de ‘Herenacademie’ heb ik ver-
schillende cursussen gevolgd en dat 
blijf ik doen om van de laatste trends 

en technieken op de hoogte te blijven. 
Zo kun je bijvoorbeeld bij mij terecht 
voor een gedekt model, crop, lage of 
hoge fade, helemaal naar het door jou 
gewenste model.

Ik ben aanwezig op zaterdag, op don-
derdagavond en om het helemaal mak-
kelijk te maken voor de heren  werk ik 

ook op zondag. Een afspraak kun je 
eenvoudig online inplannen of telefo-
nisch afspreken bij LaVonn, of door mij 
te bellen of appen op 06-1852 2614. 

Ik zie u graag in mijn barberstoel.”

Beste Gaandernaren/Gaanderenaren,  zo U wil,

een keer Karel tegen, ow sorry... Ik 
bedoel Casper van Hofstad tegen... Ik 
vroag  an um hoe lang hej dit werk al-
weer dut... Casper vertelt: “Ik bun now  
zo’n 20 joar veur mien zelf an de gang. 
Vrogger zat ik in loondienst  en dan 
deej ik  ‘s avonds werk veur mienzelf.

In 2000 heb ik de beslissing genom-
men um veur mienzelf te beginnen. 
Int begin veel veur alle soorten ‘infra’ 
bedrijven, sleuven veur gas, water of 
nuum maor op.  Op een gegeven mo-
ment was dat  niet meer leuk. Vul te 
vaak moj lang op de centen wachten.” 
Tegenwoordig is Casper  hele dagen  
handig met de “grote” en “kleine” gra-
ver ant werk. Biej menig één in Gaan-

der hef Casper de tuin weer int gareel 
gebracht, want met zo’n automati-
sche bats geet ut allemaol een stuk 
sneller.

Casper is ook wel een levensgenie-
ter... zo zitten wiej alweer achter ons  
2e pilsken... Als  der een feesie is en 
Casper heurt der bej dan buj um nog 
lang niet kwiet. (Hiej zichzelf soms 
wel ff ). Haha... Veural verhalen oa-
ver de kermis en feesie bej mensen in 
de tuin goan rond...  moar dat is veur 
een hele andere krant haha. Nog een  
laatste bierke... en ik zeg zo  tegen 
Jos...: “Kom... wiej mot de benen-
wagen maors weers andoen, ut wut 
alweer laat. (Moar Jos stond allang  
buuten... op Centen te wachten... 
kuch!) Beste mensen uut Gaander en 
umstreken, zuuk iej nog een vakman 
op de kraan of mot de tuin eens gron-
dig aangepakt worden, buj zand of 
grond neudig, bel dan ff  noar Casper 
Hofstad! Tis duuster en et miezert 
nog steeds... Ik koop mie ook een 
trekker...

Tut de volgende.

Akkermansweg voortaan alleen toe-
gankelijk voor bestemmingsverkeer



 

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

Check zelf aub of een activiteit doorgaat ivm corona 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
Openingstijden: 
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 gaan nog niet allemaal weer door. 

Informeer bij interesse zelf even of het weer doorgaat. 

 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 

Helaas is het Gaanderhuus voorlopig 

weer gesloten naar aanleiding van de 

nieuwe coronaregels. 

 

Puzzelruiluurtje gaat door 

We zijn wel de eerste dinsdag van de 

maand aanwezig, Dan kunnen er puzzels 

en tijdschriften worden geruild tussen 

11.00 en 12.00 uur. 

 

Als mensen vragen of ideeën hebben kun-

nen ze ons altijd mailen of bellen. 

 

Nieuw terrasmeubilair 

Voor de zonnige tijden hebben we nieuw 

terrasmeubilair. We zetten met mooi 

weer graag de tafels en stoelen naar bui-

ten om van de koffie te genieten en 

'corona proof' bij elkaar te komen. Dus 

laat de zon maar weer komen! 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Met het SPELSPEL 

leer je vlotter woorden 

(her)kennen.  

Hilarisch, spannend 

en eenvoudig te 

spelen. 

www.hetleeslab.nl 

De afgelopen periode hebben we een 

leuke verrassing gehad. 

 

Het Oranjefonds heeft ons een che-

que overhandigd van € 3.000,- voor 

activiteiten in/met het Gaanderhuus.  

 COMBINATIE VOORDEEL:  KOUDE en WARME 

HAPJES met €4,50 VOORDEEL 
 

Een hapjesschaal Antique 

samen met een partypan 

assorti. Totaal 135 hapjes! 

Actieprijs € 55,00. 
 

Bestel op dsrfood.nl/acties of 

bel 06-41816444 in Gaanderen. 

Oktober 

11 okt 11.00 
Mariaviering St. Martinuskerk. Pastoor Pauw en gemengd 

koor 

12 okt 10.00 
Schoonwandelen Zwerfafval opruimen, start bij Gaander-

huus. (Info 06 51438555) 

31 okt 9.00 Schoonwandelen Zwerfafval opruimen. Info 06 51438555 

November 

3 nov 10.00-11.00 Ruiluurtje voor puzzels en tijdschriften Gaanderhuus 

7 nov 10.00-13.00 Inloopochtend K.i.K. Atelier 

9 nov 10.00 
Schoonwandelen Zwerfafval opruimen, start bij Gaander-

huus. (Info 06 51438555) 

14 nov  
SBOG Concert in De Pol mvv de Big Bounce Band, De Pol 

Gaanderen 

28 nov 9.00 
Schoonwandelen Zwerfafval opruimen, start bij Gaander-

huus. (Info 06 51438555) 

28 nov  SBOG op Concours Hanzehof, Zutphen 

December 

1 dec 10.00-11.00 Ruiluurtje voor puzzels en tijdschriften Gaanderhuus 

5 dec 10.00-13.00 Inloopochtend K.i.K. Atelier 

14 dec 10.00 
Schoonwandelen Zwerfafval opruimen, start bij Gaander-

huus. (Info 06 51438555) 



 

Wijknetwerk Gaanderen 

Sité Woondiensten heeft een 

ontwerp gemaakt voor de tijdelijke 

invulling van het braakliggende 

terrein aan de Emailleerstraat. Dit 

idee is ontstaan nadat omwonenden 

informeerden naar de plannen voor 

dit stuk grond. Iets fleuriger en 

kleuriger mocht het wat hen betreft 

wel zijn. Sité heeft vervolgens 

onderzocht hoe we hier een mooie 

tijdelijke invulling aan konden 

geven. Het idee dat er ligt is veel 

belovend! De impressie laat zien hoe 

er door het figuratief inzaaien van 

grassen en bloemen een soort 

parkje ontstaat. 

 

Aanleg van het tijdelijke parkje 

Het duurt nog wel even voordat het 

gerealiseerd is. Half oktober wordt 

het gras ingezaaid, waarna het 

wordt afgezet met linten. In het 

voorjaar wordt vervolgens het 

bloemenmengsel gezaaid. Ook 

daarna wordt er weer tijdelijk 

afgezet met linten. Naar 

verwachting is het parkje in de 

zomer toegankelijk voor de buurt. 

 

nieuw  KRUITBOSS Barberhoek 
 

Voor jongens en heren, gevestigd in het pand van LaVonn 

Knippen en scheren 

voor € 10,00 

 

gedekt model 

crop  

lage of hoge fade  

elk ander gewenst 

model 

Geopend: donderdagavond - zaterdag - zondag 

Afspraak: online inplannen op www.lavonn-haarmode.nl of 

bellen of appen naar 06 - 1852 2614 of 0315 - 323 976  

KRUITBOSS 

Barberhoek 

bij 

LaVonn Haarmode 

 

Hoofdstraat 5 

7011 AA  

Gaanderen 

 
Nu bij  

Lavonn haarmode 
 

Beauty Fusion  

99% organische kleuring  
 

van Artègo 

Afspraak: 0315 - 323 976  

of online op www.lavonn-haarmode.nl 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

 

09.00 - 18.00 

09.00 - 18.00 

08.30 - 18.00 

09.00 - 20.30 

09.00 - 18.00 

08.00 - 15.00 

GESLOTEN 

 Hoofdstraat 5  - Gaanderen 

 

Help mee met de vrijwilligers van Na-

tuurgebied De Watertap en kom op 

zaterdag 7 november 2020 naar de Na-

tuurwerkdag. Tijdens de Natuurwerk-

dag kan je samen met anderen iets 

doen voor het landschap bij jou in de 

buurt. Een paar uurtjes samen actief 

zijn is gezond en gezellig, aan het ein-

de kan je trots zijn op het resultaat. 

Kinderen zijn welkom. 

 

Waar gaan we aan de slag? 

Natuurgebied De Watertap is het twee-

de terrein van Buur maakt Natuur waar 

natuur is geworven middels schenkingen 

door ‘buren’. Op het terrein van 5,7 hec-

tare zijn natuurakkers te vinden, een 

bosje, een gebied met natuurlijk gras-

land een plasje en een oude hout-

walstructuur. De natuurakkers zijn 3 jaar 

geleden ingezaaid met granen en de 

akkeronkruiden hebben lang door ge-

bloeid. Het perceel ten zuiden van de 

spoorlijn is in september 2018 ingericht. 

Meer informatie over het gebied vindt u 

op www.buurmaaktnatuur.nl 

 

Wat zijn de werkzaamheden? 

We starten in de ochtend met het ver-

wijderen (zagen en afsteken met de 

schop) van vogelkers uit 

het bosperceel als vervolg 

op vorig jaar. Waar moge-

lijk kunnen jongere strui-

ken met de schop worden 

uitgestoken. Doel is om 

het bijzondere rivierduin-

bos te behouden en wat 

openheid te geven. Ook 

kunnen er wat uitgezaai-

de wilgjes en esjes ge-

trokken worden bij de 

plas en de houtstrook. Daarvoor is een 

eenvoudig plamuurmes handig om wor-

tels af te steken. 

Neem zo mogelijk werkhandschoenen, 

een handzaagje en liefst scherpe schop 

mee. En ook een tuinschepje en pla-

muurmes. Kleed je goed op het weer en 

doe zo nodig laarzen of stevige wandel-

schoenen aan. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Van 9.30 - 12.00 uur, verzamelen aan de 

weg bij Watertapweg 145, Gaanderen. 

De activiteiten zijn in de buitenlucht, 

met voldoende afstand van elkaar. Wij 

houden ons aan de coronarichtlijnen 

Informatie en aanmelden op: 

https://www.natuurwerkdag.nl  

Veilige oversteek Rijksweg 
De huidige oversteek voor langzaam 

verkeer over de Rijksweg maakt door 

de veranderingen rondom de voor-

malige Augustinusschool en - kerk 

geen onderdeel meer uit van de rou-

te voor (schoolgaande) fietsers en 

voetgangers.  

 

Als gevolg hiervan wordt momenteel 

de Rijksweg ter hoogte van de Van 

Damstraat overgestoken. De ge-

meente Doetinchem ziet deze loca-

tie als een goede alternatieve over-

steek over de Rijksweg en wil de mo-

gelijkheden onderzoeken om deze 

locatie op korte termijn tijdelijk en 

op lange termijn definitief in te rich-

ten als oversteekplaats voor lang-

zaam verkeer. 

 

Wat vindt u?  

De vraag is of dit voor u ook de ge-

wenste locatie is als nieuwe over-

steek over de Rijksweg voor lang-

zaam verkeer.  

Als u hier uw mening over wilt geven 

of uw idee wilt delen, mailt u dan 

vóór 21 oktober naar Linda Nieuwen-

huis, afdeling Verkeer via 

l.nieuwenhuis@doetinchem.nl  

Wonen doen we samen 

20 jaar Natuurwerkdag - kom ook helpen op zaterdag 7 november  
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Meedoen aan inhaal-viswedstrijden kan nog

Leden van Hengelsportvereniging De Oude 

IJssel kunnen op de volgende data nog 

meedoen aan de viswedstrijden op onder-

staande data. Dit zijn inhaaldata voor de wed-

strijden die vanwege corona zijn uitgesteld. 

Hier kan elk lid zich nog voor opgeven.

 18 oktober, 25 oktober, 08 november en 22 
november.

Tijden:
07.00: Verzamelen en aansluitend lootjes trekken.
08.00: Aanvang wedstrijd
11.00: Einde wedstrijd

LaVonn richt zich steeds meer op natuurlijk kleuren

LaVonn Haarmode bestaat alweer bijna 29 jaar. Op hun lauweren rusten 
doen eigenares Yvonne en haar medewerkers echter niet. “We gaan re-

gelmatig naar cursussen en volgen steeds de trends in het kappersvak,” al-
dus Yvonne. “Zo maken we sinds een poos ook gebruik van moderne manie-
ren om natuurlijk te kleuren. Met organische ingrediënten, beter voor het 
milieu én voor je haar. Daar wil ik me nog meer in gaan specialiseren.” 

Er komen steeds meer merken op de 
markt die haarkleuring op een natuur-
lijke basis aanbieden. Beauty Fusion 
van Artègo is zo’n merk. Hier maakt 
LaVonn alweer een poos gebruik van. 
Yvonne legt uit: “Beauty fusion is een 
99% organische kleuring op oliebasis. 
Daarin zijn we gespecialiseerd. We kij-
ken bij alle nieuwe kleuringen wat past 
bij jou persoonlijk, je huid, je ogen en 
dan krijg je een passend/uniek advies. 
Omdat ieder mens uniek is en niemand 
hetzelfde. En als je snel geverfd wilt 
worden kan dat ook, met de Emte kleur 
van Artègo in tien minuten.” 

Corona: knippen op locatie in De Pelgrim 

Ook op andere manieren doet Yvonne 
wat ze kan om iets bij te dragen aan de 
samenleving. Zo gaan Yvonne en haar 
medewerkers sinds de coronacrisis we-
kelijks naar Woonzorgcentrum De Pel-
grim. Daar knippen ze de bewoners op 

hun eigen kamer. “Het is jammer dat ze 
de gelegenheid moeten missen om er 
even uit te zijn, maar zo blijft hun kap-
sel tenminste verzorgd.” 

Praktische informatie
LaVonn is geopend van maandag t/m 
zaterdag en op de donderdagavond. 
Een afspraak maken kan door te bellen 
naar 0315 323 976, of nog gemakkelij-
ker online op www.lavonn-haarmode.
nl. Heren kunnen daarnaast voor knip-
pen of scheren in de speciale barber-
stoel bij Mart ook op zondag afspreken. 

Stichting Dominika stopt met de kledingbeurzen
Inzameling en verkoop kleding en speelgoed gaan door

Een bericht van Inge en Carel Oldeboom:

Na ruim 10 jaar met behulp van een grote groep vrijwilligers in april en 
oktober een kledingbeurs voor Hongarije te hebben georganiseerd, valt 

nu het doek. Na gestart te zijn in het Witte Kerkje, dat al snel te klein bleek, 
waren we van harte welkom in het Schuttersgebouw van St. Martinus. Ieder 
jaar in april en oktober toverden vele vrijwilligers de grote zaal van het Gilde 
om in een mooie winkel. Dit alleen al was een sociaal en gezellig gebeuren: 
vrijwilligers in de leeftijd van 8 tot 86 jaar. Waarvan sommigen elkaar alleen 
zagen tijdens de opbouw van de beurs.

In de grote hal was het mogelijk een 
zéér overzichtelijke opstelling te ma-
ken van alle kleding en speelgoed dat, 
voor kleine prijsjes, aangeboden werd. 
Opbrengst van de beurzen kwam ten 
goede aan de onkosten die verbonden 
waren aan het maandelijks transport 
van hulpgoederen naar de arme be-
volking van Noordoost-Hongarije. Zo 
werd er in de loop van de jaren met de 
opbrengsten van de beurs etenswaren 
en kerstpakketten, muurverf, tapijt en 
kranen gekocht voor het kindertehuis. 

Een deel van de opbrengsten werden 
gebruikt voor de inrichting van de 
ruimte voor het gemeentelijke kleding-
project in Gönc, een speeltuin voor het 
dorp, en een klimrek op een school in 
Göncruszka. 

Één van de aanleidingen om nu te stop-
pen is de coronaregelgeving; we kun-
nen niet instaan voor de veiligheid van 
vrijwilligers en bezoekers. Een andere 
reden is het verhuizen van de familie 
Oldenboom naar Hongarije. 

Inzamelen van kleding en speelgoed 
gaat door
Het inzamelen van kleding door de 
Stichting Dominika blijft echter wel 
doorgaan: 

kleding en speelgoed mag vanaf 1 de-
cember  afgegeven worden op Beatrix-
straat 6 in Gaanderen. 

Kleding en speelgoed kunnen gebracht 
worden na telefonisch contact: 06- 
46182731 of 06-20930063. In tegen-
stelling tot nu toe: vanaf 1 december 
dient alle speelgoed en kleding in ba-
nanendozen te zitten als het ingeleverd 
wordt. In verband  met onze beperk-
te opslagruimte nemen we ook geen 
groot speelgoed meer aan.  Ook blijft 

de shop van  Stichting Dominika bij de 
Hodge Podge in Silvolde hét adres voor 
kleding en speelgoed.

Stichting Dominika is nog steeds op 
zoek naar vrijwillig(st)ers die het leuk 
vinden om 1 á 2 keer per maand in  de 
shop bij de Hodge Podge te helpen. Wil 
je ons helpen? Bel dan voor meer info 
even naar Inge: 06 20901442. 

Langs deze weg willen we nogmaals al 
de vrijwilligers en sponsoren héél har-
telijk bedanken voor de geweldige in-
zet bij al onze beurzen!

Sichting Dominika
Carel en Inge Oldenboom
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VIERINGEN IN DE SINT MARTINUS KERK TE GAANDEREN
Zondag 11 okt 11.00 uur Mariaviering  
Celebrant Pastoor Pauw. Zang koorleden o.l.v. Ben 
Simmes 

Zaterdag 17 okt  19.00 uur  Eucharistieviering  
Celebrant Pastoor Pauw met kandidaat priester Paulus 
Tilma. Zang koorleden o.l.v. Ben Simmes

Zondag 25 okt  9.30 uur  Inspiratieviering   
Mmv Taizé-ensemble van de Slangenburg-kerk

Zondag 31 okt  19.00 uur  Eucharistieviering   
Allerzielen. Celebrant Pastoor Pauw. zang koorleden  
o.l.v Ben Simmes

Zaterdag 7 nov  18.00 uur   Inspiratieviering voor 
kinderen 

Lectoren: Marieke Salemink, Karien Helmink en Joyce 
Janssen.

Wanneer u een van deze vieringen wilt bezoeken,  
dient u zich vooraf aan te melden.
1 nov Gebedsviering Allerzielen. 
De naaste familie van de dit jaar overleden parochianen heeft 
voor deze viering een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

2 nov Gebedsviering Allerzielen. 
De naaste familie van de dit jaar overleden parochianen heeft 
voor deze viering een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

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: rkgaande-ren@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 

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
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.

Ook staan er allerlei interessante 
krantenberichten en advertenties over 
Gaanderen vanaf circa 1808. De web-
site is gemaakt door Joop du Plessis, 
die veel belangstelling heeft voor de 
geschiedenis van dit deel van de Ach-
terhoek (ongeveer van Doetinchem 
tot Gendringen), aldus Wil Beskers. 

Meld je aan voor Muziek 
Maak Je Zelf
Muziek maken is leuk en samen muziek maken is cool! Je kunt je er helemaal in uitleven. Wil jij dat ook 

ervaren? Grijp dan je kans en geef je vóór 21 oktober op voor Muziek Maak Je Zelf van SBOG. Deze 
korte muziekcursus is speciaal voor kinderen uit de groepen 4, 5 en 6. Je krijgt dan vanaf 27 oktober  tien 
weken elke week les. De eerste les is een gratis proefles. Wil je verder? Dat kost € 50,00. Al het lesmate-
riaal is daarbij inbegrepen. Je mag dan ook gratis deelnemen aan de activiteiten die SBOG organiseert 
voor jeugdleden. Muziek Maak Je Zelf is ook opgenomen in het Meedoenarrangement van de gemeente 
Doetinchem. 

Wat doen we bij Muziek Maak Je Zelf?
Samen met andere kinderen ga je muziek maken. 
Hierbij gebruiken we kleine trombones (pBones), kla-
rinetten en drum pads. Ook leer je noten lezen en rit-
mes klappen. Je zult merken hoe leuk dat is! De cur-
sus wordt geleid door Miranda Loff, een zeer ervaren 
en enthousiaste muziekdocente.

Na de cursus kun je als je wilt een muziekinstrument 
kiezen en via SBOG lessen aan de muziekschool gaan 

volgen. Je kunt dan al snel meespelen in het star-
tersorkest en later in het opleidingsorkest. Je kunt 
uit heel veel instrumenten kiezen. Denk bijvoorbeeld 
aan fluit, klarinet, hobo, fagot, saxofoon, trompet, 
hoorn of trombone. Ook kun je voor slagwerk kiezen. 
In dat geval leer je spelen op o.a. drums, pauken en 
xylofoon.

De eerste les vindt plaats op dinsdag 27 oktober. 
Opgeven doe je bij de jeugdcommissie van SBOG, 

via 06-1065 9926, of jeugd@sbo-gaanderen.nl. De 
lessen zijn elke dinsdag van 14.20 tot 15.05 uur, met 
uitzondering van de schoolvakanties, in het gebouw 
van basisschool Gaanderwijs.

Historische ansichtkaarten en kranten- 
artikelen op website ‘oudgaanderen’

Dorpsgenoot Wil Beskers 
heeft een uitgebreide ver-

zameling ansichtkaarten van 
het oude Gaanderen. Veel daar-
van dateren zelfs nog uit de 19e 
eeuw! Deze collectie is voor ie-
dereen te zien op de website 
oudgaanderen.jouwweb.nl. 

Ca. 1920: Zo lag de Kerkstraat in Gaanderen er 
100 jaar geleden bij, op dat moment Dorps-
straat genoemd. De weg is rond 1920 verhard. 
Duidelijk is op deze foto ook het nieuwe kerk-
schip van de Martinuskerk te zien.

Gaanderen, de Kerkstraat in 1903, nog onverhard.



 

KLEURRIJK GAANDEREN (GEEFT ZICH OVER) 
Laatste nieuws Kunstroute Gaande-
ren 
Met spijt in het hart is Kleurrijk Gaan-
deren tot de volgende beslissing geko-
men: We hebben unaniem besloten 
om de kunstroute niet door te laten 
gaan. Helaas stijgen de coronacijfers 

weer en is het 
risico te groot. 
Dat betekent 
niet dat we niets meer van ons laten 
horen. In elke uitgave van de Gaander-
bode presenteert één van de kunste-
naars zich met een werk. Dat zullen we 

doen tot we de kunstroute 
kunnen houden. Hopelijk zal 
dat volgend jaar in oktober 
zijn. 
 
Bijgaand werk van Gerard 
ter Heijne.  
Gerard werkt graag in de 
open lucht. Deze schildering 
is geïnspireerd door onder-
begroeiing in het bos. 
acryl op papier, 20 bij 30 cm 

Van het buurtteam Gaanderen 

Wijkcentrum de Trefkuul 

Pelgrimstraat 59a  

7011 BJ Gaanderen 

Telefoon: 0315-760010  

E-mail: gaanderen@buurtplein.nl 

 

Tijdens de onlangs gehouden jaarver-
gadering van de EHBO-vereniging, 
op 1 september, zijn vier jubilarissen 
in het zonnetje gezet.  
Manuel Rodriguez Pineda en Jos van 
Haag waren 20 jaar EHBO’er, Coen 
Stevens 30 jaar en Martin Mulder span-
de de kroon met 60 jaar. Martin is 
naast EHBO’er ook jarenlang instruc-
teur geweest. Hij vertelde nog een leu-
ke anekdote over hoe het gebeurde dat 
hij bij meerdere verenigingen gelijktij-
dig docent werd.  Hij was al bij 2 vereni-
gingen EHBO instructeur en heel actief 
voor de EHBO Gaanderen toen hij be-
naderd werd door een derde vereniging 
om ook daar instructeur te worden. 

Toen hij dat thuis voorlegde tijdens een 
maaltijd zei één van de kinderen: "Pa 
dat moet je doen". Die opmerking gaf 
de doorslag om ook nog maar bij een 
derde vereniging instructeur te wor-
den. De volledige vrije tijd ging op aan 
de EHBO en Martin vertelde daarbij dat 
hij er niet rijk van was geworden. 

Op bijgaande foto 3 van de vier jubila-
rissen, v.l.n.r. Martin Mulder, Coen Ste-
vens en Jos van Haag. 

Begraafplaats Ter Gun 
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...katholieke kerk St. Martinus in Gaan-
deren. Op de begraafplaats liggen 63 
Gaanderenaren begraven waaronder 17 
kinderen. In oktober 1854 is de laatste 
overledene op Ter Gun begraven. In 
1920 heeft Marinus Muller, de nieuwe 
eigenaar van boerderij ’t Geutjen, het 
stuk grond waar de begraafplaats ligt 
teruggekocht van de katholieke kerk.  
 
Beukenhaag en ijzeren poort 
De begraafplaats was omzoomd met 
een beukenhaag , er stond een houten 
kruis en een ijzeren toegangspoort. 
Tijdens het onderzoek 
kwam de familie Muller 
erachter dat dit deze toe-
gangspoort nog steeds in 
hun bezit is. Ze realiseer-
den zich alleen nooit dat 
deze op de begraafplaats 
had gestaan. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, van 
1914 tot 1918, was er 
schaarste aan brandstof-
fen. Pastoor De Wit gaf 
toen opdracht om de beu-
ken  te kappen, doch één 
beuk is er blijven staan op 
de begraafplaats. 
 
Dochter Laura Muller, ook 
druk met het onderzoek, 
vond na zeer intensief 
speurwerk de namenlijst 
en overlijdensdata van de 

overledenen op Ter Gun. Dit was het 
ontbrekende puzzelstukje. Overlede-
nen  die hier anoniem begraven liggen 
krijgen hierdoor nu ineens een naam. 
Een uniek gegeven. De familie Muller is 
supertrots dat zij de gegevens boven 
water hebben gekregen en beseffen 
maar al te goed wat een cultuurhisto-
risch bezit zij in handen hebben met 
een enorme geschiedenis. Het gehele 
onderzoek heeft ongeveer zeven we-
ken geduurd. De cirkel is rond. Precies 
100 jaar nadat opa Marinus Muller de 
begraafplaats aankocht hebben zijn 
kleinzoon, diens vrouw en hun kinde-
ren de namen kunnen achterhalen van 
de overledenen. Wat zou hij trots zijn 
geweest!!  

EHBO Vereniging Gaanderen 

Ondanks alle Corona-voorzorgsmaatregelen wil Buurt-

plein er voor u zijn. De Gaanderbalie is elke maandag-

avond 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 bel-

len, 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 mo-

gelijk. 

De Rondkomers is een samen-

werking tussen Buurtplein, ge-

meente Doetinchem, Platform 

Armoedebestrijding Doetinchem, 

Laborijn en UWV. 

 

De Rondkomers wil het taboe op 

financiële zorgen doorbreken, 

meer mensen in beweging krijgen 

en in een vroeger stadium helpen.  

woensdag van 14.30-

16.00 uur, 1 euro per keer 

Opgeven, 6 kids p/x: kidsclubdetrefkuul@gmail.com 


