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Rijksweg weer dicht, binnenkort ook de Hoofdstraat deels gesloten
De Rijksweg naar Terborg is wederom vijf weken afgesloten. Op pagina
3 meer over het hoe en waarom. Intussen staan er ook borden die de
afsluiting van een deel van de Hoofdstraat en aanliggende straten aankondigen. Hoe zit dat?
Vanaf 16 november wordt het verkeer
over de Hoofdstraat in één richting omgeleid. Verkeer komend vanaf het
station moet dan via de Bloemenweg

omrijden. De andere kant op blijft de
Hoofdstraat open. De reden voor de
afsluiting is een vernieuwing van het
elektriciteitsnetwerk in de wijken rond
de Hoofdstraat. Dat is verouderd. Zo
zijn er bijvoorbeeld klachten over knipperende lampen. Dat komt onder meer
doordat er steeds meer gebruik van
elektra wordt gemaakt.
Daarom komt er een nieuw transformatorhuisje tegenover het oorlogsmo-

nument. Ook worden hoogspanningskabels vernieuwd in een aantal straten
er rondom, zoals de Pelgrimstraat, de
Frans Bultstraat en de Ribesstraat.
Aanwonenden zullen meestal gewoon
bereikbaar blijven, tenzij er een keer bij
een oprit gewerkt wordt. Dat zal dan
nooit lang duren.
In een tweede fase wordt er rondom de
Hoogstraat en het sportcomplex gewerkt. De firma A. Hak voert de werk-

zaamheden uit. Voor meer informatie:
neem contact op met Liander.

Pizzeria Pibia Gaanderen
vanaf donderdag 12 november geopend
s

"Wij verwelkomen u van harte in onze pizzeria in Gaanderen en doen
al het mogelijke om u te plezieren" Roberto en Ricardo Deiana

pizza'

Na tientallen jaren ervaring in het
centrum van Doetinchem te
uit de
hebben opgedaan, hebben we
ven
besloten een tweede pizzeria te
houto
openen, in een modern jasje.
De tweede pizzeria zal geopend
worden in het hart van het gezellige Gaanderen. Vanaf donderdag 12 november om 16.00
uur kunt u onze gerechten
bestellen en afhalen bij
Pibia Gaanderen, gevestigd
voorg
aan de Hoofdstraat 28a,
erech
ten
(op de hoek met de Bloemenweg). Ook laten bezorgen is
mogelijk.

Bestellen
Bellen:
0315 - 785 555
Whatsapp: 06 - 8241 8964

Afhalen en bezorgen
Voorlopig kunt u 6 dagen per week onze pizza's,
pasta's en meer bestellen om af te halen of te
laten bezorgen.
Wij hopen u binnenkort ook een fijne avond aan
tafel in ons gezellige restaurant te kunnen bezorgen.
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Openingstijden
dinsdag t/m zondag: 16.00 - 21.00 uur
(bestellen tot 20.45 uur)

maandag zijn wij gesloten
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Menu
Het menu vindt u ook op onze Facebookpagina: Pizzeria Pibia Gaanderen
Hoofdstraat 28a 7011 AE Gaanderen pizzeriapibiagaanderen@gmail.com

Vanaf eind november krijg je bij meer
dan 20 zaken in Gaanderen een lootje
('bonnetje') bij het afrekenen. Daarmee
kun je elke maand prijzen winnen die
deze zaken beschikbaar stellen. De

prijzen variëren in waarde van ongeveer € 15 tot € 25 en er worden er
maandelijks drie of vier verloot. Op
deze manier willen de ondernemers
Gaanderen weer een stukje vrolijker

maken.
Voor meer informatie en de winnaars
zie: www.gaanderen.nu.

Ondernemers kunnen aansluiten
Ben jij ondernemer en wil je ook aan
deze actie gaan deelnemen? Meld je
dan bij de Gaanderbode: gaanderbode@gmail.com.
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Uw aandacht d.m.v. een kaartje,
telefoontje, gebeden, deden ons
goed.
Zeker als je iemand waarvan je houdt
verliezen moet.
We willen iedereen bedanken voor de
steun bij verwerking van het
overlijden van mijn lieverd/maatje;
pa/opa Alfred Liebrand.
Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man

De volgende
Gaanderbode
komt (onder voorbehoud) uit op

16 december
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

10 dec tot 18.00 uur

Geldautomaat
In het winkelcentrum van Gaanderen zit al een tijd een nieuwe geldautomaat, die echter niet gebruikt
kan worden. De automaat zit op de
plek waar voorheen een automaat
van de ABN Amro zat. Die is gesloten wegens het risico op plofkraken.
Geldmaat, een samenwerking tussen
Rabobank, ING en ABN Amro, heeft
de opdracht gekregen in Gaanderen
een pinautomaat te realiseren. De
dorpsraad heeft contact met hen gezocht en begrepen dat het wachten is
op een veiliger type geldautomaat in
verband met gevoeligheid voor plofkraken en de gevolgen die dat voor
omwonenden kan hebben.
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Zij Actief Gaanderen
Beste Leden van Zijactief,
Hallo dames! Vanwege de corona hebben wij als bestuur besloten om de
avonden van november en december niet door te laten gaan. Geniet van het
leven en gezondheid gewenst!
Bestuur Zij Actief Gaanderen
Graag wil de Gaanderbode de aandacht vestigen op het feit dat enkele dames
van Zij Actief Gaanderen sinds dit voorjaar ook vrijwillig meehelpen om de
Gaanderbode rond te brengen!
Samen met de vrijwilligers van het Gaanderhuus en andere mensen uit het
dorp zorgen zij dat de Gaanderbode 8 x per jaar in meer dan 2300 brievenbussen zit. Dank jullie wel allemaal!
De Gaanderbode bedankt mede namens de lezers Willem en Miranda
Meijer voor hun trouwe en humorvolle bijdragen aan de Gaanderbode
(Proatvolkcartoon, Hej't al e'heurd en
Wortellogica), de afgelopen drie jaar.

Er is gelukkig nog een alternatief als
je contant geld nodig hebt: bij de Aldi
kun je geld extra pinnen tot een redelijk bedrag. 's morgens vroeg geen
grote bedragen, aldus de dorpsraad.
Het is natuurlijk geen bank. Bij de
Coop mogen ze van het hoofdkantoor
geen geld meer uitgeven vanwege de
veiligheid van de medewerkers.

Ook de hulp met rondbrengen, vormgeving en financiële steun in de vorm
van een doorlopende advertentie
heeft bijgedragen aan het opzetten
en in stand houden van deze dorpskrant. Hartelijk dank daarvoor.
Astrid van Beveren

Het hol bij de Pol
Hoe twee Russische krijgsgevangenen in 1944 in het bos onderdoken
Onlangs heeft Ed Mijnen, geboren
aan de Bielheimerweg, een verslag
uitgebracht over de avonturen van
zijn vader Eed Mijnen in de Tweede
Wereldoorlog. Het 'hol bij de Pol'
speelde daarin een belangrijke rol.
Eed Mijnen woonde met zijn ouders in
de buurtschap de Pol tussen Gaanderen en Doetinchem. Hij was 17 jaar toen
de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland
binnenvielen. Vanaf mei 1943 werden
Nederlandse mannen voor de Arbeitseinsatz opgeroepen. Om te voorkomen dat hij diep in Duitsland in de
industrie moest werken, regelde Eed
samen met zijn vrienden Marius Muller
en Wim Spekking dat hij in Oeding, net
over de grens bij Winterswijk, bij een
boer als knecht terecht kwam.
Russische krijgsgevangenen
Daar leerden ze Russische krijgsgevangenen kennen die bij dezelfde boeren
tewerkgesteld waren. Bij Eed op de
boerderij werkte Andrej Kozin. Ze
werkten daar bijna twee jaar samen en
Andrej werd Eeds beste vriend. Bij een

Foto: Sasjka, Marius, Andrej en Eed
(van links naar rechts)

naar Rusland en is er nog spaarzaam
contact geweest. Ed: "In mijn jeugdjaren vertelde Eed er vaak over, maar het
verhaal raakte daarna langzamerhand
in de vergetelheid, totdat ik me er in
verdiepte, enkele jaren na zijn dood in
2015.

Foto: tekening van Andrej op een brief: 'Wie de drei Partisan gegeinen nach Siffolde'
boerderij verderop werkte Marius, zijn
buurjongen, vriend en lotgenoot.
40 kilometer lopen naar De Pol
Rond Dolle Dinsdag, dinsdag 5 september 1944, toen een geruchtengolf over
de snel naderende bevrijding alom leidde tot euforie, besloten de Gaanderense jongens de benen te nemen. Eed
haalde een paar dagen later zonder het
iemand te vertellen twee Russen,
Andrej en Sasjka, op. Ze vluchtten te
voet over de spoorlijn van Winterswijk
naar de Pol, bijna 40 km. Ze liepen
twee nachten en sliepen overdag in het
bos. In Oosseld groeven ze een hol in
het bos bij het WOG pompstation de
Pol, waar de twee Russen drie maanden verbleven.
Maanden leven in een hol in het bos
Het duurde veel langer dan verwacht
en het viel ze zwaar. Ze zaten elke dag
in dat krappe hol, waar ze alleen tegen
de avond even uit konden. Eed in 1995:
“En het komt gewoon doordat het heel
moeilijk zitten was. En het duurde

maar en het duurde maar. Telkens
vroegen ze: wanneer is het afgelopen,
zijn de Amerikanen al verder gekomen?
Je kunt er nu vlot over praten, maar het
was vreselijk!” Samen met Marius verzorgde hij de Russen met eten.
Stiekem eten brengen
Eed en Marius hebben het aan
niemand, zelfs niet aan hun eigen ouders verteld. Daarom moesten ze het
eten stiekem achterover trekken. De
moeder van Eed vroeg op een keer: “Is
het brood nu alweer op?” Ook werden
ze een keer bijna ontdekt door Duitse
speurhonden.
Kou en bevrijding
Tegen het eind van 1944 werden de
problemen groter: het werd te koud in
het hol en er dreigde sneeuw te komen.
Die zou hun sporen verraden. Gelukkig
werden ze toen ontdekt door Bernhard
Belterman uit Silvolde. Hij nam ze mee
naar zijn huis en verborg ze op zolder
tot de bevrijding eind maart 1945. Na
de bevrijding gingen de Russen terug

Uitgebreid onderzoek
Omdat niemand van de mensen die het
meegemaakt hadden nog leefde, was
Ed aangewezen op de verhalen die
mensen gehoord hadden. "In het verslag is beschreven wat ik op mijn speurtocht te weten ben gekomen. De verschrikkelijke jeugd van Andrej in communistisch Rusland, zijn gevangenname, de beestachtige behandeling van
de Russische krijgsgevangen, samen bij
boer Pass in Oeding, de vlucht uit Oeding, het onderduiken, de bevrijding en
de Russen terug naar Rusland."
Bestelinformatie
Het hele verslag van ruim 150 pagina’s
is gratis verkrijgbaar als PDF-bestand
of als boek (hardcover, kleur) voor €15.
Beide zijn te bestellen met een mail
naar emijnen@gmail.com.

Foto: Ed Mijnen met het boek
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Dit jaar weer kerstbomen bij 't Geutjen
Goed nieuws! De bekende kerstboomverkoop van 't Geutjen aan
de Hulleweg is dit jaar weer terug.
Vorig jaar besloot de familie Muller wegens ziekte de verkoop van
kerstbomen een jaar over te slaan. Op zaterdag 21 november

beginnen ze weer met de verkoop van verse kerstbomen.
Reserveren
Ook is het dat weekend mogelijk grote kerstbomen te reserveren.
Sinds een aantal jaar verkoopt de familie ook kerstbomen online.

Monique helpt kinderen bij leerproblemen
Monique ter Keurs woont sinds een jaar aan de Rijksweg in Gaanderen en is
daar een leer- en kindercoachpraktijk gestart: praktijk Boost.

onder andere met de Kernvisie methode en de Ik leer leren methode.

Kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen, dat is waar
Monique van Praktijk Boost mee kan
helpen. Kinderen zijn namelijk niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last
van te hebben. Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen die vastlopen op school bij het automatiseren
van informatie. Automatiseren is nodig
om vanzelfsprekend te kunnen lezen,
spellen en rekenen.

Samen beslissen
De methoden verschillen wezenlijk van
elkaar. Monique kijkt dan ook tijdens
een (kosteloze) kennismaking en intake samen met het kind en de ouder(s)/
verzorger(s) ,welke methode het beste
aansluit bij de behoeften van het kind.
Uiteraard heeft het kind daar ook inbreng in.

Leerstrategieën aanleren en valkuilen
overwinnen bij de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs
Er is ook een groep kinderen die het
lastig vindt om de slag naar het voortgezet onderwijs te maken terwijl ze het
wel zouden moeten kunnen. Monique
helpt kinderen om zich bewust te worden van hun eigen leerstrategieën en
valkuilen. Zij is opgeleid als kindercoach en heeft als leerkracht in het basisonderwijs ruime ervaring. Zij werkt

De buurt in
Centen

Wiej loopt weers deur een herfstig nat
Gaanderen met de wind in de rugge.
Zo moi neet te wiet weg lopen want
anders moi et hele stuk weer trugge....
tegen de wind in....! Wat vlug de tiet....
Tempus fugit... (et steet op elken olderwetse klok). Tis alweer herfst met
boeze wind en jagschnee... Mot alzo
weer kerstinkopen doen... phoa.
Moar loat hen drieten.... Een paar dagen geleden wol ik geld pinnen in ons
mooie dorp... en wat denk iej... Helaas
pindakaas... is der gin geldboom meer
in Gaanderen, foi foi... Joa twee keer
foi... wat loaw ons toch kennen, ai een
betjen cash neudig bunt moi noar Durkum, Terborg... of nog wieter van
huus... veur mobiel volk mik dat joh
neet zo vül uut moar ai slecht ter been
bunt of pien in de rug hebt, loat stoan
gin riejbewies... buj op een ander aangewezen... of nie Dennis?

Oké... er kan in de Aldi geld 'bij' worden gepind, dat is dan weer top van de
Aldi. Moar tis eigenluk Mooi kloten!
Dennis hef een betjen pech gehad en
lut zich thuus verwennen deur de
vrouw... ook hef hiej een hulpje um de
sokjes an te trekke... namens de redactie beaterschap en sterkte maatje!!

tact@monique-boost.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website
www.monique-boost.nl.

Extra Buha brengpunt voor tuinafval
in Gaanderen tot 6 maart gesloten
Tot 1 november konden inwoners van
de gemeente Doetinchem op zaterdag
van 9.00 - 12.00 uur tuinafval inleveren
op het brengpunt aan de Pierikstraat
16 in Gaanderen. Dit is nu gesloten tot

Jos Salemink en Dennis Centen plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Beste Gaanderenaren,

Voor meer informatie of het maken van

een afspraak, kun
je contact
opnemen
met Monique ter
Keurs, via
telefoon 06
22479223 of
e-mail con-

6 maart 2021. Het brengpunt aan de
Roerstraat in Doetinchem blijft wel
geopend. Dit is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
en op zaterdag van 8.30 - 15.00 uur.

Historische ansichtkaarten en krantenartikelen op website 'oudgaanderen'
Dorpsgenoot Wil Beskers heeft een uitgebreide verzameling ansichtkaarten
van het oude Gaanderen. Veel daarvan dateren zelfs nog uit de 19e eeuw!
Deze collectie is voor iedereen te zien op de website
oudgaanderen.jouwweb.nl. Op de onderstaande foto: Het oude pand van
Schildersbedrijf Johannes Gerhardus Ovink aan de Kerkstraat. Het huis is afgebroken, er staat nu nieuwbouw.

Zo dus deurum proaten wiej oaver et
weer en pinautomaten. Disse keer hollen wiej et hier biej...
PS:
Stuur Dennis moar een lief leuk kaartje... via de Gaanderbode dan posten
wiej et wel deur!!
Tut de volgende!
mail: gaanderbode@gmail.com
brievenbus: Lange Huitinkstraat 35

De Rijksweg zit weer dicht: nog even geduld
De werkzaamheden aan de Rijksweg / Doetinchemseweg tussen
Gaanderen en Terborg zijn deels afgerond. De weg was daarom tot 9
november weer open maar zit inmiddels weer voor vijf weken dicht. De
brug over de Akkermansbeek wordt
vervangen, een maand later dan verwacht.
De kabels en leidingen zijn inmiddels

vervangen, geheel volgens de tijdsplanning. De brug zelf zou in oktober
ook worden vervangen maar dat kan
pas in november worden uitgevoerd.
De betonnen duiker, die de huidige
brug gaat vervangen, kan namelijk pas
dan geleverd worden.
Wel betere bereikbaarheid
"Bij de planning van het project is rekening gehouden met een gangbare le-

vertijd van acht weken. Momenteel is
de levertijd in de betonindustrie echter
een stuk langer, zeker twaalf weken,"
verklaart projectleider Bob Frericks van
de gemeente Oude IJsselstreek. "Dat
kon niemand voorzien."
Woningen en bedrijven zijn wel een
stuk beter bereikbaar dan bij de vorige
afsluiting. Alléén het gedeelte rond de
brug zelf, zo'n 20 meter lang, is echt

dicht. Oók voor fietsers en voetgangers want er wordt met grote kranen
en dergelijke gewerkt. Daarom kan de
veiligheid daar niet gegarandeerd worden.
Tot 11 december weer dicht
De Rijksweg van Gaanderen naar Terborg is dus weer afgesloten vor doorgaand verkeer. Ook de bussen rijden
weer om.

DE FEESTDAGEN KOMEN ERAAN!
Dit jaar vieren we het net even anders.
Maar lekker eten blijft natuurlijk
onlosmakelijk verbonden aan de
feestdagen! Coronaproof, lekker én
makkelijk: ons speciale kerstdiner vanaf 6 personen
(€ 24,95 p.p.). Voor onbezorgde, onvergetelijke en
boven alles overheerlijke feestdagen!

Bestel op dsrfood.nl/acties of bel 06-41816444 in Gaanderen
Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden
(her)kennen.
Hilarisch, spannend
en eenvoudig te
spelen.
www.hetleeslab.nl

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

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE
We zijn nog steeds gesloten maar proberen op een andere manier toch iets voor
onze gasten te doen.
Presentje
We hebben afgelopen periode iedereen
een presentje gebracht. (foto)
Even een momentje dat we de mensen
laten weten dat we aan ze denken maar
ook een momentje dat we even kunnen
informeren hoe het met ze gaat.
Iedereen was blij met onze aandacht en
gaat lekker genieten van het sapje en de
snoepjes.

tafels met alle puzzels en tijdschriften.
Er zijn weer verschillende mensen langs
gelopen voor een praatje en het brengen
of ruilen van materiaal. Heeft u nog gezelschapsspellen staan die niet meer
worden gebruikt, ook deze kunt u bij ons
brengen of ruilen.
KOM LANGS!!
Dinsdag 1 december staan we er weer
van 11.00 tot 12.00 uur. WE ZIEN U
GRAAG, GEZELLIG!!

Doe je een donatie van € 25 of
meer aan de Gaanderbode? Als dank
ontvang je een cadeaubon t.w.v. €
10 van één van bovenstaande ondernemers!
De deelnemende ondernemers zijn zelfstandigen die net als de Gaanderbode
geloven in verbinden van mensen, zoveel mogelijk positief communiceren en
samen de wereld elke dag een
beetje mooier maken. Je kunt zelf kiezen
welk wintercadeau jij wilt:
- Een cadeaubon t.w.v. € 10,00 van fotograaf RM Photographics
Roel Maat maakt zowel originele
(familie)portretten als professionele
shoots met modellen uit het hele land.
- Een cadeaubon t.w.v. € 10,00 van DSR
Food Doetinchem
DSR Food Doetinchem is een cateraar,
gevestigd in Gaanderen, die de meest
uiteenlopende heerlijke hapjes verzorgt.
Van tapas tot barbecues, van buffetten
tot partypannen en nog veel meer.

- Een cadeaubon t.w.v. € 10,00 van
LaVonn haarmode & Kruitboss barberhoek
LaVonn is onder andere gespecialiseerd
in natuurlijke haarkleuring met organische producten. Dat is beter voor je haar
én voor het milieu. Kruitboss knipt en
scheert heren voor € 10.
Doneren kan via iDeal
Een donatie overmaken kan heel eenvoudig via iDeal. Klik daarvoor op deze
link: gaanderbode.nl/doneren.html.
Daarbij wordt gevraagd naar een emailadres. Via dat e-mailadres neemt De
Gaanderbode contact met je op om je de
cadeaubon toe te sturen.
Anders doneren
Wil je het bedrag op een andere manier
doneren dan via iDeal? Dat kan ook.
(Contact)gegevens vind je op de website www.gaanderbode.nl.
De kleine lettertjes
Zie voor alle voorwaarden en bijzonderheden van deze actie:
www.gaanderbode.nl

Ruiluurtje voor puzzels en gezelschapsspelen
Elke eerste dinsdag
van de maand hebben
we het ruiluurtje voor
legpuzzels, gezelschapsspelen en tijdschriften. (foto)
Afgelopen dinsdag was
het weer een gezellig
moment, een lekker
zonnetje scheen op de

Verder kunt u natuurlijk altijd met ons
bellen of mailen als u vragen heeft.
06-51 01 34 34
of info@gaanderhuus.nl

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

KOOP LOKAAL
EN MAAK KANS
OP LEUKE EXTRA'S
Bij deze Gaanderense zaken krijg je vanaf eind
november een lootje (of 'bonnetje') als je afrekent.
Daaruit worden elke maand drie of vier winnaars getrokken.
Zij winnen bij één van de deelnemende zaken
een prijs t.w.v. circa € 15 à €25.
Elke maand geven deze Gaanderense zaken
dus tot wel € 100 cadeau!

Van het buurtteam Gaanderen

De Rondkomers is een samenwerking tussen Buurtplein, gemeente
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.
Ondanks alle Corona-voorzorgsmaatregelen 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.

Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl
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Wijknetwerk Gaanderen en Dorpsraad
Mogelijkheden voor nieuwe woningen. Ook in Gaanderen.
Als dorpsraad krijgen we vragen over woningbouw in Gaanderen. Samen met de gemeente
Doetinchem is dit artikel opgesteld om daarover
meer informatie te geven; wat zijn nu de mogelijkheden en kansen en wat doet de gemeente
om nieuwe woningen te realiseren?
Meer mogelijkheden
De gemeenten in de regio Achterhoek hebben in
2019 nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. Dit
biedt ruimte om meer nieuwe woningen te kunnen
realiseren. Op basis van deze afspraken heeft de
gemeente Doetinchem nieuw woonbeleid gemaakt voor nieuwe woningen in de bebouwde
kom: de ‘Woningbouwstrategie 2019’. De afspraken zijn dat:
1. De behoefte aan de nieuwe woning(en) is aangetoond;
2. het realiseren van nieuwe woningen binnen de
bebouwde kom (inbreiding) gaat vóór het realiseren van woningen buiten de bebouwde kom
(uitbreiding);
3. omvormen van bestaande (leegstaande) panden tot woningen (transformatie) de voorkeur
heeft.
De behoefte om in Gaanderen te wonen
Eén van de afspraken is dus dat de behoefte aan
nieuwe woningen moet zijn aangetoond. Wat die
behoefte is voor het dorp Gaanderen, is samen met
de gemeente Doetinchem, het bureau Companen
en met dank aan de inbreng vanuit inwoners en
marktkenners in beeld gebracht. De ‘Woningbouwstrategie 2019’ is mede op dit rapport gebaseerd.
De behoefte aan nieuwe woningen is in ieder geval
aangetoond als het plan daarvoor aansluit bij de
wensen uit dit rapport. Het rapport en de ‘Woningbouwstrategie 2019’ zijn te bekijken op
www.doetinchem.nl/wonen. Ook via de website
van de dorpsraad is het rapport met de woonbehoefte in Gaanderen te bekijken
(www.dorpsraadgaanderen.nl/).

Wat zijn de kansen voor Gaanderen?
Inwoners en andere partijen; neem het initiatief!
Nu er mogelijkheden zijn voor nieuwe woningen,
worden inwoners en partijen uitgenodigd om met
plannen te komen die passen bij het nieuwe woonbeleid. Op dit moment lijkt op een aantal plekken
het initiatief te worden genomen om nieuwe woningen te realiseren. Maar er zijn in Gaanderen nog
meerdere plekken waar kansen liggen om met woningen een verbeterslag te maken. Plannen voor
deze plekken sluiten juist ook aan bij de bedoeling
van het nieuwe woonbeleid.
Inzet vanuit de gemeente Doetinchem; verkennen
mogelijkheden gemeentelijke locaties
De gemeente Doetinchem beseft dat ook zij een
rol heeft om invulling te geven aan de wensen die
er bij jong en oud zijn om in Gaanderen te wonen.
In Gaanderen heeft de gemeente Doetinchem een
aantal locaties in bezit. Het gaat om de locatie aan
de Spaarenbergstraat/Beekstraat en de locatie van
de voormalige Augustinusschool. Voor die locaties
is de gemeente Doetinchem op dit moment al aan
het verkennen of en, zo ja, welke mogelijkheden
zijn om daar woningen te realiseren.
U heeft een plan en dan?
Wilt u één of meerdere woningen realiseren? Neem
dan contact op met het Loket Bouwen en Wonen
van de gemeente Doetinchem via 0314 377 377. Via
dit loket krijgt u informatie en advies over de juiste
weg om het plan binnen de gemeente verder te
brengen en te laten beoordelen. Dit is bijvoorbeeld
afhankelijk van de vraag of het plan wel of niet past
binnen het bestemmingsplan.

Plannen voor nieuwe woningen worden beoordeeld door de gemeente. Hierbij kijkt de gemeente
niet alleen naar de ‘Woningbouwstrategie 2019’.
Ook wordt gekeken in hoeverre het plan qua bouw,
omvang en architectuur aansluit bij de directe om-

geving, welke verbetering van de omgeving wordt
bereikt en welke aandacht wordt besteed aan bijv.
duurzaamheid. Als een plan wordt afgewezen, dan
zal altijd worden toegelicht waarom dat het geval
is. Ook wordt uitgelegd of aanpassing van het plan
kan leiden tot een positieve beoordeling.
Over het algemeen is het zo dat als de gemeente
mee wil werken aan een plan, niet ‘morgen de
schop al in de grond kan’. Afhankelijk van het plan
moet een bepaalde wettelijke procedure worden
doorlopen om de woningen daadwerkelijk te mogen realiseren. Als dat dan mag, dan moet er vervolgens nog begonnen worden met de bouw/
uitvoering. Het gaat daarom niet om weken, maar
eerder om maanden en in sommige gevallen mogelijk ook een aantal jaar tussen het hebben van
een plan en het kunnen wonen in een nieuwe woning. Maar laat dit u er niet van weerhouden met
een plan te komen. Daar begint het namelijk mee!
Mogelijkheden voor wonen buiten de bebouwde
kom (het landelijk gebied)
De mogelijkheden die hiervoor zijn uitgelegd, gaan
over nieuwe woningen binnen de bebouwde kom.
Ook voor buiten te bebouwde kom, het landelijk
gebied, wordt gewerkt aan meer mogelijkheden
voor nieuwe woningen. Dit om de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied te behouden en
te versterken. Het gaat dan over de mogelijkheden
om een bestaande woning te splitsen in twee woningen en om het slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen om in ruil daarvoor één of
meerdere woningen terug te bouwen. De verwachting is dat de gemeenteraad van Doetinchem hier
in december een besluit over neemt. Meer informatie hierover volgt.
Vragen?
Heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neemt
u dan contact op met de dorpsraad Gaanderen via
secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl of met de
wijkregisseur Tamara Otten via 0314 377 377.

Mondharmonicavereniging The Hohner
Boys Gaanderen zoekt drummer

Schuttersgilde Sint Martinus
ontvangt extra subsidie van de
Rabobank

Mondharmonicavereniging The Hohner Boys uit Gaanderen is dringend
op zoek naar een drummer die hen
kan begeleiden tijdens de repetities
en optredens.

In het kader van de actie van duurzaamheid en energie besparing ontving het Schuttersgilde een cheque
van de Rabobank met een waarde van
1500 euro. Het Schuttersgilde is de

Zij repeteren elke donderdagavond
van 20.00 - 22.00 uur in de kantine van
de tafeltennisvereniging ODION in
Gaanderen.
De mondharmonicavereniging The
Hohner Boys is opgericht in 1933 en
bestaan momenteel 87 jaar.
Ze treden op in Verzorgingshuizen,
voor verenigingen, KBO en voor gele-

genheden, waarvoor ze worden uitgenodigd.
Heeft u als drummer interesse om ons
te begeleiden dan verzoeken zij u om
één van de bestuursleden te bellen
voor een afspraak. Dit kan bij;
de heer G. Raben, voorzitter, telefoon
06-28954544, de heer Th. Van Aken,
penningmeester telefoon 06-40149438
de heer M. van Aalst, secretaris, telefoon 06-53852514.
Het bestuur komt heel graag in contact met u als u uit de omgeving van
Gaanderen-Doetinchem-TerborgEtten-Ulft etc. komt.

IJstaartenactie Schuttersgilde
Sint Martinus.
Zoals elk jaar heeft het Schuttersgilde
Sint Martinus ook dit jaar weer een
ijstaartenactie in december, zodat u
tijdens de kerstdagen weer kunt genieten van een heerlijke kerstijstaart.
Afgelopen jaren kwamen de leden bij
de bewoners aan de deur om een bestelling op te nemen en werden de
ijstaarten bij u thuis bezorgt.
Door de huidige corona regels wil het
Schuttersgilde dit jaar de ijstaarten
online verkopen. In de eerste week van

Rabobank hier zeer dankbaar voor.
Het geld zal besteed worden aan het
vervangen van enkele koelkasten en
een vaatwasmachine voor de kantine
van het clubgebouw. Op de foto enkele bestuursleden en de beheerder
van de kantine na het in ontvangst
nemen van de cheque van 1500 euro.

december wordt er een flyer verspreid
in Gaanderen met daarop de bestelgegevens, dus let op uw brievenbus.
De ijstaarten kosten dit jaar 7 euro en
de bestelde ijstaarten kunnen op zaterdag 19 december opgehaald worden bij ons clubgebouw aan de Pelgrimstraat 59b. Uiteraard zorgen wij
dat bij het ophalen de RIVM richtlijnen
worden gevolgd. Wij hopen dat u samen met ons in deze moeilijke tijd
toch een gezellige kerst kunt vieren,
met een lekkere ijstaart van het Schuttersgilde.
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Wat doet een palingrokerij in Gaanderen?
Door: Harry Krul
Het is een herfstige zaterdag als ik naar
de rand van Gaanderen fiets, naar de
Beltstraat. Hier, achter een van 1896
daterend vrijstaand boerenhuis, voert
Wil Dorrestijn al zo’n tien jaar zijn hobby uit: paling roken. Op de vraag hoe
hij ertoe gekomen is, geeft hij een uitgebreide verhandeling: zijn zwager is
een Fries en die rookt al 50 jaar palingen. Wils broer is naar Friesland verhuisd en is toe door het ‘rookvirus’ aangestoken. In Friesland en Groningen,
maar eigenlijk ook helemaal rond het
IJsselmeer vind je de palingrokers. Wat
dat betreft is de Achterhoek een vrij
onontgonnen gebied.
De broer en zwager van Wil kwamen
twee keer naar zijn verjaardag met
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Donaties voor de Gaanderbode
De Gaanderbode valt gratis op de
mat in Gaanderen. Financiele 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.

Hartelijk dank aan degenen
die hebben bijgedragen aan
het voortzetten van de Gaanderbode met een donatie.

rookkast en al. Er zou gerookte
paling moeten komen. Intussen
vindt Wil het palingroken zo leuk
en lekker om te doen dat hij er
voor zichzelf mee is begonnen.
Tsja en dan weet je het wel, eerst
horen de buren ervan en dan via
mond-tot-mondreclame krijg je
vanzelf steeds meer klanten die
om gerookte paling vragen.
Nu rookt Wil gemiddeld maar één
keer in de vijf weken; hij doet het
als hobby, omdat hij het leuk
vindt, niet om er geld aan te verdienen. Hij wil zijn onkosten eruit
hebben en dan is het goed.
Buiten heeft hij twee rookkasten
staan. De ene heeft hij zelf gebouwd, de andere heeft hij tweedehands gekocht. De grote is voor
de palingen, de andere voor zalmforellen. Die is niet hoog genoeg om er
palingen in te roken. De palingen haalt
hij in Putten bij een palingkweker die
ook aan particulieren verkoopt. De palingen die hij koop zijn meestal al geslacht, schoongemaakt en gezouten.
Wil kan dit ook wel zelf, maar zij doen
het dag-in-dag-uit. ‘Wij vertrouwen
elkaar, de palingkweker en ik’, zegt
Wil. Dat is heel belangrijk, zo weet je
zeker dat je goed uitgangsmateriaal
hebt. Er zijn trouwens nog maar weinig
kwekers die aan particulieren verkopen. De rest gaat naar bedrijven.
Het palingroken op zich is een mooi
proces om mee te maken. Eerst worden de palingen aan ijzeren staven gehangen. De la onder de rookkast wordt
gevuld met droog hout en aangestoken. Dan worden de palingen boven in
de rookkast gehangen om zo’n 20 minuten te drogen en te garen op 90 oC.
Dan wordt het vuur getemperd door de
la te sluiten, de deksel op de rookkast
te doen en wat zaagsel in de la om het
rookproces goed op gang te krijgen.
De temperatuur moet dan zo’n anderhalf uur op zo’n 70 oC gehouden worden. Dat is een vrij secuur gedoe. Vandaar dat Wil met eventueel extra hout
of een fles bier naast het rookkast zit.

Het bier is om ‘te heet vuur iets af te
koelen’, zegt hij. Waarom hij er dan
ook een plantenspuit bij heeft staan
voor het rookproces heeft hij niet verteld!
Waar komen palingen vandaan?
Voor de kust van Noord- en MiddenAmerika ligt een gebied dat de Sargassozee genoemd wordt. Deze zee is bekend als uniek broedgebied van de Europese en Noord-Amerikaanse paling.
De eitjes komen uit in de Sargassozee
en de jonge palingen (glasaaltjes)
zwemmen met de stroom mee
naar Europa. Als ze geslachtsrijp zijn,
keren de palingen er terug om weer
kuit te schieten in de Sargassozee. De
glasaaltjes worden gevangen en door
de kwekers verder opgekweekt totdat
ze rookklaar zijn.
De achtergrond van Wil (en Emile)
Wil komt oorspronkelijk uit Sassenheim en hij werkte bij een bouwbedrijf.
Via een project dat gesteund werd
door de FNV Jongerenbeweging is hij
voor een half jaar naar Nicaragua gegaan. Daarvoor moest hij ook nog twee
maanden een opleiding volgen in Uddel, d.w.z. hij kreeg les in Spaans en

andere vrijwilligers kregen
b.v. les in het bouwproces.
Toevallig zat bij de groep vrijwilligers Emile Derksen, geboren en getogen Gaanderense en het klikte goed tussen hen. In Nicaragua is in
een zeer rustige omgeving,
zonder stromend water en
elektriciteit bij beiden het
besef gekomen dat het onrustige westerse leven niet
‘hun ding’ was. Zij hielpen
daar bij de bouw van schooltje van twee lokalen. Na terugkomst is Wil nog twee
maanden in Sassenheim geweest, maar hij kon niet meer
tegen de drukte en heeft het
hazenpad richting de Achterhoek gekozen. Zo hebben
Emile en hij elkaar dus
‘getroffen’.
Ze wonen nog steeds vlakbij het nieuwe natuurgebied De Watertap met een
paar schapen, kippen en natuurlijk een
paar katten.
De naam de Beltstraat komt van de
vroegere vuilnisbelt die iets verderop
langs de spoorlijn heeft gelegen en
waar afval van de ijzergieterij (de Hut)
van de Slakweg werd gebracht, maar
ook van Vulcaansoord, maar ook ander
afval! De belt is tot eind jaren 50 gebruikt en is maar heel summier afgedekt. Het is nu ‘natuur’ geworden.

Prijzen
Wil heeft verscheidene jaren aan palingrookwedstrijden in Friesland meegedaan, waarbij 15 rokers met hun eigen
materiaal ter plekke palingen moeten
roken. Deze worden dan op kleur,
smaak, het eenvoudig van het vel ontdoen, en de reinheid gekeurd door een
beoordelingscomité. De eerste keer
dat hij mee deed, werd Wil achtste van
de vijftien deelnemers. Maar hij is later
ook wel eens derde en zelfs eerste geworden! Hij vindt het dan ook jammer
dat de organisatoren de sponsoring om
de wedstrijden te kunnen houden niet
meer rond konden krijgen.
Afgezien van het proeven van de paling
na afloop, vond ik het meemaken van
het palingrookproces en het de tijd
nemen voor het sociale contact tussendoor eigenlijk het leukst. En wat dat
betreft was ik bij Wil en Emile wel aan
het goede adres!

DE FEESTDAGEN KOMEN ERAAN!
Kerstdiner bestellen
Dit jaar vieren we het net even anders. Maar lekker eten
blijft natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de feestdagen!
Coronaproof, lekker én makkelijk; ons speciale kerstdiner
vanaf 6 personen (€ 24,95 p.p.).
Zorgvuldig samengesteld door de DSR Food Smaakmakers.
Wij regelen alles; voor onbezorgde, onvergetelijke en boven
alles overheerlijke feestdagen!
Nog meer lekkers bestellen bij uw kerstdiner?
Probeer dan de malse carpaccio als extra voorafje en het
luxe kaasplankje om lekker lang na te borrelen!
CONTACTGEGEVENS DSR FOOD DOETINCHEM
Nahrenjo Bleekman
Kerkstraat 5b 7011 KA Gaanderen
M: 06 – 418 16 444 E: doetinchem@dsrfood.nl

KLEURRIJK GAANDEREN zit niet stil
Kleurrijk Gaanderen zit niet stil. In deze tijd
waarin veel onmogelijk is gemaakt, en veel stil
ligt, gaan de kunstenaars stug door met creëren. Anne Marie Hendriks is een van hen. Vanaf 2008 legt ze zich toe op fijn schilderen met
Olieverf. Hier zijn twee van haar schilderingen
te zien.

We zien uit naar de gelegenheid
waarin we ons werk 'live' aan
iedereen kunnen laten zien. Tot
die tijd zijn we blij dat we ons
werk met de hulp van de Gaanderbode aan je kunnen presenteren.

Greenchoice steunt stichting Buur maakt Natuur
Duurzame energieleverancier
Greenchoice steunt het natuuraankoopprogramma van de stichting Buur maakt Natuur.
Greenchoice behoort tot de groene
koplopers op de stroommarkt
en stimuleert verschillende
duurzame initiatieven en projecten. Onder andere heeft zij
een digitaal spaarprogramma
‘Samen Greenchoice’ waar bij
hen gespaarde punten besteed kunnen worden aan
allerlei duurzame initiatieven.
Onlangs is daar het aankopen
van m2 landbouwgrond voor
omzetting naar natuur door
de stichting Buur maakt Natuur bijgekomen. Als extraatje verdubbelt Greenchoice het aantal m2 dat haar
klanten via dit spaarprogram-

ma aankopen.
De stichting Buur maakt Natuur heeft
inmiddels twee terreinen volledig
afbetaald met aankopen van burgers,
bedrijven en organisaties. Eén m2
ingerichte grond kost € 6,-. De koper

krijgt daarvoor een certificaat van
deelneming en wordt op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van
het natuurterrein. Nu de twee terreinen afbetaald en ingericht zijn, spaart
de stichting voor de aankoop van een

derde terrein. De huidige terreinen
liggen in de gemeente Doetinchem
en deze gemeente ondersteunt het
werk van de stichting door in eerste
instantie een lening voor de aankoop
te verstrekken, die vervolgens door
de bijdragen van certificaathouders (‘buren’ genoemd) wordt afgelost.
De stichting is bijzonder
blij met het programma
van Greenchoice, omdat
het nu nog regionale project, landelijke bekendheid
krijgt.
Via de website:
www.buurmaaktnatuur.nl
of facebookpagina Buur
maakt Natuur, is alle achtergrondinformatie te vinden.
Foto: Terrein De Watertap,
Gaanderen

