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Stichting Dominika gaat door Kapsalon Ivo Kaal gaat sluiten
met inzameling en verkoop
"We kijken terug op dertig
De familie Oldenboom verhuist naar Hongarije. De door hen opgerichte
Stichting Dominika gaat door met inzamelen van kleding en gebruiksartikelen. Spullen zijn welkom om gebracht te worden na telefonische afspraak.
Ook nu de familie Oldenboom gaat
verhuizen naar Hongarije, gaat de
Stichting Dominika door met inzamelen van kleding en gebruiksartikelen. De manier van inzamelen is
enigszins veranderd: Alle spullen
moeten in een bananendoos aangeleverd worden. De spullen moeten
bruikbaar zijn voor de mensen in
Hongarije.
De bananendozen mogen , na een
telefonische afspraak, gebracht worden naar de familie Scholten aan de
Beatrixstraat 6 in Gaanderen. Van de
ingebrachte spullen zal er een deel
verkocht worden bij de Hodge Podge
in Silvolde.
Tijdelijk online verkoop
Nu er vanwege de Coronacrisis geen
directe verkoop is ,worden verschillende artikelen online verkocht via de

mooie jaren"
elkaar.

facebookpagina van Stichting Dominika. De pagina heet: stichtingdominika.
Opbrengst gaat naar projecten in
Hongarije
De opbrengst van de artikelen wordt
gebruikt voor diverse projecten voor
de arme bevolking in Gönc en Göcruszka en om de transportkosten
van de overige artikelen naar Hongarije te betalen.
Contact en informatie:
Dus, wanneer U spullen beschikbaar
heeft voor Stichting Dominika:
- neem contact op met de familie
Scholten via 06 - 46182731
- maak een afspraak
- leveren de spullen aan in bananendozen
- adres: Beatrixstraat 6
Alvast hartelijk dank!

Bij deze informeren wij u dat Kapsalon Ivo Kaal per 28 februari 2021
gaat sluiten!
Na een lange periode van gezondheidsklachten hebben wij de keuze
moeten maken om de zaak te gaan
sluiten. Helaas kwamen we terecht in
de lockdown, wat het afscheid wat
anders doet lopen dan we gewild
hadden.
We hopen in de maand februari nog
een aantal weken voor u klaar te
staan zodat wij op een persoonlijke
manier afscheid kunnen nemen van

Voor nu willen wij u allen
hartelijk danken voor het
vertrouwen wat u al jaren in
ons hebt gegeven als klant,
de leuke en mooie kapsels
die wij hebben mogen maken. De leuke gesprekken
die wij samen hebben mogen beleven en waar wij als team ontzettend
van hebben genoten.
Wij kijken terug op dertig mooie jaren waarin ik als eigenaar (Ivo Kaal)
de zaak heb mogen draaien. Wij hebben met veel liefde ons hart en ziel
erin gelegd. Dit was voor ons bijzonder en wij deden het graag. Nogmaals willen wij U bedanken namens
Inge en mijzelf en wensen wij U al
het goeds in het nieuwe jaar.
Team Kapsalon Ivo Kaal
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Spullen brengen
bij S.A.M. blijft
beperkt mogelijk

De volgende
Gaanderbode
komt (onder voorbehoud) uit op

10 maart
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

5 mrt tot 18.00 uur

Dorpsraad en
-daad

Lockdown: de bonnetjesactie staat even op pauze
Voor ieders VEILIGHEID en uit
SOLIDARITEIT hervatten we de
bonnetjesactie weer zodra de
lockdown is opgeheven.

houden. Daarom hebben de
deelnemers gezamenlijk besloten
dat ze weer bonnetjes gaan uitdelen
zodra de lockdown is opgeheven.

Nog maar enkele van de deelnemende zaken zijn nu geopend. Bovendien
is het advies om elke handeling in
een winkel zo kort mogelijk te

Uiteraard blijven alle bonnetjes die al
zijn uitgegeven geldig tot de
volgende trekking.

Corona in Gaanderen: enkele cijfers

N.a.v. onze vorige oproep voor versterking van de Dorpsraad hebben
we twee reacties gehad en zijn in
gesprek. Dat is heel erg fijn.
We hebben echter nog meer plekken te vullen, dus:
Ben jij bereid om een keer per
maand bij ons aan te sluiten en met
ons mee te denken?
Kritische vragen te stellen? Meer
vragen we niet.
Alle leeftijden zijn welkom.
Stuur een mail naar
info@dorpsraadgaanderen.nl

Gaanderen heeft momenteel ongeveer
5.575 inwoners. De hele gemeente
Doetinchem ongeveer 58.000. Dus in
Gaanderen woont een kleine 10% van
de inwoners van de gemeente Doetinchem.
Sinds het begin van de coronaepidemie tot nu zijn in de hele gemeente overleden aan corona in totaal: 25 mensen. In het voorjaar 15 en
sinds oktober 10.
Omgerekend naar het aantal inwoners
van Gaanderen zijn er dan in totaal 2 à

Voor dit jaar staat er onder andere
op de planning:
- Website voor Gaanderen
(heeft u interesse ons te helpen
hiermee? Mail ons)
- de omgevingswet en wat dat voor
Gaanderen gaat betekenen
- aandacht voor het buitengebied
van Gaanderen
- wonen in Gaanderen: waar bouwen, wat en door wie?
- de toekomst van Gaanderen: ondernemen, werken, wonen, vrije
tijd, zorg, wat is er nodig voor een
bruisend Gaanderen?
Wij hopen u snel weer te spreken
onder het genot van een lekker bakkie.

Inwoners Gaanderen 2020
Totaal

5.575

0 tot 15 jaar

800

15 tot 25 jaar

665

25 tot 45 jaar

1.075

45 tot 65 jaar

1.720

65 jaar of ouder

1.305

Er zijn alleen veel mensen flink aan
het opruimen in huis. S.A.M. biedt
daarom de mogelijkheid om op
maandag van 10.30 tot 13.30 nog
nette, verkoopbare en hanteerbare
spullen te komen brengen.
Graag een berichtje vooraf
Wel is het wenselijk even een bericht
te sturen. Dat kan via:
Facebook Messenger of
e-mail: samterborg@gmail.com
Meld daarin dat je wat komt brengen.
S.A.M. bedankt iedereen alvast
enorm namens de goede doelen in de
regio. Blijf veilig en gezond iedereen.

Hoeveel mensen

Jaarlijkse epidemieën: een landelijk overzicht

sterven er landelijk

Oversterfte tijdens epidemieën:
2020/2021: 9.395 (t/m 21-1-2021)
2019/2020: 9.768
2018/2019: 2.894
2017/2018: 9.444
2016/2017: 7.503
2015/2016: 3,900
2014/2015: 8.600

per jaar?
Het CBS vermeldt het volgende:

Op onze website komt een overzicht te staan van onze activiteiten
van het vorige jaar. Door corona is
dat vooral veel achter de schermen
geweest. De beleidsmakers in onze
gemeente zitten namelijk niet stil.

3 inwoners van ons dorp overleden zijn
aan corona. Dit is een schatting op
basis van de cijfers van de hele gemeente, het kan dus in werkelijkheid
afwijken.
Bron: CBS via Allecijfers.nl

Doordat de lockdown is verlengd
moet Stichting S.A.M. helaas voorlopig de deuren gesloten houden.

"Sinds 1950 is het jaarlijks aantal
sterfgevallen verdubbeld tot bijna 152
duizend in 2019. Het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is van 7,5
in 1950 naar 8,8 in 2019 gestegen.
Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde
samenstelling van de bevolking naar
leeftijd: doordat er minder kinderen
worden geboren en mensen steeds
langer leven, vergrijst de bevolking.
Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen
toe.
Per week overlijden er gemiddeld
2.900 inwoners van Nederland. Bij
een griep- of hittegolf kan er sprake
zijn van oversterfte. Ook tijdens de
coronacrisis zal dit het geval zijn."
Bron: CBS

In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild. De
oversterfte was in deze periode met
404 veel lager dan de gemiddelde
oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën. Vanaf week 10 t/m19 heerste
Covid-19. De totale oversterfte van
beide epidemieën vanaf de winter t/m
het voorjaar was 9.768.
In de winter van 2018/2019 duurde de
griepepidemie 14 weken. De totale
oversterfte
werd geschat op
2.894. Het
betrof voornamelijk
mensen van
75 jaar en
ouder.
In de winter
van
2017/2018
was de sterfte 15 weken

lang verhoogd, dit viel samen met de
griepepidemie. De oversterfte werd
geschat op 9.444. Hiermee was de
oversterfte het hoogst sinds het gemeten wordt (2009). Het betrof voornamelijk mensen van 75 jaar en ouder.
In de winter van 2016/2017 tijdens de
griepepidemie werd de oversterfte
geschat op 7.503. Hiermee was de
oversterfte relatief hoog. Het betrof
voornamelijk de mensen van 75 jaar en
ouder.
In 2014/2015 was het nog hoger. Toen
heerste de langste griepepidemie ooit
gemeten in Nederland, de oversterfte
was 8.600.
Alle cijfers betreffen een schatting.
Bron: RIVM
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De buurt in

Geld voor ziekenhuis opgehaald met
massale kerstboominzameling

Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Mits... ze iemand tegenkomen op hun wandeling...
Beste Gaanderenaren
Wiej loopt weers deur Gaander. Et
weerbericht lult van snee, dus dikke
Achterhookse søkke an met biejpassende Achterhookse muts tøt diep
oaver de oor'n...
Goanderweggens, kuw drie sneevlok
tel'n die de grond raakt, en de rest is al
warmwater reagen geworden veur et
op de stoep kletst...
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Vage kennis
of lauwe kroketten ... Dennis kan ook
slap ouwehoeren... moar das geen vage kennus... da's toch anders...
Oja... As de oavondklok in geet... hew
toch nog van 's margens half 5 tut 's
oavonds 21.00 uur tiet um vage kennissen op te zuuken... Onderschat et neet
ze zun echt belangriek in et sociale
gebeuren en zurgen der veur daw neet
afstompen ...

Woar lopen wiej eigenluk heer...? Of...
kommen wiej nog iemand tegen?...
Hoppelijk vult der een onmundig dik
Nee!! Tis stil op stroat, der is weinig te
pak Schnee vannacht... Dan kuw marmelden... Eigenluk geet allus wel zien
gen sleetje riejen in't ferro bos met
gangetje moar dan anders...
vage kennissen...
Familie en echte vrienden kommen
nog wel eens op bezuuk... moar hoe
Dennis en ik lopen weer ophuus opsteed ut met de 'vage' kennissen, of
pan... kep zin an warme chocolade met
kroegmaatjes...
rum...
al moanden komen wie'j sommige lui
helemoal niet meer tegen...
Pas op veur de boa's en tut de volgenEn juust die mooie personen maken et
de...
leaven leuker... geven tegengas, veroorzaken discussies,
hollen oe een spiegel veur...
hebben fantastische ideeën en
zurgen veur leaven in de brouweriej... oew... wat missen wiej et geouwehoer an de bar... of
in een tankstation, de bouwmarkt of gewoon in Durkum
Foto: winters plaatje van Gaanderen in vroeger tijop de markt... de tribune van
den.Uit de collectie ansichtkaarten van Wil Beskers,
de Graafschap. Lekker slap
opgenomen op de website oudgaanderen.jouwweb.nl.
ouwehoeren oaver voetbal...

Bij de kerstbomeninzameling in de
gemeente Doetinchem zijn in totaal
2455 bomen opgehaald. Dat zijn er
bijna 1000 meer dan vorig jaar.
In Gaanderen zijn er 139 bomen opgehaald, bijna 60 meer dan vorig
jaar.
Geld naar goede
doel
In totaal is er 292 euro opgehaald voor
het Slingelandziekenhuis in het kader van
corona. Buha heeft
dit bedrag verdubbeld tot 584 euro. In
Gaanderen gaven de
inwoners 52,50 euro!

Bij het inleveren van de kerstboom
konden mensen zoals ieder jaar € 0,50
per boom ophalen. Het was echter ook
mogelijk dit geld te doneren in de collectebus bij het inleverpunt. Buha verdubbelde het totaal gedoneerde bedrag. De gemeentelijke dienst zorgt
dat er van dit geld een leuke attentie
gaat naar de medewerkers van het
Slingeland ziekenhuis die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus.
Buha steekt deze
groep graag een
hart onder de riem.

Russen in een hol in het bos, vervolg
In het afgelopen najaar plaatste de
Gaanderbode een verhaal van Ed
Mijnen over zijn vader in de oorlog.
Bij dat verhaal blijft het niet. Er komen in de omgeving een plaquette
en meerdere informatieborden in
samenwerking met onder andere de
gemeente en Stichting het Ganderpad.
Er wordt straks een herinneringsplaquette geplaatst bij de ingang van het
Vitens pompstation. Tevens komt er
een korte, met informatieborden toegelichte, routebeschrijving naar het
hol op het Vitensterrein. Door de Co-

ronaperikelen worden de borden pas
op zijn vroegst deze zomer geplaatst.
Hierbij zullen diverse partijen aanwezig zijn, waaronder de Gemeente
Doetinchem, Vitens, de pers, de zonen
van de Duitse boer en de kleindochter
van de Rus Andrej.
De onthulling vindt waarschijnlijk
plaats vanuit de nabije Orangerie de
Pol. Uiteraard zal de Gaanderbode er
ook over berichten.
Voor wie het de vorige keer heeft gemist volgt hier het verhaal nogmaals.

Het hol bij de Pol - Hoe twee Russische krijgsgevangenen in het bos onderdoken
(herhaalde plaatsing)
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
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
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.
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.

Gaanderhuus in de Gaanderbode
Openingstijden
(Let op: minimaal tot 8 februari gesloten)
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

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

ACTIVITEITEN
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij onze gasten en vrijwilligers
maar natuurlijk ook alle andere inwoners van Gaanderen het
allerbeste wensen voor 2021.
We hopen op een jaar met goede gezondheid, meer mogelijkheden, elkaar weer
kunnen ontmoeten en weer samen gezellige dingen kunnen doen.
Afgelopen dagen kwamen onder de bomen de dappere narcisbollen boven de
grond als voorteken dat de lente met de nieuwe bloemen er aankomt.
We wensen iedereen een bloemrijke lente! Pas goed op uzelf en elkaar!

Natuurlijk zien we jullie graag weer op dinsdag 2 februari bij het ruiluurtje voor
puzzels, spellen en tijdschriften.
TOT ZIENS!

Dinsdag 2 februari: Ruiluurtje
Iedere 1e dinsdag van de maand van 11.00 - 12.00 uur houden we een
ruiluurtje. Voor alle inwoners van Gaanderen legpuzzels, spellen en tijdschriften
ruilen, inleveren en meenemen. Er staan tafels buiten.

Hulpvraag en -aanbod
Hulp nodig? Laat het weten!
Voor hulpvragen zijn we bereikbaar via telefoon en mail.

Tel.: 06 - 5101 3434
E-mail: info@gaanderhuus.nl
De wekelijkse activiteiten in Gaanderen gaan grotendeels niet 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

"Ga weg corona, dan kunnen de scholen weer open"
De coronamaatregelen worden ook voor kinderen telkens
verlengd. Normaal wil een kind soms weleens een dagje niet
naar school. Maar een paar maanden geen gezelligheid van
je klas, spelen op het schoolplein, dagen vol spel, les en uitdagingen? Veel kinderen missen dat inmiddels erg.

Ook Emma Veldhuizen, 8 jaar, hoopt dat ze binnenkort weer
eens naar school mag en ze maakte er onderstaande tekening over van de aardbol met een mondkapje, en de tekst:
"Ga weg, corona. Dan kunnen de scholen weer open. Dus
ga." Dankjewel voor je tekening, Emma!

Kun jij wel hulp gebruiken
of wil je juist graag iets
voor een ander doen?
Zoals:
Koken
Klussen
Tuinieren
Een ritje
De hond uitlaten
Een praatje maken
Computerhulp
Enzovoort
Vraag en aanbod kun je
aanmelden op de
pagina:
Gaanderen Geeft
op
www.gaanderbode.nl
Gewoon doen!

KLEURRIJK GAANDEREN presenteert:
Marcel Bos, fotograaf
Marcel vertelt:
"Mijn voorkeur in
de fotografie gaat
uit naar moderne
architectuur. Hierbij let ik met name
op lijnen, structuren, vormen en
herhalingen. Om
"kiekjes" te voorkomen probeer ik
andere, verrassende standpunten in
te nemen en in te
zoomen op details.
Hierbij behoeft
een gebouw niet
meer per se herkenbaar in beeld
te komen."
De foto is gemaakt
op CS Den Haag.
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Rampjaar
Door: Jos Salemink
1672... was een rampjaar veur et Nederlandsche volk...
Bommen Beernt vult Nederland binnen van uut Münster...
De Fransen vallen aan van uut Lobith...
En de Engelsen via de zee bie'j Kijkduin...
Allemoal umdat wiej heul riek waren, en klein...
Het joar 1672 steet in de Nederlandse geschiedenis bekend
as een Rampjoar. Volgens een Nederlands gezegde was:
"het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos"...
Moar uiteindelijk werd et volk boos, en de verantwoordelijkheid van de minister/ (toen raadspensionaris) werd opgeëist... in die tiet werden ze dus gewoon ff gelyncht... deur
de woedende menigte... eerst ff op de pijnbank... en dan in
stukskes gehakt... een tong en een teen van de destijds verantwoordelijke, Johan en Cornelis de Wit!!... zun noe nog te
bezichtigen in et Haags Museum!
Minister Wiebes zol doar eens een kiekje Motte nemmen...
En hopen dat der gin boze Groningers of Toeslagaffairemoeders lopen die um willen lynchen....
Wat een geluk!!... veur onze ministers die veel boze zielen
gekweekt hebben... Nu anno 2021 hold wie'j 17 maart gewoon nie'je verkiezingen en goan de schuldigen vrie'j uut...
(of ze maakt der zelf grapjes oaver... Dat ze toch al gevallen
en afgetreden bunt...)
Leve de democratie!
De strijd, die in 1672 totaal ongeveer zeventien moanden!!
duurde, leidde onder meer tøt de sluuting van banken, winkels, rechtbanken, scholen en schouwburgen. Ook gingen
deur de crisis vøl handelaren, kunstenaars en schilders failliet. Bouwpercelen kwammen stil te liggen...
In de toenmalige politiek onstond een grote ummekeer....
"Wie'j" zun noe een paar honderd joar wietter... of toch
neet...??
"Wie'j" zitten noe 10 moand in de crisistiet... en tis al net as
in 1672...
Bun benieuwd wanneer et volk kwoad wud...
Wie'j doet et samen...
Ajuu!

Op de foto: vinger en tong van gebr. De Witt. Collectie
Haags Historisch Museum.
Het museum vermeldt:
"Op 23 oktober 1893 verbood de Haagse gemeenteraad
het exposeren ervan. Sinds dertig jaar zijn ze weer te
zien.
In 2011 stelden onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vast dat de vermeende grote teen
van de linkervoet van Cornelis een vinger was."
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Historische ansichtkaarten 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's, van boven naar beneden:
- 1947: Gaanderen, landschap bij de Kerkstraat.
- Gaanderen de Witstraat.
- De Witstraat waar een keer per jaar de verlotingsmarkt 'poggenmarkt' werd gehouden. Het was een
drukte van belang en er werden ook biggen verhandeld. (Hoofdprijs was een vet varken.)
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Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen
Vooraf aanmelden
U bent allen van harte welkom, maar het blijft
noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt wanneer
u een van deze vieringen wilt bijwonen.

dinsdag 09.30 - 10.30 of donderdag 14.00 - 15.00
uur.
Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl

Zaterdag 30 januari 19.00 uur.: Eucharistieviering
Voorgangers zijn Pastoor H. Pauw en diaken Paulus Tilma.
De zang wordt verzorg door enkele leden van het gemengd
koor onder leiding van Ben Simmes

Het maximale aantal mensen dat samen mag vieren is 30. Wanneer dat aantal bereikt is, kunnen
wij u vragen om op een ander tijdstip of thuis mee
te vieren.

Thuis meevieren
Thuis meevieren (luisteren) kan via
www.kerkomroep.nl
of via livestream: meeluisteren en meekijken via
internet. Dit gaat via Youtube.
In de zoekbalk intypen:
sintmartinusgaanderenlivedienst en de datum
(bijvoorbeeld 30-01-2021).

Zondag 7 februari 9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger pastoor H. Pauw. De zang wordt verzorg door
enkele leden van het gemengd koor olv Ben Simmes

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:
Telefonisch: 0315-323223, b.g.g. 0315-324852 op

Inspiratieviering met Duo Chapeau
zondag 14 februari 0m 9.30 uur
Duo Chapeau: Pauline Lotichius en Jacqueline Snel,
op zondag 14 februari om 09.30 uur zorgen zij voor
een prachtige muzikale omlijsting van de Inspiratieviering Jezus bevrijdt.
Tijdig aanmelden
Omdat er naar verwachting dan nog altijd slechts 30
kerkbezoekers aanwezig mogen zijn is het raadzaam dat u zich tijdig aanmeldt. Dit kan via de email: rkgaanderen@mlparochie.nl of telefonisch:
0315-323223 (dinsdag 09.30-10.30 of donderdag
14.00 - 15.00).
Thuis meevieren kan via www.kerkomroep.nl of via
de livestream:
sintmartinusgaanderenlivedienst14-02-2021

Zondag 14 februari 9.30 uur: Inspiratieviering
De muzikale begeleiding in deze viering wordt verzorgd
door fluitiste Pauline Lotichius en gitariste Jacqueline Snel.
Zie voor informatie bijgevoegd bericht over Duo Chapeau.
Zaterdag 20 februari 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor H. Pauw
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes
Zondag 28 februari 9.30: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. Pauw en diaken Paulus Tilma
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes
Zondag 7 maart 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. Pauw.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.
Zondag 14 maart 9.30 Inspiratieviering
Voorgangers: Parochianen
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.
Zaterdag 20 maart 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorgangers Pastoor H. Pauw
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Jos Salemink & Dennis Centen
Vormgeving
Astrid van Beveren
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2021 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
Donaties voor de Gaanderbode
De Gaanderbode valt gratis op de
mat in Gaanderen. 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.

Hartelijk dank voor de donaties die de Gaanderbode ontvangt. Deze dragen bij aan het
voortbestaan.

Data
Gaanderbode
edities 2021
Bij deze de voorgenomen data
voor de krantjes van 2021:
27 januari
10 maart
21 april
2 juni
14 juli
8 september
27 oktober
15 december
Kopij en advertenties bij voorkeur uiterlijk aanleveren de donderdag voorafgaand aan de verschijning om 18.00 uur.
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