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Leefbare aarde voor mens en 

dier 

Danielle van de Weerd kwam 

twee jaar geleden bij de werk-

groep via een politiek café. Het 

klikte meteen met de andere 

leden. "Allemaal betrokken, 

enthousiaste mensen die zich 

inzetten voor hetzelfde doel: 

een leefbare planeet doorge-

ven aan toekomstige genera-

ties," aldus Danielle. "De naam 

Partij voor de Dieren vind ik 

ijzersterk. Als we als mens willen over-

leven, zullen we rekening moeten hou-

den met alle andere levende wezens op 

onze aardbol." 

 

“De PvdD vindt dat de politiek 

moet stoppen met de boeren voor 

de gek houden." 
 

Corona is een direct gevolg van onze 

omgang met dieren en de natuur 

"Precies," zegt Anja Dales. "De manier 

waarop we met dieren en de natuur 

omgaan, heeft ertoe geleid dat we nu 

in een lockdown zitten. De coronapan-

demie is een rechtstreeks gevolg van 

het verdwijnen van natuurgebieden en 

van het houden van veel dieren op el-

kaar in kleine ruimtes. De Partij voor de 

Dieren wil die oorzaken aanpakken: 

met meer natuur, een kleinere veesta-

pel en het afschaffen van de bio-

industrie maken we de aarde weer leef-

baar." 

 

'Eerlijke prijs voor boeren' 

Danielle verbaast zich erover dat de 

Partij voor de Dieren nog al 

eens wordt geframed als een 

partij die tegen de boeren is. 

"De PvdD wil juist dat de poli-

tiek de boeren helpt bij het 

omschakelen naar manieren 

van landbouw die goed zijn 

voor de natuur én voor hun 

eigen voortbestaan. De boeren 

hebben nu veel schulden en 

krijgen geen eerlijke prijs voor 

hun producten. Daarbij komt 

nog dat ze te maken hebben 

met oneerlijke concurrentie uit het bui-

tenland, vanwege de vrijhandelsver-

dragen die de Europese Unie met an-

dere landen heeft gesloten. De PvdD 

vindt dat de politiek moet stoppen met 

de boeren voor de gek houden." 

 

"Bomen houden water vast en zor-

gen in de zomer voor verkoeling." 
 

Groenere Achterhoek: stop met het 

kappen van bomen 

Anja is ervan overtuigd dat de Partij 

voor de Dieren ook voor de Achterhoek 

van betekenis kan zijn. "Klimaat-

verandering is al lang geen ver-van-ons

-bedshow meer. Kijk maar naar de ex-

treme droogte waarmee de Achter-

hoek de laatste jaren kampt. We zullen 

meer moeten investeren in vergroe-

ning. Bomen houden water vast en  

Lees verder op pagina  2  >> 

Partij voor de Dieren voor een groene, leefbare Achterhoek 
 

"Als we als mens willen overleven, zullen we rekening moeten houden 
met alle andere levende wezens op onze aardbol" 

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Eén van de 

partijen met een opvallend standpunt ten aanzien van de 

toekomst, corona en duurzaamheid is de Partij voor de 

Dieren. Als enige politieke partij waarschuwt ze al jaren 

hoe onze omgang met de natuur pandemieën als SARS-

COV-2 in de hand werkt. Als enige partij ook staat ze op 

voor een toekomst waarin mens, dier en natuur in harmo-

nie leven zodat dit soort excessen voorkomen worden. 

Anja Dales en Danielle van de Weerd, coördinatoren van 

de werkgroep Achterhoek, vertellen over de belangrijkste 

standpunten van de PvdD en wat de partij kan betekenen 

voor de Achterhoek. 

Gaanderen heeft sinds kort een uit-

vaartcentrum. Aan de Hoofdstraat 

3a, waar tot 2019 cadeauwinkel / 

lunchroom 't Binnen huisde, zijn in 

mei 2020 Dennis Kremer (39) en zijn 

partner Tamara Laarhuis neergestre-

ken om een uitvaartcentrum te be-

ginnen. Eind januari is het geopend. 

 

"We komen uit Doetinchem, waar ik in 

2014 met mijn uitvaartzorgonderne-

ming Uitvaartzorg Kremer ben gestart. 

De stap om in een klein dorp als Gaan-

deren te gaan wonen vonden we best 

spannend maar hebben we als zeer 

positief ervaren," vertelt Dennis. "Het is 

een fijn dorp, we voelen ons hier wel-

kom. Mensen zijn vriendelijk, maken 

een praatje en we hebben veel positie-

ve reacties uit de buurt gehad op ons 

voornemen hier een uitvaartcentrum te 

beginnen." 

 

Een heel uitvaartcentrum voor jezelf  

Uitvaartcentrum Ganderije heeft de 

faciliteiten om één overledene tot aan 

de uitvaart op te baren. "We hebben 

een 24-uurskamer met koffiekamer. De 

nabestaanden krijgen een sleutel. Ze 

kunnen dan op elk gewenst moment bij 

de overledene zijn. Ze hebben de ruim-

te helemaal voor zichzelf. Het centrum 

wordt de hele periode - normaal zo'n 5 

à 6 dagen - alleen door hen gebruikt. 

Die privacy vinden mensen vaak heel 

prettig."  

Ook verzorgt Uitvaartzorg Kremer in-

dien gewenst een condoleanceavond 

en/of koffietafel. Dennis: "De wensen 

van de nabestaanden horen we graag. 

Momenteel is de uitvaart kleiner en 

besloten. Dat daagt ons uit om binnen 

de mogelijkheden creatief te zijn en 

mee te denken om er het beste van te 

maken maar dat doen we uiteraard 

altijd al. Met ons team van vijf mensen 

hebben we daarin veel te bieden." 

 

Levensmissie 

Dennis wist al in zijn jeugd dat hij uit-

vaartondernemer wilde worden. "Toen 

mijn opa rond mijn 12e overleed werd 

mij dat duidelijk. Ik heb eerst in de uit-

vaartverzekering gewerkt, daarna bij 

een landelijke uitvaartorganisatie en 

sinds 2014 heb ik dus mijn eigen onder-

neming." 

Informatie 

De officiële opening van Uitvaartcen-

trum Ganderije is vanwege de huidige 

situatie uitgesteld. Wil je het centrum 

toch al eens bezichtigen of wil je infor-

matie? Neem dan vooral contact op. 

Uitvaartcentrum Ganderije is gevestigd 

aan de Hoofdstraat 3A, 7011 AA Gaan-

deren. Telefoon: 0315-700212 (24 uur 

bereikbaar). ww.uitvaartzorgkremer.nl. 

HSV De Oude IJssel ont-

vangt mooi bedrag van 

Coop Statiegeldactie 

Afgelopen woensdag 16 februari 

heeft Chris Meijer, manager van de 

Coop in Gaanderen, een check ter 

waarde van €289,20 uitgereikt aan 

HSV De Oude IJssel.  

 

Bestuurslid Nico Schenk: "We zijn 

erg blij met het bedrag van de Coop 

Statiegeldactie, waarbij de klanten 

kunnen kiezen om hun statiegeld te 

schenken aan een vereniging. De 

Coop verdubbelt dan het bedrag! 

We hebben hiermee weer extra mid-

delen om in 2021 leuke visactivitei-

ten te organiseren voor kinderen en 

senioren. Er staat van alles op stapel. 

Op deze manier willen we mensen in 

contact brengen met de natuur." 

Info: www.hsvdoij.nl 

SBOG verkoopt paasstollen 
De krokussen bloeien, de vogels 
tjilpen en voor je weet is het Pasen. 
SBOG draagt daar ook dit jaar aan 
bij met de verkoop van paasstollen. 
U een paasbrood, zij extra opbreng-
sten. Bestellen kan tot en met vrij-
dag 12 maart. Een stol van 750 gram 
kost €8,50, van 450 gram €6,00.  
 
Bestellen 
Bestellen kan vanuit Gaanderen, de 
rest van de gemeente Doetinchem en 
de gemeente Oude IJsselstreek.  
Online via de website www.sbo-
gaanderen.nl of direct via één van de 

leden. 
 
Bezorgen 
De bestelling wordt corona-proof 
thuisbezorgd op zaterdag 27 maart. 
SBOG is dankbaar voor uw bestelling 
en wenst u alvast fijne Paasdagen. 

Uitvaartcentrum Ganderije geopend in hartje Gaanderen 
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De volgende  

Gaanderbode 
komt (onder voorbehoud) uit op 

21 april 
Kopij en advertenties  

inzenden kan tot 

16 apr tot 18.00 uur 

Dorpsraad en 

-daad 

Nieuwbouw  

Met regelmaat zijn er inwoners die 

ons vragen hoe het nu zit met de 

nieuw te bouwen woningen in Gaan-

deren. Het woononderzoek heeft dui-

delijk aangegeven waar de behoefte 

zit. 

 

De gemeente buigt zich op dit mo-

ment over de mogelijkheden binnen 

de bebouwde kom. Het gaat dan over 

gemeentegrond aan de Spaarenberg-

straat en de voormalige Augustinus-

school. Binnenkort meer hierover op 

www.dorpsraadgaanderen.nl 

 

Initiatieven van particulieren kunnen 

worden aangemeld bij de omgevings-

kamer via gemeente@doetinchem.nl 

en zijn erg welkom. 

 

Digitale inloop 

Op woensdag 7 april van 19.30 tot 

20.00 organiseren wij weer een in-

loop. Dit keer digitaal. Heb je vragen 

die je ons wilt stellen of ideeën of ge-

dachten die je met ons wilt delen, 

stuur dan een mail naar: 

info@dorpsraadgaanderen.nl. 

 

Dan krijg je van ons een Teams-link 

om tijdens deze inloop even 'binnen 

te kunnen lopen' in het online video-

gesprek. Dat kan zowel op de compu-

ter als met een app op je smartphone.  

 

Koffie moet je deze keer zelf even 

zetten ;-)  

>> Vervolg van pagina 1  

Partij voor de Dieren voor een 

groene, leefbare Achterhoek 

 

zorgen tijdens hete zomers voor ver-

koeling. De PvdD vindt het zeer zorge-

lijk dat er ondanks de klimaatproble-

men zoveel bomen worden gekapt in 

de Achterhoekse gemeenten." 

 

"Overlast van de eikenprocessie-

rups is óók een gevolg van het ver-

dwijnen van soorten." 

 

Biodiversiteit: nodig voor schoon wa-

ter en gewasbestuiving 

Een van de speerpunten van de Partij 

voor de Dieren is het vergroten van de 

biodiversiteit. In Nederland gaat de 

biodiversiteit harder achteruit dan in 

andere landen. Een belangrijke veroor-

zaker hiervan is stikstof. "Maar ook het 

gebruik van landbouwgif en het ver-

bouwen van monoculturen zijn funest 

voor insecten en het bodemleven", 

verklaart Danielle. "Een diverse natuur 

is nodig voor schoon water, bestuiving 

van gewassen en natuurlijke plaagbe-

strijding. Dat we bijvoorbeeld steeds 

meer overlast hebben van de eikenpro-

cessierups is niet alleen een gevolg van 

klimaatverandering, maar ook van het 

verdwijnen van soorten." 

 

Stem voor duurzame verandering  

Al met al hoog tijd dat er wat veran-

dert, vinden Anja en Danielle. Be-

nieuwd naar de concrete plannen van 

de PvdD voor echte veranderingen? 

Lees dan het programma Plan B op 

www.partijvoordedieren.nl. Daar lees 

je ook hoe je actief kunt worden bij een 

werkgroep bij jou in de buurt. 

Werkgroep Achterhoek 

De Werkgroep Achterhoek van de 

Partij voor de Dieren is actief vanuit 

Doetinchem en organiseert allerlei 

activiteiten. "Denk aan lezingen, film-

voorstellingen en politieke cafés", 

licht Anja toe. "Daarnaast gaan we 

regelmatig de straat op om te flyeren 

en zwerfafval op te ruimen."  

Facebook: @pvddachterhoek  

De gemeente Doetinchem wil inwoners 

betrekken bij het opstellen van een visie 

hoe de gemeente van het gas kan worden 

afgesloten. De Dorpsraad Gaanderen is 

daarom gevraagd mee te praten om zo de 

inwoners erbij te kunnen betrekken. De 

huidige vrijwilligers hebben echter al een 

volle agenda, dus: 

 

Heb jij ideeën over de warmtetransitie? 

Kun en wil je de verschillende situaties 

en belangen van de Gaanderense inwo-

ners uitzoeken? Wil je de inwoners repre-

senteren en zo mogelijk betrekken? 

 

Dan ben je van harte welkom om deel te 

nemen namens de Dorpsraad Gaanderen. 

Officieel was de vraag om uiterlijk 11 ja-

nuari aan te melden bij de klankbordgroep 

maar aansluiten is nog steeds mogelijk. 

 

Alleen door samenwerking kunnen we 

ons doel bereiken 

De gemeente realiseert zich dat de warm-

tetransitie alleen gaat lukken door samen 

te werken met een groot aantal lokale en 

regionale partijen. Om die reden is onder 

meer de Dorpsraad uitgenodigd om deel te 

nemen aan de klankbordgroep.  

 

Met deze groep wil de gemeente in 2021 

een aantal malen samenkomen. Je krijgt 

kennis over de warmtetransitie. Je krijgt de 

gelegenheid het ‘perspectief’ van de Gaan-

derense inwoners te delen. Je werkt samen 

om inwoners met verschillende achter-

gronden te bereiken en betrekken. 

 

Net als alle andere gemeenten is ook ge-

meente Doetinchem bezig met het opstel-

len van een ‘Transitievisie Warmte’. Daar-

in beschrijft ze wat geschikte alternatieven 

zijn en wat de meest logische volgorde is 

waarop wijken in de toekomst van het gas 

af gaan. Hoe Doetinchem dus ‘aardgasvrij’ 

kan worden. De visie moet eind 2021 klaar 

zijn. 

 

Interesse 

Als je / u geïnteresseerd bent om deel te 

nemen aan de klankbordgroep, neem dan 

contact op met Johnny Janssen, projectlei-

der duurzaamheid bij de afdeling Leefom-

geving Gemeente Doetinchem.  

 

(0314) 377 232 J.Janssen2@doetinchem.nl 

Wil jij meepraten over aardgasvrij wonen? 

Sinds 3 maart zijn in Gaanderen veel 

winkels en contactberoepen eindelijk 

weer geopend. De zaken die aan de 

bonnetjesactie deelnemen zijn alle-

maal weer actief.  

De  bonnetjesactie zelf staat nog 

even stil tot normaal gewinkeld kan 

worden.  

 

LaVonn Haarmode & Kruitboss 

Open en uitgebreid, zie ook pagina 3.  

 

Pick & Pay 

Bel voor een afspraak Pick & Pay,  

Anneke Bolks: 06-53136292 

 

RM Photographics  

 

Triangel massage 

 

Voetzorg Miranda Veltkamp 

Was alleen voor medische handelingen 

open, nu kun je ook weer terecht voor 

cosmetische pedicurebehandelingen. 

 

Schoenmode Jeannette 

Wij zijn geopend op afspraak. Via tele-

foon 0315-323839 of email  

info@schoenmodejeannette.nl is een 

afspraak in te plannen. 

Bloemenboutique La Fleur 

Wij doen deurverkoop en op bestelling 

 

Drogisterij DA Te Boekhorst 

Nu is ook de salon weer open. 

 

Punte Juwelier - de Meisjes van Punte 

Punte Juwelier 0315-341245 en de 

Meisjes van Punte 0315-200 073 werken 

op afspraak. De optiek is gewoon open. 

 

Lady en Mister W en Lady W lingerie 

Open op afspraak via: 

Lady W: 0315 341134 

Mister W: 0315 346662 

Lady W lingerie: 0315 342492 

 

Shoppz 

Nu ook weer open op afspraak, bel 

0315-323316 of Whatsapp 06-19503306   

 

Deze winkels en praktijken waren al-

door open:  

Bakkerij Tonnie Knippenborg 

DA drogist 

Cindy's Diershop 

Coop Gaanderen 

Snacks van Bouk 

DSR Food 

Kim Klein Sport & Educatie 

Winkels en contactberoepen weer open 
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Beste Gaandernaren,

Het is winter in Gaanderen...

Keal wat is er een onmundig pak snee 
umneer gekommen! Wiej kluunt deur 
et darp en probe-ren netjes oaver et 
trottoir te goan moar doar is geen be-
gin’n an. Um de economie an de draei 
te hollen, wordt alleen de hoofdwea-
gen gestreuid met zalt en hier en doar 
een betje ge-schaafd... de rest van et 
darp mot moar zien hoe ze van huus 
af komp. Het is een hele uitdaging um 
et trottoir te begaon, expeditie mount 
efferest is der niks biej, umdai dan  nog 
een paar ‘Lokals’ metkriegt um oew 
rugzak te dragen. 

Moar goed, tis extreem weer, en biej 
extreem weer wud dringend ‘geadvi-

seerd’ um biej huus te blieven... das 
veur de gemeente een goed excuus 
um gin ene flikker an et infra gebeuren 
te ‘loaten’ doen. Normaal keueren wiej  
zo rond  acht uur deur et darp... moar 
deur de avondklok lopen wiej noe 
rond eatens stiet een rondje... Proa-
ten oaver ‘koetjes en kalfjes’ geet niet 
biej - 15... die stoan allemoal warm 
op stal. Wiej goan ook noar de stal... 
Natte veut, met kolde kloawen, gif 
een snotterbelle an de neuze... Winter 
2021 geet in de boeken... Want tel 
moar met...:

1. Misschien dat de elfstedentocht ‘on 
giet’. Heel freeslaand steet op de kop!! 
De elfsteden-tocht (cultureel erfgoed), 
da mot deurgaon!! En de rest van ons 

dan?  Carnaval, Zwarte 
Cross,  Gaanderense kermis,  
Alle concerten.....?  Kappers 
en horeca....?  Wiej snapt dat 
ut al 25 jaor geleeje is, moar 
mensen tis een raar 2020 en 
2021. FF deurbieten nog, en 
dan  miskien weer met zun 
allen feesten in de zomer! 
Hol nog ff de moed derin. 
En dan nog... niet te verge-
aten... 

2. Schaatsen biej kasteel Slangen-
burg!! Hoe mooi is dat!? Vroeger ginge 
wej met stro in de klompen en een 
rugzakkie op de fietse naor ut kasteel, 
doar ginge wej skaatsen op de gracht, 
met un noodvaart onder ut bruggetje 
deur, met zun alle achter elkaar en 
wel op tiet bukke an-ders kon iej gelijk 
weer naor huus met ut snuutje kapot!... 

 3. Met de gebreide onderboks noar bed-
de... en noa een kwartier al weer uut... 
umdat et kreng gruwlijks kriebelen...

4. Een duik nemmen ‘naakt’ in de 
sneeuw met alleen een muts op. 

5. Stro in de klompen. En..... Stro rum 
in de chocolade melk... Zo kuw nog 
wel ff deur goan... ‘Veur ieder wat wils’

Zo zien wiej alweer de mooien dingen  
veurbiej komme. Foto’s op ut ‘Ge-
sichtsbuch’ van aller-hande sneeuw-
keerls en vrouwluj... Mächtig mooie 
Gaanderense natuur of de markante 
kerk biej zonsondergang... Eigenluk 
bunt wej toch  beveurrecht um hier te 
wonen... met of zonder sneeuw...

Oja, en beste Gaanderenaren, 
veag niet alleen oaw eigen stroatje 
schoon... help mekaar and blief gedul-
dig!! Aju. Tut de volgende.

Winter in Gaanderen 

LaVonn heeft de lockdown een positieve draai gegeven: 
uitbreiding naar Well-being

LaVonn Haarmode is blij dat 
sinds 3 maart de deur weer 

open is. Ze misten de afgelopen 
maanden hun klanten en ook de 
financiële gevolgen van de sluiting 
zijn groot. Toch is kapster Yvonne 
van Laak - dit jaar al dertig jaar met 
haar salon in Gaanderen - positief 
gebleven. Ze heeft de afgelopen 
tijd zelfs plannen van de grond ge-
kregen om uit te breiden. 

“Een gewaagde stap maar nu is mijn 
kans,” vertelt ze. “Je kunt ook naar de 
positieve mogelijkheden kijken. Door 
de sluiting had ik meer tijd om iets te 
gaan doen met plannen die ik al jaren 
koester. Daar was nooit tijd voor om-
dat ik maar dóór ging.” 

Centrum voor well-being: innerlijk en 
uiterlijk
Daarom heeft Yvonne de stoute 
schoenen aangetrokken, het pand 
naast de kapsalon gehuurd en is bezig 
een heel nieuw concept neer te zetten: 

Well-being by LaVonn. “We worden 
een cen-trum voor het welzijn van 
de mens,” legt Yvonne enthousiast 
uit. “Je kunt hier straks terecht voor 
ontspanning en bewustzijn voor het 
innerlijke en uiterlijke van de mens. Er 
zijn ruimtes voor allerlei soorten be-
handelingen. Onder andere acces bars 
behandeling, healing, nagelstylis-te, 
permanente wenkbrauwen en ook 
een health concept met onder andere 
Balance oil met Omega 3 en supple-
mentbehoeften.”

Kruitboss voor heren ook uitgebreid
Ook Mart van ‘Kruitboss voor jongens 
en heren’ heeft nu een nieuwe, grotere 
werkplek. Ook is het team van LaVonn 
uitgebreid. Inge Bisselink is het team 

komen versterken. Ze heeft voor-heen 
gewerkt bij Ivo Kaal ook aan de Hoofd-
straat. Inge stelt zich voor: “Ik woon 
in Zeddam. Ik ben kapster en schoon-
heidsspecialiste en zit al ruim 30 jaar in 
het vak. Door verschillende cur-sussen 
te blijven volgen voor allebei blijf ik up 
to date!! Vind het altijd nog een uit-
daging om nieuwe, creatieve kapsels 
te maken en te adviseren over huid 
en haar! Graag zie ik jullie bij ons in de 
salon!”

En er zijn op het moment nog 2 werk-
plekken te huur voor enthousiaste 
zzp-ers die in het Well-being concept 
passen en een eigen werkplek zoeken. 
Daarnaast is er mogelijk om de ruimte 
te huren voor een workshop of lezing.

Kivada Gaanderen zelfstandig verder onder eigen stichting!
Goed nieuws voor alle kinde-

ren uit Gaanderen: de nieuwe 
stichting Kivada Gaanderen conti-
nu-eert de kindervakantiedagen 
die in de laatste week van de zo-
mervakantie worden gehouden.  

Waarom is de stichting Kivada 
Gaanderen in het leven geroepen? 
Om de Kivada in Gaanderen te kun-
nen blijven organiseren, heeft het 
organisatiecomité (OC) be-sloten 
een eigen stichting op te richten. Wij 
vinden het van grote meerwaarde 
om de Kivada in Gaanderen te blijven 
organiseren. Dit om alle kinderen uit 
Gaanderen drie fantastische dagen 
in de zomervakantie te bieden en om 
tieners de kans te geven om maat-
schappelijk betrokken te zijn en zich 
in te zetten voor het dorp. De nieuwe 
stichting staat in de startblokken om 
ook in 2021 weer fantastische dagen 
te organiseren. Coen Stevens heeft in 
de afgelopen jaren een enthou-siast 

team vrijwilligers om zich heen verza-
meld, met vele verschillende achter-
gronden vullen ze elkaar mooi aan. 
Deze vrijwilligers met veel ervaring 
vanuit eerdere Kivada’s tekenen voor 
een mooie Kivada 2021!   

Kivada  2021 
We baalden onwijs dat afgelopen jaar 
de Kivada niet door kon gaan. Hope-
lijk hebben de kinderen van Gaande-
ren zelf mooie hutten gebouwd in de 
achtertuin!
Een voordeel is wel dat we de voorbe-
reidingen kunnen doorschuiven naar 
de volgende Kivada. De Kivada van dit 
jaar zal in teken staan van een groot 
probleem die zich voordoet op de 
boerderij....
Noteer alvast: de Kivada is dit jaar op 
23, 24 en 25 augustus! 
Wij zijn altijd op zoek naar jonge-
ren die graag willen helpen met het 
begeleiden van een groep. Wil je als 
vrijwilligers dit jaar (weer) meedoen? 

Mail dan je naam, adresgegevens, 
telefoonnum-mer en geboortedatum 
naar vrijwilliger@kivadagaanderen.nl 

Hoe kunnen inwoners van Gaande-
ren de stichting Kivada Gaanderen 
helpen?
Mensen die de Kivada een warm 
hart toedragen kunnen ons steunen 
door een (klein) bedrag te doneren. 
Dit kan overgemaakt worden op het 
bankrekeningnummer van de Stich-
ting Kivada Gaanderen: NL 39 RBRB 
0205 0829 39 onder vermelding 
van donatie Kivada. Hiervan 
kunnen wij materiaal kopen, 
tenten, spellen of de bekende 
Kivada limonade. Ook onder-
nemers kunnen ons steunen. 
Dit door de Kivada te sponse-
ren met een (eenmalige) gift 
of (bruikbare)middelen, zoals 
fruit, krentenbollen of goede 
pallets. Denkt u wat voor ons te 
kunnen betekenen, dan horen 

wij dat graag. Contact opnemen kan 
door te mailen naar  
info@kivadagaanderen.nl 
Heeft u nog vragen of wilt u juist meer 
weten? U kan altijd contact met ons 
opnemen. Hieronder onze contactge-
gevens.   

Stichting Kivada Gaanderen | Pelgrim-
straat 59a | 7011 BJ Gaanderen
 Info@kivadagaanderen.nl | KvK: 
80733433 | NL 39 RBRB 0205 0829 39

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



 

Gaanderhuus in de Gaanderbode 
Openingstijden  

(Let op: tijdens lockdown 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   

De wekelijkse activiteiten in Gaanderen gaan grotendeels niet 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 

Het Gaanderhuus is nog gesloten maar 

we houden graag contact met onze 

gasten. Afgelopen periode hebben 

onze vrijwilligers de mensen een kort 

bezoekje gebracht en tijdens een 

voordeur gesprek een potje blauwe 

druifjes overhandigd. We hebben veel 

mooie bedankjes en kaartjes gekregen. 

Dank je wel hiervoor lieve mensen. 

Uitvaartzorg Kremer en Uitvaartcentrum Ganderije 
Ongeacht of en waar u verzekerd bent. 

Bel voor meer informatie, het vastleggen van  

de wensen of het melden van een overlijden. 

0315-700212  |  Hoofdstraat 3 Gaanderen  |  www.uitvaartzorgkremer.nl 

 

Hengelsportvereniging  

De Oude IJssel Gaanderen 
www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl 

 

Bestel op dsrfood.nl / bel 06-41816444 in Gaanderen 

PAASBRUNCH IN A BOX (VANAF 2 PERSONEN) 
Binnenkort is het Pasen. We kunnen nog niet 
veel, maar thuis kunnen we het wel gezellig 
maken met deze paasbrunch. Inhoud: harde 
en zachte broodjes, kaas, vleeswaren, boter, 
jam, kipwrap, fruitsalade,  jus d’orange, 
paasstol, yoghurt/dessert en paaschocolade.  
Prijs: € 30,00 (2 pers). Flesje prosecco (20cl): €4,50. 

Adverteren in de Gaanderbode? 

 

Circa 2400 exemplaren. 

Huis-aan-huis bezorgd.  

Acht keer per jaar.  

 

Meer informatie? 

www.gaanderbode.nl 

gaanderbode@gmail.com 

Dinsdag 6 april: RUILUURTJE 
 Iedere eerste 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. 
 

Natuurlijk zien we jullie graag weer op 

dinsdag 6 april. 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE 

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE 

Zaterdag 20 maart zijn we open van 

9.00 tot 11.00 uur in verband met de 

landelijke opschoondag. 

 

Al wandelend verzamelen we afval 

waardoor we samen een schonere 

buurt krijgen.  

 

In Gaanderen is de Zwerfaf-

valbrigade Gaanderen actief 

(Facebook: Zwerfafvalbriga-

de Gaanderen). Zij lopen 

elke laatste zaterdag van de 

maand om afval op te rui-

men. Leden van de brigade 

zullen aanwezig zijn en tips geven. 

Ook wandelen ze een route waaraan je 

kunt deelnemen. Wij zorgen voor vuil-

niszakken, handschoenen en iets lek-

kers voor onderweg. Kom en wandel 

ook gezellig mee!  

Zaterdag 20 maart:  

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 

Met het SPELSPEL leer je 

vlotter woorden (her)kennen. 

Hilarisch, spannend en 

eenvoudig te spelen.  

www.hetleeslab.nl 



 

Happy Stones:  

kleurrijke verrassing 

op je pad 
Je kunt ze zomaar tegenkomen in het 

dorp. Kleine glanzende gekleurde ste-

nen. Ze worden Happy Stones genoemd 

en zijn geschilderd door een onbekende. 

Of misschien wel een bekende. Maar dat 

weet je niet, want deze mysterieuze ca-

deautjes worden stiekem neergelegd 

voor een ander om te vinden.  

 

Heb jij een steen gevonden? Je mag hem 

houden en een mooi plekje geven, maar 

je mag hem ook weer voor iemand an-

ders verstoppen om te vinden.  

 

Zelf kun je ze ook maken en neerleggen 

voor anderen. Er is een Facebookgroep 

met informatie: Happy Stones 0314 

Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan. 

Nu heb ik veel vrije tijd, dus moest er 

een hobby bijkomen. We wonen in 

Terborg en dat is een prachtige stad, ja 

ja want we hebben stadsrechten. 

 

Al wandelend en fietsend door de 

Achterhoek kwam ik op het idee om het 

afval weg te halen langs de kant van de 

weg. Een grijper van de Lidl en een 

plastic tasje in de fietstas en wanneer 

het zakje vol was in de afvalbak die er 

ruimschoots aanwezig zijn in de 

Achterhoek.  

 

Ik hoorde dat er in Gaanderen een 

groep was die elke laatste zaterdag van 

de maand zwerfafval ging ophalen. 

Daar hoor ik nu ook bij. Gewapend met 

een grijpstok in een mooi jackje van 

Gaanderen grijp ik enthousiast naar elk 

stukje afval. 

 

Er is me beloofd, dat na de pandemie, 

we na afloop een lekker bakje koffie 

gaan drinken. Wordt het nog gezelliger. 

Intussen raak ik een beetje verslaafd. 

Als het mooi weer is, pak ik de fiets en 

ga met de grijpstok van Gaanderen de 

wegen langs om het afval weer te 

droppen in mijn fietstas en vervolgens 

een afvalbak. Vaak staat er een bankje 

bij waar ik dan geniet van de schone 

omgeving. Wel ontdek ik dat  ik met 

andere ogen naar de weg ga kijken. Zit 

ik nu in de auto dan kijk ik wat er ligt. 

Het begint dan de kriebelen, want 

eigenlijk wil ik stoppen en rapen. 

Gelukkig zit er iemand naast mij (mijn 

man) die verstandig is en zorgt dat we 

niet stoppen. 

 

Wat 'fijn' eigenlijk dat er mensen zijn die 

rommel maken langs de weg en in de 

natuur. Zo kan ik mijn hobby in stand 

houden. Daarna genieten van de schone 

berm als ik er weer langs kom en trots 

zijn. Heel misschien heb ik wel een paar 

dieren ermee gered. Een vogel met een 

mondkapje aan zijn poot, een egeltje 

met zijn kopje vast in een blikje, een ree 

met glas in zijn poot. Wie weet is dat 

voorkomen door mijn hobby. 

 

Het is ook een hobby die niet stil hoeft 

te liggen in de coronatijd. Zoekt u een 

hobby, loop een keer mee met 

Gaanderen (altijd welkom om 9 uur bij 

het Gaanderhuis de laatste zaterdag 

van de maand) of probeer het zelf een 

keer. Op de fiets of wandelend. 

 

Margot van Beest 

 

Zaterdag 20  maart 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 

Doe ook mee! Wij lopen van 9.00 - 

11.00 uur samen met het Gaanderhuus. 

Kom ook!  

 

Contact: 

zwerfafvalgaanderen@gmail.com 

06 51438555  ---  Facebookpagina:  

Zwerfafvalbrigade Gaanderen  

Afval, hoera 

Op de foto's: leden van de Zwerfafvalbri-

gade Gaanderen. "Niets is ons te gek. Dat 

ene blikje moet en zal in de zak ;-)" 
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In Amerika zijn door Corona meer 

doden gevallen dan Amerikaanse 

soldaten in de: "Eerste plus Tweede 

Wereldoorlog... en de Vietnamoor-

log samen!" De "President of Ameri-

ca" doet hier vrij theatraal zielig 

over... Damn!! Wat een in en in 

slechte vergelijking!! 

 

In  de Eerste plus Tweede Wereldoor-

log en de Vietnamoorlog waren het 

allemaal gezonde frisse jonge en niet 

te vergeten... goed getrainde man-

nen en vrouwen die door een 

"President of America" naar het 

slachtveld zijn gestuurd en daar hun 

leven gaven voor onze vrijheid, of in 

Vietnam voor hun overtuiging dat het 

communisme verjaagd moest wor-

den, en zij stierven niet aan een virus 

maar aan bommen, kogels of grana-

ten, honger, bevriezing, uitputting of 

iets anders vreselijks. Verdere discus-

sie overbodig... Dood is dood... hoe 

zinvol of nutteloos het ook was.... (En 

dan hebben we het nog niet eens 

over het aantal burger doden veroor-

zaakt door dit geweld.) 

 

De sterfgevallen door Corona in 

Amerika zijn voor het overgrote deel 

veroorzaakt door het coronavirus in 

combinatie met enorm overgewicht 

c.q. obesitas dan wel zwakke gezond-

heid, meestal veroorzaakt door de 

westerse moordende overdaadcul-

tuur... en natuurlijk een soort van 

toegeven aan de verleiding. Non zelf-

beheersing in het "yummie yummie" 

eetpatroon van deze perso-

nen!!...  Een pakje Marlboro 

per dag erbij  doet ook wonde-

ren... 

 

Notabene een 'Duitse' minister 

zei over de Corona: "Wir brau-

chen ein Plan... und kein Cha-

os..." Dat is taal die gesproken 

wordt in het militaire milieu... Net als 

"If you tell people where to go, but 

not how to get there, you'll be 

amazed at the results...." 

 

"Aju". 

"Als je jong blijft word je nooit oud genoeg om te sterven"... 

Door Jos Salemink 

Winterpret 
We hebben onze portie sneeuw en ijs deze winter wel weer gehad! Hoe lastig de kou, 

de gladde wegen en de ingesneeuwde deuren, poorten en auto's ook mochten zijn, we 

hebben er ook veel plezier aan kunnen beleven.  
 

De Gaanderbode kreeg deze twee mooie foto's toegestuurd. Links: sneeuw- en ijspret 

in het Akkermansbeekpark, waar zelfs een mooi klein ijsbaantje was.  

Veel ondernemers hebben (grote) 

financiële problemen door de corona-

crisis. Daarom is het juist nu voor cri-

minelen interessant om in een nood-

lijdende onderneming te investeren. 

Ze bieden ondernemers in nood een 

‘reddingsplan’ met snel contant geld, 

wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit 

het vervolgens lastig ontsnappen is. 

Denk hierbij aan geldbedragen in ruil 

voor het ter beschikking stellen van 

bedrijfsruimten, je diensten, je voer-

tuig of zelfs je onderneming. 

Ook als je niet weet wat er met jouw 

bedrijf gebeurt, kun je juridisch aan-

sprakelijk worden gesteld voor strafba-

re feiten die in jouw pand of onder de 

vlag van jouw onderneming gepleegd 

worden. Je pand kan worden gesloten 

en de vergunning ingetrokken. Ook 

deinzen criminelen niet terug voor ge-

weld en bedreiging. Bedenk altijd: je 

kunt maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen ongevraagd jouw 

bedrijf binnen of nemen ze telefonisch 

contact met je op? 

- Noteer kentekens of telefoonnummer 

en onthoud bij een fysiek bezoek 

hoe de mensen eruitzien. 

- Vraag rond bij ondernemingen in de 

omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook 

al bij de buren geweest? 

- Overleg met de wijkagent. 

Wil je gaan samenwerken met een 

investeerder of jouw bedrijf verkopen? 

- Lijkt het aanbod te mooi om waar te 

zijn, dan is het dat waarschijnlijk 

ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod 

resoluut af en maak duidelijk dat je 

geen zaken doet met degene die 

het aanbiedt. 

- Lees de kleine lettertjes, waar teken 

je exact voor? 

- Accepteer nooit contante betalingen. 

- Vraag om het originele identiteitsbe-

wijs en maak een foto/kopie. 

- Is de investeerder een bedrijf? Vraag 

bij de Kamer van Koophandel ge-

gevens op of kijk of het bedrijf een 

website heeft. 

- De overheid heeft verschillende 

steunmaatregelen voor onderne-

mers gerealiseerd. Wees terughou-

dend met het inschakelen van tus-

senpersonen die je tegen betaling 

of onduidelijke voorwaarden hel-

pen bij het regelen van deze steun. 

Vraag bij de gemeente en het UWV 

na wat er voor jou mogelijk is. Voor 

een overzicht van de steunmaatre-

gelen kijk je op de website van de 

rijksoverheid. 

En als je het niet vertrouwt? 

Zie je verdachte situaties in jouw omge-

ving, herken je de signalen die worden 

beschreven of ben je benaderd door 

criminelen? Meld dit dan bij de politie 

bij de wijkagent of via 0900-8844. Ano-

niem melden kan bij Meld Misdaad 

Anoniem via 0800-7000 of op of 

www.meldmisdaadanoniem.nl.  

Ondernemer in zwaar weer?  

Wees - juist nu - voorzichtig voor 'redder in de nood' 



De Gaanderbode Jaargang 5 nr 2 maart 2021 7

Colofon
 
Uitgave
De Gaanderbode is een uitgave van 
Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie 
Astrid van Beveren
Met redactionele bijdragen van
Dennis Centen, Jos Salemink,  
Margo van Beest, Stef Veldkamp
Vormgeving 
Natasja Venhorst
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
 
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.

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

Gaanderbalie: De Gaanderbalie is op maandagavond van 17.00 - 18.30 
uur open op afspraak. Maak een afspraak via gaanderen@buurtplein.nl 

of 0314 - 760 142.

Chatten
Ook kun je ‘s avonds via de website 
van het Buurtplein chatten met een 
buurtcoach. Dat kan ook anoniem als 
je dat wilt. Dit kan op dinsdag, woens-
dag en vrijdag van 20.00 - 21.00 uur
Bovendien zit er op alle werkdagen een 
medewerker die de chat overdag tus-
sen 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 
uur beantwoordt.

Afspraak maken op De Trefkuul
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om 
een afspraak te maken met jouw eigen 
buurtcoach of jeugd- en gezinswerker 
op het wijkcentrum.

Inloop
Op het hoofdkantoor, locatie Berg-
zicht (Terborgseweg 21, Doetinchem) 
kun je elke werkdag tussen 08.30 - 
12.00 uur binnenlopen als je dat fijner 
vindt. Je hoeft hiervoor geen afspraak 
te maken. 

Bellen en mailen
Buurtplein werkt met een centrale bu-
reaudienst. Dit houdt in dat ze centraal 

alle vragen verzamelen en onderbren-
gen bij diegene die jou het beste en 
het snelst kan helpen. Je kunt ze onder 
andere bereiken via het algemene 
telefoonnummer (0314 - 34 19 19), het 
contactformulier van de website of het 
algemene mailadres 
(info@buurtplein.nl). 

Formulieren Café op afspraak
De vrijwilligers zijn op de hoogte van 
de wetten en regels die er in Nederland 
zijn. Ze kunnen je helpen uitzoeken 
voor welke voorzieningen je misschien 
in aanmerking komt. Je kunt er terecht 
voor het aanvragen van voorzieningen, 
zoals het Meedoen arrangement en 
kwijtschelding belastingen. Daarnaast 
kunnen ze je helpen met ordenen 
van post. Het Formulieren Café is op 
afspraak te bezoeken in De Trefkuul in 
Gaanderen via 
0314 - 760 142 of 
gaanderen@buurtplein.nl.

Meer informatie
https://www.buurtplein.nl/buurt/oost/
gaanderen

Wedstrijddata van Hengelsport-
vereniging De Oude IJssel

De wedstrijddatums voor 2021 
zijn bekend. Ze zijn ook te vin-

den op de website www.hsvdoij.nl.  

Eierwedstrijd:  28  maart, bij  Sluis 
de Pol van 09:00 tot 11:00 uur, vrije 
hengel, inleggeld € 3,00, prijzen: 
Eieren en iets extra’s!,  om 08:00 uur 
verzamelen, lootje trekken en naar 
de visstek gaan.

Onderlinge wedstrijden
1ste  Onderlinge wedstrijd: 02 Mei, alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok, inleggeld  
€ 20,00, om 07:00 uur verzamelen, lootje 
trekken en naar de visstek gaan.
2de  Onderlinge wedstrijd: 16 Mei,  alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok,  om 07:00 
uur verzamelen, lootje trekken en naar 
de visstek gaan.
3de  Onderlinge wedstrijd : 30 Mei, alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok, om 07:00 
uur verzamelen, lootje trekken en naar 

de visstek gaan.
4de  Onderlinge wedstrijd: 13 Juni,  alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol  van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok, om 07:00 uur 
verzamelen, lootje trekken en naar de 
visstek gaan. 
5de Onderlinge wedstrijd:  27 Juni, alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok,  om 07:00 
uur verzamelen, lootje trekken en naar 
de visstek gaan.
6de Onderlinge wedstrijd:  11 Juli,  alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok, om 07:00 uur 
verzamelen, lootje trekken en naar de 
visstek gaan.
7de Onderlinge wedstrijd: 05 Sept. alleen 
voor leden, bij Sluis De Pol van 08:00 tot 
11:00 uur, alleen vaste stok, om 07:00 uur 
verzamelen, lootje trekken en naar de 
visstek gaan.
8ste Onderlinge wedstrijd: 19 Sept.  
alleen voor leden, bij sluis De Pol van 
08:00 tot 11:00 uur, alleen vaste stok, om 
07:00 uur verzamelen, lootje trekken en 
naar de visstek gaan.

Bikkelwedstrijden
1ste Bikkel wedstrijd: 03 Oktober, bij 
Sluis De Pol van 09:00 tot 12:00 uur, 
vrije hengel, inleggeld € 10,00, om 
08:00 uur verzamelen, lootje trekken 
en naar de visstek gaan. 
2de Bikkel wedstrijd: 17 Oktober, bij 
Sluis De Pol van 09:00 tot 12:00 uur, 
vrije hengel, om 08:00 uur verzamelen, 
lootje trekken en naar de visstek gaan.
3de Bikkel wedstrijd: 31 Oktober, bij 
Sluis De Pol van 09:00 tot 12:00 uur, 
vrije hengel, om 08:00 uur verzamelen, 
lootje trekken en naar de visstek gaan.
4de Bikkel wedstrijd: 07 November, bij 
Sluis De Pol van 09:00 tot 12:00 uur, 
vrije hengel, om 08:00 uur verzamelen, 
lootje trekken en naar de visstek gaan.

Meer informatie en opgeven
Opgave van deelname via  
info@hsvdoij.nl of op de ledenverga-
dering,  alle informatie staat ook op  
de website www.hsvdoij.nl  zie  
‘wedstrijden’ en ‘reglement’.  

Overzicht 
komende vieringen  
Sint Martinuskerk 

– Gaanderen
Zaterdag 20 maart 19.00 uur: 
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw 
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding  van Ben Simmes

Zaterdag 27 maart 18.00 uur:
Inspiratieviering Palmpasen.
Speciaal voor gezinnen met jonge 
kinderen.
De zang in deze viering wordt ver-
zorgd door 4 zangers van de Ulftse 
Nachtegalen onder leiding van Ben 
Simmes

Zondag 28 maart 9.30 uur: 
Eucharistieviering Passie zondag.
Voorgangers Pastoor H. Pauw en 
Paulus Tilma
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding van Ben Simmes

Vrijdag 2 April 15.00 uur Kruisweg 
in de Open Lucht.

Zondag 4 april  9.30 uur Hoogfeest 
van Pasen
Voorgangers Pastoor H. Pauw en 
Paulus Tilma
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding  van Ben Simmes

Zondag 11 april 9.30 uur  
Inspiratieviering
Voorgangers Parochianen

Zaterdag 17 april 19.00 uur:  
Eucharistieviering
Voorgangers Pastoor H. Pauw en 
Paulus Tilma
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding  van Ben Simmes

Zondag 25 april 9.30 uur:  
Eucharustieviering
Voorganger Pastoor H. Pauw 
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding  van Ben Simmes

Zondag 2 mei 9.30 uur:   
Eucharistieviering
Voorgangers Pastoor H. Pauw en 
Paulus Tilma
De zang wordt verzorgd door 
enkele leden van het gemengd koor 
onder leiding  van Ben Simmes

U bent allen van harte welkom, 
maar het blijft noodzakelijk dat u 
zich vooraf aanmeldt wanneer u een 
van deze vieringen wilt bijwonen. 
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.  U kunt zich op 
de volgende manieren aanmelden:
•  Telefonisch: 0315-323223, b.g.g. 

0315-324852  
dinsdag 09.30 – 10.30 of  
donderdag 14.00 – 15.00 uur.

•  Door een e-mail te sturen naar 
rkgaanderen@mlparochie.nl

Thuis meevieren (luisteren) kan 
via www.kerkomroep.nl of via 
livestream: meeluisteren en mee-
kijken via internet. U gaat hiervoor 
naar youtube. Daar typt u in de zoek-
balk in: sintmartinusgaanderenlive-
dienst  plus de datum van die dag.

Buurtplein is - ook nu - 
op meerdere manieren bereikbaar
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Wijknetwerk Gaanderen 

Ook in Gaanderen komt soms overlast voor. 

Verschillende vormen van overlast worden met 

enige regelmaat besproken in het wijknetwerk 

Gaanderen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

overlast rond verkeer, parkeren, zwerfvuil, 

speeltuinen, burenoverlast of (hang)jeugd. Hoe 

gaat zo’n melding in zijn werk en is één melding 

voldoende om de overlast te verminderen? Lees 

hieronder hoe het melden van overlast bij de 

politie verloopt. 

 

U belt met de politie om een melding door te 

geven van overlast en wat dan……… 

 

Als u belt met de politie via 0900-8844 komt het 

telefoontje van u terug bij het Politie Service 

Centrum (PSC). Hier zitten burgers, die in dienst 

zijn bij de politie, maar geen politie achtergrond 

hebben. Zij hebben de opdracht om de tele-

foontjes te filteren op belangrijkheid. Zij probe-

ren in eerste instantie de beller/melder zelf te 

helpen. Dat scheelt tijd en inzet. Mocht de colle-

ga van het PSC het niet zelf kunnen afhandelen, 

dan stuurt hij/zij de melding naar de meldkamer 

als de melding voldoet aan bepaalde criteria. 

Het kan ook zijn dat de melding direct wordt 

doorgestuurd naar het Team Achterhoek West. 

De melding komt dan in de postbak van het be-

treffende cluster. 

Achterhoek West telt 4 clusters: Doetinchem, 

Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek. 

 

Cluster Doetinchem en meldkamer 

Als uw melding naar dit team wordt gestuurd, 

dan wordt deze opgepakt door de op dat mo-

ment aanwezige personen, of wordt de melding 

doorgestuurd naar bijvoorbeeld de wijkagent of 

een ander, die vervolgens contact opneemt met 

de melder. 

 

Als uw melding direct wordt doorgezet naar de 

meldkamer, dan stuurt de centralist een politie-

auto ter plaatse om de melding (overlast) te 

beoordelen en daar waar mogelijk in te grijpen. 

Bij overlastmeldingen moet de politie ook zelf 

de overlast constateren, om er iets aan te kun-

nen doen. 

  

Belangrijk: Meldt elke overlast opnieuw! 

Het is niet zo dat als er eenmaal is gebeld over 

een overlastplek dat dit dan in lengten van da-

gen in de surveillanceronde wordt meegeno-

men. Het is van belang dat bij iedere nieuwe 

overlastervaring, ook op dezelfde plek, opnieuw 

wordt gebeld met de politie. Het liefst ook door 

verschillende mensen, als er meerdere mensen 

last hebben. 

Nadat er vaker is gebeld kan het zijn dat de 

wijkagent een afspraak op locatie maakt en een 

werkopdracht maakt voor de andere politie-

mensen uit het cluster, waar de overlast speelt. 

In dat geval krijgen de collega’s opdracht om de 

overlast plek (dagelijks) mee te nemen tijdens 

hun surveillance. 

Het is dus van belang dat er telkens opnieuw 
wordt gebeld als er sprake is van overlast, zodat 
wij ook inzicht krijgen in de mate van overlast. 
Op deze manier hopen wij met uw hulp de over-
last tot een minimum te beperken of zelfs op te 
lossen. 

Overlast en dan? 

 KLEURRIJK GAANDEREN presenteert 
 

Struisvogels in volle vaart 
 
Een heel sterk beeld, en technisch hoogstandje. Om 

het hele beeld op een paar ‘fragiele’ poten te laten 

rusten, en daar in te slagen, moet je van hoge huize 

komen.  

Netty de Weerd-Armbrust 
 
Netty is een veelzijdig kunste-
naar die in de loop van haar 
leven veel terreinen in de kunst 
verkend heeft. Haar inspiratie-
bron zijn mensen en dieren. 
 
Tijdens een kunstroute wil ze 
beelden laten zien. Deze beel-
den drukken beleving uit, zijn 
niet persé natuurgetrouw. 
Beelden in steen zijn meer ge-
abstraheerd.  
 
Sommige beelden worden in 
brons gegoten. Ze zorgt zelf 
voor het maken van de mal en 

het holle wasmodel en voor het afwerken en 
patineren van de brons gegoten beelden. 
 
Zij maakt ook beelden in opdracht. Voor con-

tact kun je mailen naar  

nettyarmbrust@hotmail.nl  

Elk voorjaar, vanaf eind februari tot 

ongeveer half april, vindt de padden-

trek langs de hele Watertapweg plaats.  

 

Op weg vanuit onze unieke stuifduinen 

naar het water, waar ze als paddenvisje 

zijn geboren en als klein padje het wa-

ter verlieten. Met name als de gemid-

delde temperatuur een aantal dagen 

zo’n 8-10 graden is en de luchtvochtig-

heid hoog, trekken ze bij voorkeur ’s 

avonds naar het water. Zij steken dan 

soms massaal de weg over en worden 

vaak overreden door auto’s.  

 

Voor het derde jaar heeft de padden-

werkgroep (10 vrijwilligers) een scherm 

geplaatst over een lengte van 150 me-

ter en worden de padden in emmers 

opgevangen en veilig overgezet naar de 

waterkant. De resultaten geven wij da-

gelijks door aan de RAVON 

(kennisorganisatie voor reptielen, amfi-

bieën en vissen) Door hier aan mee te 

doen redden wij niet alleen onze pad-

den aan de Watertapweg, maar dragen 

ook bij aan het monitoringsonderzoek, 

zodat er goed inzicht is en goede advie-

zen gegeven kunnen worden bij be-

scherming en inrichting.  

 

Vorig jaar hebben wij over 150 meter 

zo’n 600 padden overgezet en onze 

inschatting is, dat langs de hele Water-

tapweg het wel eens om duizenden 

padden kan gaan. Daarom fijn als wij in 

deze periode deze weg zoveel mogelijk 

mijden en onze snelheid aanpassen. Wij 

redden er veel padden mee.  

Werkgroep padden  

Contactpersoon Stef Veldkamp 

Paddentrek Watertapweg volop aan de gang 


