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Crowdfundingactie voor Noah's Art Design
"Help Noah's Ark verder te varen"
Heel Gaanderen - en omstreken - werd vorige week
opgeschrikt door een enorme brand, middenin het
dorp. We hadden het er nog dagenlang over met
elkaar. Meubelmakerij Noah's Ark Design is volledig in de as gelegd.

Voor veel Gaandernaren bleken het bedrijf, de eigenaar en zijn medewerkers onbekend. Dat blijkt
behoorlijk onterecht.
Noah's Ark Design is een meubelmakerij waar in 5
jaar tijd met hart en ziel gewerkt is aan een betere

leefomgeving en duurzame producten. Het was
een bedrijf met oog voor de maatschappij, milieu
en kwaliteit. Een enthousiaste werkgever die met
plezier meewerkte aan re-integratie van zijn werknemers zodat deze mensen, met afstand tot de
arbeidsmarkt, een nieuwe start konden maken.

In Gaanderen klopte een, voor velen onzichtbaar, hart. Materieel is het afgebrand maar de mensen die het deden
kloppen, hun liefde, passie en idealen
staan nog overeind. Ze hebben een zware slag gehad en hebben veel te verwerken. Maar ze willen ook verder. Datgene
waar de eigenaar van het bedrijf, Alex,
voor stond wil hij blijven doen. In welke
vorm dan ook. Wij, dorpsgenoten, kunnen er op allerlei manieren mee omgaan.
Wegkijken. Mopperen. Oordelen. Maar je
kunt ook iets bijdragen. Hoe klein ook.
Iedereen maakt zelf die keus. Ben je met
hen begaan, wil je op welke manier ook
iets bijdragen, het maakt niet uit hoe
klein of groot, dan kan dat in elk geval
door een financiële donatie. Ze zijn ermee geholpen. Op www.gaanderbode.nl
vind je de link naar de Go Fund Me website waar je simpel iets kunt overmaken.
Astrid van Beveren en Geke Veldhuizen

Rijksweg gaat wéér dicht: opnieuw omrijden
Het Gaanderense gedeelte van de
Rijksweg krijgt de komende maanden in delen een nieuwe asfaltlaag.
Dat betekent dat het verkeer van
25 mei tot 9 juli in drie fasen gedeeltelijk - alweer - wordt omgeleid.

Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid over de N317 tussen Doetinchem en Etten. Fietsverkeer wordt
veilig langs de werkzaamheden geleid.
Bestemmingsverkeer wordt in delen

via een alternatieve route door het
dorp geleid.

Ketting Kledingruil, wat is dat?

Per fase volgen details te zijner tijd.
Meer informatie over de omleidingen staat op pagina 2.

Kleding ruilen op een corona-proof,
ontspannen manier. Al heel populair
in Nederland. Nu ook in Gaanderen!
Lees er meer over op pagina 4

22 april nationale zaaidag: Bloemen zaaien
voor bestuivers
Barbecue pakketten
Onze pakketten zijn te bestellen vanaf 10 personen en
worden compleet geleverd inclusief salades, brood,
borden, bestek en een gas-barbecue.
Bestel online! Geen gedoe, alleen genieten!
- Populair € 11,95 - meest verkocht!
- Luxe € 15,50 - voor als 't wat luxer mag
- Vegetarisch € 15,50

- Kinderpakket € 7,50
- Halal € 13,95

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

Met tienduizenden
mensen tegelijk
biologische bloemen voor bijen inzaaien. Tuinen, balkonnetjes, dakterrassen, boomspiegels: volplempen die handel! Extra
zaaien: broodnodig voor bestuivers!
Zakjes met zaadjes zijn gratis op te
halen. Doe je mee? Zie pagina 6
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Winkels mogen elke zondag open
De gemeente Doetinchem heeft
besloten dat winkels, net als inmiddels in de meeste gemeenten van
het land, elke zondag open mogen.
Uitzondering zijn de feestdagen:
Nieuwjaarsdag, Eerste Paas-, Pinkeren Kerstdag. De toegestane ope-

Nieuwbouw in
Gaanderen
Als Dorpsraad Gaanderen willen
we graag als verbinder optreden
omtrent nieuwe woningen in
Gaanderen. Het gaat hier om
nieuw te bouwen woningen
binnen de bebouwde kom.
Helaas zijn de regels voor het
buitengebied nog niet helemaal
duidelijk vastgesteld.

ningstijden zijn van 7.00 t/m 22.00
uur.

grotere plaatsen, 's zondags weinig
'shoppende' mensen te verwachten.

In Gaanderen zullen de meeste ondernemers vooral op gerichte, gezamenlijke koopzondagen open gaan,
is de verwachting. Er zijn in het dorp
namelijk, anders dan in de centra van

Wel geeft de nieuwe winkeltijdenverordening hiermee meer ruimte om
op zondag open te kunnen wanneer
men dat wil.

Vervolg van pagina 1:

werkzaamheden Rijksweg in Gaanderen
Omleidingen doorgaand verkeer:



Uitgangspunt is dat het doorgaand verkeer om Gaanderen heen wordt geleid.



Van en naar Silvolde, Ulft, Gendringen in de richting
Doetinchem via de N317
Van en naar Terborg en komende uit de richting Varsseveld
wordt het verkeer richting Doetinchem gestuurd via de
N317; voor het lokale verkeer zal de IJsselweg/Slakweg open
blijven.
Omleidingen bestemmingsverkeer:


Meld je bij ons!
Vanuit het gehouden
woononderzoek is aangetoond
dat er behoefte is aan een
behoorlijk aantal nieuwe
woningen. Meld je bij ons als je:
- Woningzoekende bent
- Grond binnen de bebouwde
kom hebt die wilt verkopen t.b.v.
woningbouw
- Projectontwikkelaar /
projectbegeleider bent met
verstand van zaken
Bij voldoende aanmeldingen
denken we een verbindende rol
tussen de verschillende partijen
te kunnen zijn. Meld je aan!
info@dorpsraadgaanderen.nl
onder melding van naam, emailadres en tot welke categorie
je hoort.
p.s. je naam e.d. worden alleen
voor bovenstaand doel gebruikt
en zullen nadien verwijderd
worden.

Per fase zal het bestemmingsverkeer lokaal worden omgeleid.



De uitvoering is per fase A t/m C in grote lijnen uitgewerkt, fasering afhankelijk van planning aannemer.
De omleidingen houden rekening met de eisen van de Ambulance Brandweer en Politie.
Informatie:
Informatie is te vinden op de website van de gemeente
Doetinchem:
www.doetinchem.nl/home/rijksweg-gaanderen_48575

komt (onder voorbehoud) uit op

2 juni
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

27 mei tot 18.00 uur

Fase 1: Slakweg - Hoofdstraat

25 mei t/m 11 juni

Volgens de kaart op de genoemde website zullen ook de
kruisingen Rijksweg-Slakweg en Rijksweg-Hoofdstraat zijn
afgesloten
Fase 2: Hoofdstraat - Beekstraat 14 juni t/m 25 juni
Volgens de kaart op de website is de kruising Rijksweg Hoofdstraat dan weer open en is de kruising Rijksweg Beekstraat afgesloten
Fase 3: Beekstraat - Terborg 28 juni t/m 9 juli
Zodra er meer informatie is wordt dit op de website van de
gemeente bekendgemaakt.

Geld voor verenigingen / stichtingen en voor particulieren
Twee recente regelingen waar wellicht iemand wat aan heeft
In het woud aan financiële coronaregelingen zijn er recent twee bij
gekomen die misschien interessant voor iemand zijn:
- particulier: de TONK
- verenigingen /stichtingen: eenmalige bijdrage van € 250

Hieronder een uitleg zodat je kunt kijken of je er misschien iets aan kunt hebben.
Mocht je het niet helemaal begrijpen of ingewikkeld vinden, dan kun je bijvoorbeeld Buurtplein bellen. Zij helpen
je hier graag verder mee!

TONK

De TONK-uitkering is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. De regeling geldt met terugwerkende
Eenmalige bijdrage van € 250,00 voor kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Er kan per
huishouden één aanvraag worden ingediend. Je kunt dit aanverenigingen/stichtingen
vragen via de website van Laborijn.
Verenigingen/stichtingen die te maken hebben met minder Voorwaarden
inkomsten, terwijl vaste lasten doorlopen of er extra kosten Om in aanmerking te komen voor de TONK-uitkering dient u
zijn vanwege de coronamaatregelen, kunnen €250 aanvragen. aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
Voorwaarden

- is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

De volgende
Gaanderbode

Werkzaamheden en omleiding in drie fases

Koophandel en heeft de statutaire zetel in gemeente
Doetinchem

- is primair is gericht op maatschappelijke doelstellingen
- ontvangt geen andere subsidie van de gemeente en heeft
ook nog geen andere compensatie voor coronakosten
ontvangen

- gaat akkoord met publiceren van de aanvraag in een
toekenningsoverzicht coronasubsidies gemeente
Doetinchem.

- je woont in de gemeente Aalten of Doetinchem
- je bent 18 jaar of ouder
- je inkomen in februari 2021 was minimaal 25% lager dan in
februari 2020.

- dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen
- je inkomen zal de komende maanden naar verwachting
niet stijgen

- je hebt woonkosten (dus je bent hoofdhuurder of eigenaar
van je woonruimte)

- je krijgt geen woonkostentoeslag
- Als het inkomen van uw partner onderdeel vormt van het
gezinsinkomen telt dit mee.
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De buurt in

Ontwikkelingen op natuurterrein De Watertap

Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.
Wie'j loopt weers deur Gaander en een
fris windje weait ons dunne deur de
boks.
Et wil nog neet zo vlotten met et veur
joar qua temperatuur... zo dwalen onze gedachten af noa de letste genoten warme zommer vakantie.... och..
das al een eeuw geleden zo lik et wel....
brrr bun der wel weers an toe....
want.. zoas een schriftgeleerden ooit
zei :
"Wiej wilt neet meer et water... moar
et schoem tut an de lippe".
Wie'j wilt allemoal weers noar een terras....
Wie'j wilt allemoal weers noar een
warm landje....
Wie'j wilt mekare weer vastpakken en
knuffelen....
Wie'j hebt allemoal behoefte an vrie'jheid, gezelligheid met muziek op de
achtergrond van de Traveling band die
covers spult van CCR.... (Dit alles natuulk met uutzonderingen doargeloaten)
De vakantie zit der weer an te kommen
en loat now net in ons mooie pittoreske Gaander een fantastisch reisbureau
gevestigd zun notabene an de kerkstroat!
Doe eens gek!!

Vakantie

et dierken darteld vrolijk in't rond... et
lik wel veur joar!
Al proatend kommen wie'j der achter
dat Jolanda vief joar geleden veur zich
zelf is begonnen, en dat ze in alle bescheidenheid al veur heel wat mensen
de droomvakantie van hun leaven uut
hef loaten kommen..... prachtig!
Jolanda verteld dat ze deur de Corona
genoodzaakt is um sinds juli 2020 tiedelijk ergens anders de kost te verdienen.. moar dat et toch langzaam wel
weer begint te pruttelen in de vakantiebranche.... mensen kriegen weer zin
um der op uut te goan...
As iej dit least en denk...: "Ik wil ook
weers een reisje boeken..." goa dan
eens biej Jolanda op de koffie.. Zie'j is
op de hoogte van alle regels, kent de
reiswereld en nemt oew een hoop geregel uut handen... Fijne bijkomstigheid is... : as iej doar zit krieg iej ook al
dat vakantiegevoel... heerlijk!
Samen met Your Travel Gaanderen
kom iej tut de conclusie dat der heel
wat prachtige plekjes op onze fantastische planeet te ondekken zun, per
vliegmachien noar Amerika of gewoon
met de fiets noar een blokhut in Oldenzaal.

"Your Travel Gaanderen" is de naam en
wut gerund deur Jolanda Legters...
Als wiej der langs lopen steet Jolanda
net an de andere kant van de weg, in
de wei noar een vulleken te kieken ...

Wiej groeten Jolanda en lopen weer
wieter... de wind weait ons nog steeds
dunne deur de boks... tis 6 graaien.....
kep zin an vakantie!
Tut de volgende!
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Wie dagelijks wandelt langs of over
het natuurterrein De Watertap heeft
vast wel opgemerkt dat er regelmatig activiteiten plaatsvinden. De vrijwilligers van Werkgroep De Watertap, onderdeel van de stichting Buur
maakt Natuur, zijn in de wintermaanden druk geweest met tal van
werkzaamheden.
Het begon in
februari met
het plaatsen
van een paddenscherm
langs het
‘puntbosje’
aan de Watertapweg. Dit
scherm voorkomt dat padden en andere amfibieën niet aangereden worden door auto’s wanneer zij
naar hun voortplantingswateren trekken. Een groepje van circa 10 vrijwilligers heeft van 20 februari tot 2 april
vrijwel dagelijks veilig padden over
weten te zetten. Mooi!
Nieuwe bomen en struiken
In december hebben de laatste inrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden
op de middelste natuurakker, tussen
het spoor en de Watertapweg. Hier is
een natte plek gecreëerd en het rivierduin hersteld. In maart zijn daarop
nieuwe bomen en struiken aangeplant.
Hiermee wordt het rivierduin versterkt
en krijgt het natuurlijkere randen. Aan
de zijde van de sportvelden is een nieuwe houtwal ingeplant als extra afscherming tussen een drukke wandelverbinding en het gebied, zodat er
meer rust ontstaat op de natuurakker.
In verband met langere levertijden van
kwalitatief goed inheems plantgoed is
dit al eind 2020 besteld. Net voor de
sneeuw van februari werd het geleverd
en tijdelijk ingekuild.
Informatiepaneel voor nieuws
Eind maart kreeg Werkgroep De Watertap een oud informatiepaneel van
Staatsbosbeheer en hebben zij deze
direct geplaatst aan de Watertapweg
nabij de overgang met de Bielheimerbeek. In dit paneel informeren zij u
binnenkort ook over de laatste ontwikkelingen op De Watertap.
Inmiddels begint het voorjaar en kunt
u het terrein zien ontwaken. De natuurakker komt weer uit zijn winterrust. Kruiden beginnen weer te groeien
en zaden te ontkiemen. Ook de nodige
insecten worden weer actief en al vol-

op gezien.
Akkers ingezaaid
Rond de paasdagen zijn door onze vrijwilligers stroken op de noordelijke akker bij gezaaid. Dit gebeurd om grasontwikkeling op de akker te beperken,
en om tot meer variëteit aan soorten
te komen. Nadat er machinaal was

geploegd ging een klein groepje met
de hand actief aan de slag. Op de ouderwetse methodiek werd het mengsel ingezaaid en vervolgens lichtjes
met een hark onder de aarde gebracht.
De zaden hebben ook een grote aantrekkingskracht op duiven die het
maar een lekker hapje vinden. Na de
paasdagen bedekte een laagje sneeuw
nog even het terrein waardoor de werken even gestaakt moesten worden,
het lekkere hapje voor de duiven onder
een witte laag werd verborgen. Wij
hopen op een groeizaam seizoen.
Na de laatste graafwerkzaamheden in
december zijn we blij dat natuurterrein
De Watertap hiermee betreft inrichting echt klaar is. De komende jaren
zullen wij ons vooral gaan inzetten op
juist natuurbeheer en proberen wij de
natuurakker te behouden. Hiervoor zal
af en toe bewerking op de akker
plaatsvinden. Wanneer er meer nieuws
is zullen wij daarover berichten. Voor
meer informatie over De Watertap kijk
op www.buurmaaktnatuur.nl/dewatertap.
Meehelpen?
Wilt u ook een steentje bijdragen als
vrijwilliger op De Watertap of een van
onze andere natuurterreinen? Meld je
dan vrijblijvend aan via
www.buurmaaktnatuur.nl/vrijwilliger
Of wilt u een schenking doen voor de
ontwikkeling van een derde natuurterrein? Dan helpt u ons al met een kleine
bijdrage! www.buurmaaktnatuur.nl/
donateur. Bent u klant bij Greenchoice? Dan kunt u, uw bijdrage eenvoudig
verdubbelen via het spaarpuntensysteem! www.greenchoice.nl/
spaarprogramma

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
www.gaanderhuus.nl info@gaanderhuus.nl

De minibieb is in opkomst. Ook in Gaanderen komen er steeds meer
kastjes waarin van alles en nog wat te ruilen is.

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE
Dinsdag 4 mei: 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 tijd-

schriften ruilen, inleveren en meenemen. Er staan tafels buiten.
Natuurlijk zien we jullie graag weer op
dinsdag 4 mei.

Woensdag 12 mei: FEEST!

Het GAANDERHUUS bestaat 5 jaar
en dit willen we toch een beetje vieren.

We nodigen onze gasten, vrijwilligers
en andere belangstellenden uit voor
een korte receptie in de buitenlucht.
We willen woensdag 12 mei van
15.30 uur tot 18.00 uur voor het
Gaanderhuus bij onze ingang een
kort moment met u even stil staan bij
5 jaar gezelligheid.

Minibiebs in ons

We houden ons wel graag aan de corona regels en vragen u dus daar aan
mee te helpen. Afstand houden,
mondkapjes, geen groepen en als er
al een aantal mensen staan graag
even wachten tot er weer ruimte is.
Wij zorgen natuurlijk voor iets lekkers.

'Bieb' is eigenlijk een te beperkte term. Want in de meeste minibiebs /
ruilkastjes is nog veel meer te vinden. CD's en video's, spelletjes, eieren,
plantjes, zelfs eten wordt er aangeboden. Soms tegen een kleine vergoeding. Maar het zijn vooral mooie ruilprojecten. Zo krijgen spullen een
tweede, een derde, een zóveelste leven. We vroegen de eigenaars om
wat over hun kastje te vertellen. Hier vind je hun verhalen.

Ruilhuus Hoofdstraat 11
"Hier een verhaaltje over onze minibieb, de mooiste
van Gaanderen en omstreken. Op een vergadering
van het Gaanderhuus kwam het idee voor een minibieb. Direct allemaal enthousiast. Kan mooi onder de
overkapping op de plek van de geldautomaat. Aangezien ik de enige man was mocht ik hem gaan maken,
vonden de dames. Ik had net op TV de bibliotheek in
New York gezien, een statig gebouw met oud Griekse
allure. Dat leek me wel leuk. Aan Martien gevraagd of
hij mee wilde denken en al brainstormend kwamen er
mooie ideeën. Hij wilde wel wat proberen te maken.
Wat is het mooi geworden!! Knap toch. Iedere keer
dat ik hem zie, krijg ik een glimlach en pretoogjes.
Gelukkig wordt hij ook enorm goed gebruikt. Ik heb
ooit alle boeken op kleur gesorteerd en na 3 dagen
stond alles weer door elkaar. Soms krijgen we ook een
doos met boeken om de minibieb aan te vullen. Ja, het
is een succes."

Heb jij ook kleren in de kast die je eigenlijk niet meer draagt? En
wil je daar een ander blij mee maken? En wil je zelf weleens een
verrassend nieuw kledingstuk cadeau krijgen!
Dáárvoor is de Ketting Kledingruil.

Nu ook gestart in Gaanderen!

Dinsdag 12 & Donderdag 18 mei:
COLLAGE MAKEN
Als de mogelijkheden er zijn gaan we
vanaf half mei weer beperkt open
voor kleine groepjes. We hebben
contacten met het Amphion Cultuur
bedrijf (lang leve de kunst en naoberschap) om samen te werken.
We kunnen samen:
*oude hobby's laten herleven
*dromen omzetten naar realiteit en
bijvoorbeeld muziek maken, schrijven, schilderen, collage maken en
nog veel meer.
*maar ook thuis genieten van allerlei
activiteiten is mogelijk.
zie ook www.amphion.nl/
samenleving/langlevekunst

Op dinsdag 18 mei & donderdag 20
mei van 14.00 - 16.00 uur starten
we met kleine groepjes en gaan een
mooie collage maken.
Heb je zin om mee te doen meld je
dan aan via 06-51 01 34 34 of info@gaanderhuus.nl.
Als de regels weer worden aangescherpt zullen we helaas moeten
schrappen in ons programma. We
zullen dit vermelden op Facebook,
onze website en in onze raampresentatie.

Enkele Amsterdamse dames vonden het uit. Inmiddels is het razend
populair. Een ketting kledingruil is een mooie manier om onderling kleding te ruilen zonder fysiek contact. Een tas met kleding reist van adres
naar adres via een logische route. Je haalt er wat uit, je stopt er wat in.
Je kunt rustig thuis passen. Er komen alleen mooie, goede kledingstukken in de tas. Dat is de afspraak. Hoe meer mensen er meedoen, hoe
meer tassen er rond gaan.

Meedoen is heel simpel:
Wil je meedoen in de ketting en woon je in Gaanderen? Geef je dan op
met een mailtje naar:

kledingkettinggaanderen@gmail.com
(Heb je geen mail? Dan mag je ook een Whatsappberichtje/SMS-je
sturen naar de Gaanderbode: 06-47829074)
Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op www.kettingkledingruil.nl.

dorp: boeken, cd's, voedsel & meer
Boekenkastje Beltstraat 15
Zeker 8 jaar geleden ruimden we onze boekenkast op. We besloten om de boeken die we niet meer zelf
wilden houden aan te bieden aan voorbijgangers. Het idee kwam uit een artikel in de Volkskrant. Een kastje
was snel gevonden: het dienstbodekastje van de moeder van onze buurvrouw. Het liep goed en de bedoeling was dat aan het eind van de zomer de hele boel wel meegenomen zou zijn. Maar al snel lagen er
vreemde boeken in en ging het kastje met een hele doos boeken de winteropslag in. Elk voorjaar gaat hij
weer naar buiten en elk jaar hebben we meer boeken om erin te zetten. Soms zitten er spelletjes en puzzels
bij, die zijn snel weg. Kinderen vinden het heerlijk om lekker in het kastje te rommelen. Kookboeken zijn
verloren ruimte: die neemt niemand mee. We hebben ons kastje nooit minibieb genoemd. De openbare
bibliotheek in Gaanderen was in haar laatste jaren zelf al gereduceerd tot een minibieb. De gemeente moet
niet het idee krijgen dat we als dorp aan een paar boekenkastjes met willekeurige inhoud genoeg hebben.

Het kastje van de Beltstraat staat nog in de
'winteropslag' met als gezelschap in het hooi
een broedende kip.

Minibieb Watertapweg 147
"Hallo! Wij zijn van Knutselschuur De Tap aan de Watertapweg en
zoals de naam al doet vermoeden houden we van knutselen. Dus
naast een minibieb - en de afgelopen maanden ook een voedselruilkastje - knutselen we ook van alles voor erin. Zo kregen we
afgelopen zomer een partij houten planken. Hiervan hebben we
vogelhuisjes gemaakt, een stuk of 25. Ook maken we kleine
bloemstukjes en er liggen verse eieren van onze zes kippen. We
hebben stekjes van onze frambozenstruiken of andere plantjes.
Verse groente uit de moestuin en vers fruit van de bomen en
struiken in de zomer en natuurlijk walnoten in de herfst van de
grote notenboom in de wei."

Boekenhuisje Kerkstraat 119
"Sinds de zomer van 2020 hebben wij een
minibieb. Mijn vader heeft deze nog met
heel veel plezier gemaakt. Het idee ontstond doordat de bibliotheek dicht was en
wij thuis zoveel boeken hadden liggen die
we na 1 keer lezen nooit meer inkeken. Nu
kunnen andere mensen er ook weer plezier
aan beleven. Het minibiebje heeft de naam
Boekenhuisje en je kunt er boeken nemen,
delen en geven. Veel mensen hebben het
minibiebje al ontdekt. Er worden veel boeken ingezet, geruild en meegenomen. Zo
leuk dat er zoveel mensen opnieuw plezier
aan beleven. Soms tref je net iemand als je
buiten bent, je maakt even een gezellig
praatje en ze reageren altijd enthousiast
op de boeken. Sommigen komen hier speciaal naartoe om een boek uit te zoeken,
anderen zien het bij toeval. In huis heb ik
ook nog veel boeken over uitvaart en stervensbegeleiding, gedichtenbundels enzovoort. Mocht iemand hierin geïnteresseerd
zijn en deze boeken willen lezen, stuur dan
een mail naar
info@kosteruitvaartbegeleiding.nl."

Minibieb Leeuwerikstraat 11

Minibieb Warnersstraat 6
"Sinds 1 september 2018 staat hier een minibieb. Deze minibieb is gemaakt door mijn
handige vader. In deze minibieb staan alleen
boeken die iedereen gratis mag lenen of
ruilen tegen een ander boek. Vooral het afgelopen jaar is hier heel veel gebruik van
gemaakt. Ik wens iedereen veel leesplezier."

Minibieb Steverinkstraat 56
"De minibieb bij het K.i.K.-atelier is op 20 april 2019 geplaatst. We hadden het idee dat er behoefte aan was en
vinden het ook een mooi initiatief. Hier vind je boeken
voor volwassenen en kinderen, tijdschriften, enkele
spellen en zelfs dvd’s. Ook staan er Kinderzwerfboeken
in want we zijn een Kinderzwerfboekenstation. We hebben net weer een nieuw pakket binnen! Er komen veel
verschillende mensen op de bieb af. Dat vinden we leuk.
En er worden niet alleen boeken meegenomen maar
ook teruggezet. De bieb is altijd vol. Dus het werkt en
we merken dat volwassenen en kinderen er blij mee zijn.
Daar doen we het voor."

Minibieb Smelterijstraat 5
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22 april nationale zaaidag: Bloemen zaaien voor bestuivers
Met tienduizenden mensen tegelijk
biologische bloemen voor bijen inzaaien. Tuinen, balkonnetjes, dakterrassen, boomspiegels: volplempen die
handel! Extra zaaien: broodnodig
voor bestuivers!
Zonder bestuivers zou ons menu heel

wat minder kleurrijk en voedzaam
zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving
door insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, hebben
bestuivers voldoende stuifmeel en
nectar nodig.

Grote delen van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel
voor insecten en bepaalde pesticiden
maken de beesten zwak. Door een diversiteit aan biologische bloemen te
zaaien, helpen we bestuivende soorten
aan hun broodnodige krachtvoer.

Gratis biologische bloemzaden in
Gaanderen!
Je kan gratis een zakje bloemzaad ophalen bij een 'bijenvoedselbank' bij jou
in de buurt. In Gaanderen zijn dat een
aantal minibiebs en je kunt ze ook opvragen bij Astrid van Beveren via
gaanderbode@gmail.com.

Watertappunt doet het weer
Het watertappunt aan de
Watertapweg werkt
weer. Het was de afgelopen maanden buiten gebruik. Het is weer gerepareerd. Je kunt hier je
handen wassen, je dorst
lessen en ook voor honden is het een welkome
plek om even bij te tanken.

Sinds 2017 doen The
Pollinators (een groeiende groep van burgers en bedrijven die
bestuivers en biodiversiteit belangrijk
vinden) mee aan
de Nationale Zaaidag.
Ze roepen heel Nederland op om te zaaien
voor de bij. In 2018,
het tweede jaar dat
The Pollinators meededen met de

Nationale Zaaidag, zetten
ze voor het
eerst
'voedselbanken
voor bijen' op.
Ruim 150 personen en winkels
meldden zich
aan als distributiepunt voor
biologisch
bloemzaad, de
zaden werden vervolgens gratis uitgedeeld. Wegens de overweldigende animo hebben ze in 2021 maar liefst 1500
particulieren door het hele land voorzien van een uitdeelpakket.
Zaaien voor de bij: hard nodig!
Waarom is dit nodig? De bijen gaan in
aantal achteruit. Van de 359 soorten
die in ons land leven staat 55% op de
rode lijst, terwijl ze van levensbelang
zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een
groot deel afhankelijk van bestuiving
door insecten zoals bijen. Eén van de
dingen die jij kunt doen om te helpen,
is bloemen zaaien die vol zitten met
voedsel voor bijen. Biologische bloemen welteverstaan, want bestrijdings-

middelen zijn ontzettend schadelijk ook voor levensbelangrijke insecten.
22 april:Nationale Zaaidag voor de bij
Benieuwd wanneer je moet zaaien?
Doe het op 22 april! Deze dag is niet
alleen de internationale Dag van de
Aarde, maar ook Nationale Zaaidag!
Deze dag werd in het leven geroepen
werd door de Bijenstichting en stichting Bijenvrienden. De afgelopen jaren
gingen al tienduizenden mensen op 22
april naar buiten om te zaaien. Dat levert een boel kleurrijke én voedselrijke
bloemen op en daarnaast creëert het
een buzzz, waardoor steeds meer mensen weten hoe belangrijk het is dat we
dat we beter met onze bestuivende
vrienden om moeten gaan.

Leerlingen ruimen zwerfafval op
Zaterdag 18 maart was het Landelijke Zwerfafvaldag. Veel vrijwilligers zowel volwassenen als kinderen, hebben met de Zwerfafvalbrigade Gaanderen en het Gaanderhuus zwerfafval in en rond
Gaanderen opgepikt. De 'buit' bedroeg wel 14 zakken afval!
Met onze school IJzevoorde hebben wij op 18 maart
zwerfafval opgeruimd omdat het 20 maart landelijke
opschoondag was.
Eerst hebben we met de klas les gehad over microplastics en dit was interessant. Zeker omdat ik nu ook
weet dat dit in bijna alles zit zoals bijvoorbeeld in je
lichaam.

Maar dat was niet alles. Leerlingen van Basisschool IJzevoorde
(onder leiding van onder andere juf Mariska uit Gaanderen) hebben
ook nog eens een paar kilo afval verzameld. Hieronder een verslag
van leerling Naomi.

Met knijpers en handschoenen gingen we op pad.
Toen we richting de Slangenburg liepen vonden al we
veel afval. Ik had nooit verwacht dat er al zoveel zou
liggen.
In 800 meter lopen hadden wij 2 vuilniszakken vol en
een grote ligzak uit de sloot gevist. Deze was heel
zwaar omdat zak volgezogen was met slootwater.

We vonden van alles, zoals zakjes patat en haring tot
een theepot en een helm.
Het was erg leuk om te doen en wij hadden als groep
echt het gevoel dat we dit niet voor niets hadden gedaan. Binnenkort gaan we weer!
Naomi Blom
Leerling Basisschool IJzevoorde
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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.
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 op
dinsdag 09.30 - 10.30 of donderdag 14.00 - 15.00 uur.
Door een e-mail te sturen naar
rkgaanderen@mlparochie.nl
Thuis meevieren
U kunt ook thuis met ons meevieren via livestream.
Daarvoor gaat u naar website van de Parochie:
www.maria-laetitia.nl en u kiest

Zondag 9 mei 9.30 uur: Inspiratieviering
De intermezzo's worden verzorgd door The Nightingirls: Marlou Kroesen, Merel
Bluemink en Paulien Hammink zingen covers van moderne liederen en zij begeleiden zichzelf daarbij op piano en gitaar.
Zondag 16 mei 9.30 uur een openluchtviering Mariaviering
bij de Mariakapel aan de Van Damstraat in Gaanderen.

livestreams op youtube en kiest dan Martinuskerk
Gaanderen.
De livestreams van de vieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen worden ook via facebook uitgezonden.
Meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl / Gaanderen

Voorgangers zijn Pastoor H. Pauw en Diaken P. Tilma.
De zang wordt verzorgd door leden van Liberate.
Zondag 23 mei 9.30 uur: Eucharistieviering: Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger Pastoor H. Pauw
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes
Zaterdag 29 mei 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 13 juni 9.30 uur Inspiratieviering
Zaterdag 19 juni 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger Pastor P. Tilma
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes
Zaterdag 26 juni 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger 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.

Zomervakantieverrassing Caritas
Brief van:
Parochiële Caritas Instelling
Geloofsgemeenschap Gaanderen
St. Martinuskerk Gaanderen
Stichting Ideële Reclame (Sire) vraagt
regelmatig onze aandacht
om op te komen voor kinderen die opgroeien in armoede.
Als werkgroep PCI
(Parochiële Caritas Instelling)
kunnen we niet aan deze oproep voorbij gaan. Wij willen
er, vanuit de Caritas (= zorg
voor mensen die een steuntje
in de rug goed kunnen gebruiken) iets aan doen om
deze gezinnen te helpen.
Zomervakantieverrassing
Al sinds 2015 organiseert onze werkgroep een zomervakantieactie voor kinderen
voor wie tijdens de lange zomervakantie geen extraatjes
of uitstapjes mogelijk zijn.
Heeft u kinderen in de basisschoolleeftijd en bent u mis-

schien bekend bij de buurtcoach, het
meedoenarrangement, maakt u gebruik van de Voedselbank of leeft u net
boven de armoedegrens en heeft u
moeite om uw kinderen een extra verrassing te bezorgen vanwege uw financiële situatie? Dan willen wij uw kinde-

ren graag een kleine verrassing aanbieden.
Wie komt er in aanmerking? Laat het
weten
Vanwege de regelgeving rondom de
wet op de privacy, zijn de gezinnen die
we graag een steuntje in
de rug aanbieden, niet in
beeld. Maar bent u een
gezin (of kent u een gezin)
waar een extra verrassing
voor de kinderen heel welkom is, doe dan een briefje
aan de PCI met uw adresgegevens, het aantal kinderen voor wie u de zomervakantie – verrassing
aanvraagt + leeftijd en jongen/meisje in de brievenbus van de
Pastorie, Kerkstraat 72
Gaanderen. (s.v.p. voor 1
juni 2021)
U mag ook een e-mail sturen naar
h.r.aarntzen@gmail.com
Wij zullen zorgvuldig met
uw adresgegevens omgaan.
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Nieuwe veilige oversteek Rijksweg
De huidige oversteek voor langzaam verkeer
over de Rijksweg maakt zoals u weet door de
veranderingen rondom de voormalige Augustinusschool en -kerk geen onderdeel meer uit van
de route voor (schoolgaande) fietsers en voetgangers.

de oversteek er definitief uit komt te zien. Wel
kunnen we u het voorlopig ontwerp laten zien.
Het definitieve ontwerp kan op details afwijken.
Naast de maatregelen zoals die in deze tekening zijn weergegeven worden ook nieuwe borden aangebracht.

In oktober 2020 heeft de gemeente daarom een
oproep gedaan in de Gaanderbode om te reageren op een mogelijke nieuwe locatie voor een
oversteek voor fietsers en voetgangers over de
Rijksweg ter hoogte van de Van Damstraat. Uit
de reacties blijkt dat men positief is over deze
locatie. Er zijn goede bruikbare ideeën voor het
ontwerp ingebracht. De gemeente Doetinchem
heeft daarom samen met BUHA verder onderzocht hoe op deze locatie een veilige oversteek
voor langzaam verkeer gemaakt kan worden.
Een voorlopig ontwerp is daar het resultaat van.

De werkzaamheden aan de Rijksweg vinden

plaats in verschillende fasen. Welke wegvakken
wanneer worden afgesloten wordt bepaald
door de aannemer. Aanwonenden en weggebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd. In
de zomervakantie is de nieuwe oversteek beschikbaar en met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen scholieren van de oversteek gebruik
gaan maken.

Voorlopig ontwerp
Inmiddels is ook bekend dat de onderhoudswerkzaamheden aan de Rijksweg in mei van
start gaan en dat deze voor de bouwvak zijn
afgerond. De aanleg van de nieuwe veilige oversteek wordt tijdens deze werkzaamheden meegenomen. Gezien de relatief korte duur van deze werkzaamheden is nu nog niet bekend hoe

KLEURRIJK GAANDEREN presenteert
Wouter Veldhuizen, breikunstenaar
Een man die breit, daar is zeker een steekje los?
Nee juist niet. Dan krijg je geen werk van de pennen.
Op de basisschool heeft hij ooit het breien geleerd.
In de studententijd heeft hij het als hobby opgepakt. Vanaf het begin eigenzinnig, naar eigen idee
en ontwerpend. Naast truien en vesten maakt hij
tegenwoordig ook wel wandkleden, kamerschermen, en soms wiskundige 3D figuren, alles met de
hand. Zijn werk kenmerkt zich door de kleurrijkheid, de wiskundige idee achter de vlakverdeling,
de combinatie van steken.
Op de foto: een kamerscherm.

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

Uitvaartzorg Kremer en Uitvaartcentrum Ganderije

www.hetleeslab.nl

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.
Bel voor meer informatie, het vastleggen van
de wensen of het melden van een overlijden.

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

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

