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De Rijksweg richting Doetinchem na 11
juni weer open - ook kruising weer open
De werkzaamheden aan de Rijksweg
verlopen (tot nu toe) geheel volgens
planning, meldt aannemer Dostal.
Dat betekent dat na vrijdag 11 juni
het gedeelte richting Doetinchem
weer open gaat. Ook de oversteek bij
het winkelcentrum is dan weer vrij.
Vanaf maandag 14 juni is dan het gedeelte van de Hoofdstraat tot de
Beekstraat aan de beurt. Als ook dat
volgens plan verloopt, gaat vanaf 28
juni het stuk van de Beekstraat tot aan
Terborg op de schop.
Dit is de planning:
Fase 2: Hoofdstraat - Beekstraat 14
juni t/m 25 juni
Fase 3: Beekstraat - Terborg 28 juni t/
m 9 juli

Well Being by LaVonn:
een plek voor meer ontspanning, verzorging en vreugde in je leven
Well Being by LaVonn is sinds begin april geopend.
Midden in Gaanderen bevindt zich dit nieuwe centrum waar van alles te doen is om meer ontspanning en vreugde in je leven te kunnen ervaren.
Naast LaVonn Haarmode hebben Yvonne van Laak
en vele helpers een prachtige, sfeervolle ruimte
gecreëerd.
Er worden zowel behandelingen als workshops gegeven. Zo kun je er bijvoorbeeld in de behandelstoel
gaan liggen voor een ontspannende Acces Barsbehandeling door Yvonne zelf. Er zijn allerlei workshops, klankschaalmeditatie-avonden, familieopstelWell Being: ontspanning en verzorging van top tot teen en
van binnen en van buiten.

lingen, manicure, pedicure en zélfs workshops voor
kinderen die hun 'superkracht' willen leren kennen.
Beter in balans zijn
Yvonne zegt hierover zelf: "Je wilt dat het lichamelijk, geestelijk en sociaal goed met je
gaat. Je wilt liefde voelen voor jezelf, geluk en
vreugde ervaren. Beter in balans zijn. Al meer
dan 29 jaar laten wij mensen stralen met hun
kapsel. Hoe belangrijk is het als je van binnen
net zo straalt? Dat innerlijk en uiterlijk in balans zijn? Daarom Well Being by Lavonn.
Wij richten ons op het laten stralen van je innerlijke zelf. Via Facebook houden wij jullie op
de hoogte van ons aanbod. Zien we je snel?"
Pedicure
Elke dinsdagmorgen van 9 tot 13 uur is pedicure Merel er om de voeten te verzorgen. Nu ook
leuk voor een kleurtje op je nagels. Andere dagen en tijden kunnen ook, in overleg.
Wil jij ook een iets aanbieden?
Er zijn kleinere behandelruimtes rond de grote
'zaal'. Alle ruimtes zijn ook te huur voor behandelingen en workshops die aan de bedoeling van
Well Being bijdragen. Zowel de kleine als de
grote als het hele pand. Voor meer informatie
kun je contact opnemen.

Agenda
De activiteiten worden op de Facebookpagina van
Well Being vermeld en ook op de agenda van de
Gaanderbode.
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Help Mario uit de brand
Zoals iedereen weet was er onlangs
een fikse brand in Gaanderen. Niet
alleen werd een bedrijf in de as gelegd maar ook raakte Gaanderense
inwoner Mario zijn woonplek en zijn
totale inboedel kwijt.

Zijn collega's zijn een crowdfundactie
begonnen. Er zijn vast mensen die
deze dorpsgenoot de helpende hand
willen toesteken.

hier te vinden:
www.doneeractie.nl/help-mario-uitde-brand/-52542

De crowdfundactie en meer info is

Nieuwbouw in Gaanderen
Beste Gaandernaar,
hartstikke bedankt voor de vele
reacties vanwege ons vorige artikel
in de Gaanderbode omtrent
woningbouw. Aan de hand van deze
reacties zijn we momenteel in
gesprek met de Rabobank en een
lokale projectontwikkelaar. In de
nabije toekomst gaan we samen
met die partijen in gesprek met de
gemeente Doetinchem. Hopelijk
kunnen we gezamenlijk tot concrete
plannen komen. We houden jullie
op de hoogte.
Zoek je een woning? Meld je
Ben je woningzoekend, heb je
grond in de bebouwde kom, je kunt
je nog steeds melden bij ons, zoals
eerder geschreven we willen gaan
optreden als 'verbinder'.
De laatste tijd bereiken ons wel
eens berichten dat het niet lukt om
iets van de grond te krijgen
vanwege de regels. We komen
graag in contact met personen die
momenteel bezig zijn iets van de
grond te krijgen om zo ervaringen
uit te wisselen.
Vanwege de privacywet AVG
(Algemene Verordening
Gegevensbescherming) kan de
gemeente ons geen informatie over
ingediende projecten of
aangevraagde vergunningen
verlenen.
Contact
Voor alle Gaanderense zaken zijn
wij bereikbaar via
info@dorpsraadgaanderen.nl of
0623599396

De volgende
Gaanderbode
komt (onder voorbehoud) uit op

14 juli
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

9 juli tot 18.00 uur

Open Bedrijvendag Doetinchem
verzet van oktober 2021 naar 25/26 maart 2022
"Veiligheid en haalbaarheid staat
voorop", zegt Jan Garretsen, voorzitter IG&D, mede-initiatiefnemer
van de Open Bedrijvendag in
Doetinchem.
"Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn
ten aanzien van grootschalige evenementen in oktober. We moeten
een zorgvuldige afweging maken.
Zowel voor de deelnemende bedrijMet de organisatie van de eerste
Open Bedrijvendag in gemeente
Doetinchem is in februari 2020 gestart. De initiatiefnemers, IG&D Bedrijvig Doetinchem en de zes parkmanagementorganisaties op de bedrijvenparken Akkermansweide
Gaanderen/Terborg, Wijnbergen,
Verheulsweide, Keppelseweg, de
Huet en A18 Bedrijvenpark hebben
een doel voor ogen: vergroten van de
bekendheid en zichtbaarheid van de
bedrijven in de gemeente Doetinchem, kennis laten maken van de
regio wat er achter de bedrijfsmuren
plaatsvindt en het werven van talenten voor bedrijven in Doetinchem.
“De organisatie van een dergelijk
groot evenement waarbij je evenementlocatie het totale oppervlakte
van de gemeente omvat, vergt veel
voorbereiding en begeleiding. De
haalbaarheid om het succesvol te

ven, die hun deuren open zetten,
als voor de duizenden bezoekers
die we willen trekken om te ontdekken welke prachtige ambachten
en innovaties achter de bedrijfsmuren in de gemeente Doetinchem
aanwezig zijn. In goed overleg met
de (potentiële) deelnemers en de
initiatiefnemers hebben we de
knoop doorgehakt en gezamenlijk
besloten om onze koers te verzetten naar 25/26 maart 2022"
organiseren, terwijl er nu nog zoveel
onzekerheden zijn, is een factor die
we ook mee hebben laten wegen in
de besluitvorming”, vertelt Carla
Niezen, projectmanager Open Bedrijvendag Doetinchem. “Ondanks dat
er in de huidige tijd ook talrijke digitale mogelijkheden zijn, vinden we
als organisatie dat het de eerste keer
vooral een fysiek toegankelijk evenement moet zijn, zo nodig aangevuld
met digitale bedrijfsimpressies. We
willen bezoekers de sfeer laten proeven bij bedrijven en tastbaar verrassen met de innovatieve productieprocessen.
Vanwege de onzekere coronatijd in
het afgelopen jaar waren we als organisatie nog niet met de werving van
bedrijven begonnen. Desondanks
hebben diverse bedrijven zich al
spontaan aangemeld voor deelname
aan de Open Bedrijvendag Doetin-

chem.
Gezien de vele enthousiaste reacties
verwachten we in maart 2022 een
Open Bedrijvendag Doetinchem te
organiseren die een ongekende belevenis wordt voor jong en oud. Bezoekers krijgen rondleidingen en worden
verrast met weetjes. Ze kunnen hun
hart ophalen aan al het innovatieve
vernuft achter de bedrijfsmuren in
onze gemeente” besluit Niezen.
In het najaar van 2021 start de organisatie met een campagne voor bedrijven in gemeente Doetinchem om
deel te nemen. In januari 2022 volgt
er een actieve bezoekerscampagne in
en buiten de regio. Bedrijven in de
gemeente Doetinchem kunnen zich
vanaf nu al inschrijven via de website
www.openbedrijvendagdoetinchem.
nl.
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De buurt in

HSV DOIJ vist 'Samen
met Senioren'

Dennis Centen en Jos Salemink plaatsen
dorpsbewoners voor het voetlicht.

Nieje wielen
Beste Gaandernaren...
Normaal lopen wie'j deur Gaanderen. Moar disse keer rijden wij door
Gaanderen...
Dennis hef nieje wielen angeschaf...
en die mot natuul'k ff getest worden,
qua weg ligging... Ik zeg loaw dan
moar ff volgas oaver de Rijksweg høken, de kuw de schokdempers geliek
ff op de proef stellen... Tis der weer
bult en gat, en dat duurt ok nog wel
tut de zommer.
Dennis stuurt zien bak noar Bosman
an de Slakweg... door kuj tanken...
en dan loat ik gelijk ff ollie pijlen... Zo
kommen wiej in gesprek met eigenaar Roland... oaver hoe vrogger de
eerste ondernemmersstappen werden gezet...
Mien opa, geboren in de Slangenburg vlak biej et kasteel, is begonnen
met een taxibedrijf, 'Gatax' an de
Hoofdstroat... En... hiej dee auto's
verkopen vanaf een aanhanger,
woarmet hiej de hele Achterhoek
bezeilde...
Hier in Gaanderen waren nog niet zo
vül auto's... meneer Pelgrim en de
huusarts waren in het bezit van een
automobiel. Ronald vertelt... "In de
oorlog werden de wielen van de
auto's gedraaid, en begraven in het
Ferrobos... dan konden de Duutsers
die Fahrzeuge nicht metnemmen...
Toen de oorlog veurbiej was kwamen
we an de Hoofdstroat/ hoek van Roggenstraot te zitten. Eerst was dit een
fietsenmakerij, moar werd raps umgetoverd tut werkplaats en showroom veur auto's.
Weer later werd van café/zaal Waarbroek een werkplaats met show-
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room gemaakt. As klein kind hew
ons daor regelmatig veur de ramen
staon te vergapen an die mooie nieje
auto's. Misschien kunnen de wat oldere Gaanderenaren zich et nog herinneren..., achter den showroom was
altiet de sommer kermis.
Roland vertelt rustig verder, now
woon ik samen met mien vrouw boaven de showroom en garage woar
vrogger café Mijnen stond met de
drie bomen veur de gevel. Vrogger
koj door buskaartjes kopen... toen
nog de GTW... dan mozzie tussen de
keals an de bar deur schoeven um et
kaartjen in ontvangst te nemmen...
De tiet geet snel.
Opa verkocht de autos vanaf de Anhänger... langs de deur... now buw
Kia dealer van Gaander..." "Zeg Roland... hey verder nog wensen?..."
"Joa.. ik wil nog wel een keer koning
worden met de kermis... Met Carnaval bunk al ajudant van de prins gewes... Prins wik nie wodden moar
koning met de kermis lik mie wel
gaaf... (De koning zelf hef noe et geheim verteld, dus dit joar mot et lukken). "En..." vertelt Roland... "al
woon ik der niet meer, bun nog
steeds trouw lid van buurtvereniging
Horoda".
Wat een leuk gesprek was dit weer...
wiej motten wieter... Mankeerd der
wat an oew wagen, of wil iej wat
niejs... goa is ff biej Roland an... Bosman. Tis in de buurt en de koffie smik
goed, wat let oew?
zo... ennoe raps op huus an... Ik stap
achter in de bak van Dennis...
"Chauffeur... Lange Huitinkstraat
straot assublief..." ........
Tut de volgende.

Op maandag 25 mei 2021 heeft Hengelsportvereniging De Oude IJssel in
samenwerking met Kruiswerk Achterhoek / Liemers en Hengelfederatie
Midden-Nederland haar eerste
'Samen Vissen met Senioren' gehouden.
Doel is om ouderen die zelfstandig
wonen en ouderen in een zorg instelling mee naar de waterkant te nemen.
Het Kruiswerk kent de mensen die
daarvoor in aanmerking komen, HF
Midden Nederland deed de organisatie
en HSV DOIJ de plek en het materiaal
en verzorging.
Zorginstellingen en dergelijke: informeer naar de mogelijkheden

Het was een succes,
alle ouderen vonden
het fijn om weer eens
buiten aan de waterkant te zijn. Naar de
toekomst is het de
bedoeling om dit vaker te gaan doen, op
deze manier, maar
ook door eigen initiatief, hierbij dan ook
onze oproep aan zorginstellingen en organisaties met busjes
om eens bij ons te
informeren wat de mogelijkheden zijn,
wij komen graag langs voor uitleg.
Contact
Kijk op www.hsvdoij.nl,
www.sportvisserijnederland.nl of mail
naar info@hsvdoij.nl.

Gaanderhuus
We gaan in stapjes het Gaanderhuus weer openen
We starten vanaf woensdag 8
juni weer met de ochtend
openstelling van 10.00 tot
12.00 uur.
Als vanouds is er weer koffie
en thee met wat lekkers en
kunnen we elkaar weer ontmoeten en bijpraten.

Voor de maand juli gaan we
weer bekijken welke extra mogelijkheden er zijn.
Kijk dus goed in de Gaanderbode, op Facebook en in onze
etalage. Hier kun je steeds
vinden wat er weer te doen is
in het Gaanderhuus.

ACTIVITEITEN
AFGELOPEN PERIODE
We hebben weer een paar middagen in kleine groepjes geknutseld. Zie foto's.
Onder begeleiding van kunstenaars van Amphion/Gruitpoort
hebben we prachtige collages gemaakt.

leven *dromen omzetten naar
realiteit en bijvoorbeeld muziek
maken, schrijven, schilderen en
nog veel meer. Maar ook thuis
genieten van allerlei activiteiten
is mogelijk. zie ook
www.amphion.nl/ samenleving/
langlevekunst

Ook andere activiteiten zijn mogelijk: *oude hobby's laten her-

Je kunt je ook opgeven in het
Gaanderhuus.

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
Dinsdag 6 juli: 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 tijdschrif-

ten ruilen, inleveren en meenemen. Er staan tafels buiten.
Natuurlijk zien we jullie graag
weer op dinsdag 6 juli.

Donderdag 17 juni:
COLLAGES MAKEN
Op donderdag 17 juni gaan we
weer collages maken in groepjes.
Voor de maand juli gaan we
weer bekijken welke extra mo-

gelijkheden er zijn, kijk dus goed
in de Gaanderbode, op Facebook
en in onze etalage. Hier kun je
steeds vinden wat er weer te
doen is in het Gaanderhuus.

Openingstijden
(Let op: tijdens lockdown deels 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

Het GAANDERHUUS bestaat 5 jaar!
12 mei 2016 - 12 mei 2021
Afgelopen periode hebben
we gelukkig ook leuke en
mooie momenten gehad.
Ons 5 jarig jubileum was een

gezellig moment om even
stil te staan bij dit feestelijke
feit. Coronaproof hebben
we een lopend feestmo-

ment gehad. Het was fijn
om onze gasten weer even
te spreken en samen te
proosten en te babbelen.

Henny van Londen
2 juli 1943 - 20 april 2021
Juni
9 juni

19.00

Meditatie met klankschalen-avond door Ans Gerritsen € 30 bij
Well Being by LaVonn.

13 juni 9.30

Inspiratieviering St Martinuskerk Gaanderen.
NB: Aanmelden of online beluisteren

16 juni 19.30

Numerologie-avond door Gerrit Jansen € 30 bij Well Being by
LaVonn.

17 juni 14-16.00

Gaanderhuus Collages maken.

19 juni 19.00

Eucharistieviering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden of online beluisteren

26 juni 9.00

Schoonwandelen. Zwerfafval opruimen met de Zwerfafvalbrigade Gaanderen.

26 juni 19.00

Eucharistieviering St Martinuskerk Gaanderen.
NB: Aanmelden of online beluisteren

29 juni 19.30

Numerologie-avond door Gerrit Jansen € 30

29 juni 19.00

Swap Bars-avond (oefenen voor wie de cursus heeft afgerond)
bij Well Being by LaVonn.

Juli
2 juli

10.00-12.00 Inloopochtend Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding.

4 juli

9.30

Eucharistieviering St Martinuskerk Gaanderen.
NB: Aanmelden of online beluisteren

6 juli

11.00-12.00

Ruiluurtje Gaanderhuus. legpuzzels, spellen en tijdschriften
ruilen: buiten voor de deur.

6 juli

19.30

Numerologie-deel 2-avond VOLdoor Gerrit Jansen € 30 bij
Well Being by LaVonn.

11 juli

9.30

Inspiratieviering St Martinuskerk Gaanderen.
NB: Aanmelden of online beluisteren

12 juli

10.00

Schoonwandelen. Zwerfafval opruimen met het Gaanderhuus.

14 juli

In april is geboren en getogen Gaandernaar Henny van Londen overleden
aan de gevolgen van corona. Hij werd
76 jaar oud.
Henny was bij velen bekend, onder
andere door zijn muziek. Jarenlang
speelde hij onder meer met zijn broer
Hans in het Astra Combo, en later op
eigen gelegenheid. Hij werd veel gevraagd voor feestelijke gelegenheden
als jubilea, bruiloften enzovoort. Naast
zijn baan bij Misset als typograaf reisde hij zo regelmatig door de streek.
Zijn vrouw Gerrie ging in
de beginjaren vaak mee.
"Op een gegeven moment ben ik daarmee
gestopt, vertelde ze,
omdat we een zoon kregen en mijn leven een
andere invulling kreeg."
Henny heeft tot in zijn
zestiger jaren opgetreden. Gerrie: "Ook daarna
is hij altijd muziek blijven

maken, maar dan thuis. Begin jaren '80
heeft hij een Graafschaplied opgenomen. Daarvoor was hij gevraagd door
de aanhangers van de voetbalclub.
Ook heeft hij nog twee andere singles
gemaakt."
Daarnaast was Henny heel actief met
zijn andere hobby: postduiven.
"Vanwege gezondheidsproblemen is
hij daar het afgelopen jaar mee gestopt." In december zouden ze 50 jaar
zijn getrouwd. "Dat hebben we net
niet gehaald. Maar ik heb gelukkig vele
mooie herinneringen aan het leven
dat we samen hebben gehad."
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14 juli

19.00

Meditatie met klankschalen-avond door Ans Gerritsen € 30 bij
Well Being by LaVonn.

17 juli

19.00

Eucharistieviering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden of online beluisteren

Paasontbijt voor de Zonnebloem
en € 475 statiegeld van de Coop

Al een jaar lang zijn de gasten van de
Zonnebloem afdeling Gaanderen aan
huis gekluisterd en zijn de activiteiten
stil komen te liggen door corona. De
vrijwilligers vonden het tegen Pasen
tijd voor actie.
Wat kan en wat is verantwoord, zo vroegen zij zich af. Ze besloten hun gasten
allemaal te voorzien van een paasontbijt
en dat bleek een schot in de roos! Ook
hun huisgenoten mochten zich aanmelden voor dit gratis ontbijt, dus het was
genieten voor iedereen.

Coop statiegeldactie
Vanaf 2 januari heeft de Zonnebloem
Gaanderen bij de Coop te Gaanderen
meegedaan met de statiegeldactie. Op
vrijdag 14 mei kregen ze een bedrag van
475 euro overhandigd, een heel mooi
bedrag. Ook heeft de Coop de broodjes
voor het paasontbijt gesponsord en
heeft een plaatselijke eierhandelaar de
eieren geschonken.
Het ontbijt is Eerste Paasdag bij de gasten bezorgd door de vrijwilligers.
Van deze actie werd iedereen blij en het
is zeker voor herhaling vatbaar.

Er gaat sinds kort een tas met kleding rond in Gaanderen. Hij reist van
adres naar adres. Wie iets moois ziet, mag het hebben. Wie iets moois
over heeft, stopt het erin. Zo is het telkens een verrassing wat je aantreft.
De kledingruiltas. Veertien vrouwen in ons dorp doen er inmiddels aan
mee, met veel succes en plezier. Dit plezier gunnen we ook aan mannen.
Dus voel je je aangesproken, meld je aan. Er zijn al enkele aanmeldingen.
Zodra er zes of meer zijn gaat er een mannentas van start. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers.
De vrouwentas is al aan een
tweede ronde bezig. Diverse dames paraderen al trots en blij
rond in hun nieuwe jurk, broek of
sportschoenen. Zie je méér leuke dingen in de tas? Pak ze vooral. De ene keer geef je meer, de
andere keer neem je meer. Eén
voorwaarde: wat je erin stopt
moet echt schoon en heel zijn.
Het is telkens een klein feestje
om de tas weer te krijgen.
Ook meedoen?
Mail 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.
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Natuurgebied De Zumpe wordt tweemaal zo groot
De inrichting van het tweede deel van natuurgebied De Zumpe gaat van
start. Het natuurgebied wordt uitgebreid met 30 hectare natuur. Na wat kleine voorbereidende werkzaamheden in 2020 starten de grote werkzaamheden tot inrichting van natuur op 5 juli 2021. Het gaat ongeveer vier maanden

duren. Daarbij wordt onder meer de waterhuishouding aangepakt en het
leefgebied voor de boomkikker en de kamsalamander verbeterd. Ook wordt
een deel van de Vossenstraat verkeersluwer gemaakt.

De Zumpe
Het natuurgebied De Zumpe ligt aan
de oostrand van Doetinchem. Het
gaat om een afwisselend en nat gebied. De kern bestaat uit vochtige en
natte bossen, enkele graslanden en
(gegraven) waterpartijen. De Zumpe
is met haar hoogwaardige natuur en
nog in te richten gronden tot specifieke natte landnatuur onderdeel van
het Gelders Natuur Netwerk (GNN).
Om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken, hebben de provincie Gelderland en de gemeente
Doetinchem in 2014 de handen ineen
geslagen. In 2014 leidde dit tot een
plan voor uitbreiding van De Zumpe
naar 120 hectare natuur. De gemeente voert het project uit in opdracht
van de provincie. In 2016 begon de
projectgroep met de inrichting van
het eerste deelgebied. De Zumpe is
toen uitgebreid van 23 naar 60 hectare natuur.
Van 60 naar 120 hectare
Voor het tweede deelgebied is het
inrichtingsplan 'De Zumpe 120 hectare' geactualiseerd. In een brief aan
de raad meldt gemeentelijk teamleider ing. R. Tempels: "Met het plan
verbeteren we de waterhuishouding.
Hierbij dempen we sloten en halen
we het gemaal aan de Vossenstraat
weg. De voedselrijke gronden worden verwijderd om zo betere omstandigheden voor voedselarme en kalk
minnende flora te creëren. Ook nemen we maatregelen om het leefgebied van de bedreigde boomkikker en
de kwetsbare kamsalamander te verbeteren. Verder wordt extra accent
gelegd op de ontwikkeling van een
samenhangend open boslandschap
tegen de bestaande natuurkern en
worden karakteristieke oude landschapselementen en singels hersteld

met de aanplant van bomen en struiken."

cie Gelderland ondersteunt dit initiatief met een subsidie."

Verkeersbesluit Vossenstraat
"De afgelopen maanden heeft de gemeente een verkeersbesluit in procedure genomen voor het deel van de
Vossenstraat tussen nummer 83 en
147. Met dit verkeersbesluit kunnen
we van dit deel van de Vossenstraat
een onverplicht fietspad maken,
waarop gewandeld en gefietst mag
worden. Dit besluit is mede genomen
op verzoek van aanwonenden om
meer rust in het natuurgebied te
brengen. Ook zullen we na de inrichtingswerkzaamheden nieuwe opstellingsborden in De Zumpe plaatsen.
Dit zijn de groene borden die u welkom heten in het gebied met daarop
de 'spelregels' van het gebruik."

Ontwikkelingen buiten De Zumpe
"Staatsbosbeheer is buiten de Zumpe
gestart met verkenningen naar kansen voor ontwikkeling van natuur en/
of natuurinclusieve landbouw. Dit
geldt voor het gebied tussen de Zumpe, Slangenburg en Wrange. Ook al
heeft de gemeente geen actieve rol
in deze ontwikkeling, zal zij deze ontwikkeling nauwlettend volgen om de
belangen van de bewoners en gebruikers van het gebied in de gaten te
houden. De gemeente oriënteert zich
nog op haar rol en positie bij deze
uitbreiding. Voor vragen over dit proces kan men contact opnemen met
Staatsbosbeheer via Gert-Jan Kommers (projectleider) op 06 - 10674211
of g.kommers@staatsbosbeheer.nl.

Faunatoren vervangt gemaal
"Zoals afgesproken wordt het gemaal
weggehaald. De fundatie van het gemaal blijft staan om hier een faunatoren op te bouwen. Een faunatoren
biedt een verblijfplaats voor vleermuizen en huiszwaluwen. De provin-

Start werkzaamheden
Op 5 juli starten de werkzaamheden.
De werkzaamheden duren, mede
afhankelijk van het weer, ongeveer 4
maanden. Eigenlijk was de start van
de werkzaamheden gepland voor het

najaar van 2019. Deze werd uitgesteld als gevolg van de uitspraak van
de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en om uitgebreid onderzoek in de vergunningsprocedure. Inmiddels kunnen de
voorgenomen werkzaamheden hervat worden.
Wijziging projectleider
De gemeentelijk projectleider van De
Zumpe, de heer R. Langendoen is per
24 mei 2021 met pensioen. De heer
W. Thus neemt zijn werkzaamheden
voor dit project over. Dit betreft de
afronding van het 120 ha project De
Zumpe waarvoor de gemeente de
projectleiding in opdracht van de provincie uitvoert. De heer R. Langendoen bedankt iedereen voor zijn of
haar medewerking en de prettige
contacten in het projectgebied.
Meer informatie
Meer informatie over het project kunt
u vinden op www.doetinchem.nl/
zumpe of kijk op www.zumpe.nl. Deze laatste website is opgericht door
een enthousiaste bewoner. "
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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 50. 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:

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.

www.maria-laetitia.nl en u kiest
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

Zondag 4 juli 9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger Pastor M. Smits
De zang wordt verzorgd door leden van Gemengd koor onder leiding van Ben
Simmes
Zondag 11 juli 9.30 uur: Inspiratieviering
Deze viering is speciaal voor kinderen. Ook ouders en andere parochianen zijn van
harte welkom. De zang wordt verzorgd door het jeugdkoor van de Ulftse Nachtegalen.
Na de viering is er koffie, thee en limonade to go, en voor de kinderen is er een
springkussen.
Zaterdag 17 juli 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger Pastor M. Smits
De zang wordt verzorgd door leden van Gemengd koor onder leiding van Ben
Simmes
Zondag 1 augustus 9.30 uur
Voorganger Pastor P. Tilma. De zang wordt verzorgd door leden van Gemengd
koor onder leiding van Ben Simmes
Zondag 8 augustus 9.30 uur: Inspiratieviering
Zondag 22 augustus 9.30 uur
Voorganger Pastor P. Tilma. De zang wordt verzorgd door leden van 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.

Gekkoo gaat weer los!
Zin om theater te maken? Als acteur,
filmmaker of regisseur? Gekkoo gaat
weer los! Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij improviseren, bij het
spelen van een rol, het maken van een
voorstelling of een film?
Theater, film en zomerkamp
Na de zomervakantie wordt gestart
met een speels en fris seizoen waarin
theaterlessen in Silvolde worden aangeboden voor spelers van 8 tot 17 jaar.
Maar er is meer! Zomerkamp, filmimprovisatie, absurdistische sketches,
voorstellingen en een uitgebreid aanbod van UNIEK voor spelers met een
beperking. In augustus wordt het seizoen hemelsblauw gestart met de zomerkampen in Breedenbroek voor
iedereen in de leeftijd van 9 tot en met
18 jaar die creatief aan de slag wil met
theater, film, dans en schrijven.

te hebben voor wie je bent, vertrouwen
te geven in wat je doet, ondersteuning
te bieden bij wat je al kan en je te begeleiden bij wat je misschien nog nooit
eerder deed.

Wat wil Gekkoo?
Gekkoo wil met name kinderen en jongeren meer vertrouwen, openheid,
stevigheid en spelplezier geven. Professionele docenten brengen de spelers in aanraking met theater door te
werken vanuit respect, vertrouwen en
eigenheid. In de lessen wordt een veilige omgeving geboden door aandacht

Meedoen?
Ga naar www.gekkoo.nl voor meer
informatie over de verschillende mogelijkheden. Je kunt je via de website ook
direct aanmelden. Ben je een nieuwkomer en wil je eerst de sfeer proeven?
Dat kan! De eerste les is altijd een gratis proefles. Stel je vragen via productie@gekkoo.nl of bel: 06 4833 9258.

Over Stichting Gekkoo
Gekkoo is een stichting uit Gaanderen
die zich al ruim 10 jaar bezighoudt met
het aanbieden van projecten aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen,
waaronder lessen, workshops en voorstellingen op locatie. Uitgangspunt:
een zo laag mogelijke drempel tot
deelname om van daaruit bij te kunnen
dragen aan meer zelfvertrouwen en
handvatten bieden om deel uit te kunnen maken van de maatschappij.
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KLEURRIJK GAANDEREN presenteert
Minka de Weerd
Bij een kunstroute zal ze zeker viltwerk laten zien.
Dit is haar verhaal:
"Ik heb het vilten leren kennen in 2003, bij een workshop op de Vrije School. In 2007 ben ik er pas echt
serieus mee bezig gegaan, na een workshop van een
Hongaarse viltster, die mij nog steeds in hoge mate
inspireert.
Van 2010-2013 volgde ik de viltopleiding in Duitsland. Inmiddels ben ik toegetreden tot het docententeam daar.

Om een ideetje te geven van
mogelijkheden: vilten
rondom steen, dat levert
zomaar een sieraad op. vilten rondom geplette koffiecups kan sleutelhangers geven, vilten-vormen-versieren
met kraaltjes geeft een leuke
hanger.
Conclusie, de mogelijkheden
zijn eindeloos.

Op dit moment ben ik veel bezig met het invilten
van 'waardeloos' materiaal. Zo ben ik altijd op zoek
naar mooie stenen en maak ik gebruik van afgedankte aluminium koffiecups.
Oneindige mogelijkheden
Het mooie aan vilt vind ik dat
het oneindige mogelijkheden
kent: van sereen wit tot uitbundig kleurrijk, van transparant tot
super stabiel.
Ik beperk mij niet tot alleen vilten, ik maak ook unieke kleding
met eco-print, ik maak zelf glaskralen en maak sieraden met
zilverklei."
Nieuwsgierig naar meer informatie?
Bezoek:
www.atelierminkadeweerd.nl.

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!

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

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

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
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