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Juffrouw Conny 40 jaar juf in Gaanderen
Juffrouw Conny Schroer staat komend schooljaar 40 jaar voor de klas
in Gaanderen en dat nog altijd vijf
dagen in de week! Een unieke prestatie die niet meer vaak voorkomt.

het online lesgeven en zorgt ervoor dat
de laptops en chromebooks voor de
kinderen en haar collega's altijd werken.
speciale feestdag na de vakantie
Op Gaanderwijs zal er, tijdens de eerste
schoolweek na de zomervakantie, een
speciale feestdag zijn voor hun juf Conny. Het programma van de dag blijft
nog even geheim.

Conny begon veertig jaar geleden als
leerkracht op basisschool Sint Martinus
en werkt nu nog altijd met veel plezier
op Basisschool Gaanderwijs.
juf van velen uit het dorp
Generaties Gaandernaren hebben ondertussen les van haar gehad. Ze was
en is de juf voor velen uit ons dorp.
Wanneer nieuwe ouders, met hun kinderen, voor een rondleiding komen op
Gaanderwijs is het juffrouw Conny die
hen herkent en zelfs de namen nog
weet. En ook voor haar oud leerlingen
is het een feest van herkenning om hun
juf van vroeger weer tegen te komen
als juf van hun eigen kind.
sportief
Conny is een trouwe Graafschapsup-

porter en mist amper een wedstrijd van
haar favoriete voetbalclub. Ook daar is
ze een bekende op de tribune. Daarnaast staat ze nog wekelijks op de tennisbaan en slaat ze de aces en matchpoints bij de tegenstander om de
oren. Kortom een super sportieve juf
die altijd met de tijd is meegegaan.
juf in hart en nieren
Conny betekent veel voor Gaanderwijs,
waar ze op dit moment lesgeeft aan
groep 3. Dit doet ze geweldig goed en
altijd met veel plezier en volle inzet.
Een juf in hart en nieren. Ze geeft veel
om de kinderen en om het onderwijs. De magie van kinderen leren lezen
en rekenen in groep 3 geeft haar nog
altijd veel voldoening.
laptops en chromebooks
Naast het lesgeven zet ze zich ook in

voor allerlei ICT zaken. Deze juf is
enorm bij de tijd en regelt alles rondom

Gefeliciteerd!
Ook via deze weg willen we Conny feliciteren met deze fantastische mijlpaal!
We wensen haar alvast een heel fijne
dag toe en hopen dat ze de komende
jaren nog veel kinderen mag leren lezen, schrijven, rekenen en vooral plezier maken.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Wij zoeken een bezorger (elektrische fiets).
Ben jij minimaal 15 jaar?
WIJ BIEDEN:
Een leuk salaris - Fooi is voor jezelf - Flexibiliteit
in de uren - Altijd iets te Eten
Nieuwsgierig geworden?
Bel of app met Pizzeria Pibia op 06-8241 8964!

Nieuwe openingstijden pizzeria
Pizzeria Pibia Gaanderen is sinds half
juni vijf dagen per week open in plaats
van zes. De nieuwe openingstijden
zijn:
Maandag/dinsdag: gesloten
Woensdag: 16.00-20.00
Donderdag: 16.00-20.00

Vrijdag/Zaterdag: 16.00-21.00
Zondag: 16.00-20.00
Roberto en Riccardo zijn intussen ook
bezig het restaurant te verbouwen,
zodat je binnenkort in de pizzeria
sfeervol kunt tafelen met een vers
gebakken pizza!
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De volgende
Gaanderbode
komt (onder voorbehoud) uit op

8 september
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

3 sept tot 18.00 uur

Dorpsraad en
-daad

Beste Gaandernaar,
Wederom bedankt voor de vele reacties omtrent woningbouw. Inmiddels
hebben we als Dorpsraad samen met
een Gaanderense projectontwikkelaar
en de Rabobank met de gemeente
Doetinchem gesproken. We hopen op
(korte) termijn hier meer over bekend
te maken.
Daarnaast is er binnenkort een oriënterend gesprek tussen verschillende
Gaanderense verenigingen om te kijken of er gezamenlijk met de gemeente Doetinchem genoeg draagvlak is om een dorpendeal via de Provincie aan te gaan. Ook hier hopen we
op (korte) termijn meer over te kunnen uitweiden.
Namens de Dorpsraad Gaanderen
wensen we iedereen een fijne zomervakantie toe.
Contact
Voor alle Gaanderense zaken zijn wij
bereikbaar via
info@dorpsraadgaanderen.nl of
0623599396.

Bingo!
De Bingo-avonden bij Hartjes zijn op 1
juli weer hervat.
Elke donderdagavond gaan de ballen
weer vallen.
Zaal open: 18.30 uur
Start bingo: 19.30 uur.
Kom op tijd want vol = vol.
De BINGO wordt samen met CV De
Bultendarpers.
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Zomer
VIS
Karavaan
Op vrijdag 23 juli 2021 komt de Zomer Vis Karavaan
weer in Gaanderen! Het duurt van 09.30 - 14:30.
Inschrijven kan alleen online, via Stekkie.nl. Geef je
snel op want vol = vol!! Max. 75 kinderen t/m 14 jr.
Vind je het leuk om te vissen en wil je er meer van
weten? We gaan vistuigjes maken, op de juiste wijze
onthaken, leren werpen en van alles leren over de
biologie van de vissen. Onder begeleiding van een
Vismeester, Visjuf en Viscoach gaan we vissen. Jekrijgt ook nog een goodiebag mee. Het drinken verzorgen wij. We zien jullie graag op Sluis de Pol!
Het bestuur van H.S.V. De Oude IJssel, H.S.V Wisch en
H.S.V. de Rietvoorn.

KIEK UUT!
Hoe raak je niet (on)bewust
betrokken bij criminaliteit?
Kijk: Burgemeester Mark Boumans in gesprek met politie, bedrijvenkring en veiligheidsexperts.
Op 25 mei zat burgemeester Mark
Boumans ruim een uur met de politie
en de bedrijvenkring IG&J om tafel in
een talkshow om het te hebben over
ondermijning. Ondermijning betekent: de onderwereld misbruikt de
bovenwereld om haar criminele activiteit te kunnen uitvoeren.
De onderwereld heeft de bovenwereld
nodig om haar criminele activiteiten uit
te kunnen voeren. Voor je het weet kun
je daarin betrokken raken. Je pand verhuren en als het te laat is ontdekken
dat het wordt gebruikt voor hennepteelt. Gebruikt worden voor witwassen
van zwart geld. Maar er zijn nog veel
meer soorten criminaliteit waar je als
ondernemer mee temaken kunt krijgen. Ongewild. Of omdat je zo'n mooi
aanbod krijgt om 'makkelijk' geld te
verdienen dat het - zeker in deze crisistijd - te mooi is om af te slaan.
Zó verdiend, zó weer kwijt
"Helaas komt het meestal op een dag
uit en sta je alsnog met lege handen,"
merkt Mark Boumans op.
Drugs, uitbuiting maar ook diefstal
door werknemers
Het is helaas ook in de mooie Achterhoek inmiddels een feit dat de grote,
georganiseerde misdaad er vaak zijn
vingers tussen krijgt. Wat voor criminele activiteiten kun je aan denken? Dat
kan gaan van hennepteelt of een
drugslab tot uitbuiting van (buitenlandse) vrouwen. Van pizzakoeriers die ook
'andere producten' rondbrengen tot

werknemers bij een bedrijf die pallets
doorsluizen, noem maar op. "En bedenk dat voor een wietplantage gemiddeld zestig man nodig zijn! Van een
pand huren tot voorzieningen aanleggen tot toppen oogsten, drogen, vervoeren, verkopen," verduidelijkt Paul
van de Weiden, veiligheidsexpert. "Je
beseft vaak niet hoeveel mensen betrokken zijn bij een criminele activiteit."

1. Signalen herkennen
2. Melden. Dat kan bij de politie, de
gemeente of bijvoorbeeld het parkmanagement maar ook anoniem. Politie
Teamchef Achterhoek-West Patrick de
Koeijer merkt op: "Schroom nooit als je
twijfelt! Meld liever een paar keer te
vaak dan één keer te weinig! Wij móeten het onderzoeken als er gemeld
wordt."

"Twijfel je of iets verdacht
is?
Doe liever te vaak een
melding dan één keer te
weinig!"

Steeds meer sluiten politie, gemeente,
ondernemers en anderen het net tegen
criminelen door samen te werken. En
dat is hard nodig want de onderwereld
rukt hard op in de bovenwereld.

Signalen herkennen en... verdachte
situaties melden
De belangrijkste middelen voor iedereen om criminaliteit uit de omgeving te
weren zijn:

Wil je meer weten?
Hoe herken je signalen, hoe kun je melden, wat gebeurt er in de gemeente
Doetinchem? Kijk naar de talkshow van
KIEK UUT op Youtube: zoek op 'Kiek
uut' of direct via: https://bit.ly/2StFeh1.
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Altiet positief blieven...

S.A.M. zoekt
vrijwilligers
door Jos Salemink

Het is verstandiger um een kears an te
steaken, dan klagen oaver de
duusternis...
Kiek wel ff uut... Neet te dicht biej de
gordiens zet'n! Anders mot der weer
een hoop vriejwillugers, midden in de
nacht met een lucifer tussen de claxon
van de auto, al tuuterend volgas noar
de kazerne scheuren um et
brandweerpak an te trek'n... Want wie
et eerst op de brandweerkazerne is,
mag met de brandweerauto riejen...!

slachtoffers... veur alle broeders en
zusters in de zorg...
Veur hoge mais of een leagere
bloedruk... Minder reagen... meer
geld... en ooh god... dat de vakanties
asteblief deur goan... want ik goa mie
kats klemzuupen op Lesbos...

Een keersken... van iedereen veur
allemoal, van allemoal veur iedereen...
moar veural... veur ons zelf... veur ons
eigus... want veur de meesten van ons
is de eigen koppien ergur dan de pest
van een ander...
Bewust of onbewust kuj der zo oaver
denken...
Hol dat vast... zo kommen wiej der
wel... want da's op de ego test
"positief..." en ech woar... oew ego runt
oew leaven...

Moar dat geheel terzijde... Een
keersken in de duusternis, doar ging et
oaver...

3

~ Enthousiaste collega gezocht ~
Er is een plek vrij voor een nieuwe
vrijwilliger bij S.A.M. De Goede Doelen Winkel. Dit is voor een dagdeel
van 10.00 - 13.00 OF van 13.00 - 16.00
uur.
Interesse? Neem contact op via een
PB op Facebook, telefoon (0315324588) maar je kunt natuurlijk ook
gewoon in de winkel binnenlopen. Tot
dan!

Gelukkig is der gin vaccin tegen, wiej
blieven allemoal "positief"! En... um stil
onze ego's te bewensen bunt der
genog kearskus um op te branden...
Zolang et mag van lucifer.

Veur Peter R... veur tante Dien, veur de
boeren, veur de horeca, veur de corona

Obs Wis en Wierig klaar voor de toekomst!
De visie van Openbare basisschool
Wis en Wierig - 'Samen groeien naar
zelfstandigheid' - gaat met de oprichting van een nieuw Kindcentrum en
de aanleg van het Landschapsplein
komend schooljaar volledig tot bloei
komen.
Na de zomervakantie start de basisschool met een Kindcentrum. Samen
met een kinderopvangorganisatie biedt
de school dan kinderopvang en onderwijs onder één dak. "Wij bieden de kinderen hiermee een natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs en van
onderwijs naar opvang. We vinden dit
belangrijk omdat het zorgt voor continuïteit in de ontwikkeling van kinderen
op één vertrouwde plek."
BSO en peuteropvang
De buitenschoolse opvang opent op 30
augustus en in oktober start in het
Kindcentrum ook de peuteropvang.
"Van daaruit ontwikkelen we samen
verder. De peuters hebben hun
eigen ruimte, maar profiteren
ook van het aanbod voor de
kleuters, wanneer zij daaraan toe
zijn. Ook op de BSO stemmen
wij de thema’s en activiteiten
gezamenlijk af. Daarbij geldt
natuurlijk dat voor de BSOkinderen vrije tijd ook echt vrije
tijd is. De kinderen worden op de
BSO begeleid door professionals
die kunnen putten uit een databank (DoenKids!) van wel 2000
buitenschoolse activiteiten op
het gebied van Creativiteit, Spel,
Eten/Drinken, Techniek, Sport,
en Muziek."

Landschapsplein voor jong en oud
Daarnaast gaat komend jaar - waarschijnlijk - eindelijk de schop in de
grond voor het Landschapsplein. De
projectgroep Groen Plein heeft de afgelopen twee jaar voorbereidingen
getroffen om een Landschapsplein te
creëren waar ‘natuurlijk spelen’ het
uitgangspunt is.
"De kinderen hebben de eerste ontwerpen gemaakt en met de inzet van de
ouders, buren en externe deskundigen
zijn we tot een prachtig projectplan
gekomen. De gemeente Doetinchem
heeft meegewerkt aan het verstrekken
van subsidie. Het Landschapsplein
biedt alle mogelijkheden om onderzoekend te spelen en te leren voor alle kinderen van alle leeftijden. De kinderen
beleven elke dag de natuur, leren over
het belang van biodiversiteit en gezondheid. Er komt een groot buitenlokaal als centrale middelpunt van het
landschapsplein. Hier kunnen kinderen

samen zitten of werken, uitleg krijgen,
voorgelezen worden, een voorstelling
geven enzovoort. Kinderen kunnen
veelzijdig en intensief bewegen. Er
komt een onbewoond eiland, meerdere
klimplateau’s en vele kruipdoor- en
sluipdoorpaadjes om op avontuur kunnen gaan. Er is een nestschommel en
een heerlijke zand- en waterspeelplek.

In de moestuin leren kinderen in het
moestuinseizoen alles over zaaien en
kiemen, bodembeestjes en plaagdiertjes, nat en droog, groei. Van oogsten
tot koken en opeten. Bij de inrichting is
rekening gehouden met kinderen met
een beperking. Er is aandacht voor rust
- en overgangsplekjes en het grootste
gedeelte van de speelplekken zal goed
bereikbaar zijn. Iedereen, jong en oud
kan genieten van het Landschapsplein,
om te spelen na school, of als rustplek
tijdens een wandeling in de mooie omgeving."
Hoe nu verder?
In het begin van het schooljaar zal er
een informatiebijeenkomst (live of online) voor de omwonenden worden georganiseerd. In het najaar willen we
starten we met het grondwerk en we
hopen met een half jaar het droomplein van de kinderen gerealiseerd te
hebben. Samen met de officiële opening van het Kindcentrum, gaan we
daar in het voorjaar van 2022 zeker een
feestje van maken.

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

ACTIVITEITEN
AFGELOPEN PERIODE
Nu de corona maatregelen zijn versoepeld gaan we steeds vaker open.
Onze vertrouwde inloopochtend op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

GEZOCHT

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.

wordt weer regelmatig bezocht en we
kunnen weer spelletjes doen op vrijdagmiddag. De corona maatregelen worden goed nageleefd.

GEZOCHT

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

GEZOCHT

We zoeken iemand voor de website en Facebook. Wie heeft zin om
ons een paar uurtjes per maand te helpen met onze website en Facebookpagina? Bel met 06-51013434 of 06-46600755.

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
Dinsdag 3 augustus: 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 3 augustus.

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

ZOMERACTIVITEITEN
We hebben ZOMERACTIVITEITEN
georganiseerd samen met Lang leven de
kunst en Naoberschap.
Met onze vrijwilligers en professionele
kunstenaars gaan we boetseren, schilderen, mozaïeken, zingen en dansen op 15
en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 en 23
september.
Zin om mee te doen? Meld je even aan

via 06-51013434, info@gaanderhuus.nl
of loop even binnen tijdens onze openingsuren op woensdagochtend of vrijdagmiddag.

SJOELEN

Adverteren:
Kijk voor informatie op
www.gaanderbode.nl
of mail
gaanderbode@gmail.com

Ook kregen we vragen over SJOELEN in
het Gaanderhuus. Heb je zin om regelmatig met een groepje te sjoelen laat
het ons weten. We gaan kijken of we dan
een extra middag open kunnen gaan.

17 juli

19.00

21 juli

19.00

26 juli

19.00

31 juli

9.00

1 aug

9.30

3 aug

11-12

Eucharistieviering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden
of online beluisteren
Moodbord maken bij Well Being by LaVonn. Door Yvonne van
Laak. Vrije gift.
Swap Access Bars avond bij Well Being by LaVonn. Alleen voor
beoefenaars.
Schoonwandelen. Zwerfafval opruimen met de Zwerfafvalbrigade Gaanderen.
Viering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden of online
beluisteren
Ruiluurtje Gaanderhuus. legpuzzels, spellen en tijdschriften ruilen: buiten voor de deur.

6 aug

10-12

Inloopochtend Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding.

8 aug

9.30

10 aug

19.00

22 aug

9.30

28 aug

9.00

31 aug

19.00

Inspiratieviering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden of
online beluisteren
Meditatie met klankschalen-avond bij Well Being by LaVonn,
door Ans Gerritsen € 30
Viering St Martinuskerk Gaanderen. NB: Aanmelden of online
beluisteren
Schoonwandelen. Zwerfafval opruimen met de Zwerfafvalbrigade Gaanderen.
Intuïtieve ontwikkeling met meditatie bij Well Being by LaVonn.
Door Yvonne van Laak. Vrije gift.

KLEURRIJK GAANDEREN presenteert
Margreet Baars

Dit is haar verhaal:
"Tekenen en schilderen heb ik
mijn hele leven gedaan. Het is
een manier om te reageren op
wat er om me heen gebeurt, op
wat me fascineert. Dat kan van
alles zijn, de omgeving, een

mens, een gebeurtenis, het
maatschappelijk klimaat, politiek.
Ik werk met verschillende materialen, passend bij het thema van
dat moment."

Links: Klaprozen, waterafdunbare olieverf op DMF, 80 bij 80
Rechtsonder:
Zwaar weer, toch beschutting vinden. Olie op doek, 60 bij 80 cm

Gaanderen heeft er een minibieb bij
Aan de Akkerstraat 25 in Gaanderen
staat nu ook een minibieb. Hopelijk
wordt 't een groot succes!
Thrillers, Fantasy, Romans, Kinderboeken (ook voor de kleintjes), Donald Duck weekbladen (onder in de
lade). Kom lenen, kom ruilen. Heb je
boeken die je wil doneren: GRAAG.

Linksonder:
Mondkapfrustratie,
lees het gezicht maar
eens.
Aquarel/stift
op papier
30 bij 30 cm

Geen gedoe, alleen maar genieten
Bestel online je Barbecue pakket!
Onze pakketten zijn te bestellen vanaf 8
personen en worden compleet geleverd,
inclusief salades, stokbrood en sauzen.
Gewoon heerlijk genieten zonder gedoe.

DSR Food Doetinchem
Nahrenjo Bleekman
Kerkstraat 5b
7011 KA Gaanderen
Bel/Whatsapp: 06 - 418 16 444
E-mail: doetinchem@dsrfood.nl

Wij bieden verschillende barbecue pakketten aan:
Populair € 11,95 - meest verkocht!

Vegetarisch € 15,50

Luxe € 15,50 - voor als het wat luxer mag

Kinderpakket € 7,50

Surf & Turf € 24,95 - een excellent pakket

Halal € 13,95

(prijzen per persoon)
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Gaat de kermis in Gaanderen dit jaar weer door?
Wat betreft de organisatie wel!
Gaat de kermis in Gaanderen dit jaar weer door? De organisatie sorteert er in
elk geval op voor. Ze is druk bezig met de voorbereidingen, ook al is het nog
onzeker of het inderdaad zal kunnen. Mocht het in september mogelijk blij-

ken om dit jaar weer kermis te vieren, dan staat alles in elk geval klaar.
Hieronder het officiële bericht van het Team Kermis Gaanderen.

Beste Gaandernaren & kermisbezoekers,

We beginnen de aankomende twee
maanden tot aan de kermis met het
promoten van de kermis en zullen jullie
bijpraten over welke artiesten er gaan
komen en welke attracties er allemaal
op de kermisweide komen te staan. We
starten dit jaar later met de voorverkoop van de kaarten. Deze begint op
28 augustus bij Koenders 't Ware Huis
Gaanderen.

We krijgen heel veel vragen of de kermis dit jaar gaat plaatsvinden in ons
mooie Gaanderen. Deze vraag is niet
zo makkelijk te beantwoorden. Daarom willen we jullie graag meenemen,
hoe de huidige stand van zaken nu is,
zodat iedereen gelijk op de hoogte is.
Afgelopen jaar hebben we de beslissing
(met pijn in ons hart) moeten nemen
om de kermis, niet door te laten gaan.
Daarvoor in de plaats hadden we een
prachtige oliebollen drive-inn gerealiseerd op het kermis terrein. Zodat we
met alle beperkingen toch een klein
beetje het kermis gevoel hebben gecreëerd in ons mooie dorp.
"Het is afwachten wat de verplichtingen en beperkingen worden"
Over iets meer dan twee maanden is
het de tweede zondag van september.

We hopen dat we elkaar dit jaar weer
kunnen gaan zien op de kermisweide in
september.
De kermiscommissie heeft niet stilgezeten en is op de achtergrond druk bezig met het organiseren van de 2021
editie. De vergunning voor onze kermis
is aangevraagd bij de gemeente
Doetinchem. Het is afwachten wanneer we toestemming voor de organisatie van de kermis krijgen en wat de
gemeente als verplichtingen en beperkingen ons op gaat leggen. Een kermis
organiseren waarbij we de 1,5 meter

Nazomerwandeling
Als je een dierbare hebt verloren, of
door andere omstandigheden alleen
bent, is deze wandeling misschien
iets voor jou. De wandeling wordt
georganiseerd door Jeannette Koster
uitvaartbegeleiding in Gaanderen.
Lijkt het jou fijn om op een ontspannen manier te wandelen in de mooie
natuur? Wil je praten met anderen die
begrijpen wat jij meegemaakt hebt en
jezelf herkennen in verhalen van anderen?
We vertrekken om 10.00 uur vanaf ’t
Onland in Doetinchem. De lengte van
de wandeling is ca. 3,5 km. Na afloop
drinken we samen een kopje koffie/
thee met iets lekkers bij ’t Onland in
Gaanderen en is er gelegenheid om
samen na te praten.

Ben je slecht ter been, maar wil je wel
graag mensen ontmoeten, kom dan
om 11.00 uur naar ’t Onland in Gaanderen.
Graag voor 2 september a.s. aanmelden (ook als u niet meeloopt) zodat wij
weten op hoeveel personen we kunnen
rekenen. Aanmelden of informatie:
Jeannette Koster, tel. 06 251 95 669 /
info@kosteruitvaartbegeleiding.nl
Datum : Zondag 5 september 2021
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Restaurant ’t Onland, Rekhemseweg 175 in Doetinchem
Kosten voor deelname: 6,00 euro p.p.,
inclusief kopje koffie/thee en iets lekkers erbij
Voel je welkom om mee te wandelen.
Een gevoel van verbondenheid en
troost.

en de mondkapjesplicht moeten gaan
handhaven is een onbegonnen zaak
en gaan we dan ook niet doen, dan
gaat ons kermisfeestje dit jaar niet
door. We moeten dus met de definitieve beslissing wachten tot we groen- of
rood licht krijgen van de Gemeente
Doetinchem. De berichtgeving omtrent
alle corona beperkingen zijn tot op heden in ons voordeel, echter blijft alles
onzeker.

We vertrouwen erop jullie zo te hebben
bijgepraat en natuurlijk houden we
jullie op de hoogte zodra er meer informatie te delen is. Zet een kruis bij die
dagen met potlood in je agenda en
wanneer je de markeerstift er bij moet
pakken hoor je ook van ons.
Vriendelijke kermisgroeten,
Team Kermis Gaanderen

Plaquette voor Eed Mijnen en Andrej Kozin
en wandeling met informatiebordjes
Op 18 augustus wordt een plaquette
onthuld in het bos van De Pol in herinnering van de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt een themawandeling
geopend.
In het bos van De Pol zijn in de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog
twee Russische jongemannen ondergedoken in een zelf gegraven hol. Zij
waren door de Nazi's tewerkgesteld in
Oeding, een dorpje vlak over de grens
bij Winterswijk. Eed Mijnen, die er
vlakbij woonde en met hen in Oeding
werkte, hielp hen te overleven. De geschiedenis is onlangs opgegraven door
zijn zoon Ed Mijnen, die ook de familie
van de Russen heeft gevonden. Hij

heeft het hele, indrukwekkende, verhaal opgetekend in 150 pagina's.
De wandeling is een informatieroute
met onderweg bordjes waarop meer te
zien en te lezen is over de gebeurtenissen in de betreffende winter. De plek
van het hol van de Russische jongemannen is ongeveer, maar niet precies, bekend.
Vanaf 19 augustus zijn de plaquette en
de wandeling voor iedereen toegankelijk.
Het boeiende verslag van Ed is digitaal
gratis verkrijgbaar door hem te mailen:
emijnen@gmail.com

Je kunt weer extra grond aankopen voor Buur Maakt Natuur via Greenchoice-actie
Het mooie natuur- en wandelterrein De Watertap
waar sinds 2019 veel Gaandernaren - en anderen van kunnen genieten, is zoals velen weten aangekocht en ingericht door de Stichting Buur
Maakt Natuur. Ze kopen grond aan, richten dit
samen met buren in en onderhouden het vervolgens.
Om dat financieel te kunnen dragen 'verkoopt'
de stichting vierkante meters grond aan particulieren voor € 6,00. Sinds vorig jaar ondersteunt
energieleverancier Greenchoice deze activiteiten
via het spaarprogramma van haar klanten. Dat

bleek een groot succes. Het sponsorbedrag dat
Greenchoice beschikbaar had gesteld was in minder
dan vier maanden op. 336 mensen hebben 1994 m2

grond aangekocht. Zodra het weer mogelijk is, houdt
Buur Maakt Natuur voor hen een burendag op één
van de terreinen.
Doe ook weer mee!
Ook heeft het nieuwe donateurs opgeleverd en
contacten die de stichting weer verder helpen. In
april is de tweede ronde van de Greenchoiceactie ingegaan. Wie hierbij via Greenchoice twee
m2 grond 'koopt', krijgt er van Greenchoice één
extra bij, dus Buur Maakt Natuur krijgt dan per
aankoop drie m2 grond voor een derde natuurperceel. Deze actie loopt nog!
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Wijknetwerk Gaanderen
Afronden werkzaamheden Rijksweg
en start werkzaamheden Slakweg
Op vrijdag 16 juli aan het eind van de middag
gaat de Rijksweg weer volledig open voor verkeer. De afgelopen weken heeft de aannemer in
drie fases gewerkt aan
nieuw asfalt op deze weg
tussen de Slakweg en de
gemeentegrens
(Akkermansbeek). Ook is er
gewerkt aan twee oversteekplaatsen. Wij willen
jullie danken voor het begrip
tijdens de werkzaamheden.

Dit is ook de reden waarom de weg hier anders is
ingericht dan de rest van de Rijksweg. Als weggebruiker kunt u ook bijdragen aan de verkeersveilig-

heid en leefbaarheid van Gaanderen door uw snelheid aan de situatie aan te passen. Houd rekening
met elkaar en spreek elkaar aan bij onveilig gedrag
op de weg.
Werkzaamheden Slakweg
Nadat de aannemer de werkzaamheden aan de Rijksweg
heeft afgerond, is de volgende
stap nu het aanpakken van de
ingang van de Slakweg. Tijdens deze werkzaamheden is
de Slakweg afgesloten voor
verkeer. De afgelopen jaren
hebben we hier meerdere keren aan kabels en leidingen
moeten werken. Op dit stuk
liggen nu klinkers. De aannemer gaat dit vervangen door
asfalt, zodat de ingang naar
het bedrijventerrein er weer
netjes uitziet. Deze werkzaamheden worden in juli afgerond. De omleidingsroutes
worden met borden aangegeven.

Snelheid
Aanwonenden van de Rijksweg geven aan dat een deel
van het verkeer op de Rijksweg (veel) te hard rijdt. Dit
gaat vooral om het deel waar
de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Deze snelheid is ingesteld, omdat de
weg langs het centrum leidt.
Ook gebruiken veel mensen
dit deel van de Rijksweg om
over te steken richting het
station en de scholen.

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.

Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen
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
In deze viering verzorgt Jacqueline Snel voor de zang, en
hierbij begeleidt ze zichzelf op de gitaar
Zondag 15 augustus 9.30 uur: Mariaviering
De voorgangers zijn Leny Helmink en Karin Pouwels.
In deze viering worden er veelal mooie Marialiederen gezongen
Zondag 22 augustus 9.30 uur Voorganger Pastor P. Tilma.
De zang wordt verzorgd door leden van Gemengd koor onder leiding van Ben Simmes

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
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.marialaetitia.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.

Vrijwilliger(s) Sint Jozef gezocht
Om te wandelen, knutselen, lezen en dergelijke
De drie groepen voor dagbehandeling in het oude Sint Jozef zijn op
zoek naar mensen die één of meerdere keren per week activiteiten met de
cliënten willen doen.

ling komen zijn in het algemeen ouderen met psychiatrische - soms ook met
fysieke - aandoeningen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om dementie. Dit betreft
óók relatief jongere mensen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om wandelen, knutselen, lezen en spelletjes
doen.
De mensen die voor de dagbehande-

De medewerkers missen soms de
'mankracht' om alle activiteiten die
georganiseerd worden in te kunnen
vullen. Er is zeker ook ruimte voor ei-

gen inbreng en voorkeuren.
Kun je goed omgaan met de doelgroep? Diploma's zijn niet nodig. Heb
je tijd en zin om je hiervoor wekelijks in
te zetten? Neem dan contact op via
0612841003 / 0314-357559.
De medewerkers, Janny, Larissa en
Bianca, kijken naar je reactie uit!
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“Wat doet een buurtcoach eigenlijk?”
Die vraag krijgen we wel eens als we vertellen dat
we buurtcoach zijn bij Buurtplein. Er wordt wel
eens onterecht gedacht dat we er alleen voor zaken zijn die met je buurt te maken hebben. Gelukkig doen we veel meer en kun je juist ook bij ons
terecht als je vragen hebt over bijvoorbeeld de opvoeding van je kind, als je je zorgen maakt over je
relatie of gezondheid, en ook als je even niet lekker
in je vel zit of gewoon een luisterend oor nodig
hebt. En we zijn er voor iedereen: kinderen en jongeren, volwassen en ouderen. Lopen thuis de ruzies op of weet je niet meer hoe je je hoofd boven
water moet houden doordat je minder inkomen
hebt? Of heb je juist specialistische zorg nodig omdat je slechter ter been bent en een aanpassing in
je huis nodig hebt? Vertel het ons en we helpen je
graag verder. Onze ondersteuning is bovendien
altijd gratis.
Zelf je problemen oplossen en grip houden
op jouw leven. En als dat niet zelfstandig
gaat, zorgen we ervoor dat het ons samen
lukt.
De hoofdkerntaak van Buurtplein is jou de toegang
tot de zorg verschaffen namens de gemeente
Doetinchem. Vroeger begeleidden we je hier langere tijd mee, soms wel jarenlang. Nu is het zo dat

we je kort zullen ondersteunen en als er langer begeleiding nodig blijkt, je sneller doorverwijzen naar
gespecialiseerde hulpinstanties.
Toegang tot de juiste zorg, zelfredzaamheid vergroten en ondersteuning bieden
Onze opdracht heeft door de jaren heen steeds
meer kaders gekregen. Zo werken we sinds begin
dit jaar vanuit drie grotere gebiedsteams (Noord,
Oost en Zuid) in plaats van kleinere wijkteams en
kunnen we daardoor met een grotere groep buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers de vragen vanuit de inwoners van de gemeente Doetinchem breder onderverdelen. Dit zou in de praktijk kunnen
betekenen dat je met een andere buurtcoach te
maken krijgt dan voorheen maar wel sneller geholpen wordt. We willen daarnaast nog even benadrukken dat de Trefkuul in Gaanderen een plek zal
blijven waar je bij ons terecht kunt.
De drie gebiedsteams:
Noord:
Noord / Overstegen / Centrum
Zuid:
Dichteren / De Hoop / Wijnbergen / de Huet / Wehl
Oost:
Oosseld / Schöneveld / Gaanderen

Centrale bureaudienst
We werken met een centrale bureaudienst. Dit
houdt in dat we centraal alle vragen verzamelen en
onderbrengen bij diegene die jou het beste en het
snelst kan helpen. Onze medewerkers zijn nog
steeds rechtstreeks te bereiken op de jou bekende
telefoonnummers, echter adviseren we om via
het algemene telefoonnummer (0314 – 34 19 19),
het contactformulier van onze website of het algemene mailadres (info@buurtplein.nl) contact met
ons te zoeken. Mocht een medewerker afwezig zijn
door bijvoorbeeld vakantie of verlof dan kunnen
we je hulpvraag onderbrengen bij een collega en
word je daardoor sneller geholpen.

Nieuwe initiatieven
Anoniem chatten, rechtstreeks
met een buurtcoach

Budgetcheck
Daarnaast hebben we de Budgetcheck ontwikkeld.

De Gaanderbalie is open, elke maandagavond
van 17:00 tot 18:30 uur in wijkcentrum De
Trefkuul.
Je kunt hier je zonder afspraak binnenlopen. In
de vakantieperiode is er geen Gaanderbalie op
19 juli, 26 juli en 2 augustus.
We vinden het fijn dat wij jou deze hulp
aan kunnen blijven bieden.

Wijkcentrum de Trefkuul

We hebben een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld

Door verlies van je baan door bijvoorbeeld de co-

om nog laagdrempeliger onze diensten te kunnen aan-

ronacrisis of een andere (plotselinge) gebeurtenis in

bieden. Het ’s avonds chatten met buurtcoaches is hier

je leven kan het zijn dat je even door de bomen het

een voorbeeld van. Overdag wordt de chat van onze

bos niet meer ziet wat betreft jouw geldzaken.

website bemand door medewerkers van Buurtplein die,

Schulden kunnen snel oplopen. Welke regeltjes en

mocht het nodig zijn, aansluitend de hulp van een

wetten zijn er, heb ik recht op toeslagen en kan ik

buurtcoach inroepen. Op drie avonden per week kun je

ergens op besparen? Met de Budgetcheck heb je

rechtstreeks terecht bij een buurtcoach. Handig als je

vaak met één of twee afspraken weer inzicht gekre-

overdag geen tijd hebt om contact te zoeken of een

gen en voorkom je erger. Kijk op www.buurplein.nl/

afspraak in te plannen op het wijkcentrum. Maak daar

budgetcheck hoe je vrijblijvend een afspraak maakt

gerust gebruik van; we zijn er voor je!

voor de gratis Budgetcheck.

Bereikbaarheid
chat
Maandag tot en
met vrijdag

Tijden

Wie

Heb je vragen? Bel 0314 – 34 19 19, mail in-

09.00 - 12.30
13.00 - 17.00

Buurtplein
medewerker

Dinsdag,
woensdag

20.00 - 21.00

Buurtcoach

Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl

fo@buurtplein.nl, stel je vraag via de chat of gebruik
het contactformulier op onze website:
www.buurtplein.nl. Ook is het weer mogelijk om
tijdens openingstijden onze wijkcentra te bezoeken.

