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Dorpendeal voor Gaanderen: wat is jouw wens? 
Deze Kerst branden niet alleen de 

kerstlichtjes op het Ganderije, er 

staat ook weer een boom. Dat is 

met dank aan een heleboel organi-

saties die dit jaar de handen ineen 

hebben geslagen om voor Gaande-

ren een zogenaamde Dorpendeal 

voor te bereiden. 

 

Wat is dat? 

De Dorpendeal heeft de Provincie Gel-

derland bedacht om dorpen (of wijken) 

te stimuleren en te helpen hun leefom-

geving aantrekkelijker te maken. Sa-

men met inwoners en organisaties kan 

de gemeente een mooie subsidie krij-

gen (€ 25.000 - 400.000) voor het ver-

groten van 'de aantrekkelijkheid, vitali-

teit en sociale verbondenheid van een 

dorp'. 

 

Deelname van inwoners vereist 

De eerste opzet voor de deal van Gaan-

deren is goed bevonden en daarom 

worden nu alle inwoners bij het project 

betrokken. Dat is één van de voorwaar-

den ervan: initiatief en betrokkenheid 

van de inwoners.  

Kerstactie 

De initiatiefnemers, waaronder - maar 

lang niet alleen - de wijkregisseur en de 

Dorpsraad, hebben daartoe een grote 

kerstactie opgezet. Zie de middenpagi-

na van deze Gaanderbode. Er wordt 

ook een Kerstkaart verspreid, huis-aan-

huis en in de Coop, die je kunt invullen 

met jouw wens(en) voor Gaanderen. 

 

Het hele project wordt begeleid  

De gemeente is bij de Dorpendeal een 

belangrijke speler. Zij doet onder ande-

re de subsidieaanvraag. Vanuit de pro-

vincie is daarnaast de organisatie Zorg-

belang ingezet om de inwoners te be-

geleiden bij het maken van een mooi 

en realiseerbaar plan. Dat begint bij het 

bundelen van de krachten in ons dorp 

en kan gaan van activiteiten tot bij-

voorbeeld ook de aanleg van facilitei-

ten. 

 

'Door krachtenbundeling kun je veel 

meer bereiken'  

Sylvia Sikkema, projectleider van Zorg-

belang, is één van de personen die deze 

Dorpendeal sinds dit jaar begeleidt. Zij 

is verheugd om te zien hoe nu al de 

gebundelde krachten hebben geleid tot 

het plaatsen van een grote kerstboom 

in het dorp en bij De Pol. Het laat zien 

wat er mogelijk is, geeft ze aan:  

 

“Nu branden de lampen toch met kerst 

in de boom op het Ganderije. Dit laat 

symbolisch zien dat wij samen dingen 

kunnen realiseren. Dit doen we met el-

kaar, waarbij we elkaars kennis en kunde 

gebruiken en de kosten onderling verde-

len. Met de Dorpendeal willen we dit in 

het groot gaan doen, ook met elkaar!” 

Geef jouw mening 

Wie wil gaan voor een Dorpendeal? 

Wat vind jij belangrijk voor de toe-

komst van Gaanderen?  

Dit kun je laten weten door de kerst-

kaart in te vullen. Heb je deze niet in de 

brievenbus gehad? Dan kun je hem ook 

bij de COOP Gaanderen halen. Doe de 

ingevulde kaart in de wensbak bij de 

kerstboom op het Ganderije of bij 

sportcomplex De Pol. 

 

Wie zijn betrokken en wat volgt? 

Behalve de gemeente en de Dorpsraad 

doen mee: Buurtplein, de scholen, Wij-

knetwerk Gaanderen, het Gaander-

huus, VVG, De Pol, Stichting Sport & 

Cultuur, Ondernemersvereniging Ak-

kermansweide. Winkeliers hebben lo-

kale cadeaubonnen beschikbaar ge-

steld voor de kerstactie en de bezor-

gers van de Gaanderbode helpen de 

kerstkaart verspreiden. Wat gebeurt er 

met de ingevulde kaarten? Sylvia: "De 

nog op te richten kerngroep gaat alle 

kaarten bekijken en zoveel mogelijk 

verwerken in het plan voor de Dorpen-

deal." Invullen dus! 
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Vanwege de werkzaamheden aan twee overwegen 

rijden zondagavond 19 december vanaf 18.30 uur 

geen treinen tussen Doetinchem en Winterswijk.  

Er rijden vervangende bussen.  

Voor meer informatie zie www.gaanderbode.nl of 

www.arriva.nl.  

  

 

        Wijknetwerk Gaanderen 
 

Uitwerking Augustinusschool 

als woningbouwlocatie 

 

In heel Nederland is er krapte op de woning-

markt en is het moeilijk nog een betaalbare 

woning te vinden. Doetinchem wil groeien 

naar een gemeente voor 70.000 inwoners in 

2036. Dat kan alleen als er genoeg woningen 

zijn, in álle kernen. Ook in Gaanderen is er 

behoefte aan meer woningen. De gemeente 

is daarmee aan de slag gegaan. 

 

Vorig jaar werd er onderzoek gedaan naar 

mogelijke woningbouwlocaties in Gaande-

ren. De eerste plek die hierbij naar voren 

kwam is die van de voormalige Augustinusschool 

aan de Van Damstraat. De afgelopen maanden 

heeft de gemeente gewerkt aan een eerste ver-

kenning van deze locatie. In december neemt het 

college van b&w een besluit over het verder uit-

werken van deze verkenning naar woningbouw.  

 

Als het college positief besluit, gaat de gemeente 

samen met de Dorpsraad Gaanderen verder met 

de uitwerking. Door de huidige coronamaatrege-

len moet veel informatie helaas via de digitale 

weg opgehaald worden. De gemeente en de 

Dorpsraad plannen een digitale sessie in januari 

2022 om input op te halen voor deze woning-

bouwlocatie. Bewoners en andere belanghebben-

den worden hiervan op de hoogte gehouden. 

 

18 december werkzaamheden 

ProRail aan overwegen 
 

ProRail voert in de nacht van 18 december werk-

zaamheden uit aan twee overwegen in Gaande-

ren. Het gaat om de overweg in de Kerkstraat 

en de onbewaakte overweg bij de Watertapweg 

naar het gebied De Watertap.  

 

ProRail moet uiterlijk in 2023 alle niet actief 

bewaakte overwegen weghalen, beveiligen of 

voorzien van een tunnel. Daarom zijn er plan-

nen gemaakt voor twee onbewaakte overwe-

gen in Gaanderen.  

 

Overweg Kerkstraat/Rijksweg 

ProRail is van plan om het huis aan de Rijksweg 

257 te ontsluiten via de Kerkstraat. Hiervoor 

wordt in het voorjaar van 2022 een particuliere 

weg voor de bewoners aangelegd langs het 

spoor naar de Kerkstraat. Daarmee kan de on-

bewaakte overweg in de Rijksweg dan verdwij-

nen. Vooruitlopend hierop wordt in de nacht 

van 18 december de overweg in de Kerkstraat 

al aangepast. De hekken voor voetgangers 

worden vervangen door een slagboom om de 

voetgangers veiliger te kunnen laten oversteken.  

 

Overweg Watertapweg 

De overweg bij de Watertapweg wordt op 18 de-

cember weggehaald. De gemeente en ProRail 

werken samen aan een andere route om voor on-

derhoudswerkzaamheden bij natuurgebied De 

Watertap te kunnen komen. Deze route zal via de 

Rijksweg lopen. Hiervoor wordt het huidige Mulle-

pad (zandpad) geschikt gemaakt. Voor het onder-

houd aan natuurgebied De Watertap is een tijdelij-

ke oplossing beschikbaar. 

Zondagavond 19 december bus in plaats van trein 

Kerstattentie als steun in de rug 
 

Financiële bijdrage 

Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een 

extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie Kerstattentie 

zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of 

alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het 

financieel moeilijk hebben.  

Om dit mogelijk te maken vragen we een financiële bijdrage op het rekeningnum-

mer van de Parochiële Caritas Instelling: IBAN: NL54RABO 0159066085 t.n.v. 

PCI Maria Laetitia. Onderwerp: Kerstactie 2021 

 

Boodschappen 

Ook is het mogelijk om extra boodschappen te doen voor mensen die het financi-

eel moeilijk hebben. Deze artikelen geven wij dan door aan de Mini Manna-

markten in Ulft en Doetinchem.  

De Mini Manna-markten geven aan dat welkom is: 

- Iets lekkers voor bij koffie/thee: kerstkransjes, chocolade 

- Chocolademelk 

- Vruchten-fruit in pot/blik 

- Soep in blik 

 

 

Deze spullen kunt u inleveren achter in de kerk vóór de weekendvieringen of wan-

neer het secretariaat van de geloofsgemeenschap open is: dinsdag 09.30- 10.30 

uur en donderdag 14.00 - 15.00 uur. De Mini Manna-markten delen deze dan weer 

uit aan mensen met financiële noden. Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen 

met u, veel mensen in onze parochie, die het - op wat voor manier dan ook - 

moeilijk hebben, fijne Kerstdagen bezorgen. 

 

Wanneer u iemand kent - of zelf 

iemand bent - bij wie een Kerstat-

tentie zeer welkom zal zijn, geef 

dit dan alsjeblieft door aan de con-

tactpersoon van de PCI in uw loca-

tie. Namen en telefoonnummers 

staan in elke uitgave van de 

Vreugdebode. Uiteraard gaan we 

zorgvuldig om met deze vertrou-

welijke gegevens. 

 

De Parochiële Caritas Instelling heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving 

door aandacht te  geven aan concrete financiële noden en behoeften van personen 

en bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.  

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Parochie Maria-Laetitia en Parochiële Caritas Instelling  (PCI) 

Kerstactie van de kerk 
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Als je dagelijks een willekeurige krant 

openslaat en ’s avonds de journaals en 

actualiteitenprogramma’s volgt, dan 

lijkt het wel alsof de wereld om je heen 

steeds duisterder wordt: een corona-

pandemie die maar niet te bedwingen 

lijkt, klimaatveranderingen die over de 

hele wereld hun invloeden hebben, 

steeds meer agressie op en om de 

voetbalvelden, steekpartijen op straat 

onder al heel jonge mensen, mensen 

op de vlucht voor oorlogen, migranten 

hunkerend naar onderdak en werk, 

kinderen die sterven van honger in een 

wereld waar rijkdom is… Het houdt 

maar niet op, de lijst is nog heel veel 

langer te maken. En dan nadert de tijd 

van kerstmis en je stelt jezelf de vraag: 

"Wat is er met kerst mis?"  

 

Toch wordt er met kerstmis een nieuw 

begin gemaakt. Er wordt een mooi 

kindje geboren dat vreugde brengt, 

een kindje dat ons de weg wil wijzen 

naar nieuwe kansen en nieuwe moge-

lijkheden. Een kindje dat ons zegt: 

"Houd elkaar vast en heb moed." Hoe 

positief kan deze boodschap zijn. Dat 

is toch waarnaar wij verlangen, een 

positief geluid, dwars door alle narig-

heid heen. Moed hebben met elkaar, 

elkaar vasthoudend, de schouders er-

onder zettend en samen op weg gaan 

naar LICHT IN DUISTERNIS, in liefde 

met en voor elkaar.  

Kerstviering 

Kom op 25 december om 9.30 uur 

naar de St. Martinuskerk om samen te 

bidden, te zingen, sterk te worden en 

te vieren wat kerstmis ons steeds weer 

wil bieden: licht dat ons de weg wil 

wijzen, uit de duisternis vandaan. Als u 

komt: de mooie zang van Koor Libera-

te krijgt u er gratis bij. 

door Frank Stokman 

Licht in duisternis 

Sinds vorig schooljaar is Gaanderen al 

goed vertegenwoordigd in de kinder-

raad van de gemeente Doetinchem. 

We zijn natuurlijk trots op Linn van Hal 

(groep 8) als kinderburgermeester en 

op Noor Lendering (groep 8) als lid van 

de kinderraad.  

 

Ook zijn de afgelopen maand de medi-

atoren op school gestart. Deze kinde-

ren doen aan conflictbemiddeling en 

helpen en sturen kinderen die een con-

flict hebben. Ze zorgen ervoor om sa-

men tot een goede oplossing te ko-

men. De inzet van de mediatoren is 

een onderdeel van De Vreedzame 

school. De kinderen voelen hierdoor 

een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid. Na een boeiende training mogen 

een flink aantal kinderen zich weer 

mediator noemen. Dit hebben we na-

tuurlijk in klas gevierd, samen met de 

ouders van deze kinderen. Sam en 

Bram hebben daar een presentatie 

gegeven over wat hun taak als media-

tor nu precies inhoudt. Dit hebben ze 

geweldig goed gedaan. Met een oor-

konde en een glas (kinder)champagne 

hebben ze de training afgesloten.  

 

Interview met Sam, Bram en Vince 

uit groep 7/8.  

 

Jullie zijn dit schooljaar de mediatoren. 

Leg eens uit waarom jullie dit wilden 

gaan doen 

Wij willen op school een steentje bij-

dragen, dat er geen conflicten zijn, dat 

er geen ruzies ontstaan en dat de 

school rustig blijft.  

Welke voorwaarden werden er geschept 

om dit te kunnen gaan doen? 

Wij moeten goed en actief kunnen luis-

teren daardoor kunnen wij gerichtere 

vragen stellen. Wij zijn ook altijd neu-

traal tussen de twee partijen. We vra-

gen vaak naar de naar de gevoelens 

van de betrokkenen en kunnen aan de 

andere betrokkenen vragen hoe hij/zij 

verdrietig zijn geworden  

 

Hoe zijn jullie uiteindelijk mediator ge-

worden? 

In de klas kwam juf Katja (specialist De 

Vreedzame school) langs om uit te leg-

gen wat een mediator doet en daarna 

gingen we stemmen op de kinderen 

die zich hiervoor in willen zetten.  

  

Jullie hebben hier drie trainingen voor 

gehad. Wat zijn belangrijke punten die 

jullie daar geleerd hebben?  

Wat je moet doen als er en conflict is 

en dat we een duidelijk stappenplan 

gebruiken voor de conflicten. Dat we 

geen oplossing mogen bedenken, 

maar wel tips kunnen geven. 

 

Wat is het moeilijkst van conflicten op-

lossen, vinden jullie?  

Als de kinderen nog boos zijn om ze 

weer aanspreekbaar te krijgen. 

 

Kunnen jullie uitleggen welke invloed 

mediatoren hebben als het gaat om de 

sfeer in school en hoe kinderen zich voe-

len?  

Dat ze veilig op deze school zijn en dat 

ze geen conflicten/ruzies meer krijgen. 

En dat de sfeer goed is en blijft op 

Gaanderwijs!!! 

Leerlingenraad en mediatoren  

weer gestart op Gaanderwijs 

Afgelopen maand is de leerlingenraad op Gaanderwijs weer gestart. De kin-

deren in de raad zijn democratisch gekozen door de kinderen uit de groepen 5 

t/m 8.  Het doel van een leerlingenraad is om leerlingen te leren een eigen 

mening vormen, te overleggen en samen te werken. Zij vertegenwoordigen 

hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school en mogen actief 

meedenken over allerlei schoolzaken.  

Lavonn Haarmode bestaat 30 jaar! 

Op 1 december 1991 startte Yvonne  

van Laak haar eigen kapsalon in  

Gaanderen. Dankzij een trouwe  

klantenkring bestond de kapsalon  

op 1 december alweer 30 jaar.  

 

Inmiddels is de kapsalon uitgebreid met Kruitboss Barbershop en Well-Being by 

LaVonn. Samen heeft het hele team het 30-jarig bestaan groots gevierd met on-

der meer een maand lang verlotingen van allerlei behandelingen en artikelen.  

 

Nieuwe website: wellbeingbylavonn.nl 

Een week na de jubileumdag is ook de  

nieuwe website van Well-Being by LaVonn  

de lucht in gegaan.  

 

Op wellbeingbylavonn.nl is alle informatie te vinden over de behandelingen, 

workshops en andere activiteiten van het dit voorjaar opgerichte 'centrum voor 

vreugde en ontspanning'. Het aanbod loopt uiteen van manicure en pedicure tot 

lezingen, creatieve workshops, ontspannings- en helende behandelingen, klank-

schaalmeditaties en nog 

veel meer. Ook zijn er 

mogelijkheden om de 

ruimtes te huren voor 

activiteiten die in het 

enorm brede 'well-

being'-aanbod passen.  

Neem vooral een kijkje 

op de site en neem con-

tact op bij interesse! 



13 okt  2021 
2e bijeenkomst

 dec 2021
kerstactie

voorjaar 2022
gezamenlijk agenda

definitief met alle
partijen

2022 plan
schrijven dorp,
gemeente en

provincie

voorjaar 2022
kerngroep

Dorpendeal

- Ik Ineke Schuurman, VVG, vind het
belangrijk om me in te zetten voor

de toekomst van Gaanderen
omdat….. we als mensen sociale

verbinding nodig hebben en sport
daar heel positief aan bij kan

dragen voor alle leeftijden, zo blijft
Gaanderen gezond en in beweging.

- Ik Annet Huntink, Gaanderhuus, vind het belangrijk om me in
te zetten voor de toekomst van Gaanderen omdat.... ik ga

voor een groeiende leefbaarheid van het dorp en het
verbinden van organisaties en verenigingen en jong en oud.

- Ik Vincent Jansen, Stichting Parkmanagement
Bedrijventerrein Akkermansweide, vind het belangrijk om me
in te zetten voor de toekomst van Gaanderen omdat….. we het

wonen in Gaanderen en omgeving aantrekkelijk willen
houden/ maken voor werknemers en familie.

Inbreng geven over het te maken plan van de Dorpendeal.
Overleggen met diverse partijen.
Mede organiseren van bijeenkomsten.
Communicatie.
Bijwonen kerngroepvergaderingen.

Draag jij Gaanderen een warm hart toe en wil je je
tijdelijk inzetten voor een kerngroep Dorpendeal?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat is de taak van een kerngroeplid?

De kerngroep wordt ondersteund door een adviseur van de
Leefbaarheidsalliantie. 

Kortom, heb je zin om te gaan voor de Dorpendeal Gaanderen en
ben je bereid om je vrijwillig in te zetten, neem dan contact op
met Iduna Obbema mail idunaobbema@zorgbelanginclusief.nl of
tel 06-23772458. Natuurlijk kun je ook bij de dorpsraad informeren
via secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl of tel 06-23599396.

- Ik Ruud Leuverink, Basisschool Gaanderwijs,
vind het belangrijk om me in te zetten voor de

toekomst van Gaanderen omdat……  ik een
veilige, aantrekkelijke, uitdagende, stabiele,
stimulerende omgeving wil voor de kinderen

uit Gaanderen.

Is het iets voor Gaanderen?

Ja. Onafhankelijk adviseur van de leefbaarheidsalliantie Gelderland
Sylvia Sikkema heeft al ervaring met een Dorpendeal in Rekken. Zij
zegt: "Ik zie een actief dorp dat elkaar opzoekt om samen te werken".
Dorpsraad Gaanderen, Wijknetwerk Gaanderen, Buurtplein B.V., het
Gaanderhuus, VVG, Wis & Wierig, Gaanderwijs, Exploitatiestichting de
Pol, Stichting Sport & Cultuur, Ondernemersvereniging
Akkermansweide,  gemeente Doetinchem en de Provincie Gelderland
willen meedoen en ongetwijfeld volgt er meer.
Gaanderen wil stappen zetten en heeft daarbij de hulp van jou als
inwoner nodig.  De gezamenlijke agenda is nog niet af. Dit is de
concept-agenda. Wat moet er nog bij?

Wat is een Dorpendeal?

Een Dorpendeal is van en voor inwoners.
In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, een gemeente en
provincie Gelderland samenwerkingsafspraken om te werken aan de
(sociale) verbondenheid van een dorp. Een gezamenlijke agenda is
de basis. Inwoners staan aan het roer.
Een Dorpendeal is een middel om uitvoeringsafspraken te maken. Er
is ruimte om zelf invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij
het versterken van de sociale samenhang in een dorp centraal staat. 

Wil jij gaan voor een Dorpendeal?

Wat is een Dorpendeal
Is het iets voor Gaanderen?
Oproep: Wie doet/denkt actief mee?
Wenskaart: Geef aan wat jij belangrijk vindt! 

Is het iets voor
Gaanderen?

Ja, ik ben Sylvia
Sikkema, van de

leefbaarheidsalliantie
Gelderland

De stem van de inwoner
Een kerngroep die met de
Dorpendeal aan de slag wil,
bestaande uit minimaal 4
inwoners
Een gezamenlijke agenda
Een plan vanuit het dorp,
samen met ondernemers,
partijen en organisaties en
samen met gemeente en
provincie.

Wat is er nodig ?

Versterken
ontmoetingspunten door 
 activiteiten: 

Woningbouw
Versterken groenstructuur

Nieuwe manier van
samenwerken
Meer doen voor jongeren

- Omgeving de Pol
- Omgeving Ganderije
- Omgeving Akkermansbeek

Andere punten:

Concept-agenda

Ik ben Tamara Otten, wijkregisseur bij de
gemeente Doetinchem. Veel inwoners uit
Gaanderen hebben punten aangedragen
voor de gebiedsvisie Gaanderen. Een
aantal van deze punten zie je terug in de
concept-agenda van de Dorpendeal.

eind 2022
Dorpendeal
is getekend

16 sept 2021 
1e bijeenkomst

Planning Dorpendeal 

Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor
de toekomst van Gaanderen omdat…………

- Ik Arno Gerritsen, Dorpsraad Gaanderen, vind het belangrijk
om me in te zetten voor de toekomst van Gaanderen om…. het

dorp nu maar zeker ook in de toekomst leefbaar te houden.

- Ik Monique Peters vind het belangrijk om me in te
zetten voor de toekomst van Gaanderen omdat…….

ik ouder en kind een zorgeloze toekomst gun.

Geef jij ook aan wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van Gaanderen? Vul je wensen in en maak kans op een mooie prijs.
Drie kaarten worden uit de wensbak getrokken. Begin januari is de prijsuitreiking voor de drie winnaars.

Wenskaart

Oproep
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2021, het jaar van de mondkapjes en 

statiegeld op kleine drinkflesjes. Ook 

dit jaar is er zwerfafval verzameld door 

de altijd enthousiaste vrijwilligers van 

de zwerfafvalbrigade Gaanderen.  

 

We hebben een onofficiële top 10 van 

zwerfafval opgesteld:  

1.  Blikjes van energiedranken en bier  

2.  Fastfood verpakkingen 

3.  Mondkapjes 

4.  Uit de oranje container gewaaid  

     plastic afval 

5.  Sigarettenpakjes, peuken en  

     aanstekers  

6.  Snoepverpakkingen 

7.  Plastic flesjes (minder dan eerst, er 

     zit nu statiegeld op) 

8. Glazen flessen 

9.   Grofvuil en bouwafval 

10. Lunchpakketjes, bananen- en  

       mandarijnen schillen  

 

Anders bijzondere en minder bijzonde-

re vondsten zijn: 

• Rijbewijzen 

• Id-bewijzen 

• Portemonnee's (leeg) 

• Brillen 

• Gehoorapparaat 

• Schoenen 

• Beddegoed 

• Molen van een werphengel 

• Hangsloten 

• Wieldoppen 

• Fietslampjes 

• Dvd's 

• Piepschuim 

• Handschoenen 

Etc...etc  

 

Naast het afval verzamelen wordt er 

door ons met volle teugen genoten 

van de natuur en wijzen we elkaar op 

bijzondere vogels en planten. Onder-

weg krijgen we de nodige complimen-

ten.  Zwerfafval opruimen is een dank-

bare vrijetijds besteding, toch zijn we 

blij dat de meeste mensen hun rotzooi 

gewoon opruimen. Alleen samen hou-

den we Gaanderen schoon.  

 

De vrijwilligers van zwerfafvalbrigade 

Gaanderen wensen u een opgeruimd 

2022. 

Hallo,  

 

Wij zijn Nova en Elin. Wij zitten op ba-

sisschool IJzevoorde. Wij willen graag 

wat vertellen over de Paarse Vrijdag. 

 

Paarse Vrijdag staat voor dat je jezelf 

mag zijn. Elke tweede vrijdag van de-

cember wordt hierbij stilgestaan.  

Wij hadden met onze groep 7/8 zelfs 

een online gastles van Humberto Tan.  

 

 

Via Teams konden we vragen stellen. 

Het was leuk en leerzaam. We zijn 

meer te weten gekomen over wat je 

moet doen als je niet zo lekker in je vel 

zit, maar ook over homoseksualiteit en 

het bespreekbaar maken hiervan. 

Sommige kinderen waren regenboog 

of paars gekleed.  

 

Humberto vertelde hoe belangrijk het 

is om je nieuwsgierigheid te ontdekken 

en dat juist het verschil tussen mensen 

je leven kleurrijker maakt. We vonden 

het heel leerzaam en goed om bij stil 

te staan dat verschil tussen mensen 

juist leuk is.  

 

Hierna hebben we een complimenten-

regen gedaan. We mochten elkaar 

anoniem complimentjes geven. Dit 

was erg leuk! 

 

Groetjes Elin en Nova van groep 7/8 

Basisschool IJzevoorde 

Het team Tieneravond Gaanderen heeft vanwege corona helaas de Tieneravon-

den in november en december moeten annuleren. We hopen op jullie begrip. De 

Tieneravond zal pas januari of februari weer van start gaan. Ook de knutselmid-

dagen gaan om deze reden voorlopig niet door. Ook wij zijn aan de covidregels 

gebonden. Zodra de middagen en avonden weer starten laten we het weten!  

 

Team Kinderknutselclub en Team Tieneravond Gaanderen  

wensen iedereen  fijne feestdagen en alvast  

een goede jaarwisseling! 

In de Achterhoek bestaat een Braziliaanse percussiegroep, Sambam percussie-

groep Achterhoek genaamd. Wij maken muziek met kleine en grote trommels en 

andere instrumenten. Een Braziliaanse groep in de Achterhoek! Onze leden ko-

men uit Gaanderen,  Doetinchem,  Breedenbroek, Ulft, Dinxperlo, Terborg enzo-

voort. 

 

Sambam oefent 

iedere dinsdag-

avond in Doetin-

chem aan de 

Varsseveldseweg 

182 van 20.00 - 

21.30 uur. Samen 

met onze docent 

Dudu Capoeira, 

een bevlogen 

Braziliaans percussionist, genieten wij van het 'Sambammen'. En het leuke is, 

iedereen kan meedoen, je hoeft geen noten te lezen. Het enige wat je nodig hebt 

is een gevoel voor ritme en zin in muzikaal moment samen.  

Bij Sambam spelen geeft een kick, heerlijk even in vrolijke, Braziliaanse, zomerse 

sferen, je krijgt er energie en positieve vibes van, en dat in de Achterhoek. Lijkt 

het je leuk om ook mee te doen?  

Wij bieden gratis proeflessen aan. Wel even aanmelden op www.sambam.nl. 

Er zijn weer kerkelijke vieringen ge-

pland in de Pelgrim. Deze worden nu 

gehouden op de laatste dinsdag van 

de maand. Let wel, de vieringen be-

ginnen om 18.30 uur. Elke viering is 

nu helaas onder voorbehoud in ver-

band met corona. Daardoor is de vie-

ring van 30 november j.l. jammer ge-

noeg ook geannuleerd. De volgende 

vieringen staan op de agenda, houdt 

u zelf even in de gaten of ze door-

gaan. 

 

Kerstviering 

Dinsdag 21 december om 18.30 uur. 

Voorgangers: Marian Stortelder en 

diaken Jos Brugman. 

Of deze doorgaat is nog twijfelachtig. 

Ook is deze dienst alleen toegankelijk 

voor de bewoners van Pelgrim, men-

sen van buitenaf kunnen helaas niet 

deelnemen aan deze viering, wat we 

erg betreuren. 

 

De volgende geplande viering in de 

Pelgrim is dinsdag 25 januari om 

18.30 uur: een woord- en communie-

viering. Voorgangers: Diaken Jos 

Brugman en Geestelijk verzorgster 

Marian Stortelder.  

Nieuws van de Zwerfafvalbrigade Gaanderen 

Kerkelijke vieringen De Pelgrim onder voorbehoud 

Paarse vrijdag op basisschool IJzevoorde 

Kinderknutselclub en Tieneravonden  

in 2022 weer van start! 

Ook genieten van Braziliaanse vibes  

met Sambam Achterhoek? 
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Colofon 

Uitgave 

De Gaanderbode is een uitgave 

van Tekst Oké. 

Hoofd- en eindredactie  

Astrid van Beveren 

Vormgeving  

Astrid van Beveren, Jolanda 

Doornenbal 

Druk 

Flevodruk Harlingen 

Auteursrecht 

®2021 Tekst Oké 

Bereikbaarheid Redactie 

Website: www.gaanderbode.nl 

E-mail: gaanderbo-

de@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. 

 

Hartelijk dank voor de  

donaties aan de Gaanderbode!  

Elke bijdrage is welkom! 

 

Zondag 12 dec. 9.30 uur: Inspiratievie-
ring; Intermezzo's: Taizé-ensemble 
Slangenburgse kerk. 
Zondag 19 dec. 9.30 uur: Eucharistie-
viering Pastoor Pauw, Cantor Francis 
Hagemeijer 
 

Kerstvieringen 
Vrijdag 24 dec. 19.00 uur: Besloten 
Eucharistieviering Kerstavond; (geen 
kerkbezoek) u kunt via Livestream 
thuis meevieren.  
Pastoor Pauw en Koor: zangers ge-
mengd koor. 
Zaterdag 25 dec. 9.30 uur: Eucharistie-
viering Eerste Kerstdag Pastoor Pauw 
en Koor: Liberate 
Zaterdag 25 dec. 15.00 uur: Kindjewie-
gen; “Lopend Kerstverhaal” voor kinde-
ren en hun ouders. 
 
Oudjaarsviering 
Vrijdag 31 dec. 16.00 uur: Eucharistie-
viering. Pastoor Pauw en koor: zangers 
gemengd koor. 
 
Vieringen in het nieuwe jaar 
Zondag 2 jan. 9.30 uur: Eucharistievie-
ring. Pastor Tilma en koor: zangers ge-
mengd koor. 
Zondag 9 jan. 9.30 uur: Inspiratievie-
ring. Intermezzo's: Julian Simmes – 
vleugel. 
 
Zondag 16 jan. 9.30 uur: Eucharistievie-

ring. Pastoor Pauw en gemengd koor 
o.l.v. Bart Rysavy. 
Zondag 23 jan. 9.30 uur: Eucharistievie-
ring. Pastoor Pauw en zangers ge-
mengd koor. 
Zondag 30 jan. 9.30 uur: Eucharistievie-
ring. Pastoor Pauw en koor: Liberate. 
 
Aanmelden 
Voor de viering op eerste Kerstdag 
geldt dat u zich weer vooraf moet op-
geven.  
Dit kan vanaf maandag 20 december.  
Even bellen naar: 0315-323223 (dinsdag 
09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 
15.00 uur). 
Bij geen gehoor: 0315-324852 
Of een mailtje sturen naar  
rkgaanderen@mlparochie.nl  
(graag het aantal personen vermelden). 
 

Thuis met ons meevieren kan via li-
vestream. Daarvoor gaat u naar websi-
te van de Parochie: www.maria-
laetitia.nl kies livestreams op youtube 
en en kies dan Martinuskerk Gaande-
ren. 
De livestreams van de vieringen in de 
St. Martinuskerk Gaanderen worden 
ook via facebook uitgezonden. 
 
Wij wensen u veel gezondheid en een 
goede Adventstijd toe: een periode van 
hoopvol vooruitzien naar de komst van 
Jezus Christus.  

Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen 

Het proces van de Kunstenaar 
Vorige uitgave was er niets te vernemen vanuit Kleurrijk Gaanderen. We wa-

ren lamgelegd door alle ontwikkelingen. We hebben gekeken hoe we ons 

meer vertrouwd kunnen maken bij 'het publiek'. Nu het onmogelijk is jullie te 

ontvangen in ons atelier of op een andere locatie, leek het ons een leuk idee 

jullie op een andere manier een kijkje te laten nemen in de keuken van 'Het 

Proces'. 
 

Als eerste neemt Margreet Baars ons mee. 
 

"Op enig stil moment zit ik peinzend, ietwat somberend, ergens waar even niets 

van me gevraagd wordt. Automatisch gaan mijn gedachten naar deze bijzondere 

tijd. Het gevoel richting kwijt te zijn neemt de overhand. Schetsboekje gaat 

open, potlood komt te voorschijn, en voor ik het weet komen lijn voor lijn op pa-

pier. Zachtjes, zoekend, in een ritme. Er ontstaat een beeld. Laagje voor laagje 

komt er meer diepte in. Er komen woorden bij. 

 

waarheen 

we gaan 

geleid door Licht 

niet wetend hoe, naar 

Zicht....? 

wat 

en hoe 

waar te gaan 

zoveel kan, wat is 

Wwaar? 

Het is een beeld dat me aanspreekt. Dit moet later uitgewerkt worden in acryl-
verf op een doekje van 40 bij 50 cm. Dat gaat stapje voor stapje. Eerst wordt een 
ietwat grove onderschildering gemaakt. Daarna worden met donkere kleuren de 
schaduwen aangegeven. Met transparant wit, en later met dekkend wit worden 
de plekken aangegeven die lichter zijn, waar licht op valt. 

Dan zijn de heldere kleuren aan de beurt. Die worden in een transparante laag 

over wat al geschilderd is heen gelegd. Naarmate het proces vordert komen de 

kleuren steeds meer aan het licht, en werk ik toe naar helderheid en detaillering. 

Het is een mooi proces. Voor ik begin weet ik ongeveer waar ik naar toe wil wer-

ken. Maar hoe het er uiteindelijk uitziet staat nooit helemaal vast. Dat geeft vrij-

heid en plezier. Er is ruimte om af te wijken. Vaak zijn dat de bewegingen die het 

meest kunnen verrassen. Het is altijd een kunst om op tijd te kunnen stoppen. In 

dit geval ben ik tevreden met het eindresultaat. Ook nu komen er woorden bij me 

op. Als antwoord op mijn eerste peinzels.  

Hoe   
moeten we gaan               
volgend een Ster                
komen we samen                 
van (h)einden en ver            
Niet meer op een eiland        
van eigen, alleen                    
maar mogen ontmoeten       
daar wil ik heen                     
Een hemel op aarde            
met Liefde als Bron                 
en mogen doorgaan               
waar het ooit mee begon 

Het resultaat (is ook te bezichtigen):    z.o.z.    => 

19 dec 9.30 
Eucharistieviering St Martinus-

kerk Gaanderen. 

19 dec 10-11.45 
Meditatie met klankschalen bij 

Well-Being by LaVonn 

21 dec 13-15.30 
Workshop Kerstkrans maken bij 

Well-Being by LaVonn 

24 dec 10.30-12 
Schateiland expeditie bij Well-

Being by LaVonn 

24 dec 19.00 

Besloten Eucharistieviering met 

livestream St Martinuskerk Gaan-

deren 

25 dec 9.30 
Eucharistieviering Kerst St Marti-

nuskerk Gaanderen. 

25 dec 15.00 
Kindje wiegen St Martinuskerk 

Gaanderen. 

28 dec 13.30-16 
Workshop Macramé bij Well-

Being by LaVonn 

30 dec 9.00 
Schoonwandelen. Zwerfafval 

opruimen met Zwerfafvalbrigade 

31 dec 16.00 
Eucharistieviering St Martinus-

kerk Gaanderen. 

Januari 

2 jan 9.30 
Eucharistieviering St Martinus-

kerk Gaanderen. 

7 jan 9.30-12 
Cursus autobiografisch schrij-

ven bij Well-Being by LaVonn 

8 jan 9.00 
Schoonwandelen. Zwerfafval 

opruimen met Zwerfafvalbrigade 

9 jan 9.30 
Inspiratieviering St Martinuskerk 

Gaanderen. 

11 jan 19.30-22 

Lezing: De bewegingen in deze 

en komende tijd Lea Manders bij 

Well-Being by LaVonn 

16 jan 9.30 
Eucharistieviering St Martinus-

kerk Gaanderen. 

http://www.maria-laetitia.nl/
http://www.maria-laetitia.nl/
https://wellbeingbylavonn.nl/
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Contact op wielen 
Vanaf januari komt er een elektrische 

auto in Gaanderen. Dit is op aanvraag 

voor inwoners die geen gebruik kunnen 

maken van ander vervoer. 

De auto wordt gereden door vrijwilligers 

en de ritten zijn voor bezoekjes aan fa-

milie, dokters, 

ziekenhuis of andere korte ritjes. Zie 

ook www.contactopwielen.nl  

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers 

voor coördinator en/of chauffeur, wil je 

informatie of wil je aanmelden mail dan 

naar info@gaanderhuus.nl  

Gaanderhuus 
Openingstijden NB: ivm corona 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 

KOMENDE PERIODE 

Onze activiteiten zijn 

de afgelopen weken 

ook weer heel gezellig 

geweest en goed be-

zocht. Er zijn onder 

andere weer mooie 

bloemstukken ge-

maakt.  

ACTIVITEITEN 

AFGELOPEN PERIODE 

 

Hengelsportvereniging  

De Oude IJssel Gaanderen 

www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl 

Helaas zijn wij momenteel weer geslo-

ten door de toenemende maatregelen 

en zorgen om corona.  

We hopen volgend jaar de deuren 

weer te kunnen openen en onze gas-

ten te kunnen ontmoeten. Volg ook 

onze informatie op facebook en onze 

etalage aan de Hoofdstraat.   

In december wordt de start gemaakt 

voor een jeu de boules baan naast de 

parkeerplaats bij het station. Dit wordt 

mede mogelijk gemaakt door het 

Naoberfonds en enkele Gaanderen-

se bedrijven. 

 

Zijn er mensen die een setje, tasje met 

metalen jeu de boules ballen, onge-

bruikt in de kast hebben liggen doe ons 

een berichtje zodat we ze op kunnen 

halen. We zullen in de volgende Gaan-

derbode foto's en meer informatie zet-

ten 

Jeu de boulesbaan 

De fietstochten starten weer in 

april, nu is er even een winter-

stop.  

 

Wel is het mogelijk om samen 

met een vrijwilliger op de duo-

fiets rond te gaan. Huur voor de 

fiets is €5. Reserveren:  

info@gaanderhuus.nl of kom 

langs op woensdagmorgen. Vrij-

willigers voor de duofiets zijn van 

harte welkom en krijgen eerst 

een uitgebreide instructie.  

Fietstochten en duofiets 

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 

Vervolg van pagina 7 
 
Het werk staat ten toon gesteld in mijn tuin aan de Pelgrimstraat. Ik hoop dat 
voorbijgangers er 'lichter' van worden. Vrolijk Kerstfeest Allemaal, en tot 
ziens." Tot zover Margreet Baars. Volgende keer treedt een ander aan het 
voetlicht.  


