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Jeu de boulebaan in Gaanderen

9 maart 19.00 uur
Jaarvergadering
Hengelsportvereniging
De Oude IJssel
bij Hartjes.
Zaal open: 18.45 uur.

Gemeenteraad
verkiezingen
Gaanderen 2022

Gaanderen heeft een jeu-deboulebaan! Op 24 maart rond 14.30
uur vindt de feestelijke opening
plaats. De baan is aangelegd door het
Gaanderhuus. Niemand minder dan
jeugdburgemeester Linn, vergezeld
door wethouder Rens Steintjes, zal
samen met Richard, Gaanderhuusgast van het eerste uur, de baan openen. Daarna kan iedereen de baan
proberen of in het Gaanderhuus koffie of thee met iets lekkers nuttigen.
Iedereen is van harte welkom!
In no time van idee tot realisatie
Marja Helmink, voorzitter van het
Gaanderhuus én initiatiefnemer van de
jeu-de-boulebaan vertelt hoe dit mooie
idee binnen no time gerealiseerd werd.
"Met de werkgroep van het Gaanderhuus bedenken we regelmatig wat er
leuk zou zijn om te doen in Gaanderen.
Iets wat voor veel mensen leuk en toe-

gankelijk is. Ik sprak ooit iemand die
had gejeu-de-bouled op de petanquebaan in Doetinchem en dat leek me
nou wat. Leuk voor jong, oud en alles
daar tussenin. We wilden een baantje
dat uitnodigt, dichtbij het Gaanderhuus, zodat het makkelijk is daar iets te
drinken en van het toilet gebruik te
maken."
Samen met Annet Huntink vatte Marja
al gauw de koe bij de horens. Ze gingen
op pad door Gaanderen om te kijken
wat een geschikte locatie zou zijn. "We
hebben allerlei grasveldjes bekeken en
kwamen uit bij het stationsplein. Net
ver genoeg van de Hoofdstraat af,
vlakbij het Gaanderhuus en De Pelgrim, op een zichtbare, centrale locatie."
"Overal super medewerking"
Vanaf dat moment verliep alles vlot.
"We hebben contact gehad met de

Voor iedereen toegankelijk - ballenset te leen
De jeu-de-boulesbaan is publiek
toegankelijk. Je kunt met je eigen
jeu-de-bouleballen spelen, maar
heb je die niet (bij je), dan kun je ook
bij het restaurant van De Pelgrim
een set lenen. Er komt nog een informatiebord bij de baan. Vanaf 1
april wordt op dinsdag gespeeld vanuit het Gaanderhuus.

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

wijkregisseur van de gemeente, BUHA,
Doetinchem Sport en het Noaberfonds. Met een begroting door BUHA
konden we subsidie aanvragen bij het
Noaberfonds. Vervolgens zijn we met
Casper Hofstad (Grondwerken) om
tafel gegaan. Die wilde de baan wel
aanleggen. De subsidie kwam er en
Casper Hofstad ging samen met hovenier Dave Verhoeven aan de slag. Daarbij hebben we wederom de super medewerking vanuit de gemeente ervaren. Casper Hofstad stond 's morgens
al klaar met de graafmachine toen hij
constateerde dat de geplande plek te
dicht bij de weg lag. De baan kon eigenlijk beter een paar meter verderop
komen. BUHA werd gebeld, binnen 15
minuten was er iemand om mee te kijken en na even nadenken was het 'Doe
maar'. 's Avonds was de baan klaar!
Ook heeft BUHA nog voor twee bankjes bij de baan gezorgd. Verder gaat
Eric Bos de baan beheren. Ik hoop dat
de baan goed gebruikt gaat worden!"

Wat willen de verschillende partijen
voor Gaanderen, en (hoe) gaan ze
dat realiseren?
In een speciaal middenkatern in deze
editie geeft de Dorpsraad Gaanderen
partijen het woord. Met een algemene 'pitch' en een reactie op de thema's
Wonen en Vrijwilligers zijn de partijen
uitgenodigd te vertellen wat zij voor
Gaanderen kunnen betekenen.
Andere jaren hield de Dorpsraad een
debatavond. Dat lukte nu niet. Daarom kozen zij ervoor om samen met de
Gaanderbode een speciaal katern te
maken. Kijk op pagina 5-8.
Houd ook www.gaanderbode.nl in
de gaten voor nagekomen reacties
van partijen die hier ontbreken.

Gaanderhuus
Openingstijden
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

We zijn weer volledig open en we hebben weer allerlei
activiteiten opgestart.

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
Hobbymiddagen
Voor de hobbymiddagen op donderdag zijn weer veel mooie initiatieven
ontstaan en we zullen steeds in de
etalage van het Gaanderhuus het
programma bekendmaken.
Graag opgeven voor deelname.
Hobbymiddagen:
3 maart: bloemschikken

10 maart: bingo
17 maart: schilderen
24 maart: opening Jeu de boulebaan
7 april: Djembé en percussie
14 april: Paasbingo
21 april: Workshop gedichten
'Toveren'
28 april: Bakmiddag

Open op dinsdag
Vanaf de eerste dinsdag in april zullen we om de andere week (even
weeknummers) s middags van 14.00
tot 16.00 uur open zijn. Er zijn dan

mogelijkheden om te jeu de boulen
met groepjes of te sjoelen in het
Gaanderhuus.

Jeu de boulesbaan
Ook gaan we de jeu de boules
baan (op het grasveld bij het treinstation) openen op 24 maart.
14.30 inloop in het Gaanderhuus

14.45 gezamenlijk lopen naar de
jeu de boules baan, hier zal Linn,
de jeugdburgemeester samen met
Richard, een gast van het eerste
uur van het Gaanderhuus de baan openen.

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

Daarna kan iedereen de
baan proberen of in het
Gaanderhuus koffie of
thee met iets lekkers
nuttigen. Iedereen is
van harte welkom!
Vanaf 13 april starten we weer met de maandelijkse fietstochten op de tweede
woensdagmiddag van de maand. Start om 13.00 uur bij het Gaanderhuus.

Houd ook FB en onze etalage in de gaten voor nieuws

Wekelijkse Agenda

Met het SPELSPEL
leer je vlotter woorden (her)kennen.
Hilarisch,
spannend en
eenvoudig te
spelen.
.hetleeslab.nl
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Viskaravaan 2022
Ook deze zomer komt de viskaravaan weer naar ons toe!
Hengelsportvereniging De
Oude IJssel laat weten dat
deze op 16 juli 2022 plaatsvindt. Details volgen tegen die
tijd. Noteer de datum alvast in
je agenda!

Tuinafval kan weer naar de Pierikstraat
Past je tuinafval niet meer in de gftcontainer? Vanaf 5 maart kun je het
zaterdags van 9.00-12.00 weer
(gratis) kwijt bij het brengpunt voor
tuinafval van Buha op de Pierikstraat
16 in Gaanderen.
Wat valt er onder tuinafval?
Tuinafval is organisch afval uit de tuin.
Denk aan bladafval, gemaaid gras en
snoeiafval van bomen of struiken en
van coniferen. Van al het gft-afval dat
Buha inzamelt wordt compost gemaakt. Daarom is het belangrijk dat je
tuinafval vrij is van materiaal dat niet
te composteren is. Dat geldt bijvoorbeeld voor zand, aarde, stammen, tegels of bielzen. Deze vallen onder grof
huishoudelijk afval. Op www.buha.nl/
brengpunt kun je zien waar je dit kwijt
kunt.

Openingstijden
Gaanderen en Doetinchem
Het brengpunt in Gaanderen is tot 26
november open op zaterdag van 9.00 12.00 uur. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk tuinafval in te leveren bij
Het Buha brengpunt aan de Roerstraat
in Doetinchem van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur en zaterdag
van 8.30 - 15.00 uur. Bij beide brengpunten geldt legitimatieplicht om te
kunnen aantonen dat je in de gemeente Doetinchem woont.

Bridge spelen in Gaanderen
Nu de Coronabeperkingen (hopelijk
voorgoed) voorbij zijn, kunnen we gelukkig ook weer Bridge spelen!
Bridge kan, zeker voor mensen, die al
bekend zijn met een kaartspel een interessante verbreding zijn. Velen denken,
ten onrechte, dat bridge spelen moeilijk
is en niet voor iedereen is weggelegd.
Na een korte cursus en/of zelfstudie kan
er al snel bridge gespeeld worden. Het
biedt tot op hoge leeftijd een interessante tijdsbesteding met goede sociale
kontakten. Gaanderen kent dan ook een
levendige bridgeclub.
Bridgeclub Gaanderen speelt iedere
week op dinsdagavond van 19.30 uur tot
circa 22.45 uur in een onderlinge competitie. In de zomerperiode is er vrij bridgen, waarbij ook niet-leden welkom zijn,
een mooie gelegenheid om te starten
voor beginners! De speelavonden zijn in
zaal Hartjes.
Door de corona-periode en door de relatief hoge leeftijd van de leden zijn we
helaas gekrompen tot ruim 40 leden.
Nieuwe leden, die graag mee willen
bridgen, zijn dan ook van harte welkom.
Voor mensen, die alleen in de huiselijke
sfeer bridgen of weinig spelervaring
hebben, is er vaak enige schroom om in
clubverband te gaan spelen. Maar in een

ongedwongen en informele sfeer is er bij
de club ruim aandacht voor de beginnende en minder ervaren bridgers. Bij
voldoende belangstellig organiseren we
een beginnerscursus, onder leiding van
een deskundige bridgedocent.
Daarnaast wordt er van begin oktober
tot eind april op donderdagmiddag ook
bridge gespeeld bij Hartjes. Dit is aantrekkelijk voor bridgers, die moeite hebben met de avond en toch graag buitenshuis in een gemoedelijke sfeer willen bridgen.

Informatie
Informatie over het bridgen in Gaanderen (zowel voor de dinsdagavond als
voor de donderdagmiddag) kunt u krijgen bij: Kees van Valkengoed, secretaris
Bridgeclub Gaanderen: cvanvalkengoed@planet.nl of 0315327712.
Uiteraard kun je ook eens binnen lopen
op dinsdagavond tussen zeven uur en
half acht, we geven u dan graag nadere
informatie.

Wijknetwerk Gaanderen
Politie komt naar u toe
dit voorjaar
De politie van het basisteam Achterhoek
West, waartoe Gaanderen ook behoort, komt
in april 2022 naar u toe.

schikking staan om in contact te komen met de
bewoners van wijken/plaatsen. In het MML zijn
bijvoorbeeld 'werkplekken' ingericht en kan er
voortdurend een infoscherm worden getoond.
Er zijn een aantal thema’s gekozen om extra
aandacht aan te besteden, te weten cybercrime
(met name pinpasfraude) en woninginbraken /
insluipingen. Uiteraard kunt u over de meest
uiteenlopende onderwerpen vragen te stellen.
Er zijn op die dag meerdere agenten van het
basisteam aanwezig, maar ook uw wijkagent zal
aanwezig zijn.
Tot zaterdag 23 april 2022.

In samenwerking met en op verzoek van uw
wijkagent, Jan Eskes, komt op zaterdag 23 april
2022 in de ochtend het Mobiele Media Lab
(MML) naar Gaanderen. De oplegger plaatsen
wij op de parkeerplaats van de Aldi, Hoofdstraat
te Gaanderen. Van 20 tot en met 24 april zal het
MML op meer plaatsen komen te staan binnen
het Team Achterhoek West.
Het Mobiele Media Lab is een oplegger van de
politie waarin diverse mogelijkheden ter be-

Wijknetwerk Gaanderen
Ook in deze rare tijd blijven de wijknetwerkleden
gewoon bereikbaar voor u. Wijknetwerk Gaanderen
is een samenwerking waaraan veel organisaties bijdragen. Dit netwerk helpt bewoners met initiatieven
en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo
prettig mogelijk te maken en te houden. Kijk op
www.wijkwerkdoetinchem.nl voor meer informatie.
Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten,
(0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl. De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om

de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te
houden.
Wijkbeheerder, BUHA: Charlotte van den Berg, (0314)
377 444, c.vanden.berg@buha.nl. Bij de wijkbeheerder
kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de
gemeente Doetinchem.
Wijkagent, Politie Doetinchem: Jan Eskes 0900 8844,
team.doetinchem@politie.nl. De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en
partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de
wijk en anderzijds de politie.
Woonconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk,
(0314) 372039, Lianne.Balk@swd.nl. Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woning/appartement, woonomgeving,
bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten:
Deniz Akbayir, (0314) 372053, deniz.akbayir@swd.nl.
Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Buurtcoach, Buurtplein B.V.: Joeri Mentink, 06
39835051 j.mentink@buurtplein.nl. Bij de buurtcoach
kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen,
zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach is
uw eerste aanspreekpunt en wil de schakel zijn tussen u
en de verschillende instanties.
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Duurzaam Gezond Gaanderen
De afgelopen twee jaar zijn we flink wakker geschud over
het onderwerp gezondheid. Natuurlijk is gezondheid wel
meer dan de afwezigheid van een ziekte. Alleen een prik
maakt je nog niet gezond.
De Gaanderbode laat de komende edities inwoners aan
het woord over allerlei mogelijke aspecten van lichamelij-

Wat kan Yoga bijdragen aan
onze gezondheid?
Yoga biedt zeker de mogelijkheid om
te werken aan gezondheid. Yoga is een
onderdeel van een oude Indiase gezondheidswijze, waarbij men uitging
en nog stééds uitgaat van de gezóndheid van de mens en niet van ziektebestrijding. Men kijkt naar de mens in z’n
totaal en ontdekt dat mensen uit balans kunnen zijn, door allerlei oorzaken. Elk mens is uniek en daarop worden dan gezondheidsplannen ge-

ke en geestelijke gezondheid. Wil jij ook wat vertellen vanuit je beroep of ervaring? Wees welkom om contact op te
nemen via gaanderbode@gmail.com of 06-47829074.
Deze keer is Wilma Broeze aan het woord over de heilzamen werking van yoga.

maakt. Vaak door kruiden en heel belangrijk is ook de voeding. Mensen die
uit balans zijn qua gezondheid krijgen
voedingsadviezen speciaal voor die
betreffende onbalans en zelfs op het
constitutie type mens. Ook belangrijk
bij deze diagnose is dat mensen om
weer in balans te komen geadviseerd
worden om aan yoga te doen. Yoga
brengt evenwicht in lichaam en geest
en elk onderdeel van het lichaam komt
in beweging. Yoga versterkt het immuunsysteem. De ademhaling is een
zeer belangrijk onderdeel van de oefe-

ningen, omdat de adem het transportmiddel is van bewustzijn. Je leert ervaren hoe de adem alle cellen van het
lichaam voedt met zuurstof. Tijdens
mijn yogalessen is er meestal ook een
moment van meditatie, waarbij we de
stilte in ons leren voelen, wat gaat leiden tot een ontspannen mind. Gedachten zullen meestal komen en we leren
ze ook makkelijker weer los te laten.
De oefeningen die aangereikt worden,
zijn voor iedereen toegankelijk, omdat
je ze kunt doen met jouw mogelijkheden én je beperkingen. Yoga gaat uit
van een gezond lichaam, maar als er
beperkingen zijn, word je doordat je
yoga- en ademoefeningen doet bewust
van je lichaam en worden je lichaam en
je geest gaandeweg soepeler. Je leert
de spanning in je lichaam herkennen
en met je adem te ontspannen en los te
laten.
Vriendelijke groeten,Wilma Broeze.
wilmabroeze@hotmail.com of 06 20533352.

Horen we binnenkort de trein niet meer?

Arriva heeft eind februari een succesvolle proef gehouden met een batterijtrein. Dat is een trein die behalve op diesel ook op een elektrische batterij
kan rijden. De proef vond onder andere plaats op het spoor in de Achterhoek. Arriva, de provincie Gelderland en ProRail zijn verheugd over de eerste resultaten. Betekent dat, dat wij in Gaanderen en omstreken binnenkort fluisterstille elektrische treinen hebben rijden, in plaats van de zware
diesel die je tot in de verre omgeving kunt horen?

"Zo ver is het in de nabije toekomst wellicht nog niet," legt woordvoerder Petra
Borsboom van de provincie uit. "De provincie wil zeker gaan verduurzamen,
maar de huidige dieseltreinen van Arriva
kunnen nog jarenlang mee. Normaal
gesproken zal de vervoerder die hier
vanaf 2025 gaat rijden - dan start de
nieuwe aanbesteding - gewoon de huidige treinen overnemen. Aan de andere
kant wil ook gedeputeerde Jan van der
Meer graag snellere verduurzaming van
het OV, maar dan moeten wel alle partijen aan boord zijn, zowel het Rijk als
de provincie als de vervoerders." Kort
gezegd komt het er met name op neer
dat het Rijk geld beschikbaar zal moeten stellen. Ook de woordvoerder van
Arriva bevestigt dat. Arriva ziet de batterijtrein als één van de opties om richting CO2-neutraal OV te gaan.
RegioExpres
Een ander onderwerp dat veel partijen
momenteel bezighoudt, is de RegioEx-

tement dat belang en meerwaarde van
de RegioExpres voor de bereikbaarheid
van Oost-Nederland benadrukt. De provincie wil met het Rijk de RegioExpres
binnen een aantal jaar realiseren. Jan
van der Meer: "Ik ben blij dat de staatssecretaris een bezoek heeft gebracht
aan de regio. Het is belangrijk dat ook

22 april nationale zaaidag: Bloemen zaaien
voor bestuivers
Met tienduizenden
mensen tegelijk biologische bloemen
voor bijen inzaaien.
Tuinen, balkonnetjes,
dakterrassen, boomspiegels: volplempen
die handel! Extra zaaien: broodnodig
voor bestuivers!
Gratis bloemenzaadjes
Zakjes met zaadjes zijn vanaf ca.
eind maart gratis op te halen bij een
aantal minibiebs in Gaanderen, die
zich hebben aangemeld als
'Voedselbank voor Bijen'. O.a. op de
Steverinkstraat, Hertelerweg, de
Kerkstraat, Warnersstraat,
Beltstraat.
Alle adressen zijn in april te vinden
op www.voerdebijbij.nl.

Rouwwandeling
op zondag 24 april
Als je een dierbare hebt verloren, kort
of langer geleden, dan is deze wandeling misschien iets voor jou. Lijkt het
jou fijn om op een ontspannen manier
te wandelen in de prachtige natuur en
wil je ondertussen praten met anderen die begrijpen wat jij meegemaakt
hebt en jezelf herkennen in verhalen
van anderen? Dan nodig ik je graag
uit om mee te wandelen.
We verzamelen om 9.45 uur bij Het
Koetshuis van kasteel Slangenburg,
Kasteellaan 2 in Doetinchem. De wandeling is ca. 4,5 km, start om 10 uur.
Aanmelden en meer informatie
Belangstelling? Aanmelden kan tot 18
april bij Jeannette Koster, 0625195669
info@kosteruitvaartbegeleiding.nl

pres, de sneltrein tussen Winterswijk en
Arnhem. Deze stopt tussen Winterswijk
en Doetinchem op elk station en stopt
verder alleen in Arnhem. Ook voor
Gaanderen ideaal, met een tijdwinst van
13-20 minuten. Hiervoor is spoorverdubbeling nodig tussen Didam en Doetinchem De Huet. Ook dat vraagt om investeringen door provincie en Rijk.
Door met de plannen
Op 21 februari is staatssecretaris Vivianne Heijnen daartoe op bezoek geweest
in de Achterhoek, Zij ontmoette onder
andere wethouder Rens Steintjes. Gedeputeerde Jan van de Meer overhandigde staatssecretaris Heijnen een sta-

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overtuigd van het nut en
de noodzaak dat de RegioExpres er
komt. We willen door met het maken
van de plannen." Hoewel de financiering
nog niet rond is, heeft de provincie al
wel geld beschikbaar gesteld en gaat zij
ook door met fase 1 van de planvorming, opdat het proces zo vlot mogelijk
verloopt.
Ook in de lokale politiek een punt
De RegioExpres staat ook hoog op de
agenda van diverse Doetinchemse politieke partijen.
door Astrid van Beveren

Deelname aan de wandeling is gratis.
Na de wandeling is iedereen vrij om
na te praten met koffie of thee bij het
Koetshuis. (kosten voor eigen rekening).
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Gemeenteraadsverkiezingen
Gaanderen
2022
Verkiezingskatern
als alternatief
voor
Debatavond

Onder andere omstandigheden hadden wij als Dorpsraad Gaanderen dit keer weer
een Gaanderen Debatavond georganiseerd om zo de politiek en het dorp dichter bij
elkaar te brengen.
En het voor de Gaandernaren makkelijker te
maken te kiezen naar wie hun stem dit keer gaat.
Helaas lukt het ons niet om dat dit keer te doen.
We hebben gekozen voor een papieren en digitale oplossing, in samenwerking met
de Gaanderbode. Alle partijen konden zich voorstellen middels een korte 'pitch' en
vertellen wat zij doen met twee thema's: Wonen en Vrijwilligers.
De resultaten lees je hier.

Houd de komende tijd week ook de website en sociale media (Facebook, Twitter) van de Dorpsraad
en de Gaanderbode in de gaten voor eventuele aanvullende informatie.

Eerst maar even voorstellen:
over welke partijen hebben we het?
Er doen dit jaar 11 partijen mee aan de verkiezingen in onze gemeente. Acht lokale
afdelingen van landelijke partijen en drie
lokale partijen. Dit zijn (alfabetisch):
CDA, ChristenUnie-SGP, D66, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen, GroenLinks,

Lokaal Belang, Partij voor Lokaal Maatwerk,
PvdA, SP, VVD.
Zes van hen hebben gereageerd op de mogelijkheid in dit katern uit te leggen wat ze
in de gemeenteraad, in het bijzonder voor
Gaanderen, (willen gaan) doen.

Het CDA:
DE KRACHT VAN LOKAAL
In Gaanderen wordt door de inwoners hard gewerkt. Voor een baas,
als zelfstandig ondernemer, als
werkzoekende, als mantelzorger, als
vrijwilliger, als leerling op school, als
huisvader of huismoeder, als oppasgrootouder, als steunpilaar, of als
chronisch zieke die dagelijks weer de
strijd aan moet met een ziekte of
beperking. Het CDA is er voor alle
mensen die vooruit willen. Wij willen
dat de overheid er is voor de inwoners en ondernemers.

Meer woningen
De inwoners moeten in Gaanderen kunnen blijven wonen!
We zijn aan het bouwen én
blijven bouwen voor jong en
oud! Juist in Gaanderen moeten we versnellen.
Meer onderhoud van het openbaar groen
We hebben veel groen in ons
dorp. Het CDA wil voor meer
geld zorgen om dit beter te

Uiteraard hebben wij alle partijen uitgenodigd mee te doen. Het is geen verplichting
natuurlijk.
De volgende vijf partijen stellen zich graag
even aan u voor door middel van een pitch,
speciaal voor Gaanderen:

onderhouden. Hierdoor wordt
Gaanderen prettiger, groener
en schoner.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn van groot
belang voor Gaanderen. De
gemeente moet niet bedenken
welke voorzieningen dat zijn,
maar we willen dat de gemeente in gesprek gaat met de
dorpsbewoners om te horen
wat zij zelf belangrijk vinden.
Afspraken leggen we dan met
harde doelstellingen vast in
een dorpendeal!

Meer activiteiten in De Trefkuul
We zien het aantal activiteiten
in De Trefkuul afnemen. Het
CDA vindt dat geen goede ontwikkeling. We trekken extra
geld uit zodat er weer meer
mogelijk is in De Trefkuul.
Het CDA heeft altijd nadrukkelijk
oog gehad voor de dorpen in onze
gemeente en het buitengebied. De
lijntjes zijn via bijvoorbeeld Bennie
Ernst en Ruud Veldkamp kort. Deze
verkiezingen hebben we drie top
kandidaten uit Gaanderen op verkiesbare plaatsen op onze lijst. Jessie, Ruud, Dennis en de rest van de
lijst staan voor u klaar!

Gemeenteraadsverkiezingen
Gaanderen
2022
VVD:
DOETINCHEM BLIJFT GOED, WORDT BETER
De VVD wil dat er ook in Gaanderen
veel meer huizen worden gebouwd ,
zodat jong en oud in Gaanderen kunnen blijven wonen.
Ook zal de VVD zich blijven inzetten
om te investeren in de mooie voorzieningen van Gaanderen zoals sport - en
cultureel centrum De Pol en basisschool Gaanderwijs.
Daarnaast komt veel af op het buitengebied. De VVD is van mening dat

nieuwe ontwikkelingen in de eerste
plaats met de huidige bewoners en
agrariërs moeten worden afgestemd.
De VVD blijft zich inzetten om perspectief te blijven bieden aan agrariërs
die verder willen met hun bedrijf : dus
geen extra regels vanuit de gemeente
voor hen wat ons betreft. Agrariërs
die willen stoppen, moeten meer mogelijkheden krijgen om dat verantwoord te kunnen doen.

invloed hebben over het beheer en
bestuur van hun wijk en buurt. In
Gaanderen zijn de dorpsraad en vere-

nigingen hierbij belangrijke partners.

LOKAAL BELANG DOETINCHEM:
LOKAAL DUIDELIJK BETROKKEN
Binnen de gemeente zouden inwoners
en de dorpsraad een centralere rol
moeten gaan spelen. Korte lijntjes,
snelle acties. Met het samenwerken in
de wijk versterken we het naoberschap. Samen maak je een krachtige
verbinding.
Samen met de inwoners bespreken
welke ideeën er leven bij jong en oud
en daarmee aan de slag gaan. Wij willen de verbindende schakel naar de
gemeente zijn, zodat politiek voor
bewoners concreet is: Duurzaam
groen, een speeltuin, een evenement,

buurtactiviteit, recreatie, sport en cultuur. Niet eenmalig , maar juist in een
door iedereen gedragen plan, zodat
het van de inwoners is. Dat werkt!
Elke wijk / elk dorp beschikt naast een
gemeentelijk budget ook over een
eigen budget. Onze missie is geslaagd
wanneer concrete projecten zichtbaar
zijn voor iedereen en worden gerealiseerd. Met elkaar Gaanderen versterken, ieder vanuit zijn eigen rol maar
met een gezamenlijke inzet. Samen
voor elkaar!

GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM:
DE PARTIJ DIE DOET WAT ZE ZEGT

D66: 'GAANDEREN:
STEM VOOR DE TOEKOMST'
Het beste onderwijs en werk.
Ieder kind verdient dezelfde kansen.
D66 kiest daarom voor goede schoolgebouwen en versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en
basisonderwijs. Wij geloven niet dat
concurrerende scholen goed zijn voor
Gaanderen en willen de samenwerking met Gaanderwijs, Wis & Wierig
en Humankind versterken. Kinderen
moeten veilig de Rijksweg kunnen
oversteken en veilig naar Doetinchem
kunnen fietsen. Alle jongeren verlaten
wat D66 betreft het onderwijs met
een diploma.
Om te bereiken dat iedereen mee kan
doen wordt ingezet op volwaardige
inburgering, het versterken van digita-

le vaardigheden en verlaging van het
aantal laaggeletterden. D66 wil dat
nog meer mensen hun talenten gebruiken in een passende baan.
Een leefbare en actieve gemeenschap maken we samen.
Democratie is veel meer dan stemmen tijdens verkiezingen. D66 staat
voor een gemeente waar mensen kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen. Voorwaarde voor een succesvolle democratie is immers het aantal
inwoners dat actief meedoet en bijdraagt aan het proces. We willen dat
beleid niet alleen gemaakt wordt
voor, maar samen met de inwoners
van onze gemeente. D66 wil dat inwoners van een wijk of buurt maximale

GemeenteBelangen Doetinchem is de
partij die doet wat ze zegt. Wij kijken
kritisch en realistisch naar hetgeen
dat speelt in onze gemeente. Wij luisteren naar onze inwoners en brengen
dát terug naar de raadszaal.

Een aantal van deze speerpunten zijn
o.a.:

• Het aanbod/onderhoud van de
•

Voor GemeenteBelangen Doetinchem
is het belangrijk dat onze inwoners
vertrouwen hebben in de door hen
gekozen vertegenwoordigers. Vandaar dat wij het als lokale partij belangrijk vinden om benaderbaar te
zijn. Wij staan altijd open voor een
gesprek.
Wij zijn geen onderdeel van een landelijke partij en zijn daarom vrij in onze keuzes. Wij stellen het belang van
de inwoners en ondernemers van
Doetinchem, Wehl en Gaanderen
voorop. Niet alleen in de verkiezingstijd, maar ook daarna.
Onze speerpunten zijn niet alleen gericht op Doetinchem, maar voor de
hele gemeente dus ook Gaanderen.

•

•
•

speeltuinen weer verbeteren met
voornamelijk duurzaam materiaal.
Kijken hoe we meer woningen kunnen realiseren in o.a. Gaanderen.
GemeenteBelangen Doetinchem
vindt het zeer belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inwoners. Wij
zijn dan ook blij met initiatieven die
aangedragen worden vanuit een
straat/wijk/buurt o.i.d.
Het verbeteren van de veiligheid op
fietsroutes.
Veiligheidsgevoel verbeteren door
bijvoorbeeld te zorgen voor een
verzorgde uitstraling en verbeterde
verlichting waar nodig.

Wij zijn van mening dat wij samen de
gemeente nog mooier kunnen maken.

Gemeenteraadsverkiezingen
Gaanderen 2022
Wonen
Huisvesting was in 2014 en 2018 ook al een probleem. Daar is tot de dag van vandaag in de praktijk nog weinig verandering in gekomen. Erkennen van dit probleem door partijen is niet voldoende.

Ondertussen is er op initiatief van de Dorpsraad
al onderzoek gedaan in Gaanderen en is bekend
hoeveel woningen en van welke soort en maat er
nodig zijn. Het proces naar woningbouw op het
Augustinusschool terrein is gaande, maar de eerste steen nog niet in zicht. Wel is zeker dat het
oude postkantoor aangepakt gaat worden. Dat

D66:5.000 WONINGEN ERBIJ,
VOORRANG VOOR INWONERS
D66 geeft aan dat er, om iedereen een
passende woning te bieden, veel meer
goede huizen nodig zijn. D66 wil dat er
in de komende jaren 5.000 woningen
bij komen. Dat betekent dat we ook
meer gaan bouwen in de bebouwde
kom van Gaanderen.
"We bouwen natuur-inclusief: zowel
huur- als koopwoningen. We willen zo
min mogelijk in het buitengebied bouwen, maar investeren in de kwaliteit van
het dorp. D66 wil doorstroming op de
woningmarkt stimuleren en ruimte bieden aan nieuwe vormen van wonen."

In Gaanderen kunnen vooral starters
moeilijk een woning vinden. Dat komt
doordat het voor ouderen niet betaalbaar is om te verhuizen. Ouderen in
Gaanderen willen best een woning met
een kleinere tuin dan zij nu hebben of
een appartement met een groot balkon,
maar dat moet dan wel betaalbaar zijn.
Aanbod bepaalt in belangrijke mate de
prijs. Er moet dus meer aanbod zijn. En
daarnaast wil D66 dat inwoners uit
Gaanderen voorrang krijgen bij nieuw te
bouwen woningen.

VVD: MINIMAAL
500 NIEUWE WONINGEN PER JAAR
De VVD wil dat er minimaal 500 huizen
per jaar gebouwd gaan worden in de
gemeente Doetinchem, dus ook in
Gaanderen.
"Naar onze mening kan dit als volgt :
Meer mogelijkheden voor winkels om te
transformeren naar woningen ( bijv. aan
de Rijksweg ), meer mogelijkheden voor

woningbouw voor agrariërs die willen
stoppen ( dit zorgt er ook voor dat het
buitengebied vitaal blijft ), en naast
bouwen binnen de bebouwde kom ook
samen met de inwoners onderzoek
gaan doen naar de mogelijkheden om
langs de randen van het dorp te bouwen
voor met name jongeren en ouderen."

LOKAAL BELANG: LEEGSTAANDE PANDEN
GEBRUIKEN EN VARIABEL AANBOD
Lokaal Belang Doetinchem vindt het
belangrijk om in eerste instantie binnen
de bebouwde kom te inventariseren
welke panden nu leeg staan, zoals winkels en bedrijven, en gronden die bruikbaar zijn voor inbreiding, zoals aan de
Ribesstraat waar de meubelfabriek
stond of het gebied rond de voormalige
Sint Jozef en Sint Martinusschool.
Vervolgens moet gekeken worden naar
mogelijkheden om deze panden of

gronden geschikt te maken voor bewoning. “Daarom is gezamenlijk overleg met (vertegenwoordigers van) inwoners en de gemeente een voorwaarde
om tot een goed en breed gedragen
besluit te komen.
Uitgangspunt is dat er een variabel aanbod van mogelijkheden moet zijn, van
uuthuuskes tot koopwoning, van sociale
huur tot vrije sector.”

lijkt geweldig, maar als resultaat van 8 jaar aangeven dat er een tekort is, wekt dat geen vertrouwen.
Even her en der wat bijbouwen kan de politiek
natuurlijk niet. Dat snappen we. Wat kunnen jullie als partij wél doen?

CDA: CONCRETE PLANNEN,
DOORSTROMING MOGELIJK MAKEN
Het CDA heeft concrete plannen voor
ons dorp: "We gaan nieuw bouwen bij
de Augustinusschool. Direct toen bleek
dat we geen krimpregio zijn maar er
voor onze gemeente groei zou blijven
zijn we weer aan de slag gegaan. Het
eerste bouwbord staat in inmiddels in
ons dorp.
De dorpsraad heeft inzichtelijk gemaakt
waar die behoefte ligt. We zien dit als
begin; we gaan samen met de inwoners
zoeken naar de locaties, wensen en eisen."

Het CDA maakt zich hard om ook op
andere gemeentegronden onder andere
Uuthuuskes en betaalbare woningen
voor jongeren te bouwen en appartementen en een Knarrenhof voor ouderen. Zo komt de hoognodige doorstroming ook op gang.
Daarnaast maakt het CDA zich hard
voor snelle ombouw van ‘rotte kiezen’
naar woningen. "Ons doel is dat iedereen in Gaanderen een fijn huis en thuis
kan vinden."

GEMEENTEBELANGEN:
IN GESPREK MET BEWONERS
Gemeentebelangen Doetinchem geven we als Dorpsraad de tip mee eens
ons woon onderzoek te bestuderen.

leegstand of nog in te vullen locaties
wat omgebouwd kan worden tot betaalbare huisvesting."

Zij willen "in gesprek gaan met de inwoners waar zij denken dat er mogelijkheden liggen om meer huisvesting te kunnen creëren. Ook kijken naar eventuele

Tweede tip: de omgevingsvisie van
Gaanderen geeft ook veel info van de
wensen en kansen.

SP: BETAALBARE WONINGEN EN
ZELFBEWONINGSPLICHT
Wonen is een recht! De SP wil dat er in
nieuwe bouwprojecten 50% sociale huur
- en of betaalbare koopwoningen worden gebouwd, om zo snel mogelijk
iedereen van een woning te voorzien.
Voor starters die een woning willen kopen wil de SP een fonds instellen waarmee ze een financieel steuntje kunnen
krijgen, zodat ze voldoende geld hebben om ook echt een woning te kopen.
Dit bedrag word bij verkoop van de woning weer teruggestort in het fonds.

Nieuwe woningen worden voor zoveel
als mogelijk binnen de bebouwde kom
gebouwd.
De SP heeft een zelfbewoningsplicht
voorgesteld en dit is ook in de raad vastgesteld. Hiermee zorgen we dat huizen
gebruikt worden om in te wonen en niet
om mee te speculeren of duur te verhuren. Daarnaast willen we voorrang geven aan lokale inwoners.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Gaanderen 2022
Vrijwilligers
In 2018 was één van onze stellingen:

De gemeente moet de landelijke bezuinigingen
op (thuis)zorg met eigen geld compenseren.

Waarom? Omdat door het grote aantal mantelzorgers het steeds moeilijker wordt om nog vrijwilligers te vinden om het rijke verenigingsleven
van Gaanderen in stand te houden. Mantelzorgen vraagt zoveel van iemand dat ander vrijwilligerswerk vaak opgegeven moet worden. Ook dit
is nog steeds actueel.

GEMEENTEBELANGEN:
HELP DE MANTELZORGER
Gemeentebelangen Doetinchem
helpt de mantelzorger: Wat heeft de
mantelzorger nodig? “Wij denken aan
het inzetten van “zorgbuddy’s”. Dit
zijn mensen die de mantelzorger ontlasten zodat zij ook wat anders kunnen
doen.”
Volgens GemeenteBelangen Doetinchem mag er ook meer preventief gehandeld worden. Er moet meer informatie aangereikt worden aan mensen
die mantelzorger worden, bijvoorbeeld

door de huisarts. Het moet duidelijk
zijn waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen, of waar zij gewoon
met een onafhankelijk iemand een
praatje kunnen maken. Het is belangrijk dat deze persoon kan signaleren
hoe het met de mantelzorger gaat en
kan inschatten of de mantelzorger niet
overvraagd wordt. “Mocht dit wel het
geval zijn, dan zien wij graag dat er een
goede samenwerking is tussen verschillende disciplines zodat de mantelzorger de juiste ondersteuning krijgt.”

VVD:
AL VEEL GEBEURD
De VVD geeft aan dat er al veel gebeurd is: De landelijke bezuinigingen in
de gemeente opvangen, dit klopt, is
ook gebeurd, niet door de mantelzorgers, maar door een verkeerde landelijke inschatting noodzakelijk.
Ja, er was aan de gemeentelijke kant
nog ruimte voor verbeteringen, betere

procedures, geen open einde financiering. Dat is in gang gezet en brengt
besparingen, samen met het hogere
budget ziet de financiering van de zorg
er goed uit.
Blijft: wie zorg nodig heeft zal de juiste
zorg ontvangen, daar staat de VVD
voor.

Dorpsraad:
De gemeente heeft dit in principe onder gebracht bij Buurtplein. Met
grootse plannen begonnen zij aan hun
taak in 2015, in opdracht van de gemeente Doetinchem. Echter zijn er
ook bezuinigingen geweest waardoor
de mogelijkheden van de medewer-

kers van Buurtplein in Gaanderen op
dit moment nogal beperkt zijn.
Gelukkig hadden wij in Gaanderen
vóór 2015 en nu nog steeds diverse
organisaties die op vrijwillige basis
een aantal van die maatschappelijke
taken aanvullen of overnemen.

CDA:
SLIM VERBINDEN EN RESPIJTZORG
Het CDA geeft aan dat het klopt dat er
op het gebied van zorg veel speelde de
afgelopen jaren. “De gemeente heeft
11 miljoen van de spaarrekening gehaald om de zorg overeind te houden.
Dat had flinke gevolgen voor andere
ook belangrijke taken. Gelukkig ziet de
financiële toekomst van onze gemeente er inmiddels een stuk beter uit door-

dat we moeilijke beslissingen hebben
durven nemen.” Mantelzorgondersteuning is vorig jaar ondergebracht bij
Buurtplein, zodat we binnen de gemeente zelf zo goed mogelijk kunnen
aansluiten bij de behoeften van onze
mantelzorgers. “Als CDA zouden we
graag willen dat er meer ruimte is voor
respijtzorg zodat mantelzorgers beter

Daarnaast is het leven van velen voller geworden
doordat we om allerlei redenen meer werken
waardoor er simpelweg minder tijd overblijft
voor vrijwilligers werk.
Andere tijden, andere mogelijkheden, andere
wensen, andere oplossingen.

op adem kunnen komen. Daarnaast
blijven we werken aan slimme verbindingen tussen wijkwerk, onderwijs,
verenigingsleven en sociale ondersteuning zodat onze samenleving sterk
blijft en zelfs sterker wordt. Gaanderen
is binnen de gemeente eigenlijk ook al

hét voorbeeld van hoe je dit moet
doen zoals bij VVG’25 en het onderwijs. Vrijwilligers zijn de brandstof
waar ons dorp op draait. Het CDA
heeft hier altijd aandacht voor gevraagd en gehad.”

LOKAAL BELANG: KIJK OOK NAAR INZET
VAN STUDENTEN / LEERLINGEN
Lokaal Belang Doetinchem sluit hier
met een iets ander idee mooi bij aan:
“Samen zorgen voor elkaar voor een
nog mooier Gaanderen vraagt om een
nieuwe impuls. Naast het werken met
de broodnodige vrijwilligers en mantelzorgers, moet in overleg met het

onderwijsveld (Graafschap College,
Iselinge en vo) gekeken worden naar
inzet van studenten/ leerlingen tijdens
hun opleiding of maatschappelijke
stage binnen de verenigingen, maar
ook bij taken die nu door mantelzorgers worden opgepakt.”

D66:
INVESTEREN IN MOOIE PLANNEN
D66 haakt in op het te kort aan vrijwilligers: “Gaanderen kenmerkt zich door
een actief cultureel en verenigingsleven. Dat staat of valt met onderlinge
verbondenheid van mensen. Landelijk
is er een tendens dat mensen veel andere bezigheden hebben en zich niet
meer altijd willen inzetten voor het
dorpsleven. Wij denken dat verplichten
niet werkt, het is immers vaak vrijwilligerswerk. Wij willen wél meer investeren in mooie plannen in onze wijken en
dorpen. Beleven, uitgaan en evenementen maken het dorpsleven aan-

trekkelijk. D66 wil daarom een budget
voor elke kern in onze gemeente, zodat initiatieven uit het dorp gefinancierd kunnen worden. Keuzes daarover
kunnen inwoners zelf maken.”
Het sluiten van een Dorpendeal is een
initiatief dat er nu al is, en in Gaanderen nu ook in gang is gezet, waardoor
je als dorp samen met de gemeente en
provincie actief kunt bijdragen aan het
aantrekkelijk maken van het dorp.
Daarvoor moet je als dorpsgenoten
wel samenwerken: met elkaar en met
gemeente en provincie.

SP:
ZORG ZONDER MARKTWERKING
De SP gooit het over een andere boeg:
Thuiszorg.
"Zorg zonder marktwerking kan, dat
leren de voorbeelden van Zutphen en
Heerlen. De SP wil de huishoudelijke
hulp daarom in bijvoorbeeld een stichting zonder winstoogmerk onderbrengen.
De huishoudelijke hulp blijft via de gemeente beschikbaar voor wie dit nodig
heeft en wordt beter ingebed in de

totale hulp- en dienstverlening in de
wijk. Daarbij streven we naar zoveel
mogelijk behoud van werkgelegenheid
met behoud van de gangbare arbeidsvoorwaarden. Mensen moeten niet
hoeven kiezen tussen een schoon huis
en beleg op hun boterham. Het moet
ook niet zo zijn dat er uren ingeleverd
moeten worden uit de HH-hulp om
andere noodzakelijke zorg te verkrijgen."
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Vieringen Sint Martinuskerk Gaanderen
Zondag 13 maart 9.30 uur

zang.

Inspiratieviering
Het muzikale gedeelte is in handen van

Thuis met ons meevieren kan via li-

de Görgelpiepen

vestream.
Daarvoor gaat u naar website van de Paro-

Zaterdag 19 maart 19.00 uur

chie: www.maria-laetitia.nl kies li-

Eucharistieviering

vestreams op

Voorganger Pastor Smits,

YouTube en kies dan Martinuskerk Gaande-

met zang van het Gemengd koor

ren.

Zondag 27 maart 9.30 uur

De livestreams van de vieringen in de

Eucharistieviering.

St. Martinuskerk Gaanderen worden ook via

Voorganger Pastoor Pauw,

Facebook uitgezonden.

met zang van het Gemengd koor
Met vriendelijke groet
Zondag 3 april 9.30 uur

en graag tot ziens,

Eucharistieviering Presentatie commu-

Locatieraad en Pastoraatsgroep,

nicantjes.

Geloofsgemeenschap

Voorganger Pastor Tilma

H. Augustinus – Martinus

met medewerking van een eigen koor.

Gaanderen

Zondag 10 april 9.30 |
Inspiratieviering Palmpasen.
Zondag 17 april 9.30 uur
Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen
Voorganger Pastor Tilma
met zang van het Gemengd koor.
Zondag 24 april 9.30 uur
Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor Pauw
en het koor Liberate verzorgt de

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is
een uitgave van Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met een redactionele bijdrage van
Wilma Broeze
Vormgeving
Jolanda Doornenbal
Astrid van Beveren
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2022 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode

De Gaanderbode via de post
Woon je niet in Gaanderen en wil je
de Gaanderbode graag per post ontvangen? Dat kan. Voor € 23,00 ontvang je de Gaanderbode een jaar
lang - 8 edities op het opgegeven
adres in Nederland.
Mail, bel of app even als je je daarvoor wilt aanmelden. Voor buitenlandse adressen hangt het af van de
verzendkosten.
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!
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De Belevingswoning
Inspiratie voor een veilig en comfortabel thuis
Gander weer
van start

Ook in 2022 kunnen inwoners van Doetinchem weer in de
Belevingswoning terecht. Bezoekers leren in een persoonlijk
gesprek meer over slimme oplossingen in hun huis. Een Beleefgids geeft tips en informatie over veilig, comfortabel en
zelfstandig thuis wonen.
Sité Woondiensten, Graafschap College, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en gemeente Doetinchem zijn in 2021 samen met de Belevingswoning gestart. De woning is ingericht om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.
In de Belevingswoning maakt u kennis met veel oplossingen.
Van op afstand bedienbare gordijnen en verlichting tot en
met verlichte traptreden. Door deze oplossingen kunt u langer zelfstandig en veilig thuis wonen.
‘Wat fijn om te weten dat dit allemaal mogelijk is’ Dat horen
de Beleefgidsen vaak tijdens een rondleiding. Zij laten u in
een persoonlijk gesprek zien welke oplossingen passen bij
wat u nodig heeft. Dat is de kracht van de Belevingswoning.
Bijvoorbeeld voor uzelf, omdat u graag veilig in uw eigen
huis wil blijven wonen. Maar ook wanneer uw zich zorgen
maakt over de veiligheid van uw ouders, die nog zelfstandig
wonen.
Of als u gewoon een veilig en comfortabel huis wil.
Maak een afspraak en kom gerust eens langs

Oudheidkundige Vereniging Gander
‘ontwaakt’ weer!
Na twee jaar van afgelastingen van
activiteiten en lezingen i.v.m. corona, begint hopelijk weer een (lange)
periode waarin OKV Gander zijn normale activiteiten kan ontplooien.
De Belevingswoning Doetinchem is dé plek voor een prettig
gesprek over gezond en gelukkig thuis ouder worden. De
koffie staat klaar en we helpen u graag verder. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Ga dan naar
www.belevingswoningdoetinchem.nl.
U kunt met vragen ook bellen naar
0314-64 79 98.
Of stuur een mail naar :
info@belevingswoningdoetinchem.nl.
U vindt de Belevingswoning aan de Ruyslaan 18 in Doetinchem.

Workshop Zelfontwikkeling
Bij Well-Being by LaVonn start binnenkort de nieuwe workshop Zelfontwikkeling in samenwerking met Enerchiquer.

Binnenkort is meer informatie over deze workshop te vinden
op www.wellbeingbylavonn.nl. De geplande data zijn:

Deze inspirerende workshop is voor alle vrouwen die meer
balans en energie willen ervaren in hun leven. Voor persoonlijke groei en bewustwording van eigen kracht en kwaliteiten. Inschrijving max. 8 personen. Ook kun je deze workshop
boeken als groepsactiviteit. Neem daarvoor neem contact
op.

vrijdag 18 maart 09.30 - 15.30 deel 1 en 2
woensdag 30 maart 09.30 - 13.00 deel 1
vrijdag 8 april 09.30 - 13.00 deel 1
woensdag 20 april 13.00 - 16.30 deel 2
vrijdag 15 april 13.00 - 16.30 deel 2
vrijdag 22 april 09.30 - 15.30 deel 1 en 2

Kerkdiensten 2022
Woonzorgcentrum
De Pelgrim
• 22 maart • Goede Vrijdag 15
april • 31 mei • 28 juni • 26
juli • 30 augustus • 27 september • 25 oktober • 29 november • 20 december •
De vieringen zijn op dinsdagen
om 18.30 uur.
Voorgangers:
Diaken Jos Brugman en
Geestelijk verzorgster
Marian Stortelder

Om te beginnen is er op 25 april a.s.
de (gebruikelijke jaarlijkse) jaarvergadering, waarna Bart Stevens via
de beamer een groot aantal mooie
foto’s zal tonen van een rondje door
Gaanderen en omgeving.
Ook wordt die avond de nieuwe
website van Gander gepresenteerd.
Wie al vast eens wil kijken:
www.okvgander.nl.
Voor later dit jaar (de data zijn vanwege het verzetten nog niet bekend)
kunnen we in elk geval nog lezingen
verwachten van Jean Kreunen ‘Een
kist vol oorlogsverhalen’ en van Aggie Daniëls ‘Kasteel Wisch en haar
bewoners’.
Zoals gewoonlijk is iedereen weer van
harte welkom op 25 april a.s. om
19.30 uur in ’t Onland.
Namens het bestuur,
Harry Krul

Zij-Actief avond
op 17 maart

Donderdag 17 maart houdt Zij-Actief
weer een avond in het Onland. Te
gast is Slachtofferhulp met informatie. De aanvang is 19.30 uur.
Jaarvergadering afd. Gaanderen
Op 21 april om 19.00 uur vindt de
jaarvergadering van de afdeling
Gaanderen plaats. Aansluitend komt
Buurvrouw en Buurvrouw de avond
opfleuren. Meer informatie over ZijActief en de activiteiten vind je op
www.zij-actief.nl/?
afdeling=gaanderen

Elke verpakking telt op de Landelijke Opschoondag
Op 19 maart organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Dit doen zij samen met partners, bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid. In Gaanderen wordt de landelijWij nodigen iedereen uit op 19 maart
om 9.00 uur ’s ochtends bij het Gaanderhuus aan de Hoofdstraat 11A . Daar
maken we kennis met elkaar en drinken we wat.

U krijgt u van onze vrijwilligers de benodigde materialen uitgereikt en instructies hoe u op een veilige manier
zwerfafval kunt verzamelen.

ke opschoondag georganiseerd door Zwerfafvalbrigade Gaanderen
in samenwerking met het Gaanderhuus.

19 maart, doe je mee?

Kinderen zijn ook van harte welkom,
maar we zien graag dat er een begeleider meekomt in verband met de
verkeersveiligheid.
Over de Zwerfafvalbrigade Gaanderen: deze club bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die samen
ons dorp vrijhouden van zwerfafval.
Elke laatste zaterdag van de maand
trekken we er met zijn allen op uit om
in- en rond Gaanderen zwerfafval op
te ruimen. Een dankbare klus, dat op
veel sympathie van de Gaanderense
bevolking kan rekenen.
Los van het feit dat het noodzakelijk
is, vinden de meeste vrijwilligers het
leuk om te doen. Binnen onze club
lopen mensen mee die veel verstand
van de natuur hebben en je tussen de
blikjes en lege sigarettenpakjes wijzen op net die ene bijzondere paddenstoel of dat insect waarvan je het
bestaan nog niet kende. Wil je een
andere keer met ons meelopen, dat
kan.
Meer weten?
Neem contact op met Zwerfafvalbrigade Gaanderen (Facebook) of via email:
zwerfafvalgaanderen@gmail.com

STANDPUNTEN PvLM
• Luisteren naar en overleggen met inwoners
• Eerst de infrastructuur voor groene energie in
orde, dan pas verder kijken
• Een afvalbeleid dat haalbaar en betaalbaar is
voor iedereen
• Iedereen moet de zorg en hulp krijgen die nodig
is
• Geen huisjesmelkers, startersleningen aanpassen
• Behoud van een groen en leefbaar buitengebied
• De dorpen aantrekkelijk houden om in te wonen
voor jong en oud
• Eenvoudige regelgeving

PvLM is een partij met gedreven volksvertegenwoordigers die zich inzetten daar waar men ons
nodig heeft.
Met Ans Putman, Robert Ooms en Gijs Langenkamp beschikt de PvLM over ervaren raadsleden
die weten wat er speelt in de stad en dorpen.
Daarnaast heeft Ria Evers zich bij ons aangesloten. Zij is onder andere actief in Dorpsraad Gaanderen en bekend met het buitengebied van Gaanderen en de Slangenburg.
De andere kandidaten hebben zich al jaren maatschappelijk ingezet in de gemeente en zijn uiterst
betrokken.

Wij staan voor iedereen klaar!
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Goed Nieuws van Kleurrijk Gaanderen
Beste lezers, deze keer geen kijkje in de
keuken van een kunstenaar. Eindelijk hebben we uitzicht op een Kunstroute Gaanderen. Zondag 10 april, van 11 uur tot 17 uur
houden kunstenaars open huis, of zijn ze te
ontmoeten op een locatie in het dorp. We
heten jullie allemaal hartelijk welkom. We
hopen op goede uren, mooie ontmoetingen, nieuwsgierigheid naar alles wat er uit
onze handen komt. We bieden jullie de mogelijkheid te komen kijken, vragen te stellen, geïnspireerd te raken door het ruime

aanbod.
Meer informatie over de deelnemende kunstenaars, de locaties waar we te vinden
zijn, staan t.z.t. op de website en Facebook
van de Gaanderbode. Ook wordt voor die
dag een folder uitgegeven waarop alle relevante informatie staat. Deze zal o.a. bij de
Coop Gaanderen komen te liggen.
Vriendelijke groet, en tot ziens! Wij hebben
er zin in!

Kijk op de website van Well-Being by LaVonn voor workshops,
lezingen en cursussen. Onder andere:

Volle Maan
Ceremonie

Lezing
Numerologie

Suncatcher
maken

Macramé
Levensboom

18 maart
17.00 uur
locatie in het
buitengebied

13 april
19.30 uur
inloop 19.00 uur
Gerrit Jansen

17 maart
19.00 uur
Mirjam Welling

22 maart
13.30 uur
Mirjam Welling
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