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Kijk The Passion
samen in Gaanderen
Nu The Passion in Doetinchem
wordt opgevoerd - zonder live
publiek - is het mogelijk dit samen te kijken in Gaanderen bij
Gaanderwijs.
Dit jaar is de eer om de opvoering
van The Passion te mogen ontvangen aan Doetinchem. Het wordt
gespeeld zonder publiek. Wel zijn
er op verschillende locaties in de
gemeente Samen Kieken plekken
ingericht. Ook Gaanderwijs zet de
deuren open en de beamer aan.
Wilt u ook samen kieken? Geef
dit dan door aan info@gaanderwijs.nl of kijk op
www.doetinchem.nl/passion.
Wees welkom op donderdag
14 april 20.30 uur
Wat is The Passion?
The Passion is de vertelling van de laatste uren van het leven van Jezus op aarde. In Nederland wordt dit sinds 2011 elk jaar in de vorm van een groot muzikaal live-evenement opgevoerd op Witte Donderdag. Elk jaar organiseert een andere gemeente de voorstelling.

Basement geeft 6-jarig
jubileumconcert

Het wordt uitgezonden op NPO1 en op de radio.

Kinderfietstocht op Koningsdag
Op koningsdag 27 april kun je ook dit jaar
weer deelnemen aan een fietstocht met
opdrachten. De Werkgroep Kinderspelen
Gaanderen van het Oranjecomité heeft de
tocht in samenwerking met de scouting
georganiseerd.
De route begint vanaf 9.00 uur bij de Trefkuul met fiets versieren. Dit kan tot 10.30
uur. Wanneer je klaar bent krijg je de route
en kun je van start. Voor allerlei onderdelen
krijg je punten, ook het fiets versieren. Tijdens de route zijn er drie spellen. Onder
andere het verzamelen van letters op de
route waarmee woorden van een puzzel
gevormd kunnen worden. Ook is er een

pauzeplek onderweg.
De route eindigt bij de scouting, waar ook
nog wat te doen valt. Ook is er een terras,
waar je heerlijk kunt genieten van een
drankje met muziek van DJ Stefan-o op de
achtergrond.
Opgeven kan met een mailtje naar werkgroepgaanderen@gmail.com. Dat is niet
verplicht maar maakt het voor de planning
wel makkelijker. Graag vermelden hoeveel
volwassenen en hoeveel kinderen. Hopelijk
doen veel mensen mee en wordt het een
mooie, drukke en gezellige ochtend.

De volgende
Gaanderbode
komt (onder voorbehoud) uit op

25 mei
Kopij en advertenties
inzenden kan tot

20 mei 18.00 uur

De band Basement bestaat alweer 6 jaar en dit gaan wij groots
vieren samen met DJ Jurgen en
natuurlijk al onze vrienden! Op
23 april aanstaande is er in de
Achterhoek geen enkel excuus
om nog met je billen op de bank
te blijven zitten. Want wij vieren

heel veel enthousiasme en geweldige feestmuziek zullen we samen
het dak eraf blazen, ben jij erbij?

Feest!

Zet jezelf op aanwezig en nodig al
je vrienden, familie, buren en kennissen uit om er samen met ons
een fantastisch mooi feestje te
vieren!

Zes jaar geleden begon Basement
met het maken van muziek, dat
smaakte meteen al naar meer. Zes
jaar laten ontkomen de Achterhoekse kermissen, feesttenten en
bruiloften niet meer aan deze
energieke zeskoppige band. Met

Locatie: Café Hartjes, Rijksweg
226, Gaanderen
Tijdstip: 20.30 uur
Tickets: basementjubileum.eventgoose.com
Meenemen? Al je vrienden en heel
veel goede zin!!

Terug van weggeweest, de
Pömpke Pubquiz
Onder leiding van onze quizmaster wordt er op vrijdag 15 april
2022 van 20.30 - 23.30 in teams
van 2 tot 6 personen tegen elkaar
gestreden. Is jouw vriendengroep
de slimste van Gaanderen en omstreken?

We hebben plaats voor maximaal
12 teams.
Geef je dus snel op door een mailtje met de namen van jou en je
teamgenoten te sturen naar sportcafe@pompkeverhuur.nl, want
vol = vol!
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Duurzaam Gezond Gaanderen: voeding

Dodenherdenking 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-

Op woensdag 4 mei 2022 herdenken
we allen - burgers en militairen - die
in het Koninkrijk der Nederlanden of
waar ook ter wereld zijn omgekomen
of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit
jaar helaas actueler dan ooit, door het
oorlogsgeweld in Oekraïne.

Door goed en gezond te eten krijgt je
lichaam meer energie, je voelt je fitter en je weerstand verhoogt. Je bent
minder vatbaar voor infectieziekten
zoals griep en verkoudheid. En voel je
je fitter dan ga je ook eerder wandelen, fietsen of naar de sportschool.
Calorieën en voedingswaarde
In mijn praktijk als voedingscoach kom
ik veel mensen tegen die te weinig echte voeding eten, zoals brood, groente
en fruit, zuivel en eventueel vis of
vlees. Men kiest dan vaker voor koek,
snoep, snacks die veel calorieën bevatten en weinig voedingswaarde.
Wil je je voedingspatroon veranderen
om gezonder te worden en weet je niet
goed hoe dat aan te pakken? Dan kan
een voedingscoach daarbij helpen. In
mijn praktijk werk ik met de Fit & Slank
methode. Dat is een manier om een

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 Hetty Schouten aan het woord over voeding
en beweging als bijdrage aan gezondheid.

gezond eetpatroon aan te leren volgens de richtlijnen voor gezonde voeding. Het gaat daarbij dus om een
duurzame verandering, geen tijdelijk
dieet om af te vallen. Wel kan het gevolg zijn dat je afvalt.
Welvaartsziekten
Met een gezond gewicht is kans op
welvaartziekten zoals diabetes mellitus
type 2 (suikerziekte) en hart- en vaatziekten kleiner. Maar belangrijker dan
afvallen is om anders met voeding om
te gaan. Goed weten wat en hoeveel je
lichaam nodig heeft en bewuste keuzes
te maken, met al dat lekkers wat elke
dag voorbij komt.
Bewegen
Voldoende bewegen is zeker zo belangrijk als gezonde voeding. Zoek een
vorm van bewegen of sporten die bij je
past en die je leuk vindt. Dat laatste is

ook belangrijk.
Over Hetty Schouten
Werkzaam in de gezondheidszorg - 15
jaar als apothekersassistente en 18 jaar
in het Rijnstate Ziekenhuis op de polikliniek Cardiologie - heb ik een grote
interesse in voeding en gezondheid.
Sinds 7 jaar ben ik dan ook gediplomeerd gewichtsconsulent. Met mijn
kennis en ervaring wil ik graag andere
mensen helpen.
Motivatie nodig?
Wil je gemotiveerd worden of leren om
gezonder te eten en meer te bewegen?
Kijk dan eens op mijn Facebook of Instagram: fitenslankmethettyschouten
of op de website www.fitenslank.nl.
Voor contact over de cursussen die
geef (ook in Gaanderen) kun je mailen:
hetty.schouten@fitenslank.nl of bellen : 06-49860394.

Dorpsraad en -daad

met omwonende winkeliers. Hoe of wat
precies, daar kwamen we niet achter.
Tot het helemaal stil viel en we als
dorpsraad gewoon geen antwoord meer
kregen.

"Hebben wij weer een werkende pinautomaat in Gaanderen?" Deze vraag
krijgt Dorpsraad-penningmeester Ronald Leusink regelmatig. En sinds een
maand is het antwoord: "JA!"

Via het Economisch Overleg Doetinchem is het ondertussen opgepakt en
doorgeschoven naar MKB Nederland,
aangezien het een landelijk probleem is.
In onze vergadering van maart besloten
we toch nog eens een poging te wagen
en contact op te nemen met Geldmaat.
Want ondertussen hadden we al lang
een Geldautomaat maar geld spuwen
deed ie niet. Het telefoontje was nog
niet gepleegd of we kregen het blijde
nieuws dat Gaanderen weer flappen kan
tappen. Eindelijk! De aanhouder wint
zullen we maar zeggen. Veel plezier
met winkelen.

Het lijkt wel alsof er nooit iets anders
geweest is dan pinnen. Dat is natuurlijk
niet zo. Tot 1988 betaalde je met contant geld of cheques. Vanaf 1988 werd
het mogelijk te betalen zonder dat je
een cent op zak had. Met een pasje.
Daarmee kon je ook geld uit een automaat halen.
Pinnen. We zijn er helemaal aan gewend geraakt. Het wordt ons ook
steeds makkelijker gemaakt: het kan
over de hele wereld en zelfs contactloos. We noemen het pinnen, naar het
oorspronkelijke systeem PIN, afgeleid
van Persoonlijk Identificatie Nummer.
Sinds 2012 bestaat het merk PIN officieel niet meer maar de term pinnen is
gebleven.
Geldautomaten blijven dus ook. Helaas
zijn ze ook interessant voor criminelen.
De plofkraak wordt steeds vaker gebruikt om er geld uit te halen zonder
pasje. Bovendien wordt er steeds minder flappen getapt. Reden voor de Ra-

bobank om in april 2017 hun pinautomaat in Gaanderen te sluiten. Banken
verdwenen uit het straatbeeld van
Gaanderen en zo ook de pinautomaten.
Automaat uit het dorp verdwenen
In 2011 richtten drie bankende voorganger van Geldmaat op om zo de kosten
van het contante geldverkeer te delen.
In 2017 breiden de banken hun samenwerking verder uit. De automaten heten
voortaan geldmaten. Er werd ook gesneden in het aantal geldautomaten.
Ook Gaanderen heeft het een paar jaar
zonder automaat moeten doen. Het
was zelfs de vraag was of er weer eentje
zou komen. We konden wel naar Terborg. In 2020 hadden wij als Dorpsraad
al contact over de toekomst van deze
automaat met AbnAmro, de toenmalige
eigenaar. Men kon ons niet zeggen hoe
snel er weer een operationele automaat
zou zijn maar wel dat ie er zou komen.
Toen er in september 2020 nog steeds
niets functioneels was hebben we weer
de telefoon gepakt. Geldmaat kwam
met beloftes en redenen waarom er nog
niets was. Het risico van een plofkraak
maakte dat ze naar een andere locatie
moesten zoeken. Ze waren in gesprek

Gezocht: nieuwe leden
Collega's die verhuizen en de politiek
in gaan gun je natuurlijk het allerbeste. Maar ze laten wel een lege stoel
achter. We hebben eerst nog gewacht
of die stoelen vanzelf bezet zouden
raken, maar dat blijkt toch een illusie.
Wat hebben wij te bieden?
Een gezellig team waarin we samen
bepalen welke onderwerpen we op
kunnen en willen pakken. Waarin we in
principe in tweetallen verantwoordelijk
zijn voor taken en onderwerpen. We

In het bijzonder willen we ook de
Gaanderense mensen herdenken die
slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld.
Wij nodigen u dan ook uit voor de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 4
mei om 18.45 uur in de Culturele zaal
van sporthal De Pol in Gaanderen,
hierna (om 19.30 uur) volgt een stille
tocht naar het oorlogsmonument
waar wij o.a. ook twee minuten stilte
in acht zullen nemen.
Stichting Oranje Comité Gaanderen

versterken, helpen en letten op elkaar,
we vertrouwen en accepteren elkaar
zoals we zijn. Wij staan open voor tips,
suggesties, aanpassingen in onze manier van werken. Werken samen met
gemeente en andere instanties maar
vooral ook met iedereen in Gaanderen.
Organisaties, verenigingen, stichtingen.
Ervaring in besturen hoef je niet te hebben. Wil je graag wat ervaring opdoen,
is dit een mooie kans. Ook leeftijd is
geen struikelblok.
Wat verwachten we van je?
Dat je aangeeft wat je graag zou willen
doen, hoeveel van je tijd je daarvoor
beschikbaar wilt stellen. Als je ook
Dorpsraadlid wilt worden, dat je 1 keer
per maand (behalve in augustus) op
woensdagavond mee vergadert.
Geïnteresseerd? mail of bel of app ons.
info@dorpsraadgaanderen.nl of 0623599396. Een vergadering meedoen
om de sfeer te proeven kan elke eerste
woensdag van de maand.
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Watertapweg deels voor
bestemmingsverkeer
De Watertapweg wordt vanaf het
keerpunt bij Wis en Wierig afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Ook op de
Hulleweg en enkele andere onverharde wegen in de gemeente wordt gemotoriseerd verkeer geweerd. Stofoverlast en meer drukte op deze wegen zijn de voornaamste reden.
De onverharde wegen worden de laatste
jaren meer als doorgaande route gebruikt. Onder andere doordat navigatiesystemen deze wegen vaak als
(toeristische) doorgaande route aangeven. Daar zijn deze wegen echter niet
voor bedoeld. Meerdere aanwonenden
hebben de gemeente daarom verzocht
de onverharde wegen af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Ook verhard gedeelte Watertapweg
De Watertapweg is grotendeels verhard.
Het leek daarom even of alleen het stukje tussen de brug en de Hulleweg afgesloten zou worden voor doorgaand verkeer. "Dat is in principe ook het uitgangspunt, alleen kun je daar niet keren.
Vandaar dat de afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer al vanaf
Wis en Wierig gaat gelden. Ook de aansluitende Hulleweg wordt namelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer," legde de gemeente op navraag
uit.

Weinig gevolgen
Voor wie vreest door de afsluiting slechter bereikbaar te zijn: dat is in de praktijk
natuurlijk niet zo. Bestemmingsverkeer
is gewoon toegestaan. Het gaat er enkel
om dat onnodig toeristisch en sluipverkeer geweerd wordt. Voor fietsers en
wandelaars
en
andere
nietgemotoriseerde gebruikers blijven de
wegen open.
Tot 4 mei is het nog mogelijk zienswijzen in te dienen
Aan alle aanwonenden is eind 2021 een
brief verstuurd met de mogelijkheid op
het voornemen te reageren. Wie nu nog
een reden heeft iets aan het besluit te
willen veranderen, kan nog tot 4 mei
2022 een zienswijze over dit besluit indienen bij het college van B en W. Tot 4
mei 2022 is het nog mogelijk een zienswijze over dit besluit in te dienen bij het
college. Via het artikel op de Gaanderbode-website kun je het besluit van de
gemeente aanklikken.

Tieneravond: kom jij het team versterken?
Tieneravond Gaanderen verzorgt elke
maand een superleuke avond voor tieners
van 9 t/m 14 jaar!
Wij, vrijwilligers, zorgen ervoor dat er
tijdens deze avonden genoeg te doen is in
de Trefkuul. De tieners kunnen FIFA spelen, dansen in de disco en natuurlijk kunnen ze ook uitrusten en wat lekkers halen
bij de bar!

Steeds weer anders
Iedere Tieneravond sta je als vrijwilliger
op een andere plek. Bij de garderobe, in
de gameroom of misschien wel achter de
bar. Deze afwisseling zorgt ervoor dat je
je nooit zult vervelen, ook onze geweldige
groep van vrijwilligers zorgt voor genoeg
vermaak! Als vrijwilliger bij de Tieneravond zorg je ervoor dat de avond veilig
en leuk blijft voor iedereen, maar je belangrijkste rol is om van elke Tieneravond
een gezellige avond te maken!
Contact
Lijkt het jou ook leuk om samen met ons
deze superleuke avonden te organiseren?
Aarzel dan niet om ons een mailtje te
sturen naar tieneravondgaanderen@hotmail.com Wij zullen dan zo snel
mogelijk contact met je opnemen!

Activiteiten
Hengelsportvereniging
Hengelsportvereniging De Oude IJssel
heeft weer een aantal activiteiten op
de jaarplanning staan.
Op maandag 4 april is de Doetinchemse
Sportverkiezing 2022 gehouden in
Schouwburg Amphion. HSVDOIJ clubkampioen Wim Scholten ontving de
sportpenning uit handen van wethouder
Steintjes. Tijdens de sportverkiezing
presenteren de clubkampioenen zich in
een kampioenenparade. Het publiek kan
de sporters waarderen met applaus.
Naast het belang van bewegen werd ook
de verbindende factor onderstreept tus-

sen sporters, bestuur, vrijwilligers, sponsoren en de gemeente. Het was een gezellige en leerzame avond. Verder zijn op
2 april de boten weer het water ingegaan.
De planning voor dit jaar:
15 mei 1e Onderlinge Wedstrijd
29 mei 2e Onderlinge Wedstrijd
12 juni 3e Onderlinge Wedstrijd
26 juni 4e Onderlinge Wedstrijd
10 juli 5e Onderlinge Wedstrijd
24 juli 6e Onderlinge Wedstrijd
11 september 7e Onderlinge Wedstrijd
25 september 8e Onderlinge Wedstrijd
09 oktober Herfstwedstrijd.
Aansluitend prijsuitreiking Onderlinge
Wedstrijden en Herfstwedstrijd bij Hans
Hartjes Zalencentrum te Gaanderen

Wijknetwerk Gaanderen
Omwonenden betrokken
bij invulling locatie
Augustinusschool
Op 5 april hebben we de omwonenden van de
Augustinusschool geïnformeerd over de stand
van zaken rondom de invulling van de locatie
voor een woningbouwplan.
In januari hebben we een digitale aftrap gedaan met de omwonenden van het
gebied. We hebben toen informatie opgehaald en daarmee
zijn we aan de slag gegaan.
Deze keer konden we elkaar fysiek ontmoeten. We
hebben op een prettige
manier een aantal studieschetsen en sfeerbeelden
besproken als vervolg op de
eerste sessie.

Het was een goede bijeenkomst. De aanwezige omwonenden hebben veel suggesties en
ideeën meegegeven aan de gemeente. De

reacties worden meegenomen in het verder
ontwerpen van het plan.
Voordat er woningen gerealiseerd kunnen
worden is er nog een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.
Belangstelling
Er is veel belangstelling voor nieuwe woningen in Gaanderen. Helaas kunt u zich nog niet
inschrijven voor een bouwkavel of aanmelden
voor een belangstellendenlijst voor deze locatie. Zodra dit wel kan maken we dat
bekend.
Plan voor wonen
In december heeft het college
van B&W het besluit genomen
om de locatie van de Augustinusschool uit te werken in een
plan voor wonen. Het gaat om
een twintigtal woningen. Gemeente
en Dorpsraad Gaanderen trekken daar samen in op.
De laatste informatie over dit project vindt u op
www.doetinchem.nl/augustinusschool.

Herinnering:
Mobiel Media Lab
zaterdagochtend 23 april
De politie van het basisteam Achterhoek West,
waartoe Gaanderen ook behoort, komt in april
2022 naar u toe.
In samenwerking met uw wijkagent, Jan Eskes,
komt op zaterdagochtend 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. U kunt ons over de meest uiteenlopende
onderwerpen vragen stellen. Er zijn op die dag
meerdere agenten van het basisteam aanwezig,
maar ook uw wijkagent zal aanwezig zijn.

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

ACTIVITEITEN
AFGELOPEN PERIODE

NIEUW in GAANDEREN: Cursus Fit & Slank bij Well being by Lavonn
Mijn naam is Hetty Schouten en ik begeleid al jaren mensen naar een gezonde leefstijl en gezond gewicht. Ik werk
met de Fit & Slank methode die eenvoudig is door de regel van 3 en de 7 afspraken. Het is makkelijk vol te houden zonder hongergevoel. Door gezonder te
gaan eten zul je gewicht kwijt raken en
je veel fitter voelen!
In februari ben ik gestart in Gaanderen
met een leuke groep en de cursisten

hebben al goede resultaten behaald. Op
maandagavond 11 april start er weer
een nieuwe begingroep Fit & Slank in 8
weken en ook in Silvolde start er een
groep op donderdagavond 14 april.
Kijk op www.fitenslank.nl voor meer
informatie over methode en de vele
succesverhalen hoe andere de cursus
ervaren hebben. Fit & Slank kan vergoed worden door je zorgverzekering.
Doe je mee ?

We hebben een heerlijke maand achter
de rug, We kunnen weer volop genieten
met onze gasten nu de corona maatregelen zijn vervallen.
Onze inlooptijden worden weer volop
bezocht voor een kop koffie of thee, een
gezellig gesprek, spelletje of andere activiteit. Op woensdagmiddag is de grote

tafel weer helemaal bezet en eten we
gezamenlijk met een groep gasten.
We hebben mooie voorjaarsbloemstukken gemaakt, de workshop percussie
bracht veel gezelligheid, tijdens de
kunstroute op 10 april hebben een aantal Gaanderense kunstenaars hun werk
tentoongesteld in het Gaanderhuus.
Ook ontbreken de Bingo, samen iets
lekkers bakken en nieuwe workshops
niet op het programma.

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
Jeu de boules en sjoelbakken

Buurtauto

Vanaf begin april hebben we de jeu de
boulesbaan en een aantal sjoelbakken in
gebruik genomen en zijn we de dinsdagmiddag in de even weken (19 april, 3, 17
en 31 mei) open van 14.00 tot 16.00 uur
voor de liefhebbers van samen sjoelen
of samen jeu de boulen.
KOM GEZELLIG MEESPELEN.

Ook zal de komende weken de buurtauto officieel in gebruik worden genomen.
De heer Langeveld van de gemeente
Doetinchem zal de autosleutel komen
overhandigen. We zullen de datum via
FB en onze raam etalage bekendmaken.
Houd de datum in de gaten en kom
langs voor uitleg van de mogelijkheden,
de auto bekijken en een kop koffie. We
zijn blij dat Mario Punte het mogelijk
maakt om de auto veilig te parkeren en
op te laden. Dank aan alle mensen die
zich hebben aangemeld als chauffeur
en/of coördinator om alle ritten mogelijk
te maken.

Agenda
Datum/Tijd
1ste di. van de maand
Di even weken→ 14.00 - 16.00
Wo. → 10.00 - 12.00
2de wo. van de maand → 13.00
Wo. → 17.00 - 18.30
Do. → 14.00 - 16.00
Vrijd. → 14.00 - 16.00
Tijdens alle openingstijden

Activiteit
Ruiluurtje
Jeu de Boules en sjoelen
Inloop
Fietstocht
Samen eten
Creatieve themamiddag
Spellenmiddag
Biljart

Donderdag 14 april
Donderdag 21 april
Donderdag 28 april

Paas-bingo
Gedichten (Ampion)
Lekker iets bakken

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

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

De Vlinder zoekt fietsvrijwilligers
Wij van zorgappartement De Vlinder in
Gaanderen zijn op zoek
naar fietsvrijwilligers.
We willen wat vaker
fietsen nu het weer
mooier weer wordt. We
hebben een tandem
met trapondersteuning
en ook gewone fietsen.
Lijkt het je leuk en heb
je affiniteit met onze kanjers dan kun je bellen met Nicole 06-11111332.

Fuchsia stekkenmarkt 7 mei
Het kan weer en
daarom is er dit
jaar weer een
fuchsia stekkenmarkt in Gaanderen. De markt wordt georganiseerd met de
Nederlandse fuchsiavereniging. Er zullen weer
vele stekjes van fuchsia’s zijn.
Zaterdag 7 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bij
Ineke Wisselink, Lovinkweg 24 Gaanderen.

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

22 april Nationale Zaaidag voor bijen
Op 22 april is het Nationale Zaaidag om voedsel voor bijen en andere insecten te
voorzien. Gratis zakjes met inheemse bloemenzaden zijn (of waren?) te halen bij
diverse minibiebs in Gaanderen. De zakjes zijn landelijk beschikbaar gesteld door
de Pollinators onder de actienaam
'Voer de bij bij'.
Ook heeft de Gaanderbode nog
een aantal zakjes beschikbaar.
Mail daarvoor even naar gaanderbode@gmail.com.

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

Lezing
Numerologie

Meditatie met
klankschalen

Workshop Zelfontwikkeling

20 april
19.30 uur
Gerrit Jansen

15 april & 17 mei
19.00 uur
Ans Gerritsen

diverse data
Yvonne van Laak en
Monique Peters

Theaterfabriek GEKKOO STOPT
maar waar een deur dicht gaat…
Stichting Gekkoo, beter bekend als
Theaterfabriek Gekkoo, sloot per 1
april 2022 haar deuren, 13 jaar na haar
oprichting in 2009 en daarmee komt
een einde aan Theaterfabriek Gekkoo,
Filmfabriek Gekkoo en Gekkoo UNIEK.
Gekkoo startte destijds in Gaanderen.
Daar werden in het Witte Kerkje in 2008
de eerste lessen gegeven aan leerlingen
die verbonden waren aan de basisschool
Wis en Wierig. Gedurende een aantal
jaren begeleidde regisseur en speler Pieter van Dijk daar de musicalproducties.
Hij zocht een manier om dat wat hij jarenlang zelf met zijn theatergezelschap
Smeedwerk realiseerde ook aan kinderen en jeugd over te brengen. Vanuit
verbeelding vanuit het niets spelen. Improviserend maken en geloofwaardig
spelen. Eén van de eerste slogans was:
“Geloof in wat je speelt, dan gelooft een
ander het ook”.

Naast de lessen werd steeds meer ruimte gemaakt voor producties op locatie.
De spelersgroepen werden groter en in
het jubileumjaar waren bijna 100 leerlingen actief binnen Gekkoo. En niet alleen
bij de Theaterfabriek. Ook de Filmfabriek maakte prachtige producties. Gekkoo Uniek werd opgericht en kruisverbanden werden gelegd tussen theater
en film, schrijven en dansen. De zomerkampen in Breedenbroek waren juweeltjes van creativiteit en saamhorigheid.
En met de komst van Jolanda Doornen-

bal kwam de organisatie de
laatste vijf jaar gedegen op
poten te staan.

Maar nu dan toch een PUNT.
Een stop. We staan nog volledig achter
de doelstellingen van Gekkoo, maar de
inspanningen braken op. Na het jubileumfeest in 2019 werd een pauze ingelast. De vraag daarbij was: doen we nog
wel wat we willen doen en is de manier
waarop nog juist?
In het pauzejaar dat volgde werden
plannen gesmeed voor een nieuwe
werkwijze. Vergaderingen met docenten, leerlingen en bestuur vormden de
basis voor een nieuw concept dat we in
september 2020 naar buiten wilden
brengen. Maar toen kwam corona.
De aanmeldingen liepen terug. We
kregen geen groepen meer vol en
het werd trekken en sleuren. De
energie raakte op. Konden we het
opbrengen om nog een keer vanaf
bijna 0 te beginnen? Was stoppen
ook een mogelijkheid?

Die knoop werd uiteindelijk na een lange
wandeling in het bos doorgehakt. Gekkoo stopt, en mag dat ook?
Met pijn in het hart werd het afgelopen
jaar gewerkt aan het afbouwen van de
activiteiten. Op 27 maart werd in het
‘Ons Pakhuus’ in Silvolde in een feestelijk vol huis een compilatie vertoond van
wat we deden de afgelopen 13 jaar. We
sloten ook af met een fris juweeltje: de
film ‘Coronaproof’ waarvoor filmdocent
Jorn Snelting regie voerde.
Gekkoo ging uit. Na 13 fijne jaren. Maar
niet als een nachtkaars. We kijken met
het team en het bestuur vol trots terug
op alles wat we maakten en teweeg
brachten. De schat aan energie en uitspattingen die onze leerlingen ons toonden!
Trots dus, maar ook een beetje weemoedig kijken we terug.
Gekkoo is niet meer, lang leve Gekkoo.
Waar een deur dichtgaat, gaat er ook
weer één open, zeggen ze.
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Jaarvergadering
Op 21 april om 19.00 uur vindt de
jaarvergadering van de afdeling
Gaanderen plaats.
Aansluitend komt Buurvrouw en
Buurvrouw de avond opfleuren.
Ga voor meer informatie over Zij-Actief
en de activiteiten naar:
www.zij-actief.nl/?afdeling=gaanderen

Koken
voor
elkaar
Stichting Thuisgekookt koppelt
mensen die een huisgemaakte,
warme maaltijd (en eventueel een
gezellig praatje) kunnen gebruiken
aan een thuiskok in de buurt. Dat
kan voor een langere periode zijn
maar ook eenmalig.
Een thuiskok is een buurtgenoot die

vrijwillig en met liefde een portie
extra kookt. De afnemer betaalt de
kostprijs van de ingrediënten en
ontvangt bijvoorbeeld één of twee
dagen per week een verse warme
maaltijd. Of een extra portie om
later op te warmen.
Platform voor vraag en aanbod
De stichting koppelt vraag en aanbod aan elkaar. Je kunt je inschrijven op thuisgekookt.nl of bellen
naar 085-0608768 met je wensen of
je aanbod. Je zit nooit ergens aan

vast, je kunt met elkaar overleggen
of de maaltijd wordt gehaald of gebracht, wat de eventueel dieetwensen zijn enzovoort. Eigenlijk is alles
mogelijk, en Thuisgekookt zorgt
voor het matchen van vraag en aanbod. Zo kun je elkaar als buurtgenoten helpen en misschien zelfs een
essentiële schakel voor elkaar vormen.
Meer informatie
Omdat de stichting al jaren actief is
in heel Nederland, hebben ze ervaring met allerlei denkbare situaties
en mogelijkheden en antwoord op
talloze vragen.
Meer weten? Kijk op thuisgekookt.nl of bel 085-0608768.
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Oekraïense vluchtelingen
sinds 30 maart in Sint Jozef
Sinds 30 maart verblijven ongeveer
vijftig Oekraïense vluchtelingen in
de opvanglocatie Sint Jozef in
Gaanderen. 21 gezinnen wonen in
de 29 - sober ingerichte - kamers op
de bovenverdieping van het gebouw, met per kamer plek voor
waar drie personen. Verder is er een
centrale woonkamer met een keukenblok. Medewerkers van Buurtplein B.V. en Vluchtelingenwerk
zorgen de eerste tijd grotendeels
voor de opvang bij Sint Jozef.
Hulp bieden? Kijk op de website van
Doetinchem
Er zijn veel dorpsinwoners die graag
willen helpen. Belangrijk daarbij is,
om behoefte en aanbod op elkaar te
laten aansluiten. Daarom worden alle
initiatieven centraal gecoördineerd.
De gemeente Doetinchem vermeldt
alle informatie hierover - en over de
opvang - op de webpagina
www.doetinchem.nl/oekraine. Als er
bij de opvanglocatie Gaanderen bijvoorbeeld spullen of vrijwilligers nodig zijn, dan lees je dat op deze website.
Wat merkt het dorp van de opvang?
Veel mensen zullen zich best afvragen wat we nu eigenlijk van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Gaanderen gaan merken. Dat
zullen we nog zien. Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Voor de inwoners, de organiserende instanties
en voor de vluchtelingen zelf. De
scholen in Gaanderen zijn bezig een

Oekraïense klas mogelijk te maken.
De voetbalclub biedt gelegenheid om
te voetballen. Verder hangt het ook
af van de mensen zelf. Vluchten uit
een oorlogssituatie is natuurlijk heftig, maar dat betekent niet per se dat
al deze mensen per definitie 'zielig'
zijn. "Zo zal het best een verschil maken of ze al in het begin zijn vertrokken, of pas toen het levensgevaarlijk werd. Of ze veel dierbaren
hebben verloren of achtergelaten en
hoe ze het vluchten in het algemeen
ervaren," erkennen diverse medewerkers van de opvang.
Anders dan asielzoekers
De opvang van Oekraïense vluchtelingen is verschillend van die van
asielzoekers. Oekraïners schrijven
zich bij de gemeente in met hun eigen paspoort en verblijven hier dan
legaal. Ze mogen hier dus bijvoorbeeld ook werken. De meeste volwassenen spreken wel Duits en/of
Engels. Toch zijn er ook haken en
ogen. Zo kunnen ze niet meer bij hun
eigen bankrekening en is het nog niet

zo simpel om hier zomaar een rekening te openen. Deze eerste weken
van hun verblijft zijn ze daarom vooral met allerlei regelzaken bezig.
Opvang door Buurtplein,
beheer door BUHA
De opvanglocatie wordt door BUHA
beheerd. Zij hebben in maart samen
met onder meer Buurtplein een topprestatie geleverd door alle kamers
en spullen gereed te maken. De opvang van de mensen zelf gebeurt de
eerste weken door mensen van
Buurtplein. "Zo kunnen we hen zowel
in praktische, maatschappelijke en
psychosociale zin begeleiden. Als dat
een beetje loopt, bouwen we onze
voortdurende aanwezigheid af." 's
Nachts zijn er beveiligers aanwezig.
Ook helpt Vluchtelingenwerk mee.
Eten wordt de eerste tijd verzorgd
door een cateraar omdat er nog geen
kookgelegenheid is, maar er wordt al
gekeken wat de mogelijkheden zijn.
Dat geldt een beetje voor alles. In de
loop van de komende maanden gaan
we het zien.

Koor Janboel repeteert weer
Woensdag 9 maart zijn we weer begonnen met onze repetities. We mogen weer, we durven weer. Op onze
eerste repetitie van dit jaar was het
voor de leden wel weer even wennen,
de stembanden waren lange tijd niet
zo gestreeld geweest met de mooiste
melodieën en dat was te merken.
Afgelopen twee jaar was het stoppen
en starten en stoppen en starten en
weer stoppen maar nu zit de gang erin.
We kunnen weer zeggen dat we élke
woensdagavond repeteren van 20.00
tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw van TTV Orion aan de Korte Huitinkstraat in ons eigen goed gaon
Gaanderen. Ruimte genoeg om ons
koor te laten groeien. Er is veel plaats
voor alten, dat zijn dames met een lage

zangstem, én heren, zowel bas als tenor.
Sommige (zang)koren vragen om nieuwe leden, nou bij ons kun je ook terecht als je al wat ouder bent hoor. Je
hoeft het notenschrift niet machtig te
zijn... als je maar kunt zingen en gemotiveerd bent de wekelijkse verplichting
van repeteren te aanvaarden.
Kom gerust een avond
sfeerproeven. Op
www.janboel.org is overzichtelijk een opsomming
van ons repertoire te bekijken en beluisteren en op
YouTube zijn bijna 40 door
ons gezongen Nederlands-

talige en dialect liedjes te vinden.
Bij deze ben je van harte uitgenodigd
en laat even weten als je langs komt,
dat kan per mail via info@janboel.org
of even een telefoontje naar 06 - 10 579
974. En speciaal voor de kennissen van
jullie die niet uit Gaanderen komen:
ook zij zijn welkom.
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Goede Week in Gaanderen

Sambam speelt bij de Achterhoekse Vierdaagse

Vanaf donderdag 7 april kunt u gewijde palmtakjes en flesjes wijwater uit
de Mariakapel meenemen. Ook liggen
daar gebedsbrieven en misboekjes die
u mee mag nemen naar huis om u ook
thuis voor te bereiden op de Goede
Week en de vieringen via livestream
mee te vieren.

SamBam speelt samba en meer op woensdag 25
mei vanaf 12 uur bij het Onland voor de kanjers die
meedoen met de Achterhoekse wandelvierdaagse
en voor het aanmoedigende publiek. Even heerlijk
pauzeren onder het genot van een drankje en een
hapje bij het Onland.
SamBam is de komende tijd nog vaker te zien en ho-

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus
Christus. 's Morgens om 9.00 uur is er
een Kinderkruisweg achter in de kerk,
voor de kinderen die zich voorbereiden
op hun Eerste H. Communie. 's Middags vanaf 15.00 uur kunt u deelnemen aan de Open-lucht-Kruisweg
op Landgoed 't Maatje. Er is een mooie
route uitgezet van ongeveer 4 kilometer met 14 staties; de plaatsen waar we
even stilstaan om het lijden van Jezus
te gedenken. De start is bij de St. Martinuskerk waar u een boekje met korte
uitleg en overwegingen krijgt. Voor
kinderen is er een boekje met tekeningen en korte teksten. De route eindigt
bij de 15de statie: ‘het lege graf’ bij de
kerk. Hier kunt u nog een moment in

stilte tot rust komen, even bidden of
een kaarsje branden in de Mariakapel.
Bij goed weer wordt u een kopje koffie
of thee aangeboden, in de tuin van de
pastorie.
De Open-lucht-Kruisweg is ook zaterdag en zondag Eerste Paasdag nog te
wandelen. De boekjes liggen dan klaar
in de Mariakapel.
Zondag 17 april is het Hoogfeest van
Pasen, het belangrijkste feest in onze
geloofstraditie: de verrijzenis van onze
Heer Jezus Christus uit de dood, de
overwinning van het kwade. De plechtige Eucharistieviering is om 9.30 uur.
Pastor Paulus Tilma is de celebrant en
het Gemengd koor onder leiding van
Ben Simmes, verzorgt de zang.
Wij wensen u een goede voorbereiding
op de Goede Week en hoop en moed
voor de komende Paastijd. Moge er
vrede heersen in de wereld en liefde en
gezondheid voor alle mensen.
Zalig Pasen

Vieringen Sint Martinuskerk
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 zang.
Zondag 1 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastor Tilma, met zang
van de cantor
Zondag 8 mei 9.30 uur
Inspiratieviering
Voorgangers Leny Helmink en Karin
Pouwels.
Zondag 15 mei 9.30 uur Eucharistieviering 1e H. Communie
Voorganger Pastor Pauw met medewerking van een eigen koor.
Zondag 22 mei 9.30 Eucharistieviering
Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is
een uitgave van Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Met een redactionele bijdrage van
Hetty Schouten
Vormgeving
Jolanda Doornenbal
Astrid van Beveren
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht
®2021 Tekst Oké
Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl

Voorganger Pastoor Pauw met zang
van het IPK koor
Donderdag 26 mei 07.00 uur
Dauwtrappersviering bij het
Augustinusplein
Voorganger Pastoor H. Pauw met
zang van een vrijwilligerskoor.
Zaterdag 28 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Tilma met zang
van het gemengd koor.
Thuis met ons meevieren kan via
livestream. Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: www.marialaetitia.nl kies livestreams op
YouTube en kies dan Martinus-

kerk

Gaanderen. De livestreams van

de

vieringen in de St. Martinuskerk
Gaanderen worden ook via
Facebook uitgezonden.

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.
Hartelijk dank voor de
donaties aan de Gaanderbode!
Elke bijdrage is welkom

ren. Check voor alle optredens de website: www.sambam.nl.

Rouwwandeling op zondag 24 april
Als je een dierbare hebt verloren, kort
of langer geleden, dan is deze wande-

met anderen die begrijpen wat jij meegemaakt hebt en jezelf herkennen in

ling misschien iets voor jou. Lijkt het

verhalen van anderen? Dan nodig ik je

jou fijn om

graag uit om mee te wandelen. We

op een ontspannen

verzamelen om 9.45 uur bij Het Koetshuis van kasteel Slangenburg, Kasteel-

manier te

laan 2 in Doetinchem. De wandeling is

wandelen in

ca. 4,5 km, start om 10 uur.

de prachtige natuur
en wil je

Aanmelden en meer informatie
Belangstelling? Aanmelden kan tot 18
april bij Jeannette Koster:

ondertussen praten

06-25195669 of
info@kosteruitvaartbegeleiding.nl
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KLEURRIJK GAANDEREN presenteert

Op 10 april, Palmzondag, kon de KunstRoute Gaanderen
eindelijk weer doorgang vinden, na twee en een half jaar.
De kunstenaars hebben in die tijd natuurlijk niet stilgezeten. Zo was er veel te bewonderen en dat is dan ook volop
gebeurd.
Uitgelicht
Bovenste foto: in de culturele zaal van sporthal de Pol exposeerde onder andere Margreet Baars met olieverfschilderijen.
Ze tonen diepgaande menselijkheid, warmte, kleur, licht en
donker, vreugde en pijn. Met geduld en zorgvuldigheid blijft ze
onderzoeken en ontwikkelen tot het werk zegt wat ze voelt.
Ook de geestelijke vonk maakt haar werk fascinerend. Kinderen konden deze zondag zelf ontdekken hoe je met een paar
materialen en wat aanwijzingen verrassende dingen op papier
kunt zetten.
De foto eronder: Breien als kunst. Velen in en om Gaanderen
weten inmiddels dat Wouter Veldhuizen de meest kleurrijke
en ingenieuze creaties bedenkt en tevoorschijn tovert met wol
en pennen. Hij legt uit dat het (vaak) lang niet zo ingewikkeld
is als het lijkt. Tegelijkertijd besef je, hoe meer hij uitlegt, dat
jij dit waarschijnlijk nooit uit je handen zult krijgen. Het is onder meer de unieke combinatie van creativiteit, kleur, het uitvogelen van ingewikkelde ideeën en het geduld om ze uit te
werken. Inspireren doet het wel.

Theater in je huis (of tuin): 'Nu even wel'
Drie vrouwen zijn vastbesloten af te rekenen met de minnares van de overleden
echtgenoot van één van hen. De avond loopt totaal anders dan ze verwachten.

Vier acteurs uit onder meer Gaanderen spelen sinds kort de theatervoorstelling 'Nu
even wel'. Het bijzondere is, dat je deze voorstelling kunt boeken in jouw huiskamer of bij mooi weer de tuin. Spelen voor een (heel) klein publiek, dat vlakbij het podium
zit, zorgt voor een speciale ervaring, zowel voor de acteurs als voor de kijkers.
Nu even wel. Leed en hilariteit.
'Nu even wel' is een eenakter van Maria Goos. Het is het tweede deel van een tweeluik, genaamd ‘Nu even niet, nu even wel’. Het eerste deel gaat over een mannenvriendschap. Vier mannen komen al meer dan 20 jaar lang eens per maand samen in
hetzelfde restaurant voor een avondje ongecompliceerd samenzijn. Een van de mannen (Michiel) is ongeneeslijk ziek. Het tweede deel speelt een jaar later. Vier vrouwen
ontmoeten elkaar in hetzelfde restaurant. Michiel is inmiddels een jaar dood en blijkt
een langdurige, serieuze buitenechtelijke relatie te hebben gehad. Er is een rekening
te vereffenen. De drie vrouwen willen de minnares alle hoeken van het restaurant
laten zien. Maar dat pakt allemaal heel anders uit. ‘Nu even wel’ werd geschreven in
2003, maar is nog steeds actueel en herkenbaar, met een knipoog naar het leed en
volop gekruid met onderkoelde humor. Ontroering, spanning en hilariteit.
De cast: Carolien: Jeannette Verboom, Heleen: Houkje Besselink, Lia: Hanneke van
Vonno, Marieke: Jolanda Doornenbal. Regieaanwijzingen: Jos Spijkers.
Interesse? Informatie:
Entree € 10,00 per persoon. Informatie en reserveren: 06 44662649 of hannekevvonno@gmail.com

