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Voormalige Sint Martinusschool krijgt nieuwe bestemming
De Sint Martinusschool is verkocht. Een gezin uit Den Bosch
met vijf kinderen komt er wonen
en werken. Ze hebben een aantal
jaar geleden een projectpan bij
de gemeente ingediend. Daarin
is naast wonen en werken ook
voorzien in een aantal publieke
functies. Zo is het onder andere
de bedoeling dat er een expositieruimte komt. Ook hebben ze
veel aandacht voor duurzaamheid.
"Wij vinden het tof om in een
"school" te wonen en hechten er
om die reden ook veel waarde
aan dat de huidige uitstraling
behouden blijft. We hebben begrepen dat het pand voor veel
mensen in Gaanderen ook een
emotionele waarde heeft; dat
gevoel willen wij in onze plannen
vasthouden, mensen moeten
kunnen zeggen: "Kijk! dat is mijn
oude school, en ik ben daar nog
steeds welkom".
In de volgende Gaanderbode een
interview met de nieuwe bewoners.

Foto: Roel Maat

ZomerVISkaravaan op 16 juli
Ben je tussen 8 en 14 jaar en heb je zin om een dagje aan de
waterkant door te brengen en te (leren) vissen met allerlei
leuke activiteiten? Op 16 juli houdt Hengelsportvereniging
De Oude IJssel - locatie
Sluis De Pol - weer de
jaarlijkse ZomerVISKaravaan.
Er valt van alles te beleven. Vissen onder begeleiding van professionals, je
eigen vistuigje maken,
leren hoe je een gevangen
vis behandelt en onthaakt,
leren werpen op targets
en (als dat op deze locatie
mogelijk is) in gevecht
gaan met grote vissen op
de visdrilsimulator. Ook
krijgen alle deelnemers
een goodiebag en een gratis hengel!

De ZomerVISkaravaan duurt van 9.30 tot 14.30 uur. Je kunt
komen hoe laat en hoe lang het jou zelf uitkomt. De activiteiten vinden de hele dag door plaats. Er is gratis te drinken.
Neem wel zelf wat te eten mee. De ZomerVISkaravaan wordt
georganiseerd door HSV De Oude IJssel samen met Sportvisserij Nederland.

Aanmelden op stekkie.nl
Kom jij ook? Meld je dan op tijd aan, want vol=vol. Inschrijven
doe je online met het formulier op www.stekkie.nl/
zomerviskaravaan. Als locatie vul je Doetinchem in.

Uitvaartzorg Kremer en Uitvaartcentrum Ganderije
Ongeacht of en waar u verzekerd bent.
Bel voor meer informatie, het vastleggen van
de wensen of het melden van een overlijden.

0315-700212 | Hoofdstraat 3 Gaanderen | www.uitvaartzorgkremer.nl
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Duurzaam gezond Gaanderen: Beweging
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.

inwoners aan het woord over allerlei mogelijke
aspecten van lichamelijke en geestelijke
gezondheid.

ui-

Wil jij ook wat vertellen vanuit je beroep of
ervaring? Wees welkom om contact op te nemen
via gaanderbode@gmail.com of 06-47829074.

De Gaanderbode laat de komende edities
‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’. Waarom?
Omdat zelfs als je korte tijd je spieren niet gebruikt,
dit invloed heeft op het lichaam. Dat hebben we
door alle maatregelen rondom corona wel gemerkt.
Ons lichaam is rigoureus; dat wat niet gebruikt
wordt, wordt ook niet onderhouden. Prikkels zijn
nodig om de spiermassa te behouden en op te bouwen. Dat zie je bijvoorbeeld goed wanneer een been
na zes weken uit het gips komt. Dat been is een stuk
dunner dan het andere been. Ook na een flinke griep
merk je dat je een stuk slapper op je benen staat.

Ook tuinieren of huishouden is bewegen
Hoe komen we dan aan die prikkels om de spiermassa te onderhouden? Moeten we allemaal de sportschool in? Zeker niet. Wat we vooral moeten doen is
zo optimaal mogelijk in beweging zijn en blijven. Dat
levert, naast gezond eten, de prikkels op om de spiermassa te onderhouden en indien gewenst te vergroten. Doe vooral wat je leuk vindt, want dan houd je
het het langste vol. Het maakt niet uit of je nu sport,
wandelt, fietst, tuiniert, klust of het huishouden doet.
Als je maar beweegt. Denk je dat wanneer je ouder
wordt, je het rustiger aan kan doen? Nee! Optimaal
blijven bewegen is juist in deze levensfase heel belangrijk. Naarmate je ouder wordt, lever je namelijk
ieder jaar wat meer spiermassa in.

150 minuten per week bewegen
Een goede norm is om rond de 150 minuten per week
matig intensief te bewegen. Dat is gemiddeld ruim
20 minuten per dag. Dan hebben we het natuurlijk
niet over de echte sporters onder ons. Die volgen

teraard een heel ander plan. Wanneer je matig intensief beweegt, versnelt je ademhaling, gaat je hartslag
omhoog maar ben je niet buiten adem en kun je nog
gewoon blijven praten. Dat kan iedere dag! Wat mooi
is, is dat uit heel recent onderzoek is gebleken, dat
alle korte momenten van bewegen bij elkaar opgeteld
ook gelden als voldoende prikkels. Zet de radio dus
maar harder als je dat ene leuke liedje hoort, dans
mee en je hebt weer een paar minuten beweging te
pakken. Alles telt! Wanneer je intensief hebt bewogen omdat je bijvoorbeeld je tuin hebt omgespit, is
een rustdag erna wel verstandig. In rust herstelt het
lichaam. En omdat ons lichaam zich (normaal gesproken) beter herstelt dan nodig is, worden we iedere
keer wat sterker.

Wat als bewegen moeilijker wordt
Maar wat als het bewegen niet meer zo vanzelfsprekend gaat? Als de balans achteruit gaat, waardoor je
sneller valt. Als het bewegen pijn doet in bijvoorbeeld
rug, knieën, heupen of schouders. Of wanneer een
aandoening het bewegen lastiger maakt. Het plezier
in bewegen gaat er dan snel vanaf. Uit onderzoek is
ook gebleken, dat juist dan het in beweging komen
en blijven toch de beste manier is om weer beter te
functioneren. Maar dan wel met wat extra hulp van
buitenaf. Want waar ons lichaam ook heel erg goed
in is, is compenseren. Wanneer een bepaalde spiergroep niet sterk genoeg is, gaan andere spieren helpen. Of wanneer een beweging pijn doet, gaan we
onze houding aanpassen. Op zich natuurlijk een
mooie oplossing van het lichaam, want je krijgt wel
de beweging die je wilt. Maar op de lange duur kan

dit juist voor meer klachten gaan zorgen. Het lichaam
wordt dan op de verkeerde manier belast.

Gezond bewegen kan ook met hulp
Daarom is het goed om wanneer het bewegen niet
meer vanzelfsprekend gaat, de fysiotherapeut niet te
vergeten. Want de fysiotherapeut is bij uitstek een
expert op het gebied van bewegen en kan pijnklachten en bewegingsbeperkingen verhelpen of verminderen. Ook kan de fysiotherapeut, zo nodig in samenwerking met de ergotherapeut, handvatten geven om weer zo optimaal mogelijk in beweging te
komen en te blijven.

Kortom: blijf of kom weer in beweging en neem contact
op met een fysiotherapeut wanneer hierbij problemen
ondervonden worden. Ook het team van FysioHolland
Gaanderen aan de Bloemenweg 3 helpt graag!

Een sportieve groet van Lietje, Dylan, Barbara en
Merlijn.
www.fysioholland.nl/fysioholland-fysiotherapiegaanderen

Wijknetwerk Gaanderen
Inloopbijeenkomst woningbouw Augustinusschool donderdag 7 juli
ook om het aanliggende terrein van Sensire
van het St. Jozef in een totaalplan meenemen.
Dit biedt kansen voor extra woningen.

Ook in Gaanderen is behoefte aan nieuwe woningen. Voor de locatie Augustinusschool aan
de Van Damstraat wordt een plan uitgewerkt
om woningbouw te realiseren. Er komen circa
25 woningen. In de toekomst overwegen we

Ontwerp met inbreng van omwonenden
Samen met de omwonenden hebben we gekeken naar het gebied. Met deze inbreng zijn we
aan de slag gegaan. Er ligt nu een schetsontwerp voor het hele terrein. Vanuit dit ontwerp
willen we komen tot een woningbouwplan.
Voor een woningbouwplan moeten we eerst
het bestemmingsplan aanpassen.

Kom het schetsontwerp bekijken in de Pol
Op donderdag 7 juli organiseren we samen
met de Dorpsraad Gaanderen een inloopbij-

eenkomst. U kunt dan het schetsontwerp komen bekijken. U bent van harte welkom tussen
18.00 en 20.00 uur in de Pol, Pelgrimstraat 61
in Gaanderen.
Informatie
Kijk voor meer informatie over het project op
doetinchem.nl/augustinusschool. Of stuur een
mail naar augustinusschool@doetinchem.nl.
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Ontmoetingsdag in de Slangenburg

Zij-Actief huldigt
Drie dames zijn dit jaar veertig jaar lid
van Zij-Actief afdeling Gaanderen:
Riekie Thuis, Gonnie Bergervoet en
José Maas.

Ze zijn in april gehuldigd in Het Onland
tijdens een activiteit van de vereniging.
Ze ontvingen daarbij een cadeau en een
bos bloemen. Dames, van harte gefeliciteerd!

Het Gaanderhuus, De
PCI, de Diaconie van
de Protestantse Kerk
en de Zonnebloem
organiseren samen
een ontmoetingsdag
op 1 september. Deze
vindt plaats bij de Slangenburgkerk. Met een bus rijden de
deelnemers daarheen. Het programma volgt later. Wel kun je je
alvast opgeven.
Voor een tegemoetkoming in de
kosten van de bus wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

Opgeven
Dit kan door middel van een briefje
met naam, adres en telefoonnummer van de aanmelder (onder ver-

melding van ’ uitje 1
september’). Indien
van toepassing ook
graag een telefoonnummer van een
contactpersoon.
Gelieve de financiële bijdrage: van € 10,00 in een envelop,
samen met aanmelding in te leveren, voor zaterdag 20 augustus, bij
het Gaanderhuus of in de brievenbus van de Pastorie.

Uiteraard kunt u zich ook aanmelden per mail/post.
Secretariaat geloofsgemeenschap:

@rkgaanderen@mlparochie.nl
☏ 0315 - 32 32 23

Sporthal De Pol en de Dorpendeal in het zonnetje gezet
Op 7 juni heeft een delegatie vanuit de provincie onder andere Sporthal De
Pol in het zonnetje gezet tijdens de Prachttour Doetinchem. Dat was een
rondrit langs diverse initiatieven die de leefbaarheid in dorpen vergroten. Ook
de Dorpendeal Gaanderen kreeg daarbij de aandacht.
In het programmaboekje van deze ‘tour’ zijn interviews opgenomen met Henri
Lankveld, beheerder van de sporthal, en met Monique Peters, lid van de kerngroep van de Dorpendeal. Deze interviews zijn nu hier te lezen.
DORPENDEAL GAANDEREN
Interview met Monique Peters, lid van de kerngroep
"We willen graag meer samenhang, samenwerking en sociale verbindingen"
Vertel eens iets over de aanleiding voor jullie initiatief.
Gaanderen heeft alles, maar we willen graag meer samenhang, samenwerking en
sociale verbindingen. Het eigen en dorpse karakter willen we behouden. Daarom
zijn we met een groep Gaandenaren aan de slag gegaan om een plan te maken
voor een dorpendeal. Zodat Gaanderen aantrekkelijker wordt om te wonen en er
meer samenwerking ontstaat op allerlei fronten. Ook willen we meer aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jong en oud. Duidelijk is ook dat inwoners graag
samen willen werken aan Gaanderen: van Gaanderen, voor Gaanderen.
Wat heb je bereikt en voor wie?
Het proces is nog in volle gang. De kerngroep bestaat uit zes inwoners. We zijn een plan aan het schrijven.
De onderwerpen zijn ontmoeten, samenwerken, voorzieningen en wonen.
Wat voor mensen heb je nodig om het te
laten slagen?
Achter de kerngroep staat een groep van verenigingen en maatschappelijk betrokken partijen in Gaanderen. De dorpsraad geeft ons advies. Ook werken we
samen met de gemeente Doetinchem en de Leefbaarheidsalliantie.

SPORTHAL DE POL
Interview met Henri Lankveld, beheerder
"Zonder vrijwilligers zou het niet lukken de boel draaiende te houden"

Vertel eens iets over de aanleiding voor jullie initiatief.
De Pol is in 1973 gestart vanwege de grote vraag van lokale sportverenigingen
naar een ruime sporthal. Bijna 50 jaar geleden was er al een bloeiend verenigingsleven in Gaanderen, maar ontbrak een gebouw. Toen is, met hulp van inwoners,
een grote sporthal gerealiseerd. Voorwaarde voor de gemeente was dat inwoners van Gaanderen zelf mee zouden betalen. Toen gingen mensen, met groot
succes, langs de deuren om geld op te halen. De verbondenheid is heel groot in
Gaanderen. Het complex was altijd eigendom van de gemeente Doetinchem,
maar de stichting heeft het inmiddels overgenomen, onder de naam ‘Sport- en
cultureel centrum de Pol’.
Wat heb je bereikt en voor wie?
We hebben nu één grote sporthal, een gymzaal, twee vergaderzalen, twee culturele zalen en een bibliotheek. Het complex is niet alleen een locatie voor sportactiviteiten, ook vinden er veel culturele en sociale activiteiten plaats. De voetbalvereniging zit hier bijna aan vast met de velden, en ook de school en kinderdag
opvang zitten hier vlakbij. De Pol ligt heel centraal en is behoorlijk groot inmiddels. Inwoners zijn er ook trots op, vooral oudere mensen. Er is heel veel te doen,
niet alleen op gebied van sport. Ook het orkest zit er en verschillende vergaderzalen. Alles zit ’s avonds helemaal vol. Het is een plek waar inwoners veel samen
komen.
Welke mensen zijn belangrijk?
We hebben een stichtingsbestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij komen eens per maand bij elkaar. Alleen de beheerders worden betaald, de
rest werkt vrijwillig. Zonder hen zou het niet lukken de boel draaiende te houden.

In hoeverre speelt geld een bepalende rol?
Zo ver zijn we nog niet. Eerst gaan we de thema’s verder uitwerken. Daar maken
we een financieringsplan bij om te kijken wat we nodig hebben en hoe we het
gaan financieren.

In hoeverre speelt geld een bepalende rol?
We krijgen veel geld van de gemeente, zonder hen zou de totstandkoming niet
zijn gelukt. Inmiddels verhuren we veel ruimtes en loopt de sportkantine goed.
Onderhoud aan de buitenkant van het gebouw betaalt de gemeente, onderhoud
binnen is voor ons.

Welke ondersteuning heb je vanuit de provincie ontvangen via de Leefbaarheidsalliantie, het Oranje Fonds of ‘Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening’?
De Leefbaarheidsalliantie ondersteunt ons in het proces. We vertrouwen erop dat
het gaat lukken om de dorpendeal Gaanderen te sluiten en subsidie hiervoor te
ontvangen.

Welke ondersteuning heb je vanuit de provincie ontvangen?
De Leefbaarheidsalliantie heeft bij ons een toegankelijkheidstoets gedaan. We
hebben nu een invalidentoilet, de zichtbaarheid is groter en we hebben meer
bordjes geplaatst. Met name voor mensen die slechtziend of slecht ter been zijn.
Ook hebben we nu openslaande deuren zodat mensen die invalide zijn, nu probleemloos naar binnen kunnen.

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

De rommelmarkt van TTV
Odion komt er weer aan!

ACTIVITEITEN
AFGELOPEN PERIODE
We worden weer volop bezocht tijdens
onze openingsuren. Veel mensen weten
de weg te vinden voor een stukje gezelligheid, spelletje, samen koffie drinken
of samen eten, knutselen en lekker hapjes maken voor een high tea (zie foto's)

"Save the date: 14 augustus"
Na 2 jaar corona is het dan eindelijk

60-jarig bestaan

weer zover: de vergunning voor de

“Op 1 november 2020 bestond onze

jaarlijkse rommelmarkt is binnen en

club maar liefst 60 jaar en wij zijn

de voorbereidingen zijn al volop aan

Trots op deze mijlpaal, waarbij we

de gang. Bij deze dus: Save de Date,

terug kunnen kijken op een rijke histo-

zondag 14 augustus is de jaarlijkse

rie. Helaas zorgde corona ervoor dat

Rommelmarkt van TTV Odion.

wij hier niet bij stil konden staan. Maar
als het dit jaar is toegestaan, dan wil-

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE
Fietstochten
elke tweede woensdag van de maand,
13 juli, 10 augustus, 14 september. Vertrek om 13.30 uur bij het Gaanderhuus.
We fietsen in twee groepen. Een groep
fietst een vlot tempo en een afstand van
30 tot 40 km. De andere groep fietst een
rustiger tempo en een kleinere afstand
FIETS JIJ OOK MEE?

len wij dit zeker gaan vieren. Hoe? Blijf

als vereniging niet stilgestaan. Inmid-

onze club volgen op social media,

dels is er een nieuw bestuur en is ook

website en plaatselijke kranten.”

de zaal omgetoverd naar een mooie
frisse speelzaal, helemaal van deze

Een maand meedoen op proef

tijd. Met name dankzij jeugdlid Thijs

Ben je benieuwd of tafeltennis iets

Roszmuller, die een prachtige muur-

voor jou is? Bij Odion mag je altijd een

schildering heeft gemaakt. Tijdens

maand komen proefdraaien om het

Sjoelen

Pinksteren hadden ze hun eerste Odi-

uit te proberen. "We zijn als vereni-

Vanaf september gaan we naast de
dinsdagmiddag sjoelen ook op donderdagavond sjoelen. Houd onze nieuwsberichten in de gaten!

on Achterhoek Pinkstercup. “We kij-

ging blij met onze leden, die zorgen

ken terug op een mooie dag en hopen

voor de gezelligheid en het clubge-

dat er nog vele gaan volgen.” Verder

voel. Iedereen is welkom bij TTV Odi-

liggen er weer mooie plannen voor de

on."

JE UIT GAANDEREN EN EET JE GRAAG
EEN KEER MEE kom dan langs of bel
om je aan te melden.

Samen eten

Ontmoetingsdag

We kunnen de laatste maanden weer
meer met een grotere groep mensen
eten in het Gaanderhuus op de woensdag en er zijn weer mogelijkheden om
nieuwe gasten te ontvangen. Dus KOM

Het Gaanderhuus, De PCI, de Diaconie
van de Protestantse Kerk en de Zonnebloem organiseren een ontmoetingsdag
op 1 september. Op pagina 3 staat alle
informatie. Opgeven tot 20 aug.

Agenda
Datum/Tijd

In die twee coronajaren heeft Odion

Activiteit

komende tijd.
Ben je nieuwsgierig geworden naar
Sport- en cultuurfestival

onze mooie club en sport kom dan

Zo staan ze op zondag 18 september

eens langs.

van 13.00 - 16.00 uur op het Sport- en
cultuurfestival bij het gemeentehuis in

Speelavonden:

Doetinchem. Daar kan iedereen aller-

Senioren

lei activiteiten komen uitproberen,

Maandag recreanten 20:00 - 22:30

waaronder dus ook tafeltennissen.

Dinsdag competitie / recreanten
20:00 - 22:30

1ste di. van de maand

Ruiluurtje

Kies je Sport

Jeugd

Di even weken→ 14.00 - 16.00

Jeu de Boules en sjoelen

Ook doet TTV Odion dit najaar weer

Dinsdag 19:00 - 20:00

Wo. → 10.00 - 12.00

Inloop

mee met Kies je sport, waarbij de

Donderdag 18:30 - 19:30

jeugd diverse sportcursussen kunnen

Competitieavond:

volgen. Odion: “We zijn dan ook blij

Senioren Vrijdagavond

dat een van onze senior jeugdleden

Jeugd

2de wo. van de maand → 13.00 Fietstocht
Wo. → 17.00 - 18.30

Samen eten

Do. → 14.00 - 16.00

Creatieve themamiddag

Vrijd. → 14.00 - 16.00

Spellenmiddag

Tijdens alle openingstijden

Biljart

13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober: Fietstocht

Zaterdagochtend

momenteel bezig is met het behalen
van zijn officiële trainersdiploma. Zo

TTV Odion, Korte Huitinkstraat 15,

kunnen we de jeugd ook een leuke en

Gaanderen tel: 06- 30443294, mail:

leerzame training aanbieden, waar

secretaris@ttvodion.nl

het plezier voorop staat.”

website: www.ttv-odion.nl

Hengelsportvereniging
De Oude IJssel Gaanderen

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

Lezing
Moodbord Meditatie met
klankschalen Numerologie
maken
2 augustus
19.30 uur
Yvonne van Laak

24 augustus
19.00 uur
Ans Gerritsen

31 augustus
19.30 uur
Gerrit Jansen

www.hsvdoij.nl | info@hsvdoij.nl

Fuchsiatuin Open Dagen
Za & zo 13 / 14 augustus 10-18 uur
Ineke Wisselink Lovinkweg 24 Gaanderen

Sinds

7even Festival
20 augustus in Gaanderen
Nederlandse Badmintontoppers geven
clinic en demonstratie bij GBD Poona

Op 20 augustus wordt voor de allereerste keer het 7EVEN festival georganiseerd. Wij vinden dit nu al het leukste en
gezelligste muziekfestival in de Achterhoek. Met regionaal talent en bekende
en minder bekende namen.
Je komt naar 7EVEN om samen te genieten van muziek. Waar je ook van houdt,
het zit erin: Van singer-songwriter tot poprock en rock. Gevoelige liedjes met
mooie muziek en ook lekker losgaan op
bekende knallers! Kom je ook?
Bovenal is 7EVEN het festival waar je
heengaat om een gezellig dag te beleven.
Alleen of met je hele gezin. De organisatie
is in handen van ons, Stichting 7even Bridges. Natuurlijk spelen wij zelf ook op het
festival.

Maandag 4 juli kwamen badmintontoppers Jacco Arends en Ties van der
Lecq uit het Nederlandse Team naar Gaanderen om clinics te geven bij GBC
Poona. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst aan deelnemers en bezoekers. Zowel de jeugd als senioren kregen een mooie
training. Tussendoor gaven ze een demonstratie waarin de leden werden betrokken. Jacco en Ties deden het enorm leuk. Er is veel gelachen.
Vier koren
o.l.v. Ben
Simmes
nemen
muziek op.
Zie
pagina 7

Wil jij gewoon een donders mooie dag
beleven? Vol met muziek en gezelligheid?
Kom dan op 20 augustus naar Gaanderen!
Het festival wordt georganiseerd om een
mooie dag te beleven en ook als fundraiser
voor het Veteranen Search Team als goed

doel dat door de organisatie een warm
hart wordt toegedragen. Tijdens het festival hebben we ook daar speciale aandacht
voor. Vrijheid is ons grootste goed.
7EVEN is een festival dat vrijheid en samenzijn viert. Kom allemaal kijken en luisteren. Ontmoet oude en nieuwe vrienden
en geniet van het samenzijn!
Wil je weten wie er allemaal optreden? Tot
nu toe zijn de volgende artiesten bekend
gemaakt: Bert Heerink, Laura van Kaam,
Lads ’n Lassies en 7even Bridges. Wij zullen de komende weken de hele line-up
bekendmaken via onze socials, Facebook
en Instagram. Wij hebben er zin in! Scoor
snel je 7even festival tickets zodat jij kunt
zeggen: “Ik was erbij, die allereerste keer!”
7even Bridges
Info
Waar: weiland Binnenweg Gaanderen
Wanneer: 20 augustus van 14-24 uur
Entree: t/m 12 gratis, vanaf 12 € 20,00,
Goed doel: Veteranen Search Team
Eten & drinken aanwezig.
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Made in Gaanderen
ducten in tijdelijke expositie bij

dens. Minstens vijf bedrijven waren
er actief en tegen de duizend men-

IJzermuseum DRU Industriepark

sen werkten er. Vulcaansoord, Pel-

In Gaanderen gemaakte pro-

Bezichtiging is gratis. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

grim en Neerlandia waren een begrip bij bouwers, huisvrouwen en

De expositie is permanent te zien,
omdat die van buitenaf te bewonde-

installateurs. Twee bedrijven leveren

ren is.

nu nog steeds gespecialiseerde producten aan de markt: Ferro techniek

Gaanderen centraal,

en Forga.

dat moest een keer.

Uit respect voor de mannen en vrou-

Informatie

wen die in de Gaanderense maakindustrie gewerkt hebben of nog wer-

6 juli t/m 1 september 2022
DRU Industriepark,

ken staat vanaf 6 juli de serre vol

serre Afbramerij
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Avondexcursie
De Watertap
's Avonds op pad met Buur maakt
Natuur: de stichting houdt deze
maand nog twee avondexcursies.
Op twee natuurterreinen geven
gidsen uitleg over de stichting en
het gebied.

Gietijzeren stortbak, gemaakt bij
Vulcaansoord, Gaanderen

Vanaf 6 juli exposeert Het
Nederlands IJzermuseum deze zomer in de serre van de
Afbramerij op het DRU Industriepark (Ulft) tal van fraaie,
soms nostalgische objecten.
Ze komen uit eigen bezit of
zijn te leen gegeven. Ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn in Gaanderen
gemaakt.
Gaanderen was ooit groot in
de productie van alledaagse
ijzeren producten voor in huishou-

met fraaie en soms ook nostalgische
voorwerpen.

Foto’s hierboven en onder:
Roel Maat, RM Photographics

Op 14 juli van 20.00 - ca. 21.30 uur is
er een excursie op De Watertap in
Gaanderen. Op 28 juli is Natuurpark
Overstegen te bezoeken. Aanmelden vooraf hoeft niet per se. Meld je
even voor aanvang bij de startplek
en je kunt mee.
Donderdag 14 juli - De Watertap
Donderdag 28 juli - Natuurpark
Overstegen (Deelgebied De Knoop)

Wat krijg ik te zien?
Er is ook informatie te vinden over de geschiedenis
van de ijzerindustrie in het
dorp. Die industrie is zó
bepalend geweest voor de
ontwikkeling van Gaanderen. Er zijn filmfragmenten te zien en informatie
te lezen over de werkomstandigheden.

Gezocht
Gezocht: iemand die vier à zes haantjes (zijdehoen) kan slachten en plukken. Of iemand die ze ergens
levend kan plaatsen. Tevens zijdehoen hennen te koop.
Inlichtingen: 06-4782 9074.

Aan de lezers van de Gaanderbode
De Gaanderbode is een krant voor Gaanderen, door Gaanderen. Al bijna 5
jaar! Ik blijf hem graag uitgeven, ook al is het elke keer weer heel veel
werk. Dit betekent echter ook, dat er financiën nodig zijn. En die zijn dit
jaar behoorlijk teruggelopen. Bovendien zijn de kosten flink gestegen.
Ben je blij met de Gaanderbode? Wil je hem kunnen blijven lezen? Help
dan mee en doneer. Adverteren kan natuurlijk ook.
Op www.gaanderbode.nl vind je de mogelijkheden.

Direct een donatie doen?
Scan de QR-code

Buur Maakt Natuur draagt graag uit
waar de stichting voor staat. Daarom laten zij jou graag zien wat de
laatste ontwikkelingen zijn op hun
natuurterreinen ’t Knapperslag, De
Watertap en Natuurpark Overstegen. Zo krijg je een goed beeld wat
zij doen met onder andere binnengekomen schenkingen en donaties.
De ‘buren’ (donateurs) zijn daarom
ook van harte uitgenodigd. Kijk
voor meer informatie, zoals de
startplaatsen, op
www.buurmaaktnatuur.nl/
wandeling.
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Dirigent Ben Simmes laat
stemmen stromen
Foto’s: zie pagina 5
Vrijdag 1 juli is in de Sint Martinuskerk
in Gaanderen een muziekstuk opgenomen met maar liefst vier koren. Het
Gaanderens mannenkoor, mannenkoor
Con Spirito, Vocaal ensemble Luscinia
en het jeugdkoor De Ulftse Nachtegalen hebben een opname verzorgd voor
de documentaire De bespiegelingen
over de Achterhoek. Deze zal begin
volgend jaar te zien zijn.
Vorig jaar ontstond het idee bij de documentairemakers Ineke Heinen, Fons
Rouwhorst uit Vorden en Theo Heuvelink
uit Zutphen om de muziek bij de nieuwe
documentaire te laten maken door Achterhoekse muzikanten. Er is aanbod genoeg in de Achterhoek.

Dirigent Ben Simmes
Het enthousiasme, de creativiteit en de
kwaliteit van componist en dirigent Ben
Simmes uit Gaanderen bracht ons op het
idee om hem te benaderen voor de muziek bij het onderwerp Mistlandschappen

in de Achterhoek. Ben studeerde piano
aan het Utrechts Conservatorium bij de
bekende pianist en pedagoog Herman
Uhlhorn. Hij sloot zijn studie met glans af
en specialiseerde zich verder onder andere in de Gregoriaanse muziek (Utrecht)
en in kinderkoordirectie. Ben vertelt:
“Nadat ik werd benaderd door de documentairemakers hoefde ik niet lang na te
denken. Het idee waarmee de makers
van de docu kwamen sprak mij erg aan,
waardoor de keuze snel was gemaakt.“
“Geen mistige opdracht”
Muziek maken bij het onderwerp Mistlandschappen in de Achterhoek is geen
mistige opdracht. De zang die straks gemonteerd wordt onder dit thema wordt
een klankschilderij op nonsenstekst van
betekenisloze lettergrepen en vocalen
waarin de mist wordt verklankt. Ben:
“Vanuit een zich telkens herhalend begeleidingspatroon van vier maten wordt de
opkomende laaghangende mist verklankt vanuit de lage bassen. Vervolgens
trekt de mist steeds dikker aan en ontwikkelt zich de koorzang tot een dichte 7
-stemmigheid. Dit bereikt z'n hoogtepunt in een dialoog tussen vrouwen- en

Vieringen Sint Martinuskerk
Inspiratieviering, zondag 10 juli 9.30
Op de eerste zondag van de zomervakantie is er weer een Inspiratieviering,
speciaal voor kinderen, hun ouders,
opa's en oma's, en alle andere parochianen. Het thema is: Elkaar helpen.
Marieke en Joyce verzorgen de viering
en de leden van de Folkband Lads 'n
Lassies zingen prachtige liederen. Na
de viering is iedereen welkom in de
pastorietuin om te genieten van iets
lekkers en kan de kerktoren beklommen worden.
Zondag 17 juli 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger Pastor Tilma.
Vanwege de vakantie is er geen koor
in deze viering
Zondag 24 juli 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastoor Pauw.
In deze viering is Francis Hagemeijer
cantor en Anita Simmes bespeelt het
orgel.

Zaterdag 30 juli 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor Tilma.
Vanwege de vakantie is er geen koor
in deze viering

Zondag 7 augustus 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor Tilma. Vanwege de vakantie is er geen
koor in deze viering
Zondag 14 augustus 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastoor
Pauw. Enkele leden van het gemengd
koor verzorgen de zang onder leiding
van Anita Simmes.
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor
Smits. Met zang van het gemengd
koor.
Zondag 28 augustus 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastoor
Pauw. Met zang van het Gemengd
koor
Thuis met ons meevieren kan via
livestream.
Daarvoor gaat u naar website van de
Parochie: www.maria-laetitia.nl
Kies livestreams op YouTube en selecteer dan Martinuskerk Gaanderen.
De livestreams van de vieringen in de
St. Martinuskerk Gaanderen worden ook
via Facebook uitgezonden.

Colofon

®2022 Tekst Oké

Uitgave
De Gaanderbode is
een uitgave van Tekst Oké.

Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode

Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Vormgeving
Jolanda Doornenbal
Astrid van Beveren
Fotografie
Roel Maat
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht

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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mannenkoor waarin de motieven elkaar
overlappen en door elkaar lopen. Hierna
keert het eerste thema weer terug maar
nu in omgekeerde volgorde. De mist
trekt omhoog, de hoge stemmen blijven
als laatste over en uiteindelijk lost de
mist op in het niets”.

‘zien’ en te ‘horen’ is in deze documentaire. Fons stelde zich als doel om een zo
breed mogelijk tijdsbeeld te maken over
de Achterhoek waarbij de geijkte paden
worden verlaten. Hij ging op zoek naar
de historische, landschappelijke en sociale factoren welke de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken.

Uitdaging
Fons Rouwhorst: “Als je de juiste achtergrondmuziek hoort bij de beelden, kun je
de sfeer die op beeld te zien is nog meer
voelen. Muziek versterkt de emoties. Het
kiezen van de juiste muziek is daarom
net zo belangrijk als het maken van de
beelden.” Dirigent Ben Simmes ging afgelopen vrijdag in de Sint Martinuskerkkerk dan ook de uitdaging aan om de
stemmen van maar liefst vier koren te
laten stromen zodat de mistopnames
nog meer tot de verbeelding gaan spreken in de documentaire Bespiegelingen
over de Achterhoek.

Vertoning voor live publiek
We leven met sociale media steeds meer
in een cultuur van snelle oordelen en oppervlakkige meningen. De documentaire
Bespiegelingen over de Achterhoek geeft
de kijker een bijzondere ervaring mee.
Het laat een beeld van de ontwikkelingen
zien zonder er een oordeel over te geven.
De documentaire Bespiegelingen over de
Achterhoek wordt niet uitgebracht via de
digitale weg. Er wordt gekozen voor ‘het
samen beleven’. Dat samen kijken geeft
een bijzonder gevoel, is de ervaring van
de makers.

Zo breed mogelijk tijdsbeeld
Fons Rouwhorst, initiatiefnemer, begon
in 2019 met het schrijven van het script
voor een documentaire over de Achterhoek. Het beschrijft alles wat er straks te

Zoals het er nu naar uit ziet zal de documentaire eind februari volgend jaar
klaar zijn. De locatie van vertoning is
nog niet bekend. Info: docuachterhoek@gmail.com
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Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0315-760010
E-mail:
gaanderen@buurtplein.nl

Wie zijn wij?

Voor wie zijn wij?

Kun je een vraag of een probleem (even) niet alleen oplossen? Onze medewerkers bij Buurtplein bieden advies en hulp en zoeken samen met jou naar een
oplossing.
We werken vanuit drie gebiedsteams (Noord, Oost en Zuid). Gaanderen valt net als Oosseld en Schöneveld onder gebiedsteam Oost.
Bij Buurtplein werken onder andere
buurtcoaches, jeugd- en gezinswerkers, beheerders, sociaal raadslieden, WMO-consulenten, buurtbemiddelaars, jongerenwerkers, medewerkers van de vrijwilligerscentrale en mantelzorgcentrale. Daarnaast werken er ook vrijwilligers. Zo
hebben we een Buurtpleininloop
met vrijwilligers in het formulierencafe en vrijwilligers die thuisadministratie doen.

Wij zijn er voor iedereen: kinderen en jongeren, volwassen en ouderen. De
buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers werken vanuit de wijk. Zo is de
buurtcoach het aanspreekpunt voor
mensen in de wijk die ondersteuning
nodig hebben. Ook bevordert de
buurtcoach de sociale binding in de
wijk en pakt samen met inwoners hun
vraagstukken aan. De jeugd- en gezinswerkers zijn er voor alle vragen
over opvoeden en opgroeien, zowel
licht als zwaar.

Team Oost voor de Trefkuul, een plek waar je bij ons terecht kunt.

Centrale
bureaudienst

De Gaanderbalie is de buurtpleininloop die elke maandagavond van 17:00 tot 18:30 uur
geopend is in wijkcentrum De
Trefkuul.
Je kunt hier zonder afspraak
binnenlopen en gebruik maken van de diensten van de
buurtcoach of het formulierencafe. In de vakantieperiode
is er op maandag 15 augustus
geen Gaanderbalie.
We vinden het fijn dat wij
jou deze hulp aan kunnen blijven bieden.

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

Budgetcheck
Daarnaast hebben we de Budgetcheck ontwikkeld. Door verlies
van je baan door bijvoorbeeld de coronacrisis of een andere
(plotselinge) gebeurtenis in je leven kan het zijn dat je even door
de bomen het bos niet meer ziet wat betreft jouw geldzaken.
Schulden kunnen snel oplopen. Welke regeltjes en wetten zijn er,
heb ik recht op toeslagen en kan ik ergens op besparen? Met de
Budgetcheck heb je vaak met één of twee afspraken weer inzicht
gekregen en voorkom je erger. Kijk op www.buurplein.nl/
budgetcheck hoe je vrijblijvend een afspraak maakt voor de gratis Budgetcheck.
Heb je vragen? Bel 0314 – 34 19 19, mail info@buurtplein.nl, stel
je vraag via de chat of gebruik het contactformulier op onze website: www.buurtplein.nl. Ook is het weer mogelijk om tijdens
openingstijden onze wijkcentra te bezoeken.

Ons uitgangspunt is dat je zelf je problemen kunt oplossen en zoveel mogelijk grip houdt op je eigen leven. Als dat
niet zelfstandig gaat, gaan we ervoor
zorgen dat het ons samen lukt! Indien
je je bij ons meldt dan helpen we je
graag verder. Onze ondersteuning is
altijd gratis.

