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Woonpark Augustinus: vooral veel vragen
Een woonpark. Dat is het plan voor de nieuwe woningen waar nu nog de Augustinusschool staat. Met aantrekkelijke sfeerbeelden heeft de gemeente het plan 7 juli gepresenteerd. De grote vraag is: de tekening ziet
er mooi uit, maar wat komt er nu echt? En
weet de gemeenteraad dan wel waar zij op 20
oktober voor stemt?
Veel kleine appartementen
Het park ziet eruit als een mooi woonidee. Jong
en oud samen buiten in het park, wonen in het
groen. Maar wanneer het gaat om de praktische invulling, lijkt het plan meer vragen dan
antwoorden op te roepen. Er staan 19 appartementen en 8 woningen getekend. Als je de
schaalverdeling erbij pakt, lijken de appartementen piepklein te zijn, zo’n 50 à 60 m2 totaaloppervlak (officieel woonoppervlak is dan
kleiner). Voor wie zijn deze bedoeld? Zijn dit de
woningen waar ouderen heen moeten om ruime gezinswoningen achter te laten voor de
jongere Gaandernaar? Parkeren voor de deur
lijkt er voor veel woningen niet bij. Dat past
niet in het parkplan.
Wat wordt er nu gebouwd?
Voor wie zijn de geplande woningen bedoeld? Wat

zijn de formaten, kavelgroottes, prijsklassen? Hoeveel mensen kunnen er potentieel komen te wonen?
Wat zijn de plannen met betrekking tot energieneu-

traal wonen en ecologische opzet van de wijk?
(Door: Astrid van Beveren)

Vervolg op pagina 2 >
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Plan Augustinuspark v

Tentoonstelling Made in Gaanderen
verlengd

Bosvilla’s?
De sfeerbeelden zien er goed uit. Het
park lijkt zeer aantrekkelijk om in te
wonen of wandelen. Toch rijzen er bij
meerdere dorpsbewoners vragen over
al het voorgaande. Hoe het park er
straks in de praktische uitwerking uit
komt te zien? Stel dat er toch ruimere
woningen nodig zijn, of de sfeerbeelden niet helemaal kloppen met de realiteit. Hoe groen en ruim is het park
dan nog?

In de serre van de Afbramerij op het
Dru Industriepark in Ulft staat sinds
half juli een tentoonstelling opgesteld
onder de naam: Made in Gaanderen.
Daar kan men producten, foto’s
en documenten bekijken die
betrekking hebben op een viertal (deels voormalige) bedrijven
in Gaanderen: Vulcaansoord,
Neerlandia, Pelgrim en Ferro.
Er is erg veel belangstelling
voor. Daarom heeft het bestuur
van het Nederlands IJzermuseum besloten de expositie te

ervolg van pagina 1

Op de sfeerbeelden zijn fantastisch
uitziende appartementen geschetst ‘bosvilla’s’ wordt een deel daarvan genoemd - maar deze zijn dus veelal
maar klein. Ook zijn de gebouwen op
de fotootjes veel groter dan die op de
plattegrond van het park staan weergegeven. De flatgebouwen lijken lager
dan de eengezinswoningen, zijn ze
platgedrukt?
Groot deel van het park volgt later
Daarnaast bevat het plan nog een
tweede, veel grotere wijk in het park:
op het huidige terrein van Sensire, Sint
Jozef. Navraag leert, dat Sensire niet
uitsluit dat dit terrein in de toekomst
inderdaad beschikbaar komt. Mooi,
om dat nu al mee te nemen in de plannen, maar op welke termijn wordt de
bouw van deze ‘fase 2’ geschat? Hier
komen 39 appartementen, 8 gezinswoningen, en 5 ‘small houses’. Ook al
deze huizen lijken vrij klein.

Graskeien en rivierduin
Het woongenot en de realiseerbaarheid van het park, zoals op de sfeertekening is gepresenteerd, hangt waarschijnlijk meer af van factoren zoals
hierboven beschreven, dan van een
paar parkeerplaatsen ‘in graskeien’, de
wetenschap bij een rivierduin te wonen
en of je flatje een bosvilla wordt genoemd.
Vraag om informatie en visie
De conclusie: om het parkplan op realiteitswaarde te schatten is meer informatie nodig. Gelukkig heeft de gemeenteraad nog tot 20 oktober de tijd
om deze in te winnen.
Je kunt al je vragen, opmerkingen en
eigen kijk op de plannen en/of eigen
alternatieve ideeën indienen bij de
redactie: gaanderbode@gmail.com
De redactie neemt dan contact op met
de Dorpsraad Gaanderen. Die behartigt de Gaanderense belangen over
o.a. het thema Wonen. Je kunt hen
uiteraard ook direct benaderen.
Leefbaarheid van het dorp
Verder rijst de vraag wat de toename
van de Gaanderense bevolking - gezien
ook andere plannen voor appartementen- zal hebben op de leefbaarheid
qua de voorzieningen in het dorp? De
druk op scholen, zorg, veiligheid, verkeer, infrastructuur, bijvoorbeeld?

verlengen tot en met 30 oktober
(einde herfstvakantie). De vele nostalgische objecten zijn van buitenaf te
bewonderen. De expo is dan ook gratis. Er is een mogelijkheid tot een vrije
gift.
Foto: RM Photographics

Dorpsraad en -daad
Open Bedrijvendag Doetinchem
23 en 24 september 2022
Met het organiseren van dit evenement
wil de organisatie de bedrijvigheid en
innovatieve processen bij de deelnemende bedrijven in de schijnwerpers
zetten. Als consument krijg je niet vaak
de kans om een bedrijf binnen te lopen,
om te zien en ontdekken hoe ze werken. Op 23 en 24 september zetten de
deelnemende bedrijven gezamenlijk
hun deuren open en is het mogelijk om
meerdere bedrijven op één dag te bezoeken.
Elk bedrijf bepaalt zijn eigen programma om bezoekers te verrassen en te

laten ontdekken wat ze doen of maken.
Dat doen ze door middel van rondleidingen, machines in werking, uitleg van
medewerkers over de dienstverlening
en productieprocessen, inspirerende
interactieve workshops en nog veel
meer.
Bezoekers kunnen rekenen op een
boeiend en verrassend kijkje achter de
bedrijfsmuren:
Op vrijdag 23 september 2022 bij de
deelnemende bedrijven in Gaanderen
en bedrijventerrein Akkermansweide
Terborg en op zaterdag 24 september
2022 bij de deelnemende bedrijven in
Doetinchem en Wehl. Kijk voor info op
www.openbedrijvendagdoetinchem.nl

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.
De Gaanderbode laat de komende edities
Rug- en nekklachten
Afgelopen jaren zijn rug- en nekklachten steeds meer
onder de aandacht gekomen. Zo hebben we gezien
dat corona veel veranderde in onze dagelijkse routine, denk aan het thuiswerken, niet meer kunnen
sporten of hobby's uit kunnen voeren. Over het algemeen zijn mensen veel passiever geworden in deze
tijd. Dit zorgt voor veel mensen helaas voor pijn aan
gewrichten en spieren.
Thuiswerken is veelvoorkomende oorzaak nek- en
rugklachten
Sinds de coronaperiode hebben veel mensen thuis
moeten werken. Wist je dat rug- en nekklachten verdubbeld zijn sinds het thuiswerken? Dit komt vaak
doordat een thuiswerkplek niet goed ingericht is.
Thuis hebben mensen meestal geen goede bureaustoel of bureau waardoor ze aan het einde van de dag
een stijve rug of nek hebben. Voldoende bewegen
tussendoor en wisselen tussen staan en zitten kan
een remedie zijn.
‘Zitten is het nieuwe roken’
Een quote die je wellicht vaker hebt gehoord. Volgens Australisch onderzoek is de 'zitziekte' verant-

inwoners aan het woord over allerlei mogelijke
aspecten van lichamelijke 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.
woordelijk voor bijna 7% van alle sterfgevallen. Naar
alle waarschijnlijkheid verhoogt langdurig zitten de
kans op hart-en vaatziekten. Ook kan het leiden tot
beweegproblemen. Dit gaat voornamelijk om 50%
(circa vier uur) of meer van de werkdag zitten.

op het gebied van onder andere rug en nekklachten.
De manueel therapeut kan helpen bij het verminderen van pijn en bewegingsbeperkingen in het dagelijks leven.
Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het
mobiliseren of manipuleren van gewrichten. Het manipuleren van gewrichten wordt in de volksmond ook
wel 'kraken' genoemd. Dit kan geen kwaad en is pijnvrij. Het is een snelle manier om gewrichten weer
volledig en pijnvrij te laten bewegen. Een manueel
therapeut manipuleert lang niet altijd. Er zijn vele
behandelopties die de manueel therapeut kan inzetten.

Fysiek zwaar werk.
Rug- en nekklachten kunnen ook ontstaan door fysiek zwaardere en praktische beroepen. Vaak is overbelasting op het werk of zwaar werk in het verleden
de boosdoener. Tijdens het zware werk neem je vaker een verkeerde lichaamshouding aan. Hierdoor
kan er overbelasting en vermoeidheid van spieren en
gewrichten ontstaan. Dit kan zich op latere leeftijd
uiten in artrose. Natuurlijk kan een ongeluk ook in
een klein hoekje zitten en kun je rug- of nekklachten
ontwikkelen na een auto ongeluk. In veel gevallen
gaan deze klachten over door gedoseerd te bewegen
binnen de pijngrens.

Andere behandelvormen zijn training gericht op het
versterken van bepaalde spieren/spiergroepen, het
ontspannen van andere spieren en het verbeteren
van de stabiliteit. Dry needling kan kan ook ingezet
worden. Daarnaast is het belangrijk om de juiste adviezen te krijgen gericht op het voorkomen van
klachten in de toekomst. De fysio- of manueel therapeut kijkt samen met u welke combinatie van behandeltechnieken voor jou de meest effectieve is en degene die het best bij je past.

Gaan de klachten niet over?
Indien de klachten aanhouden of niet genoeg afnemen is de fysiotherapeut of manueel therapeut de
aangewezen professional om je te helpen. Een manueel therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut

Een sportieve groet van Lietje, Dylan, Barbara en
Merlijn.

Ook het team van FysioHolland Gaanderen aan de
Bloemenweg 3 helpt graag!

www.fysioholland.nl/fysioholland-fysiotherapiegaanderen
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Dansuurtje in het Gaanderhuus

Vrijdag 16, 23 en 30 september kun
je in het Gaanderhuus terecht van
10.00-11.00 om te dansen. Samen
met Petra van Kouwenhoven van
Amphion (voorheen de Gruitpoort)
solo dansen op allerlei afwisselende muzieksoorten, ongedwongen
en vrij.
De activiteit wordt georganiseerd
omdat gasten van het Gaanderhuus
daarom vroegen en in samenwerking
met Amphion, voorheen de Gruitpoort. In augustus hebben ze dit een
paar keer gedaan en vanwege de
enthousiaste reacties is besloten ermee door te gaan.
Er wordt een uurtje afwisselende
muziek gedraaid, waar men vrij op
kan solodansen.

Deelname is gratis. Je hoeft niet
goed te kunnen dansen. Gewoon vrij
bewegen op muziek, wat je kunt en
leuk vindt. Het is gezellig, laagdrempelig en heel afwisselend. Liedjes uit
alle tijden. Mooie combinatie, langzame muziek, snel van alles wat.

Zij-Actief start weer

Zij-Actief houdt haar eerste avond
na de zomer op woensdagavond
21 september bij Café Hartjes,
Rijksweg 226. Aanvang 19.30 uur.

Tussendoor is er een pauze, zodat er
gelegenheid is om een kopje koffie
of thee te drinken. Als er genoeg animo blijkt te zijn zal de organisatie er
zeker in oktober mee doorgaan.

Zaken vermist na inbraak De Witstraat
Op vrijdagavond 5 augustus is er
in een woning aan de De Witstraat in
Gaanderen ingebroken.

Als u iets hiervan vindt:
graag melden bij de politie.

Vooraf opgeven
Omdat het Gaanderhuus beperkt de
ruimte heeft en er mogelijk moet
worden uitgeweken naar De
Trefkuul, graag opgeven bij het
Gaanderhuus.

Vermist worden:
• een trouwboekje
• een oud rijbewijs
• sieraden, o.a. herenhorloge
• geld
• een geldkistje

Bij voorbaat dank.

☏ 06 - 5101 3434 (ook Whatsapp)
@ info@gaanderhuus.nl

☏ 0900-8844

De buit is in een roze kussensloop
meegenomen.

Pleinenfeest op 25 september
Zondag 25 september is het zover: het Pleinenfeest in Gaanderen wordt
weer gehouden. Er staan allerlei leuke activiteiten op het programma!
Van Living Statues voor en door kinderen tot een horecaplein door Hartjes, van diverse kermisattracties tot muziek, sport en (hopelijk) weer een
kleedjesmark. Organisator Johan Peters is al maanden druk om er een
fantastische dag van te maken.
Activiteiten van binnen en buiten Gaanderen
Johan: ‘Het is een feest voor en door Gaanderen, dus betrokkenheid vanuit
het dorp is het mooist. Maar om te zorgen dat het echt een feestelijke dag
wordt, komen er zelfs attracties vanuit het buitenland. Verder leek het even
moeilijk om het horecaplein bij het Ganderije vanuit het dorp te organiseren,
maar dat gaat Café Hartjes doen, daar ben ik heel blij mee.’
Kleedjesmarkt, badminton, Frozen prinsessen
Er is van alles te zien, doen en beleven. Onder meer badmintonvereniging
Poona is er met, zo mogelijk, een badmintonveldje. Het Gaanderhuus is erbij
met wellicht een leuke activiteit. Er lopen Frozen Prinsessen rond, die maar
al te graag poseren voor een selfie met kinderen. Er komt een draaimolen en
voor de kleinste coureurs een autocircuit.

Gemeentenieuws
Gemeentelijke besluiten e.d.
Puur ter info vermeldt de redactie van de Gaanderbode hieronder enkele zaken die de gemeente op
haar website vermeld heeft. Dit omdat sommige
besluiten of berichten weliswaar openbaar zijn
maar misschien niet altijd iedereen bereiken.
Bouw van woningen Over de Beek
De burgemeester en wethouders hebben besloten
hun medewerking te verlenen voor de bouw van
twee woningen op Over de Beek 12 Gaanderen. In
ruil daarvoor dient alle agrarische bebouwing gesloopt te worden. Het besluit luidt als volgt:

Het is nog even de vraag
of er een kleedjesmarkt
komt. Er wordt nog gezocht naar iemand die de
organisatie hiervan op zich
wil nemen. En wat betreft
muziek is onder andere
Braziliaanse percussiegroep Sambam te horen.
Doe mee en huur een
kraam
Heb jij een leuk idee, wil
jouw vereniging ook wat
doen of presenteren of wil
je een kraam huren, neem
dan uiterlijk 7 september
contact op met Peters
Events! Hoe meer activiteiten, hoe groter het feest. Meld je aan via mail:
eventspeters@gmail.com of via www.peters-events.com

1. In principe medewerking te verlenen voor de bouw
van twee vrijstaande woningen bij Over de Beek 12 in
Gaanderen in ruil voor de sloop van alle agrarische
bebouwing.
2. De agrarische bestemming van Over de Beek 12
vervalt en de bedrijfswoning krijgt de bestemming
‘Wonen’.
3. De afspraken vast te leggen in een op te stellen
anterieure overeenkomst.
4. Pas na een goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing en een getekende anterieure overeenkomst de
noodzakelijke planologische procedure op te starten.
5. Dit principebesluit te laten vervallen als ontwikkelaar niet binnen 12 maanden na dit principebesluit de
stukken die nodig zijn aanlevert.

Gaanderense kilometer wint
het Eerste Avondmaal Gaanderen
In juni was de eerste editie van het Eerste Avondmaal in Gaanderen. Inwoners van Gaanderen bedachten tijdens de live-uitzending drie ideeën om
Gaanderen mooier te maken. Ruim 200 mensen hebben gestemd op hun favoriete idee. De winnaar: De
Gaanderense kilometer.
Kort samengevat is de Gaanderense kilometer een
buitenparcours door Gaanderen, waar bewegen, natuur en ontmoeten voor kinderen en volwassenen
samenkomen met een actieve hangplek voor jongeren. Het parcours is voor iedereen toegankelijk.

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

Buur maakt Natuur opent
haar derde natuurterrein
De stichting Buur maakt Natuur
(BmN) realiseert nieuwe natuur op

Werving 4de perceel

landbouwgrond. Om deze gronden

Met de aankoop van het 3de per-

te kunnen kopen dragen veel bur-

ceel houdt het voor BmN natuurlijk

gers en bedrijven bij door m2

niet op. Graag kijken we als stich-

grond te financieren. Daarmee

ting verder en gaan we volop inzet-

worden zij onze ‘buren’. Mede door

ten op de verwerving van een 4de

een actie van de energieleverancier

perceel. Donaties van

Behalve allerlei leuke activiteiten hebben we de afgelopen tijd ook een nieuwe brochure gemaakt van het Gaanderhuus. Daarin staat de informatie
over alle activiteiten en wat we verder
nog (kunnen en/of willen) doen.

Greenchoice hebben we buren uit

‘buren’ (particulieren en bedrijven)

heel Nederland. Inmiddels hebben

blijven dan ook zeer welkom. Op

we een derde perceel aangekocht,

deze wijze maken we Doetinchem

’t Zandduin, gelegen in De Wran-

en omgeving stap voor stap een

ge.

beetje mooier, werken we aan de

De brochure wordt met deze Gaanderbode huis-aan-huis verspreid. Ook op
het Pleinenfeest is hij te krijgen. En
natuurlijk tijdens alle openingstijden in
het Gaanderhuus.

De Watertap is het tweede natuur-

leveren we een bijdrage aan de te-

perceel dat Buur maakt Natuur

rugdringing van de stikstofproble-

heeft weten te realiseren. Het per-

matiek.

volledig ingericht en wordt onder-

Meer weten over de stichting Buur

ACTIVITEITEN
KOMENDE PERIODE

houden door een enthousiaste

maakt Natuur? Neem dan contact

groep vrijwilligers. Als kers op de

op met Henk Hendriks,

taart is BmN een bijenhotel aange-

secretariaat van de Stichting via

boden door de Stichting Achter-

info@buurmaaktnatuur.nl, tel. 06

hoek weer Mooi. Dit hotel is gepro-

295 265 10.

ACTIVITEITEN
AFGELOPEN PERIODE

Sjoelen op donderdagavond
Vanaf september gaan we op donderdagavond sjoelen.

Spellenavond op vrijdag
Vanaf oktober gaan we op vrijdagavond
nieuwe, uitdagende en grappige spellen
spelen. Gericht op 14 - 50 jaar én voor
wie ouder is en zich jong vóelt. Neem
zelf ook gerust favoriete spellen mee.

vergroting van de biodiversiteit en

ceel is als natuurgebied inmiddels

elke tweede woensdag van de maand,
14 september, 12 oktober. 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?

Samen eten

Vanaf oktober gaan we koersballen in
de Trefkuul op de woensdag in de even
weken van 14.00 - 16.00 uur.

Er zijn weer mogelijkheden om nieuwe
gasten te ontvangen. Dus KOM JE UIT
GAANDEREN EN EET JE GRAAG EEN
KEER MEE kom dan langs of bel om je
aan te melden.

Pleinenfeest

Dansuurtje

Op 25 september staan wij met een
stand op het Pleinenfeest.

Vrijdag 16, 23 en 30 september kun
je in het Gaanderhuus terecht van
10.00-11.00 om te dansen.

Koersbal

Fietstochten

duceerd door cliënten van Estinea.

Wellicht appartementen op locatie
oude postkantoor

Agenda
Datum/Tijd

Activiteit

1ste di. van de maand

Ruiluurtje

Di even weken 14.00 - 16.00

Jeu de Boules

Wo. 10.00 - 12.00

Inloop

2de wo. van de maand 13.30

Fietstocht

Wo.even weken 14.00 - 16.00

Koersbal in de Trefkuul (ca. okt-apr)

Wo. 17.00 - 18.30

Samen eten

Do. 14.00 - 16.00

Creatieve themamiddag

Do. 19.30-21.30

Sjoelen

Vrijd. 14.00 - 16.00

Spellenmiddag

Vrijd. 19.30 - 22.00

Spellenavond (m.i.v. okt 2022)

Tijdens alle openingstijden

Biljart

Op bovenstaande locatie, aan de
kruising van de Rijksweg met de
Hoofdstraat en de Vulcaanstraat,
wordt wellicht een appartemen-

tencomplex gebouwd. Een projectontwikkelaar is daarover momenteel in gesprek met de gemeente.

Nieuwbouw St. Augustinusschool: Wie wil 'het torentje' behouden?
De voormalige Augustinusschool wordt gesloopt en
maakt plaats voor appartementen en woningen. Er
zijn echter dorpsbewoners die de markante hoofdingang, 'het torentje', graag behouden zien blijven in
de nieuwbouwplannen. Het gaat hen om de emotionele waarde. Jarenlang werd groep 8 - of klas 6 voor deze ingang gefotografeerd als herinnering aan
hun basisschool.

Moet het torentje volgens jou behouden blijven
omdat dit emotionele waarde heeft voor Gaanderen?

Emotionele waarde
De gemeente heeft inmiddels geconcludeerd dat
het torentje geen cultuurhistorische waarde heeft
en wil deze daarom slopen. Maar de gemeente, dat
zijn wij natuurlijk allemaal. De emotionele waarde
voor Gaandernaren zou ook onderzocht kunnen
worden. Bij deze. De resultaten worden aangeboden
aan de gemeente.

Foto: oude klassenfoto uit een privéarchief

Foto: Roel Maat

Laat het weten via:
gaanderbode@gmail.com
of
whatsapp/sms
06-47829074

Je kunt zowel met je naam als anoniem reageren.
Contactgegevens worden niet doorgegeven en worden door de Gaanderbode weer verwijderd.

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

Basisworkshop
met transformatiecoach
15 september
20.00 uur
Jessica Roerdink

Sjamanistische
ceremonie
26 september
19.00 uur
Dieke Theuns

Meditatieavond Vrede
14 september
20.00 uur
Astrid van Beveren

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

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

Sinds
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Koor Liberate presenteert Flashback
Op 15 oktober a.s. verzorgt Liberate
een mega optreden in wat een knallend POPCONCERT gaat worden.
Meer dan 20 popsongs van toen en nu
volgen elkaar in rap tempo op en zullen de oortjes van het publiek laten
klapperen. Wat te denken van artiesten met flashbacks van Queen, Loreen,
Adele, Boudewijn de Groot, Eric Clapton, Bløf, Lorde, Doe Maar, Bob Marley, maar ook liedjes
uit ‘Hair’ en ‘The
greatest showman’,
het kan allemaal niet
op. Het concert kent
extra muzikale hoogtepunten in de vorm
van personen die ooit
bij Liberate zongen
en nu bekend staan
als Bekende Achterhoekers. Wie dat zijn?
Laat je verrassen,
maar wie regelmatig
in feesttenten en
schouwburgen komt, weet direct om
wie het gaat.
Flashback wordt gegarandeerd een
kleurrijk en bont muziekspektakel met
vele special effects die dankzij licht- en
geluidspecialist Walter Bouwman tot

een bijzonder hoogtepunt worden gebracht.
Waar gaat dat allemaal plaatsvinden?
Dit zal voor menigeen een zeer grote
verrassing en opnieuw een flashback
zijn, want dankzij eigenaren Joost van
Dijk en Merel Stokman, mag Liberate
als enige vereniging in Gaanderen nog
éénmaal optreden in de Gaanderense
St. Augustinuskerk, daar waar het
voor Liberate 40 + 1 jaar geleden alle-

enerzijds de vaste en eenmalige concertsponsors en anderzijds de zichzelf
voorstellende leden van het koor tijdens allerlei evenementen. Daarnaast
heeft het koor een ‘Leesvoerhoek’ ingericht waar heel veel tekst- en fotomateriaal te bekijken is uit heden en
verleden.
Tot slot misschien wel de grootste
flashback: Liberate staat sinds september 2021 weer helemaal onder leiding
van de enthousiaste
dirigent Harry Thissen. Dat gaat dus allemaal goed komen.
Tot 15 oktober!
Dan is Liberate er
helemaal klaar voor.
Het popfestijn Flashback in de Gaanderense ‘poptempel’ begint
om 20.00 uur. De entreeprijs is €7,50 en kinderen tot en met
12 jaar mogen er voor niets in.

maal begon.
Veel aandacht heeft Liberate dit keer
ook besteed aan diverse presentaties.
In de vorm van twee prachtige PowerPoint presentaties op twee reusachtige
schermen kun je kennismaken met

Op 10 en 11 september is het
Open Monumentendag. 28
locaties in Wehl, Gaanderen en
Doetinchem zijn dan vrij toegankelijk voor het publiek. Het
weekend biedt een unieke
kans, want lang niet alle monumenten zijn anders zo makkelijk te bezoeken. Bovendien geven veel monumentbeheerders speciale demonstraties en rondleidingen. En in
Wehl komen zelfs de kaboutertjes helpen om monumenten
te ontdekken.
Sommige locaties zijn beide dagen open, andere alleen zaterdag of zondag. Het complete programma is o.a. te vinden op www.openmonumentendagdoetinchem.nl.
In Gaanderen zijn op de zaterdag de Sint Martinuskerk en
de parochie van de Martinuskerk geopend.
Duurzaam
Het thema is dit jaar duurzaamheid.
Op verschillende manieren is te zien en te ervaren hoe
duurzaam (of niet) er vroeger gedacht en gebouwd werd en
wat er allemaal aan te pas komt om een monument in deze
tijd te kunnen blijven gebruiken. Waarbij het op zich al een
duurzame prestatie is van de vele monumentbeheerders
om hun locatie voor de tand des tijds te behoeden.
Jeugd
Om ook de jeugd op het spoor van onze monumenten te
zetten, is Stichting Open Monumentendag Doetinchem

Belangrijk! Bij de St. Augustinuskerk kan
niet meer worden geparkeerd, dus u zult
elders een plaatsje moeten zoeken of te
voet (of met de fiets) moeten komen.

samen met Joske Elsinghorst en de Oudheidkundige Vereniging Wehl begonnen met het maken van kabouterroutes. Want op bijzondere plekken blijken zowaar kabouters
te wonen, die maar wat graag vertellen over hoe het vroeger was. Aan de hand van een boekje met mooie tekeningen en aansprekende beschrijvingen kunnen kinderen op
pad om te ontdekken wat er allemaal aan bijzonders te zien
is in het dorp. Er zijn plannen om ook routes te maken voor
Gaanderen en Doetinchem.
Opening
De opening van het weekend vindt plaats op vrijdag 9 september om 19.30 (inloop 19.00) uur bij de Stoomtimmerfabriek in Wehl, Stationsstraat 30a. Iedereen is welkom. Wethouder Hans Dales zal daarbij de handen uit de mouwen
steken op een manier die bij de locatie past. Leerlingen van
de muziekschool tonen hun kunnen. En de eerste kabouterroute gaat tijdens de opening officieel van start.
Lokaal comité
De landelijke Open Monumentendag wordt ieder jaar tijdens het tweede weekend van september georganiseerd
door lokale comités. Het lokale comité Doetinchem is een
stichting, gesteund door gemeente Doetinchem, Historische Vereniging Deutekom, Oudheidkundige Vereniging
Wehl, Oudheidkundige Vereniging Gander, VriendenLoterij
en de deelnemende monumentbeheerders.
Zie www.openmonumentendagdoetinchem.nl. Ook op Facebook en www.doetinchem.nl.

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
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55-plus?
Badminton dus!
Iedereen heeft vast wel eens gebadmintond. Op de camping of
in de achtertuin.
Wie op een willekeurige vrijdagochtend sporthal De Pol in
Gaanderen binnenloopt ziet
steevast een club enthousiaste
badmintonners die elkaar alle
hoeken van het veld laten zien.
Het valt op dat de gemiddelde
leeftijd aan de hoge kant is. Het
fanatisme is er niet minder om.
Het is de ’55-plusgroep’ van badmintonvereniging GBC Poona
die wekelijks tussen 10.00 en
12.00 uur onder deskundige begeleiding het racket ter hand
neemt. De 55-plusgroep bewijst
dat badminton geschikt is voor
jong én oud. Het is een goede
manier om in beweging en fit te
blijven en om de overtollige kilo’s eraf te sporten. Daarnaast is
het ontzettend gezellig!

De ’55-plusgroep’ is ruim 25 jaar
geleden ontstaan uit een initiatief van de gemeente Doetinchem om ouderen meer te laten
bewegen. En met succes! Ongetwijfeld omdat het spelplezier
voorop staat en de gezelligheid
naast de baan
minstens zo
belangrijk is.
Momenteel is
het oudste lid
83 jaar. Dit
bewijst wel dat
je nooit te oud
bent om te
badmintonnen.
Probeer ook
eens of
badminton
dé sport is voor
jou en doe
3 keer gratis mee.
Een leenracket ligt voor je klaar.
Kijk voor meer informatie op
www.gbcpoona.nl en meld je
aan bij Maria Dorrestijn.
@ secretaris@gbcpoona.nl
☏ telefoon 06 2530 6429
foto: Carlo Stevering
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Kinderzwerfafvaldag
Wie heeft er zin om voor een middag
superheld te spelen. Dit kan op zaterdag 5 november!
We houden dan, vanuit de zwerfafvalgroep van Gaanderen een kindermiddag. Alle kinderen krijgen een super
oranje hes, of als je zelf een superman
(vrouw) pak hebt mag je dit natuurlijk
ook aantrekken. Gewapend met eventueel handschoenen, een grijpstok en
een vuilniszak gaan we op jacht naar
zwerfafval. Wij superhelden, gaan laten zien dat we goed werk doen voor
onze mooie natuur. Daar hoort geen
rotzooi in te liggen. Op deze manier
kun je dieren redden, die zich
hadden kunnen verwonden
aan blikjes, of in plastic
zakken waren gekropen en
Er niet meer uit konden.
Ook worden onze dorpen en

steden veel aantrekkelijker om fijn in
te wonen. Samen kunnen we hieraan
meehelpen.
Zaterdag 5 november beginnen we om
14.00 uur vanaf het Gaanderhuis in
Gaanderen. Voor alle kinderen van 6
tot 10 jaar (samen met een volwassen)
en van 10 tot 14 jaar. We gaan dan
eerst zwerfafval zoeken. Daarna komen we weer bij het Gaanderhuis. Hier
genieten we van een drankje met wat
lekkers. Ook spelen we hier een spel.
Voor dit spel heb je je telefoon nodig.
Hiermee kun je een klein prijsje winnen. Ben je nu jonger, maar je mag
mee van je ouders en er gaat een ouder mee dan ben je ook welkom. We
zijn rond 16.30 uur klaar.
Doe jij ook mee?
Geef je dan op bij
margo@vanbeest.net
06-42045915

Vieringen Sint Martinuskerk
Zondag 11 september
10.00 uur Kermiszondag
De viering wordt voorgegaan door Pastoor Pauw en emeritus Pastor Morsink.
De drumfanfare van het Schuttersgilde
onder leiding van Anja Loesink en het
Gemengd Koor van de geloofsgemeenschap onder leiding van Ben Simmes,
verzorgen de muziek en zang.
Zaterdag 17 september
19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Smits, met zang van
het gemengd koor.
Zondag 25 september
9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Tilma, met zang van
het koor Liberate
Zondag 2 oktober
9.30 uur Eucharistieviering
Deze viering wordt gehouden te ere
van Maria op het Monica Kerkhof
Voorganger Pastor Tilma, met zang van
het gemengd koor

Zondag 9 oktober 9.30 uur Inspiratieviering
Voorgangers zijn Lies Böcker en Gerard
Vollenberg. Het muzikale gedeelte is in
handen van het Hoornkwartet

Colofon
Uitgave
De Gaanderbode is
een uitgave van Tekst Oké.
Hoofd- en eindredactie
Astrid van Beveren
Vormgeving
Jolanda Doornenbal
Astrid van Beveren
Fotografie
O.a. Roel Maat
Druk
Flevodruk Harlingen
Auteursrecht ®2022 Tekst Oké

Zaterdag 15 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Smits, met zang van
het Gemengd koor
Zondag 23 oktober 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Pauw.
Het muzikale gedeelte is in handen van
IPK
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Tilma, met zang van
het koor Liberate
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.

Bereikbaarheid Redactie
Website: www.gaanderbode.nl
E-mail: gaanderbode@gmail.com
Telefoon/Whatsapp: 06-47829074
Facebook @Gaanderbode
Donaties voor de Gaanderbode
De Gaanderbode valt gratis op de mat in
Gaanderen. Financiële bijdragen zijn welkom om dit te kunnen blijven doen. Geven
en ontvangen blijven zo in balans. Een vrije
gift doe je eenvoudig via de website: gaanderbode.nl.
Hartelijk dank voor de donaties aan de
Gaanderbode! Elke bijdrage is welkom!
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Gildemis
Het Schuttersgilde Sint Martinus prijst
zich gelukkig dat de kermis dit jaar
weer gevierd mag worden. Vele Gaandernaren en alle mensen die jaarlijks
voor de kermis naar Gaanderen komen,
hebben er naar uitgezien. Een prachtig
feest met vele tradities, ontmoetingen
en gezelligheid! Een van de tradities
van de Kermis, afgeleid van het woord
“Kerke misse”, is de “Kermis-mis of
Gilde-mis” op zondagmorgen. Het
Schuttersgilde eert op deze wijze haar
patroonheilige St. Martinus. Ook dit
jaar zal het Schuttersgilde in vol ornaat
de kerk binnentrekken met vaandels,
tromgeroffel en een mooie mars:
Fanfare for an occasion.
De viering, zondag 11 september, wordt
voorgegaan door Pastoor Pauw en
emeritus Pastor Morsink. De drumfanfare van het Schuttersgilde onder leiding van Anja Loesink en het Gemengd
Koor van de geloofsgemeenschap onder leiding van Ben Simmes, verzorgen
de muziek en zang. Na afloop van de
viering zal in de pastorietuin de traditionele vendelhulde worden gebracht aan
de H.H. Geestelijken, het Koningspaar,

het Keizerpaar, de Jeugdkoningin, de
Knuppelkoningin en de Gaanderense
bevolking. We hopen dat we weer vele
inwoners van Gaanderen en mensen
van verder weg mogen ontmoeten in
deze viering. Het begint om 10.00 uur
en iedereen is van harte welkom.
De mensen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen via de livestreammeevieren.
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.
In de Vreugdebode van september zal
ook een aankondiging van de viering
staan.
Tot ziens bij de Gildemis!
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Rouwwandeling “Liefdevol gemis”
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Fysiotherapiepraktijk in Gaanderen ook
na overname 'een echte dorpspraktijk'

Zondag 16 oktober 2022

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
nodigen wij je graag uit om mee te wandelen. Ken je iemand die mee
zou willen lopen, maak hem of haar hier dan op attent.
We verzamelen om 09.45 uur bij Het Koetshuis van kasteel Slangenburg, Kasteellaan 2 in Doetinchem. We starten om 10.00 uur met de
wandeling, deze is ca. 4,5 km lang. Deelname is gratis.
Na de wandeling is iedereen vrij om na te praten met koffie of thee bij
Het Koetshuis (kosten voor eigen rekening).
Meer informatie of aanmelden kan via
Jeannette Koster, 06-251 95 669, info@kosteruitvaartbegeleiding.nl
Angelique Thuis, 06 – 191 32 036, info@angelique-thuis.nl
Voel je welkom om mee te wandelen
Een gevoel van verbondenheid en troost

FysioHolland op de Bloemenweg 3 in Gaanderen is een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Jarenlang is Anneke Wouters eigenaar geweest van deze praktijk.
Zij heeft deze verkocht aan FysioHolland. Dit is ruim 2 jaar geleden. Anneke is
daarna nog geruime tijd werkzaam geweest op de praktijk. Het is een klein
jaar geleden dat ze helemaal gestopt is.
Er zijn een aantal collega's die nog met Anneke samengewerkt hebben. Ook zijn
er nieuwe collega's. Inmiddels is het team weer compleet en kunnen ze een heel
divers en breed aanbod aan fysiotherapeutische zorg leveren.
"Door de coronaperiode hebben
we nog geen tijd en gelegenheid
gehad om het huidige team voor
te stellen aan de inwoners van
Gaanderen. We hebben een periode helemaal moeten sluiten
door corona, een periode niet en
beperkt geopend voor sporters
en we zijn vooral bezig geweest
met het zorg dragen voor een
veilige situatie voor zowel patiënten, sporters als collega's.
Nu dit gelukkig (voorlopig) achter ons lijkt, willen we de inwoners van Gaanderen
graag laten weten welke fysiotherapeutische zorg er allemaal geleverd kan worden in eigen dorp. Zo hebben we bijvoorbeeld weer een manueel therapeut, waardoor mensen voor deze zorg niet meer buiten het dorp hoeven zoeken. Ook denk
ik dat een heel aantal inwoners niet weten waarvoor ze allemaal bij een fysiotherapeut terecht kunnen," legt regioleider Annemiek Hofstede uit.
Daarom zal de praktijk zich in de volgende editie van de Gaanderbode uitgebreid
voorstellen.

