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Beste lezers van ’t Gaanze Praötje
Het laatste Gaanzepraötje van dit jaar alweer… De tijd gaat
snel. Ik vind de tijd waar we nu in gaan één van de
gezelligste tijden van het jaar. De veranderende natuur, ’s
avonds lekker onder een dekentje kruipen, kaarsjes aan. Ik
geniet ervan. Komend kwartaal is er weer een volle agenda
in Gelselaar. Veel verenigingen hebben een uitvoering, je
hoeft je niet te vervelen!
Het kan soms zijn dat de opmaak van het bestand wat
aangeleverd is, net anders in het Gaanze Präotje komt. Dit
komt omdat de bestanden dan een afwijkende opmaak
hebben met opsturen. Ik probeer zoveel mogelijk te
herstellen maar soms komt het net wat mooier uit
De kopij voor het volgende Gaanze Praötje graag inleveren
voor maandag 2 januari op A5 formaat via gp@gelselaar.nl
De overige data voor het inleveren van het kopij voor 2023
zijn:
3 april 2023
3 juli 2023
2 oktober 2023
Met vriendelijke groet,
Manon te Velthuis
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Van de voorzitter
De zomer is voorbij en het verenigingsleven in
Gelselaar is weer volop aan de gang. Met zijn allen hopen we
natuurlijk op een coronamaatregelen vrije winter, zodat onze
verenigingen weer kunnen uitpakken met hun activiteiten. Ik heb al
van allerlei mooie dingen voorbij zien komen in de agenda. Dit
Ganzepraötje is de vierde en tevens laatste van 2022. Dat betekent
dat we in deze editie ook al aankondigingen hebben van de intocht
van Sinterklaas en de kerstmarkt. De gezelligste maand van het jaar
staat dus weer voor de deur. Ik kijk vooral uit naar 17 december,
voor het eerst wordt er dan in Gelselaar een grootte kerstmarkt
georganiseerd. Toneelvereniging De Eendracht brengt op die dag
ook weer ‘Kroamschudd'n in Mariaparochie' van Herman Finkers.
Dit blijft toch een bijzonder schouwspel.
Energieprijzen
De energieprijzen zijn op dit moment hoog. Iets waar we allemaal
mee te maken hebben of gaan krijgen. Er zijn speciale regelingen
voor mensen met een lager inkomen. De Gemeente Berkelland heeft
laten weten dat nog lang niet iedereen die daar recht op heeft, zich
gemeld heeft voor een extra toeslag van €1.300,-. Ik maak maar even
van de gelegenheid gebruik om ook jullie als leden van Gelselaar
Belang te wijzen op de mogelijkheden voor het aanvragen van deze
energie toeslag. Dit kan bij de Gemeente Berkelland. Neem contact
met hen op als je hier recht op hebt. Kom je er niet uit? Meld je dan
zeker bij een van de bestuursleden van Gelselaars Belang, wij zorgen
dan dat je in contact wordt gebracht met de juiste personen binnen de
gemeente. Ook voor verenigingen is er ondersteuning. De
Sportfederatie Berkelland heeft tijdens haar ledenvergadering op 31
oktober een extra punt aan de agenda toegevoegd speciaal voor de
hogere energielasten. Ook hiervoor geld, komen jullie als vereniging
in de problemen? Laat het Gelselaars Belang weten dan kunnen we
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samen kijken naar oplossingen en jullie de wegwijzen naar instanties
die ondersteuning kunnen bieden.
Woningbouw
Op dit moment zijn er twee woningbouwprojecten in Gelselaar onder
de namen “De Heuver Zuid” en “Mensink”. Op beide plannen is
inmiddels de schop in de grond gegaan. Het kan ons natuurlijk niet
snel genoeg gaan, maar allerlei factoren spelen een rol in deze.
Helaas stijgen ook de rentepercentages en zijn de bouwmaterialen
duur. Als Gelselaars Belang zijn wij voortdurend in contact met
geïnteresseerden, ontwikkelaars en gemeente. Daar waar nodig
ondersteunen wij.
Ontwikkelingen “De Benneker”
In mijn voorwoord van juli 2022 sprak ik al over het voortbestaan
van Sporthal “De Benneker”. Voor Gelselaar een belangrijke
ontmoetingsplaats welke wij graag willen behouden. We hebben een
flinke opdracht, want de Gemeente Berkelland heeft laten weten de
sporthal niet langer te willen onderhouden. We zijn inmiddels al
maanden aan de gang om tot een duurzame oplossing te komen voor
het behoud van de sporthal. Hiervoor ben ik samen met Jan Buist
(secretatis Gelselaars Belang) en Ronald Reurink (voorzitter EGVV)
op bezoek geweest in Rekken. Met het plaatselijke belang aldaar
hebben wij gesproken over een door hen uitgevoerd onderzoek naar
de behoefte aan accommodaties. In Gelselaar zullen we de komende
tijd ook een dergelijk onderzoek gaan uitvoeren. De uitkomst van dit
onderzoek moet ons een stevig fundament geven om de sporthal voor
de komende tientallen jaren veilig te stellen.

Overige ontwikkelingen
Bas Bokhorst is vanuit Gelselaars Belang druk doende met de
duurzame energie transitie. Zeker nu de energieprijzen maar blijven
stijgen kan dit heel interessant zijn. We hopen hier in januari
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uitgebreid op terug te kunnen komen. Arjan Zieverink heeft dit jaar
al de nodige slagen gemaakt op het gebied van groenonderhoud in
ons dorp. Hij zal daar ook richting 2023 mee verder gaan. Tot slot
nog even aandacht voor het feit dat wij in maart 2023 afscheid gaan
nemen van onze penningmeester Martijn Reurink. Zijn termijn van 8
jaar zit er dan op. Waar Martijn vertrekt verwelkomen we natuurlijk
dan ook een nieuw bestuurslid. We zijn nog zoekende op dit
moment. Gezien de samenstelling van ons huidige bestuur gaat de
voorkeur uit naar een vrouw. Ben jij geïnteresseerd om zitting te
nemen in het bestuur van Gelselaars Belang? Laat het dan weten aan
een van de bestuursleden.
Tot zover mijn bijdrage voor deze keer. Zit u ergens mee of heeft u
een brandende vraag? Laat het ons weten. Ik wens u fijne laatste
maanden van 2022 toe.

Met vriendelijke groeten,
Bas te Velthuis
Voorzitter Gelselaar Belang
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Stichting Bie Winkels organiseert ook dit jaar
weer kerstactiviteiten
Lichtjesroute
Te beginnen met de lichtjesroute op vrijdag 9 december
aanstaande, èn de opening van de kerstallenexpositie in
Boerderij Winkels.
De Lichtjesroute start vanaf 19.00 uur bij Boerderij
Winkels. Het Jeugdorkest van muziekvereniging Excelsior
zorgt voor een sfeervolle muzikale omlijsting. Kosten zijn
€ 2,00 p.p. inclusief warme chocomelk of glühwein.
Openingstijden kerststallen expo
za. 10 + zo 11 december van 13.00 - 17.00 uur
za. 17 december van 13.00 - 21.00 uur
zo. 18 december van 13.00 - 21.00 uur

Bie Winkels
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Beste lezers en lezeressen,

En dan is het alweer oktober. De herfst doet zijn intrede. Buiten verandert de
natuur van kleur, het wordt kouder en natter. In school zien we de eerste
verkouden kinderen en leerkachten weer rondlopen, worden de zomerse
jasjes ingeruild voor de dikkere herfst variant en heeft de griep zich, net als
corona, weer gemeld…
En dan te bedenken dat we “nog maar net” begonnen zijn aan het nieuwe
schooljaar. De eerste weken zijn voorbij gevlogen!
De Gouden Weken

Deze eerste weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd.
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Klassen worden op nieuw samengesteld, groepen moeten opnieuw
gevormd worden. Iedereen moet weer wennen aan zijn nieuwe plekje
in de groep. We werkten de afgelopen periode samen aan
groepsvorming, samenwerking en vertrouwen.
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Thematisch werken
Tijdens het eerste thematisch werken thema hebben we ons gericht op het
onderwerp “Macht en Regels”. In de eerste weken vooral de regels in de klas
en op school.
Daarna is de onderbouw begonnen rondom het Koningshuis. We leerden van
alles over onze koning en koningin, waar ze wonen, wat ze dragen, wat hun
functie is en hoe het komt dat nederland soms oranje kleurt…
Tevens spraken we over regels in het verkeer. Kinderen maken al vroeg
kennis met verkeer. Maar wat is verkeer eigenlijk? Wie horen er bij het
verkeer? En hoe nemen wij zelf deel aan het verkeer. Vooral het fietsen is
hierbij aan de orde geweest. Wat is je plek op de weg tijdens het fietsen, hoe
steek je veilig over en wat hoort er eigenlijk allemaal op je fiets te zitten? We
sloten af met een heuse fietskeuring van onze eigen fiets!
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In de bovenbouw werd ondertussen de landelijke politiek besproken. Wie
maken regels en hoe komen deze tot stand?
Ze leerden over debatteren en schreven zelf een debat om deze uiteindelijk
ook echt te voeren in de klas.
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Daarnaast werd natuurlijk Prinsjesdag besproken en maakten de leerlingen
hun eigen Prinsjesdag hoedje. Met een hoedenparade werden de prachtige
creaties getoond aan de hele school.

Ondertussen werd het dus herfst en zijn we na deze fijne start van het jaar
alweer onderweg naar ons volgende thema: Gi-Ga-Groen!
Maar daarover in het volgende proatje meer…
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Een datum om te noteren op uw kalender:
Zaterdagochtend 7 januari 2023 komen wij
vanaf 9 uur weer bij u aan de deur voor onze
jaarlijkse statiegeldactie.
Met de opbrengst van deze actie organiseren wij
weer leuke en leerzame activiteiten voor onze
basisschoolkinderen.
Hartelijk dank namens de Ouderraad
van de G.A. van der Lugtschool
te Gelselaar
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Sint en pieten intocht Gelselaar

Zaterdag 19
november 2022
Aanvang

13:25 uur
Op zaterdag 19 november vertrekken we bij de Benneker
om 13:25 uur zodat we de gasten uit Spanje rond 13:30 uur
aan de rand van het dorp welkom kunnen heten.
Achter muziekvereniging Excelsior aan maken we een korte
rondgang door Gelselaar en komen dan weer terug bij de
Benneker om samen een feestje te vieren. Het
leerlingenorkest van Excelsior zal ons hier muzikaal
ondersteunen. De kinderen krijgen dan gelegenheid om de
gasten uit Spanje een hand te geven, tekening af te geven,
liedjes te zingen, enz.
Tijdens de intocht en het feest bij de Benneker bent u als
ouders(s) / verzorgers(s) zelf verantwoordelijk voor uw
kind(eren). Bij de Benneker zijn vooraan plaatsen voor de
kinderen gereserveerd. Ouders worden verzocht achter in
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plaats te nemen. Er worden deze middag door de organisatie
foto's gemaakt die op www.gelselaar.nl worden geplaatst.

Op maandagmorgen 5 december vanaf 08:30 uur zullen sint en pieten een
bezoek brengen aan de kinderen van de G.A.van der Lugtschool.
De kinderen krijgen hierover nog apart bericht thuis.
Sint en pieten willen (voor een kleine vergoeding die ten goede komt aan
de kinderen in Gelselaar in samenwerking met het Gelselaarsbelang) ook bij
u thuis, buurt of vereniging komen. Dit kan nog op de volgende data:
zondag 27 november vanaf 11:30 uur
zondag 4 december vanaf 9:30 uur
maandag 5 december vanaf 16:30 uur
Daar ze erg druk zijn is het volgende van belang:
Wilt u sint en pieten voor thuis bestellen?
Stuur dan even een mailtje naar sintgelselaar@gmail.com !

Sinterklaascommissie Gelselaar
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Jeugdcommissie Gelster
Laat weer van zich horen!
Op 28 oktober 2022
organiseren we weer,
de inmiddels bekende,

filmavond!
Nu met aansluitend een filmavond
voor kids van 12
t/m 16 jaar
Aanmelden kan weer
via: liwoeltjes@live.nl
Doe dit voor 25 okt.!
Tijden:
 Groep 1 & 2 en de peuters van:
 Groep 3 & 4 & 5 van:
 Groep 6 & 7 & 8 van:
 Jeugd van 12 t/m 16 van:

15.00 uur tot 16.00 uur
16:15 uur tot 18:15 uur
19:00 uur tot 20:45 uur
21:00 uur tot 23:00 uur
15

Ook gaan we ons inzetten voor de kerstmarkt door een deel
van de route van de parkeerplaats naar het dorp aan te
kleden met mooie lampions. Deze willen we graag samen
maken op 10 dec.
Ook hiervoor kan je je inschrijven. Het fijnste voor
ons is om dat tegelijk met het inschrijven voor de
filmavond te doen en ook dat kan dan via
liwoeltjes@live.nl
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Seniorenmiddagen:
September brachten wij en bezoekje aan Anton te Braak, uitleg over zijn werk
en de mooie beelden bekeken, een interessante middag.
19 oktober: in het dorpshoes te Gelselaar, beginnen we om 15 uur, we willen
ons de pannenkoeken van Janet heerlijk laten smaken. De kosten zijn € 15,00
p./p. inl. drankjes.
16 november: in het dorpshoes te Gelselaar, beginnen we om 14.30 uur en
deze middag word door de burgemeester van Oostrum verzorgt, hij zal ons
een tipje van de sluier oplichten over zijn werkzaamheden in de gemeente
Berkelland.
14 december: in het dorpshoes te Gelselaar, beginnen we om 14.30 uur en
deze middag met Comt nu met Sangh en verdere invulling door de dames
een kerstmiddag verzorgen.
18 januari 2023 dan gaan we alweer een nieuwjaar in, wensen we elkaar een
goed en gezond 2023 toe met een oliebol en de kniepertjes, zullen we ook
de bingoplankjes weer op de tafels leggen.
Wilt U de senioren middagen bezoeken en heeft u geen vervoer dan kunt u
ons bellen en dan wordt er vervoer geregeld, contact persoon:
Diny Voskamp 0545482011.
De dames: Ida, Kity, Ineke, Reina, Alice, Tanja en Diny verwelkomen jullie
graag.
De data voor 2023 zullen zijn: 18 januari , 15 februari, 15 maart, 19 april, 17
mei, 21 juni.

17

Naoberconcert
Zaterdag 19 november zijn ons harmonieorkest en de malletband te horen in
het muziekgebouw te Borculo tijdens het Naoberconcert dat voor de derde
keer georganiseerd wordt.
Het harmonieorkest vormt die avond samen met de orkesten van
Concordia Noordijk en muziekvereniging Amicitia Geesteren één groot
orkest, dat beurtelings gedirigeerd zal worden door Mark ten Breul,
Erwin Boonk en Gerben van Lochem.
Ook de malletband van Excelsior en de drumband van Concordia vormen
samen één slagwerkgroep. Zij worden geleid door Otto Camfferman en
Erik Nijland.
U bent allen van harte welkom in het muziekgebouw, Haarloseweg 7 te
Borculo. Er is voldoende parkeergelegenheid. De entree is gratis.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig
na te praten.

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 19 november vertrekt Excelsior om 13.20 uur vanaf de sporthal
om Sinterklaas te begroeten bij de ingang van het dorp aan de
Diepenheimseweg. Met zijn allen gaan we dan terug naar de sporthal,
waar het Leerlingenorkest zal zorgen voor de muzikale omlijsting.

Snertconcert
Het eerste optreden in 2023 zal zijn op
zondag 22 januari.
Dan geven we weer een Snertconcert als
voorproefje van de soepverkoop
die op de agenda staat voor zaterdag 28 januari.
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Kerstdorp Gelster van 10 tot en met 30 december

Doe je mee met een kerst-tafereel?
Van 10 tot en met 30 december is het Kerstdorp
Gelster! Bijna een maand lang is ons mooie dorp in
kerstsfeer gehuld en omgetoverd tot een gezellig
kerstdorp met alles erop en eraan.
Kerst-taferelen!
Er zijn tijdens Kerstdorp Gelster allerlei
activiteiten. Eén wel hele leuke is de
verlichte kerst-taferelenwandeling.
Bezoekers van Kerstdorp Gelster wandelen
van kerst-tafereel naar kerst-tafereel in de
kern van Gelselaar. Om hiervan een succes
te maken hebben we jouw hulp nodig!
Woon je in de kern van Gelselaar, plaats
dan van 10 tot en met 30 december een verlicht kerst-tafereel in je
tuin of voor je raam. Woon je niet in de kern en wil je meedoen? Vraag
of je kerst-tafereel bij iemand in de kern kan staan. Kijk voor ideeën op
de website.

We hebben elke buurtvereniging gevraagd één tafereel te maken,
maar we willen er nog veel meer! Maak het een succes en zet ook een
tafereel bij jouw huis. Geef vóór 1 december je naam en adres door
aan kerstdorpgelster@gmail.com zodat ook jouw kerst-tafereel straks
op de plattegrond met route staat.
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Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Volg ons dan op
Facebook of Instagram (Kerstdorp Gelster).

Met feestelijke groet,
Werkgroep Kerstdorp Gelster
Bas Bokhorst, Inge van der Brug,
Koetsier, Loes Hogenbirk, Peter ter
Rixt van Albeslo en Yffi van den Berg

Janine
Harmsel,

Op 17 december is de kerstmarkt in Gelselaar.
Noteer vast in je agenda.
Sponsoren kan ook! Kerstdorpgelster.nl
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WBG informatie
In dit laatste Gaanzepraotje van 2022 nog wat informatie vanuit de Werkgroep
Begraafplaats Gelselaar. De activiteiten van de laatste hete zomermaanden
waren heel divers. Het reguliere onderhoud veranderde in minder gras maaien
en op bijzondere (planten) plekken water geven.
Naast de onderhoudswerkzaamheden op de donderdagochtenden kwamen we
ook op andere dagen zo nu en dan bij elkaar. Deze hadden op zich niets te maken
met het onderhoud maar wel met de sfeer binnen de WBG ploeg.
Verschillende leden van de WBG vierden met hun partner het 40 of 50 jarig
huwelijksfeest waarbij de gehele werkgroep aanwezig was. En wat de sfeer
binnen de groep betreft heeft Gelselaar daar wat van gezien tijdens het door de
OVG georganiseerde zomerfeest. Op de zaterdagavond deed de hele werkgroep
mee met de komische playback act “Bim Bam” van André van Duyn. En voor de
herkenbaarheid hadden de leden die op het podium geen kosterkleding droegen,
het nieuwe aangeschafte WBG poloshirt aan.
Momenteel zijn we bezig om de paden te voorzien van een nieuwe dunne laag
schelpen.
Na afloop van de dit jaar gehouden “Efkest stille staon bie….” bijeenkomst
kwamen enkele mensen met een idee: is het misschien ook te realiseren om een
algemeen punt, met of zonder monument, te creeren om bijvoorbeeld bloemen
te leggen voor personen die niet hier begraven of uitgestrooid zijn.
Dat willen we zeker doen en zijn momenteel aan het denken hoe dit er uit moet
gaan zien. Wie een idee heeft: laat het ons weten!!!
Voor de agenda: De bijeenkomst “Efkes stille staon bie….” wordt in 2023 op
vrijdagavond 16 juni gehouden
De najaarsklussen ochtend, voor allen die ons dan mee willen helpen om het
laatste blad te verwijderen, wordt gehouden op zaterdag 26 november 2022.
We beginnen om 09.00 uur met een kop koffie/thee en om 12.00 uur eindigen
we met de werkzaamheden. We hopen dat weer velen aanwezig zullen zijn.
Werkgroep Begraafplaats Gelselaar
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Slipjacht Gelselaar
Op 10 december 2022
Op zaterdag 10 december 2022 wordt er de jaarlijkse slipjacht rondom
Gelselaar gehouden voor o.a. de leden van de Koninklijke
Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV). Na 2 jaar afwezigheid, in
verband met corona, zijn wij blij dat het dit jaar weer door kan gaan.
Het plaatselijk jachtcomité heeft weer een mooie route uitgezet. Er
wordt een spoor getrokken met een urinedoordrenkte jutezak en de
jachthonden moeten dit spoor zoeken met achter hen de ruiters en de
paarden. Aan het einde wacht de meute honden een koeienpens als
beloning.
De meute van de Vereeniging bestaat uit foxhounds, aangevuld met
enige outcrosses (kruising tussen foxhound en bloedhond.
Alle ruiters, paarden, honden en andere belangstellenden verzamelen bij
Erve Brooks waar de “meet” om ca. 13:00 uur zal plaatsvinden. Na
diverse speeches zal de jacht worden “aangeblazen” door een Corps
Sonneurs.
Rond kwart over één zal de meute de weilanden in gaan om het spoor
van de “vos” te zoeken. De slipjacht bestaat uit drie runs. Op de route
zullen ze van alles tegenkomen waaronder weiland, sloten, bos, en
enkele hindernissen.
Het jachtcomité bedankt, mede namens de leden van de KNJV, alle
grondeigenaren, vrijwilligers en andere belangstellenden.
Graag tot ziens bij de slipjacht rondom Gelselaar !!!
Namens het plaatselijk jachtcomité: Jan Krebbers, Wim Hondelink,
Frank Douglas, Eric Busch, Mark Klein Willink
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Beste mensen,
Afgelopen seizoen hebben we weer kunnen boulen. Het
deelnemersaantal moest nog een beetje op gang komen, na 2
jaar corona. Het waren gelukkig weer gezellige avonden.
Op zaterdag 17 september 2022 werd er gestreden om het 17e
Gelsterse JdB-toernooi. Van de 40 deelnemers waren Timon
Hondorp en Jorn Meutstege de winnaars. Zij gingen naar huis
met een wijnpakket van wijnboerderij Kunneman.
Noteer de geplande data:
Indoor-JdB:
Vrijdag 14 oktober 2022 (bij goed weer: outdoor)
Vrijdag 11 november 2022
Vrijdag 17 februari 2023
Outdoor-JdB:
Vrijdag 14 april 2023
Vrijdag 19 mei 2023
Vrijdag 09 juni 2023
Vrijdag 07 juli 2023
Vrijdag 18 augustus 2023
18e Gelsterse JdB toernooi:
Zaterdag 16 september 2023
Indoor-JdB:
Vrijdag 10 november 2023
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Voor de avonden “Indoor-JdB” hebben wij helaas moeten
besluiten om een minimum aantal deelnemers te stellen van 30.
De indoor is veel werk voor de organisatie en is dan ook jammer
dat er maar weinig deelnemers zijn.
Voor de “Outdoor-avonden” hanteren wij overigens ook een
minimum, maar dan van 20 deelnemers.
Misschien zijn er wel huisgenoten, vrienden, buren, die het ook
leuk vinden om mee te doen.
18 jaar lang hebben we geen prijsverhoging door hoeven te
voeren, maar door de stijgende prijzen van levensmiddelen zijn
wij helaas genoodzaakt om het deelnemersgeld te verhogen
naar € 2,00 per deelnemer, per avond. Dit wordt aan het einde
van de avond afgerekend, tezamen met de genuttigde
consumpties.
Om iedereen te kunnen voorzien van een drankje en een hapje,
zijn wij afhankelijk van vrijwilligers die achter de bar willen helpen.
Zou je het leuk vinden om bij toerbeurt mee te draaien, dan
horen wij de graag. Je kunt die avond uiteraard ook gewoon
meespelen. Doet je partner wel mee en jij niet, maar je vindt het
wel leuk om er bij te zijn en ons te helpen met wat drankjes te
schenken, stuur dan een appje naar Diana Renneboom,
06 40 34 97 97.
Onze JdB-banen liggen er altijd tiptop bij en dat wordt verzorgd
door het klusteam van EGVV en onze
BBC (= Butler Baan Commissarissen). Heb jij op de speeldag een
uurtje over en een half uur voor aanvang van de avond en zou
je willen helpen, neem dan contact op met Wim Kossink, 06 20 67
83 50.
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Voor de mensen die het JdB-en in Gelselaar nog niet kennen:
Het is een leuke, gezellige en ontspannende avond, waarin je
ongedwongen met een ieder een praatje kunt maken. De
avonden beginnen om 19:30 uur en de kantine sluit uiterlijk om
00:00 uur.
We spelen op onze eigen “Gelsterse manier”. JdB is geschikt
voor iedereen, ongeacht leeftijd en/of conditie; je zit niet vast
aan een lidmaatschap.
Opgave (bij voorkeur per mail) is tot uiterlijk 1 dag voor de
speelavond mogelijk.
Info en foto’s zijn te vinden op: https://www.egvv.nl/pages/debutlers.php
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar:
ingrid.stokkink@gmail.com. Via dit mailadres kun je je ook
aanmelden voor een JdB-avond.
Groet, Diana Renneboom, Wim Kossink, Hennie Leunk, Jan
Markerink, Anja Wanink en Ingrid Stokkink
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Toneelvereniging “De Eendracht” Gelselaar
Na een succesvol optreden tijdens het Gelselaars feest
zijn we niet stil gaan zitten. Verschillende leden zijn
gestart met een grimecursus onder leiding van Richard
Klompenhouwer. Tijdens de cursus worden de leden
op de hoogte gebracht van de nieuwste technieken.
Ook zijn de repetities gestart voor de najaarsuitvoering.
We spelen m’n stekjes, m’n plantjes geschreven door
Peter Damen.
Op 17 december voeren we Kroamschudden in
Mariaparochie meerdere malen op tijdens de kerstmarkt
in Gelselaar. Wij hopen u te zien op 5, 12 en 17
december!
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Najaarsconcert

Comt nu met Sangh
o.l.v. Nelleke Dillingh
met medewerking van:
Stefan Potman
toetsen en accordeon

Zondag 30 oktober 2022
Aanvang: 14.30 uur
Ned. Herv. Kerk te Gelselaar
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De Gelster Clinics
Yoga
Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar een yoga docent. We
hebben verschillende docenten gesproken maar helaas is daar op dit
moment nog niks uitgekomen. We zijn nog op zoek naar de perfecte
match.
Ken jij nog iemand die misschien wel die perfecte match kan zijn in
Gelselaar? Laat het ons weten en wij zullen met hem of haar contact
opnemen.
Bootcamp
Na twee clinics bootcamp zijn we ook bezig om voor het voorjaar van
2023 weer een clinic te organiseren. Hierover is in het volgende
Ganzepraötje meer te lezen.
Overige clinics
Heb jij een goed idee voor een clinic? Laat je horen en wie weet is jouw
idee wel een volgende clinic! Hebben jullie al wel de avond
Hebben jullie al wel 20-23 juni in de agenda staan? Dan wordt de
tweede avondwandelvierdaagse van Gelselaar georaniseerd!
Groetjes, Jeanet Zemmelink, Ingrid Stokkink, Saskia Gerritsen en
Manon te Velthuis
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Zomerfeest Gelselaar 2022
We hebben ons drie jaar kunnen opladen voor het volgende Gelsters feest en
dat bleek wel na deze vier mooie dagen! Het thema was circus en dus werd
het door het enthousiasme van de gelsterse bevolking tot bezoekers uit Italië
grotesk en uitbundig gevierd.
Donderdag
Donderdag werd naast het sponsoruurtje ook gestreden om wie de nieuwe
Keizer en Keizerin werden. De eer is aan Bertus Ooiman die Keizer is
geworden en Erna Rouhof die de titel van Keizerin binnensleepte. Het was
mooi druk en de DJ verhoogde de feestvreugde met zijn uitbundige optreden.
Vrijdag
’s Morgens waren er voor de basisschoolkinderen spelletjes begeleid door
een bekende Gelsterse en daarna was er voor de kinderen vossenjacht.
Na een vrije middag was er een prachtige optocht waaruit duidelijk bleek dat
de kinderen hun creativiteit niet kwijt zijn! Een mooie circuskaravaan trok
door Gelselaar onder begeleiding van Excelsior.
Vervolgens pakte bij het vogelgooien en schieten Quinten ter Meer al snel de
titel van vogelgooiprins. Luuk Meerman stootte Sem van Rooijen van zijn
troon en is dit jaar jeugdschuttersprins. Toen het allemaal wel lang genoeg
duurde besloot Imke Markerink dat er naar de band geluisterd moest worden
en gooide de vogel er af met als gevolg dat ze dit jaar Koningin is. Maar een
groot deel van het publiek heeft zeker een uur van het optreden van de band
Jet Set Live gemist want de vogel was dit jaar goed honkvast. Uiteindelijk
schoot Mathias Hilhorst de vogel er af en is dit jaar daarmee koning van
Gelselaar. De tent stroomde vol en het goed gemêleerde publiek, van jong
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tot oud en van Gelsters tot van buitenaf, maakte het een ontzettend
sfeervolle en mooi avond.
Zaterdag
Zaterdagmiddag was de traditionele zeskamp. Na ongenadig harde klappen
met skippyballen, bijna bovenmenselijke concentraties om de fiets maar op
het latje te houden en Henk van Bakkers die naast zijn kennis over staal ook
uitstekend als blok beton kan fungeren en dus iedereen over de waterbak
kreeg, trok de Bolksbeek aan het langste eind en won met 30 punten.
- Eerste werd dus de Bolksbeek met 30 punten
- Gedeeld tweede werden de Dorpsbevers en de Krebbestraat met 28
punten
- Het Brook werd derde met 26 punten
- De Deepseweg werd vierde met 22 punten
- Vijfde werd het Veld met 15 punten
Maar ’s avonds liet het Veld zien wat een dijk van een buurt het is met een
schitterend optreden waar alle creativiteit op het gebied van aankleding en
muziek en mimiek naar voren kwam. De Dorpsbevers lieten zien dat ook zij
niet achteraan stonden bij het uitdelen van creativiteit en lieten de mensen
dromen van dorpsfeesten met optredens uit alle buurten. De werkgroep
begraafplaats won uiteindelijk met een optreden waarbij iedereen bij het
napraten hierover weer twinkelingen in de ogen kregen en schaterlachend
memoreerde. ’s Avonds werd het gezellig en memorabel in de tent en weer
fors laat.
Zondag
Om 09.30 startte de kerkdienst in de tent waarbij door middel van een
humoristisch optreden het onderwerp gastvrijheid aan bod kwam. Het was
een mooie dienst. Bas en Mientje namen vervolgens een groot deel van het
dorp op de hak zoals alleen zij dat kunnen. Daarna trad de geweldig spelende
band Living Room op en werd rond 15.30 uur dit zeer succesvolle feest
dankzij alle vrijwilligers en het enthousiasme van de mensen uit Gelselaar,
afgesloten. Tot de volgende!

33

34

Uitloting obligaties
September 2022
Beste obligatiehouders van Dorpshoes Gelster,
In 2016 hebben inwoners van Gelselaar en omgeving “Dorpshoes
Gelster” massaal ondersteund door het kopen van obligaties. Volgens
het obligatie reglement moet er vanaf 2021 jaarlijks 10% van de
obligaties uitgeloot worden.
In 2021 vond deze loting plaats op woensdag 8 september. Personen
met een uitgeloot lot hebben daarvan bericht ontvangen.
De meeste obligatiehouders die in 2021 zijn uitgeloot, hebben het
bestuur laten weten geen gebruik te willen maken van het recht op
terugbetaling, en het bedrag van de obligatie graag beschikbaar te
stellen voor Dorpshoes Gelster. Daar zijn we hen uiteraard heel
dankbaar voor. Het bestuur heeft gemeend deze bedragen niet
“maar zo” te gebruiken voor de exploitatie. Het zal gebruikt worden
voor iets extra’s. We hebben ervoor gekozen dat deze bedragen in de
pot komen voor het maken van een terrasoverkapping.
We nodigen jullie van harte uit aanwezig te zijn bij de obligatie
uitloting van 2022 welke gehouden zal worden op woensdag 12
oktober om 19.00 uur bij Dorpshoes Gelster.
Bestuur Dorpshoes Gelster
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DROPPING
Voor jong en oud!!!

Zaterdag 26 november 2022
Op deze avond organiseren we een onvervalste dropping.
Je wordt als groep “ergens” gedropt en door middel van
opdrachten en aanwijzingen volg je de route tot een (eind)
punt. Het zal op die avond vrij donker zijn want de maan
laat zich dan nauwelijks zien. Dat alleen al maakt het
spannend, maar ook de onbekende omgeving en de
verrassende situaties die je onderweg zult beleven.
Meenemen van zaklantaarn en mobiel is wel toegestaan

Opgave voor 12 november 2022
 per groep van ± 6 a 8 personen
of

 individueel (wij stellen dan groepen samen)
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Jeugd vanaf 12 jaar tot 16 jaar kan uiteraard ook meedoen,
maar dan in een groep met meerdere ouderen.

Kosten
 Jeugd van 12 t/m 16 jaar € 5 p/p
 Volwassenen € 10,- p/p
Inbegrepen zijn: koffie/thee /ranja , consumptie,
warm hapje en (duur maar geoorloofd veilig) vervoer

Aanvang: 18.30 uur – 19.00 uur inloop/uitleg
onder genot van kop koffie/thee/ranja

Vertrek 19.00 uur uiterlijk
Om ± 22.30 uur zullen we weer terug zijn in Dorpshoes
Gelster waar de uitslag bekend wordt gemaakt onder genot
van een drankje en warm hapje.
We komen slechts over binnenwegen en paden, maar het is
wel wenselijk dat zoveel mogelijk deelnemers iets
fluoriserends aan hebben. Uiteraard doet iedereen mee op
eigen risico en houdt zich aan de geldende regels wat
betreft veiligheid en milieu.
Opgave bij
één van onderstaande personen
Bert Hondorp , Jan Klein Braskamp, Wim Kossink
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Beste inwoners van Gelselaar en omstreken.
Elders hebben jullie al informatie gelezen over onze extra activiteiten in de
resterende periode van 2022: Obligaties (12 oktober), Dropping (26
november, TOP 2000 (30 december). En het nieuwe jaar 2023 begint
uiteraard weer met de niejaorsvisite op 1 januari.
Naast alle reguliere repetities, vergaderingen en andere activiteiten van onze
vaste culturele gebruikers, komen er ook steeds weer nieuwe bij. Zowel
overdag als ’s avonds: weven, knutselen, dansen, vergaderingen, lessen en
trainingen. Dorpshoes Gelster leent zich daar uitstekend voor en wellicht dat
meerderen van jullie denken: dat zou ook wel eens iets voor mij zijn.
Schroom niet en neem contact met ons op of met één van onze gebruikers.
Zoals bijvoorbeeld de seniorencommissie die maandelijks een prachtige
middag verzorgt voor de senioren of de organisatie van Kokk’n in de Grote
Kökk’n met haar maandelijkse maaltijden voor dezelfde doelgroep. Daarnaast
organiseert Hooliganz activiteiten voor de jeugd, al dan niet in het
Dorpshoes.
Wel in het Dorpshoes wordt elke vrijdagmiddag van 16 uur tot 18 uur de
activiteit “De Wekke Deurnemm’n” gehouden, waarbij iedereen van harte
welkom is. Leuk dat er telkens “nieuwelingen” daarbij aanwezig zijn.
Ook bereiken ons geluiden van inwoners die graag een andere activiteit in
groepsverband zouden willen doen, zoals kaarten, poolbiljarten, darten of
oud Hollandse spelen, enz. Uiteraard is dit mogelijk en we zullen nieuwe
initiatieven van harte toejuichen. Wij kunnen als bestuur dit soort initiatieven
echter niet allemaal zelf oppakken en organiseren. We vragen de
initiatiefnemers hierin om de kar te trekken. Dus heb je goede ideeën, neem
contact met ons op voor de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Dorpshoes Gelster
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AED Gelselaar
Er is een update van het nieuws omtrent de AED in Gelselaar.
Werkgroep AED Gelselaar:
♥ Sinds 2009 heeft Gelselaar een werkgroep AED Gelselaar.
♥ Ook het afgelopen jaar was ook voor de reanimatie een raar
jaar. Door de corona mochten eerst geen herhalingslessen
gehouden worden later weer wel toen weer niet.
♥ Gelukkig kwam er dit voorjaar meer versoepeling zodat er nu
weer bijna alles mogelijk is. Reanimatie kan weer op de
gewone manier worden gedaan maar er is wel wat
veranderd.
♥ Het is daarom belangrijk om de herhalingslessen te volgen.
Cursussen 2022:
♥ Gelukkig zijn we nu zo ver, dat de herhalingslessen weer
gegeven kunnen worden.
♥ Hierbij worden ook de nieuwste stand van zaken rond het
reanimeren en corona bekend gemaakt.
♥ Dit jaar worden de herhalingslessen op één avond gegeven.
Dit is anders ten opzichte van de vorige jaren.
♥ De herhalingslessen zullen worden gehouden op woensdag 9
november bij voldoende aanmeldingen. Er zullen twee
rondes zijn: ’s avonds van 18:00 – 20:00 en van 20:15 –
22:15uur.
♥ Hierover zijn de, bij ons, bekende hulpverleners reeds
aangeschreven.
♥ Mocht u nog niets hebben ontvangen of bent u nieuw, neem
dan even contact op met Jannet Meutstege.
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♥

Dit jaar zal er geen AED-cursus gegeven worden voor
mensen die nog niet kunnen reanimeren. Maar dat wel willen
leren en mee willen doen aan het project Hartslag Nu. Dit
willen wij volgend jaar weer oppakken.

AED Gelselaar en Project Hartslag nu:
♥ Gelselaar telt op dit moment ca. 60 hulpverleners, waarvan
er ruim 40 zijn aangemeld bij www.hartslagnu.nl.
♥ Hoe meer mensen zijn aangemeld, hoe meer kans op
overleving.
♥ Meer informatie over de AED Gelselaar is te vinden op
www.gelselaar.nl/aed.
Plattegronden:
♥ Op de site van Gelselaar zijn de plattegronden te
downloaden.
♥ Mocht er volgens u iets niet juist zijn, zou u dit dan door willen
geven aan één van de leden van de werkgroep?!
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met één
van de leden van de werkgroep.
“Werkgroep AED Gelselaar”
Magdalena Marijt
Jannet Meutstege 0545 - 48 16 26
Jan Berendsen
0545 - 48 13 58

06 – 22 309 150
06 – 24 963 840
06 – 23 650 087
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AGENDA

Woensdag 12 okt
Vrijdag 14 okt
Woensdag 19 okt
Woensdag 26 okt
Zaterdag 29 okt
Zondag 30 okt
Zaterdag 5 nov
Vrijdag 11 nov
Zaterdag 12 nov
Woensdag 16 nov
Zaterdag 19 nov
Zaterdag 19 nov
Woensdag 23 nov
Zaterdag 26 nov
Zaterdag 26 nov
Vrijdag 9 dec
Zaterdag 10 dec
Zaterdag 10 dec
Zaterdag 10 dec
Woensdag 14 dec
Vrijdag 16 dec
Zaterdag 17 dec
Woensdag 21 dec
Donderdag 29 dec
Vrijdag 30 dec
Zondag 1 jan
Zaterdag 7 jan
Woensdag 18 jan
Zondag 22 jan
Zaterdag 28 jan
Woensdag 15 feb
Vrijdag 17 feb
Woensdag 15 maart

Uitloting obligaties Dorpshoes
Jeu de Boules avond
Seniorenmiddag: Pannenkoek eten in Dorpshoes
Kokken in de grote kökken
Inzameling oud papier
Concert Comt nu met Sangh
Najaarsuitvoering toneelvereniging de Eendracht
Jeu de Boules avond
Najaarsuitvoering toneelvereniging de Eendracht
Seniorenmiddag: Burgermeester van Oostrum
Noaberconcert Excelsior, Amicita Geesteren en
Concordia Noordijk
Intocht sinterklaas
Kokken in de grote kökken
Najaars klusochtend Begraafplaats Gelselaar
Dropping
Lichtjesroute
Slipjacht Gelselaar
Opening Kerstdorp
Lampions maken met de Gelsterse Hooli-gans
Seniorenmiddag: Comt nu met Sangh
Brook Duo
Kerstmarkt
Kokken in de grote kökken
Mix Volleybal Dorpstoernooi
Top 2000 quiz
Niejaorsvistie Dorpshoes
Inzameling oud papier
Seniorenmiddag: Bingo
Snertconcert Excelsior Harmonie en leerlingenorkest
Soepverkoop Excelsior
Seniorenmiddag
Jeu de Boules avond
Seniorenmiddag
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Vrijdag 14 april
Woensdag 19 april
Woensdag 17 mei
Vrijdag 19 mei
Vrijdag 16 juni
Zondag 18 juni
20-23 juni
Woensdag 21 juni
Woensdag 5 juli
Vrijdag 7 juli

Jeu de Boules avond
Seniorenmiddag
Seniorenmiddag
Jeu de Boules avond
‘Efkes stille staon bie…’
Tuinconcert Excelsior Harmoie en Malletband
Avondwandel4Daagse
Seniorenmiddag
Zomerafsluiting Dorpshoes
Jeu de Boules
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