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Beste lezers van ’t Gaanze Praötje 

 

We kunnen zeggen dat het Gaanze Praötje springlevend is. 
Voor jullie ligt wederom een editie van ons dorpsblaadje. 
Bijna alle verenigingen laten elk kwartaal via deze weg van 
zich horen om zo jullie als lezers op de hoogte te houden van 
het reilen en zeilen binnen de club. Inmiddels is het alweer 
een jaar geleden dat ik de redactie van Hennie en Ada heb 
overgenomen. Voor nu doe ik dit alleen, omdat dit de 
kortste weg was. Echter ben ik er de afgelopen periode op 
gewezen dat een redactie bestaande uit maar een persoon 
kwetsbaar is. Op deze manier zijn we niet afhankelijk van 
een persoon, kunnen we objectief de input voor het Gaanze 
Präotje blijven beoordelen en kunnen we de taken verdelen.  
 
Het Gaanze Präotje verschijnt vier keer per jaar. De taak van 
de redactie is het verzamelen en redigeren van de artikelen, 
het opmaken van het blad en uiteindelijk het verdelen van 
de Gaanze Präotjes onder de verspreiders. Lijkt jou het leuk 
om je de komende jaren in te zetten voor het dorpsblaadje 
van Gelselaar? Meld je dan nu aan via gp@gelselaar.nl. 
Hopelijk staat dan vanaf de juli editie niet langer alleen mijn 
naam onder dit voorwoord.  
 

De kopij voor het volgende Gaanze Praötje graag inleveren 
voor maandag 3 juli op A5 formaat via gp@gelselaar.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Manon te Velthuis 

mailto:gp@gelselaar.nl


3 
 

 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Dit Ganzeproatje verschijnt terwijl we met zijn allen Pasen vieren. Uiteraard 
staat in Gelselaar tijdens de Pasen het ontsteken van het paasvuur op het 
programma. De regels zijn wederom aangescherpt dus de paasvuurbouwers 
hebben, met hulp van ons bestuurslid Arjan Zieverink, de nodige 
papierwinkel moeten invullen om alles weer mogelijk te kunnen maken. 
Gelukkig is dat gelukt en blijft deze traditie behouden voor ons dorp. 
 
De komende weken zien we meer tradities voorbij komen, sommige bestaan 
al heel lang, andere zijn de laatste jaren ontstaan. De biljartvereniging is weer 
gestart met het “Schöppen Johan Toernooi”, de Jeu des Boules gaat weer van 
start en “Efkes stille stoan bie” staat ook weer op de agenda. Allemaal 
Gelsterse tradities die elk jaar een succes zijn. 
 
Ondertussen werken we binnen Gelselaars Belang hard aan de leefbaarheid 
van Gelselaar voor nu en in de toekomst. Daarvoor zijn we nu druk bezig met 
de Dorpendeal. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering hebben we hier 
uitgebreid bij stilgestaan. Deze Dorpendeal gaan we de komende maanden 
verder aankleden en invullen. Van de ALV heeft onze secretaris Jan Buist 
notulen gemaakt, om al onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden 
van wat er in ons dorp speelt  plaatsen wij deze notulen in dit Gaanze 
Präotje.  
 
Het doet mij deugd om te zien dat er op twee plekken in ons dorp volop 
wordt gebouwd, we hebben hier jaren op gewacht en eveneens jaren ons 
best voor gedaan, maar het resultaat mag er dan ook zijn.  
 
ProWonen heeft kort geleden weer een jongere uit Gelselaar een huis 
toegewezen. Ik doe bij deze een oproep aan iedereen van 18 jaar en ouder 
die in de toekomst een woning in Gelselaar zoekt om zich in te schrijven bij 
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ProWonen. Dit kan via www.thuisindeachterhoek.nl, inschrijven is gratis. De 
verwachting is dat er dit jaar nog een aantal huurwoningen beschikbaar 
komen in Gelselaar. Je kunt hier alleen op reageren als je ingeschreven staat. 
Bij de aanwijzing van de huurwoningen hebben inwoners van Gelselaar 
voorrang. Als er meerdere gegadigden uit Gelselaar zijn, dan krijgt diegene 
die het langst is ingeschreven het huis toegewezen! Deze oproep is natuurlijk 
ook gericht aan ouders, wijs je zoon of dochter hierop. Op deze manier doen 
wij er met zijn allen het maximale aan om de jongeren in Gelselaar te 
houden. 
 
Zijn er zaken die je tegenkomt waar van je denkt dat deze van belang zijn 
voor ons? Wacht dan niet en benader direct een van de bestuursleden van 
Gelselaars Belang.  Tot slot wil ik nogmaals Martijn Reurink bedanken, naar 8 
jaar zit zijn termijn er op (2 x 4 jaar) en heeft hij ons bestuur verlaten. Tevens 
wil ik zijn opvolger Wilbert Oltvoort welkom heten en succes wensen. Wilbert 
neemt overigens niet de taak van penningmeester van Martijn over, dat zal 
Wim Nummerdor gaan doen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bas te Velthuis 
 
Voorzitter Gelselaar Belang 

 
 

http://www.thuisindeachterhoek.nl/
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NOTULEN JAARVERGADERING 

GELSELAARS BELANG 
 
Datum: woensdag 22 maart 2023, 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis Gelselaar 
Gasten: Jan Lubben, contactpersoon Gemeente Berkelland 
 
 

1. Opening door de voorzitter 

Gasten Jan Lubben, Jeanine Ebbers en Annelies Uman worden welkom 
geheten door voorzitter Bas te V.  Er is geen vertegenwoordiging uit het 
college van B&W.  Er zijn twee afmeldingen: Wim Nummerdor van het 
bestuur en mw. Hoogstrate. 
 

2. Mededelingen 

Wijziging in de agenda: de werkgroepen doen verslag na agendapunt 9. 
 
Bas te V. Vraagt wie er al vast vragen heeft voor de rondvraag. De volgende 
personen melden zich: Bert Geerdink, Wim Kossink, Anton Zieverink en Dick 
Leuverink. 
 

3. Notulen ledenvergadering 23 maart 2022 

Deze waren na te lezen op Gelselaar.nl, De notulen worden door alle 
aanwezigen in de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2022 

Deze was na te lezen op gelselaar.nl en wordt door alle aanwezigen in de 
vergadering zonder aanpassingen vastgesteld. 
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5. Financieel jaarverslag door de penningmeester 

Martijn neemt de winst & verlies rekening en balans door. Verlies en winst: 
Inkomsten en uitgaven van de werkgroepen doorgenomen worden 
gescheiden doorgenomen. Er zijn na afloop van het coronajaar in 2022 wat 
wijzigingen. Contributie is gestegen. Idem vergaderkosten bestuur i.v.m. live 
vergaderen i.p.v. via Teams. In de bestuurskosten zitten ook de kosten van de 
notaris in verband met de statutenwijziging in 2022. De post klein materiaal 
bevat ook parkeerborden die zijn aangeschaft. Drukkosten Ganzeproatje zijn 
ook gestegen door een extra editie + de omvang van de Ganzeproatjes 
(hierna te noemen GP)zelf is ook toegenomen. 
 
Judith Hondorp vraagt zich af of er nog gekeken kan worden naar de 
drukkosten van het GP en dit tegen het licht te houden. Dick Leuverink meldt 
dat hij evt. digitaal verspreid kan worden via mail. Bas te V meldt dat veel 
mensen het toch prettig vinden deze op de deurmat te vinden. Eventueel kan 
ook gekeken worden of mensen meer willen betalen bij bezorging per post 
en/of de papieren versie in de bus. Dit is staande de vergadering geen goed 
idee. Het GP verbindt, is ook voor verenigingen van belang dat ze hun nieuws 
kwijt kunnen. Het GP wordt ook goed gelezen en is tastbaar. 
 
Balans. Martijn licht dit toe. Meeste werkgroepen gaan er financieel erop 
vooruit. 
 

6. Kascommissie 

Verslag kascommissie door Jelle Klein Braskamp en Kees van Beymerweerd. 
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Jelle is aftredend.  Kees van 
Beymerweerdt blijft nog 1 jaar aan. Heimen Feteris stelt zich beschikbaar als 
kascommissielid en zal dit volgend jaar samen met Kees van Beymerweerd 
voor zijn rekening nemen.  
 

7. Bestuursverkiezing 

Dit jaar is Martijn Reurink aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar. 
We nemen na 8 jaar inzet afscheid van hem. Wim Nummerdor neemt de 
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functie van penningmeester over. Wilbert Oltvoort is bereid gevonden om als 
bestuurslid van toe te treden. Hij wordt met integraal applaus welkom 
geheten. 
 

8.  Stand van zaken en actualiteiten vanuit bestuur GB 

a. Woonvisie Gelster Besteet (door Bas te Velthuis). 

Er is veel bereikt in de afgelopen tijd. 

1.De Heuver & kavels Heuver Zuid. Zo goed als afgerond. Twee kavels zijn 

verkocht. Hier komen 2 woningen waar nu aan wordt gewerkt. Er is nog 1 

kavel te koop. 

2.Van Bevervoordestraat 17. De eigenaar van dit pand heeft een plan 

ingediend bij de gemeente. Het plan ligt nog bij college van B en W over 

bestemmingsplanwijziging. Als dit akkoord is vanuit de gemeente kan er 

worden gebouwd. Dit kan echter nog wel 9 maanden duren. Bas te V. geeft 

aan dat dit langdurige trajecten zijn en dit jaar verwacht hij nog niet dat er 

wordt gebouwd. Het gaat om 4 woningen, bestemd voor senioren. Wim 

Kossink meldt dat hij zich een jaar geleden heeft aangemeld en nog niets 

heeft gehoord. Judith Hondorp vraagt zich af of de gemeente het proces niet 

kan worden versneld. Ze meldt uitdrukkelijk ook dat dit ook geldt voor 

bestaande woningen waarvoor een vergunning is aangevraagd: ook dit kan 

lang duren. Heimen Feteris vraagt zich af of de eigenaar van de Van 

Bevervoordestraat 17  visueel iets kan doen om het aangezicht van het 

pand/bouwplaats te verbeteren. Bas te V neemt met de eigenaar contact op.  

3.Plan Mensink.  Ook hier wordt druk gebouwd. Er zijn nog een aantal 

woningen beschikbaar, namelijk 3 woningen beschikbaar (van de twee onder 

1 kap). 

4.ProWonen.  Het contact tussen GB en ProWonen is altijd goed geweest, 

echter ProWonen is gebonden aan regelgeving. De voorrang voor inwoners 

van Gelselaar geldt in zoverre dat Gelselaars Belang wordt ingelicht als er een 

woning vrij komt.  Er is op die manier mogelijk wat voorrang voor inwoners 

van Gelselaar gelden door zich te melden bij ProWonen.  

b Groenonderhoud en Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink) 
Groenonderhoud. Grotendeels zijn alle werkzaamheden afgerond. Er is nog 
wel ondersteuning gewenst vanuit de gemeente. Arjan meldt dat er nu een 
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contactpersoon is bij de gemeente is die de zaken voortvarend oppakt. Er 
wordt vanuit de gemeente flink bezuinigd op groenonderhoud. Plantsoen bij 
de kruising Pierinkdijk/Diepenheimseweg wordt ingezaaid met gras. Er is nu 
ook een grasmaaier beschikbaar. Dick Leuverink meldt dat er een jaar gelden 
in april een pomp zou komen, idem een container en dat dit wel heel erg lang 
duurt. Jan Lubben geeft aan dat er met de bezuinigingen weinig ruimte is. 
Dick Leuverink geeft ook aan dat de coördinatie met betrekking tot 
onderhoud slecht is. Als de bewoners net een onderhoudsbeurt hebben 
gedaan staan bijvoorbeeld binnen 2 weken er een ploeg namens de 
gemeente het werk nog eens overdoen. Heimen Feteris meldt dat er een 
bank op de Molle staat waarvan planken moeten worden vervangen. Dit ging 
prima in overleg met de gemeente: geld is beschikbaar gesteld door een 
verzekeringsmaatschappij. Bert Geerdink meldt dat als er in het buitengebied 
iets is qua onderhoud iets is dat je bij de gemeente herhaaldelijk een klacht in 
moet dienen en dat er dan wel wat gebeurt vanuit de gemeente. 
 
Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink) 
Plan om de kruising aan te pakken is goedgekeurd. Er is contact met de 
grondeigenaar. De vergunning is rond en het budget is rond. Insteek is dat 
eind van het jaar het uiteindelijk is geregeld. Anton Zieverink maakt zich 
kwaad dat het zo lang duurt. De situatie is nog steeds gevaarlijk. Hij meldt dat 
ook in de notulen van vorig jaar letterlijk staat “men is bezig met de aankoop 
grond en de bedoeling is dat deze kruising in 2022 wordt aangepast en 
verkeersveilig wordt”. We zijn nu een jaar verder. Jan L meldt dat 
besluitvorming via de gemeente lang duurt. Jan L meldt: Het plan ligt klaar 
om na te vakantie te beginnen, echter hij kan daarover geen toezegging 
doen. 
 
Extra agendapunt: antennemast 
Bas te V meldt dat de KPN een antennemast wil plaatsen kruising 
Bollertweg/Hofmaatweg nabij boerderij van Jan Klein Braskamp. Buurt is 
ingelicht. De KPN is nu bezig om te kijken of het technisch haalbaar is. 
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9. Dorpsvisie, dorpendeal en vervolgonderzoek. (door Jan Buist en Bas 

te Velthuis 

Jan Buist geeft een korte historische schets vanuit de werkgroepen in 
Gelselaar waar is gebrainstormd over thema’s die in het dorp leven. In de 
zomer van 2022 zijn er gesprekken geweest met de belangenvereniging in 
Rekken. Ook kwam op dat moment de toekomst van de Benneker in beeld. 
Vanuit deze twee zaken kwam er extra input en is een onderzoeksopzet 
gemaakt vanuit GB. Centrale punten: “Toekomst van gebouwen” en 
“toekomst van de verenigingen in Gelselaar”. Eind 2022 kwam de Dorpendeal 
in beeld waar GB zich aan heeft gecommitteerd en ook de bovengenoemde 
punten in zijn meegenomen. 
 
Bas te Velthuis licht het fenomeen Dorpendeal toe. Op 2 maart 2023 is er 
een bijeenkomst geweest om een eerste inventarisatie gemaakt. Uitkomsten 
onder andere: leefbaarheid van het dorp, woningbouw voor jongeren en 
senioren. Betrekken van (nieuwe) inwoners en ook jongvolwassenen bij de 
verenigingen en besturen. Kwaliteit van verenigingen is belangrijker dan 
aantallen. Huisvesting van verenigingen is belangrijk thema. Er wordt in 
Gelselaar veel georganiseerd (soms ook te veel). School en BSO moeten voor 
Gelselaar behouden blijven. 
 
Wim Kossink meldt dat jongeren bij veel activiteiten zoals zomerfeest en 
EGVV wel actief zijn en zich laten zien. 
 
Bert Geerdink meldt dat de toekomst van café Florijn ongewis is. Hij neemt 
het voorbeeld van het dorp Exel waar een locatie (Exelse molen) is 
overgenomen door een aantal vermogende inwoners. Dit kan een optie zijn 
voor café Florijn.  Café Florijn is particulier bezit en de eigenaren willen 
voorlopig door. Wim Kossink meldt dat café Florijn ook 6 jaar geleden ook in 
beeld was voor functie Dorpshuis. 
 
Gerrit Voortman noemt een aantal voorbeelden van gebouwen uit andere 
dorpen waar ook diverse functies in zijn verenigd. Hier kunnen we ook naar 
kijken hoe het wel/niet kan. 
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Anton Zieverink meldt dat de gebouwen die we willen behouden ook 
onderhouden moeten worden. Gelselaar heeft een kleine bevolking en die 
moet die gebouwen wel in de lucht houden. Gerrit Voortman noemt in dit 
kader ook Winkels wat er mooi uitziet maar ook veel kostbaar onderhoud 
nodig heeft.  
 
Heimen Feteris meldt dat ook andere groepen gehoord die niet lid zijn van 
verenigingen moeten worden om na te denken over de leefbaarheid van het 
dorp. De werkgroep die vanuit de Dorpendeal wordt gevormd neemt dit 
zeker mee. 
 
Bas te V geeft ook aan dat er een krap tijdpad is In november 2023 moet de 
Dorpendeal rond zijn. 
 
Bas te V vraagt of er zich al mensen willen aanmelden voor de invulling van 
de Dorpendeal 
 
In de vergadering melden zich aan: Dick Leuverink, Kees van Beymerweerdt 
en Heimen Feteris. 
 

10. Informatie over de werkgroepen Gelselaars Belang 

11.  

Wandel en klompenpad. Geen inbreng; 

Werkgroep Begraafplaats. Daan Uenk vertelt.  Er zijn 10 a 12 vrijwilligers die 

ieder donderdagochtend samen de begraafplaats onderhouden.  De 

toegangspoort naar de begraafplaats is vernieuwd. Het ijzeren hekwerk is 

door bedrijf van Henk Markerink gemaakt. Werkgroep begraafplaats regelt 

ook subsidies Op 23 juni is er “Effe stille stoan bie”. Er is ook een oorlogsgraf 

waarvoor de Werkgroep Begraafplaats bezig is met een plaquette. Daan Uenk 

vraagt zich ook af of in verband met de stijgende bankkosten het zinnig is dat 

meerdere verenigingen zich aansluiten bij Gelselaars Belang. 

Paasvuurcommissie. Arjan Zieverink meldt: het Paasvuur) mag ook in 2023 

weer. Er moest nog wel een stikstofberekening plaatsvinden. Deze is 

uitgevoerd en er is groen licht voor het Paasvuur. 

Sinterklaascommissie. Geen inbreng. 
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Jeugdcommissie. Verslag Dick Leuverink.  Vier keer per jaar organiseert 

Hooli-gans een filmavond die veel wordt bezocht.  Samen met de 

muziekvereniging bij het Paasvuur gaan de kinderen stropoppen in de brand 

steken. Er is ook een facebookpagina waarin de activiteiten staan genoemd. 

Er is ook sprake van een te organiseren “houtdorp” voor de kinderen. Dit is 

echter veel werk en zijn veel vrijwilligers voor nodig. 

AED. Geen inbreng.  

Kerstmarkt. Verslag Bas Bokhorst. In 2022 is de Kerstmarkt gehouden. Circa 

100 vrijwilligers waren erbij betrokken (ook via deelnemende verenigingen 

als toneelvereniging en muziekvereniging). In 2024 wil de organisatie weer 

een Kerstmarkt organiseren. In 2023 is er een “light”-versie met o.a. de 

wensboom omdat een Kerstmarkt zoals in 2022 is georganiseerd wel veel 

vergt van de organisatie. Vandaar dat er is gekozen voor 2024 om weer een 

volwaardige Kerstmarkt te organiseren. In 2023 dus wel de kersttaferelen, 

wensboom.  

Commissie Duurzaamheid. Verslag Bas Bokhorst. Bas meldt dat er voor 

mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen er gewerkt wordt aan een 

energie coöperatie. Verder is er iedere maand een spreekuur via energie 

café.  De commissie participeert ook in het Dialoogplatform Energie Transitie 

van de gemeente Berkelland. 

 

Bas te V meldt hier dat er gesprekken zijn met stg Erfgoed Gelselaar over de 

toekomst van het terrein en het onderhoud van het terrein. 

 

12. Rondvraag 

Bert Geerdink. Uitnodiging voor de ALV moet dat niet via een brief?  In 
het Ganzepraotje is de mededeling dat er een ALV is. Een persoonlijke 
uitnodiging is een overweging waard. We gaan er als bestuur naar kijken. 
Tweede punt is dat er een omgevingsvisie voor Berkelland wordt 
ontwikkeld en dat het ook voor Gelselaar van belang is hier over mee te 
denken. De secretaris meldt dat hij hierover niets heeft ontvangen vanuit 
de gemeente. Bert Geerdink stuurt de agenda over de op handen zijnde 
bijeenkomst van de omgevingsvisie door naar Gelselaars Belang. 
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Derde punt is dat je ook raadsleden en/of wethouders kunt uitnodigen 
om het dorp te bezoeken. Dit kan de betrokkenheid bij Gelselaar 
vergroten. 
 
Wim Kossink. Er is maar één redactielid van het GB. Hij adviseert 
Gelselaars Belang om minimaal 3 redactieleden in te zetten voor het GP. 
Enerzijds ook i.v.m. onafhankelijkheid maar ook i.v.m. ziekte is er dan de 
vraag wie haar waarneem. We gaan hier als bestuur naar kijken. 
 
Anton Zieverink. Vraag is al beantwoord m.bt. kruising Bollertweg. 
 
Dick Leuverink. Vraag is beantwoord m.b.t. de antennemast van KPN. 
 
13. Sluiting door de voorzitter 

Voorzitter Bas te Velthuis sluit de vergadering. 
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Beste lezers en lezeressen,  
 
Wat hebben we de afgelopen periode weer veel gedaan op school! 
In deze editie een korte greep hieruit. Veel leesplezier! 
 
Thema Water 
Na de kerstvakantie zijn we schoolbreed gestart met ons nieuwe thema 
Water. Waar vind je water in huis, hoe komt het water uit de kraan, waar 
blijft het water dat door regen op de grond valt, de waterkringloop, 
waterzuivering, schoon en vies zijn en persoonlijke hygiene. 
Groep 5/ 6 schreef hier de volgende srukjes over: 
 
Thema water 
 
We hebben na de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie gewerkt over 
het thema water. In groep 5 t/m 8 hebben we gewerkt aan de 
waterkringloop, dijken en duinen, de geschiedenis van de VOC en we hebben 
ook creatieve opdrachten gemaakt. De kinderen van groep 5/6 hebben 
hierover stukjes geschreven. 
 
Ontdekkingsreiziger+ VOC + handel 
Er was heel veel handel over water. Tijdens de oorlog gingen de slaven 
werken voor VOC. WIC is begonnen en VOC daarna. Ze gingen ook nog naar 
Azië reizen met een boot. Ze bouwden ook forten langs de route. 3 keer per 
jaar ging er een boot naar Azië, want ze hadden de wind nodig om te varen. 
 
van Delian Rouwhof, Mathijs Bos en Stijn Gemser 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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Duinen en dijken  
We moesten in groepjes een dijk of een duin maken. En wij maakten allemaal 
een mooie duin. Met gras, mos , steentjes, boomhars en stukjes hout. En de 
juffen gooiden water in de bak waar de duin of dijk in zat. Heel veel dijken en 
duinen hadden het gehaald. Sommige dijken of duinen waren overstroomd 
en je moest zelf een bak meenemen en als je dat niet had dan mocht je een 
bak van school lenen. 
 
Gemaakt door Siem, Sanne en Aaron 
 
Waterkringloop 
We hebben een opdracht gedaan op school. Het thema was water. En de 
opdracht was een waterkringloop maken. We moesten een schoenendoos 
meenemen en we maakten in tweetallen een berg van papiermache in de 
doos. En we gingen de berg verven. We maakten een rivier die van de berg 
naar de zee stroomde. We moesten ook nog kaartjes maken om te vertellen 
wat wat is. Het was heel leuk. 
 
Gemaakt door Julia, Hannah en Sofie 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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Tsunami.  
We hebben over thema water gewerkt. We hebben geleerd wat een tsunami 
is. Een tsunami kan veroorzaakt worden door een zeebeving, vulkaan en een 
meteorietinslag maar dat gebeurd bijna nooit.  
We hadden een tekening gemaakt over een tsunami.  
 

Gemaakt door:  

Finn en Roan   Groep:5 

 

 

 

Stopmotion 
We kregen een opdracht van de juffen. Dat was een stopmotion en dat zijn 
foto ́s die je snel achter elkaar laat gaan. En dan wordt het een filmpje. Het 
ging over een tsunami. Dat is een hele grote golf. Het was leuk en de juffen 
hebben ons ingedeeld in een groepje van 4 kinderen. Je moest spullen van 
huis meenemen en je probeerde om een tsunami te maken en je moest 
weten hoe het ontstaat. 
 
Gemaakt door: Joris, Levy en Leelavadee 

                     
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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Thema In de Ruimte 
Na het Thema water zijn wij op school na de voorjaarsvakantie gestart met 
ons nieuwe stema “In de ruimte” 
Groep 7 en 8 zochten voor ons allerlei ruimte weetjes op; 
Wist u dat… 

 … ons zonnestelsel 4,55 miljard jaar geleden is ontstaan in de hoek 

van het heelal? 

 … alle planeten zijn vernoemd naar Griekse of Romeinse goden of 

godinnen? 

 … dat maan eerder veel dichter bij de aarde stond dan nu en dat hij 

steeds verder weg drijft: ongeveer 4 centimeter per jaar? 

 … astronauten een speciale pen hebben met rubberachtige inkt die 

ook onderwater gebruikt kan worden? 

 … zich binnen de ringen van Saturnus herdersmanen bevinden. De 

zwaartekracht van deze maantjes verdeelt de ringen in afzonderlijke 

randen? 

 … Venus bedekt is met wolken die zo dik zijn dat zelfs de sterkste 

telescopen op aarde het oppervlakte niet kunnen zien? 

 … kometen niet zelf licht uitstralen, maar dat we het zonlicht dat 

weerkaatst op het ijs van de komeet? 

 … je als astronaut moet oefenen om in de ruimte naar de wc te gaan? 

 … als Jupiter hol was er wel 1400 x de Aarde in zouden passen? 

 … de zon, behalve hitte en licht, ook massadeeltjes uitstoot; de 

zonnewind. Deze bestaat vooral uit elektronen en patronen. Ze 

ontsnappen uit de atsmosfeer van de zon en reizen met 450 km/sec 

door de ruimte 

 … astronauten in de ruimte eten met een rietje? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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 … Jupiter, Uranus en Neptunus ook ringen hebben; alleen veel 

minder opvallend dan Saturnus? 

 … kometen klompen ijs zijn met stof en grind? 

 … je nooit op Saturnus kunt landen, om dat je dan eerst door alle 

ringen met puin heen moet? 

 … alle grote manen van Jupiter in 1610 ontdekt werden door Galileo 

en ze daardoor deze manen naar hem zijn vernoemd? 

 … de komeet Swift-Tuttle in 1992 voor het laatst gezien is en deze in 

2126 wordt terug verwacht? 

 … Mercurius een staart heeft? 

 … deze weetjes door de leerlingen van groep 7-8 zijn opgezocht? 

 … er tijdens het thematisch werken vragen centraal staan waarop zij 

een antwoord krijgen door erover te lezen en te werken? 

 … zij op deze manier steeds meer weten en ook willen weten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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De Grote Semsomdag 
 
De groepen 1 t/m 4 deden afgelopen week mee de De Grote Semsom Reken 
dag. 
Tijdens deze dag begonnen we met een zoekspel buiten. De kinderen zochten 
de sommen op van hun eigen groep en losten deze op. Na alle antwoorden 
gevonden te hebben vulden ze hun antwoorden in op een antwoordformulier 
en samen met een codeformulier vonden ze een boodschap:  

Wat een afval! Help jij mij? 
Wat was er nu aan de hand? Semsom wil heel graag bij de Grote Semsomdag 
zijn. Er is alleen één probleem. Hij wil de jungle niet uit voordat alle rommel is 
opgeruimd. Al het afval dat mensen in zijn jungle hebben achtergelaten, ligt 
nu op één hoop.  
Tijdens een rekencircuit dat de kinderen vervolgens in de klas deden hielpen 
de kinderen Semsom om steeds een 
beetje op te ruimen. We sloten de dag af 
met een “Ren je rot” Parcours waarbij 
briefjes met cijfers en sommen via een 
parcours naar de goede kleur strook 
gebracht moesten worden. Uiteindelijk 
vormden de sommen samen weer een 
code. Deze moesten we invullen in de 
codekraker om te zien of het ons gelukt 
was alle rommel in de jungle op te 
ruimen.  
En dat is zeker gelukt! Wat hebben we 
allemaal lekker en goed samen gerekend 
vandaag! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026


20 
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De Leerlingenraad 
 
Wat doet de leerlingenraad?, 
wij bedenken nieuwe ideeën voor 
de school om bijvoorbeeld ballen te kopen, 
en groepsspelen organiseren 
we praten vooral over nieuwe dingen 
we krijgen ook onze eigen map 
waar papier in kan, waarom 
doen wij dit, omdat de leerlingen 
dan ook kunnen kiezen wat ze 
willen op school. hoe kunnen ze 
dan kiezen?, nou ieder kind 
kan een idee voorstellen en dan 
kunnen ze op elkaar stemmen 
en wie wint komt in de leerlingenraad.  
 
Einde 
Djowie & Ivar 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026
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Afscheid juf Alice 
 
Beste allemaal,  
Mijn laatste maand op de G.A. Van der Lugtschool is aangebroken, de tijd 
vliegt! Met heel veel plezier heb ik 12 jaar mogen werken bij Stichting 
Oponoa en 7 jaar op de G.A van der Lugtschool. In de afgelopen 7 jaar heb ik 
het dorp Gelselaar mogen leren kennen en ontdekken. Het heeft echt een 
plekje gekregen in mijn hart! Maar het is tijd om verder te gaan.  
 
Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor de mooie, leerzame tijd die ik 
heb mogen hebben in Gelselaar. Ik kom graag nog eens terug om te zien hoe 
het gaat op school, met de leerlingen, collega’s en ouders.  
 
Groet,  
Alice Grobbee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtKbP5L_WAhXDUlAKHVTgAI4QjRwIBw&url=http://www.vdlugtschool.nl/&psig=AFQjCNHQahzJA8j1EpKzIvzEI5i1QNgoQw&ust=1506409952410026


23 
 

 
Dag Kinders van Gelster, 
 
 

 

Paasvuur: Leerlingen van groep 8 
mogen dit jaar het paasvuur gaan 
ontsteken. Om het dit jaar weer wat 
`aan te kleden` en een oude traditie 
door te zetten, gaan we met groep 8 leerlingen stropoppen 
maken die meegaan op het paasvuur. Op 8 April bij Linda 
Woeltjes in de schuur, gaan we de poppen maken. Om 14:00 
uur zijn de groep 8 leerlingen welkom daar. De kinders 
worden hiervoor uitgenodigd, maar het zou mooi zijn als het 
alvast even aangekondigd wordt op school. 
9 April om 20:00 is het verzamelen bij Florijn om samen met 
de poppen en de muziek naar het Paasvuur te gaan. 
 
Wat staat er nog meer op het programma: 
Voor vader en moederdag gaan we ook weer aan de slag. 
Wat we gaan doen blijft uiteraard nog even een verassing. 
Inschrijving volgt via de bekende kanalen. 
 
Daarnaast gaan we ook weer de bekende filmavonden 
organiseren. Ook hiervoor volgt een inschrijving via de 
bekende kanalen. 
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Met veel plezier kijken we terug op de eerste concerten van 2023. 
Fijn dat we mochten optreden voor volle zalen! 

 
Paasvuur 

Zondag 9 april, Eerste Paasdag, verleent Muziekvereniging Excelsior 
weer haar medewerking bij het paasvuur. 

 
Concert leerlingenorkesten Gelselaar en Diepenheim 

Zondagmiddag 16 april treden de jeugdige muzikanten uit 
Diepenheim en Gelselaar samen op bij Erve Brooks. 
De twee leerlingenorkesten hebben zich de afgelopen maanden 
samengevoegd tot een groot orkest. 
Om 14.00 uur en 15.00 uur wordt er buiten een aansprekend 
programma uitgevoerd. Er wordt onder andere filmmuziek uit Beauty 
and the Beast en fragmenten uit de musical Joseph and the amazing 
technicolor dreamcoat ten gehore gebracht. Bekende muziek, die het 
niveau van de groep omhooghaalt, want makkelijk zijn de stukken niet. 
Dirigenten Luuk Meinders van de Leerlingen Harmonie Diepenheim en 
Lotte Sieverink van het Leerlingenorkest Excelsior Gelselaar werken 
samen met de muzikanten toe naar het optreden. 
U bent van harte uitgenodigd om op te komen luisteren naar het 
resultaat! De toegang is gratis. 
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Malletband Slagwerkavond Neede 

De Malletband repeteert samen met CMV Accoord Haarlo om als één 
groep op te treden tijdens een slagwerkavond op zaterdag 10 juni. 
Dit zal plaatsvinden op het grasveld bij “De Meijer”, Hessenweg 1, 
de voormalige bibliotheek, in Neede. Aanvang 19.00 uur. 
Naast onze combinatiegroep worden optredens verzorgd door 
Crescendo Neede, Apollo Goor, Advendo Lochem, 
Pleerstokskes Haaksbergen, Amuzant Hengevelde, 
Full Power Eibergen en Sint Jan Meddo. 
Iedereen is vrij om zijn optreden op eigen wijze in te vullen. 
Marcherend, staand, show: alles kan. 
Het is de bedoeling dat het een ongedwongen avond wordt met volop 
gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

 
Picknickconcert 

Op Vaderdag, zondag 18 juni, zal Excelsior van zich laten horen tijdens 
een picknickconcert in de tuin van de Olde Renger, 
Oude Rengersweg 2 te Gelselaar. Er zal een klein hapje en uiteraard 
een drankje te koop zijn. 
Leuk om naar toe te gaan met vader en/of opa. 
Andere familieleden zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Neem je eigen kleedje of stoel mee! 

 
Viering 12½ jaar popkoor SoSjaal 

Woensdag 5 juli viert Popkoor SoSjaal haar koperen jubileum. 
Hieraan zullen het harmonieorkest en de 
malletband medewerking verlenen, 
evenals zangvereniging Comt nu met Sangh. 
Deze avond is in plaats van de 
gezamenlijke zomerafsluiting. 
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PAASVUUR  2023 
 
Op eerste paasdag 9 april gaan we het 
paasvuur 
aansteken. 
We lopen samen met de 
muziekvereniging 
Excelsior om 20.00 uur vanaf Cafe 
Florijn naar het 
paasvuur. 
 
De Vuurmeesters 
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Begin dit jaar kwamen we tot de ontdekking dat het 
12½ jaar geleden is dat ons Popkoor werd opgericht. 

Dat willen we graag vieren met een concert, waaraan ook de andere 
muzikale verenigingen uit Gelselaar meewerken. 

In het gezellige Gelselaar is altijd wat te doen, waardoor het voor onze 
jubileumcommissie erg lastig werd om een geschikte datum te vinden 

waarop iedereen zou kunnen. 

Gelukkig werd er een oplossing gevonden. Er was al een datum gepland 
voor een gezamenlijke zomerafsluiting van de gebruikers van het 

Dorpshoes. De andere verenigingen vinden het prima dat deze avond in 
het teken staat van ons koperen jubileum. 

Bij deze bent u allemaal van harte uitgenodigd op 

WOENSDAG 5 JULI 2023 
om 20.00 uur bij het Dorpshoes 

Voor de pauze verzorgen Zangvereniging Comt nu met Sangh en de 
malletband en het harmonieorkest van muziekvereniging Excelsior 

het muzikale programma. 
Eén nummer zullen we dan met zijn allen ten gehore brengen. 

Na de pauze zullen wij een korte impressie geven van wat wij 
door de jaren heen gezongen hebben. 

We presenteren dan meteen onze nieuwe dirigent Ester Wiegerinck. 
Zij zorgt ervoor dat we nog steeds met heel veel plezier repeteren! 

Lijkt het je leuk om ook met ons mee te zingen? 
Meld je dan bij Erna Wanink, telefoon 0545-482279 of 

w.wanink@caiway.nl 
We repeteren op woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur. 

mailto:w.wanink@caiway.nl
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Inzameling oud papier en oud ijzer 

Instrumentenfonds “Excelsior” haalt ook in 2023 weer 
oud papier en oud ijzer op. De opbrengst komt ten goede 
aan muziekvereniging “Excelsior”. 

OUD PAPIER 
wordt opgehaald op de zaterdagen: 
 
3 juni - 19 augustus - 28 oktober - 6 januari 2024 

Zorg er alstublieft voor dat het papier goed gebundeld is of verpak 
het in stevige dozen. Maximumgewicht 25 kilo! 

Volgens de papiervezel-convenant wordt onder oud papier verstaan: 
kranten, tijdschriften en boeken, reclamedrukwerk zonder plasticfolie, 
(telefoon)gidsen, schrijf- en tekenpapier, computerprints, fax- en 
kopieerpapier, enveloppen, papiersnippers, cadeaupapier en papieren 
zakken, eierdozen en eierrekjes, kartonnen en papieren verpakkingen 
(bijv. dozen van hagelslag, koekjes en waspoeder). 

Wat niet mag is: geplastificeerd papier, ordners en ringbanden met 
metalen klem en/of plastic kaft, vloeistofdichte verpakkingen van zuivel, 
frisdrank en vloeibare wasmiddelen, sanitair papier (zakdoekjes, luiers, 
toiletpapier), behang en vinyl, doorslagpapier, foto’s, piepschuim, plastics 
en verontreinigde papieren (bijv. papier tussen vleeswaren, koffiefilters). 

OUD IJZER 
wordt opgehaald op zaterdag 15 april en zaterdag 7 oktober. 

Ook voor het inleveren van oud ijzer en metalen moeten wij ons aan 
regels houden. Daarom vragen wij u om van de velgen die u ons wilt 
meegeven de (fiets- en auto-) banden zelf af te voeren. Dat scheelt ons 
enorm in de opbrengst: 1 band kost ons 200 kilo ijzer, dus u zult 
begrijpen dat wij deze niet mee kunnen nemen. 

Zorgt u ervoor dat oud papier en oud ijzer op de ophaaldag 
voor 9.00 uur aan de weg staat?  

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

Instrumentenfonds Excelsior 
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20 mei Super Saturday 

 

Op zaterdag 20 mei speelt EGVV 1 haar 

laatste wedstrijd van dit seizoen. We 

ontvangen dan "buurman" GFC uit Goor. De 

wedstrijd zal om 15.00 uur beginnen. Rondom 

de wedstrijd zijn allerlei activiteiten 

georganiseerd. Zo zal er een blinde toto zijn. is er direct na 

afloop een DJ zodat we er een feestje van kunnen maken, 

worden er hamburgers gebakken en is natuurlijk ons "Rad 

van Avontuur" weer aanwezig. Noteer daarom zaterdag 20 

mei in je agenda! 

 

 

 

Dit jaar organiseert EGVV wederom het Johan Hondorp 6x6-

toernooi. Wie wordt de opvolger van de Koekerds (winnaars 

2022)?  

Zet zaterdag 1 juli alvast in je agenda! 

Voor het laatste nieuws verwijzen we jullie naar de Facebook 

pagina van EGVV, hier houden we iedereen op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen omtrent het toernooi en wanneer de 

inschrijving open gaat. 

Organisatie Johan Hondorp 6x6 Avondtoernooi 
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Gaanzeloop 2023. 
 
Op zaterdag 25 maart 2023 werd de OVM Gaanzeloop weer gelopen in ons 
mooie Gelselaar. 
 
De OVM Gaanzeloop was bovendien het laatste hardloopevenement in de 
OVM Berkellandcompetitie die dit jaar voor het eerst werd gehouden. In 
deze competitie ging het om het beste totaalresultaat van de DEO loop in 
Borculo, de Haarlo-op in Haarlo en de Gaanzeloop in Gelselaar. 
 
Hoewel het aantal voorinschrijvingen weer ouderwets hoog was vreesde de 
organisatie zaterdagochtend dat de opkomst wel eens tegen kon vallen. 
Er stond veel wind en het regende zo hard dat de brug over de schipbeek 
bijna bezweek maar gelukkig ging het nog net goed. 
 
Na de nodige voorbereidingen zorgden zo’n 40 vrijwilligers er voor dat 221 
hardlopers zich vanaf 13.30 uur op de 2 km, 5 km, 10 km en 16,1 km met 
elkaar konden meten. 
Gelukkig was het redelijk droog tijdens de start en de wedstrijd zodat Alex 
Bauhuis van hoofdsponsor OVM onderlinge verzekeringen uit Borculo met 
een droog pak het startsein kon geven. 
Aan het einde van de wedstrijd konden de lopers tenslotte finishen met 
fanatieke aanmoedigingen van spreekstalmeester Daan Uenk. 
 
Na afloop volgde natuurlijk de prijsuitreiking en bleef het nog lang onrustig 
op sportpark De Benneker in Gelselaar. Wat overblijft zijn de vele mooie 
foto’s die gemaakt zijn door Daan Bomhof en de uitslagen op 
www.uitslagen.nl .  
 
Gelukkig is er op 23 maart 2024 weer een nieuwe Gaanzeloop dus zet die 
datum maar vast in de agenda.  
 
Of je nu hardloper was of hebt geholpen bij de organisatie van de OVM 
Gaanzeloop; heel erg bedankt voor jouw bijdrage en tot volgend jaar. 
 
De organisatoren. 

http://www.uitslagen.nl/
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WBG (Werkgroep Begraafplaats Gelselaar) 
 

 

De reguliere winter onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid en 
binnenkort zal het gewenste en ongewenste groen wel weer groeien, 
dus ook weer genoeg werk te doen. Zoals al eerder gemeld 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. Met dat “projectje”gaan we binnenkort bezig. We hebben 
daarvoor al wel een prachtige grote natuursteen van Eddy Riethorst 
ontvangen… waarvoor dank!! 

 

“Efkes stille staon bie…” 
Op vrijdag 16 juni 2023 om 19.30 uur houden we weer het jaarlijkse 
“Efkes stille staon bie…” . De organisatie zal binnenkort een 
programma maken. We ontvangen jaarlijks ook enkele gedichten of 
voordrachten die zelf of door een ander worden voorgedragen. Dat 
maakt het juist ook zo bijzonder. Ook nu hebben we al van iemand een 
idee wat ze zelf gaat voordragen. Dus heb je een gedicht, voordracht 
of een idee? laat het ons weten, …. Graag!!! dan kan de organisatie 
bekijken of het nu of later in het programma past. De uitnodiging met 
verdere gegevens zal t.z.t. via de site van Gelselaar en andere media 
gedeeld worden. 

 

Bestuur WBG 
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Beste feestgangers van Gelselaar! 

De dagen worden weer langer, de temperatuur loopt op; tijd voor 

voorjaars- en zomeractiviteiten vanuit de OVG! 

Afgelopen week heeft tijdens de jaarvergadering goedkeuring door de 

leden plaatsgevonden voor onze plannen van dit jaar. We beginnen met 

een traditionele Koningsdag die om 09.00 uur start (inschrijving) met 

klootschieten bij Café Florijn, uiteraard inclusief koffie, tompouce, een 

borrel halverwege het klootschieten en Rita’s legendarische halve haan 

bij terugkomst. Deelname aan het klootschieten inclusief bovengenoemd 

eten en drinken kost 12,50 euro per persoon. 

’s Middags start om 14.30 uur een fietstocht vanaf het Dorpshoes van 

ongeveer 30 kilometer door het prachtige grensgebied van de Achterhoek 

en Twente. Halverwege de rit moet uiteraard even bijgetankt worden door 

middel van een borrel of wat fris. De verwachting is dat de deelnemers 

rond 

17.00 uur terug zijn bij het Dorpshoes. Deelname aan de fietstocht kost 5 

euro per persoon. Kinderen die op de basisschool zitten mogen gratis 

deelnemen aan de fietstocht. Vanaf 17.00 uur is het Dorpshoes geopend 

om nog wat na te praten. Het Dorpshoes zal om 20.00 uur sluiten. 

Het zomerfeest vindt dit jaar plaats van donderdag 24 augustus tot en met 

zondag 27 augustus. In verband met de vergunningverlening zijn we net als 

vorig jaar een uurtje eerder klaar op de avonden, maar dat zal de pret zeker 

niet drukken schatten wij zo in. Begin van dit jaar is in overleg met de 

buurtvertegenwoordigers besloten dat we de buurten, ongeacht het 

verschil in aantal bewoners, houden zoals ze zijn. Daarnaast is in dit 

overleg besloten dat iedere buurt weer als vanouds meedoet met een 
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optreden op de zaterdagavond. Ook dit optreden zal, net als vroeger, 

bestaan uit het playbacken van een lied. Dit om te zorgen dat het verschil 

in optreden tussen buurten die krap en buurten die ruim in de bemensing 

zitten, niet te groot wordt. Er is een spelelement voor de buurten 

toegevoegd dat alles te maken heeft met het thema van dit jaar, dat we 

graag nog even geheimhouden voor jullie. De buurtvertegenwoordigers 

zijn hiervan op de hoogte en zij zullen hier op een ingelaste avond verder 

over geïnformeerd worden; begin maar vast met nieuwsgierig worden! 

Uiteraard houden we al het goede van ons dorpsfeest in ere, zoals 

vogelschieten, spelletjesmiddag, de playback, Bas en Mientje, de eettent 

en de bar, dus komt in grote getalen! 

Zoals jullie in bovenstaand stuk hebben kunnen lezen, zullen we voor 

koningsdag een prijsverhoging moeten doorvoeren. Dit geldt ook voor het 

dorpsfeest waar de muntprijs naar 2,75 euro wordt gebracht. Er heeft 

goedkeuring voor deze verhogingen plaatsgevonden tijdens de 

ledenvergadering. Deze onvermijdelijke prijsverhogingen, zorgen ervoor 

dat de Oranjevereniging aan het eind van het jaar financieel niet in het 

rood staat. We hopen op jullie begrip. 

 

  En nu op naar Koningsdag. Lang leve de koning! 

   

  Bestuur Oranjevereniging Gelselaar e.o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Na de stille corona-jaren vinden wij het fijn dat we dit jaar in april 

weer van start kunnen gaan met een reeks JdB-avonden. We 

beginnen op vrijdag 14 april a.s. met de outdoor-JdB. We hopen 

op een grote opkomst, zoals voor “corona”. Dus meld je snel 

aan !! Dit wil je niet missen. 
 

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 

 

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. Ook 

zeer geschikt voor nieuwe inwoners van Gelselaar ! 

 We spelen volgens onze eigen “Gelsterse” regels. 

 Alle benodigde materialen zijn aanwezig. 

 We starten om 19:30 uur en de kantine sluit uiterlijk om 00:00 

uur (laatste ronde tot 23:45 uur te bestellen). 
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 JdB is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd en/of 

conditie; je zit niet vast aan een lidmaatschap; per avond kun 

je je opgeven en je betaalt per avond maar € 2,00 p.p. (+ je 

consumpties). 

 

Waar we ook blij mee zijn, is dat we een aantal 

nieuwe kantinehulpen hebben gevonden. 

Super dames ! Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 

We proberen elke speelavond wat foto’s te maken en die zijn 

terug te vinden op: https://www.egvv.nl/ 

 

Aanmelden kan tot ca. 1 dag voor de speeldatum via: 

ingrid.stokkink@gmail.com. 

 

We hebben een idee: 

De organisatie is benieuwd of er animo is voor een JdB-middag 

op een zondagmiddag in de zomer. Graag vernemen we wat 

jullie van dit idee vinden.  

 

Een aantal van onze JdB-ers op 

leeftijd, woont buiten Gelselaar. Wil je 

komen boulen maar heb je geen 

vervoer, geef het bij de organisatie 

door, dan regelen wij vervoer heen en 

terug. 

 

Mochten er verder ideeën en/of vragen zijn, meld je bij één van 

onderstaande organisatoren. 

 

Groet, Diana Renneboom, Wim Kossink, Hennie Leunk, Anja 

Wanink, Jan Markerink, Ida Markerink en Ingrid Stokkink 

  

 

 

mailto:ingrid.stokkink@gmail.com
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UIT DE OUDE DOOS 
Volgend artikel stond in het Gaanze Praötje van augustus 1990. 
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 Bie Winkels doet het weer! 
 
 

Lees hier meer in de flyer van Heerlijcke Vintage; 
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Dauwtrappen 
 

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 

 
gaan we voor de 58

e
 keer dauwtrappen vanuit Gelselaar. 

 

We hopen op veel deelnemers en mooi weer tijdens deze 

altijd zeer gezellige wandeling. 

 

Om 06.00 uur vertrekken wij met auto’s vanaf het huis 

van Bert en Rita Hondorp, Geesterseweg 1. 

 

De wandeltocht is ongeveer 10 km, dus voor iedereen 

goed te doen. Ongeveer halverwege is er een rustpunt 

waar we gebruik mogen maken van het sanitair. 

 

U gaat toch ook weer mee? 

 

Geef u op bij:  

Bert Hondorp  

tel. 06-51575106 

 

of Erna Rouhof  

tel. 06-13726273 

(b.g.g. via WhatsApp) 
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De Zonnebloem 
Afdeling Geesteren-Gelselaar  

 
 

Voor de 2e helft van dit jaar hebben we de volgende activiteiten op het 
programma staan: 

- Woensdag 7 juni 2023: deze middag gaan wij naar het kasteel 
Warmelo in Diepenheim. Wandelend door  
de prachtige historische tuin gaan wij de kunstig  
uitgehouwen zandsculpturen bezichten; 

- Woensdag 30 augustus 2023: deze middag gaan wij naar 
het buurtspoor in Haaksbergen om een ritje te maken met  
een oude stroomtrein (alles is rolstoeltoegankelijk); 

- Woensdag 8 november 2023: deze middag gaan wij naar Erve 
Brooks in Gelselaar. Hier gaan we genieten van een heerlijke 
pannenkoek naar keuze; 

- Zaterdag 6 januari 2024: nieuwjaarbijeenkomst 
 

 
 

U kunt zich zoals gebruikelijk opgeven bij een van de vrijwilligers van 
De Zonnebloem! 

 
Mieneke Reurink    tel. 0545-481316; Pierinkdijk 7  
Joke Zieverink         tel. 0545-481349; Tieberinkweg 7 

 
 

Met een zonnige groet, 
 

Afdeling Geesteren-Gelselaar 
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   Toneelvereniging “De Eendracht” Gelselaar 

 

In februari heeft de jeugd van onze vereniging mogen spelen voor een volle 
zaal! Wat ging het goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 11 en 18 maart hadden we de voorjaarsuitvoering, het was een groot 
succes. De zaterdagavonden waren uitverkocht en in de middag was de zaal 
enorm goed gevuld. Bedankt voor de komst allemaal! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Onze volgende uitvoering staat gepland op 4 en 11 november 2023.  
We hopen jullie allemaal dan weer te zien! 
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Sinds 1 december 2022 huurt Dagbesteding Huisje Noord de ruimte bij het 
Dorpshoes. 
Het bevalt ons goed en het was een warm welkom. 
 
Ik ben Carla Bouwman en eigenaresse van de Dagbesteding. 
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij aanwezig in het Dorpshoes van 
10.00u tot 16.00u. 
 
Ik wil jullie graag vertellen wat we doen op deze dagen. 
 
Huisje Noord is een ontmoetingsplek/dagbesteding voor thuiswonende 
ouderen en mensen met (beginnende) dementie. Bij Huisje Noord kijken we 
naar mogelijkheden, we kijken naar dat wat wel kan. 
 
De bezoekers kunnen een of meerder malen per week bij ons op bezoek 
komen. Deze bezoeken zijn op indicatie vanuit de WMO of de WLZ.  
Doordat we kleinschalig zijn is er veel tijd en aandacht voor de bezoekers.  
Er worden nieuwe contacten gelegd of oude contacten van vroeger weer 
aangehaald. De sfeer onder de bezoekers is vertrouwd en vriendelijk. 
 
Huisje Noord staat voor: 

 gezelligheid 

 huiselijke sfeer 

 kleinschalig 

 humor 

 ouderen 

 creatief 
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Het programma is gericht op structuur en regelmaat in het dagelijks leven. 
Het draagt bij tot het tot stand komen houden van lichamelijke en sociale 
vaardigheden. Doordat de bezoekers bij ons komen worden de 
mantelzorgers ook ontlast en zo is het mogelijk om langer in uw eigen 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Er wordt een warme maaltijd 
aangeboden, daarna is er gelegenheid om te rusten. 
Activiteiten die wij aanbieden zijn onder andere; 
 

 bewegen, we proberen elke dag te bewegen dmv een spel of een 

eindje wandelen door het dorp 

 muziek, we zingen eens in de week samen op de woensdagochtend 

 we zijn creatief bezig, handwerken veel maar schilderen, kleuren of 

diamond panting doen we ook  

 graag spelen we ook een spelletje waarbij Rummikub favoriet is 

 ook heeft de begeleiding wel quizzen, woordzoekers en 

geheugenspellen 

 en belangrijkste is dat we heel veel praten, goede gesprekken voeren 

en veel lachen 

Huisje Noord werkt samen met 

 Gemeente Berkelland 

 Voormekaarteam 

 Trajectbegeleiders dementie 

 Thuiszorg/ wijkverpleegkundigen 

 Sportfederatie Berkelland 

We hebben het naar ons zin in het Dorpshoes, wanneer er ‘kokken in de 
grote kökken’ is hebben we af en toe de mazzel dat we mogen voorproeven. 
Wat worden er lekkere dingen gekookt, het is voor ons dan ook geen straf 
om te mogen voorproeven. 
 
Ook tijdens de seniorenmiddagen is er veel gezelligheid. 
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers.  
Denkt u dat lijkt me wel leuk neem dan vrijblijvend contact op met Carla 
Telnr: 06 16 01 81 05. Of kom gewoon een keer binnen om kennis te maken, 
u bent van harte welkom! 
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Senioren middagen. 
 
We hebben de middagen de bijdrage moeten verhogen naar 
€ 7.00, jammer maar soms moet je wel aanpassingen doen. 
 
Woensdag 19 april: Eva Wentink verteld over haar werk en 
laat ons mooie foto`s zien over haar reizen. In het dorpshoes 
Gelster, aanvang 14.30 uur. 
 
Woensdag 17 mei: gaan we een gezellige middag zelf 
organiseren met een hapje en een drankje, in het dorpshoes 
Gelster, aanvang 14.30 uur. 
 
Woensdag 21 juni: willen we een reisje naar Suzie`s farm te 
Aalten gaan, met eigen auto`s we rijden rond 12 uur weg 
vanaf het dorpshoes en worden om 13 uur  in Aalten 
verwacht met koffie/ thee en huisgemaakt gebak, waar we 
het theepottenmusea kunnen bezoeken, dan gaan we met 
het treintje door het follybos naar de beschilderde silo`s en 
de boerderij daar is nog het boerenmusea te bezoeken en 
rond 16 uur brengt het treintje ons terug naar Suzie`s farm 
waar we een drankje en een diner krijgen. 
 
De kosten komen op € 55,00 p./p. 
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Suzie`s farm is bekend van de jaarlijkse country fair en het 
kalf wat Susanne  schonk aan Yvonne Jaspers, de producten 
in hun winkel en restaurant zijn streekproducten. Hun adres 
is Loohuisweg 5 te Aalten. 
Opgave bij 1 van de dames of telf. 0545482011. 
 
De dames Ida, Kitty, Ineke, Reina, Alice, Tanja, Reinou en 
Diny verwelkomen jullie graag op de middagen. 
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Wensen uit de wensboom vervuld 
 
Het is al lente, maar toch schenken we nog aandacht 
aan Kerstdorp Gelster. Want enkele wensen uit de 
wensboom zijn vervuld én er is een winnaar van de 
opdracht tijdens de kersttaferelenwandeling. 
 
Tijdens de kerstmarkt op 17 december kon iedereen een wensbal 
kopen en die met een wens voor een dierbare in de wensboom 
hangen. Maar liefst 37 wensen zijn er opgehangen, waarvan er een 
aantal in vervulling zijn gegaan. De wensen varieerden van een 
wellness-dag, bloemen, luchfoto van Gelselaar, tuincadeaubon, 
beauty-arrangement, klompenpad-wandeling met lunch tot een high 
tea. Hierna vind je foto’s van de (meeste) ontvangers van de wensen; 
uit Gelselaar, maar ook uit Warnsveld en Eibergen.  
 
Winnaar Kersttaferelenwandeling 
Tijdens Kerstdorp Gelster hebben veel dorpsgenoten hun creativiteit 
getoond in de bijzondere 
verlichte kersttaferelen waar je ’s 
avonds langs kon wandelen. Bij een 
aantal taferelen waren letters te 
vinden. Als je die allemaal vond, kon 
je van de 13 letters een woord 
maken. Het woord dat moest 
worden gevonden was: 
engelengezang. 
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Uit de goede inzendingen is een winnaar getrokken: Ivonne Kuitert-
Ruiterkamp won een verrassingspakket van Florijn.  
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We zoeken nieuw lid voor de kerstcommissie 
Rixt gaat helaas stoppen met haar werk voor Kerstdorp Gelster. 
Daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid. We kunnen één ding 
beloven: het is een erg gezellig clubje en het is ontzettend leuk werk. 
 
Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Peter ter Harmsel (06-27250152) 
 
Met feestelijke groet, 
Werkgroep Kerstdorp Gelster 
 

Bas Bokhorst, Inge van der Brug, Janine 
Koetsier, Peter ter Harmel, Rixt van 

Albeslo en Yffi van den Berg  
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Yoga Clinic 

Vanwege het eerdere succes van de yoga clinic zouden we graag 
opnieuw deze clinic willen aanbieden. Het is ons tot op heden helaas 
nog niet gelukt om een yogadocent te vinden die beschikbaar is voor 
het geven van lessen in Gelselaar. Ken of ben jij iemand die hier 
interesse in heeft? Neem dan contact op met ons op door een email te 
sturen naar penningmeester@egvv.nl.   
 

 
Bootcamp Clinic 

We hebben nog geen concrete datum, maar het ziet ernaar uit dat we 
in het najaar weer een bootcamp clinic kunnen aanbieden!  Omdat dit 
helaas te laat is om aan je bikini-body te werken zou het natuurlijk nog 
beter zijn als dit al eerder van start zou kunnen gaan. Ken of ben jij 
iemand die een bootcamp of bootcamp-achtige 
(pilates/powerwalk/etc) clinic zou kunnen geven? Neem dan ook 
contact met ons op en stuur een email naar penningmeester@egvv.nl.  

mailto:penningmeester@egvv.nl
mailto:penningmeester@egvv.nl
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AGENDA 

 
Zaterdag 8 april Aanleveren snoeihout paasvuur 
Zondag 9 april Paasvuur 
Vrijdag 14 april  Jeu de Boules avond 
Zaterdag 15 april Inzameling oud ijzer 
Zaterdag 15 april Schöppen Johan toernooi 
Zondag 16 april Optreden jeugdige muzikanten uit Diepenheim en 

Gelselaar 
Maandag 17 april Energiecafé 
Woensdag 19 april Seniorenmiddag 
Vrijdag 21 april  Schöppen Johan toernooi 
Woensdag 26 april Kokken in de Grote Kökken 
Zaterdag 29 april Finaleavond Schöppen Johan toernooi 
Maandag 8 mei  Energiecafé 
Woensdag 17 mei Seniorenmiddag 
Vrijdag 19 mei  Jeu de Boules avond 
Zaterdag 20 mei Super Saturday EGVV 
Woensdag 24 mei Kokken in de Grote Kökken 
Zaterdag 3 juni  Inzameling oud papier 
Zaterdag 3 juni  Gelsterse verrassingstocht 
Vrijdag 9 juni  Jeu de Boules avond 
Zondag 11 juni  24e Singels en Essenwandeltocht 
Maandag 12 juni Energiecafé 
Vrijdag 16 juni  ‘Efkes stille staon bie…’ 
Zondag 18 juni  Tuinconcert Excelsior Harmoie en Malletband 
20-23 juni  Avondwandel4Daagse 
Woensdag 21 juni Seniorenreisje 
Woensdag 28 juni Kokken in de Grote Kökken 
Zaterdag 1 juli  Johan Hondorp 6x6 toernooi 
Woensdag 5 juli 12 ½ jarig jubileum popkoor SoSjaal 
Vrijdag 7 juli  Jeu de Boules avond 
Maandag 10 juli Energiecafé 
Vrijdag 18 aug  Jeu de Boules avond 
Zaterdag 19 aug Inzameling oud papier 
24-27 aug  Zomerfeest 
Zaterdag 16 sep 18e Gelsterse JdB toernooi 
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Zaterdag 30 sep Gelsterse Preuverieje 
Zaterdag 7 okt  Inzameling oud ijzer 
Zaterdag 28 okt  Najaarsconcert Excelsior 
Zaterdag 28 okt  Inzamling oud papier 
Zaterdag 4 nov  Najaarsuitvoering toneelvereniging de Eendracht 
Vrijdag 10 nov  Jeu de Boules avond 
Zaterdag 11 nov Najaarsuitvoering toneelvereniging de Eendracht 
Zaterdag 25 nov Dropping 
Zaterdag 9 dec  Slipjacht 
Zaterdag 16 dec Top 2000 quiz 
Vrijdag 29 dec  Mix Volleybal Dorpstoernooi 
 
 
 
 


