
Beste buurtbewoner,
In dit voorjaarsnummer van de Wijkkrant van DiNO doen alle 
werkgroepen en de penningmeester verslag van hun werk en 
leest u meer over de activiteiten die in 2018 worden geor-
ganiseerd. In september zal Dieren Noordoost meedoen met 
de landelijke burendag op 22 september. Wij wensen u veel 
leesplezier.

Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de 
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In 
de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Groenbehoud, 
Schoonste Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt 
gewerkt aan verbetering van de communicatie, de verkeers-
veiligheid, het schoonhouden van de wijk, het onderhoud van 
het groen, het voorkomen van criminaliteit, inbraak en van-
dalisme en het gezamenlijk inkopen van energiebesparende 
maatregelen. 
Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen 
dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meldt u dan 
aan voor een van de werkgroepen (zie overzicht op pagina 
2 van deze wijkkrant) of het bestuur, of kom eens langs op 
een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. DiNO-bijeenkomsten 
worden in de oneven maanden gehouden op donderdag-
avond 19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar. Het vergader-
schema staat op onze website www.dierennoordoost.nl.

Word donateur
Aanmelden als donateur kan via info@dierennoordoost.nl. 
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN NL59 
ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO. U ontvangt 
dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief en uitnodigingen 
voor de vergaderingen.

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

Wordt lid van WhatsApp Buurtpreventie
lees verder op pagina 8
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Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost

Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen en instanties die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact, 
dan kunt hen benaderen via onderstaande contactpersonen:

Activiteit/werkgroep/organisatie Contactpersoon: Te bereiken via: 
• Wijkplatform DiNO Website www.dierennoordoost.nl
 - Secretariaat Daaf van Beveren info@dierennoordoost.nl 
  (w.o. digitale nieuwsbrief en website)  0313-427730
 - Website Floris van Setten info@dierennoordoost.nl
 - Buurtpreventie/handhaving  Jos Boon  info@dierennoordoost.nl
  (w.o. Whatsapp-waarschuwingssysteem)  of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl
 - Groen & woonomgeving Guido Hartkamp info@dierennoordoost.nl
 -      De Schoonste wijk van NL Ellen van de Beek info@dierennoordoost.nl
 -      Dieren N.O. hondenpoepvrij Elly Bosman info@dierennoordoost.nl
 - Communicatie René Schoneveld info@dierennoordoost.nl
  (w.o. wijkkrant)
 - Energieteam Verbuursamen Jos Boon verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl
• DiNO/Ik-Buurt-Mee
 - Verkeer René Schoneveld info@dierennoordoost.nl 
• Kunst in de buurt Website www.kunstbijdeburen.nl 
   Hetty Smit h.smit7@gmail.com 0313-416706
• Drieschaar
 - Ruimtes huren/bespreken Astrid Elsendoorn-de Vries  0313-438584  
 - Activiteiten aanmelden Tineke Stofreef 0313-427444
 - Bardiensten aanbieden Jaap Peters 06-36297375
• Commissie Burendag 2018
 - Ruimtes huren/bespreken Daaf van Beveren info@dierennoordoost.nl
    0313-427730
• Buurtgastheer Gemeente Rheden Tim van den Bor t.vandenbor@rheden.nl
    026-4976911
• Krachtcoach/Buurtcoach Dorette van Lieshout dvlieshout@radaruitvoering.nl
    06-11599083
• Wijkagenten  Berdien Ellenkamp, 
   Martin de Vries en  0900-8844
   Taco Oostvogel btijsselwaarden-dieren@politie.nl

Wilt u ook actief worden in het wijkplatform DiNO? Dat kan door:
 • De algemene vergaderingen in de Drieschaar te bezoeken (elke 3e donderdagavond 19.30 uur van de oneven 
  maanden, m.u.v. juli en augustus)
 • Actief te worden in het bestuur
 • Actief te worden in één van de werkgroepen (zie hierboven)
 • Zelf een werkgroep op te starten
 Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: info@dierennoordoost.nl
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Financieel overzicht DiNO 2017

 Inkomsten 

 Subsidie gem. Rheden  1.000,--
 Subsidie Energieteam  2.000,--
 Advertenties   1.278,--
 Donaties         152,--
 Inkomsten DiNO40  2.910,-- +

 Totaal inkomsten :   7.340,--

 Uitgaven

 Kosten rekening ABN AMRO    188,49
 Kosten bestuur      301,03
 Representatiekosten     814,69
 Kosten wijkkrant  1.432,24
 Kosten Energieteam     777,--
 Kosten DiNO40  3.561,68 +
 
 Totaal uitgaven  :   7.075,13 -

    Saldo 2017           264,87

ENERGIETEAM VERBUURSAMEN

Dieren Noord Oost wordt steeds energiezuiniger! In de wijk 
is door de bewoners inmiddels € 250.000
geïnvesteerd in onder meer zonnepanelen, vloer- en dakiso-
latie en HR++ glas.
De acties in genoemde producten lopen nog steeds en u 
kunt aan ons uw interesse hierin kenbaar maken.
Uit de in 2017 gehouden enquête bleek ook veel interesse 
in een nieuwe cv installatie en in het vinden van een oplos-
sing voor de slechte staat van de schoorstenen in het oudste 
gedeelte van de wijk.

CV installatie
Het energieteam heeft gedegen onderzoek gedaan naar een 
goede energiezuinige cv ketel voor de wijk tegen een con-
currerende prijs.
Wist u, dat u met een nieuwe cv ketel fors bespaart op het 
verwarmen van uw woning.
dat een nieuwe cv ketel met een gelijkstroompomp alleen 
al minimaal € 100,00 per jaar zuiniger is in het gebruik van 
elektriciteit. Dat een nieuwe cv ketel ook een HR (A label) 
aanduiding heeft voor het verwarmen van warm water; dat         
betekent een besparing van 30 %. dat een nieuwe cv ketel 
met een concentrische dak-doorvoer veiliger is.
Nieuwsgierig geworden? De bewoners die de enquête heb-
ben ingevuld, krijgen automatisch van ons bericht. 
Geen enquête ingevuld en toch geïnteresseerd? Laat het 
ons weten.

Schoorstenen
Een stukje van de wijk wordt ontsierd door soms in slechte 
staat verkerende schoorstenen. De bij de bouw toegepaste 
strengperssteen is gaan schilferen. Inmiddels is met de ge-
meente overleg geweest over welke mogelijkheden voor de 
gemeente acceptabel zijn. Ook hebben wij een regionale 
aannemer benaderd om mee te denken bij het uitwerken 
van diverse oplossingen.
Er komt in het voorjaar een informatieavond. Heeft u in de 
enquête het onderwerp schoorstenen aangegeven, dan 
krijgt u automatisch van ons bericht. Ook voor deze actie 
geldt: geen enquête ingevuld, maar wel geïnteresseerd ? 
Laat het ons weten.

Waarschuwing
Regelmatig zijn er bedrijven in de wijk actief die u benade-
ren om werkzaamheden aan uw woning uit te voeren. Soms 
wordt er veel geld gevraagd voor een klus en de geleverde 
kwaliteit laat nogal eens te wensen over.
Een gewaarschuwd mens telt voor ………………., precies !

En dan nog dit
Veel inwoners van Dieren Noord Oost hebben onlangs een 
brief van de gemeente Rheden ontvangen met als onder-
werp: Besparen op de energierekening van uw woning.
Het Energieteam Verbuursamen vindt het een prima ini-
tiatief van de gemeente om aandacht te vragen voor de 
problematiek van het verduurzamen van de woning om de 
energiekosten te verlagen.
Wij zijn hier al een paar jaar geleden mee gestart en hebben 
inmiddels veel kennis in huis om u advies te kunnen geven 
over vloerisolatie en zonnepanelen. De gevels van de (ou-
dere) woningen in de wijk zijn voorzien van een matige iso-
latie. Wij gaan informatie inwinnen over de mogelijkheden 
en kosten van het isoleren van de aanwezige luchtspouw. 
Wat heel belangrijk is: isoleren is ventileren!!
Winst uit je Woning is een commercieel bedrijf en dit moet 
voor zijn diensten worden betaald. Door u.

Tot slot
De leden van het Energieteam Verbuursamen zijn enthousi-
aste bewoners van Dieren Noord Oost en zij willen de bewo-
ners helpen bij het verduurzamen van de woning.
De gemeente Rheden heeft ons in 2017 met een subsidie 
financieel ondersteund.
Het Energieteam is te bereiken via het emailadres: verbuur-
samen-dieren-no@ziggo.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning 
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VERKOCHT

Actie =Succes!

Verhuisplannen  
in 2018?

www.grotenhuismakelaardij.nl

Lindelaan 10a · Dieren0313 - 450 717

Vraag een gratis waardebepaling aan en maak vrijblijvend 
kennis met ons kantoor. Wij helpen u graag verder!

DiNO wijkgroep “de schoonste 
groene wijk”

Beste buurtbewoners,
Hierbij weer een update van de acties van de werkgroep de 
schoonste groene wijk.

Hondenpoep bestrijding
De poepoverlast is helaas de laatste maanden weer toege-
nomen. Dit komt vermoedelijk door de kortere dagen en 
de gedaalde temperatuur. Dat is erg jammer en we willen 
dus iedereen weer vragen om de poep  netjes op te ruimen 
en hondenbezitters aanspreken die het vergeten of die niet 
door hebben dat hun hond ergens gepoept heeft..
Om het opruimen nog gemakkelijker te maken zullen er de 
aankomende tijd nog meer bakken en dispensers in de wijk 
worden geplaatst. Mocht u als buurtbewoner ook een bak 
willen adopteren dan vernemen wij dat graag.  Deze bakken 
worden dan toegevoegd aan de reeds bestaande bakken. 
De gemeente werkt hier aan mee door u te voorzien van 
een grotere afvalbak zonder dat daar extra kosten voor wor-
den gerekend. Tevens zal de gemeente met u overleggen 
waar u hem graag zou willen laten plaatsen. De gemeente 
plaatst dan de bak en zal u voorzien van de benodigde zak-
ken, sleutels, etc. Ziet u het zitten om een bak te adopteren 
of heeft u nog aanvullende vragen dan vernemen wij dat 
graag per mail:  info@dierennoordoost.nl.  
Wilt u graag meerdere poepzakjes tegelijk?  U kunt een pak-
ketje gratis meenemen bij de Spar.

Bomen
De komende weken wordt er gekeken naar de problemen 
die door verschillende mensen zijn aangegeven. Dit gebeurt 
in het veld samen met de gemeente. Zo gauw er duidelijk-
heid is brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

Wateroverlast
Op de kruising van het 
Nachtegaalspad met 
het fietspad van de 
Harderwijkerweg is 
een straatkolk aange-
legd door de gemeen-
te. Hierdoor is er geen 
wateroverlast meer 
op deze locatie.

Landelijke zwerfvuilactie
Zaterdag 24 maart is weer de landelijk opschoondag. We 
willen graag met zoveel mogelijk mensen de buurt weer 
netjes maken en zwerfvuilvrij. 
Alle benodigde materialen zijn aanwezig, het enige wat 
we nodig hebben zijn handjes. Komt u ons helpen? Zowel 
volwassenen als kinderen zijn van harte welkom. We ver-
zamelen om 10.00 uur bij wijkcentrum de Drieschaar. Daar 
kan men genieten van een kopje koffie of thee en voor de 

kinderen is er ranja. Tijdens de koffie worden de groepen 
ingedeeld waarna we met elkaar tot ca 11.30 uur de wijk in 
trekken om alles netjes schoon te maken.
Hoe meer mensen hoe schoner het wordt en hoe sneller 
het gaat, dus neem je buren of vrienden mee. Na afloop van 
de opruimactie is er nog een kopje koffie met een lekkere 
koek waarna ieder weer zijn eigen weg kan gaan. We hopen 
natuurlijk op veel deelnemers!!
Om niemand te hoeven teleurstellen en om een mooie 
groepsindeling te kunnen maken stellen wij aanmelding erg 
op prijs., Dit kan via info@dierennoordoost.nl.
We hebben onze actie aangemeld bij de landelijk acties, zie 
www.nederlandschoon.nl.

Hartelijke groeten en hopelijk tot 24 maart.

Werkgroep de schoonste groene wijk.

Waar een proactieve houding en uitgebreid 

bedrijfsadvies vanzelfsprekend is

a d m i n i s t r a t i e  -  b e l a s t i n g a d v i e s

0313 - 745 300  |  06 - 52 04 65 64  |  info@grootoonkadvies.nl

Pijnboomhof 23  |  6951 MC  Dieren  |  www.grootoonkadvies.nl
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Verkeersplannen Dieren Noordoost

Bij de start van Ik Buurt Mee in Dieren Noordoost is een enquête 
gehouden onder alle wijkbewoners over het leefklimaat in onze 
wijk. Bewoners gaven aan dat zij het wonen in onze wijk pret-
tig vinden, maar wel hinder ondervinden door te hard rijden en 
(fout) parkeren en gebrek aan handhaving van geldende regels.

Er is een werkgroep gevormd, die een Plan van aanpak heeft 
gemaakt om de door de bewoners aangegeven problemen aan 
te pakken. In januari 2015 heeft deze werkgroep haar Plan van 
Aanpak aan de wethouders Haverkamp en Pos gepresenteerd.

In dit Plan van Aanpak deed de werkgroep de volgende voor-
stellen:
• Handhaving van bestaande woonerven omdat deze een 

veilig verblijfsgebied vormen voor kinderen en volwassenen 
met een maximum snelheid van 15 km/uur en goed geregu-
leerd parkeren (alleen bij P).

• Waar mogelijk en wenselijk overige hofjes omzetten naar 
woonerven om ook daar een veiliger en prettiger woonom-
geving te realiseren.

• Het instellen van een maximum snelheid van 15 km/uur in 
alle hofjes.

• Uniforme voorrangssituaties en –regels in de hele wijk door 
gelijkvormige uitritconstructies voor alle hofjes, waarbij ver-
keer uit de hofjes voorrang moet verlenen aan het verkeer 
op de doorgaande wegen.

• Het instellen van een schoolzone met een maximum snel-
heid van 15 km/uur door in de straat tussen de scholen een 
woonerf in te stellen

• Een maximum snelheid van 30 km/uur op de doorgaande 
wegen in combinatie met snelheid remmende maatregelen, 
zodat ook daadwerkelijk niet harder gereden kan worden dan 
30 km/uur. Waar mogelijk wegverspringingen en –versmallin-
gen zo nodig in combinatie met fietsersvriendelijke drempels.

• Betere oversteekbaarheid van de Cederlaan ter hoogte van 
de Vlashegge/Breukinklaan.

• Versmalling van het oostelijk deel van de Meidoornlaan ten-
einde deze ‘racebaan’ op te heffen.

• Duidelijker voorrangsregels voor fietsers op de rotonde Har-
derwijkerweg/Cederlaan

• Snelheidsbeperking van 30 km/uur op de Imboslaan
• Overzichtelijker fietsdoorsteek in de Breukinklaan
• Snelheidsremmende maatregelen op het Priesnitzpad
• Extra parkeergebieden in de nabijheid van de Sparrenhof en 

de Pijnboomhof
• Strengere handhaving van snelheids- en parkeerregels (APV)

De werkgroep heeft - na een buitengewoon stroperig en moei-
zaam proces met de gemeente – een aantal van bovengenoem-
de voorstellen gehonoreerd gekregen in de gemeentelijke plan-
nen zoals die uiteindelijk in november 2017 in de Drieschaar zijn 
gepresenteerd. Het heeft erg veel moeite en tijd gekost om de 
gemeente te bewegen tot een aantal maatregelen.
Het resultaat kunt u zien op de gemeentelijke tekeningen, die 
hier zijn afgedrukt. U kunt ze desgewenst in groot formaat bekij-

ken op de website van de gemeente Rheden:  www.rheden.nl.
De benodigde verkeersbesluiten zijn inmiddels gepubliceerd in 
de Staatscourant. De uitvoering van de plannen staat gepland 
voor eind 2018.
De gemeente is niet bereid gebleken de parkeeroverlast in Die-
ren Noordoost aan te pakken. Ook het handhaven van de regels 
stuit op veel weerstand bij de gemeente. Dat is jammer, want in 
de bewoners enquête van 2014 is het aanpakken van deze twee 
problemen  als nadrukkelijke wens naar voren gekomen.
Dit neemt niet weg dat, mede dankzij de vasthoudendheid van 
de werkgroep verkeer van Ik Buurt Mee toch een flink aantal 
maatregelen zal worden genomen die de veiligheid in de wijk 
ten goede komen.Dieren	Noordoost	–	Breukinklaan:	
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Dieren	Noordoost	–	oostelijk	deel:	

Dieren	Noordoost	–	westelijk	deel:	
	

	

	

Dieren	Noordoost	–	oostelijk	deel:	

Dieren	Noordoost	–	westelijk	deel:	
	

	

Dieren Noordoost – oostelijk deel:

Dieren Noordoost – westelijk deel:
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In Dieren Noord Oost be-
staat al ruim 10 jaar een 
buurtpreventieteam. In de 
beginjaren was er hoofdza-

kelijk een persoonlijk contact tussen wijkbewoners en de buurt-
contactpersonen. 
De wijk had een vaste wijkagent die alle ins en outs van de wijk 
kende. We kregen de nodige informatie over woninginbraken, 
diefstal van auto’s/fietsen ed., vernielingen en meldingen over-
last jeugd.

In 2014 is op verzoek van de gemeente Rheden, in overleg met 
de politie en de werkgroep buurtpreventie van het Wijkplatform 
DiNO, een pilot voor onze wijk opgezet om de communicatie 
moderner te maken.
Dringende communicatie gaat sinds het voorjaar van 2015 dan 
ook via WhatsApp.

Inmiddels hebben zich ruim 120 bewoners van Dieren Noord 
Oost aangemeld voor de WhatsApp groepen.
Er zijn regels voor het gebruik van WhatsApp en deze worden 
goed nageleefd. Wilt u meer weten over de Buurtpreventie 
WhatsApp of wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar buurt-
preventie@dierennoordoost.nl  en één van de wijkcoördinato-
ren zal u verder informeren.

Tot het voorjaar van 2017 maakten de gemeente en de politie 
deel uit van de WhatsApp groep. De inzichten en het beleid zijn 
gewijzigd en dat heeft ertoe geleid dat deze twee partijen geen 
actief deelnemer meer zijn binnen het WhatsApp communi-
catiesysteem. De handleiding voor het gebruik van WhatsApp 
(elke deelnemer heeft deze handleiding) zal op een aantal pun-
ten worden herschreven.

Tijdens de laatste algemene vergadering van het Wijkplatform, 
hebben drie nieuwe (wijk)agenten zich voorgesteld en de nodige 
informatie verstrekt over de nieuwe werkwijze van Politie IJssel-
waarden, waar Dieren een onderdeel van is. U kunt meer lezen 
op: Politie meer wijkgericht – veilig leven en wonen gemeente 
Rheden en Kent u de wijkagent in uw buurt? – Rheden nieuws.

Informatie in detail van de wijk over bijv. woninginbraken ed. 
krijgen wij niet meer. Het is wel goed te vermelden dat Dieren 
Noord Oost een veilige buurt is, alleen de meldingen over over-
last jeugd zijn wel een aandachtspunt bij de diverse instanties.

Inmiddels zijn er in de ons omringende dorpen en wijken ook 
WhatsApp groepen buurtpreven-
tie opgestart. Deze buurten zijn 
duidelijk te herkennen aan het 
WhatsApp bord, zoals ook in onze 
wijk is geplaatst. Het Wijkplatform 
– Buurtpreventie ziet samenwer-
king en een eventuele koppeling 
in de communicatie als een ver-
volgstap naar een nog veiliger om-
geving.

	

Schilderen	met	plezier	in	CASA	–D	

Concept	Art	Store	Atelier-	Dieren	

Lessen	en	workshops	voor	alle	leeftijden.	

www.hettycreeert.nl	

Info:	Hetty	Smit,	Piersonstraat	3,	Postnl	gebouw	Dieren	

Tel.06	27336055-	0313	416706		E:		info@hettycreeert.nl	



9

Aanmeldformulier WhatsApp buurtpreventie Dieren Noord Oost

Naam + Voorletters: 
 
Adres: 
 
Postcode /plaats: 
 
Telefoonnummer Mobiel: 
 
Telefoonnummer Thuis: 
 
Geboortedatum: 
 
E-mailadres: 
 
Handtekening:
En akkoord met de spelregels
 

Dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat van Wijkplatform Dieren Noord Oost aan de Meidoornlaan 116 
bij dhr. D. van Beveren. 

Spelregels WhatsAppgroep:
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Dieren Noord Oost.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
 – S = Signaleer
 – A = Alarmeer 112
 – A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
 – R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 
 De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
 Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 
 meldingen.
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens 
 het besturen van een voertuig.
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, 
 wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte 
 en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
10. Uitwisseling van (niet spoedeisende) berichten gebeurd via de Facebookgroep.
11. Mededelingen worden door de wijkcoördinatoren gedaan via de Facebookpagina/groep en het Twitteraccount. 
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Burendag 22 september 2018 

In september 2017 hebben we in onze wijk uitgebreid aandacht 
besteed aan het 40-jarig bestaan van Dieren Noordoost. Veel 
activiteiten zijn door de bewoners erg gewaardeerd en kenden 
een behoorlijk aantal deelnemers. Het slotfeest van de Spar 
werd gehouden op de landelijke burendag en werd door hon-
derden wijkbewoners bezocht.

Op basis van het succes van het jaarfeest 2017 wordt gekeken 
welke onderdelen succesvol genoeg zijn om opnieuw te organi-
seren op vrijdagmiddag en – avond 21 september en de gehele 
zaterdag 22 september.

Gedacht wordt aan een wijk- en/of rommelmarkt, een filmvoor-
stelling voor de kleintjes, kinderspelen met medewerking van de 
scholen, een kunstroute, een klaverjastoernooi, een bridgetoer-
nooi, een fototentoonstelling en een eindfeest bij de Spar.

Er is door wijkplatform DiNO, wijkcentrum de Drieschaar, de 
Spar en enkele wijkbewoners een gezamenlijke commissie ge-
vormd die de activiteiten van de burendag 2018 gaat voorberei-
den en organiseren. Scholen en anderen die mee willen helpen 
zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de organisatie.

Maandag 26 februari komt de commissie burendag om 19.30 
uur weer bijeen in de Drieschaar om de plannen verder uit te 
werken en vorm te geven. Hebt u ideeën en/of wilt u meehel-
pen om de burendag 2018 te organiseren, dan bent u van harte 
welkom.

	

Speelstoet Dieren

Vanaf 1 November 2017 zal Speelstoet zich vestigen in ‘het Duy-
nhuis’ aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren. 
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur bent u van harte 
welkom om speelgoed in te leveren.

Vanaf januari 2018 zal Speelstoet maandelijks uitgiftes verzor-
gen vanuit ‘het Duynhuis’. 
Kinderen zijn van harte welkom om gratis speelgoed uit te zoe-
ken op vertoon van een Gelrepas of een doorverwijzing van een 
officiële instantie.
Voor ons jaaroverzicht & tijden verwijzen we u door naar onze 
website www.speelstoet.nl. Bij Speelstoet kunnen kinderen uit 
gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, 3 keer per 
jaar gratis speelgoed uitzoeken. 
Siza, zorgorganisatie voor mensen met een beperking, is sinds 
de oprichting bij Speelstoet betrokken.
Cliënten van Siza beheren het  innamepunt.

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor 30+ 
 

 

In wijkcentrum “De Drieschaar” 
Meidoornlaan 197, Dieren-Noordoost 

 
ZATERDAG 10 maart 2018 

 

    
 

Met medewerking van discotheek “SwingTime” 
van 20.30 uur – 00.30 uur. 
Toegang: gratis 
I.v.m. de beperkte capaciteit van 80 personen, 
graag kaarten van tevoren halen op maandag- en 
donderdagavond van 20.00 – 23.00 uur in De 
Drieschaar of bij de Spar tijdens de openingsuren. 
Zonder kaart géén toegang. 
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Spar M&M 

Wat vliegt de tijd! Al weer ruim 4 jaar geleden zijn Miranda en ik 
het avontuur aangegaan met de Spar buurtsupermarkt in Dieren 
Noordoost. Met mooie plannen zijn we op 6 januari 2014 van 
start gegaan om de winkel weer haar oude glans van weleer te-
rug te kunnen geven. En nu, 4 jaar later, staat er weer een prach-
tige moderne buurtsupermarkt waar je alles kan vinden voor je 
snelle dagelijkse boodschap. We zijn enorm trots op de winkel!

Natuurlijk doen we nog veel meer dan alleen de boodschap van 
de dag aanbieden. Sinds onze start hebben we tal van diensten 
kunnen toevoegen aan de winkel. En ook bij de vele festiviteiten 
in en rond de buurt konden we aanwezig zijn. Na vier jaar werken 
in Dieren Noordoost kunnen we niet anders zeggen dan dat het 
ons uitstekend bevalt. En gelukkig draait de winkel ook aanzien-
lijk beter dan vlak na de overname in 2014. Een fantastische be-
loning voor het harde en lange werken en een hele dikke pluim 
voor het team wat ons daar iedere dag mee helpt! Als kers op de 
taart zijn we afgelopen jaar doorgedrongen tot de finale van de 
“Sparspelen” met als eindresultaat een zeer verdienstelijke 3de 
plaats! Natuurlijk blijven we, waar dat mogelijk en gewenst is, 
de winkel verbeteren of zaken toevoegen om zo een nog com-
pletere en fijnere winkel neer te kunnen zetten! Ook zullen we 
binnenkort weer starten met aansprekende acties voor de dage-
lijkse verse boodschappen. Ook onze topbakker Paul Koenen en 
onze groenteleverancier zullen hieraan meedoen! Kijk daarom 
voor al onze lokale acties op facebook, Spar Martin & Miranda!

En… vanaf 26 maart zullen we de deuren van onze winkel op de 
doordeweekse dagen (maandag tot en met donderdag) nog een 
uurtje langer open houden: maandag tot en met donderdag van 
07:30 – 19:00, vrijdag van 07:30 tot 20:00, zaterdag van 07:30 tot 
18:00 en de zondag va 12:00 tot 18:00. 
Op deze manier kunnen we de buurt van nog meer winkelgemak 
voorzien tijdens de zomertijd.
Vanaf 30 oktober zullen we de openingstijden weer terugzetten 
zoals ze nu zijn. Ook gaan we weer kijken wat we kunnen organi-
seren met burendag want het BBQ feest van afgelopen jaar was 
een daverend succes! Wat een opkomst en wat een gezelligheid! 
Dat zal moeilijk te overtreffen zijn, maar we gaan daar eens even 
goed naar kijken! 

We hebben d’r zin in! Tot snel!

Martin, Miranda en het Sparteam!

 

Co Hoetink 

Vloerbedekking – gordijnen – trapbekleding 
 

www.cohoetink.nl 
   
Co Hoetink│M 06 46 43 25 11│E cohoetink@upcmail.nl 
 

    GESPECIALISEERD  IN 
    P.V.C       vloeren 
    Laminaat   vloeren  
    Vloerbedekking   
    Trapbekleding 
    Raamdecoratie                                             
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SPAR Eijkman
Cederlaan 25, 6951 MN Dieren
Tel. (0313) 422 245, E-mail: eijkman@despar.info

gewijzigde 
openingstijden

• maandag 07:30 - 20:00 uur

• dinsdag 07:30 - 20:00 uur

• woensdag 07:30 - 20:00 uur

• donderdag 07:30 - 20:00 uur

• vrijdag 07:30 - 20:00 uur

• zaterdag 07:30 - 18:00  uur

• zondag 12:00 - 18:00 uur 

jouw SPAR is nóg langer open! 
van 26 maart t/m 29 oktober 2018:


