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Beste buurtbewoner,

om ervoor te zorgen dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meld u dan aan voor een van de werkgroepen (zie
overzicht op pagina 3 van deze wijkkrant) of het bestuur, of
kom eens langs op een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar.
DiNO-bijeenkomsten worden eens per twee maanden gehouden op donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum De
Drieschaar. Het vergaderschema staat op onze website www.
dierennoordoost.nl.

Voor u ligt het winternummer van de Wijkkrant van DiNO,
een nieuw seizoen vol activiteiten in onze wijk staat voor de
deur. In deze wijkkrant informeren wij u daarover. Wij wensen
u veel leesplezier.
Dieren Noord Oost bestaat 40 jaar
Onze wijk bestaat dit jaar 40 jaar. Dat willen de bewoners niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Drieschaar, DiNO, de Spar, het
Filmhuis Dieren en enthousiaste buurtbewoners gaan daarmee aan de slag. Op bladzijde 2 van deze krant leest u meer
over de plannen die in voorbereiding zijn en die zullen uitmonden in een feestweek van 16 t/m 23 september.
In mei komt het jubileumnummer van deze wijkkrant uit die
geheel in het teken zal staan van Dieren Noord Oost 40 jaar.
Hebt u leuke kopij en/of foto’s voor deze jubileumkrant?
Graag opsturen naar info@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

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, Buurtpreventie en het Energieteam
wordt gewerkt aan verbetering van de
communicatie, de verkeersveiligheid, het
schoonhouden van de wijk, het onderhoud
van het groen, het voorkomen van criminaliteit, inbraak en vandalisme en het gezamenlijk inkopen van energiebesparende
maatregelen. Dit jaar zijn er bovendien de
projectgroepen die ‘Dieren N.O. 40jaar’ en
‘De Schoonste Wijk van Nederland’ organiseren.
Wilt u ook meedenken en meehelpen
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Feestweek wijkjubileum krijgt vorm

dag voor de kinderen. Of bij het verspreiden van flyers in de
wijk. Vele handen maken licht werk. En het is net zo gezellig!

De afgelopen weken is de werkgroep Dino40 druk geweest
met het vormgeven van het jubileum van onze wijk. We
gaan vieren dat in 1977 de eerste huizen in Dieren Noordoost zijn opgeleverd. Onze wijk bestaat 40 jaar! De werkgroep organiseert in september 2017 een feestweek. Van
zaterdag 16 september tot en met zaterdag 23 september
worden verschillende activiteiten in de wijk georganiseerd.
De nadruk ligt op activiteiten in en rond de Drieschaar en bij
de Spar, onze buurtsuper. Eigenaar Martin Eijkman van de
Spar biedt op zaterdagavond 23 september de afsluitende
activiteit aan. Hoewel we nog even voor ons houden waar
deze finale uit bestaat, beloven we dat het een unieke gebeurtenis zal zijn.

Aftrap jubileumjaar
Natuurlijk kunt u zelf ook een activiteit organiseren. Samen
met wijkbewoners of buren. Het mag een activiteit zijn voor
de hele wijk, of alleen voor uw straat of hofje. In dat kader is het goed om te weten dat het zaterdag 23 september
ook nog eens landelijke burendag is. Houdt alleen de avond
vrij voor de afsluitende wijkactiviteit van de Spar….Hebt u
ideeen? Neem dan contact op met de werkgroep.
Zo geeft de werkgroep Groen van het wijkplatform tijdens
haar opschoonactie extra aandacht aan het jubileumjaar.
In overleg met de werkgroep Dino40 wordt dat de officiële
aftrap van ons jubileumjaar. De opschoonactie vindt plaats
tijdens de landelijks opschoondag op 25 maart.

Wat gaan we doen
We starten de feestweek op zaterdag 16 september met
een wijkmarkt in en rond de Drieschaar. Er is een kleedjesmarkt voor kinderen, een hobbymarkt waar wijkbewoners
hun talenten kunnen tonen en er zijn informatieve kramen
voor ondernemers uit de wijk, voor verenigingen en clubjes
van de Drieschaar en voor andere organisaties die actief zijn
in de wijk.

Tot slot
De werkgroep Dino40 heeft speciaal voor het jubileum een
website gemaakt: www.dino40.nl voor onze contactgegevens en het programma van activiteiten. Voor het laatste
nieuws zijn we te vinden op facebook: https://www.facebook.com/werkgroepdino40/ (of zoek naar dino40). Ons emailadres is info@dino40.nl
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en like ons op Facebook. Om zo veel mogelijk mensen in de wijk te bereiken
vragen wij u om uw facebookvrienden uit Dieren Noordoost
uit te nodigen onze pagina leuk te vinden. Zo blijven ook zij
geïnformeerd

Andere activiteiten die in de planning staan om die week
een plaatsje te krijgen zijn:
- een reünie voor de eerste bewoners
- een foto-expositie
- een fotowedstrijd over de wijk anno 2017
- het planten van een jubileumboom
- een spelletjesmiddag voor de kinderen van de beide
scholen in de wijk
- een puzzel-/speurtocht door de wijk
- een bridgetoernooi voor wijkbewoners
- Kunstroute “Kunst bij de Buren”
- filmvoorstellingen.

De werkgroep
Tineke Stokreef, Sara Courbois, Martin Eijkman, Wil Roelofs,
Astrid Elsendoor, Jos Meerssman en Floris van Setten.

Filmhuis Dieren
Wist u dat het Filmhuis Dieren zijn oorsprong vindt in de
Drieschaar? Deze activiteit is in ons wijkgebouw gestart en
pas jaren later verhuisd naar een andere locatie. Het Filmhuis denkt met plezier terug aan de startperiode en draagt
graag een steentje bij aan de feestweek. Zij verzorgen de
openlucht filmvoorstellingen.
Foto-expositie
Voor de foto-expositie zijn we op zoek naar oude foto’s.
Hebt u ze digitaal? Dan kunt u ons de foto’s toesturen via
onze website: http://www.dino40.nl/fotoupload. Hebt u ze
niet digitaal? Scan de foto of maak een foto met uw telefoon…

Overhandiging sleutel aan eerste bewoner

Wat kunt u nog meer doen
U kunt de werkgroep ondersteunen. Door mee te helpen
bij de organisatie van één van de hierboven genoemde activiteiten. Ook voor de uitvoering van de activiteiten hebben we mensen nodig.. Bijvoorbeeld bij de spelletjesmid-

Wijkcentrum De Drieschaar en basisschool ‘t Schaddeveld
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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:
•
Wijkplatform DiNO
Website
- Secretariaat
Daaf van Beveren
		 (w.o. digitale nieuwsbrief en website)		
- Buurtpreventie/handhaving
Jos Boon
		 (w.o. Whatsapp-waarschuwingssysteem)		
- Groen & woonomgeving
Sara Courbois
- De Schoonste wijk van NL
Ellen van de Beek
- Dieren N.O. hondenpoepvrij
Elly Bosman
- Communicatie
René Schoneveld
		 (w.o. wijkkrant)
- Energieteam Verbuursamen
Jos Boon
- 40 jaar Dieren Noord Oost
Jos Meerssman
				
•
DiNO/Ik-Buurt-Mee
- Verkeer
René Schoneveld
•
Kunst in de buurt
Website
			
Hetty Smit
				
•
Drieschaar
- Ruimtes huren/bespreken
Astrid Elsendoorn-de Vries
- Activiteiten aanmelden
Tineke Stofreef
- Bardiensten aanbieden
Jaap Peters
•
Buurtgastheer Gemeente Rheden
Tim van den Bor
				
•
Krachtcoach/Buurtcoach
Dorette van Lieshout
				
•
Wijkagent
Loes Ruitenbeek
				

Te bereiken via:
www.dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
0313-427730
info@dierennoordoost.nl
of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl
josmeerssman@multi-interim.nl
06-30455546
info@dierennoordoost.nl
www.kunstbijdeburen.nl
h.smit7@gmail.com
0313-416706
0313-438584		
0313-427444
06-36297375
t.vandenbor@rheden.nl
026-4976911
dvlieshout@radaruitvoering.nl
06-11599083
0900-8844
loes.ruitenbeek@politie.nl

administratie - belastingadvies

Waar een proactieve houding en uitgebreid
bedrijfsadvies vanzelfsprekend is

Pijnboomhof 23 | 6951 MC Dieren | www.grootoonkadvies.nl
0313 - 745 300 | 06 - 52 04 65 64 | info@grootoonkadvies.nl
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Winterbeelden van Dieren Noord Oost en omgeving
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CH
Co Hoetink

vloerbedekking - gordijnen - trapbekleding

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

Uw trap gestoffeerd
inclusief tapijt (13 treden)

Û

250,00

ook gespecialiseerd in p.v.c
en laminaat vloeren
Gratis advies aan huis
Verbuursamen Energieteam

U kunt informatie over het Energieteam Verbuursamen teruglezen in de wijkkranten van DiNO
van november 2015 en oktober 2016.

Wanneer u dit artikel leest, is het Energieteam gestart met de
tweede enquêteronde in onze wijk. Nu worden alle 930 woningen bezocht, dus alle huur- en koopwoningen in Dieren Noord
Oost. Een team van vier studenten gaat samen met de leden van
het Energieteam middels deze enquête inventariseren waaraan
behoefte is bij de bewoners als het gaat om energiebesparende
maatregelen voor de eigen woning.
Tot nu toe is er via het Energieteam Verbuursamen, voor ca. €
165.000,00 geïnvesteerd in de wijk aan energiebesparende
maatregelen.
Heeft u de enquête gemist of is deze niet bij u opgehaald, geef
ons dan even een reactie via het emailadres verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl.

Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het ver
verduurzamen van hun woning
Emailadres:
verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl
Telefoon:0313-420492
We zijn ook te volgen via Facebook: Verbuursamen Dieren
Noord-Oost
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Dieren Noord Oost in 1974 voordat er huizen werden gebouwd
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Financieel overzicht DiNO 2016
Inkomsten
Subsidie gem. Rheden		
Advertenties			
Donaties			
Totaal inkomsten :		

1.000,-938,-189,50 +

De Plusbus Rheden Rozendaal groeit

2.127,50

Wij zoeken daarom vrijwilligers

Uitgaven
Kosten rekening ABN AMRO
Kosten bestuur			
Consumpties Drieschaar
Representatiekosten		
Kosten nieuwsbrieven		
Kosten buren voor Buren

voor de functie van:

Chauffeur

213,21
597,63
235,25
504,36
750,98
65,-- +

Totaal uitgaven :		

2.366,43-

Saldo 2016			

-/- 238,93

De Plusbus vervoert tegen betaling inwoners ouder dan 55
of mensen die een handicap hebben naar bestemmingen in
de genoemde gemeenten en naar aangrenzende gemeenten. Benodigd: Rijbewijs B en een hulpvaardige instelling.
Meer weten?: www.plusbusrhedenrozendaal.nl
Inlichtingen via het Meldpunt voor Vrijwillige Thuishulp en
Mantelzorg MvT:026-3707070 of via Tom Couwenhoven:
026-3646048 of laat je naam en telefoonnummer achter op:
chauffeurs@plusbusrhedenrozendaal.nl

Beweegcoach geeft gratis advies

Bijna iedereen weet het: regelmatig bewegen en gezond eten
is belangrijk om je fit te voelen en ziektes tegen te gaan! Inactiviteit is een risicofactor voor diverse chronische ziekten. De
gemeente Rheden en zorgprofessionals in Dieren bundelen
hun krachten om mensen nog meer te ondersteunen bij het
verkrijgen en behouden van een gezonde en actieve leefstijl.
Ja zeggen is ook ja doen!

de stok achter de deur, helpt bij het zoeken naar beweegmaatjes en gaat indien gewenst de eerste keer mee naar de gekozen beweegactiviteit.
Ook kunt u zelf besluiten om een afspraak te maken met de
beweegcoach. Neem contact op met de beweegcoach voor
een gratis persoonlijk begeleidingstraject: 06-24167136 of
h.vanvalburg@rheden.nl. Samenwerkingspartners van de
Beweegcoach zijn naast bovengenoemde praktijken: Yorbody fysiotherapie, De Juiste Lijn, Voeding en Zo, praktijk voor
Ergotherapie Dieren e.o., sociaal wijkteam Dieren, krachtcoach Dieren Radar en Huisartsengroep Hagenau.

Per 1 oktober start de pilot Beweegcoach gemeente Rheden.
Twee Beweegcoaches gaan spreekuur houden in Dieren. Zij
zullen op maandag bij Fysioplein 9 en op dinsdag bij Fysiotherapie Het Centrum aanwezig zijn. Na een behandeling bij
een therapeut of consult bij de
huisarts of praktijkondersteuners kunt u het advies krijgen
om contact op te nemen met de
beweegcoach. Dit om in beweging te komen en/of om ervoor
te zorgen dat herwonnen belastbaarheid ook in de toekomst
kan worden behouden. De beweegcoach is op de hoogte van
de diverse mogelijkheden op
sportgebied. Zij zal samen met
u op zoek gaan naar de voor uw
omstandigheden optimale beweegactiviteit. Wat kunt u verder nog verwachten van de beweegcoach? De beweegcoach is
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Activiteiten wijkcentrum “De Drieschaar”

Op zaterdag 8 april a.s. vindt er weer een gezellige rommelmarkt plaats. Ook deze keer wordt de rommelmarkt gecombineerd met een hobbybeurs. Welke creatieveling vindt het
leuk om zijn of haar hobby te laten zien?
Natuurlijk kunt u deze dag terecht voor o.a. leuke, betaalbare cadeautjes voor de komende feestdagen of een aanvulling op uw verzameling. De markt wordt gehouden van
10.00 tot 15.00 uur.
Er zijn nog tafels te huur; de prijs bedraagt Euro 4,- per tafel.
Voor kinderen zijn er geen kosten aan verbonden.
Grote meubelen, bankstellen en partijhandel zijn niet toegestaan.
Voor reservering van een tafel kunt u contact
opnemen met:
Tineke Stokreef, tel. 0313-427444 of Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584.
Op donderdag 27 april a.s. vindt ons “Oranjefeest” plaats met o.a. spelletjes voor de kinderen. Ook discotheek “Swing Time” is wederom
van de partij.

Spar Martin & Miranda zal vanaf donderdag 2 maart een grondige verbouwing ondergaan.
Vanaf 16 maart zal de compleet vernieuwde winkel weer de deuren openen!
Houd het verbouwingsnieuws op Facebook of in de winkel in de gaten voor de laatste updates!
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Mantelzorgcafé’s in Dieren

Is uw partner of kind gehandicapt of langdurig ziek? Zorgt u voor
uw hulpbehoevende ouder(s)? Of geeft u intensieve ondersteuning aan een familielid, vriend of buur? Dan hoort u bij de grote
groep mensen die mantelzorg verlenen.
Voor een ander zorgen kan heel bevredigend, liefdevol en inspirerend zijn, maar het kan ook veel energie vragen.
Het MVT (loket voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp) organiseert voor u mantelzorgcafé’s in samenwerking met Innoforte,
locatie ‘t Prieel en Attent zorg en behandeling. Zo kunnen er op
verschillende plaatsen in de gemeente bijeenkomsten worden
verzorgd.

De overige data voor 2017:
4 april
20 juni
26 september
Tijdstip: van 10.00 - 11.30
De onderwerpen voor deze bijeenkomsten staan nog niet vast.
Maar houdt u daarvoor de website www.mvtrheden.nl, de facebookpagina van MVT Rheden of de krant in de gaten. Ook kunt
u contact opnemen met het MVT tel: 026 370 70 70. Het mailadres van MVT is: info@mvtrheden.nl.
In Velp, in ‘t Prieel, Graaf Ottostraat 30d en in Rheden, Bezoekerscentrum Veluwezoom worden ook mantelzorgcafé ‘s gehouden. Voor informatie over data en onderwerpen kunt u ook
terecht bij het MVT.

Mantelzorgcafé‘s zijn bijeenkomsten van en voor mantelzorgers.
Even los zijn van de zorg, in een ontspannen sfeer andere mantelzorgers ontmoeten. In het mantelzorgcafé kunt u ervaringen
en emoties delen, maar u kunt ook informatie krijgen die van
belang kan zijn bij uw taak als mantelzorger.
Waar en wanneer?
Dieren
Locatie Intermezzo, Harderwijkerweg 1
Het eerste café van 2017 wordt gehouden op 21 februari van
10.00 - 11.30.
Onderwerp: veiligheid in en om het huis, met medewerking van
de politie.

Aanmelden
Aanmelden is niet verplicht, maar i.v.m. de organisatie wel erg
prettig. Dit kan voor alle bijeenkomsten via MVT. op werkdagen
van 9.30 - 11.30. Aan het bezoeken van de mantelzorgcafé‘s zijn
geen kosten verbonden.

gebr. RIJNEVELD b.v.

Hoveniers met passie

Vervoer en/of vervangende opvang
Mocht de opvang voor de thuissituatie of het vervoer voor u een
probleem zijn, dan kunt u ook contact opnemen met het MVT.

Sinds
1980

Groen maakt gelukkig!
Wilt u dit jaar genieten van uw tuin?
Wij komen graag bij u langs
voor een vrijblijvend advies of offerte.

KUNST BIJ DE BUREN
In de wijk Dieren Noordoost wordt op
zaterdag 23 september 2017 voor de
derde keer, een kunstroute georganiseerd.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak:
0313-427288 info@rijneveld.nl
Edyweg 25 Spankeren

Oproep aan alle (vrijetijds) kunstenaars uit deze buurt om hun
voordeur open te zetten tussen 12.00 en 17.00 uur.
Verschillende kunstvormen zijn mogelijk: tekenen, schilderen,
beeldhouwen, fotografie en muziek.
Het is de bedoeling om bij een breder publiek interesse op te
wekken voor kunst.
Herman van de Wal en Hetty Smit zoeken nog 2 enthousiaste
meedenkers om te helpen bij de organisatie..

facebook.com/gebroeders.rijneveld

Aanmelden voor 1 maart bij h.smit7@gmail.com of tel: 0313416706

10

Schoonste wijk van Nederland

hun viervoeter opruimt. Haar uitdaging: hoe krijgen we die laatste 10 % (schatting) over de streep?
We zijn van plan om in april alle honden bezitters uit te nodigen
met de vraag hoe zij denken een hondenpoep vrij Dieren Noord
Oost te bereiken. Wij als werkgroep hebben daar allerlei ideeën
over en willen die graag delen met onze medestanders.
Als je de werkgroep wilt komen versterken ben je van harte welkom! .Stuur even een mailtje naar DiNO via info@dierennoordoost.nl met je persoonlijke gegevens.
In ieder geval tot 25 maart , als de schoonste wijk van Nederland
geboren gaat worden.

We zijn onderweg !!
De eerste bijeenkomst is geweest,
Met een aantal buurtbewoners hebben we een planning gemaakt om ons doel te bereiken. Een aantal zaken kunnen we
nog niet verklappen: het moet nog een verrassing blijven voor
de wijk!
Wat wel naar buiten kan is de datum. 25 maart, de dag van de
zwerfvuilactie, wordt het startmoment voor De Schoonste Wijk
van Nederland. Want wat is mooier dan starten met een schone
wijk bij wijze van nulmeting?
We gaan dit op een robuuste manier communiceren zodat het
niemand kan ontgaan. Ook alle gasten zullen weten dat ze na 25
maart de schoonste wijk van Nederland bezoeken.
Ellen van Beek is bewoonster van Dieren Noord Oost en trekker
van deze activiteit.

Schilderen met plezier in CASA –D
Concept Art Store Atelier- Dieren
Lessen en workshops voor alle leeftijden.
www.hettycreeert.nl

Voor het andere onderdeel de Hondenpoep gaat Elly Bosman
zich sterk maken. Zij heeft zelf een hond en weet dat het over
overgrote deel van de baasjes in de wijk de grote boodschappen van

Info: Hetty Smit, Piersonstraat 3, Postnl gebouw Dieren
Tel.06 27336055- 0313 416706 E: info@hettycreeert.nl
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Affiche, hangt u dit ook voor uw raam?
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