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Beste buurtbewoner,

In dit winternummer van de Wijkkrant van DiNO is er
aandacht voor alle werkgroepen van DiNO: Buurtpreventie, Verkeer, Energieteam en Schoonste Groene
Wijk. Het ombouwen van onze wijk naar 30/15 km per
uur is in volle gang en ook wordt er op gebied van
groen van alles aangepakt. De Drieschaar laat weer
van zich horen met activiteiten en het installeren van
een AED-defibrillator. Er wordt weer een kunstroute
georganiseerd. Martin & Miranda vieren hun eerste lustrum in de vernieuwde Spar-buurtwinkel.
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Bewoners van de Imboslaan zijn nog steeds druk bezig
om de overlast door de afsluiting van de Kanaalweg te
verminderen. Er zijn procedures aangespannen, er is
overleg gevoerd en er is ingesproken in de gemeenteraad. Gemeente en provincie zijn moeilijk in beweging
te krijgen en burgers vinden nauwelijks gehoor.

wijkcentrum De Drieschaar. Het vergaderschema staat
op onze website www.dierennoordoost.nl. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 21 maart en 16 mei.

DiNO volgt de herinrichting van onze wijk en de verkeerssituatie op de Imboslaan als gevolg van de afsluiting van de Kanaalweg op de voet en is bezig met
de aanpassingen in de organisatie van buurtpreventie/
WhatsApp. De acties tegen de overlast van hondenpoep worden onverminderd voortgezet.

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

Oliebollen eten in de Vlierhof
De zomerbarbecue in de Vlierhof is zo goed bevallen
dat nu ook Oudjaar werd gevierd met oliebollen.

Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt DiNO
is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk.
In de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Schoonste Groene Wijk, 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.
Wilt u ook meedenken en meehelpen 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 2 van deze wijkkrant) of het bestuur, of
schuif eens aan bij een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. DiNO-bijeenkomsten worden in de oneven
maanden gehouden op donderdagavond 19.30 uur in
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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
dino@dierennoordoost.nl
(w.o. digitale nieuwsbrief)		
0313-427730
Buurtpreventie/handhaving
Guido Hartkamp 		
(w.o. Whatsapp)
Jos Boon
buurtpreventie@dierennoordoost.nl
Schoonste Groene Wijk
Guido Hartkamp		
			
Ellen van de Beek
			
Elly Bosman
dino@dierennoordoost.nl
Communicatie(w.o.wijkkrant)
René Schoneveld
dino@dierennoordoost.nl
Website
Floris van Setten
dino@dierennoordoost.nl
Energieteam Verbuursamen
Fred Haandrikman
			
Jos Boon
verbuursamen@dierennoordoost.nl
•
DiNO/Ik-Buurt-Mee
Verkeer
Jos Boon
			
René Schoneveld
dino@dierennoordoost.nl
Omleiding Imboslaan
Hetty Smit
dino@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 Stokreef
0313-427444
Bardiensten aanbieden
Jaap Peters
06-36297375
•
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
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 of een projectgroep op te starten
•
Inlichtingen en aanmelden bij Daaf van Beveren, tel: 427730, email: dino@dierennoordoost.nl
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Beste buurtbewoner,

Bent u geïnteresseerd geraakt en/of wilt u lid worden?
Stuur een mail naar buurtpreventie@dierennoordoost.
nl en wij zullen u het aanmeldformulier toesturen.
Werkgroep Buurtpreventie Dieren Noordoost.

Beste buurtbewoners Dieren Noordoost,
De afgelopen maanden is er uitvoerig gekeken naar
de huidige spelregels voor de buurtpreventie en de
WhatsApp. Zoals eerder gemeld, hebben de gemeente
en de politie zich terug getrokken uit de Buurtpreventie
Dieren Noordoost. Hierdoor zijn de spelregels veranderd. Wij hebben een bijeenkomst gehouden voor alle
deelnemers aan de buurtpreventie. Deze vond plaats
op donderdag 11 oktober en daar zijn veel goede ideeën ontstaan en besproken. Wij zullen naar aanleiding
van deze actieve, positieve en gezellige bijeenkomst de
aankomende maanden aan de slag gaan met het aanpassen van onze WhatsApp informatiefolder.
Een van de vele onderwerpen die besproken zijn, is het
SAAR principe.
SAAR-principe:
Signaleren van een verdachte situatie.
Alarmeren: de politie bellen (112)
Appen in de whatsappgroep en dan eventueel
Reageren naar de verdachte persoon.
Daarnaast is er uitgebreid gesproken over het melden
van een eventuele verdachte situatie in de vorm van
een waarschuwingsapp-je in de buurt. Hieruit kwam
naar voren dat men hier toch wel veel waarde aan
hecht. Vanaf nu is het dus ook geaccepteerd om eventuele verdachte situaties te melden d.m.v. een appbericht.
Om wat meer indruk te krijgen van wat een buurtpreventie kan bereiken staan hieronder wat linkjes die
misschien interessant zijn om eens te bezoeken of te
bekijken.
Misschien leuk om te lezen is onderstaande artikel waaruit duidelijk naar voren komt hoe snel een inbreker al
afhaakt. https://www.bd.nl/binnenland/inbrekers-vinden-groetende-hondenbezitters-doodeng~a72f8d30
Het onderstaande filmpje is gemaakt om duidelijk te
maken hoe WhatsApp gebruikt kan worden bij verdachte situaties. https://vimeo.com/288120043
Andere interessante filmpjes zijn te vinden op YouTube.
Als u naar de site van YouTube gaat en politie IJsselwaarden ingeeft in de zoekbalk krijgt u diverse interessante
filmpjes, gemaakt door onze wijkagenten.https://www.
youtube.com/results?search_query=politie+ijsselwaarden

Schilderen met plezier !
Teken-en schilderlessen, workshops
www.hettycreeert.nl
atelier in Koningin Emmaschool,
Vietorstraat 2,
Dieren- Zuid
info: Hetty Smit, Imboslaan 55
e: info@hettycreeert.nl m: 0627336055/ 0313416706
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Energieteam Verbuursamen
Dieren NO

enige team in de gemeente Rheden, maar gelukkig
komen er steeds meer bij. O.a. in Dieren West is de
“werkgroep Duurzaam Dieren West” op dit moment erg
actief. We trekken als energieteams veel met elkaar op.
Er is door deze werkgroep o.a. een tijdelijke energiewinkel ingericht op Diderna 7 in Dieren. Bezoekers kunnen
hier terecht voor informatie over het verduurzamen van
de woning en het terugdringen van het energiegebruik.
De winkel is tot eind januari elke zaterdag geopend van
11.00 tot 14.00 uur. Op 24 januari 2019 organiseren zij
een wijkavond in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal
Helfrichlaan waar iedereen welkom is (ook uit Dieren
N-O). Onderwerpen zijn warmtepompen, ontwikkelingen op het gebied van collectieve warmtesystemen en
isoleren. Aanvang 19.30 uur.

Dieren Noord Oost van het gas af
Het woord “energietransitie” valt tegenwoordig steeds
vaker. Maar wat houdt dat nu in?
Het is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om
over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig
duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie.
In de ‘overgangsperiode’ wordt het aandeel van conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales,
steeds verder verkleind en er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het besparen van zo veel mogelijk energie.
Het overstappen naar duurzame energiebronnen wordt
gedaan om de CO2 uitstoot te verkleinen en daarmee
de verdere opwarming van de aarde te voorkomen.
Onze regering heeft besloten dat Nederland het gebruik van gas sterk gaat beperken en dat in 2050 alle
woningen en gebouwen helemaal gasloos moeten zijn.
Alle energie moet duurzaam worden opgewekt vooral
met zon en wind. Het Kabinet schetst de route naar
een CO2-arm Nederland in 2050 in de Energieagenda.
Hierin heeft de overheid aangegeven dat de gemeente
de regierol krijgt in de transitie van de warmtevoorziening. Op lokaal niveau kan het beste worden bepaald
welke besparingsmogelijkheden en duurzame alternatieven het meest geschikt zijn om in de warmtevraag te
voorzien. Belangrijke partijen naast de gemeente zijn
de netbeheerder, de woningcorporaties, de installateurs/aannemers en niet te vergeten de bewoners zelf.

Acties Energieteam Verbuursamen Dieren N-O
Ons energieteam wil bewoners van Dieren N-O helpen
bij het verduurzamen van hun woning. Dat doen we
o.a. door gezamenlijke inkoop van energiebesparende
maatregelen. Op dit moment lopen er nog acties m.b.t.
zonnepanelen, isolatiematerialen, HR++ glas en vervanging van CV-ketels. Uit vergelijkingen blijkt dat deze
acties aanzienlijk voordeliger zijn dan acties van derden
(ook de acties zoals recentelijk nog bekendgemaakt
door de gemeente Rheden via de huis aan huis brief).
Dat komt omdat de leden van het energieteam volledig belangeloos dit werk doen en
er rechtstreeks ingekocht wordt bij geselecteerde leveranciers.
Wat zijn de voordelen voor u om mee te doen met deze
acties?
• Een energieteam met ervaring en kennis van zaken
• Uw woning wordt comfortabeler
• Uw woning wordt duurzamer
• U krijgt een lagere energierekening
• Samen kunnen we voordelig inkopen.
Heeft u belangstelling voor een van de acties, stuur dan
even een e-mail naar verbuursamen@dierennoordoost.nl

Elke gemeente maakt uiterlijk in 2021 een plan voor
de verwarming van de gebouwde omgeving. Het plan
gaat over de transitie van de gebouwde omgeving naar
aardgasvrij. Voor de wijken die in 2030 al van het aardgas afgaan is in 2021 ook bekend welke alternatieve
warmtevoorziening er komt.
Voor onze wijk is er op
dit moment nog niets bekend. Wel zijn er diverse
plannen in de maak en
als Energieteam Verbuursamen zijn we met
de gemeente Rheden in
overleg om daar een bijdrage aan te leveren en actief mee te denken.

Verbuursamen zoekt enthousiaste nieuwe leden
Omdat er heel veel te doen is op het gebied van energie, er nog veel meer inkoopacties kunnen worden
opgezet en we ook graag voldoende inbreng willen
hebben bij het overleg met de gemeente Rheden en
andere partijen, zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Vindt je het aandachtsgebied energie interessant en
belangrijk en wil je daar wat tijd insteken voor de bewoners van de wijk, maak dan eens een vrijblijvende
afspraak met een van de teamleden zodat we samen
kunnen kijken of dit iets voor je is. Je hoeft geen energiedeskundige te zijn om mee te kunnen doen. Stuur
een e-mail naar verbuursamen@dierennoordoost.nl of
bel bijv. met teamlid Fred Haandrikman 06-21595529.

Samenwerking met andere energieteams
Een paar jaar geleden was ons energieteam nog het
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Verkeersplannen (en meer) Dieren
Noordoost.
In de wijkkranten van februari en oktober 2018 (nr. 20
en 22) heeft u het nodige kunnen lezen over aanpassingen in onze wijk om de leefbaarheid en de veiligheid
te vergroten.
U kunt op de website van DiNO de teksten alsnog lezen.
Begin november 2018 werd duidelijk dat de uitvoering van de vastgelegde maatregelen medio november
2018 kon starten. En dat gebeurde ook.
Inmiddels ziet de inrichting van Dieren Noordoost er al
heel anders uit.
De (voorlopige) borden zone 30 km. zijn geplaatst bij
de vier toegangswegen. De meeste drempels zijn aangebracht en de oversteekzebra in de Cederlaan is gemaakt. Ook is er nu uniformiteit in de inrit/uitrit - contructie van hofjes.

Uniforme maximum snelheid
in de hofjes

Drempels en wegversmallingen Meidoornlaan

Zoals in de vorige wijkkranten al is vermeld: geef gevaarlijke situaties, bij voorkeur met een foto, door via
het emailadres: dino@dierennoordoost.nl
De werkgroep verkeer van IkBuurtMee! zal zelf monitoren of de gemaakte plannen met de
gemeente conform afspraak worden uitgevoerd.

Uniforme uitritconstructies

Wat ook opvalt is de plaatsing van de borden met een
adviessnelheid van 15 km. voor die hofjes die
op een woonerf lijken, maar het juridisch niet zijn.
De wijk is ook wat kaler geworden. Veel bomen zijn
gekapt om de begaanbaarheid en dus ook de veiligheid op trottoirs te verbeteren. Met de inrichting van de
schoolzone is inmiddels een begin gemaakt.

Maximum snelheidsactie

Zebra: veiliger oversteek Cederlaan

Sinds kort is in onze wijk in de doorgaande wegen een
maximum snelheid van kracht van 30 km/uur. In de
hofjes geldt een maximum snelheid van 15 km/uur.
Om automobilisten regelmatig te herinneren aan die
maximum snelheden kunt u bij DiNO een sticker voor
uw kliko aanvragen. Stuur even een mailtje met uw naam, adres, telefoonnummer
en emailadres en de van
toepassing zijnde maximum
snelheid naar dino@dierennoordoost.nl en de sticker wordt bij u
thuis bezorgd. De stickers zijn uitsluitend
bedoeld om op uw kliko te plakken en nergens anders
op. Zo worden alle passerende verkeersdeelnemers
regelmatig op klikodag geattendeerd op de maximum
snelheid!

Herstel van bestrating
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DiNO schoonste groene wijk
Groen
Beste buurtbewoners,
Hierbij weer een stukje over onze mooie schone
groene wijk.
Eind 2018 zijn er diverse bomen gekapt om meerdere
redenen. Bij de school voor het creëren van de schoolzone, in de Meidoornlaan i.v.m. opdruk van wortels
en voor het aanpassen van sommige stukken. Het is
jammer dat de bomen moeten verdwijnen maar het is
ook fijn dat de wijk weer veiliger wordt. Gelukkig zullen
er op diverse plaatsen nog wel nieuwe bomen geplant
worden.

Helaas werd er niet altijd nagedacht over het juiste kap
moment. Dit is helaas ook niet goed aangestuurd door
de gemeente.
Zoals zichtbaar op de foto’s en zoals door meerdere
mensen ervaren, gezien en opgemerkt werden er bomen gekapt ter hoogte van de school op het moment
dat deze bijna zou beginnen. Niet erg handig en veilig.
Wij hebben dit gemeld bij de gemeente en zullen dit
ook nog opnemen met de wijkgastheer.
Overlast Hondenpoep
Helaas is de overlast door hondenpoep de afgelopen
tijd weer toegenomen. Dit is vermoedelijk te wijten aan
het seizoen en het weer. Wij vinden dat erg jammer
helemaal gezien het feit dat het heeft geleid tot een
ongeval. Zie onderstaande bericht dat wij ontvingen.

Beste hondenbezitters,
Vrijdag 4 januari ben ik rond 17uur even naar de Spar
gewandeld.
Op de terugweg liep ik op het voetpad achter de
Hazelaarhof.
Ik ben daar uitgegleden over hondenpoep die daar
midden op het pad lag.
Met als resultaat een kapotte kin, hand en een
beschadigde bril.
Er ligt op het voetpad en fietspad heel veel hondenpoep.
Mijn oproep aan de hondeneigenaren is. Denk goed
na als u uw hond uitlaat.
En ruim a.u.b. de poep op.
Een aardige mevrouw heeft me geholpen om
overeind te komen.
Waarvoor ik haar bij deze nogmaals wil bedanken.
Wij zijn zelf hondenbezitters en weten dus heel goed
dat deze overlast niet nodig is.
We hopen op en maken ons hard voor een afname van
de overlast de aankomende maanden.
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Zwerfafval
Qua zwerfafval blijft de wijk toch een voorbeeld vinden
wij. Door de extra bakken en de inzet van bijna alle
bewoners van de wijk is het zwerfafval drastisch terug
gelopen waardoor wij veel complimenten krijgen over
onze mooie schone wijk.

Gratis
woningwaarderapport

ALLEN DANK VOOR DE INZET.
Om ook de laatste stukken zwerfafval weg te halen
wordt er door ons weer aangehaakt bij de landelijke opschoondag. Deze vindt zaterdag 23 maart
plaats en we hopen op veel aanmeldingen. Graag
opgeven via dino@dierennoordoost.nl. Iedereen is van
harte welkom om te helpen.

Inclusief vergelijkbare woningen
die bij u in de buurt verkocht
zijn, compleet met maatvoering,
vraagprijs en verkooptijd!

Vorig jaar waren we blij verrast door de deelname van
een enthousiaste groep wijkbewoners. Hopelijk kunnen wij daar dit jaar ook weer op rekenen.
Het woningwaarderapport vraagt u eenvoudig aan via onze website. De
indicatieve waarde is dan direct zichtbaar en het rapport met aanvullende
informatie ontvangt u per e-mail. Heeft u verkoopplannen en/of wenst u
een nauwkeurige waardering? Eén van onze ervaren makelaars komt graag
vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

We hebben om 10.00 uur de koffie klaar staan in wijkgebouw de Drieschaar waar vandaan wij ook starten
rond 10.15 uur in groepen. We verzamelen weer om
11.30 uur in de Drieschaar om naar het resultaat te
kijken en eventueel nog een kop koffie met een lekkere koek te nuttigen. Hoe meer steun, hoe schoner de
wijk. MELD U AAN BIJ dino@dierennoordoost.nl.

www.grotenhuismakelaardij.nl
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Buurt-AED in Dieren Noordoost

Gezellige rommelmarkt/hobbybeurs
in wijkcentrum ‘De Drieschaar’

Binnenkort krijgt onze wijk een AED (defibrillator). Deze
wordt geschonken door het Buurtschap van Dieren. De
AED komt aan de muur te hangen van het wijkcentrum
‘De Drieschaar’, Meidoornlaan 197. Het apparaat is 24
uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Op zaterdag 13 april a.s. vindt er weer een gezellige
rommelmarkt/hobbybeurs plaats in wijkcentrum ‘De
Drieschaar’, Meidoornlaan 197 in Dieren Noordoost.
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 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 € 4,- per tafel.
Voor de kinderen zijn er geen kosten aan verbonden.
Per tafel wordt een borg gevraagd van Euro 5,00. Deze
wordt aan het einde van de markt teruggegeven indien
de plek netjes achtergelaten wordt.
Grote meubelen, bankstellen en partijhandel zijn niet
toegestaan.
Voor reservering van een tafel of
een plekje voor een kind kunt u
contact opnemen met:
Tineke Stokreef, tel. 0313-427444
of Astrid Elsendoorn, tel. 0313438584

Wilt u vrijwilliger van de alarmcentrale worden en een cursus volgen
dan kunt u zich melden bij Tineke
Stokreef, tel: 0313-427444. Bent u
al AED vrijwilliger, dan kunt u dat
ook bij haar melden..
De cursus duurt één dag en wordt
betaald door het Buurtschap van
Dieren. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans op overleving door uw inzet bij
een hartstilstand.

Oranjefeest in en rond wijkcentrum ‘De Drieschaar’
Op zaterdag 27 april a.s. vindt weer ons ‘Oranjefeest’
plaats met o.a. spelletjes voor de kinderen. Ook discotheek ‘Swing Time’ is wederom van de partij.
Bij slecht weer vindt alles binnen plaats.

Financieel overzicht DINO 2018
Inkomsten
Subsidie gem. Rheden
1.000,-Advertenties				
1.057,-Donaties 167,-250,-Buurtschap inzake burendag
Bijdragen bewoners Imboslaan
125,-- +
2.599,-Totaal inkomsten :
Uitgave
Kosten rekening ABN AMRO
Kosten bestuur
Representatiekosten
Kosten wijkkrant
Kosten burendag
Kosten bezwaar Imboslaan
Kerstpresentjes vrijwilligers
		
Totaal uitgaven :

208,57
757,77
468,40
1.090,19
444,63
170,-465,-- +

Saldo 2018

1.005,56

-/-

3.604,56
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Bouwplannen Imboslaan
De plannen voor de bouw van woningen op het voormalige mavo-terrein aan de Imboslaan nemen steeds
concretere vormen aan.
In 2017 heeft de gemeente met belangstellende bewoners gesproken over de wensen m.b.t. de woningbouw en de verkeerssituatie. Van de 407 aangeschreven huishoudens zijn 60 reacties ontvangen, dat is een
respons van 15%. De gemeente heeft een competitie
uitgeschreven onder projectontwikkelaars en besloten
de plannen verder te ontwikkelen met en op basis van
het plan van projectontwikkelaar Klaassen/BPD.

Co Hoetink

Vloerbedekking – gordijnen – trapbekleding
www.cohoetink.nl

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

De komende periode gaan Klaassen, Vivare en de gemeente het plan verder uitwerken. Daarbij zal de gemeente ook de omwonenden weer betrekken. Na de
optimalisering van het plan volgt een bestemmingsplanprocedure met bijbehorende inspraak- en bezwaarmogelijkheden. Het gaat dus nog wel even duren
voor er gebouwd gaat worden. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de gemeente in de persoon van Marianne Bruxvoort op telefoonnummer 0264976350 of per email via planimbos@rheden.nl.

GESPECIALISEERD IN
P.V.C
vloeren
Laminaat vloeren
Vloerbedekking
Trapbekleding
Raamdecoratie

IMBOSpark
Dieren

Legenda
In overleg met omwonenden
kan dit worden aangelegd
door KlaasenGroep en
BPD Ontwikkeling:
Houtwal
Bloeiende onderbegroeiing
Honden losloopgebied
Keuze door omwonenden
en toekomstige bewoners:
Speelkuil
Eetbare onderbegroeiing
Kinderroute
Trimroute
Kunstroute
Overige ideeën zijn welkom
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Spar Martin & Miranda alweer 5
jaar in Dieren Noordoost!
Het is alweer 5 jaar geleden dat wij de winkel aan de
Cederlaan van Bruno Lendering overnamen. We herinneren ons ook nog heel goed de eerste keer dat we de
winkel zagen. Dat was in augustus 2013. In het contact
met Spar werd ons gevraagd eens te gaan kijken in
Dieren. Die winkel kon ons wel eens heel goed passen. We waren onder de indruk van de vrije ligging van
de winkel, de ruime parkeerplaats en de mooie open
ruimte in de winkel. Ook sprong de leuke wijk en de
prachtige omgeving in het oog. Daar moesten we wat
van kunnen maken toch?
Vanuit het belang voor een nette wijkentree hebben
we eerst de buitenkant van de winkel aangepakt.
Daarna was het winkelinterieur aan de beurt. Ook het
dak van de winkel hebben we laten renoveren zodat
de waterlekkages tot de verleden tijd gingen behoren.
Bovendien hebben we in voorbereiding op de nieuwe
koelinstallatie destijds gelijk een nieuwe koelcondensor op het dak laten plaatsen. Inmiddels zijn we aardig
ingeburgerd, hebben we ook de minder mooie kanten
van het zelfstandig ondernemerschap leren kennen en
hebben we al aardig wat tegenslagen moeten incasseren. De eerste 5 jaar hebben we doorstaan, er staat
een winkel met een erg leuk team waar we erg trots op
zijn en we hebben nog volop ideeën voor de toekomst
om het succes verder uit te bouwen! Langs deze weg
willen we iedereen bedanken voor het vertrouwen en
we hopen dat we nog lang mogen doorbouwen aan de
gezelligste en fijnste winkel voor het dagelijks gemak!

Op 6 januari 2014 zijn we dan officieel begonnen! Eerst
de hele winkel helemaal controleren op datum en de
nodige (kleine) dingen aangepast. Woensdag 8 januari
konden we voor het eerst open voor het publiek. Dat
was best wel spannend! Kennis maken met de klanten,
de buurt, collega ondernemers in Dieren, de organisatie van Spar en natuurlijk moesten we wennen aan de
winkel en aan al het werk. Het zou niet gemakkelijk
worden, immers voor ons hadden al 3 andere ondernemers het geprobeerd. En geen van allen hebben ze het
succes van weleer in zicht kunnen krijgen. Vastberaden
om het beter te doen zijn Miranda en ik samen met de
medewerkers met de winkel aan de slag gegaan.

KUNST BIJ DE BUREN
2019
OPROEP

aan alle creatieve bewoners van Dieren
Noordoost om mee te doen aan de vierde
KUNST BIJ DE BUREN op 30 en 31 maart.
Laat je kunsten zien vanuit je eigen woonkamer of in een gezamenlijke expositieruimte.
Beeldhouwen, schilderijen, foto’s, muziek,
toneel, voorlezen of andere kunstvormen zijn
welkom.
Aanmelden www.kunstbijdeburen.nl of
info@kunstbijdeburen.nl
Of bel voor meer informatie 0313416706
Hetty Smit

2014 is werkelijk omgevlogen. Natuurlijk moesten
we onze plannen wat bijstellen maar al snel kregen
we meer klandizie en konden we met onze acties de
nieuwsgierigheid van de omwonenden aanwakkeren.
Wat hebben we een boel voor elkaar gekregen. Na het
opstartjaar hebben we in 2015 een goed jaar kunnen
draaien en al snel vormden zich plannen om de winkel
op termijn geheel te moderniseren. In 2016 heeft het
ons veel energie gekost om het voor elkaar te krijgen
de winkel te kunnen gaan verbouwen. Deze plannen
zijn eind 2016 rond gekomen en in maart 2017 hebben we de winkel volledig kunnen ombouwen naar een
moderne, frisse maar ook gezellige winkel voor het dagelijkse gemak.
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Beste buurtbewoners

van Helicon gemaakt en gepresenteerd. Wanneer de
aanleg plaats vindt kunnen wij u helaas nog niet meedelen.

Onderstaand ziet u het ontwerp voor de herinrichting
van het bestrate plein aan het einde van de Olmenhof
nabij het bruggetje over het water richting de Timp.
Wij hebben begrepen dat er veel belangstelling was en
dat er veel plannen waren maar dat die niet door iedereen even enthousiast werden ontvangen. Ook was er
maar een beperkt budget voor handen.
Uiteindelijk is onderstaand ontwerp door een leerling

Met groene groet van de werkgroep Schoonste
Groene wijk.
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste buurtbewoners
die ons willen helpen. Belangstelling om ons te komen
ondersteunen? Mail naar dino@dierennoordoost.nl.

HYPOTHEEKADVIES NODIG?





Onafhankelijk advies
Korte lijnen en dicht in de buurt
Afspraak op korte termijn
Wij vergelijken alle banken

André Mosch
allround adviseur kantoor Dieren

Lindelaan 10, 6951 DJ Dieren
T 085 - 303 2613 / 06 - 2959 4761
info@financieelraadhuis.nl / www.financieelraadhuis.nl
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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

Eijkman Levensmiddelen
Cederlaan 25, 6951 MN Dieren
0313-422245 eijkman@deSPAR.info

gemak voor elke dag
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