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JUBILEUMUITGAVE

In deze wijkkrant kunt u veel lezen over de feestweek van 16 t/m 23 september en wat we dan gaan
doen. Via de website www.dino40.nl en op onze Facebook-pagina Dino40 blijft u op de hoogte van het
laatste jubileumnieuws.
Wijkplatform DIEREN NOORD OOST
Secretariaat : Daaf van Beveren (427 730)
Email
: info@dierennoordoost.nl
Website
: www.dierennoordoost.nl
Twitter
: @wpfDiNO, @DiNOVeilig
Facebook : DiNO Dieren,wpfDiNO (groep),
		 DiNO (pagina)
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Beste buurtbewoner,

Voor u ligt het voorjaarsnummer 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.
e

Tekening Dieren Noordoost: Sophie Middeljans (1 prijs DiNO-tekenwedstrijd 2012)

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 zijn volop met de
voorbereidingen bezig. Op bladzijde 3
van deze krant vindt u het complete
programma van de feestweek van 16
t/m 23 september. Verder in deze wijkkrant een vooruitblik op de activiteiten
in de feestweek en een fotoreportage
van de wijk Dieren Noordoost in aanbouw.
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
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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 Noordoost 40
jaar’ en ‘De Schoonste Wijk van Nederland’ organiseren.
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
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.
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

mooier dan jarig te zijn in een schone wijk!
Ter gelegenheid van deze activiteiten was wethouder Ronald Haverkamp aanwezig om de opening te verrichten. Hij
benadrukte in zijn toespraak dat alleen met inzet van iedereen een wijk schoon en leefbaar blijft en legde daarbij het
accent op de veel voorkomende hondenpoep. Hij bood ons
het bord aan met de tekst:
“Dit zaakje stinkt” (zie foto).
Twee leden van de werkgroep ‘de schoonste wijk’ hebben
dit bord gebruikt om bij de door hen verzamelde berg hondenpoep te plaatsen.
Deze werkgroep zal zich de komende maanden verder met
de stimulering tot de schoonste wijk bezig houden.( zie artikel elders in dit blad).

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

Zwerfvuilactie

Het was een stralende dag, de 25ste maart, de dag waarop
we onze wijk weer ‘lenteklaar’ maakten: de Zwerfvuilactie.
30 wijkgenoten van jong tot oud(er), maar meest ouder, gingen gewapend met grijper en afvalzak in groepjes de wijk
door om allerlei zwerfafval te verzamelen..
Deze Zwerfvuilactie was tevens de aftrap voor ‘de schoonste wijk van Nederland’ en het was de eerste wijkactiviteit
in het feestjaar van 40 jaar Dieren-Noordoost. En wat is er
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Helpt u mee

Veel activiteiten kan de werkgroep zelf verzorgen, vaak met
dank aan de vrijwilligers van De Drieschaar. Bij twee grotere activiteiten kunnen we nog hulp gebruiken. Dat zijn
de wijkmarkt op zaterdag 16 september en de Vossenjacht
en Kinderspelen op vrijdag 22 september. Heeft u een paar
uur over voor uw wijk? De werkzaamheden bestaan vooral
uit hand- en spandiensten bij de wijkmarkt en opbouw en
toezicht bij de kinderspelen. Stuur uw
aanmelding naar info@dino40.nl. Dan
nemen wij contact met u op. U kunt
ons ook mailen als u nog vragen heeft.

Feestweek in één overzicht
Zaterdag 16 september:
10.00 – 15.00 uur:
11.00 uur: 		
12.00 – 17.00 uur:

Wijkmarkt
Opening foto-expositie
Kunst(route) bij de Buren

Sponsors tot nu toe

Het organiseren van een feestweek kost geld. Zeker als we
deelname aan activiteiten gratis aanbieden of tegen een minimale vergoeding. Zoals het er nu uitziet gaat dit lukken.
Met dank aan bijdragen van organisaties en ondernemers
uit de wijk. Wilt u ook een bijdrage leveren? Stuur dan een
mail naar info@dino40.nl. Dan nemen wij contact met u op,

Zondag 17 september:
12.00 – 17.00 uur:
13.30 – 16.00 uur:
15.00 – 17.00 uur:

Kunst(route) bij de Buren
Reünie
Puzzeltocht door de wijk

De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:
De Spar * Gemeente Rheden * Geërfden van Dieren * Wijkplatform DiNO * Corbeek Tweewielers * Schoonheidssalon
Lyda * Faith budgetbeheer & bewindvoering * Evert Peters
Bouwservice * Winckler Parketvloeren * Stenfert-Garage *
Grootoonk Administratie & Belastingadvies * WelbieBikes *
Wijkcentrum De Drieschaar * Filmhuis Dieren

Maandag 18 september:
19.00 - 20.30 uur:

Foto-expositie

Dinsdag 19 september:
19.00 – 20.30 uur:

Foto-expositie

Woensdag 20 september:
14.30 – 16.00 uur:
19.00 – 20.30 uur:

Filmhuis voor kinderen
Foto-expositie

Donderdag 21 september:
19.00 – 20.30 uur:
20.30 – 22.30 uur:
			

Foto-expositie
Filmhuis voor volwassenen
(openlucht)

Verruimde openingstijden bij
SPAR Martin en Miranda Eijkman

Vrijdag 22 september:
11.00 – 14.00 uur:
13.00 – 13.10 uur:
			
19.00 – 20.30 uur:
20.30 – 22.30 uur:
			

Iedere zondag
open van 12.00
tot 18.00 uur

Vossenjacht en kinderspelen
Prijsuitreiking fotowedstrijd
basisscholen
Foto-expositie
Filmhuis voor tieners
(openlucht)

Zaterdag 23 september:
10.00 – 12.00 uur:
13.00 – 17.00 uur:
Afsluiting:
			
19.30 uur

Afsluiting foto-expositie
Bridgetoernooi
Feestavond Spar, meer
informatie volgt nog
Prijsuitreiking fotowedstrijd

Spar Eijkman

Cederlaan 25,
6951 MN Dieren
Tel. (0313) 422245
E-mail: eijkman@despar.info

Alle activiteiten zijn in/rond de Drieschaar tenzij anders
vermeld
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Openingstijden
maandag t/m
donderdag 08:00-19:00
vrijdag
08:00-20:00
zaterdag
08:00-18:00
zondag
12:00-18:00

een grote wijkmarkt gehouden in en rond wijkcentrum "De Drieschaar".
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− demonstraties
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Op zaterdag 16 september a.s. wordt er in verband met het 40-jarig bestaan van de wijk Dieren-Noordoost een grote wijkmarkt
weer zullen de activiteiten buiten plaatsvinden, behalve natuurlijk de de
gehouden in en rond wijkcentrumBij
“Demooi
Drieschaar”.

Bij mooi weer zullen de activiteiten buite
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enactiviteiten
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de tieners
er voor
de kinderen
moo

− verenigingen, die gebruik maken van “De Drieschaar” zullen zich presenteren, o.a. de klaverjasvereniging 		
		 van Gazelle en de dansmariekes van carnavalsvereniging “De Deurdauwers”
− een hobbymarktKinderen, die mee willen doen aan de kleedjesmarkt, moeten zelf voor een kleed
van
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nog via www.Dino40.nl.. Er wor
vantevoren
biljarters aanmelden.
van de Biljartvereniging
vaninformatie
wijkcentrumvolgt
“De Drieschaar”
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Euro
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moet
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Met het Jongerenwerk van Radar zijn we

op de wijkmarkt willen, moeten zich ook
Bij mooi weer zullen de activiteiten
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van tevoren aanmelden. Nadere informatie hierover volgt nog via www.Dino40.n
Tevens zal er voor de kinderen een mooi springkussen aanwezig zijn.van tevoren aanmelden. Nadere informa
De Drieschaar".
Bij slecht weer zullen de hobbyisten als eersten een plek krijgen in "De Driescha
Euro 5,-. De plek moet schoon opgeleve
Met het Jongerenwerk van Radar zijn we aan het bekijken, of er voor de tieners ook iets leuks komt.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met:

Kinderen, die mee willen doen aan de kleedjesmarkt,
moeten zelf voor
een kleedje zorgenof
en moeten zich van tevoren aanmel− Tineke Stokreef,
tel. 0313-427444
den. Nadere informatie volgt nog via www.Dino40.nl.. Er wordt een borg gevraagd van Euro 5,-. De plek moet schoon opgele− Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584
verd worden.

Ondernemers, verenigingen en hobbyist
van tevoren aanmelden. Nadere informa
De werkgroep
hoopt
het
zonnige
en gezellige
worden,
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melden. Nadere informatie hierover
volgt nog via www.Dino40.nl.
Bij slecht weer zullen de hobbyisten als eersten een plek krijgen in “De Drieschaar”.

Voor aanmelding kunt u contact opneme
− Tineke Stokreef, tel. 0313-42744
− Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met:
− Tineke Stokreef, tel. 0313-427444 of
− Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584

n, waarop iedereen elkaar kan

De werkgroep hoopt dat het een zonnige en gezellige dag zal worden, waarop iedereen
elkaar kan ontmoeten.

De werkgroep hoopt dat het een zonnige
ontmoeten.
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Foto-expositie

Tijdens de feestweek wordt er in De Drieschaar een fotoexpositie gehouden.
De expositie toont foto’s en ander beeldmateriaal over de
geschiedenis van de wijk. Daarbij kan het over van alles
gaan, als het maar raakvlakken heeft met Dieren-Noordoost.
Van de bouw van de wijk tot een gebeurtenis van vorig jaar.
De expositie wordt geopend op zaterdag 16 september om
11.00 uur. Daarna is de expositie van maandag tot en met
vrijdag elke avond tussen 19:00 en 20:30 te bezichtigen. De
expositie wordt op zaterdag 23 september gesloten.
Om een mooie expositie te realiseren hebben we materiaal
nodig. Dat zijn we momenteel aan het verzamelen.
Er is al een aantal foto’s geleverd. Op de volgende pagina
staan alvast wat foto’s over de wijk in aanbouw. Meer van
zulke foto’s zullen te zien zijn op de expositie.
Heb jij ook nog oude foto’s? Ze hoeven niet over de wijk in
aanbouw te gaan, maar denk bijvoorbeeld ook aan recentere foto’s zoals van speciale gebeurtenissen in de wijk.
Bij voorkeur ook digitaal. Dan blijft het origineel veilig en
kunnen we online vast voorproeven.
Upload ze op www.dino40.nl/fotoupload of stuur ze naar
info@dino40.nl, en wie weet zie je ze terug op de tentoonstelling.
Maar ook ander materiaal zoals dia’s, krantenknipsels of
filmpjes is welkom.
Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar info@
dino40.nl.

Fotowedstrijd

De werkgroep Dino40 is niet alleen op zoek naar oude foto's uit de wijk, m
karakteriseren zoals hij nu is. Daarom hebben we een fotowedstrijd uitge
Zo zetten we ook de wijk op de kaart zoals die er nu bij ligt. Wij zijn trots
graag in beeld.

Na de expositie zetten we een ruime selectie van het materiaal op de website, zodat iedereen ook na de feestweek
onze geschiedenis kan bewonderen.

Uit alle inzendingen maken de werkgroep een selectie, die tijdens de foto
Uit die selectie selecteren worden de mooiste foto’s geselecteerd. De pri
slotactiviteit op zaterdagavond 23 september.

De fotowedstrijd is voor alle leeftijden, kinderen en volwassenen. De foto
je telefoon gemaakt zijn. Het mag overal over gaan, als de foto maar doo
Noordoost.

De eerste prijs is een cadeaukaart van de Spar van € 25,-. De tweede prijs
€ 10,-. Daarnaast worden onder alle inzenders vrijkaarten voor het Filmh
Kijk voor alle voorwaarden op www.dino40.nl/fotowedstrijd. Maak de m
op een leuk prijsje! Doe je mee? Inzenden kan tot en met 12 september
www.dino40.nl/fotoinzenden.

Fotowedstrijd

De werkgroep Dino40 is niet alleen op zoek naar oude foto’s uit
de wijk, maar ook naar foto’s die de wijk karakteriseren zoals
hij nu is. Daarom hebben we een fotowedstrijd uitgeschreven.
Zo zetten we ook de wijk op de kaart zoals die er nu bij ligt.
Wij zijn trots op Dieren-Noordoost en dat brengen we graag
in beeld.

Voor de leerlingen van beide scholen houden we een extra wedstrijd aan
Leerlingen worden dan via de scholen uitgenodigd mee te doen. Hoewel
mogen zij natuurlijk ook meedoen aan de grote fotowedstrijd.

De tweede prijs een cadeaukaart
van € 15,- en de derde van € 10,-.
Daarnaast worden onder alle inzenders vrijkaarten voor het Filmhuis Dieren verloot.
Kijk voor alle voorwaarden op
www.dino40.nl/fotowedstrijd.
Maak de mooiste foto van de huidige wijk, en maak kans op
een leuk prijsje! Doe je mee? Inzenden kan tot en met 12
september 2017 via het uploadformulier op www.dino40.
nl/fotoinzenden.
Voor de leerlingen van beide scholen houden we een extra
wedstrijd aan het begin van het nieuwe schooljaar. Leerlingen worden dan via de scholen uitgenodigd mee te doen.
Hoewel er voor deze wedstrijd aparte prijzen zijn mogen zij
natuurlijk ook meedoen aan de grote fotowedstrijd.

Uit alle inzendingen maken de werkgroep een selectie, die
tijdens de foto-expositie in De Drieschaar getoond wordt.
Uit die selectie selecteren worden de mooiste foto’s geselecteerd. De prijswinnaars maken we bekend tijdens de
slotactiviteit op zaterdagavond 23 september.
De fotowedstrijd is voor alle leeftijden, kinderen en volwassenen. De foto’s mogen met professionele camera’s of met
je telefoon gemaakt zijn. Het mag overal over gaan, als de
foto maar door jou en dit jaar genomen is in Dieren-Noordoost.
De eerste prijs is een cadeaukaart van de Spar van € 25,-.
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Foto's wijk Dieren Noordoost in aanbouw
Een preview met een aantal foto's uit de komende foto-expositie.

Foto's wijk Dieren Noordoost in aanbouw

Foto’s wijk Dieren No

Een preview met een aantal foto's uit de komende foto-expositie.

Foto's wijk Dieren Noordoost in aanbouw

Een preview met een aantal foto's uit de komende foto-expositie.

Een preview met een aantal foto’s uit de komende foto-expositie.

De Meidoornlaan in juni 1980

De Cederlaan vanaf Meidoornlaan in oktober 1980

De Meidoornlaan in juni 1980

De Cederlaan vanaf Meidoornlaan in oktober 1980
De Cederlaan vanaf Meidoornlaan in oktober 1980

De Meidoornlaan in juni 1980

De Meidoornlaan in juni 1980

De Cederlaan vanaf Meidoornlaan in oktober 1980

Larixhof richting Meidoornlaan

Toekomstige Olmenhof vanaf de Harderwijkerweg in
Toekomstige1980
Olmenhof vanaf de Harderwijkerweg in
september

Larixhof richting Meidoornlaan

september 1980

Larixhof richting Meidoornlaan

Toekomstige Olmenhof vanaf de Harderwijkerweg in
september 1980

Larixhof richting Meidoornlaan

Toekomstige Olmenhof vanaf de Harderwijkerweg in
september 1980

Boerderij ‘t'tSchaar
1982
Boerderij
Schaarbegin
begin
1982

Berkenhofnovember
november 1981
1981
Berkenhof

Berkenhof november 1981
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Boerderij 't Schaar begin 1982

Foto's
Foto'swijk
wijkDieren
DierenNoordoost
Noordoostininaanbouw
aanbouw
Een
preview
aantal
uituitdedekomende
foto-expositie
EenFoto's
previewmet
meteen
een
aantalfoto’s
foto’s
komende
foto-expositie
wijk
Dieren
Noordoost
in aanbouw
Een preview met een aantal foto’s uit de komende foto-expositie

oordoost in aanbouw

Foto's
Foto's wijk
wijk Dieren
Dieren Noordoost
Noordoost in
in aanbouw
aanbouw

Een
Eenpreview
previewmet
meteen
eenaantal
aantalfoto’s
foto’suit
uitde
dekomende
komendefoto-expositie
foto-expositie

Deze foto’s zijn aangeleverd door Koos de Ruijter en Aart van Raalte.

Spar
Sparininaanbouw
aanbouwinindecember
december1982
1982

Vlashegge
Vlashegge

Spar in aanbouw in december 1982

Vlashegge

Spar in aanbouw in december 1982

Vlashegge

Spar
Sparin
inaanbouw
aanbouwin
indecember
december1982
1982

Vlashegge
Vlashegge

Brug
BrugNachtegaalspad
Nachtegaalspadinin1984
1984

Brug Nachtegaalspad in 1984

De
DeDrieschaar
Drieschaarininaanbouw
aanbouwinin1984
1984

Brug Nachtegaalspad in 1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984

Brug
BrugNachtegaalspad
Nachtegaalspadin
in1984
1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984

De
DeDrieschaar
Drieschaarin
inaanbouw
aanbouwin
in1984
1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984

De
DeDrieschaar
Drieschaarininaanbouw
aanbouwinin1984
1984

De
DeDrieschaar
Drieschaarininaanbouw
aanbouwinin1984
1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984

De Drieschaar in aanbouw in 1984
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Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling Dieren
Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling
Dieren

DeVanaf
ligging
van het
dorp Dierenplaats
opinde
overgang
1920 vonden
de dorpsuitbreidingen
de vorm
van tuindorpen en later, na de Tweede Wereldoorlog, in wezandgronden
de lager
gelegenblokvorIJsselvallei i
deropbouwwijken.naar
Kenmerkend
is het regelmatige
migenederzettingen
patroon van straten en aan
bebouwing.
De opzet van deze Aan d
vele
de Veluwezoom.
uitbreidingen verschilt in schaal (van klein- naar grootschadorp
de akkers,
de
heide
en het
bos, aan
lig) enlagen
wordt ruimtelijk
gedragen
door
de historische
wegen
en routes in het gebied.
enDede
hooilanden.
OpBouwen)
een noord-zuid
en oostw
Vogelbuurt
(het Nieuwe
laat een hoge mate
van geordendheid
de basiscompositie
wordt
steeds
hoogte
van hetzien:
veer
over de IJssel
ontstond
de
herhaald. Dit heldere patroon van rijen laagbouw en middelhoge
wordt vergezeld door ruim opgezette
het
dorpflatblokjes
Dieren.

groenvoorzieningen, welke het geheel een open karakter
geven. Als afronding is in het verlengde van het VogelplantDieren
(-Noord)
soen (aan
de Imboslaan) een appartementencomplex gesitueerd, welke oriëntatie biedt in de buurt.
DeIn oorsprong
van Dieren ligt bij het veer over d
Dieren-Noordoost is in de jaren zeventig en tachtig van
De ligging van het dorp Dieren op de overgang van de hovorige
eeuw gebouwd
volgens
de Forumbeweging:
verbindingsweg
tussen
het IJsselvallei
Hof te Dieren
endede
kastelen
in de
Achterhoek.
Metleefde aanleg
gere zandgronden naar de
lager gelegen
is kenbaarheid en (verkeers)veiligheid zijn bij de bouw van deze
merkend voor
vele nederzettingen
aan de
Veluwezoom.
Kanaal,
dedespoorlijn
met het
station
in de 19de
eeuw en deLange
bedrijvigheid
met zich
wijk sleutelbegrippen.
zichtlijnen zijn die
door dat
middel
Aan de hoge kant van het dorp lagen de akkers, de heide en
van geknikte wegen beperkt, zodat de automobilist niet
het
dorp
aanzienlijk.
Tot en
indedehooilanden.
20ste eeuw
was
in het plangebied
Dieren-Noord
het bos,
aan de
lage kant de weiden
Op
wordter
uitgenodigd
tot hoge snelheden.
De slingerwegen slechts
een noord-zuid en oostwest postroute ter hoogte van het
ontsluiten de naastgelegen
bebouwingsvlekken,
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Uw trap gestoffeerd

€ 250,00

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

De Vogelbuurt (het Nieuwe Bouwen) laat8 een hoge mate van geordendheid zien: de basi
steeds herhaald. Dit heldere patroon van rijen laagbouw en middelhoge flatblokjes word
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Bridgetoernooi

Filmhuis Dieren zorgt voor (openlucht)
voorstellingen

Beste bridgers van Dieren-Noordoost,
Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van onze wijk Dieren –Noordoost is er op zaterdag 23 september van 13.00
tot 17.00 uur een bridgetoernooi in De Drieschaar. Wij hebBridgetoernooi
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13.00 tot 17.00 uur een bridgetoernooi in De Drieschaar. Wij hebben al verschillende wij
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om mee te doen en veel positieve reacties gekregen. Maar er zijn misschien nog bridgers
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u
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2
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Consumpties zijn voor eigen rekening. U kunt zich nog tot 1 juni opgeven, dit graag telef
Coos ook
Overbeek,
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42,
tel. 0313-427302 of 06 151
aan of u met
1 of 2 personen
komt.
517 07
Coos Overbeek, Sparrenhof 42, tel. 0313-427302 of 06 151 517 07
Wim Wim
Wissels,
Meidoornlaan 121, tel. 0313 420140 of 06
Wissels, Meidoornlaan 121, tel. 0313 420140 of 06 577 847 18
577 847 18
Het wordt
zeker
gezelligelkaar
elkaar op
manier
te ontmoeten!!!
Het wordt
zeker
gezellig
opdeze
deze
manier
te ontmoeten!!!

Tijdens de feestweek zijn er drie filmvoorstellingen voor
wijkbewoners. Op woensdagmiddag 20 september is er om
14.30 uur een voorstelling voor kinderen. Deze film draaien
we binnen in De Drieschaar.
Op donderdagavond 21 en vrijdagavond 22 september zijn
er openluchtvoorstellingen bij De Drieschaar. Omdat het
eerst donker moet worden beginnen deze om 20.30 uur.
Donderdagavond een film voor volwassenen, vrijdagavond
een film voor jongeren. Alle voorstellingen worden verzorgd en aangeboden door het Filmhuis Dieren. Zij zijn ooit
begonnen in De Drieschaar en willen graag iets doen voor
het jubileum. Noteer deze data vast, dan mist u niets. Dankzij de medewerking van het Filmhuis Dieren zijn er geen kosten aan verbonden.
Ontstaan in De Drieschaar
Op 30 oktober 1986 begonnen een paar vrijwilligers met
het vertonen van films in wijkcentrum De Drieschaar. Iedere
zondagavond werden films vertoond, welke niet in de reguliere bioscopen te zien waren. De belangstelling van het publiek werd in de loop der jaren steeds groter en het Filmhuis
verplaatste zich naar de huiselijke sferen van het TV-Toys
museum. Na de sluiting van dit museum in 2008 verplaatste
het Filmhuis zich naar Theothorne, een grote zaal met 280
stoelen. Tegenwoordig draait het Filmhuis naast de zondagavond ook op dinsdagavonden. Op filmavonden is de kassa
geopend van 19:15 t/m 20:00 uur. De film start om 20:00
uur. Bij speciale voorstellingen kunnen afwijkende tijden en
locaties gelden. Raadpleeg hiervoor de agenda.

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
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Wij willen wonen in de schoonste wijk
van Nederland! Helpt u mee?

met ons op via info@dierennoordoost.nl . Ook als je eenmalig mee wilt helpen met een hondenpoepactie, met andere
acties of wanneer je leuke ideeën hebt!

Op 25 maart was het landelijke opschoondag: voor Dieren
Noordoost ook het startpunt voor ‘De Schoonste wijk van
Nederland’. Onder de vlag van DiNO zetten Ellen en Elly zich
in voor een schone wijk, zonder zwerfafval en hondenpoep.
Waarom zetten jullie je in voor de schoonste wijk? Elly:
“We wonen in zo’n mooie wijk, met veel groen. Laten we
dat vooral koesteren. Het is zo jammer als dat vervuilt en
er overal troep ligt. Iedereen wil wonen in een mooie wijk,
waar zo min mogelijk ergernissen zijn. Ik heb zelf ook een
hond en het is vervelend om aangekeken te worden op hondenpoep, terwijl ik het zelf opruim.” Ellen: “In de feestweek
(16-23 september) willen we bereikt hebben dat we in de
Schoonste wijk van Nederland wonen.”

Hondenpoepactie
Een keer per maand gaat de werkgroep met buurtbewoners
een stukje waar veel hondenpoep ligt schoonmaken. Alle
hondenpoep wordt verzameld en op één hoop gelegd, met
een bord erbij. Deze hoop blijft een week liggen. Zo willen
we laten zien hoeveel hondenpoep er ligt. En hoe vies dat
is. Helpt u mee?

Start
Op 25 maart is de eerste hondenpoepactie uitgevoerd,
waarbij Ellen en Elly met andere wijkbewoners hondenpoep
hebben verzameld en op vier plaatsen in de wijk hebben
neergelegd met een bord erbij. Hoe is daarop gereageerd?
Elly: “Er waren niet zo veel reacties, maar mensen worden
wel met de neus op de (stinkende) feiten gedrukt. Het is ook
wel gênant dat wij die hondenpoep van andermans honden
opruimen natuurlijk.”
Bijeenkomst voor hondenbezitters
Op 8 mei was er een bijeenkomst voor hondenbezitters in
De Drieschaar. Ook Sam Turner, hondentrainster en boekenschrijfster (zie www.clickerfun.nl), kwam op die avond
met ons meedenken. Wat verwachtten jullie van die avond?
Ellen: “Het doel van de avond was om samen (met Sam
Turner, hondenbezitters en geïnteresseerde bewoners) te
bekijken wat er kan gebeuren voor een schonere wijk. De
meeste hondenbezitters laten hun hond ook niet bij of in
hun eigen tuin poepen. En we moeten niet vergeten dat
veel hondenbezitters het wel opruimen.”
En verder?
Tot september gaan Ellen en Elly de hondenpoepactie iedere maand herhalen. De werkgroep gaat in gesprek met
gemeentelijke handhavers, om te bekijken hoe zij kunnen
bijdragen aan een schonere wijk. Ellen: “Maar eigenlijk zou
handhaving niet nodig moeten zijn: het is onze wijk, waar
we samen verantwoordelijk voor zijn.” In februari is er in
Dieren een boete uitgedeeld voor het laten liggen van hondenpoep. Dat kost €150!
Help ons!
Om van Dieren Noordoost de Schoonste wijk van Nederland
te maken hebben we de hulp van alle wijkbewoners nodig!
Help mee door geen hondenpoep of zwerfafval te laten liggen en door je eigen straatje schoon te houden. Ook kunnen we ondersteuning gebruiken in de werkgroep. Heb je
enkele uren per maand beschikbaar om mee te werken aan
dit mooie doel? Spreek ons aan in de wijk of neem contact
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KUNST BIJ DE BUREN

Buren heeft niet alleen tot doel om bij een breder publiek
interesse op te wekken voor kunst, maar zeker ook om de
sociale contacten in de buurt te bevorderen, zoals ook bij de
vorige edities gebeurde. (Vrijetijds) kunstenaars die mee willen doen, kunnen zich vóór 1 juli aanmelden bij Hetty Smit,
h.smit7@gmail.com, tel. 0313-416706/ 0627336055

In onze wijk Dieren Noordoost wordt in het weekend van
16 en 17 september voor de derde keer een kunstroute
gehouden. Na het succes van de vorige twee edities komt,
bij voldoende inschrijvingen, een vervolg van Kunst bij de
Buren. Dit jaar wordt er alleen bij de mensen thuis geexposeerd. Dus geen centrale expositie in het wijkgebouw in verband
met de feestactiviteiten. Inmiddels
heeft zich al een aantal kunstenaars
aangemeld, maar aanmelden is nog
steeds mogelijk!!!!
Kunstenaars die hun voordeur op
deze dagen open willen zetten, kunnen hun werk tonen: tekeningen,
schilderijen, beeldhouwwerk, fotografie, muziek, toneel, voorlezen en
ga zo maar door.
Kunst bij de Buren is op zondag 17
september van 12.00 tot 17.00 uur
en naar keuze ook op zaterdag 16
september bij voldoende aanmeldingen.
Samen bij anderen thuis exposeren
is ook een mogelijkheid. Kunst bij de

gebr. RIJNEVELD b.v.

Hoveniers met passie

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

www.grotenhuismakelaardij.nl
12447_grotenhuis_abri_v1.indd 1
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