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Beste buurtbewoner
Communicatie
De winter staat weer voor de deur. De tuin is winterklaar, de
vakanties zijn achter de rug. Nu de dagen korter worden en
de avonden langer ontstaat er tijd voor activiteiten in huis en
in de buurt. De beste manier om binnen onze wijk contact
te leggen is nog altijd de persoonlijke kennismaking en het
contact van mens tot mens. In onze wijk kan dat op allerlei
manieren.
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Digitale Nieuwsbrief en website
Twee tot driemaal per jaar brengt DiNO deze papieren Wijkkrant uit. Hierin vindt u onderwerpen, die niet spoedeisend
zijn en achtergrondinformatie. De Wijkkrant wordt huis aan
huis verspreid bij alle 950 huishoudens in onze wijk. Hebt u
kopij die interessant is voor alle wijkbewoners of wilt u adverteren in de wijkkrant, mail ons dan via info@dierennoordoost.nl.
Voor het verzenden van informatie, die niet kan wachten op

Sociale media
Contact tussen mensen verloopt tegenwoordig niet alleen ‘face to face’. De
sociale media vervullen een steeds grotere rol in het onderhouden van kontakten, ook voor mensen
die dicht bij elkaar wonen. Recent is in Dieren Noord Oost het
Whatsapp alarmeringssysteem gestart als onderdeel van de
buurtpreventie. Alhoewel wij in een vrij rustige wijk wonen,

DiNO-account
DiNO-pagina
DiNO-groep (besloten)
DiNO-pagina Buurtpreventie
DiNO-groep Buurtpreventie (besloten)
Twitter
DiNO-account
DiNO-Buurtpreventie-account
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kan er niet genoeg aandacht zijn voor
het bevorderen van de veiligheid. Hoe
meer preventie, des te minder criminaliteit. Al ruim zeventig huishoudens in
onze wijk zijn op het Whatsapp-systeem aangesloten en u
kunt zich nog steeds aanmelden. Het aanmeldingsformulier
vindt u verderop in deze krant.
DiNO speelt in op de tendens naar het gebruiken van sociale
media en beschikt over een eigen Facebook- en Twitteraccounts. Hoe kunt u contact leggen?
Via de Twitteraccounts en de Facebookpagina’s wordt u op
de hoogte gehouden van de meldingen van DiNO. Via de Facebookgroepen kunt u actief meepraten op onderwerpen die
belangrijk zijn voor Dieren Noord Oost.

Contact
Op maandag- en donderdagavond is de bar van het wijkcentrum De Drieschaar open en kunt u zo binnenlopen voor een
kopje koffie of een drankje en een praatje met een buurtgenoot of een potje kaarten of biljarten.
Tijdens het boodschappen doen in buurtsuper De Spar komt
u altijd wel buurt- en straatgenoten tegen. De buurtsuper verleent allerlei diensten, meer dan alleen boodschappen doen.
U kunt er bij voorbeeld ook uw pakketjes en medicijnen afhalen.
In onze wijk zijn twee scholen. Scholen geven niet alleen onderwijs aan onze kinderen, maar vervullen ook een functie in
het sociaal contact tussen buurtgenoten onderling.

Facebook
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Zoek in Facebook op
‘DiNO Dieren’
‘DiNO’
‘Wpf DiNO’
‘DiNO Buurtpreventie’
‘DiNOBuurtpreventie’
Zoek in Twitter op
‘wpfDiNO’
‘DiNOveilig’
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Actie
vriendschapsverzoek doen
pagina liken
lidmaatschapsverzoek doen
pagina liken
lidmaatschapsverzoek doen
@wpfDiNO volgen
@DiNOveilig volgen

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 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.

het uitbrengen van de Wijkkrant, gebruikt DiNO de digitale
Nieuwsbrief. Die wordt verzonden aan ca 220 wijkbewoners,
die zich daarvoor hebben aangemeld. Wilt u ook de digitale
Nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan aan via info@dierennoordoost.nl. (Als u zich al had aangemeld hoeft u dat niet
opnieuw te doen)
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, Buren voor Buren 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, het bieden van een ‘helpende hand’ en het gezamenlijk inkopen van energiebesparende maatregelen.

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.
Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

Werkgroepen en activiteiten in de wijk Dieren Noord Oost
Hieronder ziet u een overzicht van de werkgroepen die in Dieren Noord Oost actief zijn. Zoekt u contact met zo’n werkgroep of instantie dan kunt u die 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
		 (w.o. zwerfvuilactie)
- Buren voor Buren
Erna Wolfs
		 (handen met een hart)		
					
- Communicatie
René Schoneveld
(w.o. wijkkrant)
- Energieteam Verbuursamen
Jos Boon
• Ik-Buurt-Mee		
- Kunst in de buurt
Joop Jansen
• DiNO/Ik-Buurt-Mee
- Verkeer
René Schoneveld
• Drieschaar
- Ruimtes huren/bespreken
Astrid Elsendoorn-de Vries
- Activiteiten aanmelden
Tineke Stokreef
- Bardiensten aanbieden
Jaap Peters
• Duursaampies
Iris Kleinlugtenbelt
• Buurtbeheer Gemeente Rheden
Tim van den Bor
• Buurtcoach
Jos Meerssman
• Wijkagent (tijdelijk)
Aziz Dogan
					
• Woningbouwvereniging Vivare
Hans Jansen
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Te bereiken via:
www.dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
0313-427730
info@dierennoordoost.nl
of: buurtpreventie@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
info@dierennoordoost.nl
of burenvoorburendno@gmail.com
06-27248601
info@dierennoordoost.nl
verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl
www.ikbuurtmee.nl
www.kunstbijdeburen.nl
info@dierennoordoost.nl
0313-438584
0313-427444
06-36297375
iriskleinlugtenbelt@yahoo.com
026-4976911
www.viva-rheden.nl
0900-8844
aziz.dogan@politie.nl
www.vivare.nl 026-3849111

Computertalent gezocht

mers = diegenen die gebeld worden. Iedere morgen opent
de begeleiding (hij/zij belt 1 week lang) de cirkel precies om
9.00 uur en belt nr. 1, nr.1 belt nr. 2 enz. tot de laatste deelnemer: hij/zij belt de dienstdoende begeleiding en de cirkel
is rond. Wordt er niet opgenomen of zijn er signalen dat er
met een deelnemer iets niet in orde is, dan wordt door de
dienstdoende begeleiding actie ondernomen.
De telefooncirkel laat de mensen vrij. Men kan gerust met
vakantie of op bezoek gaan, voorwaarde is echter wel dat dit
wordt doorgegeven, anders wordt er alarm geslagen.
Het veilige gevoel geldt zeker niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de kinderen en/of familie. Voor hen is
het prettig te weten dat er dagelijks naar het welbevinden
van hun ouder(s) of familie wordt geïnformeerd.
De telefooncirkel biedt sociale controle. Iedereen die gehoord wil worden (deelnemer) of bereid is naar anderen te
luisteren (begeleiding) kan zich aansluiten bij de telefooncirkel.
Wilt u meer informatie over telefooncirkels, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw
Betsie Dam, tel.0313-415207
(betsie.dam@upcmail.nl)
Ook is er een folder beschikbaar
die u precies vertelt wat een telefooncirkel voor ú kan betekenen
of wat ú voor de telefooncirkel
kunt betekenen.

Social media talent voor LEDSCOM e.o. Dieren
Deelnemers aan de LEDSCOM voeren onderling diensten
uit. In plaats van geld wordt gerekend met Talenten: in principe 10 Talenten voor een uur werk; ongeacht de aard van
dat werk. Om meer bekendheid aan deze ‘ruilende dienstverlening’ te geven, zoekt het bestuur een deelnemer die
hen wil helpen social media op een effectieve wijze in te
zetten.
LEDSCOM Dieren e.o. heeft momenteel ruim dertig leden
verspreid over Dieren en direct aanliggende dorpskernen
en Doesburg. Deze Ledskring beschikt over een diversiteit
aan kennis en vaardigheden die voor een ander ingezet kan
worden: van fietsreparatie tot het bakken van een taart en
van muziekles geven tot het uitlenen van een fietsdrager,
afhankelijk van het aanbod. Op de website staat een marktgids waarin vraag en aanbod opgesomd staan.
Eén van de deelnemers van LEDSCOM Dieren: ‘Door zeer
slecht weer kon ik niet op de fiets naar mijn vrijwilligerswerk. Via de LEDSCOM heeft iemand mij met de auto gebracht en gehaald.’ Voor deze dienst ‘betaalde ik een aantal
van 15 Talenten plus dat ik ook de benzine vergoed. Ik kan
op verzoek van een ander lid hulp bieden bij computergebruik, een tekst redigeren of huishoudelijke klusjes verrichten.’ De penningmeester houdt de inzet van Talenten bij.
Leds als organisatie is ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw in Amerika en heeft zich ook verspreid in Europa.
Het principe van Leds-kringen is gericht op wederzijdse
dienstverlening.
Men kan elkaar ontmoeten in de zogenaamde ‘kledscafé’s’,
waarbij ook ruilhandel mogelijk is in goederen. Het sociale
aspect krijgt zo ook de ruimte.
Mensen die aan willen sluiten bij LEDSCOM Dieren zijn van
harte welkom, zeker ook diegene die zijn / haar sociale media- talent in wil zetten. Voor extra informatie: tel/nr 0313
– 41 66 11 of tel.nr. 0313-427757 of natuurlijk via de website www.ledscomdieren.nl – via zoekmachine Google te
vinden .

Telefooncirkel
Iedere morgen een telefoontje voor een veilig gevoel en
even aandacht voor elkaar.
De telefooncirkels in de gemeente Rheden staan al bijna 34
jaar open voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Deze eenvoudige en praktische manier van “alarmering” is zeker niet alleen bedoeld voor ouderen. De telefooncirkels voorkomen
isolement, b.v. door ziekte, wegvallen partner, handicap of
verhuizing.
De telefooncirkels bieden gevoel van veiligheid, een luisterend oor, gezelligheid, het maken van nieuwe contacten en
begrip en ondersteuning bij problemen. De telefooncirkels
draaien 365 dagen per jaar.
Een cirkel bestaat uit begeleiding = vrijwilligers en deelne-
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Tabletcafé in Dieren

CH

Op 10 november a.s. om 14.00 uur opent het Tabletcafé
in de Oase haar deuren. Het tabletcafé is er voor iedereen die een tabletcomputer gebruikt en er meer over wil
leren. Hebt u vragen over uw smartphone of laptop? Dan
kunt u ook hier terecht. Hoe kan ik een app downloaden?
Hoe maak ik een profiel op Facebook? Hoe kan ik skypen
met mijn (klein)kinderen? Neem uw tablet of smartphone
mee, stel uw vragen en deel uw kennis en ervaringen. Het
maakt niet uit welke type tablet of telefoon u gebruikt. Net
als in een gewoon café kunt u gewoon binnenlopen en aanschuiven bij een gesprek. U kunt vragen stellen en uw eigen
kennis delen. Wat de één weet, kan voor de ander waardevol zijn. Van elkaar leren is soms makkelijker dan via een
cursus. Daarnaast zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig
om u te helpen. Naast John Oldekotte, medewerker van de
SeniorenAcademie van computer vereniging HCC zijn er ook
leerlingen van het Rhedens. Zij verrichten deze voor hen
dagelijkse bezigheden als vrijwilligerswerk in het kader van
de Maatschappelijke Stage. Een vaste groep leerlingen zal
gedurende het schooljaar aanwezig zijn. Multifunctioneel
Centrum de OASE stelt de inloopruimte beschikbaar en de
coördinatie is in handen van buurtbewoner Francois Pleiffer,
ondersteund door buurtcoach Jos Meerssman. Het tabletcafé is er elke 2e dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur en elke laatste dinsdag van de maand is er een lezing
door HCC-SeniorenAcademie over een computeronderwerp
van 10.00 tot 11.00, waarna het laatste uur (11.00 tot 12.00
u) een vragenuurtje en tabletinloop is. Kortom ontdek de
digitale wereld en houd uw (klein)kind bij in deze ontwikkeling.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jos Meerssman, Coördinator Loket Buurtwerk VIVA Rheden en Buurtcoach Dieren,
mfc De Oase|Ericaplein 1 | 6951 CP Dieren |06-12114299 |
www.viva-rheden.nl

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)

€ 250,=
De nieuwe collectie gordijnen is binnen
Bij nieuwe gordijnen, standaard rail en
ophangen

GR ATIS

GRATIS ADVIES AAN HUIS
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De steenmarter

Op internet is er veel informatie te vinden over de steenmarter en daarvan ziet u hier een bewerkte versie.
Steeds vaker komt de steenmarter, ook wel stadsmarter
genaamd, negatief in het nieuws. De steenmarter rukt op
in Nederland en in ons omringende landen en veroorzaakt
steeds meer overlast aan auto’s en huizen. In dit artikel kijken we naar de uiterlijke kenmerken van de steenmarter,
zijn gedrag, de overlast en zijn leefgebied in Nederland.
De steenmarter (stadsmarter) is een roofdier uit de marterfamilie (hermelijnen, wezels, bunzingen, fretten, dassen, otters, nertsen en marters). Marters hebben een lang lichaam
met korte poten, het zijn vleeseters, ze kunnen goed klimmen en passen zich makkelijk aan aan verschillende omstandigheden. Qua uiterlijk kunnen ze op een kat of op een
kleine vos lijken.
Uiterlijke kenmerken steenmarter
Een volwassen steenmarter is tussen de 40 en 50 centimeter lang, met relatief korte poten. De staart is ongeveer 25
centimeter lang. Steenmarters zijn bruin van kleur met een
(grijs)witte vlek op hun keel en borst. Mannelijke steenmarters wegen 1,5 tot 2,0 kilo, vrouwtjes wegen 0,7 tot 1,7 kilo.
Steenmarters hebben een ‘huppelende’ manier van lopen.
Ze kunnen goed klimmen en sprongen maken tot 1,5 meter hoog. Ook zijn steenmarters erg flexibel en kunnen ze
door kleine gaten (5 tot 7 centimeter in doorsnee) kruipen.
Steenmarters leggen uitwerpselen van 4 tot 8 centimeter
lang en 0,5-1,5 centimeter dik. Dit lijken ‘worstjes’ met een
gedraaide punt, vaak in de vorm van een vraagteken. Soms
zijn erin nog pitten van steenvruchten zichtbaar.
In de natuur eten steenmarters vooral vlees (kikkers, muizen, ratten, eekhoorns), aangevuld met
vruchten en eieren. Als de steenmarter naar
de steden en dorpen trekt (wat steeds vaker
gebeurt) dan eet hij ook rondslingerend afval.
Ook valt de steenmarter soms kippen, konijnen
of andere kleine huisdieren aan. Steenmarters
zijn vooral ‘s nachts actief. Overdag zoeken ze
vaak een rustige plek op: in de zomer zijn dat
hopen takken, greppels en holle bomen. In de
winter zijn spouwmuren, funderingen, zolders,
kelders en schuren favoriet. Wanneer de steenmarter actief is, blijft hij graag in de beschutting.
Hij loopt niet graag op open terrein, maar verplaatst zich langs bosjes of gebouwen. Ook worden steenmarters waargenomen in dakgoten,
langs regenpijpen, in funderingen en in schuren.
Van nature maakt de steenmarter weinig tot
geen geluid. Zijn meest opvallende geluid is het
stommelen in of rondom het nest. Het lijkt op
het geluid van een “inbreker op zolder”. Als de
steenmarter angstig is, kan hij schreeuwende,
fluitende of piepende geluiden maken. Daarnaast kan een steenmarter ook tokkelen of
mekkeren bij tevredenheid. Als steenmarters
vechten, kunnen ze harde, krijsende geluiden
voortbrengen.

Het was voorjaar en ’s nachts hoorde ik gestommel. Een inbreker? Ik keek en luisterde buiten, maar er gebeurde niets
meer.
Weken later: een hevig gedonderjaag op het dak. Ruziënde
katten? Maar die krijsen daar bij en dat hoorde ik niet.
Op onze parkeerplaats trof ik kleine, puntige poepjes, waarvan ik dacht dat ze van een zojuist gepasseerd hondje afkomstig waren.
Toen we in juli op vakantie waren, mailde de buurman dat
hij veel last had van steenmarters.
De kwartjes vielen en de vraag is: hoe kom je er weer vanaf?
En ook: hebben er meer mensen last van steenmarters?

5

marter jongen heeft, kunt u ook hoge piepgeluiden horen
die toenemen naarmate de jongen ouder worden. In de
laatste week voordat ze uitlopen kunt u ook gekrijs horen en
meestal ook gestommel. De steenmarter gebruikt vaak een
vaste plek bij hun slaapplaats voor hun behoeften, dit kan
stankoverlast geven. Niet opgegeten prooien trekken bromvliegen aan. Die leggen eitjes in de kadavers waaruit maden
komen die de kadavers zeer snel opruimen. Een bromvliegplaag op zolder of in huis is een duidelijke aanwijzing dat er
ergens een dood dier ligt of heeft gelegen.
1) Heeft u een steenmarter gezien?
2) Heeft u een steenmarter gehoord? (vooral overdag in
huis en rond 23:00 vertrek)
3) Heeft u uitwerpselen gevonden? (4-8 centimeter, met
puntje, vaak gekruld als een vraagteken)
4) Heeft u pootafdrukken gevonden? (v-vormige poolbal,
met 5 nageltjes)
5) Heeft u voedselresten gevonden?
Steenmarters zijn beschermde dieren. Verjagen van de
steenmarter, vangen of zelf doden van de steenmarter is
verboden. Als u de checklist heeft doorlopen en u vermoedt
een steenmarter in uw huis, neem dan contact op met uw
gemeente of een erkend gespecialiseerd bedrijf.
Er zijn wel diverse legale apparaten en middelen op de
markt die pretenderen steenmarters te verjagen of steenmarters af te schrikken.

Steenmarter en auto’s
Steenmarters kunnen behoorlijke schade aanrichten aan
auto’s. De steenmarter kan simpel via de onderkant van de
auto in de motorruimte komen waar kabels met visolie het
doelwit zijn. Jonge steenmarters proberen of ze de kabels
kunnen eten en bijten, met hun scherpe tandjes, snel een
behoorlijk aantal kabels kapot wat veel schade kan geven.
Alle auto’s met visolie in de kabels lopen risico, het is echter
niet bekend of bepaalde merken meer of minder gevoelig
zijn. De grootte van de schade die steenmarters kunnen veroorzaken hangt logischerwijs af van het specifieke gedrag
van die steenmarter en uw auto. Moderne en duurdere
auto’s zijn vaak beter afgeschermd qua motorruimte. Ook
zijn bij deze auto’s de kabels vaak beter geisoleerd en zijn de
koppelingen van de kabels beter afgeschermd, waardoor de
kans op schade lager is.
De motorruimte van auto’s kunt u niet dichtmaken om zo te
voorkomen dat marters in de motorruimte komen. Wel bestaan er middelen om de marter uit uw auto te verjagen en
steenmarters te bestrijden. Uit de literatuur blijkt echter dat
deze middelen slechts tijdelijk (of niet) werken tegen steenmarters. Als u namelijk al een steenmarter in uw auto (of
huis) heeft dan werken geluiden en geuren die de steenmarters verjagen en bestrijden slechts tijdelijk. Na verloop van
tijd keert de marter weer terug. En mocht de steenmarter
dood gaan, dan is de kans groot dat een andere marter het
territorium overneemt.

Wetgeving t.a.v. steenmarters
Hieronder delen uit de relevante wetsteksten uit de floraen faunawet, met betrekking tot de steenmarter (die is aangemerkt als beschermde diersoort).
Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving
Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of
vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Op de site www.desteenmarter.nl vindt u nog veel meer
informatie.

Verjagen en vangen van de steenmarter
Hier treft u allerlei informatie over het verjagen en vangen
van steenmarters. Voordat u actie onderneemt, moet u
eerste zeker weten of u ook echt een steenmarter in huis
heeft. Steenmarters zorgen niet altijd voor overlast, het kan
dus lange tijd duren voordat u hun aanwezigheid opmerkt
of vermoed. Steenmarters komen in de ochtenduren thuis
om overdag te slapen en ‘s avonds verlaten ze het huis. In
de winter komen ze vaak midden in de nacht nog een uurtje rusten. Bovendien maakt een steenmarter gebruik van
verschillende dagrustplaatsen, zodat de geluidsoverlast niet
permanent is. Hun gestommel kan overigens wel behoorlijk
luid zijn en zelfs doen denken aan een inbreker. Als de steen-

Wat te doen tegen steenmarters?
Bij de werkgroep Groen rees n.a.v. ervaringen van enkele
wijkbewoners de vraag of er behoefte zou zijn aan een informatieve bijeenkomst, waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en waarin een deskundige ons meer kan vertellen over hoe te handelen als je met steenmarters te maken
krijgt en hoe de komst van steenmarters te voorkomen.
U kunt uw opmerkingen, ideeën en suggesties melden via
info@dierennoordoost.nl
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De werkgroep Buren voor Buren
De werkgroep “Handen met een hart” , een Buren voor
Buren activiteit bestaat nu 2 jaar en er komen nog steeds
	
  heel weinig hulpvragen binnen. De vragen die we binnen
hebben gekregen hebben we gelukkig goed af kunnen han	
  delen.

	
  	
  

werkgroep bestaat uit volgende leden Erna Wolfs, Koos
	
  De
de Ruijter, Margreet Duijvestein , Ingrid Kiezenberg, Martien
Vriezenkolk en Liesbeth Meijer.

	
  

	
   ben: bel of mail gerust naar de werkgroep. En als “handen
Stand van zaken oktober 2015
	
  De werkgroep heeft in september besloten te stoppen met
	
   met een hart”uw vraag niet kan oplossen, helpen ze u te
haar activiteiten. We vinden het niet zinvol om voor zo weizoeken naar een andere oplossing.
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SPAR Martin en Miranda Eijkman
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Iedere zondag
open van 12.00
Een	
  verzoek	
  om	
  boodschappen	
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  echtpaar.	
  De	
  man	
  deed	
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•

•
•
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Cederlaan 25,
donderdag 08:00-19:00
6951 MN Dieren
vrijdag
08:00-20:00
vrijwilliger	
  uit	
  de	
  wijk	
  worden	
  gehonoreerd.	
  
Tel. (0313) 422245
zaterdag
08:00-18:00
E-mail: eijkman@despar.info
zondag
12:00-18:00
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Energieteam Verbuursamen

in de Drieschaar. De voorlichting had betrekking op de drie
genoemde isolatiemaatregelen. Uiteindelijk hebben 23 bewoners voor één of meerdere maatregelen de subsidie met
“wijkbonus” aangevraagd.

Voor de zomer is met behulp van het 5plus1 – aanjaagbureau een enquête uitgezet bij ca. 600 bewoners . Ruim 140
formulieren zijn terug ontvangen. Het resultaat was dat bijna 130 bewoners interesse hebben in één of meer in hoofdzaak energiebesparende maatregelen.

De keuze van de 23 bewoners is als volgt onder te verdelen:
vloerisolatie door middel van thermokussens 11 bewoners
vloerisolatie met XPS-plaat 2 bewoners
dakisolatie met PIR boardplaat / kale PIR plaat 4 bewoners
HR++ beglazing 10 bewoners
De totale bruto investering bedraagt ca. € 50.000,--

De interesse is in onderstaande grafiek weergegeven.

Geen slechte score, als men bedenkt dat dit alles in amper
zes weken is gerealiseerd. De uitvoering van bovengenoemde maatregelen is in volle gang. Inmiddels is het Energieteam de voorbereiding gestart van een aantal andere maatregelen uit de grafiek, zoals zonnepanelen, zonneboilers en
HR cv-ketels.
Op dit moment ( medio oktober ) is nog niet bekend hoe de
subsidie er voor 2016 er uit gaat zien.

Direct na de zomervakantie zijn een aantal wijkbewoners
energiek aan de slag gegaan. Omdat er voor 2015 nog subsidie wordt gegeven voor o.a. het isoleren van de vloer, dak
en het vervangen van bestaand glas naar HR++ beglazing,
heeft het energieteam zich hierop gericht. Voor 1 oktober
2015 moest de subsidie worden aangevraagd; er zat dus een
enorme tijdsdruk op.
Op 10 september is een voorlichtingsavond georganiseerd

Is er bij u ook interesse om uw woning collectief te verbeteren, c.q. energie te besparen ?
Als u al in ons bestand zit, krijgt u automatisch per mail de
informatie. Nog niet in ons bestand: vraag de enquête aan
door een mail te sturen naar verbuursamen-dieren-no@
ziggo.nl.
Door bureau Klaarheid is op de website www.buurtenoverenergie.nl een artikel met een kort filmpje
over het initiatief in Dieren Noord Oost gezet.

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

AUT OVE RHU UR
v.a. € 35 p/d

Aut o Jur rius

Imboslaan 140 Dieren
(hoek Kanaalweg)
Tel. (0313) 414724

www.autojurrius.nl
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Wijkcentrum De Drieschaar
Wijkcentrum “De Drieschaar” is gebouwd in 1983. Het gebouw wordt gedeeld met O.B.S. ‘t Schaddeveld. Alle activiteiten in het
wijkcentrum worden mogelijk gemaakt door ca 45 vrijwilligers. Iedere werkdag is er wel iets te doen.
Activiteitenoverzicht
Op dit moment wordt er iedere ochtend “les” gegeven in biljarten.
Maandagmiddag is een inloop voor een ieder die even wil biljarten of een andere activiteit wil ondernemen.
Op de avond zit er een knutselgroep en een verhuur aan EHBO/Reanimatie. De bar is dan ook open voor een
drankje en een gezellig praatje.
Dinsdagmiddag is voor biljarters en op de avond is er een dansgroep.
Woensdagmiddag is er ook biljarten en ‘s avonds een klaverjasclub.
Donderdagmiddag maakt een tekengroep gebruik van de Drieschaar,
‘s Avonds zit er een Doe-Praat groep en een EHBO/Reanimatiecursus.
Ook dan is de bar geopend.
Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid voor verhuur. B.v. de visvereniging, gemeente overleg en Dino.
Op zaterdag kunnen bands oefenen in de grote middenruimte, op het podium.
In maart en september wordt er kledingbeurs gehouden. In maart en november een grote rommelmarkt en
natuurlijk jaarlijks, in april, het Oranjefeest.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar: Tineke Stokreef, tel: 0313-427444
Voor verhuur kunt u bellen naar: Astrid Elsendoorn, tel: 0313-438584
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Buurtpreventie ( Algemeen )

2013 2014 2015
Woninginbraken / insluipingen
6
7
2
Diefstal van/vanaf auto’s, fietsen
3
6
5
Diefstal/Inbraak bedrijf, winkel, school 1
2
0
Diefstal uit schuur, garage
1
0
0
Vernielingen openb. gebouwen, abri’s 14
3
4
Melding overlast jeugd
7
16
10
Verkeersongevallen
3
2
0

Gedurende een aantal jaren is in onze wijk een buurtpreventieteam actief. Een regelmatig terugkerende vraag van
de bewoners is om cijfermateriaal kenbaar te maken t.a.v.
criminaliteit in Dieren Noord Oost.
Recent zijn wat gegevens ontvangen over de jaren 2013,
2014 en 2015 (t/m 30-08), alsmede enkele andere kerngetallen.
		

Buurtpreventie ( WhatsApp )

Inmiddels heeft de WhatsApp groep ruim 75 deelnemers.
In de Wijkkrant van mei 2015 is ruim aandacht geschonken
aan WhatsApp in onze wijk.
Begin oktober 2015 is in de media ook
melding gemaakt van WhatsApp in
vele steden/wijken in het land.
Het AD had een kop met:
In juni van dit jaar is de nieuwe communicatiestructuur
WhatsApp van start gegaan. Onze wijk Dieren Noord Oost
is voorzien van zeven nieuwe buurtpreventieborden. Op 24
juni 2015 heeft de burgemeester van de gemeente Rheden
symbolisch het bord bij de toegangsweg Cederlaan onthuld.

INBREKER MIJDT
WIJKEN MET
WHATSAPP-ALARM
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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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Auto Jurrius B.V. Dieren
Imboslaan 140 - 6951 KC Dieren

APK Keuring
95
€ 19.
Nu slechts € 19.95 (incl. BTW)

- Inclusief afmelden, exclusief roetmeting (dieselauto’s)

Voor alle merken

Heeft u een ster in uw voorruit?
Wij hebben de professionele apparatuur
in huis om uw ruit

GRATIS*
TE REPAREREN
Vanaf W.A. extra verzekerd
zonder eigen risico
* door de meeste verzekeraars

Auto Jurrius B.V.
HOOFDDEALER EN OCCASIONSPECIALIST
Imboslaan 140 - hoek Kanaalweg - Dieren
Tel. (0313) 414724
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