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In deze wijkkrant kunt u veel lezen over de activiteiten in de feestweek. Via de website www.dino40.nl en op onze
Facebookpagina @dino40 vindt u alle reportages en foto’s
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Beste buurtbewoner,

In dit najaarsnummer van de Wijkkrant van DiNO blikken wij
terug op de feestweek, die gehouden is van 16 t/m 23 september t.g.v. het 40-jarig bestaan van onze wijk. Maar ook
kijken we vooruit naar de het
nieuwe seizoen dat voor de
deur staat. Wij wensen u veel
leesplezier.

Doe mee met uw wijkplatform
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die
werkt aan de verbetering van het woon- en
leefklimaat in onze wijk. In de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Groenbehoud,
Schoonste Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt gewerkt aan verbetering van
de communicatie, de 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.

Dieren Noord Oost bestaat
40 jaar
Onze wijk bestaat dit jaar 40
jaar. Dat hebben de bewoners gemerkt. Drieschaar,
DiNO, de Spar, het Filmhuis
Dieren, de beide basisscholen en enthousiaste buurtbewoners zijn een jaar bezig
geweest met de voorbereidingen en de resultaten mogen er zijn. Op bladzijde 6/7
van deze krant vindt u een
foto-impressie van de activiteiten. Dank aan alle vrijwilligers en sponsors die de
feestweek mede mogelijk
hebben gemaakt.

Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te zorgen dat onze wijk schoon, veilig en
plezierig blijft? Meldt u dan aan voor een van
de werkgroepen (zie overzicht op pagina 2 van
deze wijkkrant) of het bestuur, of kom eens
langs op een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. DiNO-bijeenkomsten worden in de oneven maanden gehouden op donderdagavond
19.30 uur in wijkcentrum De Drieschaar. Het
vergaderschema staat op onze website www.
dierennoordoost.nl.
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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.

DIT IS UW KANS!

Vond u de feestweek ook zo gezellig en wilt u ook dat
het wijkcentrum “De Drieschaar” voort blijft bestaan?
Kom ons, vrijwilligers, dan versterken.
Misschien brengt u wel nieuwe ideeën mee!
Wij zoeken ook op korte termijn een VOORZITTER en
een SECRETARIS voor het bestuur en BARMEDEWERKERS.

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Tineke Stokreef.
Tel. 0313-427444.

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
Guido Hartkamp
		 - 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
• 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 Stokreef
		 - Bardiensten aanbieden
Jaap Peters
• Buurtgastheer Gemeente Rheden
Tim van den Bor
					
• Krachtcoach/Buurtcoach
Dorette van Lieshout
					
• Wijkagenten
Berdien Ellenkamp,
				
Martin de Vries en
				
Taco Oostvogel

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
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
btijsselwaarden-dieren@politie.nl

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

Uitbreiding begraafplaats.
Vele buurtbewoners hebben aangegeven via de mail of door
een handtekening te zetten dat zij bezwaar hadden tegen
de voorgestelde uitbreiding van de begraafplaats aan de Imboslaan. Vanuit DiNO waren reeds wat verschillende bezwaren doorgegeven aan de gemeente en ook diverse buurtbewoners hebben hun bezwaren geuit bij de gemeente.
Buurtbewoonsters Elly en Anhelène hebben in het gebied
rondom de voorgenomen uitbreiding ruim 300 bezwaarformulieren uitgedeeld en ca 100 bij de Spar neergelegd met
het verzoek deze te tekenen en eventueel te voorzien van
een handtekening en hem dan in te leveren bij de Spar. Dit
had een opbrengst van ruim 150 getekende formulieren
waar wij als werkgroep Groen samen met Elly en Anhelène de gemeente van op de hoogte hebben gesteld. Begin
september heeft er een goed en plezierig gesprek plaatsgevonden met de heer D. de Rooy van de gemeente Rheden
waarin de situatie en onze bezwaren als buurt uitgebreid
zijn besproken. Op dit moment is er nog geen verdere actie
vanuit de gemeente ondernomen t.b.v. de uitbreiding en
mocht dit wel gaan gebeuren dan zal de heer de Rooy ons
daarvan op de hoogte stellen. Omdat er ook nog geen zienswijze is neergelegd is verdere actie vanuit ons en vanuit u op
dit moment niet nodig.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en
mochten er vragen zijn dan vernemen wij dat graag via
info@dierennoordoost.nl

Beste buurtbewoners, hierbij een korte update van de
werkgroep groen.
De werkgroep heeft samen met u fanatiek meegewerkt aan
de schoonste wijk met een mooi resultaat tot gevolg. Heel
hartelijk dank voor uw inzet en hulp. Zowel het zwerfafval
als mede ook de hondenpoep overlast zijn flink verminderd.
Tijdens deze hele actie zijn wij flink gesteund door de gemeente Rheden waarbij onze extra dank uitgaat naar de
wijkgastheer Tim van de Bor. Hij heeft aan alle kanten hard
meegewerkt aan de diverse acties.

Laatste nieuws:
UITBREIDINGSPLAN VOOR DE NATUURBEGRAAFPLAATS
GAAT (VOORLOPIG) NIET DOOR
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober j.l. besloten om de uitbreiding van de begraafplaats
aan de Imboslaan nu niet op te nemen in het bestemmingsplan voor Dieren-Noord. Als de gemeente in de toekomst
opnieuw plannen heeft voor de uitbreiding van de begraafplaats gaat de gemeente eerst weerin overleg met de buurt.

Tijdens deze acties zijn er wat overlastpunten ontdekt waaronder de wateroverlast die tijdens een flinke bui ontstaat
aan de Harderwijkerweg ter hoogte van het nieuwe fietspad
(Nachtegaalspad). De gemeente gaat op zoek naar een oplossing voor deze overlast.
Mocht u ook overlast situaties aantreffen of zelf hebben dan
vernemen wij of de gemeente dat graag. U kunt dit melden
v ia www.rheden.nl of een mailtje sturen naar info@dierennoordoost.nl

Lijst met bomen.
Binnen de gemeente Rheden wordt de bomenlijst op dit moment geupdated. Vanuit de werkgroep groen is een verzoek
ingediend voor uitbreiding van bomen in Dieren Noordoost
zodat deze niet zomaar gekapt kunnen worden. Wij hebben
dit alleen kunnen doen voor bomen op het openbare terrein en niet voor bomen op particulier terrein; dit hebben
de bewoners zelf moeten doen.
Mocht u bepaalde bomen graag extra beschermd willen
hebben door ze op de lijst te laten zetten dan vernemen wij
dat graag. Ook als u juist veel last en hinder ondervind van
een boom en u zou deze graag kwijt willen dat vernemen wij
dit ook graag via info@dierennoordoost.nl.
Tot zover de update van de werkgroep groen, mocht u het
leuk vinden om een keer een vergadering bij te wonen of
u heeft een vraag of een goed idee, dan vernemen wij dat
graag.
Namens de werkgroep groen:
Ellen van de Beek en Guido Hartkamp
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len en HR++ glas. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om zich te laten uitleggen waarom de verschillende maatregelen goed zijn voor hun portemonnee en het
milieu en hoe je bijv. van een D-label naar een A-label voor
je woning kunt komen.

Tijdens de wijkmarkt op 16 september jl. was natuurlijk ook
het Energieteam Verbuursamen Dieren N.O. aanwezig. Bij
de leuke stand konden belangstellenden informatie krijgen over de verschillende acties van het team dat in Dieren
Noordoost actief is. Het team wordt gerund door vrijwilligers uit deze wijk. Er waren enkele leveranciers aanwezig
die uitleg gaven over zonnepanelen, isolerende maatrege-
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De 2e zonnepanelenactie, die dit voorjaar is gehouden, heeft
ervoor gezorgd dat 18 extra huishoudens gebruik zijn gaan maken van zonne-energie. Samen met de eerste actie van vorig jaar
hebben nu 46 woningen samen 490 zonnepanelen op hun dak
liggen met een totaal vermogen van ongeveer 120.000 Wp. Naar
schatting wordt er jaarlijks 105.000 kWh aan elektriciteit opgewekt door deze panelen, genoeg om ongeveer 30 woningen
volledig van energie te voorzien. Uit een gehouden onderzoek
bleek dat de deelnemers aan deze acties erg tevreden waren
over de actie (gemiddeld cijfer 8,7). Al met al mooie resultaten
waar we als Energieteam trots op zijn.
Samen met de andere acties (isolatie e.d.) is er nu al voor ruim €
240.000,= geïnvesteerd in duurzaamheid in de wijk.
De zonnepanelen actie was een van de acties die zijn voortgekomen uit de vervolgenquête die in het voorjaar is gehouden onder alle bewoners van Dieren N.O. Ruim 68% van alle bewoners
heeft toen meegewerkt aan die enquête en dat is een zeer hoge
score. 368 bewoners hebben aangegeven dat ze voor 1 of meer
energiemaatregelen (eventueel) belangstelling hebben op korte
of langere termijn. In totaal zijn er 768 maatregelen genoemd.
Naast de al eerder aangeboden maatregelen als dakisolatie,
wandisolatie, vloerisolatie, HR++ glas en zonnepanelen, zijn
er 40 nieuwe onderwerpen aangemeld waarvoor mensen belangstelling hebben. Hierbij valt te denken aan het vervangen
van Cv-installaties, repareren en vervangen van dakgoten en
schoorstenen, het beveiligen van woningen, het uitvoeren van
warmtebeeldscans etc. Binnenkort komt het Energieteam met
mededelingen over deze nieuwe acties.

periodiek en geheel vrijblijvend alle informatie over mogelijkheden om uw woning te verduurzamen.
Het energieteam is ook te volgen via Facebook: Verbuursamen
Dieren Noord-Oost.

Iedereen die in de enquête heeft aangegeven belangstelling te
hebben voor dit soort acties wordt door het Energieteam automatisch op de hoogte gehouden.
Mochten uw gegevens nog niet bekend zijn bij het team, geef die
dan even door via het e-mailadres verbuursamen-dieren-no-@
ziggo.nl. U wordt dan op onze verzendlijst geplaatst en ontvangt

Het team was duidelijk herkenbaar door de nieuwe gele shirts
die onlangs zijn aangeschaft.
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Foto’s feestweek Dieren Noo
Nog veel meer foto’s kunt u zien op www.dino40.nl
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ordoost 16 t/m 23 september
Dank aan Aart van Raalte en Floris van Setten
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Beste allemaal
Ter gelegenheid van de opening van de activiteiten benadrukte de wethouder in zijn toespraak, dat alleen met inzet
van iedereen de wijk schoon een leefbaar kan blijven.
Onze teckel Diesel helpt daaraan mee door alle flesjes die hij
Kijkje
terug
op
Kunst
bij
de
buren
2017
vindt tijdens de wandeling door de wijk, consequent op te
Kijkje terug op Kunst bij de buren 2017
pakken en mee te nemen naar huis! Zie foto.
Op 16 en 17 september werd de derde Kunst bij de buren in de wijk
Watgeorganiseerd.
hij achterlaat aan afval ruimen wij uiteraard op.
Op 16 en 17 september werd de
Elf amateur kunstenaars hielden hun voordeur ‘s middags open om
hun helpt
schilderkunsten,
beelden,
foto’s
en
Diesel
mee om de wijk
schoon
te houden.
derde Kunst bij de buren in de
muziek te delen met de bezoekers.
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delen
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bij
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met de bezoekers.
hebben
om nieuw
werk teen
creëren.
Er vonden
leuke reacties
bij- Wilt u zich nu al opgeven als deelnemer dan kunt u zich aanmelden bij de
organisatie:
Gea Wisses, Triny
Vossenberg, Herman van de Wal of Hetty Smit of via h.smit7@gmail.com.
zondere ontmoetingen
in de
huiskamers plaats! Gemiddeld
kwamen er ongeveer 30 bezoekers per deelnemer op bezoek. De drie nieuwe exposanten van dit jaar hebben veel
bezoekers mogen ontvangen en waren erg enthousiast.
De organisatie kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd
weekend. De bedoeling is om in het vroege voorjaar van
2019 een vierde kunst bij de buren in de wijk te organiseren, zodat de exposanten voldoende tijd hebben om nieuw
werk te creëren. Wilt u zich nu al opgeven als deelnemer
dan kunt u zich aanmelden bij de organisatie: Gea Wisses,
Triny Vossenberg, Herman van de Wal of Hetty Smit of via
h.smit7@gmail.com.

KUNST BIJ DE BUREN

Verhuisplannen?

Schilderen met plezier !
Teken-en schilderlessen, workshops

es!
Actie =Succ

www.hettycreeert.nl
vanaf nu in Koningin Emmaschool,
Vietorstraat 2,

VE RKOC HT

Dieren- Zuid
info: Hetty Smit, Imboslaan 55

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

e: info@hettycreeert.nl m: 0627336055/ 0313416706
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Mooi resultaat van de werkgroep
‘schoonste wijk’!

Zwerfvuilopruimacties
Twee keer was er een zwerfvuilactie waarbij er de eerste
keer (jaarlijkse opruimdag) een grote opkomst was. Maar
liefst dertig personen hebben met elkaar veel troep verzameld. In de aanloop naar de feestweek van de 40-jarige
wijk organiseerden we nog een zwerfvuilruimdag: met zijn
tienen hebben we flink aangepakt. En heel fijn: er lag al aanmerkelijk minder zwerfvuil in de wijk!
Alle waardering voor de wijkbewoners; ga zo door!

Bordjes met ludieke teksten
In maart dit jaar zijn wij, de werkgroep ‘Schoonste wijk’, begonnen met
het maandelijks plaatsen van borden met teksten over het
opruimen van hondenpoep. Deze borden kwamen op plekken te staan waar veel overlast was en de daar aanwezige
hondenpoep werd onder het bord gelegd. Het belang van
opruimen werd direct zichtbaar en er kwam een discussie
opgang.

Hondenpoepopraapwedstrijd
Op de wijkmarkt
op 16 september
waren we met de
‘keet’ aanwezig.
Er zijn mooie gesprekken gevoerd
met mensen die
het ook echt schoner vinden in de
wijk! Op het grasveld achter de keet was een parcours uitgezet waar wedstrijden werden gehouden in het hondenpoep oprapen met
in plaats van hondenpoep warme knakworst. (Het moest
wel echt voelen). De kinderen vonden het geweldig om mee
te doen, (jong
geleerd is oud gedaan) en prijsjes
te winnen zoals
een zakje snoep,
chips, of een
bellenblaas. De
volwassenen die
met veel lol mee
deden waren de mensen van Scouting, zij wonnen twee
flessen wijn. Alle prijsjes waren verpakt in het bekende rode
zakje. Het was een vrolijke en geslaagde dag!

Bijeenkomst
In “De Drieschaar” was een bijeenkomst voor hondenbezitters waarin
mevrouw Sam Turner, hondentrainster en eigenaresse van hondenscholen, vertelde over de opvoeding van huisdieren. Ook werden
er vragen gesteld aan leden van de
werkgroep en aan medewerkers van de Gemeente Rheden.
Het was een leuke en zinvolle avond én verschillende mensen gaven zich die avond op om een hondenpoepafvalbak of
een dispenser voor hondenpoepzakjes te adopteren.
Adopteer ook!
Op dit moment zijn er 8 bakken geadopteerd die goed gebruikt worden, en niet alleen door hondenbezitters, men
gooit er ook veel zwerfvuil in. Zo heeft de bak een dubbele
functie, prima!
Graag nog meer adoptanten, dan kunnen er meer bakken
geplaatst worden!
De wijk in met de Ikbuurtmee-keet
Ook stonden we met de “Ik buurt mee” keet in de wijk om
met bewoners te praten over een schone wijk. Hierbij waren ook BOA’s (handhavers) aanwezig om de regels over het
uitlaten van honden uit te leggen. Met de BOA’s hebben we
door de wijk gelopen, en hebben we bewoners aangesproken en folders en penningen uitgedeeld. De meeste mensen
ruimen op! Geweldig!

Trots op het resultaat!
Klaar zijn we niet. Opruimen moeten we altijd blijven doen.
De werkgroep roept daarom U allen op: doe regelmatig je eigen straatje, raap
dagelijks twee stuks zwerfvuil. Of meld je aan voor de
werkgroep ‘Schoonste wijk’:
samen blijven we hier aandacht aan geven. Maar voor
nu zijn we trots op onze
wijkbewoners die er met
z’n allen voor zorgen dat
we in een schone wijk wonen waaraan iedereen zijn
steentje bijdraagt!
PS: we maken een film over onze aanpak, deze laten we nog
dit jaar zien aan geïnteresseerde wijkbewoners.
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Verslag(je) van de feestavond

ben plezier, maken een dansje of kunnen weer eens lekker
bijkletsen met de buren. Zo hoort het!
Tegen 22:30 wordt de laatste ronde aangekondigd en maakt
iedereen zich op om huiswaarts te gaan. Het was een geslaagde avond! Met vereende krachten wordt het parkeerterrein in no-time opgeruimd, de tenten afgebroken en is
binnen een uur op wat hekken na niks meer te zien van het
feesttafereel. Moe en voldaan rijden Miran en ik richting
huis. Daar praten we nog wat bij over de avond en maken
ons op voor de “zondagsdienst” in de De Spar. We kijken terug op een zeer geslaagd buurtfeest en hopen dat de buren
het net zo gezellig vonden!

Eindelijk is het zover, 23 september 2017! Na een gedegen
voorbereiding, overleg met betrokkenen, planning en geregel is het nu zo ver! De opbouw van het eindfeest van de
DiNO-40-jaar-week gaat over enkele ogenblikken beginnen.
Zoals gepland starten we vandaag met het op tijd afzetten
van de parkeerplaats voor onze Spar. Best nog wel een “dingetje” want niet iedereen is op de hoogte van hetgeen staat
te gebeuren. Over een uur zijn de mannen van de tenten
aanwezig om deze op te zetten en zal ook de Harmonie met
alle apparatuur ten tonele verschijnen. Halsoverkop moet er
toch een verlenging komen voor de afvoer van het mobiele
toiletgebouw. We komen zo’n meter of 9 te kort en helaas
biedt de Praxis deze alleen in korte stukken aan. Dat wordt
een dure toiletavond! Dankzij Johan Aalders wordt via Van
Eijbergen een geschikt alternatief aangeboden, geweldig en
weer wat stress minder!
De opbouw schiet al aardig op en ja daar zullen we DJ Partysound Together ook hebben. Mooi op tijd om voor 18:00
de muziek geïnstalleerd te hebben. Het loopt allemaal op
rolletjes. En dan wordt het toch spannend want ondanks
de vele inschrijvingen weten we natuurlijk niet precies hoeveel mensen zullen gaan komen. Hebben we genoeg eten in
huis? Is het terrein niet te klein? Op het laatste moment besluiten we om de hekken rondom de gehele parkeerplaats
te zetten vanwege het mooie weer en de vele laatste aanmeldingen.
Om 17:45 komen de eerste mensen het terrein al op! Fantastisch! Snel gaat de hamburgerplaat volgas aan want in een
mum van tijd staat het halve parkeerterrein vol met mensen. Voordat we het weten is het heel gezellig druk en de
mensen weten de tap en de hamburgers goed te vinden. In
de tussentijd openen Miran en ik “officieel” het buurtfeest
en heten iedereen van harte welkom. Onze “openingsdans”
hadden we beter even goed kunnen oefenen maar leuk was
het zeker! Natuurlijk zijn we apetrots dat we dit zo hebben
kunnen doen met onze Spar en vinden we het fantastisch
dat zo veel buurtgenoten zijn gekomen voor deze avond.

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

De duisternis valt in, DJ Partysound Together draait de ene
topper na de andere. De BBQ sfeer draait langzaam om in
een feestsfeer en tegen een uur of 21:30 komen de voetjes
meer en meer van de grond. Het is gezellig, de mensen heb-

Gratis advies aan huis
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Sinterklaas in wijkcentrum De Drieschaar

Kerst in wijkcentrum “De Drieschaar” op
dinsdag 12 december a.s.

Zaterdag 25 november a.s. zullen Sinterklaas en zijn Pieten
weer een bezoek brengen aan wijkcentrum “De Drieschaar”.

Het is misschien een beetje vroeg, maar voordat we ‘t weten, is het al weer Kerst.
Wie het leuk vindt om zijn/haar huis in kerstsfeer te brengen, kan op dinsdag 12 december a.s. terecht in wijkcentrum “De Drieschaar”, Meidoornlaan 197.
Op deze dag kan er ‘s middags van 13.30 tot 16.00 uur een
kerststukje gemaakt worden.
Wij verzoeken u zelf een bakje mee te nemen; voor de rest
wordt gezorgd.
De kosten bedragen Euro 3,--, inclusief koffie/thee.
Graag opgeven vóór vrijdag 8 december a.s. in verband met
de aanschaf van het benodigde materiaal.
Opgeven kan via onze website (www.dedrieschaar.com/
contact) of u kunt contact opnemen met:
Astrid Elsendoorn, tel. 0313-438584 of
Tineke Stokreef, tel. 0313-427444

De middag begint om
15.00 uur.
De kinderen worden
ook dit jaar ontvangen door de knutselpieten, met wie zij
iets moois gaan maken voor het bezoek
van Sinterklaas. Even later zal de Sint op bezoek komen. De
kinderen kunnen de Sint persoonlijk een handje geven, een
tekening geven of met Sint en Piet op de foto.
De ouders zijn deze middag van harte welkom om samen
met hun kinderen de Sint en zijn Pieten te verwelkomen.
Chocolademelk en een speculaaspop zullen als vanouds op
deze middag niet ontbreken.
Wijkcentrum “De Drieschaar”
Meidoornlaan 197
Dieren-Noordoost
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scoor een
heerlijk ontbijtje
bij SPAR Martin & Miranda
nu voortaan van maandag t/m zaterdag
vanaf 07:30 uur open!

ontbi
jt

l
a
e
d

Flesje sap

(kop koffie of cappuccino
ook mogelijk)

+

kaiserbroodje
belegd met ham
of kaas

1.

lekker
makkelijk

50

openingstijden
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

SPAR Martin & Miranda
Cederlaan 25, 6951 MN Dieren
Tel. (0313) 422 245, E-mail: eijkman@despar.info
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07.30 - 19.00 uur
07.30 - 20.00 uur
07.30 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur

