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Gaanderhuus staat samen sterk!
Het Gaanderhuus is de huiskamer van Gaanderen, een
ontmoetingsplek voor alle inwoners. Ontmoet elkaar
in een ongedwongen sfeer voor een kop koffie, samen
eten, spelletjes spelen, samen fietsen of een andere
activiteit. Mensen en organisaties brengen zij met
elkaar in contact. Niet voor niets was het Gaanderhuus
genomineerd voor de Doet Mee-award!

OBS Hagen een gezonde school!

Op woensdagochtend en op vrijdagmiddag bent u van harte
welkom aan de Hoofdstraat 11 in Gaanderen (oude Rabobankpand). Gaanderhuus gelooft in de kracht van samen!
Kijk op www.Gaanderhuus.nl voor meer informatie en voor
alle activiteiten.

Langer zelfstandig wonen in Dichteren
Toen het restaurant in wooncomplex Waterrijk in
Dichteren gesloten zou worden, namen bewoners het
heft in handen. Ze kookten zelf een keer per week een
maaltijd voor de bewoners. Dit liep zo goed, dat er
nu bijna dagelijks wordt gekookt. Inmiddels valt de
kookclub onder een door (buurt)bewoners opgerichte
stichting.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Henny Stinissen,
Thea Adolfs, Sandra Zwijnenburg en Inge Witjes. “We
kennen elkaar van de kookgroep”, zegt Sandra. “Doel van de
stichting is om mensen in Waterrijk en in de wijk Dichteren
zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te laten
wonen. Dit doen we door mensen met elkaar in contact
te brengen en door initiatieven van (buurt)bewoners te
stimuleren.”
Reuring
Er is veel reuring in Waterrijk. Er is een sjoel-, biljart-, creaen bowlingclub. Al deze clubs worden door de bewoners zelf
gerund. “Als mensen iets willen organiseren voor bewoners
van Waterrijk en voor de buurtbewoners, dan kijken we of
we ze kunnen helpen om dit van de grond te krijgen”, zegt
Inge. “Dit doen we bijvoorbeeld door budget te geven voor

de aanschaf van materialen. De stichting vraagt een eigen
bijdrage voor de maaltijden en voor een aantal activiteiten,
maar giften zijn ook welkom. Zo is er budget om dit soort
burgerinitiatieven te steunen.”
Naoberbijeenkomst
“Onze stichting organiseert zelf ook activiteiten”, vertelt
Sandra. “Zo is er op 20 februari tussen 19.00 uur en 21.00
uur een noaberbijeenkomst in Waterrijk. Alle bewoners van
Waterrijk en Dichteren zijn hierbij van harte welkom. Mensen krijgen de mogelijkheid elkaar te leren kennen, maar de
stichting hoopt ook een beeld te krijgen van wat er bij de
mensen speelt, zodat we hierop in kunnen spelen.”
Jong en oud
De vier bestuursleden vinden het geweldig om bij de stichting betrokken te zijn. “We krijgen regelmatig enthousiaste
reacties van mensen die genieten van de maaltijden en de
leuke activiteiten. We helpen actief mee om eenzaamheid
te voorkomen. Het zou mooi zijn als we nog meer mensen
kunnen betrekken. Jong en oud, iedereen is welkom bij ons!”
Wil je meer weten over de stichting of heb je ideeën voor de
wijk Dichteren? Neem dan contact op met Inge Witjes via
06-24768946.

Openbare basisschool Hagen heeft als eerste school in
Doetinchem het vignet Gezonde School ontvangen van
wethouder Maureen Sluiter. En dat is een felicitatie
waard! School Hagen steekt veel tijd en energie in het
werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen.
Hierin worden zij ondersteund door de GGD en Sportservice Doetinchem.
Gemeente Doetinchem vindt het belangrijk dat kinderen
kunnen opgroeien in een gezonde omgeving met aandacht
voor een gezonde leefstijl en voor een gezond gewicht in
het bijzonder. Daarom is er onder andere voor de wijk Noord
extra inzet vanuit Sportservice voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Op de foto vangen Michel Raddatz (directeur

school Hagen) en wethouder Maureen Sluiter het vignet en
de kinderen kijken met spanning toe.

Ben je al wezen kijken bij
Infocentrum De Veentjes?
een hele andere inrichting. Net als het hele openbare
gebied op De Veentjes. De Stadstuin is aan de slag om
de “oude Floriadetuin” verder op en uit te bouwen.
Kortom; Er verandert het nodige in de buurt.

Wanneer je door de Veentjes komt zie je het. Het
verandert. De sloop van de C1000 is in volle gang en er
wordt daarna gestart met de bouw van de appartementen. Ook wordt volop gewerkt aan de omvorming
van winkels naar woningen (in het complex tegenover
de C1000). De binnentuin van dat complex krijgt ook

Ben je ook benieuwd naar de plannen en hoe het er allemaal
uit komt te zien? Bewoners Henk Garretsen, Jan Smit en Wil
van Groningen vertellen je er graag over in het Infocentrum
Veentjes. Behalve een toelichting op alle plannen nemen
zij je graag mee in de expositie over het heden, verleden
en de toekomst van De Veentjes. Het is zeker een bezoekje
waard. Het informatiecentrum vindt u op De Veentjes 22 en
is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op
donderdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Werkgroep ‘wonen’ van start in Wehl en
Nieuw Wehl
In het dorpsplan Wehl zijn een aantal thema’s
benoemd die nadere uitwerking vragen. Eén van die
thema’s is het onderwerp ‘wonen’. Recentelijk is het
regionale Achterhoekse Woon- en Leefbaarheidsonderzoek afgerond en de gemeente Doetinchem
laat een verdieping op dit onderzoek uitvoeren voor
alle kernen binnen haar gemeente. Ook voor Wehl en
Nieuw-Wehl.

“Rechtsbijstand op locatie” is opgericht door gedreven Gelderse advocaten, die vinden dat het recht
toegankelijk moet zijn voor een ieder. Rechtsbijstand
op locatie heeft als doel om op verschillende locaties
in Gelderland (o.a. in de gemeenten Aalten, Arnhem,
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Nijmegen, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) advocaatspreekuren te organiseren.

In samenwerking met BuurtpleinBV houdt B&S advocaten
gratis spreekuren in de MFA De Zonneboom in Oosseld. De
spreekuren vinden op de woensdagen plaats van 16 tot 17.30
op de volgende dagen: 6 en 27 februari, 20 maart, 10 april,
22 mei, 12 juni, 3 juli.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.rechtsbijstandoplocatie.nl

Bekendmaking datums
De verschillende datums voor themamiddagen / avonden
zullen ruim van te voren via verschillende mediakanalen
bekend worden gemaakt. Ook voor dit thema is van toepassing: ‘Samen maken we de toekomst!’

Parallel daaraan is, onder aanvoering van de dorpsraad
Wehl, een aantal werkgroepleden (aangevuld met
medewerkers van de gemeente Doetinchem en Sité
Woondiensten) gestart om de dialoog met betrekking tot
de woonwensen van de verschillende generaties in Wehl
en Nieuw Wehl op te starten. Dit gaan ze doen middels een
drietal themamiddagen/avonden in de maanden april en

Wijkwerk is een samenwerking van
bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk
waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, Buurtplein bv, politie,
Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen
wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief, kunt u contact
opnemen met uw wijkregisseur. Ook kunt u kijken op www.wijkwerkdoetinchem.nl

d e r h ou d

@Wijkwerk_Dchem
Wijkwerk Doetinchem

•

on

Rody Poelhuis, tel. (0314) 373847
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 1: Centrum, De Pas, Torenallee, IJsseltuinen
- Wijk postcode 9: Noord, Bezelhorst, IJkenberg, Happert
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Tamara Otten, tel. (0314) 373 839
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 3: Schöneveld
- Wijk postcode 4: Oosseld
- Wijk postcode 11: Gaanderen

Lutske Jepma, tel. (0314) 373 841
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 6: De Huet, Het Weerdje
- Wijk postcode 7: Dichteren, De Hoop, Wijnbergen
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Norbert Berns, tel. (0314) 377 485
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 2: Overstegen
- Wijk postcode 31: Wehl en Nieuw-Wehl
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Gratis rechtsbijstand op locatie

mei. Deze dialoog, aangevuld met de verdiepingsslag uit het
Achterhoeks Woon- en Leefbaarheidsonderzoek, dient als
input voor vervolgstappen.

