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Stadstuin Doetinchem; tuin met een missie

Koken voor en door bewoners Waterrijk
afwassen en ook het ophalen van bewoners die niet
zelfstandig naar de restaurantruimte kunnen komen.

jong tot oud. Daarnaast wordt er veel aan educatie
gedaan. Scholieren komen langs om te leren over de
verschillende planten, groenten en kruiden, maar ook
over hoe je op een biologische manier kan tuinieren.
“We laten iedereen ruiken en proeven. Op deze manier
gaat de natuur echt voor ze leven. Daarnaast hebben
we wat kippen en konijnen. Die hebben weer een
grote aantrekkingskracht op kinderen, maar ook op
ouderen.”

“We merken dat dit echt een ontmoetingsplek is geworden”,
zegt Henk. “Toen we net startten was het niet altijd even
makkelijk. De plek had een aantrekkingskracht op onder
andere daklozen en verslaafden. We hebben nu een duidelijk
beleid; alcohol en drugs zijn verboden. We spreken mensen
er zelf op aan en we hebben een goede samenwerking met
BUHA en de politie. Zij komen hier regelmatig even langs. Nu
hebben we veel minder overlast en komen de mensen hier
vooral om te genieten van de rust en het mooie groen.”
Iedereen is welkom
De tuin is niet alleen bedoeld voor buren; iedereen is er
welkom. Het doel is een ontmoetingsplek te creëren voor

Uitbreiding
Mooi nieuws om te melden is dat de tuin uitgebreid gaat
worden en hierdoor bijna twee keer zo groot wordt. “Natuurlijk is dat meer werk en daarom kunnen we ook heel goed
extra vrijwilligers gebruiken. Mochten mensen hier interesse
in hebben, dan kunnen ze mailen naar stadstuinendoetinchem@gmail.com.
Na het gesprek gaat Henk snel weer verder: “Ik ga loop even
naar die vrouw met haar kindje toe. Plukken we samen wat
boerenkool voor de konijnen! “

Twee bewoners van Waterrijk hebben samen met een
vrijwilliger uit Dichteren het initiatief genomen tot
een kookgroep. Het idee erachter is dat er voor en door
bewoners gekookt wordt, samen gegeten en dat de
mensen er blij van worden. Het is zo’n succes geworden
en er zijn zoveel eters gekomen dat er ook meer hulp
nodig is van de bewoners; zowel in de keuken als met
andere werkzaamheden zoals tafel dekken, afruimen,

Nieuw Klimbos Gaanderen
Het mooie Klimbos achter de Rijksweg in Gaanderen was
eerder dan verwacht aan vervanging toe. De strenge veiligheidseisen zorgen ervoor dat het gehele parcours afgebroken
moest worden en opnieuw opgebouwd. Afgelopen weken
is daar hard aan gewerkt, maar met een mooi resultaat. Nu
kunnen alle kinderen weer jaren veilig en met veel plezier
spelen in het Klimbos.
Heeft u vragen hierover dan kunt u telefonisch contact
opnemen met Charlotte van den Berg (wijkbeheerder) door
te bellen naar (0314) 377 419 of per e-mail:
via c.vanden.berg@buha.nl

Feest in de West-Indische Buurt
Zaterdag 22 september (burendag) was het feest in de
West-Indische Buurt. Bewoners, Buha, Sité Woondiensten, Buurtplein en gemeente Doetinchem hebben
gevierd dat de werkzaamheden in de openbare ruimte
zijn afgerond. Als cadeau voor de oplevering konden
bewoners een boom of haag uitkiezen die zij in hun
voortuin kunnen planten.
Een groot verschil
Wanneer je nu in de West-Indische Buurt komt, zie je het
verschil. De straten en stoepen zijn opnieuw gestraat.
Garageboxen zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor
parkeergelegenheden. Ondergronds is er ook het nodige
veranderd. Er ligt een nieuwe riolering en het grondwater is
afgekoppeld. Eerder al heeft Sité de woningen gerenoveerd.
Met de renovatie zijn woningen beter geïsoleerd, is het
wooncomfort verhoogd en is het kwaliteitsniveau van de
woningen verbeterd. En dat is goed te zien.
Bijzonder project
Wat het project bijzonder maakt is dat bewoners, Sité
Woondiensten, gemeente Doetinchem, Buha en Buurtplein
samen aan de slag zijn gegaan. Er is veel contact geweest
met bewoners om te horen wat er leeft in de buurt en wat zij

Meer informatie
Wilt u meer informatie, of een keertje mee eten? Neem
dan contact op met Inge Witjes: ikkook78@gmail.com of
06-24768946.

Buren De Veentjes vieren burendag

graag veranderd willen zien. Bewoners zijn erg blij met het
resultaat. We zijn nog even aan het werk met de sloop van de
oude basisschool Het Palet (verhuisd naar Het Noorderlicht).
Na de sloop wordt de plek ingezaaid met gras, zodat de plek
die achterblijft een mooi en parks uiterlijk krijgt.
Buurt aan zet!
We blijven actief in de West-Indische Buurt om bewoners
te ondersteunen, maar we doen wel een stapje terug. We
hopen dat met de energie die er nu is in de buurt, bewoners
zelf het initiatief nemen hun buurt mooi en prettig te
houden.

Zaterdag 22 september was het Burendag. Voor de Stadstuin
en Stadskamer een mooie aanleiding om een gezellige
dag te hebben met de buurt. Het bleef niet alleen bij koffie
drinken. De handen werden ook uit de mouwen gestoken. De
houten panelen op de oude C1000 werden omgevormd tot
ware kunstwerken. En er is een goot insectenhotel gemaakt
voor in de Stadstuin. Het was een gezellige drukte op het
Schouwburgplein, waarbij ook menig passant aangetrokken
werd door deze gezelligheid en even aanschoof.

Dag van de ouderen
Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers,
bieden wij u een gezellige middag met informatie, proeverijtjes en diverse activiteiten zoals koersbal, bingo en sjoelen. Bij
de verschillende kraampjes krijgt u vrijblijvend informatie over
onder andere bewegen voor ouderen en seniorenvoorlichting.
Entree, deelname en koffie/thee zijn gratis.

Datum : vrijdag 5 oktober
Tijdstip : 14.00 – 17.00 uur
Locatie : Wijkcentrum ‘de Zonneboom’

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
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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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Tamara Otten, tel. (0314) 373 839
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 3: Schöneveld
- Wijk postcode 11: Gaanderen

Rody Poelhuis, tel. (0314) 373847
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 1:
Centrum, De Pas, Torenallee, IJsseltuinen
- Wijk postcode 4:
Oosseld
- Wijk postcode 9:
Noord, Bezelhorst, IJkenberg, Happert
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14

Norbert Berns, tel. (0314) 377 485
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 2: Overstegen
- Wijk postcode 31: Wehl en Nieuw-Wehl
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Midden in het centrum van Doetinchem ligt een prachtige groene oase; Stadstuin Doetinchem. De tuin is
een stichting en wordt door enthousiaste vrijwilligers
gerund. We spraken de trotse voorzitter van Stichting
Stadstuin, Henk Garretsen.

Mooie samenwerking
De stadstuin heeft al veel opgeleverd. “Het heeft
Doetinchem echt verfraaid, maar we doen ook iets goeds
voor de buurt. Zo kwam er een keer iemand in het kader van
dagbesteding met een knijpertje afval opruimen rondom de
tuin. Dit is uitgegroeid tot een mooie samenwerking met de
Stadskamer. Iedere maandag ruimt een groep mensen het
zwerfaval van het Amphionpark tot het Mark Tennantplantsoen op. En daar krijgen we weer hele positieve reacties op
vanuit de buurt.”

Huiselijke gezelligheid
De bewoners kijken uit naar deze momenten, natuurlijk
vanwege het lekkere eten, maar vooral vanwege de
huiselijke gezelligheid en de contacten. De huiselijkheid
blijkt onder andere doordat het eten wordt opgediend in
schalen, waarna de tafelgenoten zelf en voor elkaar het eten
opscheppen. De mensen voelen zich nuttig en voldaan en
worden er blij van en daar wordt de kookgroep ook weer
erg blij van! Er schuiven ook steeds meer wijkbewoners van
buiten Waterrijk aan en dat is erg gezellig. Nu en dan zijn
er bijzondere activiteiten zoals een paas-/kerstbrunch, een
buffet of een high tea.

