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“Het huus van Theo”
het huis door de supporters “het Huus van Theo”
genoemd. Theo woonde er tot 2018. Daarna verhuisde hij naar een verzorgingstehuis. Het huis is
toen gebruikt als stewardhome en inmiddels zetelt
“Playing for Success De Graafschap” (een naschools
positief leertraject voor kinderen van 9 tot 14 jaar)
in het pand.
Vorig jaar is de binnenkant opgeknapt door de
stewardsorganisatie. Deze zomer hebben supporters
de tuin opgeknapt en eind oktober zal de buitenkant
Iedereen ziet wel eens dat huisje staan aan

onderhanden genomen worden.

de Lijsterbeslaan tussen de hoofdingang van
de Graafschap en het spoor. Vraag je je af wat

Wat de toekomst betreft is dit nog onzeker.

dat daar doet? Het is “het Huus van Theo”.

Er zijn verschillende plannen geopperd, maar op dit
moment is er nog niets concreets. Dus hierover

Deze woning is gebouwd in 1930, dus lang voordat
de Graafschap bestond. Ook in de beginperiode van
de Graafschap woonden er nog mensen. Zij konden
vanuit de bovenverdieping de voetbalwedstrijden op
de Vijverberg volgen. Begin jaren ‘90 nam de Graafschap de woning over. Het is voor allerlei doeleinden
gebruikt. Zo hebben er een tijdje jeugdspelers in
gewoond en later heeft supportersvereniging “de
vriendenkring” het gebruikt als fanshop.
Rond 2008 kwam materiaalman (en later terreinknecht) Theo Vergeer er wonen. Daarom wordt

later vast meer informatie.

Berichten vanuit
Team Oosseld/Schöneveld helpt
met bezorging wijkkrant
Dankzij Team Oosseld/Schöneveld kreeg iedereen
op woensdag 20 mei de speciale corona-editie van
de wijkkrant in de bus: maar liefst 1200 exemplaren!
Het team nam deze zaak op zich, omdat de deelnemers van de Cirkel (van Elver) nog niet allemaal
gestart waren met de dagbesteding. Het was een

Op de foto v.l.n.r.: Bas van Barneveld, Coen Stevens, Marniek Hebbink,
Esther ten Asbroek, Jeane Beverloo en Madelon te Voert.

flinke klus, maar zij hebben het gered!

Activiteiten afgelast
Spontaan inlopen bij een wijkcentrum of een

Spreekuur en Formulieren Café op afspraak

spreekuur zit er voorlopig nog steeds niet in.

De volgende activiteiten en diensten zijn (deels)

Ook worden onze groepsactiviteiten nog niet

weer opgestart en kunnen op afspraak worden

opgestart. Sommige groepsactiviteiten zijn

gepland:

namelijk voor een kwetsbare groep mensen.
Daarnaast moeten de anderhalve meter afstand

•

Afspraak maken met je buurtcoach, jeugd-

tot elkaar en ook onderling met collega's kunnen

en gezinswerker of Wmo-consulent

worden gewaarborgd. Hierdoor zijn de meeste

Neem hiervoor rechtstreeks contact op met

activiteiten voorlopig afgelast. We kunnen deze

jouw contactpersoon bij Buurtplein. Bel of

groepsactiviteiten pas gaan opstarten als er aan

mail jouw buurtcoach, jeugd- en gezinswerker

bepaalde voorwaarden kan worden voldaan.

of Wmo-consulent en geef aan dat je een

Sommige ruimtes zijn nu bijvoorbeeld niet geschikt

afspraak wilt maken. Heb je geen contactge-

voor bepaalde groepsgroottes, waardoor mensen

gevens van jouw contactpersoon? Ga dan naar

onvoldoende afstand kunnen houden bij het

www.buurtplein.nl/buurt/oosseld/

binnenkomen of verlaten van de ruimtes op sommige

•

Formulieren Café

tijdstippen. Jouw en onze veiligheid staan

Het Formulieren Café is te bezoeken op

voorop! We houden je op de hoogte over eventuele

3 locaties: Doetinchem (Bergzicht), Wehl en

ontwikkelingen via onze website www.Buurtplein.nl

Gaanderen. Wél uitsluitend op afspraak, dus

en onze Facebook-pagina: Buurtplein gemeente

meld je even van tevoren aan. Voor meer

Doetinchem.

informatie: www.buurtplein.nl/diensten

Een veilige woonplek aan de Vijverlaan
Een passende school
Er werken zeven pedagogische medewerkers in het
huis in Doetinchem. Zij begeleiden de kinderen,
maar zorgen er ook voor dat ze elke dag op tijd op
school komen. “De kinderen gaan niet allemaal naar
dezelfde school”, zegt Carlijn. “We stimuleren juist
dat er een keuze wordt gemaakt voor een school die
bij hen past. Ze maken hun eigen vriendjes en vriendinnetjes en krijgen zo ook een eigen leven.”
Contact met de ouders
Wandel je vaak vanuit de Rembrandtlaan naar de

Hoewel de meeste kinderen tot hun 18e in het

Vijverlaan en vraag je je dan af wie er in de grote

Dushihuis blijven wonen, vindt het Dushihuis het

bungalow op nummer 10 wonen? Wij ook en we

ook heel belangrijk dat de kinderen contact houden

zochten het voor je uit.

met hun ouders. Er is regelmatig (begeleid) contact
en soms gaan de kinderen ook naar hun ouders toe.

Ik word van harte welkom geheten door Carlijn en
Wouter. Zij zijn pedagogisch medewerkers bij het

Kleur en gezelligheid

Dushihuis dat in de bungalow is gevestigd. In het

De Dushihuizen zijn ingericht met veel kleur en

Dushihuis vinden kinderen die niet meer thuis kun-

gezellig ingerichte ruimtes. Alle kinderen hebben

nen wonen een langdurige, veilige woonplek. Er zijn

een eigen kamer waar ze zich kunnen terugtrekken.

in Nederland momenteel vijf Dushihuizen. In

In de vakanties worden leuke dingen georganiseerd.

Doetinchem wonen kinderen tot ongeveer 12 jaar.

“Afgelopen zomervakantie heeft Dushi een camping
gerealiseerd in Afferden. Alle huizen mochten hier

Fijne, huiselijke sfeer

een week lang gebruik van maken. Het was een

“Het mooie aan het werken in een Dushihuis is, dat

groot succes”, zegt Carlijn.

er een hele fijne, huiselijke sfeer is”, vertelt Wouter.
“Er wonen hier maar acht kinderen en hierdoor
voelt het ook echt als een thuis. De kinderen hebben vaak al heel veel meegemaakt in hun leven en
wij proberen de veiligheid voor hen weer terug te
brengen.”
Bewoonster Dushihuis (11 jaar):
“Ik vind het hier groot en mooi. In de tuin kun
je goed verstoppertje spelen en we hebben wel
zeven hutten! Ik heb veel vriendjes op school en
die komen vaak spelen. Ik speel ook veel met
de kinderen hier. We hebben allemaal Lego, dus
samen hebben we extra veel. We hebben ook
een moestuin aangelegd, maar alleen de munt en
basilicum groeiden goed.”

www.dushihuis.nl

Belangrijke oproep!
Een schoolplein dat vol ligt met afval, gebroken

hadden de borden ‘Verboden toegang’ ook liever

glas en etenswaren. Een woonplek waar je regel-

niet geplaatst. We gunnen jongeren een plek om hun

matig wakker ligt van geschreeuw en zwaar

vrienden te ontmoeten, maar zorg er dan wel voor

vuurwerk. Een buurt waar je op sommige plek-

dat de plek schoon en heel wordt achtergelaten en

ken ‘s avonds liever niet meer komt, omdat je er

dat je geen lawaai maakt.”

nagefloten, of uitgescholden wordt.
Wat kan jij doen?
Jij woont hier!

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de om-

Vast een beschrijving van een grote stad in de Rand-

geving rondom de school weer een fijne plek wordt,

stad, denk je nu. Maar niets is minder waar; dit is

waar iedereen met plezier kan zijn en wonen? Het is

jouw wijk! Het is de huidige situatie in de omgeving

zo simpel:

rondom basisschool de Zonneboom. Een plek waar

•

kinderen met plezier zouden moeten kunnen spelen
en waar iedereen, jong en oud even kan zitten om

of het winkelcentrum
•

gezellig een praatje te maken met elkaar.
Steeds meer vandalisme

Klets gezellig met elkaar, maar hou rekening met
de buurtbewoners

•

Hou de omgeving schoon en heel

•

Ouders in de buurt; laat je kinderen dit artikel

“We krijgen de laatste tijd steeds meer te maken
met vandalisme”, zegt Ada, directeur van basisschool

Gooi afval weg in de prullenbak bij de Tipituin

lezen en praat er samen over
•

Heb je ideeën om van de buurt een fijnere plek

de Zonneboom. Ze wijst naar het buitelrek op het

te maken? Mail dan naar het Wijknetwerk:

schoolplein. “De speciale tegels die hieronder lagen,

t.otten@doetinchem.nl

waren helemaal vernield. Het kostte € 2.000,- om
de tegels te vervangen. En daar, de tafeltennistafel.

Samen maken we van Oosseld een wijk waar we

Er zijn krassen in gemaakt, waardoor de balletjes

allemaal trots op kunnen zijn!

alle kanten op schieten. Reparatiekosten: € 1.500,-.
Elke dag weer vinden we hier achtergelaten afval;
weggegooide ijsjes, chips, blikjes en stukken glas. We
hebben een opruimrooster moeten maken met onze
collega’s, zodat de troep opgeruimd is als de kinderen komen. Dat kost ons een half uur per dag.”
Verboden toegang-bordjes
Ook Herbert Kreunen, wijkagent, ziet de overlast.
“Er komen regelmatig ’s avonds groepen jongeren
samen op het schoolplein. Ik snap dat er momenteel weinig plekken zijn waar zij heen kunnen en we

Volg ons op Twitter en Facebook
Wijkwerk is ook op social media te volgen. Via de facebookpagina Wijkwerk Doetinchem en op twitter
Wijkwerk_Dchem blijf je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die er bij jou in de buurt zijn.

Buurtvereniging Vijverberg Zuid aan het woord
Sommige buurten in Oosseld hebben een eigen

Zo hebben we het onlangs gehad over de verkeers-

buurtvereniging. Zo ook de nieuwste buurt van

veiligheid in de buurt. Wij merken dat er momenteel

Oosseld, Vijverberg Zuid. Via deze wijkkrant

nog steeds veel te hard wordt gereden. En in de

willen wij je kort kennis laten maken met deze

meeste gevallen zijn wij het gewoon zelf als buurt-

buurtvereniging. Hieronder een bericht van het

bewoners! Dit gebeurt op rechte stukken in de

bestuur.

buurt maar ook rondom de speeltuin waardoor
gevaarlijke situaties ontstaan. Wij willen iedereen

Beste buren,

dan ook oproepen om voorzichtig te zijn en je snel-

Het is alweer een tijdje geleden dat we van ons

heid aan te passen. Onlangs zijn er matrixborden

lieten horen. Helaas hebben we vanwege de

geplaatst die de snelheid meten. Binnenkort gaan wij

coronacrisis dit jaar geen buurtfeest kunnen

hierover verder in gesprek met elkaar. Dit wordt dus

organiseren. Ook staan andere activiteiten even on

vervolgd.

hold of worden ze op een andere (veilige) manier
vormgegeven. Wij kunnen ons dan ook goed

Contributie

voorstellen dat het voor nieuwe bewoners in onze

Belangrijk om te weten is dat we jaarlijks geld nodig

wijk, die we nog niet hebben ontmoet, niet bekend

hebben voor het onderhoud van de speeltuin,

is hoe en waarom de Buurtvereniging tot stand is

benodigde verzekeringen, verplichte keuringen en

gekomen. Graag grijpen we deze gelegenheid aan om

buurtactiviteiten zoals de Halloweenoptocht die

ons bestaan toe te lichten.

hopelijk wel in aangepaste vorm kan doorgaan
(buiten). Hiervoor vragen we een vrijwillige bijdrage

Opening eigen speeltuin!

van 20 euro per jaar. Leden van de buurtverenig-

Omdat de gemeente helaas al enkele jaren moet

ing krijgen hierover nog een email van de penning-

bezuinigen op onder andere speeltuinen, was het

meester en het komt ook nog in de buurtwhats-app.

niet heel vanzelfsprekend dat er speelvoorzieningen

Ben je nieuw in de buurt Vijverberg Zuid, dan zou

in Vijverberg Zuid zouden worden geplaatst. Dit was

het mooi zijn als je ook lid wordt, zodat we nog

alleen mogelijk op buurtinitiatief door middel van

jaren kunnen blijven genieten van de mooie speeltuin

sponsoring en samenwerkingsverbanden. Daarnaast

en andere leuke activiteiten in de buurt.

was het nodig een vereniging op te starten, zodat we

Voor verdere vragen hierover kun je terecht bij:

alles volgens het boekje konden laten verlopen. Vol

Brian van Onna, Laura Janssen of Ilse Tangelder via

enthousiasme zijn we met een aantal bewoners aan

buurtverenigingvijverbergzuid@gmail.com

de slag gegaan en is de speeltuin na twee jaar en veel
inspanning op 19 mei 2018 geopend! De speeltuin is
het centrum van de buurt en wordt dagelijks door
vele kinderen (en ouders) bezocht. Een echte een
aanwinst voor de buurt dus!
Pas je snelheid aan!
De buurtverenging heeft regelmatig contact met het
wijknetwerk Oosseld en de gemeente. De lijntjes
zijn kort en we kunnen snel onderwerpen met elkaar
bespreken.

Puzzel je mee?
In het najaar wil je je huis weer gezellig hebben. Los deze puzzel op en wie weet win je een mooie verrassing
van de Bloemenschuur! Streep de woorden weg in het diagram. Ze staan zowel horizontaal, verticaal, diagonaal
als achterstevoren. De overgebleven letters vormen samen een woord. Mail je oplossing vóór 15 december
naar wijkkrantoosseld@hotmail.com.

Mariëlle wint een boodschappenpakket van de Coop
Mariëlle Waenink was blij verrast toen ze het enorme boodschappenpakket dat ze had gewonnen met
de woordzoeker uit de vorige editie uit handen van
André van de Coop ontving. Het pakket was zelfs zo
groot dat ze hem niet zelf mee naar huis kon nemen.
Geen probleem, vond André. Hij zorgde er gewoon
voor dat Mariëlle hem thuisbezorgd kreeg. Wat een
service!

De Bloemenschuur;
voor bloemstukken en gezelligheid
aan de workshops. Zij zien het gewoon als hun
maandelijkse, gezellige uitje.” Saai wordt het nooit,
want elk jaar verzint Nadia weer nieuwe stukken.
Er wordt niet alleen gewerkt met bloemen en oase,
maar ook met hout, dus er moet soms ook weleens
gezaagd of geboord worden.
Thuis aan een bloemstuk werken
Dit jaar was het natuurlijk een vreemd jaar met
de corona. Ook de Bloemenschuur moest op slot,
maar Nadia zorgde ervoor dat de workshops op
een andere manier toch door konden gaan. Mensen
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september hield de

konden de producten voor een bloemstuk ophalen.

Bloemenschuur (op de hoek van de Lijsterbeslaan

Nadia filmde de uitleg, waardoor de mensen thuis

met de Acacialaan) open huis. Wij waren erbij.

aan hun bloemstuk konden werken. Inmiddels zijn er
ook gewoon weer workshops in de “schuur”, maar

Persoonlijke draai

wel op kleinere schaal.

Bij binnenkomst werden we je gelijk hartelijk
ontvangen. De “schuur” is gewoon een gezellige

Bloemen en accessoires

en inspirerende omgeving. “Er zijn twee diensten

Vanaf 1 december 2020 kun je bij de Bloemenschuur

waarvoor je terecht kunt bij de Bloemenschuur”,

ook terecht voor verse bloemen en stoere woon-

vertelt Nadia, de eigenaresse. “Ten eerste kun

accessoires.

je op bestelling een bloemstuk bestellen, voor
bijvoorbeeld je bruiloft of een begrafenis. Je kunt

Na een rondje langs de bezoekers van de open dag,

kiezen uit een standaard arrangement, maar veel

blijkt dat iedereen het hierover eens is: Nadia is een

liever hoor ik in een gesprek iets over de persoon

zeer gezellig en creatief persoon en haar workshops

waarvoor het bloemstuk bedoeld is. Hierdoor kan

zijn altijd gezellig!

ik een persoonlijke draai aan het bloemstuk geven
waardoor de persoon hierin herkend wordt.”

Kijk op www.debloemenschuurdoetinchem.nl
voor de openingstijden.

Workshop-abonnement
“Daarnaast geef ik workshops. Tijdens deze open
dagen kunnen mensen zien wat de mogelijkheden
zijn. In de maanden september t/m mei wordt er
maandelijks een nieuwe workshop met een nieuw
thema gegeven. Je kunt per maand bekijken of je
mee wilt doen, maar je kunt ook een abonnement
nemen voor alle maanden. Er zijn mensen die al
sinds het begin (ongeveer zes jaar geleden) meedoen
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Gloriedagen van Groenendaal
We konden dan krap een halfuurtje zwemmen, waarna we
weer gauw terug naar school
moesten voor de volgende
les.”
Dames van de
huishoudschool
Ook bij de gedachte aan de
kantine van het zwembad
komen mooie herinneringen
bovendrijven: “Daar werd
altijd de schoolfeestavond
van de MTS gehouden. Om
Bij het horen van de naam ‘zwembad

de feestvreugde te vergroten, werden daarbij ook

Groenendaal’ zullen bij veel buurtbewoners

dames van de huishoudschool uitgenodigd.” Hoewel

spontaan herinneringen boven komen. Inmiddels

de oud-leerling van de MTS zich van de dames, naar

verwijst alleen de straatnaam ‘Badweg’ nog naar

eigen zeggen, niet veel meer kan herinneren, is hem

het feit dat Oosseld tussen 1930 en 1990 over

wel bijgebleven dat Sandy Coast en Hans Vermeulen

een heus natuurzwembad beschikte.

optraden. Een, voor die tijd, bijzondere gebeurtenis!

Zwemmen als gymnastiek

Mooie herinneringen

Ongetwijfeld heeft menig Doetinchemmer vele

Ondanks de populariteit van het zwembad, moest

zonnige uren in het zwembad doorgebracht.

het in 1990 toch haar deuren sluiten. Op de plek van

Een oud-leerling van de RK MTS in Doetinchem

het zwembad verrees niet veel later een villawijk.

(destijds nog gevestigd aan het Zaagmolenpad) herin-

Wat ons rest zijn foto’s en vele mooie herinnerin-

nert zich het zwembad nog goed. Hij kwam er in de

gen. De foto op deze pagina werd in de jaren ’60

periode 1969 tot 1971: “Als het in de zomer mooi

uitgegeven als ansichtkaart. Wellicht herken je jezelf

weer was, dan gingen we tijdens het uur gymnastiek

op de foto? Misschien heb jij ook mooie, bijzondere

op de fiets naar Groenendaal, een rit van ruim

verhalen over het zwembad of over andere plekken

4 kilometer.

in de wijk Oosseld? Wij horen het graag van je!

Colofon
Deze wijkkrant is een gezamenlijke uitgave van wijknetwerk Oosseld en bewoners van Oosseld
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