
Mariëlle Beumer

Bij Mariëlle Beumer, geboren in Velp en opgegroeid 

in Zeddam, wappert de wimpel in de tuin. Na haar 

studie verhuisde ze naar Rotterdam, Londen en Den 

Bosch, maar uiteindelijk belandde ze in 2016 weer 

in Doetinchem, aan de Berlagelaan. Mariëlle is trots 

op de Achterhoek, waar je via de achterdeur bij 

elkaar naar binnen loopt en de deur altijd open staat. 

Een plek waar 

saamhorigheid is, 

daar past deze 

vlag ook goed 

bij. Mooi detail 

is het witte 

Andreas-kruis, 

dat symbool 

staat voor 

bescherming 

tegen onheil. In 

het groen herken 

je de mooie 

natuur. Mariëlle 

wandelt graag 

met haar man en 

drie kindjes naar 

de Koekendaal. 

Ze vindt het een 

luxe om zo mooi 

te mogen wonen.

Je ziet ze steeds vaker in allerlei soorten en 

maten, de Achterhoekse vlag. Waarom is deze 

zo populair? Wij vroegen het twee enthousiaste 

Achterhoekers uit Oosseld.

Nadia Schröder

Het hele gezin Schröder is fan van de motorcross. 

Tijdens de Zwarte Cross zagen zij de vlag voor het 

eerst. Inmiddels wappert deze fier bij hun huis aan de 

Lijsterbeslaan. Nadia is trots op haar geboorteplek 

de Achterhoek, het dialect en de groene omgeving. 

Want dat Nadia van groen houdt is een feit, zij is 

namelijk bloemist. Tijdens de verbouwing van hun 

huis is er een atelier gemaakt. Op bestelling maakt 

zij boeketten, bruids-en afscheidsbloemwerk. Nadia 

verzorgt belangeloos de bloemen bij hospice Sravana 

en geeft bloemschikworkshops. Nieuwsgierig? Kijk 

op www.debloemenschuurdoetinchem.nl.

Trots op de Achterhoek 

Wijkkrant Oosseld 
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Gezellige ouderendag

Zo houden we samen onze wijk schoon!

Op 5 oktober organiseerde Buurtplein de jaarlijk-

se Ouderendag. Onder het genot van hapjes en 

een drankje speelden een accordeonbandje en een 

gitarist livemuziek waar enthousiast op meegezongen 

werd. Er zijn ongeveer 50 mensen naar de Zonne-

boom gekomen. Zij lieten zich onder andere door 

Sensire, Sportservice Doetinchem en de buurtcoach 

van Buurtplein informeren over allerlei zaken. Er 

werd gesjoeld, bingo gespeeld en de meeste vrouwe-

lijke gasten hebben hun nagels, handen en huid laten 

verwennen door twee dames van het Graafschap 

College. Kortom: een hele geslaagde middag!

Regelmatig ligt er rondom deondergrondse vuil-

containers voor glas, papier en kleding afval dat 

daar niet hoort. Denk aan grote voorwerpen van 

glas en dozen die niet in de containers passen. 

Ook worden er naast de ondergrondse containers 

vaak vuilniszakken of grofvuil gezet. Dat is niet 

alleen een lelijk gezicht, maar het is ook niet 

nodig.

Wat kun je doen?

• Maak grote dozen of glazen voorwerpen klein, 

 zodat ze wel in de container passen.

• Oude huisraad, zoals meubels, elektrische 

 apparaten e.d. kun je gratis wegbrengen naar 

 kringloopbedrijf Aktief óf gratis door Aktief 

 laten ophalen. Ook als het niet meer bruikbaar is.

• Grof huishoudelijk restafval (papier, hout, e.d.) 

 kan worden ingeleverd bij het Buha Brengpunt. 

 Grondstoffen die gerecycled kunnen worden 

 kun je gratis inleveren. Kijk voor meer informatie 

 op www.buha.nl/brengpunt.

• Is de afvalcontainer die jij gebruikt vol of zie je 

 afval liggen bij een container? Bel dan Buha 

 (0314) 377 444. Zij onderzoeken het afval en 

 gaan bekijken of de dader te achterhalen is.

Alvast bedankt voor je medewerking!



Het Vijverberghuis ligt midden in de wijk Vijver-

berg in Doetinchem. Het is een woonzorglocatie 

van Dagelijks Leven. Hier kunnen mensen met 

dementie, alzheimer of een andere vorm van ge-

heugenverlies wonen in een veilige en vertrouwde 

omgeving, dichtbij familie en vrienden.

Eigen studio en gezamenlijke ruimtes

In Het Vijverberghuis wonen 20 mensen. Iedereen 

heeft een eigen studio met een zit-/slaapkamer én 

een badkamer, die zoveel mogelijk naar eigen inzicht 

kan worden ingericht. Daarnaast zijn er gezamenlijke 

ruimtes, zoals twee huiskamers, een grote activitei-

tenruimte, een professionele keuken en een mooie 

tuin, waar de bewoners individueel of gezamenlijk 

aan activiteiten mee kunnen doen.

Supertrots

Locatiemanager Eugenie Christant: "Ik ben er super-

trots op dat ik de locatiemanager mag zijn van Het 

Vijverberghuis. Samen met een team bieden wij de 

bewoners van het Vijverberghuis een warme en lief-

devolle verzorging. Hierdoor leren wij de levensver-

halen van onze bewoners kennen. Wij streven hierbij 

naar het behouden van hun eigenwaarde.”

Eigen regie

Bewoners van het Vijverberghuis hebben zelf de 

regie over hun dagelijkse leven. Ze kunnen dus leven 

zoals ze zij van huis uit gewend zijn. 

Zo geven zij bijvoorbeeld zelf aan dat ze willen 

uitslapen, meedoen met een activiteit of in de wijk 

gaan wandelen. Het zorgteam is 24 uur per dag aan-

wezig om hen de helpende hand te bieden.

Zo huiselijk mogelijk

Iedere dag worden de maaltijden bij het Vijverber-

ghuis vers bereid. Bewoners die dat leuk vinden, 

mogen meehelpen met koken, net als thuis. 

“De kracht van ons team is dat we elkaar onder-

steunen bij elkaars taken, kwaliteiten en rol”, zegt 

Eugenie. “Wij werken met professionele zorgme-

dewerkers, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en 

verwanten. 

Zij dragen dit huis allemaal een warm hart toe en 

maken het zo huiselijk mogelijk.”

Ook voor mensen met AOW

Het mooie is dat deze vorm van wonen niet au-

to-matisch heel duur hoeft te zijn. Wonen in het 

Vijverberghuis is niet alleen bereikbaar voor rijke 

mensen; het is ook betaalbaar voor mensen met 

alleen AOW.

En hoe kunnen we dit artikel beter afsluiten met een 

uitspraak van een van de bewoners: “In dit huis voel 

en zie je de rust. Ik wil nergens anders meer wo-

nen!” Lijkt je het leuk om als vrijwilliger betrokken 

te zijn bij het Vijverberghuis? Neem dan contact op 

met Eugenie Christant via de mail: 

e.christant@dagelijks-leven.nl of telefoon: 

0314-846728 / 06-13936075

Warme en liefdevolle verzorging in het Vijverberghuis  



Samen bewegen in je eigen omgeving  

Jouw foto in de wijkkrant? 

Ook voor ouderen is bewegen ontzettend 

belangrijk! Bewegen heeft een positieve invloed 

op de gezondheid. We blijven steeds langer thuis 

wonen en bewegen helpt om nog langer vitaal 

te blijven. Sportservice Doetinchem investeert 

in Meer Bewegen voor Ouderen. Door het volgen 

van beweeglessen kunnen mensen voldoende 

blijven bewegen en kunnen ze voldoen aan de 

nieuwe beweegnorm. De activiteiten tijdens de 

lessen lopen uiteen van spel- en loopvormen tot 

spierversterkende oefeningen en bewegen op de 

stoel. De kosten van de diverse lessen liggen 

tussen de € 21,- en € 26,- per kwartaal!

Wil je vitaal oud worden? Kom dan naar een van 

de beweeglessen in de Zonneboom. Kijk voor ons 

Onze wijk kent veel mooie plekjes. De Koekendaal is er daar natuurlijk eentje van. Heb jij een favoriete plek 

in de wijk? Of heb je een mooie foto in de wijk gemaakt die je graag met ons wil delen? Mail de foto dan naar 

Wijkkrantoosseld@hotmail.com en wie weet plaatsen wij hem dan in de volgende wijkkrant!

volledige aanbod op www.sportservicedoetinchem.nl 

of neem contact op met Lydia van Kleef, coördinator 

MBvO via L.vankleef@sportservicedoetinchem.nl of 

06-39644494.

De klimtoren in de Koekendaal



Wateroverlast in Oosseld! 

Ondergelopen straten, auto's die stapvoets 

het water trotseren en hemelwater tot aan de 

voordeur: het zijn beelden die we allemaal wel 

eens op het journaal voorbij hebben zien komen. 

Maar ditmaal kwamen de beelden uit onze 

eigen wijk.

Na een lange periode van extreme droogte leek het 

alsof op vrijdag 2 augustus rond 17:30 uur de hemel 

brak, met enorme regenval tot gevolg. In een mum 

van tijd kon de hemelwaterafvoer in o.a. de 

Acacialaan, Patrijslaan en Lijsterbeslaan het vele 

water niet meer verwerken. Voor de kinderen was 

dit een zeldzaam vertier: wie droomt er niet van 

om te kunnen zwemmen in de eigen achtertuin? 

Voor de huiseigenaren betekende dit helaas minder 

goed nieuws: veel kelders liepen onder water en de 

regen drong in alle hoeken en gaten de huizen bin-

nen. Gelukkig bleek het “noaberschap” ook in wijk 

Oosseld nog springlevend. Buren gingen direct aan 

het werk om elkaar te helpen met het wegpompen 

van water.

Nadat de gemeente 's avonds de straten geïnspec-

teerd had en ook de brandweer haar steun had ver-

leend, droogden de voeten van de buurtbewoners 

langzamerhand weer op.

Snoeiafval en kerstbomen? Niet in de Tipituin! 

Het is weer snoeitijd. We merken dat buurtbewoners regelmatig snoeiafval plaatsen in de afscheiding van de 

Tipituin. Na de kerst vinden we er ook vaak kerstbomen. Dat is niet de bedoeling. Het is een wilgenafscheiding 

en er mogen alleen wilgentakken in worden gelegd. Snoeiafval kun je gratis inleveren bij het Brengpunt van 

Buha.



Dag van het huren 2019 

Wijknetwerkleden Oosseld  

Hoe woon jij in Oosseld? 

buren en doe je wel eens wat voor ze? Wat ver-

wacht je van Sité? En wat kun je zelf betekenen? Dit 

zijn zomaar wat vragen die zij stelden. Sité wil graag 

een aanspreekbare verhuurder zijn en daar hoort 

ook een aanspreekbare organisatie bij. Sité vindt het 

erg waardevol om in gesprek te gaan met huurders 

en te luisteren naar wat er speelt. Naar ideeën die 

zij hebben en naar mooie (en soms minder mooie) 

verhalen. Het was een leuke ochtend waarbij er echt 

contact werd gemaakt en iedereen enthousiast te-

rugkeerde. Met de input die er is gekregen, kan Sité 

nog beter aansluiten bij de wensen die er zijn. Zo 

kunnen we met zijn allen doen wat nodig is!

Wijknetwerk Oosseld is een samenwerking waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de gemeente, wijkraden, 

Buurtplein, politie, jeugdwerk, Sité Woondiensten, thuiszorg, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen en 

eventueel bewonersgroepen. Dit netwerk helpt bewoners met initiatieven en pakt knelpunten aan in de woon-

omgeving. Wil je meer weten over het wijknetwerk, kijk dan op www.wijkwerkdoetinchem.nl

Waar moeten de accenten liggen voor komend jaar? 

Hoe wil jij dat Oosseld er over een paar jaar bijligt? 

Wat moet er gebeuren, wat is er nodig om dat voor 

elkaar te krijgen? En wat kun jij daaraan bijdragen? 

Welke thema’s zijn belangrijk? 

Graag komen we met jou in contact om hierover 

van gedachten te wisselen. Bent je afgelopen jaren in 

contact geweest met een van wijknetwerkleden, dan 

kan het maar zo zijn dat je een persoonlijke uitnodi-

ging krijgt. Is dat niet het geval en wil je toch graag in 

gesprek met ons, bel of mail! We zijn er nieuwsgierig 

naar jouw mening!

Hoe woon jij? Wat vind je van de buurt? Wat vind 

jij belangrijk voor de wijk? Dit zijn een aantal vragen 

waar de wijknetwerkleden het graag met je over wil-

len hebben. Elk jaar maakt het wijknetwerk Oosseld 

een jaarplan. Dit gebeurt met inbreng van bewoners. 

Maar nu willen we verder gaan dan dat. 

Wijkwerk is ook op social media te volgen. Via de facebookpagina Wijkwerk Doetinchem en op twitter 

Wijkwerk_Dchem blijft u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die er bij u in de buurt zijn. 

Volg ons op Twitter en Facebook 

Op zaterdag 12 oktober ging Sité de Bloemen-

buurt in en belde aan bij 100 huurders. Om kennis 

te maken en te praten over samen leven. Ken je je 



Contactpersonen wijknetwerk Oosseld 

Nieuws uit Vijverberg Zuid 

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem: Tamara Otten, 0314-373839, t.otten@doetinchem.nl

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te 

maken en te houden. 

Wijkbeheerder, Buha: Charlotte van den Berg, tel. 0314-377444, c.vanden.berg@buha.nl

Bij de wijkbeheerder kun je terecht met al je vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving 

en afval van de gemeente Doetinchem. 

Wijkagent, Politie Doetinchem: Herbert Keunen, 0900-8844, team.doetinchem@politie.nl 

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel 

tussen de wijk en de politie.

Wijkconsulent, Sité Woondiensten: Lianne Balk, 0314-375765, lianne.balk@swd.nl

Bij de woonconsulent van Sité kun je terecht voor vragen of opmerkingen over je woonomgeving, bijvoorbeeld 

woonfraude of overlast. 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: Marian Ritzer, 0314-375731, marian.ritzer@swd.nl

Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kun je terecht met vragen over je woning, appartementgebouw of 

de directe omgeving.

Buurtcoach: Coen Stevens, 0314-760136, c.stevens@buurtplein.nl

De buurtcoach ondersteunt (kwetsbare) wijkbewoners bij het aanpakken van hun problemen. De aanpak van 

de buurtcoach draagt bij aan een beter sociaal welzijn in de wijk. Buurtcoaches zijn generalisten, ze zijn er voor 

iedereen en werken op alle leefgebieden zoals wonen, zorg en welzijn. De buurtcoaches zijn te vinden in het 

wijkcentrum De Zonneboom.

Laatste bouwkavels

Langzaamaan komen we in de laatste fase van het 

project. De laatste vrije kavels worden de komende 

tijd bebouwd. De gemeente heeft nog drie bouwka-

vels te koop voor een vrijstaande woning, namelijk 

2 aan de Dennenweg en 1 aan de Berlagelaan. Voor 

meer informatie over Vijverberg Zuid kun je kijken 

op www.doetinchem.nl/vijverberg

In de vorige Wijkkrant vertelden wij dat Hoornstra 

Infrabouw bezig was Vijverberg Zuid woonrijp te 

maken. In oktober wordt daar de laatste hand aan 

gelegd en in het voorjaar 2020 volgt het deel aan de 

Koekendaalseweg. De maand oktober zijn zij nog 

ieder donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig 

in de directiekeet aan de Koekendaalseweg. Daarna 

vervalt het vragenuurtje en kun je je vragen kwijt bij 

de gemeente Doetinchem via 0314 - 377377. Vanaf 

voorjaar 2020 is de directiekeet weer in gebruik.



“Lounge en Lunch voelt als thuis” 

Herinner je je restaurant Boszicht, aan de 

Rekhemseweg 18 nog? Na de sluiting stond het 

pand langdurig leeg. Ondernemer Kaan Calis-

kan toverde het onlangs om tot een espresso- en 

lunchzaak: Lounge en Lunch (L&L). Fietsers, 

wandelaars en buurtgenoten zijn daar vanaf het 

komende voorjaar van harte welkom.

Perfecte locatie

2,5 jaar geleden nam Kaan het pand en het gebouw 

dat ernaast staat over. In het zijgebouw zitten ka-

mers/studio’s die hij verhuurt. “De ruimte van deze 

lunchroom stond leeg”, vertelt Kaan. “Het pand 

heeft een geweldig terras en dat uitzicht biedt op het 

groen. Ik vond het een perfecte locatie om mensen 

een plek te bieden voor een lekker kopje koffie, een 

broodje en daarna eventueel een glaasje bier of wijn.”

Open in het zomerseizoen

“Mijn doelgroep bestaat uit fietsers, wandelaars, 

toeristen en natuurlijk buurtbewoners. Ook kinde-

ren en honden zijn hier van harte welkom. Ik heb 

het idee om wat speeltoestellen te plaatsen, waar 

kinderen zich kunnen vermaken en ik heb altijd iets 

lekkers voor de honden. Ik richt mij met mijn zaak 

vooral op het zomerseizoen. Dat is de tijd dat hier 

de meeste mensen langskomen en we kunnen dan 

optimaal gebruik maken van het terras. In de winter-

periode heb ik dan meer tijd voor mijn gezin.”

Feesten en babyshowers

Helemaal stil zit Kaan niet in de winter. “Ik heb 

natuurlijk mijn kamerverhuur en daarnaast kunnen 

mensen de lunchroom afhuren voor (bedrijfs)feesten, 

verjaardagen en babyshowers. Ik ben dan aanwezig 

als barista, maar mensen mogen zelf de catering en 

de aankleding regelen. Ik heb nu al een paar besloten 

feesten gehad en ik vind het geweldig om te doen.”

Passie en liefde

Kaan is helemaal gelukkig met zijn nieuwe zaak. “Ik 

doe dit met passie en liefde. Het voelt hier echt als 

thuis. Met de geur van koffie en een fijne sfeer met 

lounge- en jazzmuziek. Ik heb goed contact met de 

buren. Zij zijn blij dat het pand dat leeg stond nu 

weer mooi opgeknapt is.”

De komende tijd is Lounge en Lunch gesloten. Kaan 

gaat deze tijd gebruiken om de boel nog mooier te 

maken en het lunchaanbod verder uit te werken. 

“Vanaf het voorjaar ontvang ik de bewoners van 

Oosseld graag voor een gezellig bakje koffie of een 

lekkere lunch!” lacht Kaan.

Win een lunch voor 2 

bij L&L met onze 

wijkkrantpuzzel op 

pagina 11!



Lees jij met veel plezier de wijkkrant en kun je 

ook zo genieten van de verhalen die wij je bren-

gen? De redactie is heel geïnteresseerd in wat de 

mensen uit de wijk Oosseld te vertellen hebben. 

Jij kunt ons hierbij helpen met de doorgeefpen!

Rondom de thuiswedstrijden van De Graafschap 

is het verboden om in bepaalde straten in onze 

wijk te parkeren. Bewoners van deze straten heb-

ben een gele of blauwe bewonerspas ontvangen. 

Hoe dit werkt, lees je hieronder.

Je hebt de bewonerspas nodig voorafgaand aan de 

thuiswedstrijden van De Graafschap en de wedstrij-

den van Jong-Oranje als de straten voor autoverkeer 

zijn afgesloten in de wijk. Plaats de kaart achter je 

voorruit, zodat deze van buitenaf goed te zien is.

Bewoners krijgen per huisnummer één bewoner-

spas. Je krijgt deze éénmalig uitgereikt. Staan op 

je huisnummer meerdere auto’s geregistreerd, laat 

dan naast de bewonerspas ook je kentekenbewijs of 

groene kaart aan de verkeersregelaar zien. 

Ken je een mooi of spannend verhaal dat met de 

wijk Oosseld te maken heeft? Lijkt het je leuk om 

een artikel te schrijven over je (bijzondere) hobby? 

Of heb je iets anders te melden dat je onder de 

aandacht wil brengen van buurtbewoners? Grijp dan 

de mogelijkheid aan om de doorgeefpen ter hand te 

nemen. Je artikel hoeft echt niet perfect te zijn. De 

redactie helpt je om het ingebrachte stuk vorm te 

geven. Weet je wel een verhaal, maar schrijf je het 

liever niet (helemaal) zelf op? Dan komen we graag 

bij je langs om je verhaal op papier te zetten. 

Wil je meedoen met de doorgeefpen? Mail je idee 

dan naar: Wijkkrantoosseld@hotmail.com. Wij kijken 

uit naar jouw verhaal!

Op zowel het kentekenbewijs als op de groene kaart 

moet je huisadres staan.

Ben je pas in de gemeente Doetinchem komen 

wonen binnen het afgezette gebied? Neem dan 

telefonisch contact op met de gemeente voor een 

bewonerspas via telefoonnummer 0314 - 377 377. 

De gemeente kijkt dan of je recht heb op de pas.

Verwacht je tijdens een thuiswedstrijd bezoek die 

met de auto komt? Stuur dan een e-mail naar 

parkeerbeheer@degraafschap.nl. Je kunt dit doen tot 

één dag voor de wedstrijd tot uiterlijk 18.00 uur. 

Je kunt hier ook met andere vragen terecht.

Jouw verhaal in de wijkkrant met de doorgeefpen!

Parkeren tijdens wedstrijden van de Graafschap



Jos Janssen is Oosseldenaar in hart en nieren. Hij 

woont al bijna 60 jaar in Oosseld en weet nog 

hoe het vroeger was. Wij gingen op bezoek en 

vroegen hem naar zijn ervaringen.

“Oosseld zit in mijn hart”

Op 12-jarige leeftijd kwam Jos vanuit Braamt naar 

Doetinchem, naar de volkwijk Oosseld. Hij ging er 

nooit meer weg en is dat in de toekomst ook niet 

van plan. Oosseld zit in zijn hart. “Helaas is er wel 

veel veranderd in de loop van de tijd”, zegt Jos. 

“Vroeger was het ons kent ons. Had je die avond 

soep gekookt en was er nog veel over, dan bracht je 

het naar de buren. Dan kunnen zij er ook nog van 

genieten.”

Veel te doen

Toen wijkgebouw ‘de Papaver’ nog bestond, was Jos 

daar vaak te vinden. Dit was het hart van Oosseld. 

Iedereen liep er graag naar binnen voor een praatje 

of gewoon even zomaar. Er was ook altijd van alles 

te doen. Elk weekend werd er wel wat georgani-

seerd, zoals een songfestival, bingoavond of kerst-

markt.

Meer activiteiten

Na de vernieuwing van Oosseld zijn er veel nieuwe 

mensen komen wonen. 

Zoals gezinnen met jonge kinderen. Inmiddels staan 

er ook weer huizen te koop of zijn woningen alweer 

van eigenaar gewisseld. Misschien komt dat door-

dat mensen vinden dat er niet altijd evenveel voor 

kinderen en volwassenen te doen is en krijgen zij 

daardoor te weinig binding met de wijk. Het kan dan 

helpen als er meer activiteiten worden georganiseerd 

voor onder andere de kinderen. Begin bijvoorbeeld 

eens met een intocht van Sinterklaas, dadelijk weer 

in november. Dat kan veel doen voor het wijkgevoel.

Het zou mooi zijn als Oosseld door inzet van buurt-

bewoners weer wat meer leven en wijkgevoel krijgt. 

Daarom hieronder een oproep aan mensen die zich 

hier actief voor willen inzetten.

Heb je zin, tijd en/of ideeën om meer leven te bren-

gen in Oosseld en wil je hier actief aan meehelpen? 

Stuur dan een mail naar: 

Wijkkrantoosseld@hotmail.com met als onderwerp 

‘Leven in Oosseld’ en er wordt contact met je op-

genomen om volgende stappen te kunnen onderne-

men.

Het wijkgevoel terug in Oosseld 

OPROEP:

Breng meer leven in Oosseld

Activiteiten die vroeger werden georganiseerd in Oosseld



Hou je van puzzelen én prijzen winnen? Vul dan snel deze Woordzoeker in. 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 en maak kans op 

een lunch voor 2 bij lunch-/espressozaak Lounge en Lunch (zie artikel pagina 8)!

Puzzel en win!

Winnaar van de puzzel van juni 

Ondanks dat het de heetste dag van het jaar was, 

kwam Mathilda Keizer enthousiast haar prijs ophalen 

bij De Engel Catering & Partyservice. Zij ontving van 

Bertie Duiverman van de Engel een cadeaubon, waar-

mee zij een aantal lekkere hapjes bij deze cateraar kon 

uitkiezen.



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

Tekst :  wijknetwerk Oosseld, Pascal Geerdink, Helga van Moerkerk, Wendy Rozeboom en Tine Paulus

Eindredactie : Tekstbureau Tine Schrijft! Vormgeving en druk: repro Doetinchem, uitgave oktober 2019

Ideeën, vragen of bijdragen kunt u mailen naar: Wijkkrantoosseld@hotmail.com

Berichten van

Dit keer in de Kidspagina twee oproepen van Buurtplein

Kom zaalvoetballen in de Zonneboom! 

Vrijwilligers gezocht bij de Kidsclub 

Zit jij in de bovenbouw van de basisschool of de 1ste klas van de middelbare 

school en heb jij zin om een uurtje in de week te voetballen? Kom dan zaal-

voetballen in de Zonneboom! Meedoen is gratis en opgeven is niet nodig. 

Sportschoenen zijn verplicht in de gymzaal, dus neem deze mee!

Wanneer? Elke donderdag van 16:00 tot 17:00 uur

Waar?  In de sporthal van ‘De Zonneboom’ in Oosseld

Wil je meer informatie? Bel dan met met Madelon of Marniek via 0314-760130

Misschien heb je er al wel eens van gehoord. Of misschien gaat je zoon of dochter er zelfs heen. De kidsclub 

organiseert elke woensdag van 14.15-15.45 uur leuke activiteiten voor kinderen van 6 t/m 9 jaar bij de 

Zonneboom. Activiteiten zijn bijvoorbeeld bakken, knutselen en sport en spel. De kidsclub wordt populairder 

en er komen steeds meer kinderen. Een extra vrijwilliger die ons kan ondersteunen is daarom erg welkom.

Wat ga je als vrijwilliger doen:

• bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten

• kinderen tijdens de activiteiten begeleiden

Ben jij creatief en heb je ervaring met kinderen? Dan komen we graag met je in contact. Aanmelden kan door 

te mailen naar S.Suurland@Buurtplein.nl of Wian.sluiman@gmail.com. Je kunt je ook melden bij de balie van de 

Zonneboom, Zonneplein 4 Doetinchem, of bellen naar 06-57585694.


