
WIJKFLYER
WEHL
DURFT! Elke twee maanden ontvangt ieder huisadres in Wehl en Nieuw-Wehl de WehlDurft wijkfl yer. Deze uitgave is een samensmelting van de 

Wijkfl yer van Buurtplein/Wijknetwerk en WehlDurft! WehlDurft is een initiatief van de Dorpsraad, verenigingen, stichtingen en ondernemers 
rondom negen doelen voor sociale betrokkenheid. Deze doelen vormen de leidraad voor een duurzaam, rechtvaardig en eerlijk dorp. 

AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2021 | WEHL & NIEUW-WEHL

OPEN 
MONUMENTENDAG 2021

Stichting Open Monumentendag Doetinchem heeft voor u een programma gemaakt i.s.m. Oudheidkundige Verenigingen Gaanderen, Wehl en Doetinchem. U kunt fi etsend of wandelend de monumentale objecten van de gemeente bewonderen en er wordt op zaterdag 11 september een digitale live-stream verzorgd langs de monumenten, aangevuld met interviews op 
www.openmonumentendagdoetinchem.nl. Op 11 en 12 september zullen een aantal monumenten ook open zijn (degene met OMD-banners). 

De werkgroep Beeld en Geluid van de OV Wehl heeft een prachtig boekje samen-gesteld. Een overzicht en beschrijvingen van de rijks- en gemeentelijke monumenten. De 5 km lange route leidt door de dorpskern langs de monumentale plekken die voor Wehl bepalend zijn of zijn geweest. Het boekje ‘Monumenten in het dorp Wehl’ is dit weekend bij warenhuis Jansen in Wehl en bij de VVV in Doetinchem te verkrijgen.

Vanaf de Oude Timmerfabriek kunt u de fi etsroute van architect Damen fi etsen door Wehl en langs de schitterende panden van zijn hand. 

Voor de jeugd staat de Work-Shop-Studio-Wehl dit weekend klaar met een workshop ‘Maak je eigen Monument!’.

CROSSBAAN HEIDESLAG 
Op zaterdag 10 juli is de nieuwe crossbaan aan de Heideslag geopend. De buurtkinderen 
hebben eerst een plan gemaakt hoe de crossbaan eruit moest komen te zien. Vervolgens 
is in goede samenwerking met de gemeente Doetinchem de crossbaan door een aantal 
buurtbewoners gerealiseerd. Ook de kinderen hebben hier enthousiast aan meegewerkt. 
Het grote grondverzet is uitgevoerd door Aloys Visser (bewoner van de buurt Heideslag). 
De kraan is hierbij ter beschikking gesteld door RTC Doetinchem.
Het was mooi om te zien dat de kinderen ook betrokken waren 
bij dit proces. En nu crossen maar!

VOLOP BEZIG MET WONINGBOUW-
PLANNEN FOKKENKAMP & HEIDESLAG
De gemeente Doetinchem is bezig met de plannen voor woningbouw in de gebieden Fokkenkamp 
en Heideslag. Met de denkrichtingen van de geïnteresseerden op de bijeenkomsten kan weer 
een stap worden gezet in de uitwerking van de woningbouwplannen. Na de zomer volgen opnieuw 
bijeenkomsten voor een bredere groep; specifi ek voor jongeren/starters. Hopelijk kunnen 
we elkaar dan fysiek ontmoeten!

Op 8 juli en 14 juli dacht een grote groep geïnteresseerden met ons mee tijdens een digitale 
bijeenkomst mee over de invulling van respectievelijk het gebied Heideslag en Fokkenkamp. 
Meer informatie over deze woningbouwplannen vindt u op www.doetinchem.nl/fokkenkamp 
en www.doetinchem.n/heideslag. Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur deze dan 
naar fokkenkamp@doetinchem.nl of heideslag@doetinchem.nl.

Albert Gerritsen, projectleider & Norbert Berns, wijkregisseur 
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KIGO staat voor ‘Kinderen van 
Gescheiden Ouders’. Buurtplein 
organiseert tweemaal per jaar een 
spel- en praatgroep voor kinderen in de 
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar waarvan 
de ouders gescheiden zijn of nog gaan 
scheiden. Gelukkig kon de KIGO nog 
wel doorgaan dit jaar. Graag geven we
 je een kijkje in de KIGO training 
(wat houdt dit in)? 

De KIGO bestaat uit zes bijeenkomsten. 
Ook als ouders al langere tijd gescheiden zijn, 
kunnen kinderen soms nog moeite hebben 
met bepaalde zaken. Bijvoorbeeld met de 
verschillende regels in verschillende huis-
houdens, of het gevoel hebben te moeten 
kiezen tussen de beide ouders.

‘Het was fi jn om er met andere kinderen 
over hetzelfde te kunnen praten.’

Onder de specialistische begeleiding van 
Jeugd- en gezinswerkers wordt er op een 

speelse manier praktische handvatten 
gegeven om kinderen sterker in hun schoenen
te laten staan en beter leren om te gaan 
met diverse situaties. Op een laagdrempelige
 manier wisselen kinderen ervaringen uit en 
vinden ze begrip bij elkaar. Tijdens de bijeen-
komsten spelen we spelletjes en bespreken 
we iedere week een ander thema. Hiermee 
leren kinderen beter omgaan met de 
scheiding. Alle bijeenkomsten zijn gratis en 
we zorgen voor wat te eten en te drinken. 

‘Ik merk dat zijn ‘koppie’ weer 
wat leger is.’ (ouder)

Heb je vragen / zorgen over jouw kind met 
betrekking tot jullie scheiding of wil je in 
contact komen met een jeugd- en gezins-
werker uit jouw buurt? Vul dan het contact-
formulier in op onze website, chat met een 
van onze medewerkers via de chatfunctie 
op de website of bel met 0314 - 34 19 19. 
Aanmelden voor de eerstvolgende KIGO kan 
ook op onze website: www.buurtplein.nl. 

KIJKJE IN DE KIGO TRAINING 

HET RAADHUIS 
IS WEER OPEN!
Het afgelopen jaar hebben we veelal 
vanuit huis moeten werken en heb-
ben vanaf die plek geprobeerd je zo 
goed mogelijk te kunnen helpen. We 
zijn heel blij dat de versoepelingen 
het inmiddels weer mogelijk maken 
dat we meer in het dorp aanwezig 
zijn, dichtbij de mensen! We hebben 
jullie gemist.

Gelukkig zijn we weer bereikbaar in 

het Raadhuis. We zijn erg blij dat dit 

weer mogelijk is en dat we je weer 

mogen ontmoeten. We streven ernaar 

dat er tijdens openingstijden altijd 

iemand aanwezig is om je te woord 

te staan. Loop gerust binnen als je 

een vraag voor de buurtcoach of 

jeugd- en gezinswerker hebt. 

Uiteraard zijn wij ook weer te bereiken

voor alle praktische en fi nanciële vragen. 

Dit kan tijdens het Formulieren Café op 

woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. 

Hiervoor dien je nog wel een afspraak 

te maken via s.vantoor@buurtplein.nl 

of 0314- 760138.

Ook is het Hobby Café weer gestart 

waar men elkaar kan treffen voor een 

kopje koffi e of het ondernemen van 

activiteiten. Bezoekers mogen hun 

eigen activiteit meenemen en uitvoeren. 

Denk hierbij aan breien, kleuren, haken, 

bloemschikken, knutselen e.d. Je bent 

van harte welkom om hieraan deel te 

nemen. Wil je een keer langskomen, 

laat dat dan weten via 0314-216117 

of s.peters@buurtplein.nl.



VERDROGING TE LIJF GAAN
Misschien heeft u het al gezien in het Wehlse Bos? De werkgroep 
‘Vernatting Wehlse Bos’ heeft besloten tot het verondiepen van de 
2 zijsloten (met 30 cm). Uit onderzoek bleek dat verondiepen van 
de benedenlopen de grondwaterstand (met kalkhoudend grondwater) 
met circa 20 cm kan laten stijgen. We kunnen allemaal de verdroging 
te lijf gaan. Inwoners kunnen hun regenafvoer loskoppelen van het riool 
en water opvangen in waterton, in de grond laten opvangen in grindbak 
of vrijuit de tuin in laten lopen. Dit geeft een bijdrage tegen verdroging, 
verbetering van grondwaterpeil en besparing van kostbaar leidingwater. 
Verdroging te lijf gaan doen we samen. 

WEHLPRESSPHOTO 2021
Wehl Durft trekt samen met Jan Meulenbeek, Joran Bosvelt en 
Timo Steijntjes, fotografen uit Wehl, de stoute schoenen aan en 
organiseert een fotowedstrijd met het thema ‘Origineel Wehl’. 
Iedereen wordt uitgedaagd om de mooiste, de meest herkenbare, unieke, 
karakteristieke, authentieke, liefdevolle foto van (Nieuw)Wehl te maken. 
De foto mag ingezonden worden door inwoners, bezoekers of mensen uit
de regio. Als de foto maar in Wehl is gemaakt en kenmerkend is voor Wehl.
De deskundige jury van deze Wehlse fotografen zullen de beoordeling voor 
hun rekening nemen. Hierna wordt een top 3 vastgesteld en worden de 
winnaars over de prijzen geïnformeerd. Uiteraard zetten we ons in om van 
de inzendingen een expositie te maken die toegankelijk is voor een breed 
publiek. U kunt deelnemen met maximaal 1 foto. Let op dat die foto aan 
de richtlijnen van privacy voldoet en het auteursrecht bij u ligt als foto-
graaf. Stuur uw foto voor 30 november in naar wijkfl yer@wehldurft.nl

Vandaag ben ik weer onderweg. Ik ga bij de kerk de Beekseweg uit en fi ets de Keppelseweg in. Halverwege de straat zit 
een net geklede dame geknield - op een rubberen mat op straat - voor haar huis. Naast haar ligt een stapel stoeptegels, 
staan er een paar vrolijk bloeiende planten en een tweetal ijzeren rekken. Als ik stop, kijkt ze me lachend aan en houdt 
het plantenschepje in haar hand omhoog.

‘Gaat u de boel wat opfl euren? Spreek ik haar aan. Ik hoop dat het oké is dat ik u aanspreek? Want ik wil vooral niet te opdringerig zijn’.
 Weer lacht ze vriendelijk. Gelukkig denk ik, het valt in goede aarde. ‘Ik maak het wat groener, zegt ze. Hard nodig. Je hebt weinig nodig’. 
‘Klopt, beaam ik, één tegel eruit kan een verschil maken. Het koelt de omgeving in de bebouwde kom af. Hard nodig met die hittepieken’.  
‘Ja, zegt ze en de insecten zijn er blij mee’. We praten nog even door, of mensen doorgaans weten dat je op de openbare weg, 
zonder toestemming van de gemeente één tegel mag weghalen om daar een geveltuin van te maken? 
Mits het maar niet te breed is. ‘Vindt u het goed als ik een foto maak, vraag ik? (Ik hoop dat nu niet 
te ver ga, gelukkig is er weer die Achterhoekse vriendelijkheid). ‘Ja, goed’. ‘Bedankt zeg ik, 
nu laat ik u, anders komt het niet af. Als ik wegfi ets gaat het door me heen: volgens mij 
houden ze hier wel van een feestje en kunnen ze hier aardig de bloemen buiten zetten. 

Mijn naam is Claudia(-Anna) sinds 2,5 maand heb ik de randstad verruild voor de Achterhoek. 
Misschien zijn we elkaar al tegengekomen in de Work-Shop-Studio of heeft u me voorbij zien 
fi etsen op mijn driewielfi ets? Zijn we gestopt om met elkaar te praten op straat. 
Meer Straotpraotverhalen? www.straotpraot.nl

TIJD OM DE BLOEMEN BUITEN TE ZETTEN

Foto: Jan Meulenbeek



COLOFON De fl yer ontvangt u als bijlage bij de huis-aan-huis krant. Heeft u de fl yer niet in de bus gehad? Bij Warenhuis Jansen, Buurtplein, Elver,
het Beatrixcentrum en De Horst hebben we een aantal extra exemplaren bezorgd. De fl yer is digitaal te lezen op www.wehl.nl Input/suggesties 
voor de WehlDurft! wijkfl yer kunt u mailen naar wijkfl yer@wehldurft.nl. Vormgeving Deunk&Heebing | Foto’s Jan Meulenbeek 

GROETEN UIT...
We waren benieuwd wat de jeugd zoal gaat doen deze zomer. Kinderen van basisschool Het Timpaan in Wehl doen de 
groeten vanuit hun vakantiebestemming. Meer jeugdige vakantiegroeten te zien in de etalage van de Work-Shop-Studio.

WANDELGROEP WEHL
Een gezellige sociale wandelgroep wandelt wekelijks 
in de mooie omgeving van Wehl en Nieuw Wehl. 
De deelname is gratis en vrijblijvend. 

Voor meer informatie kunt u mailen met de wandelbegeleidster: 
Ceciel Maas, cecielmaas@hotmail.com
Telefonische informatie: Ans Roelofs, 06 18 96 20 84

Elke donderdag (behalve schoolvakanties), 13.30 uur
Verzamelpunt: Ten Brundel, Stationsstraat 2 Wehl.
Afstand: Ongeveer 5-6 km. 

KUIERROUTES
Om het wandelen in de wijk extra te stimuleren zijn de ‘Kuierroutes’
ontstaan. Dit zijn routes door de wijk voor mensen die wat slechter 
ter been zijn. In Wehl zijn twee routes ontwikkeld. Deze routes zijn 
aangegeven met blauwe en gele voetstapjes. Volg de voetjes en 
loop een mooie route die eindigt in de beweegtuin!

OPENING KUIERROUTES 21 SEPTEMBER 2021
Het programma start om 14.30 uur bij de ingang van Oldershove.
De wethouder houdt een openingswoordje. Vervolgens kunt u met 
de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Doetinchem de kuierroute 
wandelen en sluiten we om 16.00 uur af met koffi e en thee.


