WEHL
DURFT!

WIJKFLYER
Elke twee maanden ontvangt ieder huisadres in Wehl en Nieuw-Wehl de WehlDurft wijkflyer. Deze uitgave is een samensmelting van de
Wijkflyer 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.

APRIL EN MEI 2022 | WEHL & NIEUW-WEHL

5 MEI FREEDOMPARTY BIJ CONCORDIA
Een Wehl durft! evenement voor de jeugd van Wehl en Nieuw-Wehl van 4 tot en met 17 jaar
wordt bij Concordia gehouden op 5 mei van 14.00 tot 17.30 uur. Concordia opent op deze
dag met dit evenement ofﬁcieel het nieuwe evenemententerrein en de kunstgrasvelden.
in bevrijdingstijd. Deze foto’s worden verzorgd
door de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Voor
dit grote feest op 5 mei hebben we natuurlijk
veel ballen nodig. Voorafgaand delen we daarom 1000 gratis ballen uit op 1 april aan alle
kinderen van het Timpaan en op 2 april kan de
jeugd hun eigen bal zelf ophalen bij Concordia
(9-15u). Let op: de bal is het entreekaartje voor
5 mei! Hier heeft het Naoberfonds Doetinchem
voor gezorgd. Er is er voor ieder kind van 4 tot
18 jaar in Wehl één bal! Dit evenement is mede
mogelijk gemaakt door Wehl Durft!, stichting
WEHL, 4 en 5 mei comité Wehl, gemeente
Doetinchem en het Achterhoekse regioprogramma van st. Gelderland Herdenkt 75 jaar
Vrijheid & Vrede van de provincie Gelderland.

Foto: Oudheidkundige Vereniging Wehl

Het is een sport en speldag waarin de meer dan
75 jaar vrijheid na de WOII centraal staat.
Verschillende sport- en spelclinics worden
gegeven door organisaties zoals o.a. BVO
Graafschap, Concordia, Jantje Beton, SVHalley, Shizentai judo en de sportBSO van Ester
Gelsing Kinderopvang. Ook de dansgroepen
van De Mölledraejers en ACC Anique brengen
de jeugd in beweging. Sport-ID JOGG en Fair
Trade Wehl organiseren een gezonde snack!
Vanaf 16.15 uur zullen Arjan Erkel (voormalig
medewerker van Artsen zonder Grenzen)
samen met Jan Wilm Tolkamp (ex-muzikant
bij Normaal) de jeugd een verhaal vertellen
over Vrijheid. De dag en presentatie worden
ondersteund door muziek en foto’s van Wehl

EVEN VOORSTELLEN: S.V. NOAD
S.V. NOAD is een omnisportvereniging in Nieuw-Wehl. In 2021 bestond
onze vereniging 20 jaar. Wij bieden voor inwoners van Nieuw-Wehl en voor
iedereen die zich met Nieuw-Wehl verbonden voelt meerdere sportacvtiviteiten
aan. De sporten zijn: senioren gym, aerobics, bewegen (een groep met Elver patienten),
indiaca, pilates, volleybal, kindergym. Hieraan kan door eigen initiatief andere sporten worden
toegevoegd om ingebed te worden in de vereniging. Alle informatie over onze activiteiten
en de contact informatie kan op onze website www.svnoad.nl worden gevonden.

WEHLSE4DA AGSE

Mijmerend over de he
uptasjes met
Fruittella, zwaaiende
buren langs de kant
en het welbekende ‘pó
óóóóótje met vet’
werden er in januari
2020 plannen bedach
t
om de jeugd van Nieu
w-Wehl en Wehl dit
ﬁjne jeugdsentiment
ook mee te kunnen
geven. Vanuit een gr
oep enthousiaste dame
s
ontstond het idee om
de Avond4Daagse
nieuw leven in te bla
zen. Heel wat mome
nten
werd er vergaderd, ap
pjes verstuurd en
gewandeld. Het entho
usiasme groeide
steeds meer. Door Co
rona werd dit helaas
een aantal keer uitge
steld, maar dit jaar is
het zover! Onder de
vlag van en in samenwerking met Stichtin
g Wehl zal dit evenem
ent,
de Wehlse4Daagse
voor de jeugd, plaats
vinden op maandag
9 mei, dinsdag 10 m
ei,
donderdag 12 mei
en vrijdag 13 mei.
Elke avond staat er ee
n leuke en verrassen
de
route van 5 km op de
kaart, waarbij we div
erse
plekken van NieuwWehl en Wehl aandoe
n.
En natuurlijk worden
de wandelaars beloo
nd
met een welverdiende
medaille aan het eind
van de week en een
spetterende afsluiting
waarbij iedereen van
harte welkom is.
Zo hopen we dat sport
iviteit, plezier en genie
ten
samenkomen deze we
ek! We zien jullie graa
g
dan, aan de wandel of
langs de route.
Dus zet deze data va
st en houd de sociale
kanalen in de gaten
voor verdere informati
e
of mail naar wehlse4
daagse@gmail.com

DE BRUGKLAS!

DE GROTE
OVERSTAP
Buurtplein | wijkcentrum Het Raadhuis | Raadhuisplein 1
7031 AW Wehl | 0314 76 01 31 | wehl@buurtplein.nl

SPEL- EN PRAATGROEP

VOOR KINDEREN VAN 7 T/M 12 JAAR MET GESCHEIDEN OUDERS
Binnenkort starten we weer met zes
gratis bijeenkomsten voor kinderen
waarvan de ouders gescheiden zijn of
nog gaan scheiden. Ook als ouders al
langere tijd gescheiden zijn, kunnen
kinderen soms nog moeite hebben met
bepaalde zaken. Bijvoorbeeld met de
verschillende regels in verschillende
huishoudens of het gevoel hebben te
moeten kiezen tussen de beide ouders.
Onder de specialistische begeleiding van
Jeugd- en gezinswerkers wordt er op speelse
manier praktische handvatten gegeven om
kinderen sterker in hun schoenen te laten
staat 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 bijeenkomsten
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 drinken.
Informatie voor ouders
Het is van belang, dat indien beide ouders
het gezag voer het kind/de kinderen hebben,
zo ook beden toestemming geven voor de
deelname van hun kind aan de KIGO.
Voorafgaand aan de trainingen voor kinderen
zal er een kennismakingsgesprek zijn met de
ouders, tevens zal er na de bijeenkomsten een
afsluitend gesprek plaatsvinden. Ook ontvang
je de ouderbijeenkomstpresentatie dat als
doel heeft meer inzicht te geven in wat het
voor een kind betekend als zijn of haar
ouders gaan scheiden.
Aanmelden: Kijk op www.buurtplein voor
meer informatie of om je kind aan te melden.

Nieuwe school, nieuwe vrienden en
nieuwe belevenissen. Dat wordt hoe
dan ook een bijzonder avontuur!
Er gaat veel veranderen, maar
hoe het precies zal zijn is nog
best spannend!
Buurtplein (team Zuid) organiseert
25 mei samen met basisschool Het
Timpaan “De grote overstap”. De grote
overstap is een themadag voor kinderen
van groep 8 en hun ouders.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Hoe kun je het samen hebben over
wat er gaat komen? En hoe kun je het
samen leuk hebben en houden?
Deze dag wordt georganiseerd met
speciale gasten als: Bureau Halt, Iris in
de buurt, de wijkagent en de stedelijk
jongerenwerker.
Voor meer informatie kun je je wenden
tot de jeugd en gezinswerkers van
Buurtplein via telefoonnummer:
0314-341919

Donatie boodschappenpakket
De afgelopen weken zijn er heel veel
zegels voor het boodschappenpakket
van de Plus gedoneerd. Veel inwoners/
gezinnen zijn blij gemaakt met een
pakket! Dankjewel hiervoor.
Het is iedere keer weer hartverwarmend om te zien met hoeveel
warmte, inzet en enthousiasme
deze actie wordt gedragen!
De saamhorigheid in Wehl en
Nieuw-Wehl is groot. Laten we ook
in de komende maanden naar
elkaar om blijven kijken.

KUIERROUTES

Kuieren heeft in het dialect een dubbele betekenis,
namelijk ‘wandelen’ en ‘praten’, twee aspecten die
in een ‘Kuierroute’ ook goed naar voren komen.
De Kuierroute is speciaal ontwikkeld voor buurtbewoners die
niet zo’n grote afstand meer kunnen lopen. Met deze routes
nodigen wij u uit om lekker te kuieren en uw wandeling af te
sluiten met een rondje door de beweegtuin Oldershove.
• Rood Kempke route, 400 meter
• Blauw Beweegtuin route, 1160 meter
• Geel Hagelkruis route, 2100 meter

OFFICIËLE OPENING BEWEEGTUIN & KUIERROUTES
VRIJDAG 22 APRIL 2022 | 15.00 UUR

PROAT-BENKSKE

JEU DE BOULES
Waar blijven de buurtschappen met een team?
Het wijkgebeuren heeft met hulp
van sponsoren bij Oldershove
een prachtige Jeu de boulesbaan
aangelegd. Teun Segers heeft al
drie teams van 4 spelers kunnen
verwelkomen. Er wordt gespeeld
op de maandag en vrijdag.

Op verzoek van Wehl Durft! samen met de Dorpsraad, het Wehls Senioren Overleg en Wehlse
Kracht hebben de Vrienden van het Wehlse bos een gerestaureerd bankje beschikbaar gesteld
om het dorpsbeeld mede te verfraaien en wandelende mensen een extra rustplaats te geven
om te genieten van de prachtige omgeving. Er wordt nog nagedacht waar het bankje geplaatst
wordt. Op de foto de restaurateurs met een bankje. Fantastisch hoe de vrienden met deze
bijdrage bijdragen aan het welzijn in Wehl. Meld je vooral als vrijwilliger aan bij het bos om
hen op de zaterdagen hierbij te helpen. www.vriendenwehlsebos.nl Het bankje is een symbool
om de eenzaamheid een vorm te geven. Eenzaamheid is vaak verborgen. Zichtbaar maken en
mensen bewust maken van eenzaamheid is ingewikkeld. Graag geven we met verschillende
organisaties samen het ontmoeten en samen zijn een stem in de vorm van dit prachtige Proatbenkske. Dus als je op dit bankje plaats neemt, sta je zichtbaar open voor een mooi gesprek!

Het is een mooie plek om elkaar
te ontmoeten. Er is plek voor
supporters. De beweegtuin en
de Jeu de boulesbaan worden
op maandag en vrijdagmorgen
door vrijwilligers onderhouden.
Wil je helpen?
Teun Segers is elke vrijdag rond
10.00 uur bij de beweegtuin
aanwezig. 06-10178784
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ONTMOETEN







Buurtkamer
Hobbycafe
Work-shop studio
Ons Huis
Ouderen en zieken

TUUR, SPORT & SP
CUL
EL








Koningsdag
Wandelgroep
Beweegtuin
Oldershove toernooi
60-Plus
Jeu de boules
Koersbal

REATIEF ONTSPANNE
REC
N






Bridgeclub
Hobbycafe
OAC
Work-shop studio
Dorpsfeest

In Wehl zijn meerdere verenigingen, vrijwilligersorganisaties en zorg en welzijn
organisaties actief die voor de senioren in Wehl activiteiten organiseren. Activiteiten
die belangrijk zijn om er voor te zorgen dat de senioren (actief) mee kunnen blijven
doen en niet alleen komen te staan als het (even) niet meer zelfstandig lukt.

Ontmoetingsdag
In het jaar 2000 is een werkgroep gevormd om eenmaal per jaar een soort ‘ziekendag’ te organiseren.
Vanaf het begin hebben wij dit de ‘Ontmoetingsdag’ genoemd. Wij hebben deze ontmoetingsdag reeds 20
keer in oktober georganiseerd in de toneelzaal van het KBC en vanaf het begin zijn er steeds 100 tot 130
deelnemers geweest. In het tijdsbestek van 10:00 tot 16:00 is er een liturgisch gedeelte, een ontspanningsgedeelte, een lunch, drankjes en veel tijd om te praten. Gerrit Roemaat | gerrit.roemaat@zonnet.nl

Stichting 60-Plus Wehl en Nieuw-Wehl
Stichting 60-Plus Wehl en Nieuw-Wehl is een gezelligheidsvereniging. ‘Laten we het zo gezellig
en actief mogelijk houden in onze omgeving en gemeente’, dat is ons motto.. Nu zelf ook al bijna
60 jaar oud bieden we als vereniging bijeenkomsten en gezellige middagen. Denk daarbij aan
activiteiten zoals handenarbeid, toneel, ontspanning met muziek. Aanmelden kan via het bestuur.
Joke Buiting | 0314 684120

Oldershove Activiteiten Commissie - OAC
De OAC heeft als doelstelling zorg te dragen voor het organiseren van welzijn-activiteiten in en rond het
wooncomplex Oldershove. Door deze activiteiten willen wij het onderling ontmoeten tussen de bewoners van
Oldershove onderling en de inwoners van (Nieuw)Wehl die daar gebruik van willen maken mogelijk maken.
Enkele van de activiteiten zijn: kofﬁe uurtje, bingo, optreden van een koor- of muziekgroep, mode verkoop,
spellenmiddag en handwerken. Lucie Siebes | lsiebes47@gmail.com | 06 54303954
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Iedere organisatie richt zich met hart en ziel op het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van hun eigen activiteit.
Het is echter ook belangrijk dat er een breed activiteitenpakket is. Om kennis te hebben van elkaars activiteiten en te zorgen
voor een goede afstemming en spreiding van de activiteiten hebben de gezamenlijke ouderenorganisatie zich zo’n 15 jaar
geleden verenigd in het Wehls Senioren Overleg (WSO). Hierdoor is er voor alle ouderen iets te doen, kunnen er zo veel
mogelijk ouderen bereikt worden en zorgen we er met elkaar voor dat activiteiten ook voor alle ouderen bereikbaar zijn.

KBO Wehl en Nieuw Wehl is onderdeel van de landelijke KBO-organisatie
De KBO is een belangenbehartiger van senioren richting overheid. De leden kunnen bij deskundigen terecht voor juridische en
pensioenaangelegenheden en voor bijvoorbeeld hun belastingaangifte. Via de Wehls Senioren Overleg (WSO) en het Centraal
Senioren Overleg Doetinchem (CSO-D) behartigt de KBO de seniorenbelangen bij de gemeente Doetinchem. Onze afdeling
verzorgt jaarlijks een aantal informatieve bijeenkomsten. De leden krijgen daarnaast tien maal per jaar een magazine, en dat voor
€21,- per jaar. Harrie Leijten | harrieleijten1@outlook.com | 0612173013 | Gerrit Roemaat | gerrit.roemaat@zonnet.nl

Zonnebloem Wehl en Nieuw-Wehl
Mensen met een fysieke beperking kunnen gast worden van de Zonnebloem. Niet iedereen
heeft mensen om zich heen die af en toe binnen komen voor een praatje. De vrijwilligers van
de Zonnebloem vinden dit aan huis komen echt waardevol. Ook worden er kleinschalige
activiteiten georganiseerd. U bent gratis gast van de Zonnebloem, alleen bij activiteiten
vragen wij een kleine vergoeding. Thea Jansen | theajansen1951@gmail.com

PCN/Ons Huis
De Protestantse Gemeente Doetinchem en de Protestantse Gemeente Wehl zijn in januari 2019
samengegaan. De vierplek Wehl is een actieve kerkgemeenschap met veel gemotiveerde vrijwilligers.
Naast de kerk staat het kerkelijk centrum Ons Huis; het ontmoetingscentrum van de protestantse gemeente
in Wehl. Iedere woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur staat de kofﬁe klaar en is iedereen van harte
welkom om elkaar te ontmoeten. Gerrit van Lenthe | 06 46280413 | Frits Kranenbarg | 0314 345855

WEHL IN BEWEGING - DOE JE MEE?
Kom naar de beweegtuin in de prachtige tuin van Oldershove. Iedereen kan meedoen, meepraten of meekijken. Bijzonder is dat
de beweegtuin opgenomen is in de nieuwe kuierroutes. Dit zijn wandelingen van 400 meter tot 2100 meter te volgen via gekleurde
voetstappen. Het idee van de beweegtuin is dat mensen in de frisse buitenlucht kunnen bewegen. De oefeningen die je op de toestellen
kunt doen zijn gericht op coördinatie, balans. lenigheid en uithoudingsvermogen. Elkaar ontmoeten in de buitenlucht, je spieren trainen,
uitrusten of lekker bijpraten op de prachtige boombank. Met deze flyer in de hand kun je direct aan de slag met de verschillende apparaten.
Wil je liever onder begeleiding in de beweegtuin bewegen? Neem dan contact op met Sport-ID, 0314-33 09 91 of Teun Segers,
06 10 17 87 84, Promotie & beheer Beweegtuin.
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1. DRAAIRAD (DUUZELIG WORD’N)
1. Ga in een rechte houding naast het apparaat staan.
2. S trek beide armen vooruit en pak aan beide
kanten het handvat vast.
3. Draai de cirkels tegelijk naar voren.
4. Herhaal dit 20x voor-en achteruit.

2. CORE TWISTER
(HOL OE BENEN D’R ONDER)
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1. G
 a met 2 voeten aan de zijkant van het
plateau staan en houd je vast aan de steun.
2. Z et 1 voet op het plateau en
laat je andere voet staan.
3. Zak langzaam door de knieën
en kom weer langzaam rechtop.
4. Herhaal dit 10 keer met beide voeten.

3. LOOPBRUG (STAP VEUR STAP)
1. Ga met 2 voeten tussen een trede staan.
2. T rek om en om een been op en
zet deze in de trede ernaast.
3. Trek nu je andere been op en zet
deze naast je eerst verplaatste voet.
4. Loop 2 keer door alle treden heen en
start daarna met je andere been.

4. VINGERLADDER
(KROEPEND NOAR BOAVEN HEN)
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OFFICIËLE OPENING

BEWEEGTUIN
& KUIERROUTES
22 APRIL 2022 | 15:00

1. Ga rechtop staan.
2. Z et je vingers op de verschillende
treden van de ladder.
3. Kruip om en om omhoog met
de vingers totdat je niet verder kunt.
4. Herhaal dit 5 keer.

5. FIETSEN (FIETS ‘M D’R IN)
1. Ga rechtop zitten tegen het bankje.
2. Zet je voeten op de trappers.
3. Trap 2 minuten lang voorwaarts.
4. Als het lukt, trap 2 minuten achterwaarts.
Foto’s: Jan Meulenbeek

WAT SPEELT ER IN DE WIJK?
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1e

Foto: Gayan

Van overlast, diefstallen of een ‘niet pluis’ gevoel bij personen,
panden, voertuigen? De dinsdagen zit ik van 13.00 uur tot 14.00 uur
bij het Raadhuis in Wehl. Kom langs en deel informatie! Om gericht
te controleren of surveilleren is het voor mij van belang dat ik van
jullie hoor wat er leeft. Dit kan dus worden gedeeld bij het Raadhuis,
telefonisch via 0900-8844, internet www.politie.nl of een berichtje
via Instagram. Tot gauw!

3e

Foto’s: Jan Meulenbeek en Rianne van Santen

ENERGIEBOX AGEM
WehlDurft! mag 15 energieboxen
weggeven. Wil jij energie besparen
en deze box ontvangen?
Mail dan naar wijkﬂyer@wehldurft.nl

WEHLSE CUP-CAKE-CUP 2022 GROOT SUCCES
5 maart zijn de inzendingen voor de Wehlse Cup-Cake-Cup 2022 beoordeeld! De cup cakes
met Wehlse vlag, het zwembad dat dit jaar 50 jaar bestaat, het logo van Concordia, de vlag
van de Oekraïne (die van Wehl op zijn kop) én mooie andere versieringen zoals wandelende
croissants, zijn door Bram De Echte Bakker, de redactie van Wehl Durft! en kinderjurylid
Bauke van Ampting beoordeeld. De criteria waren aantrekkelijkheid, smaak, uitstraling en
originaliteit. De eerste prijs is gewonnen door Maud. Het duo Janne & Eva werd tweede en
Jaycee behaalde een derde plek. Dankjulliewel voor alle inzendingen en volgend jaar doen
we weer een Wehlse Cup-Cake-Cup 2023! Warenhuis Jansen heeft de Cup-Cake-Cup
hoofdprijs 2022 prachtig samengesteld: een pakket vol bakspulletjes en cadeaubon.

WERELD TAI CHI EN QI GONG DAG GLOBAL TAI CHI WAVE
Elke laatste zaterdag van april doen mensen over de hele wereld Tai Chi, voor het helen van de aarde, het verhogen van haar trilling en voor vrede
onder de mensen onder het motto: One world - one breath. (Een wereld - een adem). Een wereldwijd evenement dat zich als een golf van positiviteit
over de Aarde met de tijdzone meebeweegt. Over de hele wereld doen mensen die dag Tai Chi in parken, op pleinen of in de natuur.
Een gratis evenement waar iedereen wordt gemotiveerd en gestimuleerd om te (blijven) bewegen.
Jij kunt daar ook (gratis) aan deelnemen. Tai Chi kent een aantal bijzondere gezondheidsbevorderende eigenschappen, zowel fysiek, als mentaal. Regelmatig beoefenen van Tai Chi
is ontstressend, ontspannend en het verbetert de spijsvertering. Bovendien wordt door
de oefeningen het afweersysteem versterkt.
Dit jaar is Wereld Tai Chi en Qi Gong Dag op 30 april bij camping Het Jagershuis in Wehl
en wordt er door Peer van Haaren, Tai Chi Tao en Qi Gong docent uit Wehl, een gratis
workshop verzorgt vanaf 11.00 uur. De oefeningen zijn zeer eenvoudig en om mee te doen
hoef je geen kennis of ervaring te hebben van Tai Chi. Deze workshop wordt gegeven bij
camping Het Jagershuis. Voor inlichtingen betreffende Tai Chi Tao en/of Qi Gong:
Peer van Haaren, pedrotaichitao@gmail.com

WAT IS ER TE DOEN DE KOMENDE TIJD?
APRIL
1 april
2 april
22 april
23 april
23 april
27 april
30 april

Uitdelen gratis ballen Freedomparty!
Ophalen gratis ballen Freedomparty! (09.00 - 15.00 uur)
Opening beweegtuin en kuierroutes (15.00 uur)
Feestelijke opening zwembad 50 jaar! (13.00 uur)
Triathlon Wehl voor het ALS fonds
Koningsdag (10.00 uur)
Tai Chi Dag (11.00 uur)

Het Timpaan
De Grindslag, sv Concordia
Oldershove
Zwembad De Byvoorde
Zwembad De Byvoorde
Koningin Beatrix Centrum
Camping Het Jagershuis

Lezing Dodenherdenking (18.45 uur)
Dodenherdenking (20.00 uur)
Bevrijdingsdag: Freedomparty! (14.00 - 17.30 uur)
Bevrijdingscarnaval cv De Mölledraejers
Viering Pater Toon te Dorshorst 50 jaar priester (11.00 uur)
Avond4daagse

Koningin Beatrix Centrum
Monument bij Oldershove
De Grindslag, sv Concordia
Locatie De Horst, Nieuw Wehl
St. Martinuskerk, Wehl
Diverse routes in en rondom Wehl

Dorpsfeest
Carnavalsoptocht
Zwemvierdaagse
Wehleriade

Evenemententerrein Diepenbroekstraat
Door de straten van Wehl
Zwembad De Byvoorde
Centrum Wehl

MEI
4 mei
4 mei
5 mei
6 en 7 mei
6 juni
9 t/m 13 mei

JUNI
9 t/m 12 juni
12 juni
27 juni t/m 1 juli
29 juni

Koningsdag 2022
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