
worden, greep hij dat aanbod met beide handen 

aan. Peter neemt bijna altijd deel aan de onder-

houdsavonden op Doetebol (waarvoor trouwens 

nog enkele vrijwilligers worden gezocht).

Wat motiveert jou?

Peter geeft één voorbeeld: “In de voorjaars-

vakantie stapte er een mevrouw met vijf kinde-

ren uit een auto. Zij vertelde me dat ze op school 

van Doetebol had gehoord. Ze was helemaal uit 

Winterswijk gekomen om de ‘wildernis’ te bewon-

deren. Ze waren allemaal zeer enthousiast over de 

speelplekken van Doetebol. De kinderen gingen 

gelijk ravotten en met takken slepen om een hut 

te bouwen. Kijk, daar put ik nu mijn motivatie 

uit!”

Blijven spelen en vernieuwen in de toekomst?

Wist je trouwens dat Doetebol beschikt ook over 

een bakfiets met allerlei speelattributen voor 

spelactiviteiten in de wijk? Daarnaast heeft Peter 

zelf houten stelten gemaakt. Dit alles om bewegen 

te stimuleren en ervoor te zorgen dat de kinderen 

lekker met elkaar buiten kunnen spelen. Peter 

hoopt dat er nog veel meer kinderen Doetebol 

komen ontdekken. Komend jaar staan er veel 

mooie activiteiten waaronder de modderdag en 

huttenbouwdag gepland. En op 2 juli is er het 

uitgestelde 5-jarig jubileumfeest!

Peter Sliepen, gehuwd en vader van 3 kinderen, 

werd geboren in het Limburgse Posterholt dichtbij 

Roermond. Vanwege douanewerkzaamheden ver-

huisde hij in 1975 naar de Achterhoek. Sinds 1991 

woont hij met zeer veel plezier aan de Holterweg.

Bezige bij

Peter is sinds twee jaar met pensioen, maar stil 

zitten is er bij hem niet bij. Peter heeft zich altijd 

voorgenomen om na zijn pensionering niet bij de 

pakken te gaan neerzitten. Toen een bestuurslid 

van Doetebol hem vroeg of hij vrijwilliger wilde 

Schönevelder met een zachte G 

Editie april/mei 2022

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. 

Wijkkrant Schöneveld



Sinds februari 2022 is er hard gewerkt om de oude 

schuur van de Anna Hoeve grondig te renoveren. 

Maar in en om de Anna Hoeve gebeurt nog veel 

meer moois!

De oude schuur is voorzien van goede isolatie en 

mooie nieuwe deuren en ramen en verwarming. 

Deze vernieuwde schuur biedt de deelnemers meer 

mogelijkheden. In het voorste gedeelte komt een 

winkeltje/verkooppunt waar bezoekers naast veel 

zelfgemaakte producten straks ook groentes uit 

eigen tuin kunnen kopen. Deze groentes worden 

in de groentetuin achter de schuur met veel 

liefde verbouwd door de deelnemers van Elver. 

Dit gebeurt onder leiding van tuinman Danny in 

samenwerking met vrijwilliger/ buurtbewoner 

Theo.

Anna Reintjes Bed & Breakfast

Sinds 2014 heeft Elver op deze mooie plek aan 

de Holterweg 156 haar dagbesteding ‘de Anna 

Hoeve’. Onderdeel van de Anna Hoeve is Anna 

Reintjes Bed & Breakfast. Hier kunnen gasten 

genieten van een verblijf in een oude boerderij die 

voorzien is van alle gemakken. De B&B wordt in 

een mooie en warme samenwerking gerund. 

De Spar verzorgt het ontbijt 

en de deelnemers houden 

de B&B schoon. 

Actief in de wijk

De deelnemers van de 

Anna Hoeve laten al op 

veel plekken in de wijk 

hun gezicht zien en steken 

graag de handen uit de 

mouwen. Ze doen dit 

bijvoorbeeld bij Basisschool 

Hogenkamp, speeltuin 

Schöneveld, de Spar en het 

Practicon. Ook houden ze 

de Belevingswoning schoon 

en de bijbehorende tuin 

mooi. Daarnaast komen ze 

graag bij Doetebol, waar 

ze prullenbakken legen. Ze ruimen zwerfvuil in de 

wijk op, ze onderhouden tuintjes én brengen met 

veel plezier deze wijkkrant rond in de wijk.

Verrassing voor bezoekers van de Anna Hoeve

De verbouwing van de schuur wordt graag samen 

met de wijkbewoners gevierd. Voor de bezoekers 

is er daarom een leuke zelfgemaakte verrassing. 

Bij inlevering van de bon op de achterkant van 

deze krant krijg je een mooi bakje met daarin 

zonnebloempitten, pompoenpitten en een 

zaadbom vol met kleurrijke zaden. Het doel is 

om de wijk nog groener en kleurrijker te maken. 

Deze verrassing is een samenwerking tussen de 

Anna Hoeve en de Gezonde Buurt Schöneveld. 

Bezoekers krijgen natuurlijk ook een lekker kopje 

koffie. 

Heb je een mooie zonnebloem of pompoen 

gekweekt? Maak er een foto van en mail deze 

naar wijkkrantschoneveld@hotmail.com. Je maakt 

dan kans op een lekkere appeltaart.

Oude schuur Anna Hoeve in een nieuw jasje 



Bij de meeste buurtbewoners zal het nu wel 

bekend zijn dat er (bouw) activiteit is aan het 

‘spookhuis’ tussen de Rembrandtweg en Vijver-

laan. Maar wie komt er nu te wonen? En hoe gaat 

het eruitzien? Allemaal vragen die alleen maar 

beantwoord kunnen worden door de enthousiaste 

eigenaren Arjen en Judith. 

Vooruitziende blik

Arjen woont al sinds zijn 12de in Doetinchem. Hij 

heeft een tandtechnische praktijk bij zijn huidige 

huis en wil deze in de toekomst vanuit het ge-

renoveerde pand voort gaan zetten. Judith woon-

de tot afgelopen zomer nog in Twente. Zij groeide 

op het platteland op en wil graag natuur om zich 

heen. Waar Judith het huis in eerste instantie Dra-

culapand noemde, zag Arjen vooral de kansen om 

van de bouwval weer een mooie woon/werklocatie 

in het groen te maken. Gelukkig wist hij Judith 

gaandeweg ook enthousiast te krijgen. Ze besloten 

er samen voor te gaan en er hun droomhuis van te 

maken.

Bijna 100 jaar oude bouwkwaliteit

“Het huis is van 1924 maar de fundering is nog 

bijna perfect”, vertelt Arjen. “Aan de bijna 100 

jaar oude kozijnen is nog goed te zien dat er echt 

kwaliteitshout is gebruikt. Voor zover nog origi-

neel, blijft de indeling van de woning behouden. 

Maar we gaan wel veranderingen doorvoeren en 

er onze eigen draai aan geven. Zo proberen we 

een aantal van de oude details aan de buitenkant 

weer in ere te herstellen.” “En wist je dat het huis 

eigenlijk uit twee huizen bestaat?” zegt Judith. 

“De voorkant ligt aan de Rembrandtweg, parallel 

aan de rondweg, en het tweede huis ligt meer aan 

de achterkant, aan de Vijverlaan. Arjens prak-

tijkruimte komt straks aan de voorkant en aan de 

achterkant gaan wij wonen We hopen in augustus 

het praktijkgedeelte aan de Rembrandtweg klaar 

te hebben. We gaan er dan boven wonen en van 

daaruit gaan we verder met het renoveren van het 

woongedeelte aan de Vijverlaan.” Inmiddels is de 

oude inrit aan de Vijverlaan weer provisorisch aan-

gelegd en daarmee is het imposante aanzicht en 

de bereikbaarheid van het pand op de oude rivier-

duin weer nieuw leven in geblazen. De komende 

jaren zal de rest van de renovatie volgen.

Feestje!

Arjen en Judith hopen hun droomhuis in 2024 

helemaal klaar te hebben. Dan is het huis namelijk 

100 jaar oud en dan moet er natuurlijk een feestje 

gebouwd kunnen worden met alle helpers!

Van draculapand tot droomhuis  



De Belevingswoning: 
inspiratie voor een veilig en comfortabel thuis 

Kamer verhuren? Dat kan! 

Door deze oplossingen kun je langer zelfstandig 

en veilig thuis wonen. 

“Wat fijn om te weten dat dit mogelijk is”

Dit horen de Beleefgidsen vaak tijdens een rond-

leiding. Deze gidsen laten je in een persoonlijk 

gesprek zien welke oplossingen bij jouw situatie 

passen. Dat is de kracht van de Belevingswoning. 

De Belevingswoning is er voor mensen die graag 

veilig in hun eigen huis willen blijven wonen. 

Maar ook als je je zorgen maakt over de veilig-

heid van je ouders, of als je gewoon een veilig en 

comfortabel huis wil, ben je van harte welkom.

Maak een afspraak en kom gerust eens langs

De Belevingswoning Doetinchem is dé plek voor 

een prettig gesprek over gezond en gelukkig 

thuis ouder worden. De koffie staat klaar en we 

helpen je graag verder. Je vindt de Belevingswo-

ning aan de Ruyslaan 18 in de wijk Schöneveld in 

Doetinchem.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 

Ga dan naar www.belevingswoningdoetinchem.

nl. Je kunt met vragen ook bellen met telefoon-

nummer 0314-64 79 98. Of stuur een mail naar 

info@belevingswoningdoetinchem.nl. 

Ook in 2022 kunnen inwoners van Doetinchem 

weer in de Belevingswoning terecht. Zij leren in 

een persoonlijk gesprek meer over slimme oplos-

singen in hun huis. Een Beleefgids geeft tips en 

informatie over veilig, comfortabel en zelfstandig 

thuis wonen. 

Sité Woondiensten, Graafschap College, Kruiswerk 

Achterhoek en Liemers en gemeente Doetinchem 

startten in 2021 samen de Belevingswoning. De 

woning is ingericht om langer zelfstandig thuis-

wonen mogelijk te maken. In de Belevingswoning 

maak je kennis met veel oplossingen; van op 

afstand bedienbare gordijnen en verlichting tot en 

met verlichte traptreden. 

Tot voor kort was het in de gemeente 

Doetinchem niet mogelijk om een kamer te 

verhuren. Omdat we merkten dat daar wel 

behoefte aan is, heeft de gemeenteraad een 

nieuwe beleidsregel vastgesteld. Daardoor is 

hospitaverhuur mogelijk geworden. 

Hospitaverhuur is een vorm van kamerverhuur 

waarbij de verhuurder zelf de hoofdbewoner 

van de woning is. Door deze vorm van verhuur 

mogelijk te maken, geven we wat extra ruimte 

op de woningmarkt. Bijvoorbeeld voor jongeren, 

studenten, maar misschien ook voor andere wo-

ningzoekenden.

Hoe werkt het?

De belangrijkste regels zijn:

• er mogen in een woning maximaal twee 

 kamers worden verhuurd

• deze kamers moeten minimaal 8 m2 groot zijn

• per kamer mag er 1 bewoner zijn

• 60% van de woning moet voor privégebruik 

 van de hoofdbewoner zijn

• kamers in bedrijfswoningen mogen niet 

 worden verhuurd

• voor het verhuren van kamers is een 

 omgevingsvergunning nodig

Wil je een kamer verhuren en heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met het loket Bouwen en 

wonen via bouwen&wonen@doetinchem.nl.



Wijknetwerk Schöneveld

Volg het Wijknetwerk op Twitter en Facebook 

Het wijknetwerk Schöneveld 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 woonomgeving. Wij horen graag van je hoe jij wilt dat 

Schöneveld er over een paar jaar bij ligt, wat er moet gebeuren, wat is er nodig om dat voor elkaar 

te krijgen, maar ook wat jij daar aan kunt bijdragen. Wil je meer weten over het wijknetwerk? 

Kijk dan op www.wijkwerkdoetinchem.nl

Contactpersonen wijknetwerk Schöneveld

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. Voor meer informatie, of als je een initiatief wil bespreken, kun je 

contact opnemen met je wijkregisseur.

Wijkbeheerder, Buha: Jan Schut, 0314 - 377 444, j.schut@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: Susan Weijermars, 0314 - 375 779, susan.weijermars@swd.nl

Bij de wijkconsulent van Sité kun je terecht met vragen of opmerkingen over je woonomgeving, 

bijvoorbeeld woonfraude of overlast. 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten: Frank Lukassen, 0314 375440, Frank.lukassen@swd.nl

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

gebouw of de directe omgeving.

Buurtcoach Buurtplein: Coen Stevens, 0314-760136, c.stevens@buurtpleinbv.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. Ze zijn generalisten, 

zijn er voor iedereen en werken op alle leefgebieden zoals wonen, zorg en welzijn. De buurtcoaches zijn 

te vinden in het wijkcentrum De Zonneboom. 

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. 



In zijn tuin staat Caspers koekblik, een kastje met 

daarin heerlijke verse lekkernijen aangepast aan 

de tijd van het jaar, zoals paaskoekjes, kerstkrans-

jes en pepernoten. Kom dus kom gerust even langs 

en verwen jezelf voor een mooie prijs! 

Meer informatie?

Kijk op www.facebook.com/Caspers-taartpunt

Casper Lammers woont sinds 2018 met veel 

plezier in de Piersonlaan. Sinds 2016 heeft hij zijn 

eigen bedrijf: ‘Caspers taartpunt’. Casper vindt 

zichzelf een gevoelsbakker. ‘Mensen blij maken’ is 

zijn motto. Dit doet hij niet alleen met taart, maar 

ook met zijn service.

Op zijn 20ste slaagde Casper voor de bakkersop-

leiding. Daarna startte hij thuis met bakken bij 

moeder Connie in de keuken. Het mooie is: hij 

kan wel bakken maar niet koken. Taarten, gebak, 

workshops en bakcursussen zijn zijn ding. Maar 

ook voor non-food artikelen (alles wat nodig is om 

zelf te bakken) kun je ook bij Casper terecht. 

Casper is ook mantelzorger van zijn licht verstan-

delijke broer Edwin. Edwin helpt Casper graag bij 

de verkoop op markten en braderieën. Het vervoer 

is goed geregeld, want Edwin heeft in tegenstel-

ling tot Casper wel zijn rijbewijs. Voor de toekomst 

hoopt Casper op een eigen bakkerij waar hij mooie 

bakworkshops kan geven. Er is daarbij zeker plek 

voor dagbesteding voor mensen met een verstan-

delijke beperking.

Caspers taartpunt 

Wijkbewoner Mark Roelofs, geboren in 1976 in 

Nijmegen woont nu al meer dan één jaar in zijn 

eigen appartement op de zorglocatie Groenendaal 

van de Zorggroep Achterhoek aan de Mackaylaan. 

Wij gingen bij hem op bezoek.

Als daginvulling timmert en schildert Mark 

graag. Samen met zijn persoonlijk begeleidster 

Bente zorgen ze voor meer structuur in zijn 

dagelijkse leven. Op bezoek bij Mark valt gelijk 

zijn creativiteit op. Zelfgemaakte schilderijen 

en beeldjes, maar ook een zelfgemaakte en 

zelf beschilderde kast in vele mooie kleuren. 

Als je goed naar Mark luistert, dan zie je zijn 

levensverhaal terug in dit beschilderde kastje: 

van muzieksleutels tot een mooie vredesduif.

Mark speelt de piano, gitaar en drums. Zijn ouders 

moedigden zijn Muzikaliteit heeft hij van zijn 

ouders. Daarom kent Mark Brahms en Chopin kent 

maar al te goed.

“Heb je naaste lief zoals je zelf”. Dit heeft Mark 

als gelovige en als gevoelsmens als lijfspreuk. 

Zijn grootste wens? Een netwerk opbouwen 

met verschillende mensen waarbij hij zijn liefde 

voor muziek, wandelen en koken kan delen. De 

wijkkrant brengt onze 

lezers daarom graag 

in contact met Mark. 

In de wijkkrant staat 

een puzzel. Met de 

juiste oplossing kun 

je er een mooie prijs 

mee winnen:…. een 

kunstwerk van Mark! 

Welkom Mark!



Aan de Van Limburg Stirumlaan staat een mooi 

schoolgebouw met ruime speelplekken waar 

zowel de SAM-school als Mariëndael hun plekje 

hebben. De school ademt rust en gemoedelijkheid. 

Een ideale plek voor kinderen, waar geen enkel 

kind een uitzondering is.

Structuur,  Aandacht en Motivatie

Voor de leerlingen is SAM een gewone (basis) 

school waar elk kind er mag zijn met zijn of 

haar eigen kwaliteiten. De kinderen staan 

centraal en er wordt lesgegeven in kleine 

groepen binnen een leerrijke omgeving. De 

gespecialiseerde leraren geven de leerlingen met 

extra ondersteuningsactiviteiten precies wat ze 

nodig hebben. Zodat ieder kind groeit en bloeit 

in een rustige en overzichtelijke omgeving, waar 

plezier voorop staat en kwaliteiten samen worden 

ontwikkeld. De onderwijsinspectie schreef in haar 

rapport dat SAM een veilige en warme plek is voor 

haar leerlingen. Een mooi compliment!

Eigen regie bij het leren en leven

Mariëndael biedt speciaal onderwijs aan kinderen 

van 4 tot en met 12 jaar. De leerlingen hebben 

een lichamelijke/verstandelijke of meervoudige 

beperking, of zijn langdurig ziek. Op Mariëndael 

krijgen de leerlingen de ondersteuning die 

ze nodig hebben. Er wordt uitgegaan van de 

kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling zelf. 

Samen ontwikkelen ze deze verder om zo de eigen 

mogelijkheden te benutten en op zichzelf kunnen 

te vertrouwen.  Dit alles gebeurt binnen een 

overzichtelijke leeromgeving, waar de leerlingen 

zich veilig voelen. Onder schooltijd krijgen de 

leerlingen therapie en (para)medische controles. 

In overleg met revalidatiecentrum Klimmendaal 

worden de therapietijden zo gunstig mogelijk 

gepland, zodat er zo min mogelijk lesuitval is.

Ontwikkelingsplan voor verdere ontwikkeling

Voor elke leerling wordt een ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) opgesteld voor de 

lange termijn. Hierin staan de verwachte 

ontwikkelingsmogelijkheden beschreven voor een 

periode van maximaal vier jaar. Belangrijk is het 

ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften 

en omstandigheden die van invloed zijn op de 

ontwikkeling. 

Samenwerkingsverband voor de beste oplossing

Alle basisscholen en speciale scholen voor 

basisonderwijs in Nederland werken samen in 

samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs. 

Zowel sbo SAM als so Mariëndael zijn onderdeel 

van het samenwerkingsverband (SWV) 

Doetinchem. Het SWV Doetinchem ondersteunt 

scholen en ouders bij het vinden van een passende 

oplossing voor elk kind.

Praktijkwensen

Natuurlijk hebben Sam en Mariëndael nog 

wensen. Ze zouden graag nog meer praktijklessen 

willen voor hun leerlingen. Dus heb jij een mooie 

hobby of een leuk beroep en wil je de kinderen 

hier in een boeiende praktijkles wat over leren? 

Dan kun je je aanmelden via de wijkkrant: 

wijkkrantschoneveld@hotmail.com. 

Sam en Mariëndael: een gouden combinatie!



Streep in onderstaande woordzoeker de gezochte woorden horizontaal, verticaal en schuin (zowel van 

voren naar achteren als andersom) weg. Je houdt een zin of uitdrukking over die bij onze wijk hoort. 

Mail je oplossing voor 1 juni naar wijkkrantschoneveld@hotmail.com. Onder de juiste oplossingen verloten 

wij mooie én lekkere prijzen.

Puzzel je mee?  

Colofon

Deze wijkkrant is een gezamenlijke uitgave van wijknetwerk Schöneveld en bewoners van Schöneveld
Tekst: wijknetwerk Schöneveld, Henk Meijer, Ronnie Keuben, Ruby-Ann Lukassen en Tine Paulus 
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Verspreiding: Anna Hoeve van Elver. Ideeën, vragen of bijdragen kunt u mailen naar: 
wijkkrantschoneveld@hotmail.com Website: www.wijkschoneveld.nl
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 Tegoedbon voor een verrassing bij de Anna Hoeve

Bij inlevering van deze bon kun je bij de Anna Hoeve een leuke, kleurrijke verrassing ophalen*

Naam :

Adres : 

Telefoonnummer :

Emailadres : 

*Aanmelden kan ook via email van de wijkkrant: wijkkrantschoneveld@hotmail.com
Deze verrassing wordt je aangeboden door de Anna Hoeve en de Gezonde Buurt Schöneveld


