DOETINCHEM

15 t/m 19 november 2021 • Gemeente Doetinchem

EEN NIEUWE TIJD rijdt!
...op pad door de Achterhoek

Maak een tijdreis
In het najaar van 2021 rijdt de SRV-wagen van het Gelders
Genootschap door de Achterhoek. De wagen is onderdeel van
het project ‘Een nieuwe tijd, Wederopbouw in de Achterhoek’
en rijdt door de elf verschillende deelnemende gemeenten. Van
15 tot en met 19 november staat de SRV wagen elke dag (behalve
woensdag) op een andere locatie in de gemeente Doetinchem.
Verschillende organisaties en gemeente Doetinchem verzorgen
elke dag een ander programma met activiteiten voor jong en oud.
Canon en escaperoom
In de wagen maak je een tijdreis vanaf de jaren na de oorlog tot
in de toekomst en weer terug naar het nu! Het verhaal van de
Achterhoekse wederopbouw is er te zien, te beluisteren en te
beleven. En weet jij te ontsnappen uit onze gratis escaperoom?
Met vragen en proefjes leer je meer over het verduurzamen van
onze leefomgeving.

MEER INFORMATIE?

Neem eens een kijkje op onze socials
en voor de hele tour op: NIEUWETIJDACHTERHOEK.NL

HET PROGRAMMA RONDOM DE WAGEN

ZIEN WE
U OOK?

MA. 15 NOVEMBER • GAANDEREN

DI. 16 NOVEMBER • DOETINCHEM

DO. 18 NOVEMBER • DOETINCHEM

VRIJ. 19 NOVEMBER • DOETINCHEM

9.30 – 15.30 uur / winkelcentrum
Gaanderen
Tentoonstelling van producten uit de
voormalige ijzerindustrie Gaanderen:
Pelgrim, Vulcaansoord, Neerlandia.
Er kunnen oude producten bekeken
en gebracht worden. Bestuursleden van
de Stichting Nederlands IJzermuseum
geven uitleg.

9.30 – 15.30 uur / Speeltuin Schöneveld
Groen in de wijk: laat een gratis tuinontwerp maken, neem maten en foto’s
mee! Intekenlijst bij de wagen. Beperkt
plaats, wees er snel bij! Wijknetwerk en
Sité zijn aanwezig voor alle vragen op het
gebied van leefbaarheid. U kunt hier ook
terecht voor meer informatie over langer
zelfstandig, comfortabel en veilig wonen
en de Belevingswoning Doetinchem. Ga
met het Gelders Genootschap in gesprek
over wederopbouw en groen in de wijk.

MEER INFORMATIE?

Kijk voor de hele tour op:
NIEUWETIJDACHTERHOEK.NL

9.30 – 15.30 uur / Simonsplein
Minder tegels en meer groen in de
tuin: Stichting Steenbreek deelt
bloembollen uit in het kader van het
#vergetenplantseizoen. Duurzaamheid
en energiebesparing: een energiecoach
van de AGEM adviseert u! Deze is aanwezig
tussen 11.00 en 14.00 uur. Ga met het
Gelders Genootschap in gesprek over
wederopbouw.

9.30 – 15.30 uur / P.I. de Kruisberg
Stadslandbouw en Groene Huiskamer
bij de Stadsboerin Doetinchem. De dag
staat in het teken van lokale producten en
hergebruik. Neem een mooi kledingstuk
mee dat je niet meer draagt en kom het
ruilen bij de SRV-wagen. De eerste 50
bezoekers ontvangen gratis het boekje
‘Gelukkig met minder spullen’.
Kom Brommers Kiek’n: electrische
brommer BREKR voor duurzame
mobiliteit!

