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Jaarverslag DDS 2021 

 

De activiteiten in de sjoel buiten de LJGG als hoofdhuurder en als vaste huurder Elmer Hendrix 

met IvSW waren helaas ook dit jaar veel minder wegens de pandemie van Covid-19. 

JMW, Gemeente Rheden, Academie PRO en enkele particuliere huurders huren nu regelmatig 

de Vleugel waar we erg blij mee zijn.  

 

De financiële positie van de DDS is minder geworden door het tijdelijk wegvallen van de vaste 

huurder IvSW en de uitgaven voor zonnepanelen die deels gesubsidieerd werden door MAROR 

gelden. 

 

Op 15 april zijn er in sjoel filmopnamen gemaakt voor het programma “Gelders Grijs” onder 

leiding van Jochem van Gelder. Riet Mendel heeft informatie over de sjoel verstrekt voor de 

filmopnamen. 

Jos Vecht heeft hier samen met Claire van Bijleveld muziek gespeeld en diverse kinderen van 

de LJGG samen met oma Reichert hebben hier aan deelgenomen.  

De samenwerking tussen de besturen van de DDS en LJGG verloopt heel plezierig en Michaël 

Mendel woont namens de LJGG de vergaderingen bij.    

 

Erfgoed Educatie Gelderland/Rheden heeft in samenwerking met de DDS een programma voor 

schoolkinderen gemaakt, in februari 2022 is hier met succes een pilot gedraaid . Deze is te 

vinden op www.erfgoedgelderland.nl Reizen in de tijd, mijn huis staat in……… 

 

Nettie en Riet hebben de cursus Riqq gedaan om de schoolkinderen bij het rondleiden te 

begeleiden en deze met een certificaat afgesloten.   

 

Met de sjoeldiensten die tijdens de pandemie hybride werden gehouden kwam aan het licht dat 

de ventilatoren in sjoel en vleugel niet goed werkten. Hier is naar gekeken maar pas in 2022 

hersteld!    

 

De zonnecollectoren zijn geplaatst met behulp subsidie van Maror en dat scheelt juist nu met de 

huidige energierekening veel geld. 
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