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“Er ontstaat weer ruimte om te kijken naar mogelijkheden,” zegt opbouwwerker Thomas Eikelboom

ZANDWEERD ONTWAAKT
Na een periode van onzekerheid komt het openbare leven in de wijk
Zandweerd weer langzaam op gang. Zoals opbouwwerker Thomas Eikelboom schrijft in zijn artikel: "Er ontstaat weer ruimte om te kijken naar
mogelijkheden." Zandweerd ontwaakt. Speeltuinen gaan weer open en
de activiteiten op verschillende locaties worden weer langzaam opgestart.
Ook de nieuwsbrief heeft door de
coronacrisis vertraging opgelopen.
Op dit moment is het moeilijk om al
ver vooruit te kijken. Versoepelingen
van maatregelen zijn aangekondigd,
maar alles onder voorbehoud. Het is
nog een zoektocht naar wat kan en
wat mag. Er zijn organisaties in de
wijk die al een voorzichtige opstart
maken, maar er zijn er ook die de activiteiten nog niet (volledig) hervatten.

Om deze reden hebben we niet van
alle organisaties activiteitenkalenders
voor deze editie ontvangen. Wel hebben bijvoorbeeld Sportclub Deventer,

Bij de Halte, Speeltuin de IJssel, de
Plantweerd, de Scootmobielvereniging en het Deventer Wol Project artikelen ingestuurd met overzicht van
activiteiten die wel en niet doorgaan
en welke maatregelen er zijn genomen.
De bijdrages van andere organisaties vindt u in de komende editie van
Buurtnieuws, die we in september hopen uit te brengen.

NIEUWE BOMEN IN DE PLANTWEERD

PENNINGMEESTER
GEZOCHT
Doordat de huidige
penningmeester
wegens persoonlijke
omstandigheden
moest stoppen, zit
Bewonersvereniging Zandweerd op dit moment
zonder penningmeester. De vereniging is dus per direct op zoek naar
een enthousiaste penningmeester.
Als penningmeester word je ondersteund door iemand die het boekhoudprogramma goed kent, maar die
zelf geen penningmeester kan zijn,
omdat hij niet in de wijk woont.
Geïnteresseerd? Of wil je eerst met
ons kennismaken? Stuur een mail naar
bestuur@zandweerdnoord.nl!

 In het kader van de Nationale Boomfeestdag zijn door de vrijwilligers van de
Plantweerd op vrijdag 20 maart 10 bomen geplant. Lees verder op pagina 8.

WILT U BUURTNIEUWS OOK GRATIS
THUIS ONTVANGEN?
Meldt u zich dan aan via: http://www.zandweerdnoord.nl/buurtnieuws
en ontvang Buurtnieuws vier keer per jaar geheel GRATIS!
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OP BEZOEK BIJ...

CHAREL VAN DIJK
Charel zoekt mooie
verhalen in de rijke
historie van Deventer
De Gerard ter Borchstraat in
Zandweerd kennen we wel. Dat
deze straat is vernoemd naar de
beroemde Deventer schilder weet
misschien nog niet iedereen. Wie
daar wel alles over weet, is onze
Zandweerdse buurtgenoot Charel
van Dijk. Een goede reden om
eens bij hem langs te gaan om
meer over zijn passie te horen.
Aanvankelijk waren de 'Hanzesteden'
het uitgangspunt van Charels historisch onderzoek. Op een gegeven
moment stuitte hij op informatie
over de Deventer schilder uit de 17e
eeuw, Gerard ter Borch, en dit was
zo boeiend dat hij alleen hierover al
een hele studie kon maken. Uiteindelijk heeft hij in 2016 een prachtig
boek en begeleidende stadswandeling uitgebracht over deze schilder.
Met het boek kom je al wandelend
door Deventer alles te weten over de
kunstwerken van Ter Borch en hoe de
Deventer stadsbestuurders in die tijd
te werk gingen. Bovendien geeft het
een kijkje in het dagelijks leven in Deventer in die periode. Heel bijzonder
ook dat het boek plekken beschrijft
in het stadscentrum van Deventer die
nu nog bestaan en stille getuigen zijn
van een rijke geschiedenis.
In historisch onderzoek zit heel wat
uren speurwerk. Archieven in Deventer, Zwolle en Arnhem worden nageplozen op bruikbare informatie. Charel
spreekt veel mensen die deskundig
zijn of een relatie hebben met het

thema of onderwerp. Dat vraagt niet
alleen veel nieuwsgierigheid, maar
vooral ook veel geduld. Dat hoort
erbij. "Het is altijd een 'feest' als je
weer een nieuwe informatiebron vindt
waardoor een stukje van de puzzel
kan worden gelegd,” aldus Charel.
“Het mooiste van het onderzoek zijn
de verhalen achter de mensen,” zegt
Charel. Ook geeft het duidelijkheid
over hoe het leven destijds georganiseerd was en hoe je een verbinding
kunt maken met het leven anno 2020.
In de tijd van Gerard ter Borch bijvoorbeeld bestond het stadsbestuur vooral uit mensen van bepaalde gegoede
families. Het was destijds gewoon dat
zij elkaar mooie baantjes en belangrijke posten toespeelden. Dat is gelukkig niet meer zo. Tegenwoordig heeft
iedere burger, dankzij ons hedendaags democratisch stelsel, ongeacht
zijn of haar afkomst, de kans om een
bepaalde positie te verwerven en de
maatschappij mede vorm te geven.
Op dit moment verdiept Charel zich in
de geschiedenis van 'Nieuw Rande'.
Het onderzoek naar het leven en de
familie van freule Daisy is hierbij het
uitgangspunt. Dit verhaal is van recentere datum dan het verhaal van Gerard ter Borch. Er zijn nu nog mensen
in leven die betrokken zijn geweest bij
Nieuw Rande of hun familie. De gesprekken met deze 'getuigen' maken

een onderzoek extra levendig en
boeiend. Charel is al op mooie verhalen gestuit die we ongetwijfeld nog
eens gebundeld terug zullen zien. We
zijn daar nu al benieuwd naar.
Wil je ook de stadwandeling van Gerard ter Borch in Deventer maken, kijk
dan op www.wandelenindeventer.nl/
terborch. Op deze website vind je
ook meer achtergrondinformatie over
de andere wandelingen en thema’s
van Charel van Dijk.

COLOFON

Buurtnieuws is een uitgave van
Bewonersvereniging Zandweerd.
Secretariaat:
P.C. Hooftlaan 32
7412 PS Deventer
T: 06 149 142 84
E: bestuur@zandweerdnoord.nl
I: www.zandweerdnoord.nl
(Eind)redactie:
Dionne Delnoy, Karin Stas,
Liesbeth Kappert
Opmaak en vormgeving:
Sandor Weijn | www.multi-graphic.nl
Oplage: 300 stuks
/zandweerdnoord
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VRIJWILLIGERSBORREL
EN ALV BEWONERSVERENIGING ZANDWEERD
Op vrijdag 13 maart zijn de jaarlijkse Vrijwilligersborrel en de Algemene Leden Vergadering (ALV)
van Bewonersvereniging Zandweerd niet doorgegaan vanwege
het coronavirus. We hebben nu een
nieuwe datum: vrijdag 3 juli.
De Vrijwilligersborrel is bedoeld om
mensen te bedanken voor hun inzet
in het afgelopen jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen mensen napraten over zaken die binnen en buiten de vereniging spelen.
Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor zijn activiteiten
in het afgelopen jaar. Daarnaast is
er een verslag van de werkgroepen,
waarin wordt omschreven wat de
werkgroepen in het afgelopen jaar
hebben gedaan.
Frank Jares zal tijdens deze ALV afzwaaien als penningmeester. De
vereniging is per direct op zoek naar
een vervanger.
De Vrijwilligersborrel en de ALV vinden plaats op vrijdag 3 juli, 19.30
– 21.30 uur, bij Speeltuin De Zandweerd, E. van Reijdtstraat 10.
Vanwege te nemen coronamaatregelen is opgave verplicht. Dit kan
uiterlijk woensdag 1 juli via:
bestuur@zandweerdnoord.nl of via
06 –14 91 42 84.
Leden van de bewonersvereniging
zijn allemaal van harte welkom!

MAATJES GEZOCHT!

Als maatje spreek je regelmatig
af met een ‘deelnemer’ om koffie
te drinken en te kletsen of om samen iets te ondernemen.
Onze deelnemers zijn 18+, hebben een psychische kwetsbaarheid,
wonen zelfstandig in de gemeente
Deventer en zijn op zoek naar meer
sociale contacten. De bedoeling is
dat het maatjescontact voor beiden
plezierig is.
Belangstelling? Neem contact met
ons op, wij zorgen dan voor een
goede match!
0570-613747 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl
Meer info:
www.vriendendienstendeventer.nl

MEEDENKTEAM ZANDWEERD AARDGASVRIJ
EN SLIM WARMTENET ZANDWEERD

Het is al weer even geleden, maar op 4 maart zaten we nog in een overvol Van Vlotenhof tijdens de 2e buurtbijeenkomst van Zandweerd Aardgasvrij. Bij deze een korte terugblik op die avond.
Buurkracht organiseerde deze avond
samen met het Meedenkteam om inzicht te geven in de voorbereidingen,
die nodig zijn naar een aardgasvrij
Zandweerd. Meerdere buurtbewoners
vormen samen dit Meedenkteam, dat
een buurtplan schrijft. Dat plan geeft
inzicht in de stappen die nodig zijn
om koopwoningen aardgasvrij te krijgen, hoe je erachter kunt komen wat
in huis nodig is, welke financieringsmogelijkheden er zijn, wat samen georganiseerd kan worden en wat je individueel kan doen. Nog niet alles zal
duidelijk zijn en er zullen nog de nodige vragen zijn aan gemeente, Rijk,
Buurkracht, leveranciers en financiers.
Al deze informatie komt samen in
een buurtplan. Dat plan wordt door
het Meedenkteam en Buurkracht opgesteld. Op 2 november wordt het
buurtplan gepresenteerd, wat later
dan gepland vanwege de coronacrisis.
Slim Warmtenet Zandweerd
Tijdens de avond op 4 maart werd
ook een volgende informatieavond
eind maart aangekondigd over de
stand van zaken van het Slim Warmtenet Zandweerd. Omdat zo’n bijeenkomst in deze tijd van de coronacrisis
voorlopig nog niet is voor te stellen,
hebben we een andere manier bedacht om woningeigenaren te informeren.
We hebben een video gemaakt waarin we vertellen waarom we een warmtenet willen aanleggen in Zandweerd,
hoe zo’n warmtenet werkt, waarom
aansluiting op het warmtenet iets
voor woningeigenaren kan zijn en hoe
het er met het warmtenet voor staat.
De video is terug te kijken op www.
deventerstroomt.nl/SWZ. Op 22 juni
konden woningeigenaren in Zandweerd ook deelnemen aan een online
informatiebijeenkomst.
Gratis en met korting energie
besparen
Maar je hoeft niet te wachten. Op
www.deventerstroomt.nl/acties kun
je als woningeigenaar nu zelf gratis
energiebesparende producten aanvragen ter waarde van € 24,-, advies krijgen van een wooncoach of

regenwaterambassadeur, of hulp bij
een Energy- of BuurtParty. Ook kun je
€ 100,- korting krijgen op een energiescan en slim inregelen van je CV-installatie.
Meedenkteam
Het Meedenkteam heeft intussen hard
doorgewerkt. Veel leden van het team
hebben zelf al maatregelen genomen
en kunnen je daarover vertellen. Daarnaast kennen ze de wijk goed en/of
zijn ze actief in de wijk. Al deze kennis
combineren ze om met en voor bewoners een stappenplan te maken om
je te helpen om ook stappen te zetten. Heb je vragen voor ze? Op 5 en
26 september kun je ze waarschijnlijk
makkelijk zelf even aanspreken.
Het team heeft maandelijks online
meetings met elkaar gehad. Daardoor
zijn er al de nodige stappen gezet
voor de invulling van het buurtplan
en de organisatie rondom een duurzaamheidsmarkt.



Het Meedenkteam.

Agenda
In Zandweerd staan de volgende
activiteiten op de agenda:
• 29 juni, maandagavond: webinar
over ‘vloerisolatie en rattenbestrijding, hoe kun je dat combineren?’;
• 5 september, zaterdag: energie besparen doe-dag;
• 26 september, zaterdag: duurzaamheidsmarkt;
• 2 november, maandagavond: presentatie buurtplan.
De locaties en opzet volgen nog.
Mochten er nog vragen zijn, dan kun
je altijd een mail sturen naar:
robert@buurkracht.nl.
Kijk voor presentaties en eventuele
aanpassingen van data op:
www.buurkracht.nl/zandweerd.
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DE WIJK VOLGENS...
Ik ontmoet Noah in de D.G. van de Keesselstraat. Hij woont hier al 8 jaar. Dat is niet
sinds zijn geboorte, want dat was in het
ziekenhuis.
Toen ik binnenkwam, was hij net bezig met het
lezen van een moppenboek. Dus de stemming
zat er meteen goed in. Noah leest niet alleen
moppenboeken. Hij is groot fan van de 'Fantasy' boeken van Geronimo Stilton. De avonturen van heksen en draken en de sprekende pad
in wonderland zijn heel spannend om te lezen.
Noah heeft al bijna alle boeken uit de 'Fantasy-reeks' en leest er soms wel een in 1 dag
uit. Lezen en taal zijn sowieso dingen die Noah
erg aanspreken. Op zijn school Adwaita vindt
hij taal het leukste vak. Vooral het ontleden van
woorden en zinnen doet hij graag.
Noah heeft veel energie en beweegt
graag. Het is daarom niet vreemd
 Noah (links) met zijn broertje Kobe.
dat hij regelmatig sport. Hij zwemt
en zit op Judo en zou ook nog wel
willen tennissen. Voor judo heeft hij week wel een keer op het menu van de hele dag mee. Hij noemt hem dan
zijn 'dagvriend'. Op dit moment wordt
al zijn gele band en als er geen 'co- het gezin.
rona-trainingstop' was geweest had De school en de vrienden zijn alle- een deel van de speeltuin verbouwd.
hij nu al wel de groene band gehad. maal in de buurt. Dat is lekker dicht- Er komt ook een natuurspeelplaats.
Zijn broertje Kobe is 5 jaar en zit op bij. Als Noah niet op school zit en niet Noah heeft al een keer achter het hek
dezelfde judoschool. Kobe heeft al de leest, is hij vaak in de speeltuin aan de mogen kijken en het ziet er heel mooi
gele slip.
E. van Reijdtstraat te vinden. Hij speelt uit. Hij kan bijna niet wachten tot de
Later wil Noah kok worden. Hij kan er graag en maakt er ook nieuwe vrien- speeltuin weer open gaat en hij in het
heel goed 'blokjessalade' maken. Dat den. Soms ontmoet hij er iemand die nieuwe stuk kan gaan spelen en weer
is heel lekker en gezond en staat elke hij nog niet kende en speelt hij daar heel veel nieuwe vrienden kan maken.

NOAH LIEUWEN

HET IS MAAR EEN GRIEPJE...

Het is halverwege maart en ik krijg het bericht dat we vanaf dit moment
thuis moeten werken. Vorige week spraken we op kantoor nog over ‘een
griepje’ en zie mij hier nu zitten aan mijn eettafel, die nu dienst doet als
bureau. Dat is even wennen. Ook thuis is het opeens anders. Kan ik nog
veilig langs bij mijn ouders? En ondanks dat ik het gebak al in huis had,
de verjaardag maar uitstellen.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal in
deze coronatijd, maar het heeft impact op iedereen. Na een korte periode van onrust ontstaat er ruimte
om te kijken naar mogelijkheden.
Een zoektocht, wat kan en wat mag.
Na een aantal weken thuis te hebben
gewerkt, mag ik weer de wijk in. Wat
een verademing. Ongemakkelijk soms
ook. Stoepjes af, de weg op, om zo
de 1,5 meter aan te houden bij het
passeren. Samen met mijn collega ga
ik de wijk in om kaartjes uit te delen
en te voelen en horen wat er leeft. De
mooie verhalen geven ons energie.
Mag ik hier een compliment geven aan
alle bewoners die zich in de afgelopen
tijd hebben ingezet voor hun buren

en wijkgenoten? Een kaartje, belletje, helpen met boodschappen doen,
eten koken, beren-voor-het-raam actie, samen zingen en alle andere betekenisvolle contacten. Prachtig!
Nu, begin juni, ontstaat er weer wat
beweging naar voren. Verschillende
bewoners zijn al weer actief bezig met
plannen voor hun buurt, de bandenspeeltuin ondergaat een transformatie, buurthuis en speeltuinverenigingen zijn aan het kijken hoe ze weer
veilig open kunnen.
De digitale vergaderingen, de ongemakkelijke momenten bij een supermarkt of de hulp aan een buurman/
buurvrouw zullen waarschijnlijk nog
even (nodig) blijven. Ook zijn er mensen die hard geraakt zijn door deze
crisis en hier nog dagelijks mee te maken hebben. Laten we naar elkaar om
blijven kijken, ook als het op sommige
momenten weer lijkt als voorheen.
Opbouwwerker Thomas,
t.eikelboom@socialeteamsdeventer.nl
tel: 06-83865817
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DE TUINEN VAN ZANDWEERD
STAND VAN ZAKEN BESTEMMINGSPLAN
Nadat eerder het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan
is het nu ook door de raad vastgesteld. De beroepstermijn loopt
waarschijnlijk van 4 juni t/m 16 juli.
We hopen op een onherroepelijk
bestemmingsplan in de zomer van
2020.

Uitgifte van kavels
Het opstellen van de uitgifteprocedure is nagenoeg afgerond en wordt
daarna ter behandeling aan het college voorgelegd. Tegen de tijd dat
het college de uitgifteprocedure
heeft vastgesteld, staat ook de actuele kavelkaart online met kavels voor
verschillende woningtypologieën, kavelnummers en oppervlakte van de
kavels.
Er zijn kavels voor vrijstaande woningen, rijwoningen of geschakelde woningen beschikbaar voor zelf- of samenbouwers. In het plangebied is één
veld aangewezen voor uitsluitend tiny
houses (maximaal 12). Onder voorbehoud van de bestemmingsplanprocedure en de situatie m.b.t. Corona
vindt de inschrijving voor kavels plaats
in week 36 en 37. De loting volgt in
week 38. Daarna kunnen de zelf- en

samenbouwers aan de slag met hun
ontwerp.
Rentree zal de huurwoningen volgens
hun eigen richtlijnen toewijzen. Voor
het appartementencomplex aan de
dijk en collectief particulier opdracht-

geverschap op de speciaal daarvoor
aangewezen locatie werkt de gemeente deze zomer een uitvraag uit.
Op basis van de gestelde criteria worden de meest geschikte partijen geselecteerd.

Werken aan landschap en groen
Ook aan het groen in de openbare
ruimte wordt hard gewerkt. Dijk &
Co Landschapsarchitectuur stelde
een voorlopig ontwerp van het landschapsplan op. We versterken de biodiversiteit en beleving in de Tuinen
van Zandweerd. Het groenplan laat
zien dat bestaande groen- en waterelementen het uitgangspunt vormen.
We benutten bestaande waterpartijen
voor waterberging. Een netwerk van
fiets- en wandelpaden verbindt het
park met de omgeving en er is ruimte
voor spelen en ontmoeten voor jong
en oud.
In de loop van dit jaar wordt het definitief ontwerp van het landschapsplan
door de raad vastgesteld.



Plattegrond van de kavels.

Uitgebreide informatie en de actuele
stand van zaken is terug te vinden op
www.opjestek.nl.
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DEVENTER VOGELVRIENDEN ZIJN IN 'HUISARREST'
Door de coronacrisis is ook het verenigingsleven van de Deventer Vogelvrienden vrijwel tot stilstand gekomen. Het is op dit moment van schrijven zelfs niet zeker of de jaarlijkse vogelshow in november doorgang
kan vinden.



Een pasgeboren Cubavinkje.

Een en ander wil niet zeggen dat de
vogelhobby zelf op een laag pitje is
komen te staan. Alleen moet die hobby nu noodgedwongen vooral thuis
worden uitgeoefend. De vogels lijken
zich niet om corona te bekommeren.
Vogels houden en kweken is ook een
stukje natuur in huis halen en die natuur laat zich niet dwingen. Voor de
meeste vogelsoorten is het voorjaar de tijd van de voortplanting, de
kweek. Voor de serieuze kweker betekent dat o.a. al vroeg in het voorjaar
beginnen met de voorbereidingen,
zoals selectie van de best bij elkaar
passende koppels. Je wilt graag in
kwalitatief opzicht vooruitgang boeken in de nakomelingen, door de
beste vogels met elkaar te koppelen.
De beste vogels zijn de vogels die het
meest voldoen aan de standaardeisen
zoals die door de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers zijn opgesteld.
Helaas, op bijna ieder vogeltje is wel
wat aan te merken; het zijn net mensen. Maar het is wel slim om niet twee
vogels met dezelfde tekortkoming te
koppelen. De kans dat het euvel dan
versterkt in de jongen terugkomt, is
heel groot.
Je probeert de vogels bij de start van
de kweek in prima conditie te hebben en optimale omstandigheden te
creëren qua voeding, verlichting, verwarming, enzovoort en natuurlijk de
beschikbaarheid van nestmateriaal.
En dan is het voor de kweker toch aan
te bevelen om erop uit te trekken, de
natuur in. Voor het verzamelen van
halfrijpe gras- en onkruidzaden. De

vogels zijn daar dol op en het is heel
gezond voor ze.
Het genieten van de vogels zit hem
nu vooral in het observeren. Hoe de
mannetjes de vrouwtjes het hof maken, kibbelen om de beste plek en
de concurrentie op afstand proberen
te houden. Zien hoe kunstig de nestbouw verloopt. Die kennis en kunde
moet in de genen zitten: jonge vogels
kunnen immers nooit gezien hebben
hoe hun ouders dat deden.
De meeste tropische vogels leggen
4 tot 6 eieren en broeden 12 tot 14
dagen. Na het uitkomen van de eieren worden de jongen ongeveer 3
weken door één of beide ouders in
het nest gevoerd, dat verschilt per
soort. De oudervogel spuugt als het
ware een deel van het gegeten, ingeweekte voedsel terug in de bekjes
van de jongen. Bij hoenderachtigen,
zoals kippen en fazanten, moeten de
jonkies vanaf het eerste begin zelf

PRULLENBAK MET TEKST
 Deze foto is genomen aan de IJsselkade ter hoogte van de Kersenstraat.
Een van de vrijwilligers van de Plantweerd stuurde dit in, omdat ze het erg
bijzonder vindt dat er mensen zijn die
waarderen dat andere mensen opruimen in de wijk. En vooral dat iemand
dat ziet en dat op deze manier aan
anderen laat weten.

Ze hoopt dat mensen hierdoor afval
eerder in prullenbakken gooien of
meenemen.

hun kostje bij elkaar scharrelen. Dat
lijkt een hogere graad van ontwikkeling, maar wetenschappers hebben
iets merkwaardigs ontdekt. Vogels die
langere tijd door hun ouders worden
gevoerd zijn, eenmaal volwassen, in
het algemeen slimmer dan de beestjes die zichzelf van meet af aan hebben moeten zien te redden. Direct na
hun geboorte zijn de jongen nog kaal,
de veertjes beginnen pas na een dag
of acht te komen. Het is een vertederend gezicht, zo’n nestje jongen. Of
ze ook echt mooi zijn? Ach, alle ouders vinden hun pasgeboren kindje
het mooiste van de hele wereld. Vogelkwekers lijken wel een beetje op
jonge ouders.
Na ongeveer 3 weken vliegen de jonge vogels uit. In het begin gaat dat
vliegen wat onbeholpen, maar binnen
enkele dagen hebben ze het kunstje
onder de knie. Het is een mooi gezicht
hoe knap de oudervogels hun jongen
de eerste dagen na het uitvliegen
’s avonds weer naar het veilige nest
weten te loodsen.
Het zal u duidelijk zijn dat het voorgaande is geschreven door een vogelliefhebber. Iemand die kan genieten
van een miniwereld op 'een vierkante
meter'. En toch: als je niet tegen teleurstellingen kunt, dan kun je maar
beter geen vogels gaan kweken. Het
zit nooit alleen maar mee. Geen eieren, onbevruchte eieren, in de steek
gelaten broedsels, dat hoort er ook
bij. En als je snel rijk wilt worden, dan
kun je beter je geluk beproeven in
de Staatsloterij. Nu maar hopen dat
tegen de herfst ook het verenigingsleven weer op gang kan komen. De
mensen van Speeltuin de IJssel zullen
ons met open armen verwelkomen.
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PROCEDURE
BOUWVERGUNNINGEN

Wij merken dat bewoners nogal
eens verrast worden door vergunningsaanvragen/verleende
vergunningen. Bewoners vroegen
ons hoe zij op tijd kunnen weten
of bepaalde vergunningen in procedure zijn. Daarom hierbij wat
informatie over omgevingsvergunningen (bouwvergunningen)
en bestemmingsplanwijzigingen.

Scootrijders, welkom op de soos!

SCOOTMOBIELVERENIGING DE
DEVENTER STOKVISRIJDERS

Om geïnformeerd te blijven over
welke aanvragen er gedaan zijn in
de buurt, kunnen bewoners zich
aanmelden bij de attenderingsservice van de overheid via de website:
https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt.
Als een omgevingsvergunning voor
bouwen al is verleend, dan kunnen
bewoners tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar
aantekenen bij de gemeente. De
gemeente moet de vergunning dan
heroverwegen. Belangrijk hierbij
is dat u uitlegt waarom u bezwaar
maakt tegen de betreffende omgevingsvergunning. Verder moet u zelf
nadelige gevolgen ondervinden van
de verleende vergunning.
Als de gemeente de omgevingsvergunning volgens de uitgebreide
procedure afhandelt, legt ze het
conceptbesluit op de vergunningaanvraag 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw bezwaar - een zienswijze - kenbaar
maken. Ook hier is het van belang
dat u de reden van bezwaar duidelijk aangeeft.
De gemeente weegt uw zienswijzen
mee in het definitieve besluit. Als u
het niet eens bent met het definitieve besluit, kunt u beroep instellen
bij de rechtbank.
Ook voor bestemmingplannen geldt
dat het ontwerp bestemmingsplan
6 weken ter inzage ligt en dat u in
deze periode een zienswijze kenbaar kunt maken aan de gemeenteraad. Als u het niet eens bent
met het uiteindelijke besluit van de
gemeenteraad, dan kunt u beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bron: www.overheid.nl
www.rijksoverheid.nl



Het rondbrengen van de tulpen met Pasen.

Stokvisrijders in coronatijd
In het vroege voorjaar hadden de
scootmobielrijders al weer volop
plannen gemaakt…. Ze hoopten
vooral op mooi weer en keken uit
naar de eerste tocht in april. De zon
ging wel schijnen, maar van activiteiten kwam helemaal niets terecht.
Op 14 maart kwamen de verkeersregelaars en de bestuursleden nog bij
elkaar. Die vergadering was bedoeld
als voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar nu werd deze bijeenkomst
vooral gebruikt om de activiteiten van
de vereniging stop te zetten.
De leeftijd en de kwetsbaarheid van
de leden zorgden ervoor dat het niet
langer mogelijk was om bij elkaar te
komen op de soos- en bingomiddagen en de tochten. Hoe verdrietig
ook, het is niet anders.
Gezond
Bij het schrijven van dit bericht is de
situatie nog niet veranderd. De Stokvisrijders zijn thuis en houden afstand.
Ze gaan op pad met de scoot voor
de boodschappen en een frisse neus.
Tot op heden zijn alle leden en vrijwilligers gezond en daar zijn we erg
blij mee!

Contact op afstand
Voor alle mensen die thuis zijn, is het
belangrijk om contact te houden.
Daarom worden de leden wekelijks
gebeld door een bestuurslid. Even
horen hoe het gaat, of er problemen
zijn met zorg of boodschappen en natuurlijk om de moed erin te houden.
Voor de Pasen werd de Nieuwsbrief
aan huis gebracht, vergezeld met een
bos tulpen, en er is voor de volgende
Nieuwsbrief ook weer een verrassing
in de maak.
Geduld
We moeten nog wel een poos geduld hebben, voordat de Stokvisrijders weer samen door Deventer
rijden. Dat hangt in de eerste plaats
af van het verloop van het virus en
hoe de mensen zich houden aan de
regels. Maar we hebben geduld en
we wensen iedereen veel moed om
deze coronatijd goed door te komen
en vooral: BLIJF GEZOND!
Kaartjes zorgen voor blije
gezichten
Voor wie het leuk vindt om een kaartje te sturen naar de Stokvisrijders:
Het adres van de vereniging is:
Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer.
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VROLIJKE BERICHTEN UIT DE PLANTWEERD
Een ding ging tijdens de coronacrisis in elk geval wel
door: vrijwilligers van de Plantweerd en medewerkers
van Het Groenbedrijf plantten op vrijdag 20 maart 10
bomen, die geschonken waren door de Provincie Overijssel, in educatief en ecologisch park de Plantweerd
aan de Ruysdaelstraat.

De Provincie Overijssel heeft in totaal 110 bomen ter beschikking gesteld voor groene initiatieven in Deventer. In
overleg met Het Groenbedrijf en de Gemeente Deventer
konden er in de Plantweerd 10 bomen worden geplant.
Stukken groen in de tuin, die verwilderd en lelijk waren,
maakten plaats voor de bomen. Het gaat om de zoete kers
(2x), wilde appel, wilde peer, lijsterbes (4x), lindeboom en
amberboom. Dit allemaal vond plaats in het kader van de
Nationale Boomfeestdag. Het idee was om de bomen in samenwerking met leerlingen van de Cees Wilkeshuisschool
te planten, maar deze school heeft om begrijpelijke redenen afgezegd.

Op het moment dat we dit schrijven, hebben we
net onze regendansjes uitgevoerd. Hopelijk zullen
de weergoden het hebben gezien en komen ze ons
die flinke regenbuien snel brengen, want we hebben
heel veel water nodig in de Plantweerd om al het
bloemenzaad te laten ontkiemen, op te laten komen
en om ons daarna van de bloemen te laten genieten.
Uit verschillende bloemperken hebben we het overdadige gras zoveel mogelijk proberen weg te halen. Daar
hebben we klaprozen en andere zaad van weidebloemen
ingezaaid en er nieuwe vaste planten bij gezet. Dat viel
niet mee, want de aarde is door de droogte al weken
keihard.
De paden hebben we breder gemaakt, zodat in deze coronatijd de mensen toch goed naast elkaar kunnen wandelen. Door de droogte zijn nu helaas de droge en mulle
plekken in de paden goed zichtbaar en daardoor lastig
begaanbaar. We zien als we daar aan het werk zijn vaak
een rollator, kinderwagen of rolstoel vast komen te zitten.
Hopelijk gaan ze daar binnenkort iets aan doen.
Het is fijn als vrijwilliger in de Plantweerd te werken. Wandelaars geven ons complimenten. Laatst werden ons
spontaan bossen tulpen aangeboden en een actief jong
buurmeisje kwam ons helpen en bracht niet alleen haar
eigen schepje mee, maar ook koekjes. Dat was leuk.
We hebben nog steeds mensen nodig die ons willen helpen
en actief van de Plantweerd willen genieten.
De vrijwilligers van de Plantweerd

VERBETERING WONINGEN GERARD TER BORCHSTRAAT DOOR RENTREE
In september 2019 is woningcorporatie Rentree gestart met de Grote
Aanpak van 156 woningen in de wijk Zandweerd aan de Gerard ter Borchstraat e.o. De woningen uit de jaren '20 worden ingrijpend veranderd en
verbeterd.
Tijdens deze Grote Aanpak wordt
eerst de binnenzijde van de woning
aangepakt. De verouderde keukens,
badkamers en toiletten worden vervangen. In de woning wordt ook een
nieuwe mechanische ventilatie aangebracht.
De buitenkant wordt ook ingrijpend
verbeterd en veranderd. De woning
wordt voorzien van een goede isolatielaag en dak en gevel worden
vernieuwd. Het energielabel van de
woningen was label E/D, door alle
ingrepen wordt dit een energielabel
A. Voor de bewoners levert dit aanzienlijk meer wooncomfort en lagere
stooklasten op.
Alle bewoners, 100%, hebben ingestemd met de voorgestelde maatregelen. Hier zijn wij vanuit Rentree erg
blij mee. Om te komen tot een plan
waar alle bewoners mee instemmen
wordt aan de voorkant van het pro-

ject actief de mening van de bewoners opgehaald d.m.v. huiskamergesprekken en enquêtes. Deze input is
vertaald in het plan dat nu wordt uitgevoerd. Een dergelijk project heeft
voor onze bewoners veel impact, veel
overlast en stof. Wij zijn onze huurders dan ook dankbaar dat zij hieraan
hun medewerking geven. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn!
De kopers in deze buurt zijn ook actief in het verbeteren van de woning.
Als zij mee willen doen, kan dat. Wat
je wel merkt, is dat de investeringen
best hoog zijn. Er is een aantal kopers dat met het gehele isolatiepakket meedoet, maar een groter aantal
kiest ervoor om aan te sluiten bij de
gevelverbeteringen en doet dit zelf.
Er zijn momenteel subsidies en een
duurzaamheidslening beschikbaar bij
het rijk waar een aantal kopers in het
gebied gebruik van maakt.

Rentree biedt de bewoners ook aan
om zonnepanelen op hun dak te krijgen. Dit gaat op vrijwillige basis. Op
deze manier bieden wij bewoners de
mogelijkheid om duurzame energie
op te wekken en te gebruiken. Dit
zonder extra kosten, maar met een
klein financieel voordeel.
Op dit moment wordt onderzocht of
er een warmtenet met restwarmte uit
de rioolwaterzuivering aangelegd kan
worden in de wijk. Wij werken dan ook
actief mee in de onderzoeksfase met
de gemeente, de rioolwaterzuivering
en de adviseurs. Rentree ziet het als
een goede en mooie mogelijkheid
om deze woningen hiermee te gaan
verwarmen. De woningen zijn namelijk niet erg groot en alternatieven als
bijvoorbeeld een luchtwaterwarmtepomp passen niet in de woning. Door
deze duurzame bron te gebruiken, is
een klein gedeelte van Deventer al
voorbereid op een gasloze toekomst.
Belangrijk hierbij is dat het betaalbaar
blijft voor nu en in de toekomst, daar
letten wij dan op in deze samenwerking.
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT NIEUWTJES
Sinds januari zijn we elke maand nog
doorgegaan met onze vaste spindag,
tot de maatregelen in verband met
corona werden ingevoerd. Daarna
zijn we op verschillende manieren
ieder voor zich thuis verder gegaan.
Op maandag- en woensdagochtend
zijn we in kleine opstelling doorgegaan met de spin- en
brei-ochtenden. Elke week hebben we Jeppe even bezocht en onze voorraad producten aangevuld. Scrubzeepjes lopen als een trein. Evenals ons nieuwste product: de
wasdrogerballen. Deze zijn zeer gewild en vinden op meer
plaatsen gretig aftrek.

dit jaar 10 Blauwe Texelaar vachten opgehaald voor een
symbolisch bedrag van 1 euro per vacht. Het wol sorteren
kon vroeg in het jaar beginnen. Ook kregen we maar liefst
iets van 20 vachten kado van een lokale schapenhouder:
Drents heideschaap, Skudde (ook een ras) en Herdwich
schapen. Dit alles zeer geschikt om te vilten. Daar hebben
we mensen lokaal ook weer blij mee kunnen maken. We
zijn dan soms ook een tussenschakel tussen wolwereld en
liefhebbers.
Wol sorteren en binnenkort de reis naar de kaarderij in
Duitsland
Het wol sorteren is al in volle gang. De komende weken
tot eind juni/juli zijn we hier elke week mee bezig op vrijdagmiddagen en op zondagen. Wie dit mee wil maken, is
welkom. Stuur ons een berichtje en we delen je in.

Sinds kort hebben we ook zelfgemaakte bio zeep voor de
scrubzeepjes. Deze zijn gemaakt door Robert, die via zijn
vriendin met ons project in aanraking kwam.
De scheerdag
Dit jaar werden de
schapen allemaal
op 1 dag geschoren, zonder markt
en zonder publiek.
Dat was een heel
ander beeld. Af
en toe een fietser
die voorbij kwam
en verder voor de
schapen hetzelfde ritueel: in de
rij wachten bij de
kapper.
Wij konden meehelpen met vachten
vervoeren
naar onze projectopslag en de opslag van de kudde. Het
zijn prachtige schone vachten met een lange vezel. Dit jaar
nog Veluws-Kempisch heideschaap. Volgend jaar de verrassende inmenging van het Solognote schaap.
Onze opslag is weer geheel gevuld en we starten ons 4e
seizoen voor het project! De voorraad wol van vorig jaar is
dan ook bijna allemaal op gesponnen en we zijn klaar voor
een nieuwe lading.
Vachten cadeau en voor 1 euro per stuk
Steeds meer mensen weten ons te vinden. Zo hebben we

We hebben tot nu toe al prachtige dagen gehad
Bij het sorteren halen we alle vuile onderdelen en gras en
stro uit de vachten. Ook kortere lokken en zogeheten 2e
scheer (waarbij bij het scheren korte stukjes ontstaan) worden uit de vacht gesorteerd. Het is een precisieklusje dat
met vele handen leuk is om te doen.
Na het sorteren worden de vachten gewassen en, met het
heerlijke weer, staan de vachten buiten te drogen. Wanneer alle vachten gesorteerd zijn, reizen we af naar Godosar, wolkaarderij in Duitsland. Daar wordt alle wol gekaard en komt als prachtig kaardvlies met ons weer mee
terug.
Wil je meedoen in het project, laat het ons even weten. Je
bent van harte welkom. We hebben altijd plek.

Contact:
Heb je vragen of wil je onze eigen kwartaal nieuwsbrief
ontvangen, laat het ons weten via de mail, of messenger
van facebook.
-Shanti Bouwman: shantiseton@gmail.com/06-29223421
-Maaike Hoijtink: maaikehoijtink@me.com/06-81462405
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GOED NIEUWS UIT DE HONTHORSTSTRAAT

Goed nieuws: de bewoners hebben met de eigenaren van Eser Supermarkt
en de gemeente een akkoord bereikt over de overlast aan de Honthorststraat.
In de Honthorststraat is er inmiddels
een laad- en losplek aangelegd voor
vrachtwagens. Hiermee wordt voorkomen dat deze vrachtwagens de
Honthorststraat blokkeren. Om in en
uit te kunnen rijden, wordt het eenrichtingsverkeer 30 meter verplaatst.
Tegenover de laad- en losplek, aan de
kant van Philadelphia, is er een markering parkeerverbod (onderbroken
gele streep) aangebracht. Met het
parkeerverbod blijft de Honthorststraat tijdens gebruik van de laaden losplek toegankelijk voor overig

NIEUWS VAN EIGEN BOUW
Rembrandtkade
Voor de werkzaamheden aan de Rembrandtkade is aannemer Koopmans
geselecteerd. Wat gaat er gebeuren?
De woningen worden voorzien van
een 'warme jas': de gevels en het dak
worden geïsoleerd en opgeknapt en
de kozijnen met enkel glas worden
vervangen door nieuwe kozijnen met
goed isolerend dubbel glas. Daarnaast worden de keuken en het toilet
vernieuwd en zijn wij voornemens de
doucheruimte uit te breiden en volledig opnieuw af te werken.
De aansluiting op het warmtenet
gaat niet door. De bestaande CV-ketel wordt vervangen door een nieuwe
hoog rendement CV-ketel. Er wordt
een modelwoning gemaakt, zodat
bewoners kunnen zien wat het resultaat is na de werkzaamheden. We
verwachten in de tweede helft van dit
jaar te kunnen starten met de werkzaamheden. Hiervoor hebben we
wel de instemming van de bewoners
nodig. En zijn we afhankelijk van de
maatregelen rondom het coronavirus.
Rubensstraat
De aannemer voor de nieuwbouw aan
de Rubensstraat is geselecteerd. Zij
gaan bezig met het uitwerken van de
nieuwbouwplannen. Dat kan zodra de
ontheffing voor de stikstofdepositie is
afgegeven. De Rubensstraat is gelegen naast een natuurgebied conform
Natura2000. Daarom zijn we bezig
met stikstofberekeningen om toestemming te krijgen om nabij het Natura2000 gebied te mogen bouwen.

gemotoriseerd verkeer. Bovendien
kunnen mensen die bij Philadelphia
moeten zijn gemakkelijker in- en uitstappen.
Wat betreft de uitstalling gaat Eser
Supermarkt erop toezien dat er altijd
minimaal een meter vrij is, zodat voetgangers, rolstoelen en scootmobielen
kunnen passeren. Het trottoir naast
Eser Supermarkt is opnieuw bestraat
met nieuwe tegels.
Verder plaatst de Lidl een hekwerk,
zodat de winkelwagentjes niet de
straat op kunnen.



De aanleg van de laad- en losplek.

VANUIT DE BUURTHUISKAMER
Lege stoelen
Geen spelletjes
Een bank waar niemand zit
En een enorme voorraad koffie

Het voelde vreemd de afgelopen weken. Maar toch hebben Lydia, Shirley
en Sharon hun schorten weer uit de
kast getrokken om elke maandag,
woensdag en vrijdag ‘Hap in ’t Bakkie’
te maken. Het is fijn om de keuken dan
stiekem even in te lopen. Wat mist de
ruimte het gebabbel, rammelende
koffie kopjes en de geur van Roti. Dus
mocht u gebruik willen maken van het
‘Hap in ’t Bakkie’ of het menu willen
weten, dan kunt u nu contact opnemen met het tijdelijke nummer 06 21
98 63 45. De maaltijden bezorgen we
nu in de wijk aan huis om samenkomst
te voorkomen.
We hebben met al onze buren
die regelmatig komen contact via
WhatsApp en beeldbellen. Het is fijn
dat we in deze tijd toch op deze manier nog contact kunnen houden. Het
voelt soms zo eenzaam. De ene buur-

vrouw is druk in huis, de ander fietst
veel rondjes, sommigen voelen zich
ook wat angstig. Mocht je ook behoefte hebben aan een kopje koffie
met een (beeld)belmoment, neem gerust contact op. Hieronder volgen zo
verschillende contactmogelijkheden.
De buurthuiskamer is ook weer open.
Dit ziet er natuurlijk anders uit. We zijn
open op aangepaste tijden en er is
plek voor 2 buren. We hebben de tafels zo staan dat er ruim 1,5 meter tussen elkaar zit. Wij schenken het kopje
koffie voor u in. Mocht u een eigen
knutselwerk of diamond painting mee
willen nemen, kan dit uiteraard.
U kunt uw bezoekjes plannen door
contact op te nemen. Dan kunnen wij
beloven dat we niet met te veel mensen zijn en het risico klein houden. U
bent van harte welkom!
Dankzij het Oranjefonds is er de mogelijkheid om een bakfiets te kopen.
Wanneer we deze hebben, kunnen we
‘Hap in ’t Bakkie’ met de bakfiets bezorgen, maar ook voor een praatje de
wijk in.
Mochten we iets kunnen betekenen
op welke manier dan ook, bel gerust!
Warme groet,
Buurthuiskamer & Bij de Halte
06 - 36 44 74 07
welkom@bijdehalte.nl
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AAN TAFEL MET...
MARION MUGABO
VAN AFRIKA MASSALA
“Als mensen lekker
hebben gegeten wordt
mijn hart vrolijk.”

In onze rubriek 'Aan tafel met…….' gaan we vandaag
aan tafel met Marion en maken we kennis met een heel
bijzondere vrouw en heel bijzondere keuken. Marion is
geboren in Rwanda en via Oeganda in Zandweerd
terecht gekomen. Koken is altijd Marions passie geweest. Ze heeft jarenlang voor sponsordiners gekookt.
Ze bereidde Afrikaanse diners met de bedoeling geld op te halen voor
'Project Voice Uganda', een stichting die Oegandese projecten voor
meisjes en vrouwen in Kampala financiert. Met de ondersteuning worden
meisjes en vrouwen opgeleid en worden ze beschermd tegen geweld.
Marion had met de sponsordiners zoveel ervaring opgedaan dat ze besloot
voor zichzelf te beginnen. 'Afrika Massala' werd geboren. We kennen 'Massala' als pittig kruid maar het betekent
ook 'meer dan lekker eten'. Een echte
Oost-Afrikaanse maaltijd bestaat uit
rijst, verse groente, vlees, vis, gebak-

ken banaan en cassave frietjes. Ook
horen hier chapati’s bij; dat is plat
brood. De gerechten zijn erg bewerkelijk, want de vis en het vlees worden eerst gemarineerd. Marion staat
regelmatig de hele dag in de keuken,
maar dat vindt ze geen probleem. Een
typisch onderdeel van de Afrikaanse

keuken is Ugari, ook wel fufu genoemd. Dit is een soort meel dat met
warm water wordt aangemaakt en gekneed tot een balletje. In dat balletje
maak je een kuiltje en daarin doe je de
vis, vlees of groente.
Marion heeft een eigen keuken in
Fooddock in het Havenkwartier. Nu
Fooddock is gesloten, maakt ze take
aways. Je kunt heerlijke Afrikaanse
maaltijden bij haar bestellen via telefoonnummer: 06 84 73 36 90.
Wil je eerst even een menu bekijken,
dan kan dat op www.fooddock.nl.
De buurteettafels zijn nog niet allemaal geopend. In juni zal Buurteettafel
de Zandweerd aan de E. van Reijdtstraat weer starten met een beperkt
aantal eters:
eetmee@speeltuindezandweerd.nl
Lamiah; Syrische keuken:
06 29 33 29 92
Keetmee; Cathy Verschoor,
biologische vegetarische maaltijden:
keetmee@gmail.com

ER WORDT WEER GEVOETBALD BIJ SPORTCLUB DEVENTER!
Zoals bij veel sportverenigingen het geval is, is ook Sportclub Deventer
gelukkig in mei weer begonnen met de voetbaltrainingen. Helaas kunnen
er nog geen wedstrijden gespeeld worden, maar de bal rolt in ieder geval weer… Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het komend seizoen
natuurlijk al weer in volle gang gezet!
Eerste elftal Sportclub Deventer
naar zaterdag
Op 23 april is via een digitale ALV besloten dat het eerste elftal vanaf volgend seizoen op de zaterdagen gaat
spelen. Het elftal zal komend seizoen
overwegend bestaan uit jeugdspelers
uit de eigen geledingen. Het elftal zal
uitkomen in de 4e klasse. Iedereen is
uiteraard van harte welkom om te komen kijken op de zaterdagmiddag.

Lid worden
Sportclub Deventer kan zich verheugen in een grote belangstelling. De
vereniging telt rond de 600 leden en
heeft in totaal 48 teams, waarvan 43
jeugdteams, waaronder 6 meidenteams, en 5 seniorenteams.
Vanaf de leeftijd van vier jaar kan er
al gevoetbald worden. Wil je een keer
meetrainen? Stuur een mail naar ledenadministratie@sportclubdeventer.nl

Vrijwilligers gevraagd
Alle activiteiten die ontplooid worden
binnen Sportclub Deventer kunnen
natuurlijk alleen plaatsvinden dankzij
de vele enthousiaste vrijwilligers. Om
vrijwilliger te zijn bij Sportclub Deventer hoef je niet per se iets met voetbal
te hebben.
Sportclub Deventer is bijvoorbeeld
op dit moment dringend op zoek naar
mensen voor de materialencommissie
en mensen die zich bezig willen houden met de facilitaire zaken binnen de
vereniging.
Belangstelling of meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar:
secretariaat@sportclubdeventer.nl.
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DE SPEELTUIN IS WEER OPEN!
WSV de IJssel is meer dan een speeltuin. Het is een centrum voor de wijk
met activiteiten voor alle buurtbewoners. Met de nadruk op ALLE. Dus
ook altijd betaalbaar. Je bent weer van harte welkom. Wij zijn blij als jij
er bent.
Om het samen een succes te maken
zijn dit de gedragsregels:
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen
fijn samenspelen
•
Kinderen van 12+ en volwassen
houden 1,5 meter afstand
•
Volwassenen met max. 4 mensen
aan 1 tafel
• Verkouden of koorts? Blijf thuis!
• Vergeet niet na het spelen je handen
te wassen
Houdt men zich niet aan de regels?
Spreek elkaar aan!
Het coronavirus
We mogen weer met de nodige beperkingen naar het café, restaurant,
de camping en zelfs naar het buitenland. De speeltuin was al open voor
kinderen. Zolang het weer dat toelaat
is powerwandelen buiten mogelijk en
ook Yoga kan buiten in de speeltuin
gedaan worden.
Maar activiteiten binnen in de zaal zijn
nog vrijwel onmogelijk vanwege dat
er niet voldoende doorstroming van
verse en frisse lucht mogelijk is. Daarvoor moet er een speciaal airco luchtverversingssysteem komen. Dat helpt

BOODSCHAPPEN VIA
'BETER MET JE BUREN'
Via Beter met je buren leren mensen
nieuwe ‘buren’ kennen. Dat is handig, helemaal in deze tijd van corona.
Zo zaten Joke en Juul Hupkes met de
handen in hun haar. De dokter had
afgeraden om zelf boodschappen te
gaan doen, maar hoe kwamen ze dan
aan boodschappen? Joke vertelt:
"Mijn man had een artikel gezien van
Beter met je buren in de krant. Dus
heeft hij daar naartoe gebeld en twee
dagen later hoorden we dat iemand
ons wel wil helpen. Daar keken we wel
van op, dat er al zo snel een oplossing
was. Het klikte meteen met Lisa, die
nu voor ons de boodschappen doet."
Lisa Hartman geeft aan: "Ik woon op
5 minuten afstand van Joke en Juul en
vind het heel fijn dat ik kan helpen. Zo
voel ik mij ook nuttig én het is gezellig. Ik ben er blij mee."

en we gaan ervan uit dat mensen dan
weer op vakantie kunnen. Dus vinden wij dat het niet lonend is om nu
een hoop aanpassingen te doen voor
1 maand voor zo weinig activiteiten.
We nemen aan dat in september de
wereld weer enigszins normaal is geworden en dan hopen we weer als
vanouds los te gaan.

meteen tegen de warmte. Maar dat
is er nu dus nog niet. We gaan daarover met de gemeente in discussie,
want het is ook in het belang van de
gemeente dat de wijkbewoners actief
kunnen zijn.
Maar ook als de gemeente meewerkt
kan de gewenste aanpassing de eerste maanden nog niet gerealiseerd
worden. Concreet betekent dit, dat
we de komende tijd weinig kunnen.
De kleine biljartclub van 6 personen
op maandag kan wel. Op diezelfde
avond kunnen een paar darters ook
komen om te darten.

Goed Eten
Goed Eten kan nog niet en dat gaat
ons erg aan het hart. We zouden
maximaal 20 gasten kunnen hebben,
maar de problemen zitten ook in de
keuken en bij de afwas. Dat lukt niet
als we ons aan de coronaregels moeten houden. We hopen wel dat als we
weer van start gaan met Goed Eten,
het net zo gezellig en druk wordt als
voor corona.

De bingo kan ook niet, want daar komen te veel mensen. Hetzelfde geldt
voor de dinsdagmiddagsoos met
veelal kwetsbare deelnemers. Koersbal heeft weinig deelnemers dus zou
in principe kunnen. Maar over een
maand gaat de zomerstop al weer in

Als je leuke activiteiten zoekt in
de buurt...
Als je financiële hulp zoekt...
Als je wilt leren solliciteren...
Waar zoek je dan?

Sorry dat we niet meer kunnen doen.
We hopen dat je daarvoor begrip
hebt. We zien je!!
De website www.deventerwijzer.nl wijst
je de weg naar regelingen, organisaties
en activiteiten bij jou in de buurt, die je
helpen om actief mee te doen in de samenleving, óók als je een kleine beurs
hebt.
Heb je hulp nodig bij het gebruik van de
website? Dan kun je altijd terecht bij een
bibliotheekvestiging bij jou in de buurt.
DeventerWijzer, goed gevonden!

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Buurtbemiddeling Deventer:
0570 - 605 385
www.buurtbemiddelingdeventer.nl

Wijkmanager:
Karin Sluiter, 06 - 23 760 361
km.sluiter@deventer.nl

Sociaal Team Zandweerd:
0570- 695 399
info@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent:
0900 - 8844
www.politie.nl/wijkagenten

Wijkopbouwwerker:
Thomas Eikelboom, 06 - 83 865 817
t.eikelboom@socialteamsdeventer.nl

Meldpunt Openbare Ruimte:
140 570
www.deventer.nl/meldpunt

