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22 SEPTEMBER 2018:
BURENDAG ZANDWEERD!


De Burendag van voorgaande jaren was ook al een groot succes!

Op zaterdag 22 september is het Burendag. Ook dit jaar is er weer
veel te doen in de wijk op de locaties Speeltuin De Zandweerd,
Speeltuin de IJssel en Wijkcentrum Bij de Halte (locatie Corel). Rijd
mee met de paardentram en bezoek alle drie de locaties!
Het thema dit jaar is ‘Natuurlijk
Spelen’. Vies worden verplicht! Op
alle drie de locaties geeft de Deventer Schoon Familie een duurzame
‘les’ door een 3D printer te laten
printen met stroom van gerecycled
materiaal. Verder is er een workshop
‘bosparfum maken’. Het Jongerenwijkteam organiseert op alle drie de
locaties Kanjam: een spel waarbij je
een frisbee in tonnen moet gooien.
Verder zijn er nog verschillende activiteiten op de locaties zelf. Zo kun je
bij Bij de Halte maskers maken van
gerecycled materiaal van Kringloopwarenhuis ‘Het Goed’. Verder zijn er
‘duurzame spelletjes’ voor jong en
oud.
Speeltuin De Zandweerd heeft een
doorlopend programma met o.a.

unplugged muziek van een singersongwriter, camouflage en bosfiguren schmink, straattheater, kramen
en demonstraties met de hond van
de Deventer Schaapskudde.
Speeltuin de IJssel begint om 11.00
uur en heeft oud-Hollandse spelen,
suikerspin, boogschieten, spring-

kussen en stormbaan voor jong en
oud en lootjes trekken.
Locaties:
Speeltuin De Zandweerd (bandenspeeltuin): Everhard van Reijdtstraat
10 (aanvang 13.00 uur)
Speeltuin de IJssel: Kersenstraat 2
(aanvang 11.00 uur)
Wijkcentrum Bij de Halte: Zwolseweg 190 A (aanvang 13.00 uur)
Tussen 12.00 en 16.00 uur rijdt de
paardentram tussen de drie locaties.

LAATSTE HUIS-AAN-HUIS EDITIE
VAN BUURTNIEUWS!

Dit is de laatste editie van Buurtnieuws die huis-aan-huis wordt verspreid. In het
vervolg sturen we Buurtnieuws alleen aan mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Daarnaast is Buurtnieuws te vinden op allerlei centrale plekken in de
wijk, zoals ontmoetingsplaatsen en supermarkten.
Dus: wilt u Buurtnieuws in uw brievenbus blijven krijgen? Meldt u zich dan aan via
http://www.zandweerdnoord.nl/buurtnieuws en ontvang Buurtnieuws vier keer
per jaar geheel GRATIS!
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KIJK OP DE WIJK: DANNY
Danny Hanekamp (49) is in 1998 van Welsum naar
Deventer verhuisd. Sindsdien is hij zich steeds meer
Deventenaar gaan voelen. Inmiddels is hij een actieve
burger, die op vele plaatsen te vinden is. ‘Deze stad
zit mij als gegoten’, zegt hij.

‘Ik zou mensen willen oproepen om
de tuintjes te laten onderhouden
en niet te bestraten, omdat ik het
belangrijk vind dat de wijk groen is.’

Danny is in Deventer de drijvende
kracht achter de ‘Bookcrossing’.
Tweedehands boeken worden voorzien van een sticker, en zo kunnen
mensen naar hartenlust boeken
plaatsen en boeken pakken uit de
kasten van het project. Deze kasten
staan in heel Deventer en dus ook
in de Zandweerd; ze staan bij Speeltuin de IJssel, St. Jurriën en sinds
kort ook bij het nieuwe wijkcentrum
Bij de Halte in Corel.
Daarnaast is Danny actief bij het

project Bijenlint. Hij deelt bloemzaden uit van bloemen die belangrijk
zijn voor bijen. Hij legt uit: ‘Bijen zijn
belangrijk voor onze wereld en het
is daarom belangrijk dat mensen in
hun tuin aandacht geven aan bijen’.
Zo zaait hij wel eens stiekem in de
losse grond om bomen in de wijk, in
de hoop dat er wat gaat groeien. Hij
vindt de ecologische tuin De Plantweerd aan de Ruysdaelstraat een
goed voorbeeld. Ook hier heeft hij
regelmatig bloemzaden gebracht.

NIEUWS VAN DE WERKGROEP
ZWERFAFVAL

De afgelopen periode is er veel zwerfafval door verschillende bewoners verzameld in de Wijk Zandweerd. Dankzij deze actieve bewoners
is het mogelijk om in een schonere woon- en leefomgeving te wonen.
Die schone wijk kan nog schoner worden door er samen met andere bewoners aan te werken! Wanneer u samen met buren en buurtgenoten actief
meewerkt om uw straat en buurt leefbaar te houden, verbetert dat de sociale
kwaliteit van leven. Want: een schone straat in een schone buurt is fijn om
in te wonen.
Rondom de Jachthaven, uiterwaarden, omgeving Zwolseweg en sportvelden wordt er bijna dagelijks zwerfafval opgeruimd door bewoners. Fantastisch wat deze buurtbewoners allemaal doen voor onze omgeving.
Voelt u zich geroepen om mee te doen, meldt u zich dan bij de Bewonersvereniging Zandweerd en stuur een mail naar: bestuur@zandweerdnoord.nl.
Bert en Peter

HANEKAMP
Naast zijn 32-urige werkweek is Danny ook nog actief bij het Zelfregiecentrum (ZRC) in De Zandloper aan
de Lange Zandstraat. Hij is al 15 jaar
betrokken bij de inloop op zondag
voor mensen met een psychiatrische
achtergrond. Tegenwoordig zit hij
ook in de Activiteitencommissie die
doordeweekse activiteiten organiseert voor bezoekers van het ZRC,
zoals karaoke of een high tea.
Danny is een echt mensenmens. Het
netwerken en het met elkaar in verbinding brengen van mensen geeft
hem veel voldoening. Hij is twintig
jaar geleden vrijwilligerswerk gaan
doen om meer mensen te leren
kennen en dat is gelukt. Hij is een
groepsmens: hij voelt zich op zijn
plaats in instellingen als De Zandloper of het Meester Geertshuis.
Een van zijn grote voorbeelden is
Jurriën Roossien, de in 2016 overleden actieve Deventenaar die kinderboekenwinkel De Zwarte Hond
runde en o.a. betrokken was bij het
Kinder Doe Iets festival, het grote
Pietenplein en de Huttenbouwweek
op het Oude IJsbaanterrein.
Danny vindt het jammer dat hij te
weinig tijd heeft om zich in te zetten in de Plantweerd, want hij vindt
het groen in de wijk heel belangrijk.
‘Ik zou mensen willen oproepen om
de tuintjes te laten onderhouden en
niet te bestraten, omdat ik het belangrijk vind dat de wijk groen is.’

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
Redactie:
Ingrid Barendsen en Liesbeth Kappert
Opmaak en vormgeving:
Sandor Weijn | www.multi-graphic.nl
Oplage: 6.000 stuks
Deze editie van Buurtnieuws is
mogelijk gemaakt door WijDeventer.
/zandweerdnoord
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OPENING 25 MEI VAN “BIJ DE HALTE” AAN DE SLAG
Op de Zwolseweg 190a, het oude Corel, is het nieuwe wijkcentrum
MET JE BUREN
“Buurthuiskamer Zandweerd” geopend. De Buurthuiskamer Zandweerd is dé plek om samen te komen in de wijk. De verschillende
ruimtes zijn als vergaderruimtes te gebruiken en er is een grote
woonkeuken.



Met Buurkracht regel je dingen
voor de buurt. Samen met je buren. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of een betere isolatie
van je huis. Duizenden buren
gingen je al voor. En door onze
persoonlijke begeleiding lukt
het je binnen een aantal weken.
Meld je aan, want energie besparen wordt steeds belangrijker
voor onze toekomst. Te druk?
Uit onderzoek blijkt dat als een
hele straat of buurt de krachten
bundelt, het opeens wel lukt om
besparingsmaatregelen van de
grond te krijgen.

Opening wijkcentrum ‘Bij de Halte’ in Huize Corel.

Iedereen kan hier zijn eigen talent
laten zien, (op)bloeien en/of ontdekken, samen met je buren. Of je
kunt gewoon lekker genieten van
de bedrijvigheid in de buurthuiskamer. Iedereen is er welkom.
Dit alles kan onder het genot van
het vertrouwde bakje koffie of thee.
Deze is bij ons nog steeds, zoals bij
een goede buur….. gratis!
Door onze contacten met verschillende partijen hebben wij een omgeving gecreëerd waar we diverse
acties in de wijk makkelijker en toegankelijker kunnen laten ontstaan,
door het SAMEN te doen, organiseren en/of ontwikkelen.
Wij zijn een goede buur voor alle organisaties in de wijk en voor u, voor
jou, voor iedereen!

Kom op werkdagen van 9.00-16.00
uur eens een keer een kijkje nemen,
en bekijk je eigen mogelijkheden in
ons nieuwe wijkcentrum Buurthuiskamer Zandweerd.
Ook doen wij samen met Wijk- en
speeltuin de IJssel, Speeltuin de
Zandweerd en Raster mee met Nationale Burendag op zaterdag 22
september van 13.00 - 17.00 uur.
Met de paardentram kun je dan tussen de drie locaties meerijden.
Onze locatie is te vinden op:
Zwolseweg 190a (het voormalige
Huize Corel); mobiel huiskamer:
06 36 44 74 07.
Bekijk ook eens onze website
www.bijdehalte.nl of like ons op
Facebook: Buurthuiskamer Zandweerd en Bij de Halte.

Wil jij met een aantal buren in
Zandweerd aan de slag om dit
voor elkaar te krijgen? Mail of bel
Eline van Buurkracht, 06 15 23 86
35 / eline@buurkracht.nl.
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief, gesteund door
provincies en gemeenten.

EIGEN KRACHT DEVENTER VROUWEN
Eigen Kracht Deventer Vrouwen is een enthousiast netwerk van
vrouwen die hun talenten willen ontdekken, zich willen oriënteren
op vrijwilligerswerk of betaald werk, of die hun eigen onderneming
willen starten.
Wij ontmoeten elkaar bij Open cafés, workshops en netwerkavonden. Wij
wisselen informatie uit, wij praten met elkaar en dat brengt ons op ideeën.
Op deze manier breiden wij ons netwerk uit. Eigen Kracht Deventer Vrouwen
is voor en door vrouwen.
Wil je meedoen? Meld je dan aan op onze website of mail ons:
www.eigenkrachtdeventervrouwen.nl | eigenkracht@vcdeventer.nl
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TRAP TER HOOGTE
MOREELSESTRAAT IS
OP 22 AUGUSTUS
GEPLAATST!
De Groep Zwerfafval van de
Bewonersvereniging Zandweerd
heeft het eindelijk toch voor
elkaar gekregen: een betonnen
trap is op 21 en 22 augustus op
de dijk neergelegd.

IN MEMORIAM: GERARD WALMAN

Op 19 juni is tijdens zijn vakantie in Duitsland onze trouwe, dappere en
markante wijkbewoner Gerard Walman zeer plotseling overleden.
Gerard was op veel plaatsen in de wijk te vinden en veel mensen kenden
hem. Hij was altijd in voor een praatje, legde contact met iedereen en
was voor veel mensen behulpzaam.
In het verleden heeft hij de Bewonersvereniging Zandweerd dikwijls
bijgestaan met, zoals hij het noemde ‘hand- en spandiensten’. Onder
andere bezorgde hij het Buurtnieuws en bood hulp tijdens de Burendag.
In 2017 was hij gedwongen te verhuizen naar een plek buiten de wijk
Zandweerd. De laatste jaren was hij veel te vinden bij gemeenschapsplaatsen zoals de Buurthuiskamer, de Ontmoeting, het Meester Geertshuis en vele andere organisaties. Ook hier heeft hij zijn sporen nagelaten
en zullen we nog veel aan hem denken.
Gerard, bedankt voor alles!

 Initiatiefnemer Bert ten Voorde en
wethouder Frits Rorink belopen de
nieuwe IJsseltrap.

Waarom ook al weer een trap?
De meeste bewoners gebruiken de
afgang ter hoogte van de Moreelsestraat. Deze afgang wordt erg
glad en is voor heel veel mensen
moeilijk begaanbaar, zeker wanneer je een kinderwagen of buggy
bij je hebt. Voor een mindervalide
is het al helemaal moeilijk.
Tijdsbalk
Op 26-09-2017 hebben we een
aanvraag gedaan bij het Wijkteam
van de Zandweerd. Hierna is de
groep met de nodige vergunningen bezig geweest. Dankzij het
doorzettingsvermogen van Bert
ten Voorde is er veel bereikt, want
anders was de trap er waarschijnlijk niet gekomen.
Op 21 en 22 augustus is de trap
geplaatst op de dijk en daar zijn
we blij om, vooral vanwege de veiligheid voor de bewoners.

DE TUINEN VAN ZANDWEERD
Er zijn plannen voor de bouw van nieuwe woningen in Park Zandweerd
onder de naam De Tuinen van Zandweerd.

Het is een project van de gemeente
Deventer die hier een plek wil maken
om duurzaam, ontspannen en gezond
te wonen.
Het is ook een plek voor mensen die
een eigen woning willen bouwen.

Op 25 september is er een informatieavond in het clubgebouw van Sportclub
Deventer. Om 19.30 uur is de presentatie van de plannen en van 20.00 - 21.00
uur is er een vrije inloop en gelegenheid
om vragen te stellen.

DE “INSPIRATIEBOOM”
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Beeldend kunstenares Josien ten
Dijk onderneemt met bezoekers
van de Buurthuiskamer in Corel
diverse activiteiten. Ze vertelt
hierover het volgende:
We hebben van WijDeventer Zandweerd een subsidie gekregen om
de “Inspiratieboom” te laten plaatsen. Dat is geweldig! De “Inspiratieboom” komt op het pleintje voor
Bij de Halte, Buurthuiskamer, voorheen Huize Corel aan de Zwolseweg
190a.
De “Inspiratieboom” is een dikke
stam met wat dikke en dunne takken,
waar twee of drie keer per jaar een
ander uiterlijk aan wordt gegeven,
het is als het ware een kunstboom.
Een kunstwerk en herkenningspunt
voor de wijk.
Er kan van alles in gehangen worden, bijvoorbeeld oude cd’s, koffiekopjes, theepotten, gelamineerde
schilderijen, beschilderde plastic
flessen of gedichten. Maar de boom
kan ook ingepakt worden. Spullen
om de boom mee aan te kleden
kunnen naar Bij de Halte, Zwolseweg 190a gebracht worden.
We zijn daar iedere dinsdagochtend
en op donderdag eens in de 14 dagen
(6, 20 september enzovoort).
Iedereen is welkom: om met ideeën te komen en uit te proberen, of
gewoon om een kopje koffie te drinken
en over dagelijkse bezigheden te
praten. Zodoende leren we elkaar
beter kennen. Elke bijeenkomst
hebben we een activiteit, bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien of
brandtechniek.

 v.l.n.r.: Libbe Blesveld, Gerrit Nikkels, Henk Hartman, Hans Kettenis, Annemarie
van Wageningen, Mini van Noort, Josien ten Dijk en Ruud Nieveld.

Ook maken we soms een uitstapje
en bezoeken de markt op de Brink,
zitten aan de IJssel met koffie of
gaan naar een expositie in de Bergkerk. En ondertussen bedenken we
nieuwe ideeën.

Heb je vragen, kom dan op dinsdag- of donderdagochtend langs of
benader één van de deelnemers of
bel/mail Josien ten Dijk:
telefoon: 06 22 65 86 18
e-mail: josientendijk@gmail.com

‘BETER MET JE BUREN’
#SAMENMOOIEDINGENDOEN

De Deventer website www.betermetjeburen.nl brengt vraag en
aanbod in de Deventer wijken samen. Via betermetjeburen.nl kunnen
buren een wandelmaatje vinden, samen een buurtbarbecue organiseren
of elkaar helpen met eenvoudige klusjes. Mensen die het lastig vinden
om een vraag of aanbod digitaal te plaatsen helpen we graag persoonlijk op weg. Dit kan tijdens de spreekuren.
Keizerslanden: Ludgerus (Karel de
Grotelaan 1) - Elke vrijdag 14.30 –
15.30 uur
Voorstad: Het Enkhuis (Werkluststraat 10) - dinsdag in de even weken 10.00 – 11.00 uur
Voorstad: Villa Voorstad (Bierstraat 52) – donderdag in de oneven weken 13.00 – 15.00 uur
Zandweerd: Buurthuiskamer (Zwolseweg 190-a) – iedere derde dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur.
De koffie staat voor je klaar!
Wij zijn ook op zoek naar enthou-

siaste buurtbinders/ambassadeurs.
Vind je het leuk om in jouw wijk
het gezicht te zijn van betermetjeburen.nl? Voor meer informatie kun je
contact met ons opnemen via:
info@betermetjeburen.nl of via:
0570 - 615 805.
Betermetjeburen.nl is er voor iedereen die Deventer een beetje leuker
wil maken door samen mooie dingen te doen!
Betermetjeburen.nl wordt mede
mogelijk gemaakt door Vrijwilligers
Centrale Deventer, Salland Verzekeringen en gemeente Deventer.
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DE WIJK VOLGENS...
Jorick Schottert is 9 jaar oud en zit in
groep 6 van de Cees Wilkeshuisschool.
Samen met zijn vader Thijs, zijn moeder
Marloes en zijn broertjes Jesse (8) en
Julian (2) woont hij zijn hele leven al in
de wijk Zandweerd-Noord.
Hier is hij meestal op het schoolplein
te vinden of bij zijn vrienden. Op het
schoolplein schommelt hij graag of
speelt voetbal of verstoppertje.
Ook komt hij graag bij Speeltuin De
Tulp waar hij voetbalt. Er zijn hier op
woensdagmiddag ook begeleiders
van Raster die allerlei activiteiten organiseren, zoals voetballen of spelletjes met waterballonnen en als het
slecht weer is binnen gamen.
Wat hij leuk vindt aan de wijk is dat
er veel kinderen van zijn leeftijd wonen. Met zijn familie komt hij regel-

JORICK
SCHOTTERT
matig in het Nieuwe Plantsoen met
het hertenkamp en de waterpomp,
waarmee hij kan spelen. Hij zou
graag willen dat er in de toekomst
betere wegen en fietspaden komen,
want nu is er veel kans om te vallen

vanwege alle hobbels.
Jorick voetbalt bij D.V.V. Sallandia.
Wat hij in de wijk mist zijn echte
goals en kunstgras. Het liefst zou hij
een Johan Cruijff Court in de wijk
hebben.

ONTWIKKELINGEN REMBRANDTKADE EN RUBENSSTRAAT

‘Eigen Bouw’ gaat in de wijk Zandweerd aan de slag aan de Rembrandtkade en Rubensstraat. ‘Eigen Bouw’ is een particuliere verhuurder zonder winstoogmerk (in Deventer). In juni informeerden we
onze bewoners al over de laatste stand van zaken. In het najaar staat
er veel te gebeuren.

ren we dan een inloopbijeenkomst
voor. Deze maken we via verschillende kanalen bekend, dus houd onze
website en de media in de gaten na
de zomer.

Renovatie Rembrandtkade

Aardgasloos wonen in Zandweerd

De woningen aan de Rembrandtkade
gaan we grondig renoveren. In november praten we de bewoners bij
over de renovatie tijdens een informatiebijeenkomst. Op nummer 40
richten we ondertussen een proefwoning in, die naar verwachting eind
2018 klaar is. In deze woning krijgen

bewoners een goed beeld van wat
de renovatie ongeveer inhoudt.
Nieuwbouw Rubensstraat

Aan de Rubensstraat zetten we
nieuwbouw neer. In november kan
iedereen die hierin geïnteresseerd
is, het bestemmingsplan voor de
Rubensstraat inzien. Daar organise-

Misschien las u al dat de gemeente
Deventer de wijk Zandweerd aanmeldde als proeftuin voor een aardgasvrije wijk. De gemeente maakte
hiervoor samen met ‘Eigen Bouw’,
de Deventer woningcorporaties,
Enexis Groep, Waterschap Drents
Overijsselse Delta en de provincie
Overijssel een plan van aanpak.
Begin oktober wordt bekend of ons
gezamenlijke initiatief in aanmerking
komt voor deze subsidie. We wilden voor de renovatie van de Rembrandtkade en de nieuwbouw aan
de Rubensstraat toch al aan de slag
met aardgasvrije woningen. De subsidieaanvraag past daar dus precies
bij. Wat aardgasvrij wonen precies
betekent en wat het gaat kosten,
zijn we nu nog volop aan het onderzoeken. In ieder geval staan het
wooncomfort, een gezonde leefomgeving en een betaalbare energierekening hierbij centraal.


Rubensstraat.
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LUSTRUM VOOR ROEI- EN ZEIL
VERENIGING DAVENTRIA NADERT

POWER: INSPIRERENDE
WORKSHOPS EN MEER
VOOR SENIOREN
Wilt u samen met andere mensen mogelijkheden ontdekken en
plannen maken? Elkaar ontmoeten en stimuleren? Doe dan mee
met de workshops van POWER.



Gebouw van de Daventria Roei- en Zeilvereniging.

Daventria is opgericht in 1884 en dat betekent dat 2019 een lustrumjaar is. Een goede aanleiding om dit 135-jarig bestaan te vieren. Als
u vanuit de Zandweerd over de Rembrandtkade wandelt krijgt u er
volgend jaar vast wel wat van mee. Maar wie zijn we eigenlijk?
We zijn een actieve roeivereniging,
het zeilen is in de loop der jaren als
activiteit nagenoeg verdwenen. We
doen veel zelf, zoals Instructie van
(nieuwe) leden, coaching, onderhoud van de boten en riemen en
bediening achter de bar, alles wordt
door eigen leden gedaan. De circa
400 leden zijn tussen de 13 en 83
jaar, dus variatie genoeg. Roeien is
ook op diverse niveaus mogelijk, de
één gaat voor het serieus trainen en
deelnemen aan regionale en nationale wedstrijden. Terwijl het andere
lid lekker geniet van haar/zijn wekelijkse roeitocht op de IJssel. Maar
ook in het toersegment zijn er volop
'uitstapjes' naar andere roeiwateren
in of buiten Nederland mogelijk.
In de botenloods liggen zo'n 50
boten; dit zijn skiffs (1-mansboten),
2-en, 4-en en 8-en.
In Het Salon, onze kantine met
prachtig uitzicht op de IJssel en
stad, is het gezellig toeven. Op vas-

In een serie van vijf workshops
gaan we aan de slag met inspirerende thema’s. We spreken met elkaar over onze interesses en waar
onze behoeften liggen. We ontdekken, leren en maken plannen!
Tijdens de workshops is er ruimte
voor vragen en bijdragen vanuit
uw eigen levenservaring. De manier waarop we aan de thema’s
werken varieert. We voeren gesprekken over geschreven tekst,
muziek of film of we gaan erop uit
voor een opdracht. Hoe dan ook,
uw inbreng geeft de workshops
kleur.

te tijden is de bar voor de leden
geopend, waardoor voor of na het
roeien kan worden bijgepraat. Vanaf
het terras zijn al heel wat bijzonder
mooie zonsondergangen waargenomen.
Voor mensen, die nog niet kunnen
roeien, worden jaarlijks beginnerscursussen
(http://www.daventria.
com/beginnerscursus)
georganiseerd. Belangstellenden die al
kunnen roeien, kunnen natuurlijk
eens vrijblijvend een kijkje komen
nemen. Een kennismakingslidmaatschap van 2 maanden behoort tot
de mogelijkheden.
Yvonne Wolf
Voorzitter R&ZV Daventria
voorzitter@daventria.com
06 51 70 03 16
Rembrandtkade 197
7412 HL Deventer

De workshops vinden plaats op
dinsdagmiddag (2, 16 en 30 oktober en 13 en 27 november) in
een zaal dicht bij winkelcentrum
Keizerslanden. Van de deelnemers
wordt € 30,- gevraagd als bijdrage
in de onkosten.
Voor meer informatie, bel Joke
Verveer (06-34894912), kijk op
www.gildedeventer.nl of stuur een
mail naar power@gildedeventer.nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden.
POWER Deventer is een project
van het Gilde Deventer met financiële steun van de gemeente
Deventer.
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TERUGBLIK RENOVATIE 58 WONINGEN
Het is gelukkig alweer enige tijd geleden dat de grote en ingrijpende
renovatie van 58 huurwoningen in de buurt van de Daniël Heinsiusstraat is afgerond. Woningbouwvereniging Ieder1 roemt vooral het
resultaat, maar wij bewoners hebben heel wat moeten doorstaan voordat dat resultaat er was. Dat Ieder1 (onder druk van een groepje actieve bewoners) heeft besloten om ons leed gedeeltelijk te verzachten
met een financiële tegemoetkoming, spreekt wat mij betreft boekdelen.
Klankbordgroep
Het begon allemaal zo veelbelovend.
Met een drietal andere buurtbewoners
nam ik zitting in de klankbordgroep,
zodat we konden “meedenken en samen beslissen” hoe de renovatie zou
verlopen. Hoofdaannemer Mateboer
had het op papier wel goed voor elkaar: goede communicatie met bewoners middels “bouwmaatjes,” boekjes
met info over de lopende fase van het
project, en een bewonersbegeleider
die als vast aanspreekpunt voor al
onze problemen en vragen was aangesteld. Na die eerste de beste bijeenkomst in april 2017 werd echter al
duidelijk dat de hoofdlijnen al waren
uitgezet en dat we daar slechts kennis van mochten nemen. Terugplaatsen van een groot woonkamerraam
bijvoorbeeld, kon niet “vanwege de
Arbowet,” naar buiten draaiende
slaapkamerramen konden niet “vanwege het Politiekeurmerk” en zonnepanelen konden niet want “dan zou
Ieder1 energieleverancier worden, en
dat was niet de bedoeling”.
Wel mochten we kiezen welke kleur
(van de vier) de voordeuren kregen
en of het glas erin mat of helder zou
zijn. We kozen voor matglas en waren
behoorlijk verbaasd dat het later toch
helder werd…
Verder werden we een aantal keren
voor het blok gezet om snel bijeen te
komen voor een vergadering omdat
er belangrijke beslissingen moesten
worden genomen.
De uitvoering
Aanvankelijk zou de gehele uitvoering
(nieuw dak, nieuwe keuken, mechanische ventilatiekanalen, nieuwe ramen
en kozijnen rondom) slechts zes werkdagen in beslag nemen. Omdat later
toch is besloten (op ons verzoek) om
ook de badkamer en de wc te vernieuwen bij woningen waarbij deze 24
jaar of ouder waren, zou de renovatie
dus langer gaan duren. Hoe lang, dat
werden we pas gewaar bij de uitreiking van de scheurkalender, die dag

voor dag de geplande werkzaamheden per woning weergaf: drieëntwintig dagen!



Aanbrengen dakisolatie, sept. 2017.

Bij geen enkele woning is die streeftijd gehaald, wel verdubbeld! Na
twee maanden stonden er bij menigeen nog veel kleine en grote klussen
open. Vanwege problemen bij de
asbestverwijdering van het dak liep
het project al snel een week achter.
Problemen met personeel dat niet
goed geïnformeerd was over de uit
te voeren werkzaamheden leidden
tot meer vertragingen en oplopende
frustraties bij bewoners. Ook liepen
de elektriciens, loodgieters, schilders
en andere monteurs elkaar soms in de
weg. Van de scheurkalender konden
we niet meer op aan.

Nadat het dak en de dakgoten waren geplaatst, duurde het nog weken
voordat de regenpijpen werden geplaatst en aangesloten. Omdat het
al diep in september was en er veel
regen viel, leverde dat doorgeslagen
muren op met veel vocht en schimmelvorming. In sommige woningen
moest er daardoor opnieuw getegeld
en geschilderd worden.
Ingehuurde elektriciens zijn na enkele
weken vervangen omdat ze gevaarlijk
werk afleverden (niet aangesloten en
weggemoffelde aardleidingen, kabels koppelen met kroonsteentjes in
de stoppenkast, niet in staat om veiligheidsmetingen uit te voeren aan
de meterkast). Verder overigens veel
lof voor alle monteurs en werklieden.
Ook voor hen waren het niet altijd zulke fijne omstandigheden om onder te
werken.
Bewoners die naast alle aanpassingen
ook nog eens een nieuwe cv-installatie
kregen, vielen helemaal in de prijzen.
Een enkeling besloot zelfs om tijdelijk elders te logeren om de troep en
het constante lawaai even te mijden.
Meerdere bewoners, waaronder ikzelf,
waren dicht bij een zenuwinzinking vanwege de overlast, de onbetrouwbare
communicatie en de schijnbare uitzichtloosheid van dit project.
Het is eigenlijk uit menselijk oogpunt
onbegrijpelijk dat onder deze omstandigheden (bivakkeren in de woonkamer of een slaapkamer, meerdere
dagen zonder keuken, wc, douche en
stromend water) niet is besloten om
de bewoners tijdelijk elders onder te
brengen. Jammer dat Ieder1 en Mateboer in heel veel onderdelen voor
de goedkoopste oplossingen en matige afwerking lijken te hebben gekozen. Dat Ieder1 voor 2017 als thema
“Dichterbij” had, hebben ze tijdens
dit project niet laten merken. Vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging waren opvallende afwezigen
tijdens dit hele (te lange) project.
Ik ben me ervan bewust dat dit geen
vrolijk verhaal is, maar het is zoals ik
het beleefd heb (en velen met mij).
Om toch met een positieve noot te
besluiten: Wij buurtbewoners hebben
elkaar meer gesproken en beter leren
kennen.

Een paar voorbeelden:
Voor de mechanische ventilatie moest
een gat geboord worden door de
vloer van de overloopkast naar het
plafond van de wc. Bij zeker vijftien
woningen werd daarbij door een elektriciteitsleiding geboord. Dat leverde
uiteraard schade en extra werk op.
Toen pas bedacht men dat het misschien handig was om op een andere
plek door het plafond te boren.
Tijdens het plaatsen van het nieuwe
dak werd de aan- en afvoer van de
cv-ketels, provisorisch naar buiten gevoerd. Bij velen leverde dat ketelstoringen op, vaak na vier uur ‘s middags,
als de werklieden waren vertrokken.
Daardoor zaten bewoners soms uren
in de kou en zonder warm water.
John Smit
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ONZE VRIJWILLIGERS IN DE PLANTWEERD
Loopt u weleens door de Plantweerd? Dan hebt u grote kans om
vrijwilligers tegen te komen. Wie zij zijn en waarom zij dit doen
vertellen ze hier.
Fennie
Als postbezorger genoot ik van de
mensen die in de Plantweerd aan
het werk waren en kreeg ik contact
met de vrijwilligers. Zelf ben ik een
grote tuinliefhebber en had toegezegd dat ik, zodra ik met werken
ophield, hen zou komen helpen in
de tuin. Ik heb een aantal jaren als
verpleegkundige en als verzorgende gewerkt. De laatste jaren werkte ik als postbezorger. De natuur is
mijn grote passie en zo draag ik bij
aan het milieu. Het fijne is, je bent in
beweging , je geest krijgt rust en je
hebt contact met de aarde.

gie. Je bent omgeven door bloemen, vlinders, bijen en insecten
en ik verwonder me er over dat ik
beestjes tegenkom die ik nog nooit
gezien heb. Dus voor mij is het heel
leerzaam en omdat je contact hebt
met de buurtbewoners weet je een
beetje wat er leeft in de Zandweerd.


de Plantweerd hoop ik veel mensen
te ontmoeten en de wijk te leren
kennen. Mijn kracht ligt in contacten
leggen met instanties en sponsoren
aantrekken. Ook geniet ik van de
diversiteit van de planten in de
Plantweerd.





Nieuw aangelegde Poel.

Yolanda
Ik woon nu 42 jaar in de Zandweerd
en door een burgerinitiatief werd ik
betrokken bij de Plantweerd. Ik hou
van mensen, dieren en de natuur. In
de tuin werken geeft mij veel ener-



Bijenhotel.

Rotzooi in de tuin.

Druk aan het werk.

Willemien
Sinds 2½ jaar woon ik in de Zandweerd. Ik liep door de tuin en zag
Yolanda tussen de klaprozen aan het
werk. Zelf ben ik een grote tuinliefhebber en beloofde haar te komen
helpen zodra mijn huis ingericht
was. Ik heb lang in de binnenstad
gewoond en ben hier komen wonen, omdat de wijk dicht bij de natuur en de IJssel ligt. Door in de tuin
te werken leer ik de wijk en de wijkbewoners kennen.
Anneli
Via een oproep in de wijkkrant WijDeventer, las ik dat er dringend behoefte was aan helpende handen in
de Plantweerd. Ik leef met en in de
natuur en ben een echte Deventerse. Het behoud van de Plantweerd
gaat mij aan het hart en ben blij dat
ik daar iets aan kan bijdragen.
Doreen
Een oproep op Facebook van de Bewonersvereniging was voor mij de
aanleiding om contact op te nemen
met de vrijwilligers van de Plantweerd. Ik woon sinds een jaar in Deventer. Het contact met de mensen
in de wijk staat voor mij voorop. In



Vijverfolie inleggen.

Als u nu door de tuin loopt geniet
dan van wat er te zien is. En komt
u langs de mooi aangelegde poel,
bedenk dan dat ook hier een vrijwilliger erg veel liefde en energie in
gestopt heeft. We hopen door dit
artikel dat de mensen in de buurt
geïnspireerd worden om ons eens
een handje te komen helpen. Al
werkende komen we mooie dingen
tegen, maar soms schrikken we ook
als we kledingzakken, hondenpoep,
grof vuil, en tuinafval vinden. Om
de hondenbezitters tegemoet te
komen hebben we het plan opgepakt om een “geurtuin” te creëren
voor de honden. Hopelijk gaat er
ook gebruik van gemaakt worden,
maar vooral: geniet van de Plantweerd!
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REGENWATER IN UW TUIN IN PLAATS VAN IN HET RIOOL
Op het moment van schrijven is de tweede landelijke hittegolf van
2018 een feit. En behalve dat we deze zomer te maken hebben met
uitzonderlijk hoge temperaturen is het ook extreem droog. Het jaar
2018 hoort bij de droogste jaren ooit, waardoor officieel sprake is
van een tekort aan water in Nederland.
Door het veranderende klimaat zullen
extreem warme en droge periodes
vaker gaan voorkomen. Ook gaat
het vaker en harder regenen. Om
hier op voorbereid te zijn moeten
er allerlei aanpassingen worden gedaan, ook in onze stad. Hiervoor
staan niet alleen de gemeente en
het waterschap aan de lat. Ook bewoners kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door aanpassingen rond de woning en de tuin.
Afkoppelen regenwater van het
riool
Eén van de maatregelen die u zelf
als wijkbewoner kunt nemen is het
afkoppelen van regenwater van het
riool. Hierdoor komt het schone re-

genwater dat afstroomt van daken
niet in het riool en onnodig op de
zuivering terecht.
Het afkoppelen van het regenwater heeft veel voordelen. De regen
verdwijnt zodoende niet naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het
relatief schone regenwater gaat gewoon de grond in en komt ten goede aan het grondwater. Ook kunt u
een regenton gebruiken voor het
sproeien van de tuin. Afkoppeling
voorkomt verdroging en overbelasting van het rioolstelsel. Hierdoor is
er minder last van water op straat en
een kleinere kans op opborrelende
toiletten en putjes en/of stank. Bovendien wordt schoon water niet

WIJDEVENTER ZANDWEERD ZOEKT JONGEREN
VOOR HET JONGERENWIJKTEAM

WijDeventer heeft sinds een paar maanden een jongerenwijkteam.
Dit team wordt ondersteund door het wijkteam, de wijkmanager en
jongerenwerk van Raster welzijn. Op dit moment bestaat het jongerenwijkteam uit 4 leden in de leeftijd van 14-18 jaar.
Hiermee willen we jongeren laten participeren in de wijk Zandweerd. Het
idee is dat kinderen en jongeren ideeën kunnen indienen bij het jongerenwijkteam; op deze manier hoopt WijDeventer dat de drempel lager wordt
voor kinderen en jongeren om actief bezig te zijn met de wijk Zandweerd.
Verder praten de jongeren mee over de voortgang in de wijk.
Voor het jongerenwijkteam zijn we nog op zoek naar meer jongeren in de
leeftijd van 14-18 jaar die het leuk vinden om activiteiten te organiseren
en/of te ondersteunen voor andere doelgroepen in de wijk.
Wat wordt er van je verwacht:
• 8 keer per jaar een bijeenkomst bijwonen waar je gaat overleggen over
de activiteiten die er in de wijk georganiseerd worden.
• Het organiseren van het beste idee van de Zandweerd. Hier kunnen andere kinderen/jongeren ideeën presenteren. Dit gaat plaatsvinden in het
najaar van 2018.
• 1 à 2 keer per jaar organiseer je een activiteit in de wijk, bijvoorbeeld in
de zomervakantie.
Wat krijg je ervoor terug?
Natuurlijk heel veel lol en plezier samen; maar je leert ook nog eens hoe
je een activiteit/evenement organiseert; verder heb je bijeenkomsten met
andere mensen in de wijk en krijg je de mogelijkheid om de training Young
Leaders te volgen. Ook praat je mee over de plannen die de gemeente
Deventer heeft voor de Zandweerd.
Lijkt het je leuk of wil je meer informatie, neem dan contact op met jongerenwerker Melvin Dijkema: m.dijkema@rastergroep.nl, 06 42 63 51 08.

vermengd met vuil water en hoeft
dus niet schoon gemaakt te worden.
Het afkoppelen van regenwater kan
door de regenpijp los te koppelen
van het riool. Vervolgens sluit u het
aan op een infiltratievoorziening, al
dan niet in combinatie met een regenton. Een infiltratievoorziening
kan bovengronds (bijv. een waterloop, verdiept grasveld/wadi of
grindkoffer) of ondergronds (infiltratiekratten) worden aangebracht.
Met een bovengrondse voorziening
maakt u het water zichtbaar in de
tuin en bruikbaar voor vogels en
andere dieren! Wat de beste optie
is moet per geval worden bekeken.
Dit hangt af van het beschikbare oppervlakte en de functie van uw tuin.
Wij doen mee!
In de Zandweerd/Zwolsewijk is een
groep van tien regenwaterambassadeurs actief. Wij proberen onze buren enthousiast te maken om samen
met ons af te koppelen. Zo hebben
we ervaring met verschillende typen huizen in onze wijk; van oude
rijtjeshuizen tot nieuwe twee-onder-een-kapwoningen. We delen
graag onze kennis bij het bedenken
van een oplossing, het aanvragen
van de subsidie en het uitvoeren van
de ontkoppeling.
Doet u ook mee?
De gemeente Deventer ondersteunt
initiatieven van wijkbewoners en
geeft een afkoppelsubsidie. Heeft u
ook interesse, neem dan vooral contact op met een regenwaterambassadeur uit Zandweerd/Zwolsewijk
voor nader advies en begeleiding
via telefoonnummer: 06 14 64 09 74.
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT
(door Shanti Bouwman)

Het Deventer Schaapskudde Wol Project is het tweede seizoen
ingegaan. En hoe! We hebben 26 (25 witte en 1 bruine) vachten van
jaarlingen van de Deventer schaapskudde gesorteerd en gewassen.
Ook kregen we 5 bruine vachten van Zwartbles schapen uit Wilp, die
we ook hebben verwerkt. Met 30 vachten zijn we naar een kaarderij
in Duitsland gereden. En nu ligt er hele mooie gekaarde wol in de
opslag klaar voor de spindagen en voor de verkoop.

Kaarden en spinnen
Er zijn maar liefst 30 vachten gekaard en klaar om te spinnen of om
mee te vilten. De kaardvliezen zijn
PRACHTIG!!

Schapenscheerdag
Op woensdag 2 mei was het schapenscheren. Het was een fantastisch
mooie dag en we hebben met een kraam met alle producten die inmiddels
zijn gemaakt bij ArtoMondo bij de kudde gestaan. Er kwam de hele dag
publiek kijken en meegenieten.
We hebben voor en rond de kramen gesponnen en gebreid en heel veel
verteld over ons project.


Kaarderij.

De reis van het garens maken en vilten kan nu beginnen. Elke tweede
zondag van de maand komen we
samen om te spinnen. Vind je het
leuk om te spinnen, dan kunnen we
alle hulp goed gebruiken.



Spinnen tijdens schapenscheren.

Wol sorteren en wassen
Na de scheerdag volgde al snel het wol sorteren, wassen en kaarden. Er
kwamen veel mensen op onze oproepjes af die mee wilden helpen. Dat
was heel leuk en bijzonder om zo mee te maken. Met heel veel handen
werd het licht werk. En voor we er erg in hadden waren er 25 vachten gesorteerd en gewassen.


Spingroep.

Versterking
Wie komt onze spingroep versterken?
Laat het ons weten!
Shanti Bouwman
shantiseton@gmail.com
06 29 22 34 21
Maaike Hoijtink
maaikehoijtink@me.com
06 81 46 24 05
Volg ons ook op Facebook:
Deventer Schaapskudde Wol Project.


Wol sorteren buiten.

Gregor, Maaike en Shanti

ACTIVITEITEN AGENDA
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WSV DE IJSSEL,
KERSENSTRAAT 2
www.wsvdeijssel.nl
wsvdeijssel@home.nl

ACTIVITEITEN 2018-2019
Maandag
Conditietraining: 11.00-12.00
40+
Eten met de buren (Goed Eten):
17.30-19.30 uur
iedereen
Inloopavond: 19.30-21.30 uur
18+
Dartclinic (laatste ma.):19.30-21.30 u.
7+
Dinsdag
Soos: 13.30-16.00 uur
Hatha Yoga: 19.30-20.30

18+
18+

Woensdag
Knuffelen met de dieren:
14.00-14.30 + 15.00-15.30
KinderCrea (even wkn.): 14-16 u.
Happy Hour: 13.30-17.00 uur
Conditietraining/Loopsport
19.30-20.30 uur

0-12 jaar
3-12 jaar
iedereen
40+

Donderdag
Hatha Yoga: 11.00-12.00 uur
40+
Inloopmiddag: 14.00-17.00 uur
iedereen
Looptraining 19.00-20.00 uur
40+
Jokeren (1x per 14 dgn): 19.30-22.30
18+
Bingo (1x per 14 dgn): 20.00-22.30 u. 18+
Vrijdag
Crea ochtend: 09.45-12.00 uur
Koersbal: 13.30-16.00 uur
Klaverjassen (1x per 14 dgn) 20-23.30

ETEN MET DE BUREN IS VERDER GEGAAN
ONDER EEN NIEUWE NAAM: GOED ETEN
Maar het concept blijft hetzelfde:
Voor € 4,50 kunt u elke maandagavond om 18.00 uur een driegangen maaltijd nuttigen bij WSV de
IJssel aan de Kersenstraat 2.
Altijd vers en gezond eten, verantwoorde groenten en bijzondere gerechten. Iedereen die gezellig samen
met anderen een voedzame maaltijd wil eten is welkom. Ontmoeting
met en door buurtbewoners. Samen
eten is gezelliger dan alleen.
Na het eten is er een inloopavond
met ruimte voor darten, biljarten,
sjoelen, spelletjes doen of even naborrelen.
Opgave op de betreffende maandag voor 13.00 uur via 0570-617552
of via
GoedEtenWSVdeIJssel@outlook.com.

Dringende oproep!!
WSV de IJssel is voor alle activiteiten
die er dagelijks plaatsvinden dringend op zoek naar barmedewerkers.
Zowel voor overdag, ’s avonds maar
ook voor in het weekend. Zonder
barmedewerkers kunnen de activiteiten moeilijk draaien en we hebben nu te weinig mensen om alles
op te kunnen vangen.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar
nieuwe bestuursleden omdat het
huidige bestuur uit maar 3 personen
bestaat.
Als u/jij wat anders leuk vindt om te
doen: wees welkom!
Voor meer info kunt u altijd even
binnenlopen, een e-mail sturen naar
wsvdeijssel@home.nl of ’s middags
bellen met: 0570-617552.

SPEELTUINVERENIGING DE ZWOLSEWIJK,
(DE TULP) - ALBERT CUYPSTRAAT 11

18+
20+
18+

Onze vaste activiteiten:
Maandag: Bridge van 13.30 – 16.00 uur
Dinsdag: 	Jeugdmiddag en -avond o.l.v. Raster
Zaterdag
van 15.00 – 20.00 uur
Kinderbingo (laatste za.) 14-16.30 u. 4-12 jaar
Woensdag: Kidzclub van 14.30 – 16.30 uur
JAARLIJKS
Donderdag: Koersbal van 10.00 – 12.00 uur
SOD Deventer kaarten van 13.00 – 17.00 uur
Burendag		
Damessoos van 19.00 – 20.00 uur
zaterdag 22 september 2018
iedereen
Provinciaal Koersbaltoernooi		
Komende
Oktober 2018
koersballers

activiteiten 2018:
Vrijdag
19
oktober:
Dansavond		 Bingo
voor- en/of najaar
18+
Zaterdag 3 oktober:
Spooktocht
Sinterklaas		
Zondag 25 november: Sinterklaasmiddag
25 november 2018

0-15 jaar

Kinderkerstinstuif		
Voor info kunt u onze facebookpagina in de gaten
15 of 22 december 2018
4-12 jaar
 /speeltuin zwolsewijk of bekijk onze website:

houden.

http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com
NL-Doet		
vrijdag 15 maart 2019
12+
Palmpasen, 14 april 2019

6-12 jaar

Koersbaltoernooi Raster
april 2019

koersballers

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Buurtbemiddeling Deventer:
0570 - 605 385
Buitenspeeldag		
www.buurtbemiddelingdeventer.nl
woensdag 12 juni 2019
0-12 jaar

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

Dartwedstrijden		
Sociaal Team Zandweerd:
n.n.t.b. (in het weekend)

0570 -140 570

zandweerd@socialeteamsdeventer.nl

Politie: 112 (spoedgevallen)
0900 - 8844
www.politie.nl

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

Meldpunt Openbare Ruimte:
0570 - 140 570
www.deventer.nl/meldpunt

Dagelijks speeltuin
mei t/m september 10.00-20.00 uur		
oktober t/m april 10.00-17.00 uur 0-12 jaar
Het gebouw is van ma. t/m vrij. van
10.00-17.00 uur geopend.

