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ken instanties om de problemen die
er bij de bewoners leven te horen en
mogelijk op te lossen. Wijkmanager
Karin Sluiter, wijkopbouwwerker Thomas
Eikelboom en Bewonersvereniging
Zandweerd hebben om de tafel gezeten om de problematiek in kaart te
brengen. Hieruit is een aantal concrete acties voortgekomen.

T-SPLITSING
HONTHORSTSTRAAT
We wonen met zijn allen in een mooie gevarieerde wijk. Zandweerd heeft
niet alleen woonfuncties, maar heeft ook een breed aanbod aan speeltuinen, parken, sportvelden, winkels, scholen, zorgvoorzieningen, enzovoorts.
Een gevarieerde wijk is heel prettig,
maar het kan lastig zijn als belangen
uit verschillende voorzieningen lijken

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Draag jij de wijk een warm hart toe?
Bewonersvereniging Zandweerd is
op zoek naar mensen die het bestuur
komen versterken. Inzet en taken in
goed overleg. U kunt zich opgeven
via: bestuur@zandweerdnoord.nl.
Daarnaast is de vereniging op zoek
naar redactieleden voor Buurtnieuws.
Zo zoeken wij iemand die artikelen
kan schrijven over dingen die in de
wijk gebeuren. Daarnaast zoeken
we iemand die de binnengekomen
kopij kan controleren op schrijfstijl
en taalfouten. Ook hiervoor kunnen
mensen zich via bovenstaand e-mailadres opgeven.

te gaan botsen. Een voorbeeld hiervan zijn de zaken die spelen rond de
T-splitsing bij de Honthorststraat. In
dit relatief kleine gebied liggen veel
functies dicht bij elkaar. Naast een
aantal woningen zijn er ook de zorgvoorzieningen Philadelphia en de Tamarinde, een school, winkels, parkeergelegenheden en afvalcontainers. Het
is een uitdaging om ieders belangen
tot zijn recht te laten komen. Een nobele taak voor wijkteams, de bewonersvereniging, de gemeente en alle
andere betrokkenen.
Zo zijn er al geruime tijd gesprekken
gaande tussen bewoners en betrok-

Zo gaat Karin Sluiter zich samen met
de desbetreffende verkeersambtenaar
buigen over het verkeersplan in dit
gebied om te bekijken of de parkeerproblemen en de veiligheid kunnen
worden opgelost. Ook gaat ze in gesprek met Team Toezicht over de (parkeer)veiligheid en de uitstalling van
winkels. Er moet worden gekeken of
in dit kader de gemeentelijke regelgeving over “uitstallingen” kan worden aangepast. De Omgevingsdienst
wordt door Thomas Eikelboom ingeschakeld om geluidsmetingen te doen
met betrekking tot geluidsoverlast
van de koelinstallatie van de groentewinkel. Ook gaat Thomas Eikelboom
met Bram Damen van de “Deventer
Schoon Familie” in gesprek over alternatieve locatie textiel- en glasbakken
en over bijplaatsingen.
Karin Sluiter geeft aan dat bovenstaande acties – omdat ze hiervoor
andere mensen nodig heeft en soms
financiën – tijd kosten en ze vraagt tijd
en ruimte hiervoor.
Als zoveel partijen en zoveel belangen
meespelen is het belangrijk dat we
met elkaar blijven communiceren. Alleen dan kun je tot een oplossing komen. De eerste stappen zijn hiervoor
gezet.

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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KIJK OP DE WIJK: HANS BOOMKAMP
om mensen te interviewen over de
wijk. ‘Als er acties zijn in de wijk, zoals het opruimen van hondenpoep en
zwerfvuil, willen we als school graag
meedoen.’

waarbij de leerling uit
school niet meer naar
huis ging en daar ook
nooit meer is geweest. Dit na een zeer
ernstige mishandeling.

Voordat Hans directeur was van de
Cees Wilkeshuisschool, heeft hij 30
jaar op een basisschool in Diepenveen, de plaats waar hij woont, gewerkt.

Hans Boomkamp: ‘Het verdwijnen
van de sporthal is echt een aderlating
geweest voor de wijk. Voetbal is nu
goed geregeld, maar voor zaalsporten
moeten kinderen nu grote afstanden
afleggen.’

Hans heeft in de loop van de tijd veel
in de wijk zien veranderen. ‘Toen ik
hier aankwam, hoorde ik dat er veel
mensen waren die lang weg waren
maar die zijn teruggekeerd naar de
wijk. Er was een sterke sociale binding. Ik heb in de loop van de tijd
ook veel mensen zien komen die die

‘Mensen zijn altijd recht voor de raap,
zeggen precies waar het op staat.’

Na bijna 13 jaar stopt Hans Boomkamp op 1 augustus als directeur
van de Cees Wilkeshuisschool. Wij
vroegen hem wat zijn binding is met
de wijk, wat hem aan de wijk Zandweerd opvalt en naar zijn hoogteen dieptepunten.
‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat de
Cees Wilkeshuisschool een school is
in de wijk Zandweerd en mijn filosofie is dat het ook een school voor de
wijk Zandweerd is’. Om die reden is
de school betrokken bij verschillende
verenigingen in de wijk. Bij het ontstaan van de bewonersvereniging
heeft Hans bij diverse winkels gestaan

binding niet zo hadden. Dit gaf problemen in de wijk. Ik heb het gevoel
dat bepaalde mensen moeilijk werden
geaccepteerd in de wijk. Anderzijds
vervaagde de wijknorm zoals hij was.’
Hiermee bedoelt hij dat er in de Zandweerd veel problemen waren en zijn,
zoals parkeeroverlast, afval of geluidsoverlast, en dat het voor bewoners
soms moeilijk is om dit zelf op te lossen. ‘Wij zien dat de wijk aan het verpauperen is en dat er sociale onrust
is in de wijk. Er zijn veel dingen in de
wijk waar we op school mee te maken
krijgen.’
Hoogtepunten zijn de uitbouw van
het speellokaal en de prettige samenwerking met ouders. Dieptepunt is
het uithuisplaatsen van een leerling,

Mooi aan de wijk vindt hij dat mensen
vaak direct zijn. ‘Mensen zijn altijd
recht voor de raap, zeggen precies
waar het op staat.’ Wel geeft hij aan
dat hierdoor nogal eens ruzie ontstaat
tussen kinderen op school.
Wat hem het meest raakt, is dat er
steeds meer gezinnen in de wijk in armoede leven. ‘Kinderen kunnen soms
niet veilig opgroeien. Het raakt me als
kinderen niet gelukkig zijn en niet veilig
kunnen leven.’ Hij probeert die gezinnen
te helpen met leergeld of andere subsidies. Zo heeft hij wel eens gezinnen
aan een andere woning geholpen.
Het belang van het kind staat bij hem
altijd voorop.
Op het schoolplein spelen jongerenwerkers tijdens de grote pauzes met
kinderen mee. ‘Op die manier proberen we kinderen na schooltijd naar
plekken in de wijk, zoals speeltuinen,
te krijgen waar ze veilig kunnen spelen.’

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, Liesbeth Kappert
Opmaak en vormgeving:
Sandor Weijn | www.multi-graphic.nl
Oplage: 300 stuks
/zandweerdnoord
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STICHTING BUURTHUISKAMER BIJ DE HALTE
DE ZANDWEERD
ACTIVITEITEN
Dagelijks ontvangt Buurthuiskamer de Zandweerd veel verschillende mensen uit de hele regio. Iedereen is welkom, alles loopt hier door elkaar en
de mogelijkheden zijn eindeloos! Professionals van het wijkteam van HalteZ, vrijwilligers, buren, maar bijvoorbeeld ook mensen van de dagbesteding zijn hier te vinden. Het moet een broedplek zijn voor de buurt, waar
alles samenkomt en waar de krachten worden gebundeld! Vandaar ook
dat de koffie en thee staan altijd klaar staat en er hard gewerkt wordt om
een zo breed mogelijk activiteitenaanbod te organiseren.

Elke dag kun je ook gezellig mee
lunchen tussen 12.30 en 13.00
voor 2 euro! Vragen? Bel dan
naar: 06 364 474 07 of loop even
het wijkcentrum binnen.
Maandag
• Verwen je buur(t)! 9.00 tot 16.00
(Knutselen, complimenten geven,
klusjes doen en gezellig praten)
• Inloop Deventer 16.00 tot 20.00
(Gezellig samen koken en eten)
• Diamond Painting 18.30 tot 20.00
• Heb je een idee? Kom er dan
mee! (Activiteiten bespreken)
18.30 tot 20.00
Dinsdag
• Verwen je buur(t)! 9.00 tot 16.00
(Knutselen, complimenten geven,
klusjes doen en gezellig praten)
• Yoga
9.30 tot 10.30
• De inspiratieboom 9.30 tot 12.00
(Creatief aan de slag!)
• Kaarten maken 10.00 tot 12.00
• Neem mee hap
Vanaf 15.00
(Samen rijk eten Zandweerd)



Groepsfoto voor gebouw.

Bloemschikken, yoga, diamond painting en een zaterdagbootcamp van Bij
de Halte zijn zo maar wat voorbeelden. Sinds kort staan er een biljart- en
airhockeytafel in onze buurthuiskamer
waar uiteindelijk ook toernooien mee
zullen worden georganiseerd. De
beamer zal worden gebruikt voor
films, quizzen en voetbalwedstrijden.
Het initiatief ‘De Inspiratieboom’ zet
zich in voor verbinding en gesprek.
Deze wordt regelmatig van een nieuw
jasje voorzien, afhankelijk van het seizoen óf bijvoorbeeld een creatieve
uitspatting.
Ook aan de inwendige mens wordt
gedacht: Iedere werkdag om 12.30
uur kun je voor € 2,- aanschuiven voor
de lunch. Daarnaast is er met "Hap in
’t Bakkie" de mogelijkheid om dagverse maaltijden af te halen. Dit kan
op dinsdag en donderdag tussen
13.00 - 16.00 uur. Dit menu wordt

per maand samengesteld en is op de
website te vinden. De 3e donderdag
van de maand kun je bij "Samen uit
eten" aanschuiven om betaalbaar uit
eten te gaan.
Een nieuwe trots is onze brommobiel!
Heeft u afval dat naar het Recycleplein
moet, hulp nodig bij een kleine verhuizing of gewoon iets weg te brengen en geen vervoer? Onze regels
vind je op de website!
Bij de Halte en de Buurthuiskamer
zijn alle werkdagen geopend van 9.00
tot 16.00 uur. Met als toevoeging de
maandag van 09.00 tot 20.00 uur en
dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.
Dit alles en meer nog eens rustig nalezen? Dan kun je terecht op onze
gloednieuwe website: https://buurthuiskamerzandweerd.webnode.nl.
We hopen je gauw te zien voor een
praatje en een bak koffie of thee!

Zwolseweg 190A, 7412 AT Deventer
pr.buurthuiskamerzandweerd@gmail.com
 /BuurtHuiskamer Zandweerd

Telefoon: 06 364 474 07

Woensdag
• Verwen je buur(t)! 9.00 tot 16.00
(Knutselen, complimenten geven,
klusjes doen en gezellig praten)
• Bakworkshop 13.30 tot 16.00
Voor kinderen 4 t/m 8 jaar
Donderdag
• Ouderwets bakkie doen met de
buurt
9.00 tot 11.00
• Verwen je buur(t)! 9.00 tot 16.00
(Knutselen, complimenten geven,
klusjes doen en gezellig praten)
• De inspiratieboom 9.30 tot 12.00
(Creatief aan de slag!)
• Neem mee hap
Vanaf 15.00
(Samen rijk eten Zandweerd)
Vrijdag
• Verwen je buur(t)! 9.00 tot 16.00
(Knutselen, complimenten geven,
klusjes doen en gezellig praten)
• Vrijdagbuurtborrel 14.00 tot 16.00
Vrijdag 28 juni
• Ouder en kind gym
Georganiseerd door Bianca de Wildt.
De kletskous. www.dekletskous.com,
kletskousbianca@gmail.com
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FAMILIEDAG
‘DEVENTER OP
’T LEVEN’
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseren Rebecca van der Parren,
Wieger Boneschansker en Jan Maneschijn de familiedag genaamd
‘Deventer op ’t Leven’.
Tijdens dit sponsorevenement zullen er verschillende activiteiten
plaatsvinden met als doel geld
inzamelen voor KIKA en Stichting
Kenniscentrum Oncologie.

Er is die dag een fietstocht voor het
hele gezin (vertrek vanaf 10.00 uur,
kosten € 5) en twee mountainbike
tochten (vertrek vanaf 10.00 uur, kosten € 5) georganiseerd door Team
Deventer 3.0, www.girodikikanederland.nl/deventer-30, die de GirodiKiKa in Nederland gaan rijden.
Verder is er een kleedjesmarkt voor
de kinderen (opgeven vooraf, kosten € 2,50).
Motor Toering Klub IJsselrijders
1974 organiseert een motortoertocht. Voetbalvereniging D.V.V. Sallandia organiseert een jeugd voetbaltoernooi (10.30-15.15 uur) Verder
is er een darttoernooi in het clubhuis
van DSV Actief (opgeven vooraf, inschrijfgeld € 5, maximaal 75 deelnemers).
Jongerencentrum The Mall zorgt
voor verschillende activiteiten voor
kinderen. Er is o.a. een springkussen en kinderen kunnen zich laten
schminken. Verder vanaf 10.00 uur
tot 18.00 uur diverse artiesten.
Dit alles vindt plaats van 10.00 uur
tot 18.00 uur op Sportcomplex de
Zandweerd, Sportveldenlaan 1,
7412 AZ Deventer.
Voor meer informatie kijk op facebook: Deventer op ’t leven of e-mail:
deventeroptleven@outlook.com.
Wilt u dit evenement sponsoren?
Graag! Het bankrekening nr. is NL31RABO0124458742 t.n.v. St. Kenniscentrum Oncologie.

ZO GAAT HET IN DE PLANTWEERD
Het is koud en vochtig als we met de nodige tuingereedschappen de
Plantweerd inlopen om die morgen onkruid te wieden. We spreken af
dat we alle distels die zich in de tuin spontaan uitgezaaid hebben weghalen. Vooral op plekken waar wandelaars er last van kunnen hebben.
ken, de mooi gesnoeide vlinderstruiken, de bloeiende fruitbomen, de
keurig kortgeknipte lavendel struikjes
en de grote groepen blauwe druifjes
die overal in de tuin ons tegemoet lachen.

Wat ons als eerste opvalt, is dat er
weer veel afval overal in de tuin ligt.
Alles vinden we: blikjes, plastic, ondergoed, oude schoenen, planken,
stokken, groenafval, zelfs een volle
vuilniszak met afval en vooral hondenpoep. Ons humeur (dat door het gure
weer toch al niet zo goed is), zakt aardig naar sacherijnig . De Plantweerd
is geen vuilnisbelt, wij zijn ook geen
vuilopruimers, en houden wel van
honden maar stappen of grijpen niet
graag in zo’n dikke drol.
Ook praten we een beetje mopperig
over de hulp die niet komt om onze
mooie nieuwe borden "Plantweerd"
te plaatsen die in de winter door
Yolanda en Willemien gemaakt zijn.
Met een zak afval en een kruiwagen
vol uitgestoken distels lopen we door
de nu ook natte tuin. Wel genietend
van de vijver die er zo prachtig bij
ligt, de mooie gekleurde tulpjes, de
prachtig in bloei staande witte strui-

NIEUW GEPLAATSTE
NAAMBORDEN IN
DE PLANTWEERD
Dinsdag 7 mei 2019 hebben we met
behulp van mensen van Het Groenbedrijf mooie nieuwe naamborden in
de Plantweerd geplaatst.
Het oude bord dat er jaren heeft gehangen was door de kevers aangevreten en spontaan omgevallen. Zo gaat
dat in de natuur. We hopen dat deze
kleurrijke nieuwe borden weer jaren
de tuin zullen sieren.
De vrijwilligers van de Plantweerd

We zijn net het gereedschap aan het
verzamelen, en dan gebeurt er het
volgende: Er komt een dame aangelopen die ons aanspreekt, ons vertelt
dat ze zo geniet van de tuin, er regelmatig bewust een wandeling doorheen maakt, het een groene oase in
de Zandweerd vindt en dus ziet wat
we allemaal doen, hoe mooi de tulpjes en de druifjes bloeien, hoe de
fruitbomen in bloei staan en de vijver
zo mooi is geworden.
Ze vraagt of ze mee mag helpen, vertelt dat ze er geen verstand van heeft
maar heel graag veel wil leren. Het
stopte met regenen en de zon kwam
door de wolken om ons weer warm
maken.
Tot slot kunnen we vertellen dat we
er een hele leuke collega vrijwilliger
bij hebben en dat de nieuwe gekleurde borden met de naam van de tuin
geplaatst zijn. En ook hoe mooi een
aantal nieuwe vogelhuisjes door leerlingen van De Linde beschilderd aan
de bomen gehangen zijn.
Ga het bekijken.
Met een groene groet,
Vrijwilligers van de Plantweerd
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BEWONERSAVOND: ‘HOE VIND IK… EEN OPLOSSING?’
Op dinsdag 19 maart organiseerde Bewonersvereniging Zandweerd een
bewonersavond met als thema ‘Hoe vind ik… een oplossing?’. De avond
werd begeleid door opbouwwerker Thomas Eikelboom van Sociaal Team
Zandweerd.

De bewonersvereniging merkte dat
mensen vaak niet weten waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen
omtrent het samenleven in de wijk.
Om die reden startte de bewonersavond met een opsomming van de
professionals die werkzaam zijn in de
wijk. Hierbij werd niet alleen gedacht
aan de wijkmanager, de politie of de
opbouwwerker, maar ook aan bijvoorbeeld Buurtbemiddeling of de jeugdboa.
Naast dat mensen een beroep kunnen
doen op deze professionals, kunnen
mensen vaak ook zelf wat doen om
bijvoorbeeld meer contact te krijgen
met de buren of om ergernissen op te
lossen.
Om dit te illustreren, zijn er twee casussen behandeld. De eerste casus
ging om een gezin dat al langer in de
wijk woont, maar dat meer contact
zou willen met hun nieuwe buren. Dit
maakte veel los bij de aanwezige bezoekers. Het gesprek ging over normen en waarden als iemand nieuw in
de wijk komt wonen, maar ook over
het feit dat contact niet af te dwingen
is. Contact is een kwestie van geven
en nemen van aandacht en tijd. Mogelijkheid is om naar gemeenschappelijke interesses, zoals hobby’s of het
hebben van een hond, te zoeken om
contact te krijgen. Bij deze casus is het
mogelijk om veel zonder hulp van een
professional op te lossen.

PARK ZANDWEERD
In de vorige editie van Buurtnieuws
wordt in het artikel "Gesprek met de
wethouder over Park Zandweerd"
aangegeven dat de wethouder binnenkort met omwonenden in overleg
wil over de Rembrandtkade. De heer
Kolkman is inmiddels teruggetreden
als wethouder. De projectleider van
het project Park Zandweerd heeft in
februari aangegeven dat, doordat de
nieuwe wethouder zich nog zal moeten inwerken, het mogelijk nog even
kan duren voordat dit aan de orde
komt. Ze vraagt om ons begrip hiervoor.

De tweede casus ging over een buurman die vereenzaamt en hoe je deze
buur kan helpen. Vraag is in zo’n geval of iemand het isolement zelf wil
doorbreken of juist niet. Eerste reactie was om iemand erop attent te maken dat er verschillende activiteiten
in de wijk zijn waar iemand aan mee
kan doen. Als iemand zich daar ech-

ter niet gezien of gehoord voelt, is het
eenzaamheidsgevoel niet opgelost.
Anderzijds zijn buren bang om geclaimd te worden als ze op zo’n buurman afstappen. Een van de bezoekers
had een voorbeeld van iemand die
met het initiatief ‘Eten met de Buren’
helemaal is opgebloeid.
Verder kwam aan de orde dat de Bewonersvereniging nieuwe bewoners
graag een welkomstbrief zou willen
sturen, maar dat dat niet mag vanwege
de Europese privacywetgeving.

VERPLEEGHUISETAGES ST. JURRIËN OPGELEVERD
Op woensdag 20 maart was de officiële opening door waarnemend
burgemeester König van de nieuwe verpleeghuisetages in St. Jurriën.
Donderdag 21 maart was er een open dag, die door honderden mensen
is bezocht. Solis is blij dat mensen die intensieve zorg nodig hebben nu
op de Zandweerd kunnen blijven wonen.

 Mw. Van Sluijs, m.v.l.n.r. Mw. Rijsdijk, Dhr. König, Dhr. Smoorenburg,
Dhr. Heidema, Dhr. de Groot, Mw. Kurpershoek en (in stoel) Dhr. Westerweel.

Twee verdiepingen van St. Jurriën
zijn nu omgebouwd tot verpleeghuisetages (32 appartementen). Alle
bewoners krijgen een eigen appartement, met eigen sanitaire voorzieningen en een eigen keuken (met inductie kookplaat) en koelkast. Daarnaast
is er een gezamenlijke woonkeuken.
Uitgangspunt van Solis is dat alle
mensen een eigen appartement tot
hun beschikking hebben, maar dat er
wel een mogelijkheid is om elkaar te
ontmoeten als mensen dat willen. In
de gemeenschappelijke woonkeuken
– waar een huiselijke sfeer heerst –
kunnen bewoners samen koffie drinken, maar er kan ook gegeten worden, naar gelang de behoefte.
Op donderdag 21 maart was er de
gelegenheid om rond te kijken in
zowel de appartementen als de ge-

meenschappelijke ruimten van de
verpleeghuisetages. De reacties waren over het algemeen positief. Men
is blij dat mensen op de Zandweerd
kunnen blijven wonen als ze verpleeghuiszorg nodig hebben.
Vanaf 1 april zijn de eerste bewoners
in de verpleeghuisetages komen
wonen. Aanmelden kan via www.
zorggroepsolis.nl of via de Cliëntbemiddeling op telefoonnummer 0570
– 698 298.
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DE WIJK VOLGENS...
Sem (10 jaar) en Robin (8 jaar) Arends wonen
al hun hele leven met veel plezier in de wijk
Zandweerd-Noord. Ze wonen hier samen
met hun vader Hugo Arends, hun moeder
Suzanne Benne en hun poes Saartje. Sem zit
in groep 6 van de Panta rhei en Robin zit in
groep 5 van de Adwaita.
Sem en Robin spelen beide graag bij
de Montessorischool Oudaen. Daar is
een groot schoolplein waar ze kunnen
spelen en skaten en ‘daar heb je ook
duikelrekken. En een huisje waar je in
kunt spelen,’ aldus Robin.
Ook in de Bandenspeeltuin (Speeltuin
De Zandweerd) spelen ze graag. Sem:
‘Het is een heel grote speeltuin en er
is een hele grote hut. Je moet naar boven klimmen om bij de hut te komen.’
Ook zijn er allerlei ander speeltoestellen, zoals een glijbaan, een wipwap en
een pingpongtafel.
Leuk aan de wijk vinden ze dat er
speeltuinen dicht in de buurt zijn en
- bovenal - dat er heel veel kinderen
in de buurt wonen om mee te spelen.
De meeste kinderen kent Robin van

SEM EN ROBIN
ARENDS
de Adwaita. Ook spelen ze graag op
de grasvelden in de buurt. Robin: ‘Er
zijn veel grasvelden en dan kunnen we
lekker vrij spelen.’ Het zou helemaal
mooi zijn als er op een van de grasvelden goaltjes worden geplaatst, zodat
ze kunnen voetballen.
Verder vinden ze het fijn dat de Jumbo
in de straat is waar ze wonen. Van hun
ouders mogen ze af en toe een boodschapje doen bij de Jumbo.

Als ze iets voor de wijk mogen wensen, dan wensen ze een buitenspeeltuin met modder, zoals de avonturenspeelplaats met modder en zand aan
de overzijde van de IJssel. ‘Daar kun je
zwemmen en zo.’
Als ze groter zijn, zouden ze wel in
de wijk willen wonen. Sem zou in de
toekomst willen meehelpen met afval
opruimen: ‘Met zo’n grijper, daar houd
ik van!’.

DENK EN DOE MEE: STAP VOOR STAP VAN HET AARDGAS AF
Nederland gaat op termijn van het aardgas af. Ook in Deventer heeft
dit gevolgen voor hoe we koken, douchen en onze huizen verwarmen.
Het aardgasvrij maken van buurten is een hele operatie, waarvoor goed
onderzoek nodig is. Per buurt moet namelijk worden gekeken welke mogelijkheden er zijn. De leeftijd van de woningen is belangrijk, maar ook
welke andere energiebronnen er in de buurt zijn en wat er financieel en
technisch mogelijk is.
De gemeente is verantwoordelijk
voor dat onderzoek en heeft daar de
hulp van bewoners hard bij nodig.
Te beginnen in buurten en wijken
waar zich mooie en haalbare kansen
voor andere energiebronnen dan gas
voordoen.
Kans
In Deventer is Zandweerd zo’n wijk.
Hier is het gebruik van restwarmte uit
de rioolwaterzuiveringsinstallatie een
mogelijke alternatieve warmtebron
voor huizen. Om die warmte bij woningen te krijgen is een warmtenet
nodig. De gemeente, woningcorporaties en waterschap laten nu onderzoeken of dit in Zandweerd haalbaar
en betaalbaar is.
 Gebied binnen lijn geeft aan waar gesprek
De komende tijd wil de gemeente
en onderzoek gaan plaatsvinden (indicatie).

in gesprek met bewoners en bedrijven om samen een plan te maken
om stapsgewijs van het aardgas af te
gaan. In zo’n plan bekijken we wat de
alternatieven voor aardgas zijn, zoals het warmtenet. We bekijken hoe
huizen energiezuiniger gemaakt worden, bijvoorbeeld met (extra) vloeren muurisolatie. En hoe en wanneer
maatregelen haalbaar en betaalbaar
zijn. Gelukkig hebben we nog even de
tijd, maar met plannen maken kun je
niet vroeg genoeg beginnen.
Denk en doe mee
Nog voor de zomer willen we samen
met woningeigenaren van Zandweerd-Noord en Zandweerd-Zuid aan
de slag. Het gaat hier globaal om
het gebied binnen de zwarte lijn op
de kaart. Zij krijgen als eerste een uitnodiging in de bus om deel te nemen
aan die gesprekken.
Woningeigenaren in andere buurten
in Zandweerd en andere wijken worden op de hoogte gehouden via o.a.
de gemeentelijke informatiepagina in
de Deventer Post.

ACTIEF EN GASTVRIJ SPORTCLUB DEVENTER!

Sportclub Deventer is een actieve en gastvrije voetbalvereniging in de
wijk Zandweerd-Noord aan de Sportveldenlaan 28 in Deventer. Momenteel hebben wij circa 650 leden, bestaande uit ongeveer 500 jeugdleden
(waaronder inmiddels 100 meiden) en 150 senioren.
Onze mooie accommodatie is een warme thuishaven, waar jong en oud
met plezier voetbal kunnen bedrijven of aanschouwen!
Nieuw kunstgrasveld en
extra kleedkamers
Door de groei van de afgelopen jaren
zijn we continu bezig met ons mooie
sportcomplex, welke in 2014 overigens volledig vernieuwd is.
Begin 2019 heeft de gemeente positief gereageerd op ons plan een
nieuw kunstgrasveld en extra kleedkamers te realiseren, omdat zij net als wij
mensen in staat wil stellen te kunnen
sporten en te bewegen.
In samenwerking met de gemeente
Deventer streven we ernaar het extra
kunstgrasveld in september van dit
jaar klaar te hebben. Ook hopen we
dan gebruik te kunnen maken van ex-

VRIJWILLIGERSBORREL EN ALV
BEWONERSVERENIGING
ZANDWEERD
Op maandag 1 juli is de jaarlijkse
Vrijwilligersborrel en de Algemene Leden Vergadering (ALV) van
Bewonersvereniging Zandweerd.
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 haar 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.
De Vrijwilligersborrel en de ALV
vinden plaats op maandag 1 juli,
19.30 – 21.00 uur op de locatie Bij
de Halte, voormalig Corel, Zwolseweg 190A. Leden van de bewonersvereniging zijn allemaal van
harte welkom!

tra kleedkamers, zodat we het nieuwe
seizoen 2019/2020 goed kunnen starten en onze leden nog beter kunnen
faciliteren.
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heid nemen en een bijdrage leveren
aan de samenleving.
In het verlengde daarvan willen wij
ook graag onze accommodatie openstellen voor andersoortige activiteiten
op ons complex. Hierbij kan gedacht
worden aan een ontmoetingsplek
voor 65+’ers die bijvoorbeeld jeu de
boules willen spelen, een bingo willen
organiseren, willen handwerken of samen koffie willen drinken.
Wij zouden dan ook graag met wijkbewoners en/of -organisaties in contact komen die hier ideeën over hebben. Ook mensen die geïnteresseerd
zijn om in onze club als vrijwilliger
betrokken te worden, worden van
harte uitgenodigd zich te melden. Te
denken valt aan klussen, bardiensten,
begeleiden van activiteiten, maar ook
andere bijdragen zijn welkom.

Ook andere activiteiten mogelijk
Veel activiteiten zijn vanzelfsprekend
gerelateerd aan de voetbalsport,
maar daarnaast zijn er ook andere activiteiten mogelijk op ons Sportpark.
Wij stellen bijvoorbeeld onze faciliteiten ter beschikking aan BSO De Grassprietjes en Stichting Jongerennet,
een vluchtelingenorganisatie.
Bovendien zijn wij een werkplek voor
cliënten van JP van den Bent. Hiermee wil Sportclub Deventer haar
maatschappelijke verantwoordelijk-

Aanmelden van activiteiten of als potentieel vrijwilliger kan via e-mailadres:
secretariaat@sportclubdeventer.nl
Op 7 en 8 juni zal de 34e editie
plaatsvinden van het Frans Hemmelder Toernooi. Deze start op vrijdagavond (inmiddels volgens traditie)
met Moeder-Kind Wedstrijden van
onze jongste jeugd. Daarna is de
openingswedstrijd van het toernooi.
We nodigen wijkbewoners van harte
uit een kijkje te komen nemen.

4

3
1
2
 1. Clubhuis, 2. Huidig kunstgrasveld, 3. Locatie nieuw kunstgrasveld,
4. Pupillenveld.
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT NIEUWTJES
Spindagen winter en voorjaar 2019
Begin februari was de laatste Buurtnieuws uitgekomen. In
de tussentijd is er weer veel gebeurd. We zijn vanaf toen
een aantal keer bij elkaar gekomen om te spinnen bij Artomondo. En wat is er veel gesponnen! Tijdens de laatste
spindag in april lag de tafel helemaal vol met bollen. Op
deze dag hebben we ook enkele breipakketen samengesteld. Dit maakt het makkelijker om zelf iets te gaan breien
van de wol. Wij hebben afgewogen hoeveel wol je bijvoorbeeld nodig hebt voor een muts of een sjaal en zelfs voor
een trui is er een breipakketje gemaakt.

zitten spinnen en breien. En we hebben garens en producten verkocht bij de kraam.

Na de scheerdag hebben we 25 vachten mee naar huis genomen voor het wolsorteren. Op maandag 13 mei zijn we
gestart met wolsorteren. Op meerdere zondagen kwamen
we samen om met elkaar de vers geschoren vachten van
de kudde te sorteren, te wassen en voor te bereiden voor
het kaarden.

Breien, haken en weven
Op zondag 10 februari is een groepje begonnen met het
breien, haken en weven van producten van de garens. Er
zijn mutsen, babyslofjes, mandjes, zeepjes en onderzetters
gemaakt. Ook is er een prachtige sjaal gewoven, volledig
van wol (schering en inslag). Dat is een mooi resultaat.
De breiers hebben hier ook thuis aan gewerkt. En er liggen
nog veel ideeën voor producten op de plank.
Naast deze kleinere producten is er dit seizoen ook aan
een groot project, een visserstrui van wol van de Deventer
Schaapskudde, gewerkt. Dit was een heel geslaagd project. Inmiddels is deze trui af. Hij heeft gepronkt op de
scheerdag (6 mei) en op de Lentefair (30 mei) in Diepenveen.

Oproepje voor wol voorbereiders
In juni gaan we ook verder met wolsorteren. Met een groep
mensen gaan we dan aan de slag om alle vachten te sorteren en voor te bereiden voor een nieuw spinseizoen. Je
kunt je daarvoor opgeven! De data zijn: maandag 10 juni,
zondag 16, 23 en 30 juni. Lijkt het je leuk om mee te doen?
Laat het ons dan weten:
Shanti Bouwman
shantiseton@gmail.com
06-29223421

Start nieuw seizoen: scheerdag en wolsorteren
Op maandag 6 mei was de scheerdag van de Deventer
Schaapskudde. Op deze dag werden er 325 schapen geschoren. Wat een klus! Het schaapscheren duurde de hele
dag. Het was een leuke dag. We hebben met een groepje

Maaike Hoijtink
maaikehoijtink@me.com
06-81462405
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Vegetarisch koken is meer dan het vervangen van een gehaktbal door een groenteburger

AAN TAFEL IN DE ZANDWEERD

In Zandweerd zijn er verschillende eet-initiatieven. Vandaag zit ik aan tafel
met Cathy Verschoor van “(K)eet mee”. Cathy is natuurvoedingskundige
en samen met wijkgenoot en kookmaatje Shanti Bouwman kwam ze
erachter dat binnen het eet-tafel-aanbod in Zandweerd de vegetarische
keuken veelal ontbrak. Op 4 oktober 2018 besloten de dames daarom te
starten met “vega vrijdag”.
Iedere vrijdag staat er een heerlijk
vegetarisch biologisch afhaalmaal
op het menu van “(K)eetmee”. ‘Het
“geitenwollensokken” imago van de
vegetarische of veganistische keuken
is tegenwoordig wel verdwenen,’ zegt
Cathy. ‘Sterker nog, het is heel erg
trendy geworden. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat af en
toe zonder vlees, en biologisch eten
goed voor je is en ook voor het milieu.’
Vegetarisch koken is meer dan het
vervangen van de gehaktbal door een
groenteburger. ‘Lokale producten,
seizoen groenten, zo onbewerkt mogelijk en plantaardig, dat is natuurlijk

koken,’ zegt Cathy. Deze manier van
koken daagt haar uit om heel creatief
te zijn. Zo kreeg ze een keer “palmkool” van iemand. Ze kende het niet
en raakte geïnspireerd om er iets lekkers van te maken. Dat lukte en zo
werd de basis gelegd van creatief koken. ‘Iets maken van de ingrediënten
die je al in huis hebt is uitdagender
dan naar de winkel gaan en kopen wat
op het ingrediëntenlijstje staat.’ Cathy
heeft haar kennis over de alternatieve keuken opgedaan bij de “Groene
kookacademie”. Na jarenlange ervaring en experimenteren zou ze zich
inmiddels wel masterchef vegetarisch
en veganistisch koken mogen noemen.

(advertentie)

Kom ook gezellig meesporten bij:

(K)eet mee: https://www.keetmee.
wordpress.com,“Culinaire avonturen
in de achtertuin.”
Bestellen van maaltijden op “vega
vrijdag”: keetmee@gmail.com of via
“Thuisafgehaald.nl”, postcode 7412.
Andere eet-tafels in Zandweerd;
• Buurt - eet - tafel Zandweerd; elke
tweede en vierde donderdag van de
maand bij speeltuinvereniging “De
Zandweerd” aan de Van Reijdtstraat.
Aanmelden via:
eetmee@buurthuisdezandweerd.nl.

SPORTSCHOOL EDO ZEËN
Eigenaar Edo Zeën geeft al jaren les in Japanse krijgskunsten. Hij is een
gediplomeerd docent en aangesloten bij de Judo Bond.
Het is de enige officieel erkende sportbond van Nederland
voor de Japanse krijgskunsten judo, jiu-jitsu en aikido.
Iedereen die met Edo wil meesporten is vanaf 4 jaar
van harte welkom. Er is geen maximum leeftijd.
Jiu-jitsu en judo kan in allerlei opzichten een positieve
bijdrage leveren aan het algemeen welzijn. Het
versterkt onder andere het zelfvertrouwen en zijn/haar
uitstraling. Neem voor meer informatie contact op
met Edo of kijk op zijn website: www.edozeen.nl.

Voor de buurtbewoners die geen tijd
hebben om zich heel uitgebreid te
verdiepen in de vegetarische of veganistische keuken, of die geen zin hebben om te koken, is de “vega vrijdag“
een uitkomst. Cathy en Shanti maken
met plezier een maaltijd voor je. Wil
je dat ze op een andere dag voor jou
of voor je tafelgenoten koken? Informeer dan naar de mogelijkheden.
Wil je wel zelf creatief aan de slag
met de vegetarische keuken, dan kun
je bij “(K)eet mee” ook terecht voor
workshops. Lees haar culinaire blogs
op haar website. Ook zijn hier heerlijke recepten te vinden van maaltijden,
sauzen en toetjes die Cathy al eerder
heeft gekookt voor de ”vega vrijdag”,
voor de Groene Golf of voor andere
gelegenheden.

• Buurteten speeltuin WSV de IJssel;
elke maandag. Aanmelden via contactformulier www.wsvdeijssel.com.
judo

Sportschool Edo Zeën
M 06 53 78 70 16
Hacquartstraat 1, Deventer I edozeen@hotmail.com

jiu-jitsu

• Eten bij “Bij de Halte”: lunch elke
dag tussen 12.30 en 13.00 uur.
Diner: dinsdag en donderdag vanaf
15.00 uur.
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Scootrijders, welkom op de soos!

SCOOTMOBIELVERENIGING DE
DEVENTER STOKVISRIJDERS

OEFENEN MET HET
REIZEN IN HET OPENBAAR VERVOER!
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren
het één en ander veranderd. Voor
het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart
nodig of men moet een kaartje
kopen bij de kaartautomaat. We
merken dat het voor senioren soms
lastig is om hiermee om te gaan,
omdat ze niet weten hoe dit werkt.
Daarom organiseren we, in opdracht
van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel proefreisjes voor
senioren waarbij er onder begeleiding van OV-ambassadeurs geoefend kan worden met het reizen in
het openbaar vervoer.

Iedere maandagmiddag komen de Stokvisrijders naar St. Jurriën voor
koffie/thee en er valt vooral veel te kletsen over de activiteiten, het
weer en natuurlijk de scootmobielen. Scootrijders die (nog) niet lid zijn
van de vereniging, maar wel belangstelling hebben, zijn van harte welkom
om kennis te maken!
15 Jaar samen op weg!
Aan het eind van dit jaar bestaan de
Deventer Stokvisrijders 15 jaar. Er
worden al plannen gesmeed om dit
lustrum feestelijk te vieren.
Maar, zoals iedereen weet: feestjes
kosten geld. De vereniging heeft
maar een kleine portemonnee en is
daarom op zoek naar sponsoren.
Wie het leuk vindt om de jarigen een
financieel cadeautje te geven, kan
contact opnemen met de penningmeester Riekie v.d. Velde:
deventerstokvisrijders@gmail.com.

Voor informatie over de Scootmobielvereniging kunt u altijd terecht:
• op de website:
www.deventerstokvisrijders.nl
• op onze facebookpagina:
Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders
• per telefoon: voor algemene zaken
bij het secretariaat: 0570 – 618560,
voor informatie over de tochten bij
dhr. J. Burger: 06-33787265

De OV-ambassadeurs kiezen een traject waarbij u met zowel de trein als
met de bus reist. Op de stations krijgt
u duidelijk uitgelegd hoe u kunt inen uitchecken met uw OV-chipkaart
en hoe de kaartautomaat werkt. Ook
kunt u oefenen met het laden van
reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.
Wanneer zijn de proefreisjes?
De proefreisjes worden georganiseerd op 10 juli en 9 oktober. Deze
proefreisjes vinden in de middag
plaats vanuit Deventer. Na aanmelding ontvangt u de exacte opstapplaats en aanvangstijd.
Meenemen: eigen OV-chipkaart of
als u niet in bezit bent van een geldige OV-chipkaart kunt u een eenmalig kaartje kopen. Er wordt op eigen
kosten gereisd.
U kunt zich aanmelden voor deze
proefreisjes op:
www.ervaarhetov.nl/senioren of door
te bellen naar OV-ambassadeurs:
038-4540130.
We helpen u graag op weg!
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UITSTEKENDE SFEER BIJ OPSCHOONDAG
GROENSTROOK RECTORSWEERD

Bij de groenstrook aan de Rectorsweerd werd zaterdag 23 maart hard
gewerkt. Ruim 20 buurtbewoners van de Rectorsweerd, Rijsweerdsweg
en het begin van de Zandweerdsweg hebben hun krachten gebundeld en
gezamenlijk besloten het groene veld op te schonen en op te knappen. Er
werd hard gewerkt en de sfeer was uitstekend.
Initiatiefnemer Jeremy van de Rectorsweerd vertelt ons dat de groenstrook er al jaren redelijk verwaarloosd bij lag. Het wordt gebruikt als
hondenuitlaatplek, er is veel afval en
er zijn olifantenpaadjes. Met de opknapbeurt hoopt de buurt weer een
mooie groenstrook in de buurt te hebben die niet meer wordt gebruikt voor
hondenpoep en afvaldump.
Een belangrijke bijkomstigheid is het
buurtcontact. Met de gezamenlijke
voorbereidingen en deze klusdag zelf
is er veel onderling contact geweest
met de buurtgenoten. Kennismakingen
zijn verdiept en er zijn nieuwe kennissen opgedaan.
Er is wel heel wat tijd over heengegaan
voordat er “groen licht” werd gegeven voor het project. Jeremy vertelt
dat hij samen met andere buren alle
deuren in de buurt is langsgegaan om
de mening, ideeën en mogelijke inzet
van de buurtbewoners te peilen om
het groene stuk aan te pakken. Toen
er voldoende draagvlak was, werd er
met WijDeventer gepraat. Samen met
medewerker Sociaal Team Zandweerd
Thomas Eikelboom en Het Groenbedrijf is men tot een mooi plan gekomen. En dan is het eindelijk zover. Er

wordt gesnoeid, gespit en vele planten en struiken worden gepoot. Harry
van Het Groenbedrijf geeft vakkundige aanwijzingen en advies. En het resultaat mag er zijn.
De groenstrook ziet er na alle noeste
arbeid weer mooi opgeknapt uit. En
natuurlijk zijn ook oude buurtcontacten verdiept en nieuwe buurtcontacten
gelegd.

DEVENTERWIJZER GROEIT!
De website DeventerWijzer (www.deventerwijzer.nl) wordt door steeds meer inwoners
van gemeente Deventer gevonden. Met ruim
600 volgers op Facebook, in de maand maart ruim 13 duizend unieke
paginaweergaven en op ieder moment zo’n 200 activiteiten in de agenda,
kent de website een goede start.
DeventerWijzer werd in februari gelanceerd en vervangt de vroegere Wijkwinkels. De website is een enorme informatiebron voor inwoners en professionals. Je vindt er informatie over hoe wonen, welzijn, zorg, werk en
geldzaken in Deventer geregeld zijn én een rijk gevulde agenda met gezellige activiteiten in je eigen buurt. Professionals vinden op de website
gemakkelijk organisaties om naar door te verwijzen.
Nu steeds meer mensen de website weten te vinden, willen we de slogan
‘Goed gevonden’ nog meer inhoud geven. Ben je zelf actief in het sociaal
domein van Deventer of organiseer je een activiteit? Je kunt je aanmelden
via de website.
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FACTSHEET OVER
PSYCHOSOCIALE
GEZONDHEID
Eind april 2019 heeft GGD IJsselland de factsheet Psychosociale
gezondheid gepubliceerd. Hierin
staan onderzoeksgegevens over
de psychosociale gezondheid, suïcide (pogingen) en het taboe op
depressie in de regio IJsselland.
De factsheet is samengesteld vanuit
het project Zelfmoord? Praat erover!
op basis van cijfers van de GGD
en samenwerkingspartners. De gegevens geven inzicht in de situatie
in de regio en vormen een middel
voor gemeenten en andere partnerorganisaties om onderwerpen als
depressie en suïcide op de agenda
te zetten.
Panelonderzoek
15% van de volwassen inwoners
van de regio IJsselland zou het aan
niemand vertellen als hij of zij een
depressie had en ruim 10% vindt
een depressie geen echte ziekte.
Dit blijkt uit het panelonderzoek
dat GGD IJsselland in januari onder
2200 volwassenen heeft gedaan.
Deelnemers is gevraagd te reageren
op diverse stellingen.
Taboe doorbreken helpt
Psychosociale problemen, zoals depressie of suïcidale gedachten, hebben een grote impact op iemands
leven en zijn of haar omgeving. Het
kunnen delen van problemen en het
vinden van passende hulpverlening
is dan belangrijk. Er rust een taboe
op deze onderwerpen en daarom
is het erover praten vaak lastig. Het
taboe doorbreken is dan ook een
van de doelen van het project Zelfmoord? Praat erover! Met dit project
zijn de 11 gemeenten in de regio
IJsselland vorig jaar aangesloten bij
het landelijke Supranet-traject.
De factsheet Psychosociale gezondheid maakt duidelijk hoe groot de
problematiek in de regio IJsselland
is. Bovendien geven professionals in
de factsheet aan op welke manier zij
met onderwerpen als psychosociale gezondheid en suïcide te maken
hebben.
www.ggdijsselland.nl

MUZIEKTHEATERVOORSTELLING
OPLOSKOFFIE OVER SUÏCIDE
Een muziektheatervoorstelling met een heel persoonlijk tintje, dat is
de voorstelling Oploskoffie van Eva Nagel. Oploskoffie gaat over suïcide. 'Mijn zus is in 2001 uit het leven gestapt', vertelt Eva. 'Ik wil met
de voorstelling laten zien hoe het is als nabestaande, maar ook hoe het
is om op het randje van suïcide te wiebelen. Iedereen heeft weleens
momenten dat het heel zwaar is of dat je er dicht tegenaan zit en daar
praten mensen niet zo snel over.' Maandag 17 juni speelt Eva Nagel op
uitnodiging van GGD IJsselland de voorstelling Oploskoffie in Schouwburg Odeon in Zwolle, om 16.00 en om 19.30 uur. Mensen in de regio
IJsselland die zich betrokken voelen bij het thema suïcide zijn welkom
zich aan te melden.

Aanleiding voor Oploskoffie
Marianne, de zus van Eva, was 21 toen
ze besloot uit het leven te stappen.
'Ze had geen psychiatrisch verleden.
Naar de buitenwereld toe was het
een hele spontane meid, ze kon met
iedereen goed overweg. Maar op een
gegeven moment werd ze depressief.
Ze was zoekende naar wie ze was en
wat ze wilde, hoe ze haar leven vorm
moest geven. Dat was voor mij – en
voor velen denk ik – heel herkenbaar,
dus ik dacht niet dat het heel slecht
met haar ging. Ze is naar een psychiater geweest en die had ook niet
het idee dat ze echt suïcidaal was. Zo
leefde ze dus in twee werelden, wat
ook in mijn voorstelling naar voren
komt.'
Aanmelden
De voorstelling Oploskoffie speelt
Eva in Zwolle op maandag 17 juni
2019: één keer om 16.00 en één keer
om 19.30 uur. De voorstelling duurt

ongeveer een half uur met aansluitend een nagesprek. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via:
www.ggdijsselland.nl/oploskoffie
(vol=vol).

GESPREKKEN OVER KLIMAATVERANDERING
Ben jij bezorgd over klimaatverandering? Vraag je je af hoe je hier iets
aan kunt doen, zou je anderen daar graag makkelijker bij betrekken, het
gesprek aangaan? Wil jij jouw bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen
en een inspirerende transitie naar een klimaatneutraal Nederland? Maar
zie je soms door de bomen het bos niet meer.
Wees dan welkom bij de workshopreeks van KlimaatGesprekken. Binnenkort
start er ook een groep in Zandweerd. Met klimaatgesprekken maak je deel uit
van een groep mensen die elkaar helpen en inspireren om acties te vinden die
passen bij hun persoonlijke situatie en doelen, en om er samen op een uitnodigende manier mee bezig te zijn. Je kunt deelnemen zonder voorkennis en het
maakt niet uit of je nu veel of weinig doet om je klimaatimpact te verminderen.
Mensen delen vaak wel dat ze zich erin willen verdiepen
en erover willen uitwisselen en reflecteren. In een voorgesprekje en de eerste bijeenkomst kun je samen met je
groepsleden je eigen doel en wensen voor de workshops
bepalen.
Zie https://klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf/ voor meer info.
De eerste groep in Deventer start in de Zandweerd!
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EEN WARM BAD IN “ZELFREGIECENTRUM DEVENTER”

In het fraaie witte pand aan het begin van de Lange Zandstraat zit het
“Zelfregiecentrum Deventer”. En het witte pand is niet het enige dat opvalt. Eenmaal binnen tref je meteen de gemoedelijke sfeer van activiteiten
en gezelligheid, echt een warm bad midden in de wijk. Ik heb hier een
ontmoeting met Lisanne Goejer en Tamara Tump, de coördinatoren van
het “Zelfregiecentrum”.
Wat betekent dat eigenlijk, een "Zelfregiecentrum"? ‘Het is een open centrum dat wordt gedragen door bezoekers van het centrum. Iedereen draagt
zijn steentje bij aan de organisatie van
het centrum,’ aldus Tamara. ‘Een hulp
bij de afwas, schoffelen in de tuin of je
zet koffie en thee achter de bar. Iedereen is in de gelegenheid om te doen
wat bij je past, wat je leuk vindt, wat
je goed kan of juist graag wilt leren.’
Er zijn verschillende mooie ruimtes in
het pand: een naaiatelier, een creatieve ruimte, een teken- en schilderruimte, een keuken en een gezellige huiskamer. ‘En als het mooi weer

wordt, zitten we lekker buiten in de
tuin of gaan we met een groep aan
de wandel. ‘
Elke week staan er vaste activiteiten
gepland die aangevuld worden met
nieuwe initiatieven of incidentele activiteiten. Heb je zelf een goed idee
voor een activiteit? Meld je dan bij de

gastvrouw of -heer voor de mogelijkheden. Kom je alleen maar voor een
lekkere lunch of voor een kopje thee
dan kan dat natuurlijk ook. ‘Voor alle
bezoekers is het eerste kopje koffie
of thee gratis,’ vult Lisanne aan. Een
overzicht van alle activiteiten staat in
de onderstaande activiteitenkalender.
Het “Zelfregiecentrum Deventer” heette voorheen “De Zandloper” en is één
van de drie onderdelen van Vriendendiensten.
Wil je kennismaken met het "Zelfregiecentrum"? Loop dan eens naar
binnen gedurende de openingstijden
van maandag t/m donderdag tussen
08.30 en 16.00 uur. Lange Zandstaat
15, telefoonnummer 0570 - 612 515.
Heb je zelf een goed idee voor een
leuke activiteit? Bel dan datzelfde
nummer of stuur een e-mail naar:
info@vriendendienstendeventer.nl
t.n.v. Tamara of Lisanne.

ACTIVITEITENKALENDER ZELFREGIECENTRUM DEVENTER
Zelfregiecentrum Deventer is van maandag tot en met donderdag van
08:30 uur t/m 16:00 uur open. Je kunt dagelijks meedoen met verschillende werkzaamheden en/of activiteiten:
Keuken:
Elke ochtend wordt er een verse lunch
bereid. Je kunt meehelpen met boodschappen doen, broodjes maken, soep
of een warme maaltijd bereiden.
Tuin:
Elke dag kun je tuinonderhoud werk-

zaamheden verrichten in onze mooie
grote tuin, zoals: grasmaaien, schoffelen, onkruid wieden, vegen, e.d.
Huiskamer:
In de huiskamer is de hele dag vrije
inloop met koffie/thee, kranten/tijdschriften, spelletjes, een computer met

gratis internet en gratis Wifi.

Het eerste kopje koffie/thee is altijd
gratis en de gastvrouw/gastheer en/of
de coördinator verwelkomen je graag.
Binnen Zelfregiecentrum Deventer
worden er vele wekelijkse, vaste activiteiten georganiseerd, zoals creatieve activiteiten, naai-/handwerk
activiteiten e.a.:

Daarnaast vinden er regelmatig spontane en/of eenmalige activiteiten plaats, zoals: samen picknicken, wandelen,
fietsen, spelletjes spelen e.d. Iedereen met een wens/idee is welkom om deze samen met anderen te organiseren. Heb
je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de coördinator!
Mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen kunnen ook deelnemen aan ‘herstel en ontwikkeling’ gerelateerde
activiteiten en cursussen.
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DEVENTER ONDERZOEK
LAAT ZIEN WAT MENSEN
MET DEMENTIE ZELF
WILLEN
Praat niet over ons, maar met ons.
Dat is een van de aanbevelingen
van mensen met dementie aan
de samenleving. De aanbeveling
komt uit een recent onderzoek
dat onder 60 inwoners van Deventer gehouden is, in opdracht van
de gemeente Deventer en FIER&.
Student Toegepaste Psychologie
Melissa Heins vroeg 45 mensen
met dementie en 15 mantelzorgers over wat zij zelf willen om
mee te kunnen blijven doen aan
de samenleving. En waar zij behoefte aan hebben.
Van de ondervraagden heeft 78%
behoefte aan gezelschap en het
ontmoeten van mensen. Ook mantelzorgers geven aan (73%) dat zij
het belangrijk vinden dat hun naaste
niet vereenzaamt en sociale contacten heeft. Van de ondervraagden wil
60% activiteiten doen die bij hun
hobby of talent passen en 42% wil
mee blijven doen in hun omgeving,
29% geeft specifiek aan iets voor
een ander te willen betekenen. Een
derde van de mensen met dementie
geeft aan vrijwilligerswerk te willen
doen, mits het aansluit bij de eigen
talenten en interesses.
Zo ‘gewoon’ mogelijk meedoen
Projectleider Lia van Nimwegen van
FIER& is blij met het onderzoek. ‘De
uitkomsten bevestigen het belang
dat mensen met dementie in Deventer zoveel mogelijk meedoen met
de bestaande verenigingen, initiatieven of organisaties. Als vrijwilliger
of als deelnemer.’

EEN GOED IDEE VOOR ONZE WIJK?
Deze containertuintjes staan in Rotterdam en zijn ontworpen door Henk Jan
Boom. Ze gaan het illegaal plaatsen
van afval tegen én het fleurt de boel
flink op. De straat wordt er niet alleen
mooier van, maar de tuintjes vangen
ook overtollig water op. Verder hoeft
de gemeente minder illegaal gedumpt afval op te halen, dus scheelt
het uiteindelijk ook nog geld.

HUURDERSBELANGENVERENIGINGEN IN
ZANDWEERD HEBBEN “HART VOOR DE WIJK”
We zijn op bezoek bij Hetty Odenthal. Zij vertegenwoordigt sinds kort
onze wijk als lid van het Bewoners Adviesorgaan Rentree, oftewel het
BAR. ‘Het BAR is een prettige club mensen met veel kennis en ervaring
over de buurten en ze hebben allemaal “hart voor de wijk”,’ aldus Hetty.

Het is belangrijk dat er aandacht
wordt besteed aan belangen die
huurders hebben en dat maatregelen
en beleid van woningcorporaties worden getoetst. Dit is zelfs bij wet verplicht. Om overleg tussen huurders en
woningbouwcorporatie goed te organiseren zijn er huurdersoverleg-stichtingen en -verenigingen in het leven
geroepen. Ook in de Zandweerd
hebben de grote woningcorporaties
actieve huurdersorganen. Zo heeft
Woonbedrijf Ieder1 een vereniging
die “Huurderbij1” heet. Bij corporatie Eigen Bouw is de huurders belangen vereniging op dit moment niet
actief. Bij woningcorporatie Rentree
is door een groep bewoners het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR)
opgericht. Dit is de zogenaamde
“ondernemingsraad” van huurders.
Het BAR is gesprekspartner voor de
directeur-bestuurder over het beleid
en de maatregelen van Rentree. Het
BAR geeft gevraagd en ongevraagd
advies. Zo wordt het BAR betrokken bij de jaarlijkse huurverhogingen,
klachten-reglementen en jaarverslagen. Op dit moment staan er belangrijke dingen op de agenda, zoals
de overgang van gas naar elektrisch.
De inbreng van huurdersbelangen is
daarbij erg belangrijk.
‘Er wordt goed naar ons geluisterd,’
zegt Hetty, ‘Voorstellen van de corporatie worden aan ons voorgelegd en
zorgvuldig met ons besproken. Dat
geeft een goed gevoel. Ook zijn er
huurders die een beroep op het BAR
doen. Zo vroeg een huurder ons onlangs hoe het zat met het onderhoud
van de ventilatiesystemen. Het bleek

dat deze elke 2 jaar zouden moeten
worden nagekeken. In de praktijk gebeurde dit niet. Rentree is vervolgens
meteen met een onderzoek gestart.’
Deelnemen aan het BAR is voor Hetty
een goede manier om de wijk Zandweerd goed te leren kennen. Je komt
in aanraking met de vele goede initiatieven in de wijk zoals het Sociaal
Team, Bij de Halte, WijDeventer en
Bewonersvereniging Zandweerd, om
er maar een paar te noemen. Maar
ook kom je in aanraking met zaken
waar je normaal niet zo gauw mee te
maken hebt. Zo is ze bijvoorbeeld op
de hoogte van woonwetten, de woonvisie van de gemeente Deventer en
dergelijke. ‘Dat pak je toch mooi weer
mee’.

Waar is het BAR te vinden?
Het BAR wil huurders in de nabije
toekomst actiever bij belangrijke beleidszaken betrekken. Ze hebben
bijvoorbeeld het voornemen om bijeenkomsten te organiseren over belangrijke thema’s die de huurders aangaan. Dus let op de berichten.
Wil je meer weten over het BAR?
Kijk dan op hun website https://rentree-www.prd.riviumba.com/huren/
bar/ Wil je meer info? Mail dan het
BAR op e-mail bar.deventer@live.nl.
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INSPIRERENDE THEATERCOLLEGES
IN DE BIBLIOTHEEK
Geïnspireerd door DWDD University organiseert de Bibliotheek Deventer
inspirerende Theatercolleges. Het theater in de bibliotheek aan de Stromarkt wordt de collegezaal, waar deskundigen hun kennis en ideeën
delen. De sprekers doen dat bevlogen, interactief en met humor, voor
iedereen. Of je nu piepjong bent of stokoud of iets er tussenin.
Waar ligt jouw grens?
De ervaringen van Jamie Trenité in de
topsport als tennisser, met extreme
sporten als presentator van "Jules Unlimited" en als deelnemer van "Wie is
de Mol" vormen een leidraad in het
college. 'Ik verwacht niet dat iedereen
daarna boven een ravijn gaat hangen,
maar ik laat zien én ervaren dat er weinig voor nodig is om een mens wakker

te schudden en fanatiek te maken.'
Saai gaat het in elk geval niet worden. Het college van Jamie gaat over
sport en een gezonde leefstijl. 'Gezond leven is best moeilijk. Het is gemakkelijker om een hamburger te halen en een avondje Fifa te spelen op
de Playstation, dan een potje voetbal
op een veldje te organiseren. Maar je
krijgt geen tweede kans voor je lijf.'
Het college gaat ook over sport als
onmisbaar element in de maatschappij. 'Sport verbindt. Het maakt niet uit
wie of wat je bent, zodra er een bal is,
is alleen het spel belangrijk. De bal is
de mooiste uitvinding van de mens.
Er is nog nooit iets slechts uit voortgekomen.'
Verwacht geen rustig avondje achteroverleunen in het theater. Het wordt
een avond over grenzen aanvaarden
of grenzen verleggen, een gezonde
leefstijl en adrenaline.
Wanneer?
Dinsdag 2 juli, 19.00 – 20.30 uur. Dit
college is geschikt voor alle leeftijden.

BIJ DE HALTE WINT
DE AB HARREWIJN
PRIJS!
Door het bieden van een plek in
de wijk waar buurt, bedrijfsleven
en zorg samenkomen, bundelt Bij
de Halte krachten. Deventer is
een Hanzestad en was lid van het
Hanzeverbond, van oorsprong
een samenwerkingsorganisatie.
De huidige maatschappelijke
uitdagingen vragen opnieuw om
een samenwerkingsverbond. Dit
nieuwe verbond is een plek waar
zorg, aandacht, business en initiatieven van onze buren samenkomen, maar ook participatie,
sociaal en duurzaam ondernemen
en Social Return On Investment
(SROI).
Uit het juryrapport: 'De jury heeft
grote waardering voor de wijze waarop Bij de Halte een veelheid aan
activiteiten bij elkaar brengt. Het is
een huiskamer voor de buurt, maar
zzp’ers vinden er ook een werkplek.
Wie werk of zorg zoekt, wordt er op
het juiste spoor gezet. Door ruimtes te verhuren verwerft men eigen
inkomsten. Het eindresultaat is een
bijzondere samenwerking waarin
aandacht voor elkaar centraal staat.'
Reactie van Bij de Halte: ‘We zijn zo
ongelooflijk trots dat wij deze prijs
gewonnen hebben.’

BIBLIOTHEEK DEVENTER OP BEZOEK IN ITALIË

Kim Willemsen won in oktober 2018 de tekenwedstrijd op Opa en Oma-dag in de Bibliotheek Deventer. De
prijs was een reis naar Italië. Op zondag 5 mei vertrok ze voor een onvergetelijke reis, mét een enthousiaste
delegatie van de bibliotheek.
Het reisgezelschap bestond uit Kim en haar vader Dennis, Charles Lansdorp (initiatiefnemer) en een delegatie van de Bibliotheek Deventer.
Het is niet voor niks dat de reis naar Italië voerde. In Italië is Festa Dei
Nonni (feest van opa en oma) een officiële feestdag. In Italië spelen
grootouders van oudsher een belangrijke rol binnen de familie en op
Festa Dei Nonni zetten Italiaanse bambini hun oma en opa in het zonnetje.
Levenswijsheden doorgeven
In 2018 werd de 5e Opa en Oma-dag in de bibliotheek gevierd. De bibliotheek wil met het project de aandacht vestigen op de band tussen
grootouders en hun kleinkinderen en wil het doorgeven van levensverhalen en levenswijsheden van generatie op generatie stimuleren. Ieder
jaar hoort daar een wedstrijd bij voor kinderen. Honderden leerlingen  v.l.n.r.: Ojon van Strijland, Agnes Schimmeluit het basisonderwijs in Deventer tekenen een mooi verhaal over hun penninck, Marieke Rienstra, Kim en haar vader
Dennis Willemsen.
grootouders. Kim won met haar tekening de reis naar Italië.

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

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

ACTIVITEITEN 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+
Woensdag
Knuffelen met de dieren:
14.00-14.30 + 15.00-15.30 uur
0-12 jaar
KinderCrea 14.00-16.00 uur
3-12 jaar
Happy Hour: 13.30-17.00 uur
iedereen
Power wandelen: 19.30-20.30 uur
40+
Donderdag
Inloopmiddag: 14.00-15.00 uur
iedereen
Dynamite (dansgroep) 15.00-17.30 6-16 jaar
Dagelijks speeltuin
mei t/m september 10.00-20.00 uur
oktober t/m april 10.00-17.00 uur 0-12 jaar

De genoemde activiteiten lopen nog tot 12
juli. Behalve de woensdag: knuffelen met
de dieren, kindercrea en inloop op donderdagmiddag gaan DE HELE ZOMER door!
De activiteiten starten begin september
weer.
Extra aandachtspunt: woensdag 12 juni
is de landelijke Buitenspeeldag van Jantje
Beton en Nickelodeon. WSV de IJssel doet
die dag ook mee, van 14.00-17.00 uur.

JAARLIJKS
iedereen

Provinciaal Koersbaltoernooi
n.n.t.b. in oktober 2019
koersballers
Dansavond
n.n.t.b. (in het weekend)

18+

Sinterklaas
1 december 2019

0-15 jaar

Kinderkerstinstuif
21 december 2019

4-12 jaar

Buitenspeeldag
woensdag 12 juni 2019

0-12 jaar

Dartwedstrijden
n.n.t.b. (in het weekend)

Onze vaste activiteiten:
Maandag:
Bridge van 13.30 – 16.00 uur
Dinsdag:

Koken (o.l.v. Raster i.s.m. WSV De Zwolsewijk) 16.00 – 18.00 uur
Inloop en activiteiten (o.l.v. Raster i.s.m. WSV De Zwolsewijk)
18.00 – 20.00 uur.
Leeftijd: 12-15 jaar (jongeren boven die leeftijd zijn ook welkom
in de rol van vrijwilliger, dus betrokken bij de organisatie en bij
het meehelpen.)

Woensdag: Kidzclub o.l.v. Carolien Draaisma 14.00 – 16.00 uur
Donderdag: Koersbal van 10.00 – 12.00 uur
SOD Deventer kaarten van 13.00 – 17.00 uur
Damessoos van 19.00 – 20.00 uur
Komende activiteiten 2019:
9 JUNI
PINKSTERKROONFEEST 13.00 –18.00 uur (spelletjes,
springkussens, muziek, suikerspin, popcorn, hapje en drankje)
12 JUNI
BUITENSPEELDAG 14.00 – 17.00 uur (samen met WSV De IJssel)
28 JUNI
KINDERDISCO 18.00 – 20.00 uur
3 JULI
AFSLUITMIDDAG KIDZCLUB
Voor info kunt u onze facebookpagina in de gaten houden.
 /speeltuin zwolsewijk of bekijk onze website:
http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com

Het gebouw is van ma. t/m vrij. van
10.00-17.00 uur geopend.

Burendag
zaterdag 28 september 2019

Houd onze Facebookpagina in de gaten, want hier
vermelden we o.a. thema's tijdens de kidzclub op woensdagmiddag en de overige kinderactiviteiten.

Noteer alvast in je agenda:

BURENDAG OP DE ZANDWEERD
Op zaterdag 28 september is het Burendag. Natuurlijk is er dan weer van
alles te doen in de wijk Zandweerd. We zijn nu nog in de voorbereidende
fase, maar de bedoeling is dat er op vier locaties in de wijk, nl. Speeltuin
de IJssel, Speeltuin De Tulp, Speeltuin De Zandweerd en Bij de Halte (Huize Corel), verschillende activiteiten worden georganiseerd voor jong en
oud.
In tegenstelling tot vorige jaren is er dit jaar geen
thema, maar zijn er op elke locatie activiteiten die
het best bij die organisatie passen. En natuurlijk
rijdt er weer een paardentram tussen de vier locaties in de wijk, zodat het makkelijk is om alle locaties te bezoeken. Nadere informatie volgt nog.
Schrijf deze datum dus alvast op in de agenda!

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

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

Sociaal Team Zandweerd:
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:
140 570
www.deventer.nl/meldpunt

