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Het kan u niet ontgaan zijn. In Groningen gaat de
gaskraan dicht en Nederlandse huizen moeten op
termijn zonder aardgas. Het is één van de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de
aarde tegen te gaan. In Zandweerd gaan we daar
ook het nodige van merken.
De gemeente is al druk bezig met plannen om in 2030
zonder aardgas te kunnen wonen en werken. En een
gebied in de wijk Zandweerd is daarbij uitgekozen als
eerste buurt. In onze wijk is namelijk een mooie mogelijkheid om warmte te gebruiken van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Roland Holstlaan. Als de plannen
doorgaan, ligt er over een aantal jaar een zogenaamd
warmtenet in de wijk, waar huizen op kunnen worden
aangesloten.
Om alle huiseigenaren binnen het plangebied hierover
te informeren organiseerde de gemeente samen met
Buurkracht een informatieavond op maandag 7 oktober jl. Op deze drukbezochte avond vertelden vertegenwoordigers van de gemeente, Deventer Energie en
Buurkracht hoe zo’n warmtenet werkt, wat de gevolgen
zijn voor de buurt als dit net wordt
aangelegd en hoe we alles zo goed
en betaalbaar mogelijk kunnen houden.
Buurkracht is een onafhankelijke organisatie die de buurt gaat helpen in
dit proces. Want 2030 klinkt ver weg,
maar als we nu starten kunnen we iedereen in het plangebied goed infor- we met ongeveer 25 buurtbewoners Uiteraard waren er op de avond ook
meren en kan iedereen op tijd maat- verder gaan. Deze groep gaat de ko- veel vragen. Op de site buurkracht.nl/
mende tijd de buurt ook verder in- zandweerd komen binnenkort de antregelen nemen.
formeren. Voor huurders in de buurt woorden op die vragen te staan. U
ligt het wat anders; zij worden op de kunt daar lezen wat de ontwikkelingen
Wat gaat er nu gebeuren?
Buurkracht gaat met buurtgenoten hoogte gehouden door de woning- zijn de komende tijd en u kunt zich
daar ook aanmelden.
een plan maken dat we in de zomer van coöperatie of huiseigenaar.
2020 aanbieden aan de gemeente. In
dat plan staat hoe huiseigenaren van
het plangebied overschakelen van het
gasnet op het warmtenet. Daarvoor
werden maandag 7 oktober jl. buurtMeldt u zich dan aan via: http://www.zandweerdnoord.nl/buurtnieuws
bewoners gevraagd om mee te denken.
en ontvang Buurtnieuws vier keer per jaar geheel GRATIS!
Daar is positief op gereageerd, zodat

BEWONERSAVOND OVER
AARDGASVRIJ ZANDWEERD

WILT U BUURTNIEUWS OOK GRATIS
THUIS ONTVANGEN?

2

KIJK OP DE WIJK: JAN

ACKERSTAFF

“Meer bewegen maakt je zekerder,
geeft je kracht, zodat je je zelfstandigheid
kunt behouden.”
We spreken met Jan bij zijn ‘thuisbasis’ WSV de IJssel. Bescheiden als hij
is, stelt hij ook meteen Harry Visser voor, die ook nauw betrokken is bij
de activiteiten van WSV de IJssel. “Ik doe het niet alleen hoor”, zegt Jan
meteen, “we zijn een team en Harry, Anton en Antoinette horen daar ook
bij.”
Jan woont al 40 jaar op de Zandweerd
en heeft in die jaren een heel groot
netwerk opgebouwd. Dat verbaast
mij helemaal niet, want Jans positieve
uitstraling en enthousiasme werken
zo aanstekelijk dat ik me goed kan
voorstellen dat buurtbewoners zich
graag bij de activiteiten aansluiten.

Na zijn pensionering was hij nog niet
meteen actief bij de WSV. Nadat Jan
was hersteld van een hartaandoening
werd hij zich ernstig bewust van het
belang van goed bewegen. Dat werd
de stimulans voor hem om zelf meer
te gaan bewegen en ook bewegingsactiviteiten op te zetten voor 50+’ers.

Gedurende zijn werkzame leven was
Jan bouwkundige bij een bouwbedrijf.
Het toeval wil dat zijn bouwbedrijf
ook WSV de IJssel heeft gebouwd.
Dat was ver voor de tijd dat hij actief werd bij de WSV, dus er is “geen
sprake van belangenverstrengeling”.

Harry heeft in zijn vorige woonplaats
veel ervaring opgedaan met sport en
mensen met een beperking. Toen Jan
een oproep had gedaan bij de VCD
was de samenwerking snel een feit.
Met Harry’s kennis van sport en beweging en Jans organisatietalent zijn ze
een goede match.
Het nieuwe cursusseizoen is net begonnen en Jan toont mij een indrukwekkend aantal inspirerende activiteiten. De conditietraining voor 50+’ers
kent al een flink aantal succesvolle seizoenen. Door het enthousiasme van
de deelnemers en mond-tot-mondreclame hebben we steeds een grote actieve groep 50+’ers die hieraan
deelnemen. ‘Powerwandelen’ en ‘Weerbaarheidstraining’ zijn nieuw op de
agenda. “De mensen die hier komen
bewegen bloeien op” zegt Harry.
“Het gaat hier niet om spierballen
maar om het stimuleren van gezond

gedrag. Samen lopen, samen trainen
zorgt voor verbinding en voorkomt
dat mensen in een isolement raken,”
vult hij aan.
De gemeente Deventer heeft onlangs
subsidie verstrekt ten behoeve van de
activiteiten, zodat ze ook (weer) toegankelijk zijn voor mensen met een
kleine beurs.
Meer informatie over de activiteiten
op de achterpagina in deze uitgave
van Buurtnieuws of bij WSV de IJssel,
Kersenstraat 2 of via e-mail:
wsvdeijssel@home.nl.

COLOFON

Buurtnieuws is een uitgave van
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GESPREK MET WETHOUDER ROB DE GEEST
OVER DE TUINEN VAN ZANDWEERD
Van 8 augustus tot en met 18 september lag het bestemmingsplan voor
de Tuinen van Zandweerd ter inzage. Bewonersvereniging Zandweerd
had naar aanleiding van dit bestemmingsplan op donderdag 5 september
een gesprek met wethouder Rob de Geest en projectleider Willemien
Berkers over de Tuinen van Zandweerd.
Bewonersvereniging Zandweerd heeft
in dit gesprek een aantal vragen gesteld aan de huidige wethouder. Dit
gesprek volgt op een gesprek op 31
oktober 2018 met de vorige wethouder Jan Jaap Kolkman.
Verkeer
Allereerst is er gesproken over de verkeersafwikkeling aan de Rembrandtkade. De bewonersvereniging verwacht dat het aantal voertuigen over
de Rembrandtkade c.q. de weg langs
de IJssel procentueel meer wordt dan
in het bestemmingsplan staat aangegeven. Er wordt op de Rembrandtkade regelmatig te hard gereden en met
name in de bocht ontstaan onveilige
situaties. Hoewel de Rembrandtkade
geen onderdeel is van het project De
Tuinen van Zandweerd en buiten het
bestemmingsplan ligt, heeft de gemeente wel toegezegd dat er een gesprek komt met de verkeerskundige
om de situatie te bespreken en samen
te kijken naar een verkeerstelling.

staat standaard een termijn wanneer
de bouw gestart moet zijn. Er wordt
nog nagevraagd of het ook mogelijk
is om de termijn van de bouw in de
omgevingsvergunning te regelen.
Overigens stelt de gemeente wel eisen in het kader van veiligheid en om
de overlast tijdens de bouw zoveel
mogelijk te beperken.
Sluisje Brederodelaan
Ook is er gesproken over het sluisje
tussen Brederodelaan 25 en 27. De
vorige wethouder had al toegezegd
dat dit sluisje blijft staan. Er wordt
straks gekeken hoe het sluisje functioneert als de nieuwe woningen bij het
sluisje zijn gebouwd en de openbare
ruimte is ingericht.

druk op het gedeelte van de Joost van
den Vondellaan tussen de Frans van
Mierisstraat en de Brederodelaan (de
Bewonersvereniging stelt voor hier
een parkeerverbod in te stellen) en de
verlichting van de paden tussen de tegels (de clusters van woonkavels).
De gemeente heeft aangegeven dat
de verkeerskundige in overleg gaat
met omwonenden om de parkeersituatie te onderzoeken en dat het definitief ontwerp van de technische tekeningen voor het bouw- en woonrijp
maken met de bewonersvereniging
besproken worden.
Overigens zijn enkele leden van het
projectteam van de gemeente na het
gesprek met de wethouder ook nog
de wijk in geweest om met bewoners te spreken. Hier is onder andere
gesproken over handhaving van de
groenstrook achter de Brederodelaan en de mogelijke aanwezigheid
van steenmarternesten in het groen
rondom de sportvelden. De bewo-

De bewonersvereniging heeft hierover ook een zienswijze ingediend.
Tankstation
Gevraagd is naar de milieucirkel rondom tankstation De Croon. Het tankstation ligt buiten het plangebied.
De hindercirkels liggen gedeeltelijk
in het plangebied. Volgens de richtlijn ‘Bedrijven en milieuzonering’ behoort een tankstation zonder LPG tot
de milieucategorie 2. Hier hoort een
richtafstand bij van 30 meter voor een
woongebied. Toekomstige woningen
dienen dan ook op een afstand van 30
meter te liggen.
Bouwactiviteiten
Verder heeft de bewonersvereniging gevraagd of de termijn van de
bouwactiviteiten in het bestemmingsplan kan worden geregeld. Dit om extreem langdurige uitloop van bouwactiviteiten tegen te gaan. Dit kan niet
in het bestemmingsplan worden geregeld. In de omgevingsvergunning



De Rembrandtkade.

Verlichting sportvelden
Verder is er gesproken over de verlichting van de sportvelden om lichthinder te voorkomen. De gemeente
heeft aangegeven dat bij de bouw
van nieuwe woningen de verlichting
van 1 sportveld op moment van start
bouw bekeken moet worden naar de
feitelijke situatie. Indien nodig wordt
de verlichting aangepast.
Overige punten
Besproken is de mogelijke parkeer-

ners hebben een zienswijze ingediend
(deze dieren zijn beschermd).
Verder is aan de orde geweest dat de
uitspraak van de Raad van State omtrent het Programma Aanpak Stikstof
gevolgen kan hebben voor het project. De gemeente bekijkt momenteel
wat de impact is voor De Tuinen van
Zandweerd. De gemeente kan op dit
moment het proces rondom de uitgifte van kavels nog niet doorzetten tot
er meer duidelijkheid is.
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EDUCATIEVE
SAMENWERKING
TUSSEN PLANTWEERD
EN CEES WILKESHUISSCHOOL
Een aantal vrijwilligers van de
Plantweerd gaat in samenwerking
met docenten en groep 8 van de
Cees Wilkeshuisschool een educatief programma starten.

WAT WIJ IN DE PLANTWEERD ALS
VRIJWILLIGER AAN HET DOEN ZIJN
De Plantweerd heeft weer een warme, droge periode achter de rug.
Maar na een paar flinke regenbuien ziet het er weer groen uit. Die
regenbuien hebben ook de nieuwe infobordjes een beetje aangetast.
De bevestiging is nog niet optimaal, daar werken we aan.
Wij als vrijwilligers kregen het idee
om de gebruikers van de Plantweerd
iets meer te kunnen bieden dan alleen een schoon wandelpad. Er is
zoveel te zien, waarover we onze eigen enthousiasme graag met u willen
delen. Dit is de eerste keer dat we
deze Plantweerd-expositie hebben
geplaatst. Met de volgende zijn we
bezig. Als iemand ons met deze activiteit wil helpen, bent u van harte
welkom.
Wat voegen we toe?
13 Palen van een meter hoog, gebruiken we als een soort expositieplek
waarop we borden hebben geplaatst
waar geplastificeerde foto’s op zijn
bevestigd. De eerste expositie bestaat uit foto’s van bloemen die op
dat moment bloeien. Met een stukje
tekst over de plant en de reden waar-

Het zou mooi zijn als de leerlingen
zich hierdoor bewust worden van
en respect krijgen voor de natuur in
hun directe omgeving.
Tijdens een wandeling door de
Plantweerd verzamelen we natuurlijke materialen zoals: droge bladeren, takjes, veren, grassen of zaden,
waar we met behulp van een drukpers, drukinkt en papier, kunstwerkjes van maken.
Alle zelfgemaakte kunstwerkjes
worden op de borden in de Plantweerd geplaatst zodat iedereen het
resultaat kan bewonderen.
Wandelend door de Plantweerd kan
iedereen zich dan laten verrassen.
De vrijwilligers van de Plantweerd

om het daar staat, hopen we bezoekers van de Plantweerd te enthousiasmeren en hun interesse te wekken
voor al het moois wat er te zien is.
Ook zijn we in gesprek met een openbare school in de buurt, om kinderen
iets over de tuin te vertellen en ze iets
te laten maken, dat we dan weer als
een expositie kunnen tonen in de tuin.
We werken nu met 7 vrijwilligers
en hebben 1 maal in de maand een
ochtend hulp van 4 mannen van Het
Groenbedrijf, waar we heel blij mee
zijn.
Het blijft een prachtige groenstrook
in de Ruysdaelstraat. Wij blijven ons
best doen.
De vrijwilligers
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FEESTELIJKE SEIZOENSTART SPORTCLUB DEVENTER!
bij te houden en de boel schoon te
houden. Ook is er een samenwerking
met de stichting Jongerennet, die de
integratie van Eritrese jongens ondersteunt.
Op 29 oktober wordt in ons clubgebouw door het wijkteam Deventer een netwerkdag georganiseerd,
waarbij we proberen om nog meer
samenwerking met andere (vrijwilligers-)organisaties op te bouwen.

Zaterdag 14 september is tijdens de jaarlijks kick-off van het nieuwe seizoen op Sportpark Zandweerd het tweede kunstgrasveld van Sportclub
Deventer op feestelijke wijze geopend.
Na de opening van het nieuwe
kunstgrasveld door wethouder Rob
de Geest, speelden 12 jeugdteams
bestaande uit diverse leeftijden op
een zonovergoten en geslaagd toernooi. Extra bijzonder was dat bijna
alle wedstrijden werden geleid door
scheidrechters uit de eigen jeugd!
Het toernooi werd afgesloten met een
gratis barbecue voor alle deelnemers,
ouders en vrijwilligers, waarna het
feest tot in de late uurtjes doorging,
onderbroken door een mooie lichtshow op het nieuwe kunstgrasveld.
Klaar voor de toekomst
Sportclub Deventer is een bloeiende
vereniging: de club, die als één van
de kleinere clubs in Deventer is begonnen in 1958, is de laatste jaren
uitgegroeid tot één van de grootste
clubs binnen Deventer. Met name de
laatste tien jaar is Sportclub Deventer
fors gegroeid naar inmiddels meer
dan 600 leden.
In 2014 is het Sportpark de Zandweerd, waar Sportclub voetbalt, al flink
op de schop genomen en voorzien
van een kunstgrasveld. Dit was echter
de laatste jaren niet meer toereikend
om alle ruim 40 teams wedstrijden te
laten spelen en te laten trainen.
Met het nieuwe sportveld en de geplande uitbreiding van het aantal
kleedkamers is er een mooie stap
gezet naar de toekomst, waardoor
Sportclub Deventer nog verder kan
groeien. Dit is ook zeker nodig, want
de komende jaren zal rondom de
sportvelden de nieuwe wijk De Tuinen
van Zandweerd zijn plek krijgen. Ook
dit zal voor nieuwe aanwas zorgen.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Naast voetbal timmert Sportclub
ook aan de weg op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De mensen van JP van den
Bent Stichting helpen ons om hapjes
te maken voor de kantine, het groen

Vele handen maken licht werk
Kortom: Sportclub Deventer blijft
aan de weg timmeren en dat doen
we met heel veel bevlogen vrijwilligers: trainers, leiders, spelende leden, commissieleden, bestuursleden
en andere vrijwilligers. Sportclub Deventer kan echter altijd enthousiaste
mensen gebruiken die een steentje
willen bijdragen.
Aanmelden hiervoor kan via:
secretariaat@sportclubdeventer.nl of
kom gewoon eens langs om een kijkje
te nemen!!
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DE WIJK VOLGENS...
Er heerst een vrolijke sfeer bij Noémie (8)
en Manou (6) als we ze thuis komen interviewen. Het is lunchtijd, dus het is levendig aan
tafel én Manou heeft net haar eerste tandwissel. Dat is een belangrijke gebeurtenis en
moet zeker in het ‘Buurtnieuws’.
Beide dames zijn geboren en getogen op de Zandweerd en ze vinden
de Zandweerd een fijne wijk om in te
wonen. Er is genoeg te spelen en ze
hebben veel buurtvriendjes en -vriendinnetjes. Manou heeft een vriendje
dat heel dichtbij woont en dat vindt
ze erg prettig.
Ze wonen hier met hun ouders, hun
broertje Evan en de twee konijnen
Flexie en Laila. Ze gaan naar basisschool ‘de Olijfboom’, die is lekker
dichtbij. Als ze vrij zijn, spelen ze
graag in de buurt. Dat kan op straat
zijn, maar bijvoorbeeld ook in Speeltuin de IJssel. Ze gaan daar vooral
heen omdat er leuke dieren zijn in de
kinderboerderij. Een geit, kippen en
een haan. Als ze naar de speeltuin
gaan nemen ze hun eigen konijnen
weleens mee aan de lijn. “Hun hokjes thuis zijn namelijk wat krap” zegt

NOÉMI EN
MANOU BONK
“DIERENVRIENDEN IN ZANDWEERD”
Noémi. Ze missen niet echt iets in de
wijk en hopen dat ze er nog lang zullen blijven wonen. Noémi zegt dat ze
later ook met haar eigen kinderen op
de Zandweerd zou willen wonen. Het
liefst op een boerderij, want dan kunnen er veel dieren bij. Ze houdt van
paardrijden, dus misschien is een ma-

nege ook wel een goed idee. Manou
wil ook graag met dieren wonen. Of
dat allemaal past in de wijk weten ze
nog niet, maar dat zien ze later wel.
Het is duidelijk dat we hier twee grote
dierenvrienden in de wijk hebben en
we hopen dat ze er nog lang met veel
plezier zullen wonen.

DUURZAAM EN SOCIAAL WOONPROJECT IN ZANDWEERD
Op de Zandweerd, vlakbij de IJssel, ligt Centraal Wonen Deventer. In dit
woonproject is er aandacht voor duurzaamheid en voor elkaar.

Centraal Wonen bestaat uit 32 huurwoningen, gebouwd rondom een
mooie binnentuin. De bewonersgroep is bijzonder gevarieerd. Er
wonen zowel gezinnen als alleenwonenden, zowel ouderen als jongeren
en kinderen. Onze oudste bewoner
is 83 en onze jongste is 1 jaar. In totaal zijn dat ongeveer 60 bewoners.
Behalve eigen woonruimtes zijn er
ook gemeenschappelijke ruimtes. Zo
is er bijvoorbeeld een werkplaats,
een weggeefruimte en een woonkamer die voor gezamenlijk gebruik is.

Hier drinken we 's zondags koffie met
elkaar en soms eten we er samen of
organiseren we er een activiteit. Twee
keer per jaar organiseren we een
woonkamerconcert of theateravond.
Als buurtbewoner ben je hier uiteraard
ook van harte welkom. Zes zondagen
per jaar hebben we een ‘Happy Day’.
Op deze dagen werken we samen in
de tuin of doen we klussen. Afgelopen
jaar hebben we een speeltuin voor de
kinderen gebouwd en nu werken we
aan de gezamenlijke afkoppeling van
regenwater.

Wat is er zo duurzaam aan Centraal
Wonen? Er liggen zonnepanelen
op de daken en sommige bewoners
maken gebruik van deelauto’s. We
hebben een indrukwekkende composthoop en spullen die iemand over
heeft worden in de weggeefruimte geplaatst, zodat iemand anders
het nog kan gebruiken. Zoals eerder
al genoemd zijn we op dit moment
drukdoende met de afkoppeling van
regenwater. We hebben al veel groen
in de tuin en direct rondom de huizen. We vinden dit belangrijk omdat
dit ten goede komt aan de vogels,
bijen en egels. In de toekomst willen
we ook kijken of groene daken bij ons
kunnen worden aangelegd.
Wil je kennis maken met het project of
met haar bewoners? Meld je dan aan
via onze website of e-mailadres. Dan
kunnen we je welkom heten. Kijk voor
de data van de koffieochtenden of
een “Happy Day” ook op onze website www.centraal-wonen-deventer.nl
of stuur een e-mail naar:
info@centraal-wonen-deventer.nl.
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ANKERSMITPLEIN, GROEN GROENER GROENST
Buurtbewoners aan de slag

Midden in de Zandweerd, tussen
Breenberghstraat, Lange Zandstraat en J. Strieningstraat, ligt
een prachtig groen plein. Sommige
buurtbewoners kennen het beter
als het “Ankersmitplein”, het plein
waar het monument van Ankersmit
staat als herinnering aan de textielfabrieken van Ankersmit die hier
tot 1965 hebben gedraaid.

vormt elk jaar weer een lust voor het
oog.

Bijna 30 jaar geleden is op de plaats
waar eerst de textielfabrieken stonden een nieuw stuk wijk gebouwd.
Het groene plein bestaat nu naast het
Ankersmitmonument uit een voetbalveldje, flink wat groene aanplant met
bosschages, een speeltuintje voor de
kleintjes en een perk met kersenbomen. De bloei van de kersenbloesem

Een groep bewoners rond het plein
zou graag een andere inrichting zien
van het plein. De voornaamste reden
hiervoor is dat met name de kersenbomenstrook intensief wordt gebruikt
als hondenuitlaatplek. Er zijn al verschillende acties geweest vanuit de
buurt om de hondenpoepoverlast tegen te gaan, maar geen van de acties

heeft tot blijvend resultaat geleid.
De buurtbewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en samen met
medewerker Sociaal Team Zandweerd
Thomas Eikelboom een bijeenkomst
gepland om een plan te maken. Het
is niet eenvoudig om een definitieve keuze te maken voor een nieuwe
inrichting, omdat iedereen zo zijn eigen belang heeft. Als bijvoorbeeld
de speelfunctie wordt uitgebreid met
waterwerken of speeltoestellen kan
dat meer kinderen aantrekken, wat
betekent dat er dan ook weer meer
geluidsoverlast kan zijn. Als er meer
banken en een picknicktafel worden
toegevoegd dan kan dat de ontmoetingsfunctie stimuleren, maar de
‘hangfunctie’ kan ook weer terugkomen en daar was de buurt nou net
vanaf.
Waar iedereen het echter over eens
is, is dat het een ‘groen’ plein moet
blijven en dat de poepoverlast moet
worden aangepakt. Bovendien moet
het een blijvende toepassing worden
die niet na twee jaar alweer moet worden aangepast. De bewoners hebben
inmiddels vervolgafspraken gemaakt
om de plannen concreter te maken
en ermee aan de slag te kunnen. We
houden u op de hoogte.
Wilt u zelf deelnemen? Meldt u zich
dan aan voor de buurtbewonersgroep
via Thomas Eikelboom.
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BURENDAG OP
DE ZANDWEERD
GROOT SUCCES
Ondanks de regen was het op zaterdag 28 september gezellig druk bij Burendag op de Zandweerd. Vijf locaties in de wijk openden hun deuren
voor jong en oud.
Bij Buurthuiskamer Zandweerd was er o.a. een workshop ‘Kunst met stenen’, een Djembé workshop en
kon men burenwerkjes en vogelhuispakketjes kopen.
WSV De Zandweerd had verschillende singer-songwriters en er was een wijkmarkt met o.a. het Deventer
Wolproject. Bij WSV de IJssel waren er Oudhollandse spelen, lootjes trekken en een draaimolen. Ook
in Speeltuin De Tulp was er van alles te doen, van
schminken en springkussen, met muziek van de huisdj, tot de verkoop van braadworst en hamburgers. En
ook het Zelfregiecentrum was van de partij met o.a.
een rondleiding in het naaiatelier en een cursus schilderen.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, en op verschillende locaties was er een springkussen en konden kinderen zich laten schminken.



Wijkmarkt bij Speeltuin De Zandweerd.



De Paardentram.



Verkoop bij de Buurthuiskamer.



Workshop bij de Buurthuiskamer.



Op de foto met Clown Miepie.



Speeltuin de IJssel.

Tussen de locaties reed een paardentram heen en weer en deze
werd druk bezocht. Zo druk zelfs, dat er op een gegeven moment niemand meer bij kon. Ook Clown Miepie was dit jaar
weer van de partij en heeft verschillende kinderen opgevrolijkt.



Het Schaapskudde Wolproject.

We hopen dat buurtbewoners deze vijf locaties nu weten te
vinden en we nodigen mensen van harte uit om nog een keer
langs te komen.
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EVEN VOORSTELLEN...
Als Deventer Vogelvrienden
zijn we sinds enige tijd neergestreken bij Wijk- en Speeltuinvereniging de IJssel aan
de Kersenstraat. Jarenlang
fungeerde Partycentrum De
Horst aan de Kerkstraat als
onze thuisbasis, maar na de
sluiting van dit zalencentrum
werd het noodzakelijk naar
een nieuwe locatie te verkassen. Hoogste tijd om iets
over onszelf en onze hobby
te vertellen.
De vereniging telt zo’n 60 leden. De
verbindende schakel tussen WSV de
IJssel en onze vogelliefhebbersvereniging is Peter Heijke gebleken. Kind
aan huis bij de speeltuin en al meer
dan 50 jaar lid van onze vereniging.



De vogeltentoonstelling.

DEVENTER
VOGELVRIENDEN

mooi beplante buitenvolière echt het
einde, maar ook in een kamerkooi
kunnen leuke kweekresultaten geboekt worden. De moeilijkheidsgraad
van het kweken van de verschillende
soorten vogels loopt enorm uiteen. In
het algemeen kun je wel stellen dat de
goedkopere soorten makkelijker kwe-

dag 23 en zondag 24 november. U
bent alvast van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Aan de show
gaat een vogelkeuring vooraf, door
speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters. Iedere vogel krijgt dan een
keuringsrapport met puntenwaardering. Er zit ook een wedstrijdelement

'Bij cultuurvogels moet je vooral denken aan allerlei
soorten kanaries, tropische vogels en parkietachtigen.'
ken dan de meer kostbare. Als je er
snel rijk mee wilt worden, kun je beter
een andere hobby kiezen.


Vogelvriend Peter Heijke.

Als vogelliefhebbers genieten wij van
het houden en kweken van cultuurvogels en proberen wij ons enthousiasme daarvoor over te brengen op
anderen. Met de term cultuurvogels
onderscheiden we ze van de vogels
in de vrije natuur, die we trouwens
ook een warm hart toedragen. Bij cultuurvogels moet je vooral denken aan
allerlei soorten kanaries, tropische vogels en parkietachtigen.
Op onze maandelijkse bijeenkomsten
geven we voorlichting over de hobby
en wisselen we kennis en ervaringen
uit. En natuurlijk is er ook gewoon de
gezelligheid van het elkaar ontmoeten. Soms kunnen we vogels onderling ruilen. Hoe intensief je de hobby
uitoefent, is natuurlijk sterk afhankelijk
van hoeveel tijd en geld je erin kunt
en wilt steken en hoeveel ruimte je
beschikbaar hebt. Voor velen is een

Jaarlijks hoogtepunt in ons verenigingsleven is de vogeltentoonstelling.
Dit jaar is de tentoonstelling op zater-

in: de eigenaren van de vogels met de
hoogste punten worden kampioen.
We hopen snel gewend te zijn op onze
nieuwe locatie en zullen ons best doen
een aanwinst voor het verenigingsleven op de Zandweerd te zijn.

Muziekvereniging Actief presenteert:

Net geen oktoberfest.
Een concert in Tiroler sfeer in het clubgebouw van DSV Actief op
sportpark ‘de Zandweerd’ in Deventer. Het concert vindt plaats op
zaterdag 9 november om 20.00. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis maar VOL = VOL.
Na afloop van het concert is er gelegenheid voor een dansje en een
drankje.
We stellen het op prijs wanneer u uw kleding aanpast op het thema.
Kaarten kunt u aanvragen op: concert@dsvactief.nl
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DE DEVENTER STADSTROUBADOUR, UIT
ZANDWEERD!

We zijn wel bekend met het fenomeen ‘stadsdichter’. De afgelopen
2 jaar verwoordde Wibo Kosters
de Deventer actualiteiten in dichtvorm en sinds augustus heeft hij
het stokje overgedragen aan Robin Bleeker. Volgend jaar wordt
er iets nieuws toegevoegd aan de
Deventer cultuur en wel de Deventer Stadstroubadour.
Deze troubadour is Maarten van
Veen (35) en hij komt nota bene uit
onze wijk Zandweerd. Een goede
keuze dus om Maarten van Veen
te benoemen, want we zien en horen hem vaak optreden op wijk- en
buurtevenementen en tijdens verschillende gelegenheden in de stad.
Misschien heb je hem weleens op
zien treden onder zijn artiestennaam
‘De Reisgenoot’.
“De term stadstroubadour vind ik
mooi. Sommige mensen vinden het
ouderwets, maar Deventer heeft
een rijke historie. Dat maakt het ook
wel passend”, zegt Maarten van
Veen.



Maarten gaat Deventer ‘bezingen’.

Wat kunnen we verwachten van een
stadstroubadour? Maarten vertelt
dat hij de mensen centraal wil stellen. “Ik wil vooral een ode brengen
aan alle Deventenaren die de stad
elke dag maken tot wat ze is. Mensen die normaal niet in de schijnwerpers staan, maar wel allerlei nuttig
en mooi werk doen voor Deventer.
Dat is niet altijd zichtbaar en misschien kan ik er als stadstroubadour
voor zorgen dat er iets meer aandacht voor komt.”
Wij wensen Maarten heel veel succes en we hopen hem veel te zien
en te horen in de wijk en daarbuiten.

Scootrijders, welkom op de soos!

SCOOTMOBIELVERENIGING DE
DEVENTER STOKVISRIJDERS

Verlanglijstje van de 15-jarige
Stokvisrijders
De Scootmobielvereniging bestaat
15 jaar en daar zijn we beretrots op!
Het jubileumjaar is van start gegaan
op 31 augustus en we hebben onze
verjaardag uitbundig gevierd met
een prachtige tocht over de Hoge
Veluwe. De komende maanden hopen we nog meer verrassende activiteiten te organiseren.
Veel mensen vragen aan een jarige:
heb je een verlanglijstje?
Ja, dat hebben de Stokvisrijders zeker! Zij willen graag meer Verkeersregelaars.
Omdat het aantal rijdende leden
steeds groter wordt, zijn er namelijk
wat meer begeleiders nodig bij de
tochten.
We zijn op zoek naar:
Mensen die het leuk vinden om te

fietsen, eenmaal per maand op een
zaterdagmiddag. Zij kunnen dan optreden als Verkeersregelaar, na een
onlinecursus en met begeleiding van
de coördinator.
Iedereen die belangstelling heeft,
kan voor informatie en aanmelden
terecht bij Dick Joustra, tel. 0651260339 / dickjoustra@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

FIETSTOCHT DOOR ONZE
MOOIE WIJK ZANDWEERD
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Op donderdag 11 juli heeft het wijkteam van Zandweerd (WijDeventer)
op verschillende plekken in de wijk bewonersinitiatieven bezocht. Het
wijkteam bestaat uit bewoners, wijkcontactraadsleden, wijkmanager,
wijkwethouder en een afvaardiging van het sociaal team.
Door: Thomas Eikelboom, opbouwwerker Zandweerd
Net voordat de groep met afgevaardigden wilde vertrekken, kwam het
met bakken uit de lucht. Even leek
het erop dat de fietstocht in het water zou vallen. Gelukkig klaarde het
weer snel op en kon het wijkteam op
pad. Het wijkteam is op verschillende plekken in de wijk geweest om
te zien en te horen wat bewoners
zelf doen of gedaan hebben om de
straat, buurt of wijk mooier te maken.
Het wijkteam was welkom bij een
bewoner aan de Zwolseweg die vertelde over het afkoppelen van regenwater. Hiermee wordt het rioolstelsel ontlast, want anders kan het
hemelwater bij extreem weer onvoldoende wegstromen. En zo waren er
meer voordelen die het wijkteam te
horen kreeg. De bewoner heeft ver-

schillende zichtbare en onzichtbare
maatregelen getroffen. Waaronder
een regenton, een natuurlijke vijver
en infiltratiebakken onder de grond.
Een deel van de kosten die de bewoner gemaakt heeft zijn vergoed
vanuit de subsidie ‘afkoppelen regenwater’.
Kijk op de website van de gemeente
Deventer voor meer informatie over
deze subsidie.
De fietstocht liet aan de wijkteamleden weer een mooi beeld zien welke
kleine en grote bijdragen bewoners
leveren aan hun eigen straat, buurt
of wijk.
Meer lezen over WijDeventer en het
wijkteam? Kijk dan op:
wij.deventer.nl/zandweerd.

STEEDS MEER INWONERS VINDEN DEVENTERWIJZER
De website www.deventerwijzer.nl is het afgelopen halfjaar door ruim
20.000 inwoners bezocht. Dat is een goed begin voor de website, die in
februari gelanceerd werd als vervanging van de vroegere Wijkwinkels.
DeventerWijzer is de digitale sociale kaart van de gemeente Deventer
en staat boordevol informatie over
onderwerpen, regelingen, organisaties en activiteiten op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
Je vindt er bijvoorbeeld wanneer
het buurthuis open is, waar je terecht kunt met vragen over formulieren of voor taallessen, of welke
dagbestedingsvoorzieningen er zijn
in de gemeente. Maar ook wanneer
je recht hebt op een uitkering, wat
de WMO inhoudt en waar je terecht
kunt voor hulp bij opvoedingsvragen. Het is een rijke, veelzijdige
bron van informatie en een goed
startpunt bij vragen.
De bibliotheek Deventer beheert de
website in opdracht van de gemeente. De bibliotheek en de gemeente
willen nog veel meer mensen kennis laten maken met de website

en de informatie die erop te vinden
is. Daarom: heeft iemand een vraag
over wonen, welzijn of zorg in de ge-

meente? Wijs hem of haar eens op
DeventerWijzer. Of kijk er samen
op. Kom je er niet uit, dan vind je op
DeventerWijzer ook welke organisaties je verder kunnen helpen.
DeventerWijzer, goed gevonden!
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT NIEUWTJES
SEIZOEN 3:

Visserstrui verkocht en een nieuw
ontwerp is in aantocht.
Na de Lentefair in Diepenveen van
30 mei is de visserstrui van wol van
de Deventer Schaapskudde verkocht.
Dat is heel leuk! We hopen dat de koper veel plezier gaat beleven aan de
trui. Nu de trui verkocht is, ontstond het idee om ook dit
seizoen weer een nieuwe trui te breien. We hebben Evelien Verkerk gesproken en zij gaat een
trui ontwerpen voor
het wolproject. Dit is
heel fijn! Een ontwerp
voor het wolproject,
dus we kunnen het
patroon opnieuw gebruiken. En we zijn
heel benieuwd naar
dit ontwerp.

spinnen en de wol te breien. Heb je ervaring met spinnen
en lijkt het je leuk om mee te spinnen bij het wolproject?
Laat het ons dan weten!
Evenementen
In het najaar staan we met het wolproject op maar liefst
vier verschillende markten. Zaterdag 14 september waren
we op het Graaf Florishof in Keizerslanden. Dit was een
geslaagde markt. Op 13 oktober stonden we op de herfstmarkt op de Oorsprong in Schalkhaar. We gaven daar een
spin demonstratie.

Naar de kaarderij
Half juni waren alle 25
vachten van de Deventer Schaapskudde


Deze foto is gemaakt door Frans Rentink fotografie.

Breien, haken en weven
Er is in de laatste maanden ook aan veel nieuwe producten
gewerkt: scrubzeepje, mobiel hoesjes en geweven stof.
En er is ook een eigen sokkenlijn ontstaan. Hiervoor zijn
een paar spinners dunne 3-draads garen gaan spinnen.
Hierdoor wordt de draad heel sterk, wat hem geschikt
maakt voor het breien van sokken. Inmiddels zijn er al heel
wat paar sokken van de breinaalden afgekomen. Ze zijn
prachtig en heerlijk warm voor in huis of in je sandalen.
Wilt u ook een paar sokken van de wol van de Deventer
Schaapskudde? Je kunt ze nu bij ons bestellen.

gesorteerd en gewassen. Op woensdag 3 juli zijn we voor
de tweede keer met de wol naar de kaarderij in Grünberg
gereden. De achterbak van de bus zat helemaal vol met
zakken gewassen wol. Om 12 uur waren we bij de kaarderij
en kon het werk beginnen. Bij de kaarderij ging de wol
door een grote kaardmachine. Om 15:00 uur was alle wol
gekaard. Dat is fijn! Op een hand kaardmolen zouden we
toch zeker meerdere dagen bezig zijn geweest.
We kwamen terug met een achterbak vol met zakken gekaarde wol. De
zakken gekaarde
wol staan klaar in
de schuur voor
het spinnen.
Oproepje voor
spinners
Elke
tweede
zondag van de
maand komen
we samen bij Artomondo om te

Shanti Bouwman
shantiseton@gmail.com
06-29223421

Maaike Hoijtink
maaikehoijtink@me.com
06-81462405
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STICHTING BUURTHUISKAMER DE ZANDWEERD
In september is er een aantal superleuke activiteiten opgezet. Onze vrijwilligers zijn samen hard aan de slag geweest om dit mogelijk te maken.
Komt u binnenkort ook meedoen met één van onze activiteiten? Voor gewoon een kopje koffie en een praatje bent u ook altijd van harte welkom.

bé workshop en we lieten een aantal
van onze activiteiten zien. Zo konden
mensen bloemschikken, schilderen
en diamond painten. De werkplaats
had voor ons vogelhuisjes gemaakt
en voorbereid, zodat kinderen deze
konden maken en beschilderen. In
de middag hadden we een barbecue
staan, waar heerlijke broodjes hamburger werden verkocht. Ondanks de
regen, hebben wij een geslaagde dag
gehad!
De buurthuiskamer is elke werkdag
geopend. Heb je een vraag of een
idee of wil je je graag aanmelden voor
een activiteit? Je kunt ons elke werkdag bereiken via telefoon/mail of kom
gezellig langs.



BIJ DE HALTE
ACTIVITEITEN

Djembé workshop tijdens Burendag.

Samen uit eten
Eén keer in de maand, op de derde donderdag, wordt de huiskamer
omgetoverd tot een heus restaurant.
Elke keer hebben we een thema. In
september was ons thema ‘Hollandse avond’. Met heel veel vlaggetjes,
Hollandse muziek en vrijwilligers in
een Hollandse outfit, werd de sfeer al
goed gezet. We hadden zoveel aanmeldingen dat het al een paar dagen
van tevoren helemaal vol was gereserveerd. Op de website plaatsen we
van tevoren het nieuwe thema. Houdt
u de website in de gaten en komt u
de volgende keer gezellig aansluiten?
Ouderensamenkomst
Op maandagmiddag heeft Sharon
een activiteit opgezet voor de ouderen! Even alle drukte het buurthuis
uit en rust voor de mensen die daar

behoefte aan hebben. De activiteit is
nog niet volledig ingevuld, maar er is
van alles mogelijk. We kunnen samen
gaan wandelen, een spelletje doen,
samen de krant lezen, etc. Als u andere leuke ideeën heeft, willen wij hier
graag in meedenken. Wilt u graag een
keer kennismaken, of weet jij iemand
die het leuk zou vinden om deel te nemen? Neem dan contact met ons op.
Bakworkshop
In september hebben we weer een
bakworkshop gehad! Onze Lydia heeft
samen met een aantal kinderen koekjes gebakken. Het was een erg gezellige middag en de kinderen hebben
genoten. Dat doet ons ook erg goed!
Elke 4e woensdag van de maand zal
Lydia deze workshop gaan geven. Ze
begint om 13.30 uur, komen uw kinderen ook?
Burendag
Op zaterdag 28 september werd er
in Zandweerd Burendag georganiseerd. Ook wij deden hieraan mee!
De afgelopen weken hebben onze
vrijwilligers heel hard gewerkt om hier
een leuke dag van te maken. Er stond
een springkussen, er was een djem-

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

Telefoon: 06 364 474 07
Website: www.bijdehalte.nl

Elke dag kun je ook gezellig mee
lunchen tussen 12.30 en 13.00 uur
voor € 2,00! Vragen? Bel dan
naar: 06 364 474 07 of loop even
het wijkcentrum binnen.
Maandag 9.00 – 20.00 uur
- Inloop Deventer 16.00 – 20.00 uur
(Gezellig samen koken en eten)
- Diamond painting 19.30 – 20.00 u.
- Boeken vouwen en knippen
19.30 – 20.00 uur
- Ouderensamenkomst
13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 9.00-16.00 & 19.30-22.00
- Ouderwets bakkie doen, vanaf 9.00
- Diamond painting 19.30 – 22.00 u.
- Spellenavond 19.00 – 21.00 uur
Woensdag 9.00 – 16.00 uur
- Bakworkshop voor kinderen
13.30 – 16.00 uur (4e woensdag
van de maand)
Donderdag 9.00 – 16.00 uur
- Ouderwets bakkie doen, vanaf 9.00
- Samen ‘uit eten’, vanaf 17.45 uur
(3e donderdag van de maand)
Vrijdag 9.00 – 16.00 uur
- Bloemschikken, elke 2e en 4e
week van de maand om 13.30 uur
Zaterdag
- Crosschallenge:
aanmelden via de website
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ZELFREGIECENTRUM DEVENTER
Het Zelfregiecentrum Deventer is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, activiteiten en specifieke herstelactiviteiten. Hiervoor
is geen indicatie nodig en betaal je dus ook geen eigen bijdrage.
Mensen die het centrum bezoeken
zijn, in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
binnen het centrum.
De bedoeling is dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en (naar
vermogen) een praktische bijdrage
levert. Je kunt daarbij denken aan
helpen in de keuken (boodschappen
doen, lunch bereiden, afwassen), een
bardienst draaien of de huiskamer en
activiteitenlokalen opruimen. Ook kun
je denken aan het organiseren en/of
uitvoeren van (creatieve) activiteiten
zoals naaien, handwerken, kaarten
maken, schilderen, tekenen of het
organiseren van workshops, themaof lotgenotenbijeenkomsten.

Dus wil jij…
• een kopje koffie komen drinken?
• een luisterend oor hebben?
• gezelligheid?
• meer activiteiten ondernemen?
• zelf een bijdrage leveren aan het
centrum?
• een fijne plek waar je terecht kunt
en jezelf mag zijn?
…dan ben je bij Zelfregiecentrum
Deventer aan het goede adres!
Adres Zelfregiecentrum Deventer
Lange Zandstraat 15

Wil je helpen om de tuin te onderhouden, dan kan dat ook.
De coördinator faciliteert en ondersteunt hierbij waar nodig.

Openingstijden
maandag t/m donderdag van
8.30 uur tot 16.00 uur
Contact
0570 - 612 515
info@vriendendienstendeventer.nl

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-

MA.

DI.

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

Maandagochtend:
- Inloop en herstel (Meranda, naaiatelier)
- ATC (Daphne, Creatief atelier)
Maandagmiddag:
- Breien (Sjoukje)
- Leren naaiwerken (Mahnaz B.)
- Creatief (Cees)
Dinsdagochtend:
- Inloop en herstel (Ansje, naaiatelier)
- Creatief (Elaine)
- Theater (Dinant)
Dinsdagmiddag:
- Vanaf 13.00 u wandelen (Else en Hetty)
- Zingen (Margreet)

WO.

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- en handwerk activiteiten e.a.:

Woensdagochtend:
- Inloop en herstel (Ansje, naaiatelier)
- Creatief (Hillie)
Woensdagmiddag:
- Diamond Painting (Sjoukje)
- Creatief (Cees)

DO.

Donderdagochtend:
- Inloop en herstel (Mahnaz M., naaiatelier)
- Creatief (Elaine)
- ATC (Daphne, Creatief atelier)
Donderdagmiddag:
- Spelletjes + (Femke en Lizanne)
- Leren naaiwerken (Annet)
- Nederlandse taal (Janine)
- Tekenen en schilderen (Frank)
- Spaans (Annelies)

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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AAN TAFEL MET...
Op de Zandweerd zijn verschillende
eet-initiatieven. Vandaag zit ik aan
tafel met Greta, Harm en Annet, een
kookteam van Buurteettafel Zandweerd. Zij organiseren twee keer per
maand een buurteettafel in het gezellige gebouw van ‘Wijk en Speeltuinvereniging de Zandweerd’ aan de E. van
Reijdtstraat.

WELKOM IN DE WERELDKEUKEN
VAN ZANDWEERD!
Twee kookteams
toveren elke keer
weer een heerlijke
maaltijd waar de
buurtbewoners bij
kunnen aanschuiven. “De buurteettafel bestaat al sinds 2011”, vertelt
Annet Brummel, één van de initiatiefnemers. “Het was van het begin af aan
al een succes en het voorzag duidelijk
in een behoefte”. De voornaamste
functie van de eettafel is de ontmoeting. Als nieuwe wijkbewoner is het
reuzeleuk om nieuwe buurtgenoten te
ontmoeten onder het genot van een
heerlijke maaltijd. Maar ook bewoners
die al langer in de buurt wonen, treffen hier hun kennissen, hun oude en
nieuwe vrienden. Zo is in de loop van
de jaren een groep trouwe gasten ontstaan. Er is belangstelling vanuit alle
leeftijdsgroepen. Onze jongste eter is
ca. 2 jaar en de oudste 85. Er komen

zowel stellen, als alleengaanden en
gezinnen eten.
Wat deze eettafel onderscheidt van
andere eetinitiatieven in de wijk is
het menu. Elke keer weer worden de
gasten verrast met een maaltijd die
allesbehalve standaard is te noemen.
Gerechten uit Suriname, Indonesië,
Italië, Turkije, De Oriënt, kortom de
hele wereld komt voorbij. Het plezier
dat de kookteams beleven aan het samenstellen van de menu’s en het bereiden ervan is duidelijk te merken. De
gasten zijn elke keer weer lovend over
de culinaire verrassingen die ze krijgen
voorgeschoteld. Ook wordt er af en
toe gewerkt met gastkoks. Zo kwam
in september een buurtkok uit Syrië
een speciale Syrische maaltijd voor
ons maken. Natuurlijk wordt er bij de

keuze van de ingrediënten rekening
gehouden met het seizoen. Het kookteam werkt ook met taalstagiaires. Elk
kookteam heeft een (buurt)bewoner
om de Nederlandse taal te oefenen
tijdens het bereiden van de maaltijden
of met de gasten die komen eten.
Wil je ook mee-eten? We koken elke
tweede en vierde donderdag van de
maand bij ‘Speeltuin De Zandweerd’
aan de Van Reijdtstraat. Aanmelden
kan via eetmee@speeltuindezandweerd.nl.
Er is plaats voor 20 gasten, dus wees
er snel bij. De maaltijden kosten €5,p.p. Een maaltijd bestaat uit twee of
drie gangen en er is naast vlees of vis
ook altijd een vegetarische variant.
Elke maaltijd wordt afgesloten met
een kopje koffie of thee. Heb je zin
om je aan te sluiten bij een kookteam?
Dat kan ook via datzelfde e-mailadres.
Welkom!
Andere eettafels op de Zandweerd:
• Buurteten speeltuin WSV de IJssel;
elke maandag.
Aanmelden via contactformulier
www.wsvdeijssel.com
• Eten bij “de Halte”;
lunch: elke dag tussen 12.30 en
13.00 uur
diner: dinsdag en donderdag vanaf
15.00 uur
• Bestellen van vegetarische
biologische maaltijden:
keetmee@gmail.com of via
thuisafgehaald.nl, postcode 7412.
www.keetmee.wordpress.com

ACTIVITEITEN AGENDA
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WSV DE IJSSEL,
KERSENSTRAAT 2
www.wsvdeijssel.nl
wsvdeijssel@home.nl
Kijk voor onze meest actuele activiteitenoverzicht op onze website.

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+
Dinsdag
Ouderensoos (om 13.00 uur, soos voor
dames op leeftijd met Bingo, sjoelen en
kaarten)
40+
Hatha Yoga:19.30 – 20.30 uur
40+
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

SPEELTUINVERENIGING DE ZWOLSEWIJK,
(DE TULP) - ALBERT CUYPSTRAAT 11
Voor info kunt u onze facebookpagina in de gaten houden.
 /speeltuin zwolsewijk of bekijk onze website:
http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com

Onze vaste activiteiten:
Maandag:
Bridge van 13.30 – 16.00 uur
Dinsdag:
Jeugdavond o.l.v. Raster van 19.00 – 21.00 uur
Woensdag:
Kidzclub o.l.v. Carolien Draaisma van 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
Dartwedstrijd van 20.00 – 23.00 uur
Vrijdag:
Biljartwedstrijd van 20.00 – 23.00 uur
Zondag:
Dart-, biljart- en pokeravond van 20.00 – 23.00 uur
Komende activiteiten dit najaar/winter 2019:
Vrijdag 18 oktober
BINGO van 20.00 – 22.30 uur.
Vrijdag 1 november
Halloween disco t/m 10 jaar met een Halloweenspooktocht in de
speeltuin van 18.00 – 20.00 uur.
Vrijdag 1 november
Halloween spooktocht i.s.m. Sallandia van 20.00 – 22.00 uur.
Vrijdag 22 november
Kinderdisco t/m 10 jaar van 18.00 – 20.00 uur.
Zondag 1 december
Sinterklaasmiddag
Vrijdag 6 december
Karperlezing van 19.00 – 23.00 uur
Vrijdag 13 december
Kerstbingo van 20.00 – 22.30 uur
Vrijdag 20 december
Kerstmarkt van 18.00 – 21.00 uur
Zaterdag 21 en
zondag 22 december
Tien over Rood toernooi

SPEELTUIN DE ZWOLSEWIJK HAD GEEN ZOMERSTOP
Afgelopen zomer was het niet stil in onze speeltuin. Wij hadden geen zomerstop.
Ons clubgebouw was toe aan een grondige renovatie. Al jaren is er aan de binnenkant van het gebouw niets gedaan. En dat werd hoog tijd. Met een klein groepje
vrijwilligers is er erg veel werk verzet in een korte tijd.

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

JAARLIJKS
Provinciaal Koersbaltoernooi
n.n.t.b. in oktober 2019
koersballers
Dansavond
n.n.t.b. (in het weekend)
Sinterklaas
1 december 2019

18+
0-15 jaar

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

De binnenkant is helemaal geschilderd. De
gang, keuken en de zaal zien er weer fris
uit. Verder hebben we de vloer in de zaal
vervangen voor een mooie nieuwe vloer. In
de gang zijn de schotten verwijderd en weer
nieuwe tegenaan gezet. Ook de verlichting
is helemaal nagekeken inclusief de verlichting van de dartborden.

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

Ons clubgebouw kan er weer jaren tegen en
we kunnen iedereen weer ontvangen in een
mooi en fris gebouw.
Zoals al vermeld is deze renovatie gedaan
door een klein groepje vrijwilligers. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de speeltuin,
want zonder deze mensen geen speeltuin.
En zonder speeltuin geen kinderen die er
kunnen spelen. Speeltuinen zijn erg belangrijk voor kinderen. Ze ontwikkelen er hun
motorische vaardigheden, hun spierkracht
en conditie. Daarnaast gaan ze om met andere kinderen en maken er vriendjes/vriendinnetjes.
Ook wij hebben te maken met een tekort
aan vrijwilligers. Hulp bij activiteiten, buitenwerkzaamheden in en rondom de speeltuin
en een beheerder voor ons clubgebouw.
Wij zoeken dus ook nog vrijwilligers die
iets willen betekenen voor onze vereniging.
Heeft u interesse stuurt u dan een e-mail
naar zwolsewijk@gmail.com. Wij nemen
dan contact met u op.

