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ZANDWEERD EN ZIJN
DUURZAME MOBILITEIT
Het is een begrip dat de laatste jaren aan populariteit wint: duurzaamheid. Afval scheiden, energie besparen, gebruik van groene stroom. Maar
er is op het gebied van duurzame mobiliteit nog veel winst te boeken.
Ook in Zandweerd. Studenten van Saxion Enschede schreven onderstaand voorstel.
Door Job Vaarhorst, Saxion
Deventer wil verkeer en infrastructuur
verduurzamen. Hiertoe is met Hogeschool Saxion en het Lectoraat Duurzame Leefomgeving een interdisciplinair
project ontwikkeld: Energy Transition
Pioneers. Sinds september 2019 zijn
studenten druk in de weer met het opstellen van realiseerbare plannen om
de mobiliteit in Zandweerd te verduurzamen. Na maanden van gedegen onderzoek en constructieve gesprekken
met ambtenaren, betrokkenen vanuit
Saxion én het bestuur van Bewonersvereniging Zandweerd, is er een concreet voorstel uitgerold: de Vereniging
Duurzame Mobiliteit Zandweerd, als
zijtak van de huidige Bewonersvereniging Zandweerd. Goedkope gedragsveranderingen, met ideeën van de
bewoners van Zandweerd daarin als
bouwstenen, moeten de duurzaamheid ten goede komen.
De vereniging is er voor eenieder in
Zandweerd. Zo maken ouderen kennis
met een elektrische fiets en worden er
cursussen gegeven omtrent duurzame

mobiliteit. De cursus, omgaan met een
e-bike, bestaat uit twee delen: een theoretisch en praktisch deel. Geen overbodige luxe, want uit de laatste cijfers
kwam naar voren dat het aantal fietsers
dat vorig jaar omkwam bij een ongeluk
is toegenomen. Bij ruim een kwart van
die 206 dodelijke fietsongelukken reed
het slachtoffer op een elektrische fiets.
En ruim driekwart van die slachtoffers
was een 65-plusser.
Daarnaast ligt er een idee om een carpool-app binnen de gehele wijk te promoten. Hierin is te zien wie waar werkt
en welke werktijden diegene heeft. Dit
moet er uiteindelijk voor zorgen dat
bewoners die in dezelfde stad werken,
gezamenlijk naar hun werk rijden. Een
voor de hand liggende manier om de
CO2-uitstoot te verminderen én kosten

• www.zandweerdnoord.nl

te besparen. Ook scheelt het in de filevorming.
Ook moet de rol van kinderen niet worden onderschat. Zij kunnen flinke invloed uitoefenen op hun ouders. Het
idee dat kan werken op basisscholen:
komt het kind een week lang met de
fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school in plaats van met de
auto, dan krijgt het kind voor elke rit
een sticker. Dit wordt vastgelegd in een
digitaal scorebord en een persoonlijk
verzamelboekje. Kunnen of willen ouders echt niet meewerken, dan moet
het ook mogelijk zijn om met andere
duurzame handelingen een sticker te
verdienen.
Wat betreft pakketbezorging liggen
er eveneens kansen. Doordat steeds
meer mensen online bestellen en de
pakketbezorger daardoor steeds vaker
door de wijk rijdt, is meer vervuiling
het logische gevolg. Vanuit de vereniging wordt er een centraal afleverpunt
ingericht, waar de pakketten worden
afgeleverd en opgeslagen. Vanaf deze
plek worden de pakketten vervolgens
bezorgd middels een elektrische bakfiets. Hierdoor is een bestelbus voor
pakketbezorging in de wijk verleden
tijd en wordt er een stuk minder koolstofdioxide uitgestoten.
De vereniging maakt zich eveneens
hard voor deelauto’s en speelt een
faciliterende rol. Naar voorbeeld van
Centraal Wonen Deventer, waar 32
huishoudens gezamenlijk de beschikking hebben over twee deelauto’s.
Succesvol gebruik leidt ertoe dat er
minder auto’s in Zandweerd rijden, de
CO2-uitstoot reduceert én er meer
ruimte is voor bijvoorbeeld groen in de
straat.

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: MARTIN

LANGESLAG

“Liever een goed georganiseerde speeltuin
dan een strak georganiseerde gevangenis.“

Sinds augustus zwaait Martin Langeslag de scepter op de Cees Wilkeshuisschool. We vroegen hem naar zijn drijfveren en naar wat hem opvalt
in de wijk.
Voordat Martin als directeur van de
Cees Wilkeshuisschool begon, was hij
17 jaar directeur van een school in de
Amsterdamse wijk Slotervaart. “Hier
werkten wij volgens het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit houdt in
dat het kind veel invloed heeft op het
onderwijs. Als leerkracht ben je meer
een coach."
In de onderwijsvisie van Martin is het
belangrijk dat kinderen benieuwd zijn
naar de wereld om zich heen en dat
ze zich verwonderen over hoe dingen gaan. “Wie je bent is belangrijker
dan je rol en vragen zijn belangrijker
dan antwoorden. Dat willen we kinderen leren," aldus Martin.
Martin zou graag zien dat de school
weer een 'wijkschool' wordt. Dat kan
als de school een afspiegeling is van
die wijk. “Dat is nu nog niet helemaal
zo," zegt hij. Hij zou graag zien dat
de mensen die hier wonen hun kinderen ook naar deze school sturen.”
Met de inzet van de leerkrachten en
de ideeën over eigentijds onderwijs
komt de CWS weer steviger op de
kaart.” Hij geeft aan dit te willen bereiken door intensieve samenwerking
met bijvoorbeeld naschoolse activiteiten, een wijk-avondvierdaagse en
een goed plaatsingsbeleid.
Verder vindt hij het belangrijk dat de

school en ouders samen optrekken
bij de vorming van het kind. “Het
gaat erom dat we met elkaar bekijken hoe we het kind het beste kunnen
helpen."Zijn filosofie is om ruimte en
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk
bij de kinderen en de ouders te laten
en dat de leerkracht ondersteunend
is. “Het succes van kinderen ligt voor
70% in handen van de ouders en voor
30% bij de school."
Wat Martin na zijn aantreden bijzonder heeft geraakt is de gedrevenheid
waarmee de medewerkers van de
Cees Wilkeshuisschool zich inzetten
voor de leerlingen en de ouders. Ook
het park 'de Plantweerd' vindt hij een
uniek project en een goede mogelijkheid om samen te werken in de wijk.
De kinderen kunnen hier door natuurwandelingen goed zien hoe de natuur
werkt.
Martin ziet de school liever als een
goed georganiseerde speeltuin dan
een strak georganiseerde gevangenis.
Als minpunt noemt hij het zebrapad
voor de school. Automobilisten zijn
gefocust op de sluis en zien soms te
laat dat er kinderen willen oversteken.
Volgens hem zou het een goede oplossing zijn als de sluis wordt weggehaald en er een zebrapad met lichtjes
komt. Net zoals aan de Zwolseweg.

Een ander verkeersprobleem was de
parkeerproblemen bij de school. Dit
is uiteindelijk prima opgelost, omdat
alle partijen bereid waren om het samen beter te doen.
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ZATERDAG 8 FEBRUARI
OPENING DUURZAAMHEIDSCENTRUM
DEVENTER
Het Duurzaamheidscentrum Deventer gaat open! Het Duurzaamheidscentrum wil duurzaam leven
weer leuk en eenvoudig maken.
Want er zijn echt heel wat dingen
die je kan doen die wél wat uitmaken.
We gaan je helpen om hier keuzes
in te maken. Uiteindelijk kunnen we
niet voor jou beslissen of je flexitariër wordt, op de fiets naar werk
gaat, of een dure warmtepomp aanschaft. Die keuze is aan jou. Maar
we kunnen je wel onafhankelijke,
wetenschappelijk onderbouwde informatie geven, en met je meedenken om keuzes te maken die bij jou
passen. En we helpen je op weg hoe
je dit kunt uitvoeren en bekostigen.
Je hoeft de wereld niet in je eentje
te redden, maar je kunt wel je eigen
rol spelen in de verandering die wereldwijd al in gang is gezet.
Tijdens de openingsdag op zaterdag 8 februari is het centrum uiteraard open van 13.00 – 17.00 en
daarnaast zijn er die dag tal van activiteiten waaraan je kunt meedoen.
Locatie: stadsetalage in het Deventer stadhuis. Zie www.dcdeventer.nl.

VOORLEESEXPRESS
ZOEKT ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS
VoorleesExpress Deventer is op
zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers met een passie
voor (voor)lezen en affiniteit met
kinderen.
Aan de slag als voorlezer of als
coördinator?
Een voorlezer wordt gekoppeld aan
een gezin met kinderen tussen de 2
en 8 jaar. Een coördinator begeleidt
tijdens een voorleesseizoen voorlezers en hun gezinnen.
Meer informatie
zie www.voorleesexpress.nl/locatie/
deventer.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de VoorleesExpress
Deventer, voorleesexpress@bibliotheekdeventer.nl.

ZANDWEERD RICHTING
AARDGASVRIJ

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt
ver weg, maar gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners met een koopwoning in de wijk Zandweerd onderzoeken wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt.
Meedenkteam maakt buurtplan
Ze doen dat samen met Buurkracht
en de gemeente Deventer, om ervoor
te zorgen dat niemand voor verrassingen komt te staan. Enkele buurtbewoners vormen het meedenkteam
dat een plan schrijft waarin onder
andere technische en financiële mogelijkheden voor Zandweerd staan
en per type woning. Daarna weten
buurtgenoten precies wat ze nu al
kunnen doen.
Het meedenkteam: “We richten ons
met het buurtplan op die dingen
waarop we direct invloed hebben.
Hoe verwarmen we straks zonder gas,
hoe gaan we nu met de energie in
huis om en waar kan dat minder? Wat
kunnen we als buurt het beste doen?
Door hier nu al naar te kijken, bereiden we ons goed voor op het aardgasvrij wonen in Zandweerd. Bovendien woon je prettiger en verhoog je
de waarde van je huis met energiebesparing. Kortom, samen werken aan
dit buurtplan is gewoon slim.”
Warmtecamerawandeling
Op 2 december was er een warmtecamerawandeling. Het meedenkteam:
“We zijn in groepjes met een warmtecamera naar onze eigen huizen in
de Zandweerd gaan kijken. Om te
zien waar de warmte ons huis verlaat.
Wat is het verschil in energieverlies bij
een huis met muur- en vloerisolatie of
zonder? En met HR++/3 dubbel glas
of enkel glas. Dit was zowel aan de
buitenkant van het huis te zien, maar

ook aan de binnenkant. Zo zagen we
waarom in dat ene hoekje waar best
een lekkere stoel staat, toch geen visite lang blijft zitten. Daar lekt namelijk
de warmte het huis uit.”

Denk en doe mee!
Buurtgenoten met een koopwoning
kunnen op verschillende manieren
meedenken en -doen. Zo was er al
een eerste buurtbijeenkomst in de
Van Vlotenhof en de volgende staat
gepland op woensdag 4 maart. Kom
hier vooral naartoe! Daarnaast worden er updatekaarten rondgestuurd
met de planning en op de webpagina
www.buurkracht.nl/zandweerd staat
allerlei informatie.
Loop mee met de warmtecamerawandeling in februari
Doe ook mee met de warmtecamerawandeling in februari. Je ziet dan
direct waar er in de huizen warmte
‘weglekt’. Vergeet bovendien niet de
buurkracht-app te downloaden voor
alle Buurkracht activiteiten in Zandweerd.
• Buurtbijeenkomst voor iedereen,
Van Vlotenhof, woensdag 4 maart
vanaf 19.30 uur
• Warmecamerawandeling info volgt
op de webpagina, aanmelden via
Buurkracht-app
• Opgeven voor meedenkteam, via
robert@buurkracht.nl
• Webpagina www.buurkracht.nl/
zandweerd
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AFKOPPELEN REGENWATERAFVOEREN IN
ZANDWEERD IN VOLLE GANG
SAMEN AAN DE SLAG; NIET ALLEEN GOED
VOOR JE BUURTCONTACTEN, MAAR OOK
VOOR HET MILIEU
Een groep bewoners van 16 woningen heeft in het najaar van 2019 hun
regenpijpen afgekoppeld van de riolering. “Dat was een hele klus, maar
omdat we er met z’n allen aan werkten, was het heel leuk om te doen,"
aldus Eric Boekel. Hij is een van de bewoners van Centraal Wonen.
“In totaal gaan we alle 32 woningen
afkoppelen, maar om het behapbaar
te houden hebben we het project
verdeeld in twee fases. Fase 1 is nu
afgerond. We hebben inmiddels 19
regenpijpen afgekoppeld van de riolering. De afwatering gaat nu via regentonnen, wadi’s, infiltratiekratten of
een combinatie hiervan. “
De bewoners hebben de klus zorgvuldig voorbereid, onder meer met hulp
en advies van het Milieucentrum Deventer. “We hadden ook veel aan elkaars kennis en kluservaring, maar ook
aan adviezen van de leverancier van
de materialen. Die kon ons handige
tips geven over het aanleggen van de
nieuwe afvoeren en het beste materiaal dat we ervoor konden gebruiken.”
Het afkoppelen van zoveel afvoeren
loopt aardig in de papieren. Het was
financieel haalbaar door een bijdrage

van de gemeente.
“Door het samen te doen schiet het
werk lekker op," zegt Eric. “Bovendien is het leuk om met je buren aan
een concrete klus te werken. We hadden een aantal klusdagen ingepland
en iedereen die mee kon doen, deed
mee. Aan het eind van de klusdag
stond er een heerlijke pan soep klaar
voor de werkers. Dat maakte het extra
aangenaam.”
In februari gaan de bewoners aan de
slag met het voorbereiden van fase 2.
Als dat is afgerond, zijn van in totaal
32 woningen de regenwaterafvoeren
afgekoppeld van het riool. “Dat is
niet alleen goed voor het buurtcontact, maar natuurlijk ook voor het milieu. We hebben uitgerekend dat we
bij flinke plensbuien zo’n 16.000 liter
regenwater in de tuin houden en gebruiken in plaats dat het water in het

riool verdwijnt. Dat is echt veel.”
Wil je ook aan de slag met het afkoppelen van regenwater, alleen of ook
samen met je buren? Neem dan contact op met de gemeente voor meer
informatie en subsidiemogelijkheden.
Zie: www.deventer.nl/afkoppelenregenwater.

START MET DE WERKZAAMHEDEN REMBRANDTKADE
De woningen van Eigen Bouw aan de Rembrandtkade
worden dit jaar onder handen genomen. Eigen Bouw
onderzoekt de mogelijkheden om de 72 appartementen gasloos te verwarmen.
Er is echter nog een aantal onzekerheden voordat besluitvorming kan plaatsvinden. Zodra er duidelijkheid is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. De verwachting

is dat Eigen Bouw rond de zomer van 2020 start met de
werkzaamheden: het isoleren van het dak, na-isoleren
van de spouwmuren, dubbelglas plaatsen, vervangen van
keukens, uitbreiden van de doucheruimte en het gevelwerk herstellen waar nodig.
Houd de website www.eigenbouw.nl in de gaten voor
meer informatie.
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DE WIJK VOLGENS...
Juultje woont graag in Zandweerd. Er zijn
genoeg kinderen in de buurt waar ze mee
kan spelen. In de winter is dat wel wat minder maar in de zomer wordt er veel buiten
gespeeld of in speeltuin de IJssel.
Juultje is 9 jaar en zit op de 'Kleine
Johannes'. Ze gaat met plezier naar
school en de BSO en vindt tekenen
het leukste vak. Dat is niet altijd gemakkelijk: honden bijvoorbeeld vindt
ze moeilijk om te tekenen, maar paarden lukt goed. Zo komen we vanzelf
op haar grootste hobby: paardrijden.
Ze is uren in de weer met borstelen,
eten geven en lopen met de paarden.
Bas en Lisa zijn haar lievelingspaarden,
nou ja het zijn eigenlijk pony’s, want
een paard is nog wat te groot. Juultje zegt dat ze later wereldkampioen
dressuur wil worden. Ze wil dan naast
dressuur ook graag springen en crossen met de paarden en haar brood
verdienen met paardrijles geven.
Soms eet Juultje bij de buurt-eettafel
van Wijk- en Speeltuinvereniging 'De
Zandweerd'. Het eten vindt ze meestal lekker, behalve als het boerenkool
is. Daar houdt ze niet van. Het allerlekkerst vindt ze patat, pizza, pannen-

JUULTJE TERWEL
koeken en pasta. We zien ineens dat
deze lievelingsgerechten allemaal met
een P beginnen. Dat is erg grappig.
Een keer per jaar organiseert de Zaagmolenstraat een buurtfeest. Juultje
gaat daar natuurlijk ook heen. De hele
straat viert feest en er worden lekkere dingen voor elkaar gemaakt. Er is

dan ook een springkussen. Tijdens
het feest wordt er ook geklust in de
straat. Onkruid wieden bijvoorbeeld,
of er wordt een boombank neergezet. Juutlje helpt dan ook mee. Als het
werk dan klaar is, gaat ze snel weer op
het springkussen, want dat is toch het
leukst.

“DOOR MET ELKAAR TE BLIJVEN PRATEN LEER JE ELKAAR BEGRIJPEN”
De ongeveer 14.000 woningen van Woonbedrijf Ieder1 worden verhuurd
in zowel Zutphen als Deventer. Het is daarom niet vreemd dat we de
voorzitter van ‘HuurdersBij1’, Gerard van Laar, ontmoeten in Zutphen.
Al vanaf het begin van het gesprek valt de betrokkenheid en energieke
houding van Gerard op. Hij is nog niet zo lang voorzitter van HuurdersBij1,
maar heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in andere maatschappelijk
betrokken organisaties. Belangrijkste aandachtspunt bij al deze ervaringen was “blijf met elkaar praten, blijf in dialoog, dan leer je elkaar begrijpen,“ aldus Gerard.

HUURDERSBIJ1
HuurdersBij1 doet veel moeite om
met alle partijen in gesprek te blijven.
Niet alleen met de huurders, maar ook
met de corporatie en zeker ook met
de gemeente. De gemeente (zowel
Zutphen als Deventer) stelt jaarlijks
haar woonvisie op waarbij HuurdersBij1 een serieuze gesprekspartner is.
Onderwerpen als duurzaamheid van
de leefomgeving, doorstroom van ouderen, betaalbaar wonen en dergelijke komen hierbij aan de orde.
In de wijk Zandweerd zijn veel wonin-

gen van Ieder1 te vinden. Als huurder van een woning van Ieder1 ben je
automatisch lid van de huurdersbelangenvereniging. Veel huurders weten
dit niet, dus het is goed om dit hier
nogmaals te vermelden. Als lid van de
huurdersvereniging kun je meedoen
en meedenken met zaken die tussen
woningcorporatie en huurder spelen.
HuurdersBij1 wil haar huurders graag
betrekken bij belangrijke huurderszaken, zoals huurprijzen, energietransitie, onderhoud, balans ouderen en
jongeren in de wijk. Ze organiseren
daarom thema-avonden, discussiepanels waar alle huurders vrij kunnen

aansluiten. Ook bij renovaties bijvoorbeeld is het van belang de mening van
de huurders te peilen en dit gebeurt
dan ook. Dat zien we op dit moment
in Zandweerd-Noord waar een aantal
renovatieprojecten op stapel staat.
Ook heeft HuurdersBij1 onlangs een
enquête onder de huurders verspreid,
omdat ze graag samen met huurders
de toekomstige koers wil bepalen.
Gerard geeft aan dat HuurdersBij1 blij
is met de grote respons op de enquête.
Wil je ook je stem laten horen over belangrijke woonthema’s, wil je betrokken worden bij meningsvorming of
het nemen van besluiten, meld je dan
aan bij HuurdersBij1. Dat kan via de
website https://www.huurdersbij1.nl.
Voor een grote club die serieuze gesprekspartner is van zowel huurders,
het woonbedrijf en de gemeente is
het belangrijk dat er goede mensen
op goede plekken zitten. Wil je ook
actief worden binnen de belangenvereniging, schroom niet en meld je aan
via bovengenoemde website.
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VOGELTENTOONSTELLING 2019 DEVENTER VOGELVRIENDEN
Het is natuurlijk toch anders, zo’n eerste vogeltentoonstelling op een
nieuwe locatie. Maar we kunnen als vogelvrienden met tevredenheid terugzien op onze show, die werd gehouden op 23 en 24 november in de
grote zaal van Wijk- en Speeltuinvereniging de IJssel. De samenwerking
met de vrijwilligers van de IJssel was voortreffelijk en het stamppotbuffet van Frans Stegeman op de keuringsdag een schot in de roos! En het
gemak van de materialenopslag “om de deur” in plaats van “op zolder”
was goed te merken; het bespaarde ons veel tijd en moeite.

Het aantal vogels stemde tot tevredenheid; met 320 vogels zaten we 15
boven het aantal van vorig jaar. Het
inbrengen van de vogels op woensdagavond gaf geen grote problemen,
al is je auto parkeren wel even een

dingetje. De keuringsdag verliep in
een relaxte sfeer en computerproblemen bleven gelukkig uit.
Dit jaar was er een stapeling van kampioenschappen. Gerrit Boegborn won

maar liefst 4 kampioenschappen,
waaronder het Algemeen Kampioenschap. Oud-Zandweerder Peter Bredenbeek evenaarde deze prestatie
met 4 hoofdgroep-kampioenschappen. Stephan Zanting scoorde iets
bescheidener met 3 kampioenschappen, maar daar zat dan wel het kampioenschap Vrije Derby bij. Daarmee
won hij als eerste de Wagenvoort-bokaal, de opvolger van de Horst-bokaal.
Tijdens de officiële opening werd
het gastengedeelte van de zaal afgescheiden van het tentoonstellingsgedeelte met behulp van kamerschermen, vakkundig gemaakt door Gees
Meeuwenberg en heel toepasselijk
door hem opgefleurd met fraaie vogelafbeeldingen. Het leidde tot een
gezellige drukte in het gastengedeelte. Het aantal bezoekers was zeker
niet minder dan vorig jaar. En als de
dames van de verloting dan ook nog
eens “redelijk tevreden” zijn, ach wat
wil je dan eigenlijk nog meer?
Voor een foto-impressie van de tentoonstelling verwijzen we u graag
naar onze website: www.gekleurdezanger.nl.

WONEN IN EEN KANGOEROEWONING
Een kangoeroewoning bestaat uit
twee zelfstandige woningen die
met elkaar in verbinding staan,
maar die wel een eigen opgang en
adres hebben. Zo'n woning is heel
geschikt wanneer mensen, die een
zorgrelatie met elkaar hebben, bij
elkaar willen wonen. Dit kunnen
familieleden zijn of vrienden of
kennissen die een zorgrelatie hebben, of speciaal bij elkaar gezochte
bewoners. Oorspronkelijk komt
dit idee uit de Turkse wooncultuur;
de ouders wonen beneden en de
(volwassen) kinderen, die voor de
ouders zorgen, wonen boven.
Ook in Zandweerd is er een aantal
van deze woningen rond de Strieningstraat en H. Balsinkstraat. Dit zijn huurwoningen van Rentree.
Clarissa en Mariet delen zo’n kangoeroewoning en zijn erg tevreden over
deze manier van wonen. We gaan bij
hen langs om meer te horen over hun
ervaringen. “Sommige mensen zijn
wat huiverig om in zo’n kangoeroevorm te gaan wonen,” vertelt Mariet,
“omdat ze denken dat je dan geen

privacy hebt of dat je constant bij elkaar op de lip zit. Dat is absoluut niet
zo. Je bent er wel voor elkaar als het
echt nodig is en dat is heel erg prettig," legt Mariet uit. Zij woont hier al
ruim 25 jaar en nog steeds met veel
plezier. In die jaren is het leven in de
kangoeroewoningen wel wat veranderd. “In het begin aten we regelmatig samen en gingen we bij elkaar op
de koffie en vierden we de verjaardagen of oud en nieuw samen. Dat
is de laatste jaren niet meer zo. We
ontmoeten elkaar nu meer 'spontaan',
zonder vaste regelmaat, en dat is eigenlijk wel net zo prettig. Ik heb er
ook niet zoveel behoefte meer aan,"
zegt Mariet. “We zijn er voor elkaar als
het echt nodig is, en dat is voldoende. De kangoeroewoningen hebben
samen een grote binnentuin, dus in
de zomer komen we elkaar sowieso
vanzelf tegen."
Natuurlijk is niet elke combinatie kangoeroebewoners geschikt. “Je moet
wel een klik met elkaar hebben”
zegt Mariet. “En het is belangrijk
dat je open staat voor elkaar en aan-

dacht hebt. Een sociaal karakter zeg
maar."Onlangs raakte Mariet ten val
in de tuin en gelukkig was haar kangoeroebuur Clarissa snel ter plaatse.
Dankzij haar kordate handelen is alles
goed verlopen.

De meeste kangoeroebewoners die
nu in het complex wonen, wonen er
al heel wat jaren. Ze kennen elkaar
goed en hebben veel raakvlakken met
elkaar op sociaal gebied. Ook worden
interesses gedeeld. Dat maakt het
wonen hier extra prettig.
Heb je ook interesse om te gaan wonen in een kangoeroewoning, neem
dan contact op met de woningcorporatie voor de mogelijkheden.
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ZIENSWIJZE PARK
ZANDWEERD
Bewonersvereniging Zandweerd
heeft op 22 november bij de gemeente Deventer een gesprek gehad over de zienswijze die ze had
ingediend met betrekking tot Park
Zandweerd. De zienswijze betrof
de verkeersafwikkeling aan de
Rembrandtkade, die volgens de
bewonersvereniging niet correct
in het bestemmingsplan stond.
Het bestuur heeft gesproken met
projectleider Willemien Berkers en
juridisch planoloog Hendrik Meerbeek.
Toegezegd is dat er een onderzoek
(een berekening en een verkeerstelling) komt door een verkeerskundig
bureau. Als dit aanleiding geeft om
eventueel plannen aan te passen
dan zal gekeken worden of dit mogelijk is. Aanleiding kan zijn dat er
inderdaad meer verkeer over de
Rembrandtkade zal gaan dan in het
bestemmingsplan staat, maar deze
toename moet ook substantieel zijn.
Wel wordt opgemerkt dat de Rembrandtkade geen onderdeel is van
het plan De Tuinen van Zandweerd.

NIEUWBOUW
RUBENSSTRAAT
In het najaar van 2020 wordt gestart
met de bouw van de appartementen aan de Rubensstraat. Het betreft 84 tot 86 appartementen van
circa 80 m² groot. De appartementen krijgen een ruime woonkamer,
een ruim balkon, 2 slaapkamers, een
toilet en een ruime badkamer inclusief een tweede toilet. Toekomstige
bewoners en hun gasten kunnen
parkeren op het maaiveld. Houd de
website www.eigenbouw.nl in de
gaten voor meer informatie.

Scootrijders, welkom op de soos!

SCOOTMOBIELVERENIGING DE
DEVENTER STOKVISRIJDERS

Scootmobielbezitters van harte
welkom!
2020 gaat een prachtig jaar worden
voor onze vereniging. Er zijn al weer
veel plannen in de maak en we kijken uit naar leuke activiteiten en
spannende tochten. Kom een keertje kennismaken op de soos (iedere
maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur in
St. Jurriën). Onze enthousiaste leden
vertellen graag over de Stokvisrijders.

fietsen, eenmaal per maand op een
zaterdagmiddag.
Zij kunnen dan optreden als Verkeersregelaar, na een online cursus
en met begeleiding van de coördinator.
Iedereen die belangstelling heeft,
kan voor informatie en aanmelden
terecht bij:
Dick Joustra, tel. 06-51260339
dickjoustra@gmail.com.

Verlanglijstje
Een aantal mensen heeft naar aanleiding van onze vraag om Verkeersregelaars in de vorige Nieuwsbrief gereageerd. Daar zijn we heel blij mee.
Nu wordt het voorjaar en misschien
krijgt u zin om mee te doen. Vandaar
nogmaals onze oproep:

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

We zijn op zoek naar:
Mensen die het leuk vinden om te

GEZELLIGE MAATJES GEZOCHT!
Als maatje spreek je regelmatig naar meer sociale contacten. De
af met een ‘deelnemer’ om kof- bedoeling is dat het maatjesconfie te drinken en te kletsen of tact voor beide plezierig is.
om samen iets te ondernemen.
Belangstelling? Neem contact met
Onze deelnemers zijn 18+, heb- ons op, wij zorgen dan voor een
ben een psychische kwetsbaar- goede match! 0570-613747 of via
heid, wonen zelfstandig in de maatjes@vriendendienstendevengemeente Deventer, Olst/Wijhe, ter.nl. Meer info: www.vriendenRaalte of Voorst en zijn op zoek dienstendeventer.nl.
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DE SFEER IN EEN WIJK WORDT BEPAALD DOOR DE
MENSEN DIE ERIN WONEN
Ik laat de decembermaand nog even in gedachten passeren en ik moet
weer denken aan die avond in De Buurthuiskamer Zandweerd. Een aantal
vrijwilligers had een kerstdiner georganiseerd voor de buurtbewoners
en andere mensen die aan wilden schuiven. Ook wij van het Sociaal Team
Zandweerd hadden ons opgegeven.
Door Mariëlle Veeren
Op de fiets, na een huisbezoek te
hebben gehad, dacht ik nog: “Ik wil
eigenlijk naar huis, ben best moe."
Het was een druk jaar. Veel overleggen, veel contacten gemaakt, veel organiseren en regelen. Dat hoort erbij
maar even wat afstand is soms ook
goed. Het was al donker. De lamp
van mijn fiets sneed een baan licht
door de mist. Het was waterkoud.
Had ik ook nog geen handschoenen
bij me. Koude handen als gevolg. Ik
stap van mijn fiets met mijn gezicht
half verscholen achter mijn inmiddels
vochtig geworden sjaal.
Ik loop de vertrouwde omgeving tegemoet. Binnen is het warm. In de
ruimte waar het diner is, hebben mensen al plaatsgenomen aan tafel. De
kerstboomlichtjes branden gezellig
en de kaarslichtjes doen daar nog een
schepje bovenop. Op de achtergrond
hoor ik de bekende kerstliedjes uit
de speaker komen. Allemaal om de
sfeer te verhogen. Er druppelen nog
meer bewoners binnen. Veel gasten
ken ik wel van gezicht en sommigen
ken ik wat beter. Uiteindelijk zitten er
behoorlijk wat mensen aan de diverse
tafels.
Het hoofdgerecht bestaat uit boon-

tjes, gebakken aardappelen en een
lekker stukje vlees voorafgegaan door
o.a. een Italiaanse amuse. Het toetje
was een overheerlijke Pannacotta. Alles uitgeserveerd op een tafel die zo
mooi gedekt was dat je je waande in
een restaurant.
Ik kijk om me heen en zie verschillende mensen met elkaar lachen, verhalen uitwisselen, een grap vertellen of
gewoon met elkaar babbelen. Sommige bewoners zaten met een glimlach om de mond tevreden om zich
heen te kijken. Er werd zelfs nog muziek gemaakt op de gitaar wat zorgde
voor nog meer sfeer.
Voor iedereen was er aandacht.
Even geen vooroordelen. Even geen
muurtjes meer, gewoon echt samen.
Genieten van elkaar en van het heerlijke eten. “Dit is Kerst," dacht ik bij
mezelf. Ik was blij dat ik toch ben gegaan. Dit had ik niet willen missen.
Wat een mooi gevoel is dat, samen
kerst vieren terwijl je elkaar niet kent.
Een gevoel van saamhorigheid.
Ditmaal verzorgd door een aantal geweldige vrijwilligers, die de moeite
nemen om voor anderen een heerlijk
diner te bedenken, te koken en het te
serveren in een prachtig nagebootst
restaurant.
Hoe simpel kan het zijn of toch niet?

We zouden het vaker moeten doen.
Spontaan voor anderen iets betekenen of organiseren. De sfeer in een
wijk wordt bepaald door de mensen
die erin wonen.
In Zandweerd zijn meerdere bewonersinitiatieven, groot of klein. Er zijn
veel bewoners die iets voor een ander betekenen of willen betekenen.
Veel bewoners geven aan 'alleen' in
Zandweerd te willen wonen. Velen zijn
om welke reden dan ook weggegaan,
maar ook weer teruggekomen, omdat
ze zich in Zandweerd zo thuis voelen.
Ik vanuit het Sociaal Team ben blij in
deze wijk mijn werk te mogen doen
zodat ik op deze manier een onderdeel van Zandweerd kan zijn.
Mocht u een mooi idee hebben om
de buurt nog fijner en of mooier te
maken en zou u dit idee willen delen
of willen weten of er meer mensen
zijn die het idee samen met u zouden
willen uitwerken, dan kunt u contact
opnemen met het Sociaal Team. Hiervoor kunt u bellen met Team Toegang:
0570-695399. Of u kunt een e-mail
sturen naar info@socialeteamsdeventer.nl t.a.v. Sociaal Team Zandweerd.
De eerste week van januari is inmiddels verstreken als ik terugdenk aan
die avond, waar we als buurtbewoners samen de sfeer bepaalden. Ik
hoop op weer zo’n diner met Kerst.
Maar eerst nog een jaar de dagelijkse realiteit. Ik wens u allen een mooi
jaar toe met veel woonplezier en fijne
mensen om u heen. Tot het volgend
kerstdiner.

INZAMELING VUURWERKRESTEN 2 JANUARI 2020
Na drie jaar lang op 1 januari met een container bij speeltuin De Tulp aanwezig te zijn geweest, werd het nu 2 januari. Nou, dat liep fantastisch!
Vanaf 11.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ‘s middags kwamen
de mensen het bij elkaar geraapte en geveegde vuurwerk brengen. De doosjes met wafels waren allemaal vergeven en ook de
repen chocolade voor de kinderen waren in een wip op gegaan.
Van de koffie, thee en de chocolademelk werd weinig gebruik
gemaakt in onze kraam. Deze was opgezet door de mannen van
Cambio. Wat een succes. Vier jongens van ongeveer twaalf jaar
kwamen hun hulp aanbieden en trokken erop uit met de knijpstokken en vulden de zakken met zwerfvuil en vuurwerkresten.
Hartelijk dank, jongens. Met de mensen van Cambio was het
goed en gezellig samenwerken. Tot volgend jaar.
Groetjes van de vrijwilligers Bert en Grada
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT NIEUWTJES
De markten
De markten waar we het afgelopen
kwartaal stonden, waren stuk voor
stuk erg geslaagd voor ons. De burendag, de herfstmarkt op het Nieuwe Veld: het was allemaal een feestje.
Verder is het een druk en zeer geslaagd jaar geweest voor ons op de
7 verschillende markten. Op de kerstmarkt op het Lamme
van Dieseplein stonden we voor het eerst en het was een
groot succes!

Heb je al een mobielhoesje van de Deventer wol?
Voor €5 heb je een prachtig hoesje. Geef de lengte en de
omtrek van je mobiel door en we breien er eentje voor je.

Jeppe (Broederenstraat 45 te Deventer)
Dit jaar zijn we in een samenwerking gestapt met Jeppe.
Al onze producten vind je daar in de winkel. Dat is een geslaagde stap. Iedereen kan makkelijk daar terecht, en wij
kunnen op een prachtige manier onze spullen laten zien.
Kom vooral kijken. Komend jaar zijn we live aan het spinnen en breien op elke eerste woensdag van de maand.

Vers van de pers is gekomen een nieuwe trui
We hadden Evelien Verkerk gevraagd of ze voor ons project een trui wilde ontwikkelen.
Ze is hard aan de slag gegaan en de Deventer Raamtrui is
gemaakt! Waarvoor veel dank!
Momenteel worden er nog wat puntjes op de i gezet, en
volgend jaar beginnen de breiers met het patroon te breien. Er is al een belangstellende voor de eerste bestelling.

De nieuwe producten
We hebben allerlei nieuwe producten, zoals:
• Scrub zeepjes
• Vingerloze wanten (met en zonder kabel)
• Hoofdband op maat te bestellen
• Beenwarmers op maat te bestellen
• Omslagdoek en een bruine muts
• Hartjes voor de kerst en verschillende onderzetters
• Prachtig kussens!
2 grote engelen en meerdere kleintjes vonden gretig aftrek voor de kerstdagen.

De eigenaar van de vorige trui kwam met veel enthousiasme
vertellen hoe blij hij er mee is.
En onze gekaarde wol, die direct bij ons te bestellen is,
wordt gretig afgenomen. Hartelijk dank voor alle bestellingen.
Dat zijn voor dit kwartaal onze nieuwtjes.
Contact
Heb je vragen, wil je onze eigen kwartaal nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten via de mail, of messenger van
Facebook.

Een prachtig kussen!

Shanti Bouwman
shantiseton@gmail.com
06-29223421

Maaike Hoijtink
maaikehoijtink@me.com
06-81462405
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ZELFREGIECENTRUM DEVENTER:
OOK JIJ BENT WELKOM!
De afgelopen tijd zijn er binnen Zelfregiecentrum Deventer weer veel
verschillende activiteiten van start gegaan. Naast de bekende wekelijkse
activiteiten (zie activiteitenschema) zijn er ook: muziekactiviteiten, luxe
kaarten en sieraden maken, gespreksgroepen, workshops, spelletjes e.d.
De meeste activiteiten zijn kosteloos.
Je kunt ook langs komen voor een
kop koffie en/of om nieuwe mensen
te ontmoeten. Er komen gemiddeld
70 mensen per dag naar het centrum,
je zult dus ongetwijfeld mensen tegenkomen met wie je een ‘klik’ hebt.
Heb je zelf misschien ideeën? Heb je
altijd al iets willen doen met je hobby
of interesse? Binnen Zelfregiecentrum
Deventer kan (bijna) alles.
Dagelijks is er ook een lunch, om
12.30 uur, voor een klein bedrag.
En…elke 3e woensdag van de maand

kun je onbeperkt pannenkoeken eten,
voor € 2,80 per persoon. Je vindt ons
aan de Lange Zandstraat 15 in Deventer. We hebben ook een telefoon
(0570-613747) en een mailadres (zelfregie@vriendendienstendeventer.nl).
Wil je kennis met ons maken? Of wil
je eerst meer informatie? Bel/mail ons
gerust, of kom gewoon even langs.
De koffie staat altijd klaar, van maandag t/m donderdag van 8.30 tot
16.00 uur.
Tot gauw! Team Vriendendiensten

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.

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 reparatie (Meranda, Naaiatelier)
- Muziek (Femke en Lucas, Flexatelier)
- ATC (Daphne, Creatief atelier)

WO.

Dinsdagochtend:
- Inloop en reparatie (Ansje, Naaiatelier)
- Creatief (Elaine, Flexatelier)
- Tekenen en schilderen (Frank, Creatiefatelier)
- Theater (Dinant, Atelier 13)
Dinsdagmiddag:
- Zingen en accordeon (Flexatelier)

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 reparatie (Ansje, naaiatelier)
- Creatief (Hillie, Creatiefatelier)
Woensdagmiddag:
- Diamond Painting (Sjoukje, Huiskamer)

Maandagmiddag:
- Leren naaiwerken (Mahnaz B., Naaiatelier)
- Nederlandse taal/mannen (Nicolaai, Atelier 13)
- Vanaf 13.00 uur wandelen (Else en Hetty)

DI.

gratis internet en gratis Wifi.

DO.

Donderdagochtend:
- Creatief (Elaine, Flexatelier)
- ATC (Daphne, Creatief atelier)
Donderdagmiddag:
- Leren naaiwerken (Annet, Naaiatelier)
- Nederlandse taal (Janine, Flexatelier)
- Spaans (Annelies, Creatiefatelier)

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... LAMIAH
In onze rubriek ‘Aan tafel met …….’
gaan we vandaag aan tafel met Lamiah.
Deze buurtbewoonster komt oorspronkelijk uit Damascus. We kennen
allemaal de verschrikkelijk beelden van
de oorlog daar.
Gelukkig heeft Lamiah samen met haar
moeder, zoon en dochters na allerlei
omzwervingen een veilige plek gevonden in Zandweerd.

ONZE SYRISCHE KOK
UIT ZANDWEERD

Lamiah is begonnen met het maken van gerechten
uit haar thuisland
Syrië in Fooddock.
Aanvankelijk alleen in het weekend,
maar de belangstelling voor haar
schotels is zo groot dat ze sinds kort
elke dag in Fooddock te vinden is.
Natuurlijk gaan we bij haar langs om
te proeven en we zijn aangenaam
verrast door de grote variatie aan gerechten die op haar kaart staan. Haar
keuken heet 'Damaskus', een toepasselijke verwijzing naar haar afkomst en

naar de hartverwarmende ontvangst
van Lamiah zelf. Syrië heeft een heerlijke keuken die haar oorsprong heeft
in buurland Libanon. De kleine hapjes, de zogenaamde mezze, zijn beroemd in de hele Arabische wereld
en nu dus ook in Deventer. Lamiah
vertelt dat ze veel gezonde ingrediënten gebruikt en weinig vet en suiker.
Gezonde salades, zoals tabouleh en
baba ghanoush, veel groente, lekker
gekruid en niet te pittig.
Lamiah komt eigenlijk uit het onderwijs, maar in Syrië deed ze ook veel

kennis op over voeding, omdat ze
naast haar werk als lerares samen met
haar man een boerderij runde met
een gaard van olijven- en appelbomen en dadelpalmen. Haar dochter
Doua helpt haar in de keuken. Daar
is ze erg blij mee, want het kan erg
druk zijn in de foodhal. Naast het koken in Fooddock kan Lamiah ook gerechten en maaltijden op bestelling
maken. Een absolute aanrader. We
wensen Lamiah veel succes en vooral
veel kookplezier en gaan zeker weer
bij haar langs om te smullen van haar
heerlijke Syrische gerechten.

VRIJWILLIGERS UIT ZANDWEERD HELPEN IN DE PLANTWEERD
Op de herfstmorgen dat deze foto gemaakt werd was het mooi weer.
Heerlijk tuinweer dus. We waren een lastig klusje aan het doen. Een
aantal rozenbottelstruiken kreeg een nieuwe plek en ze werden vakkundig gesnoeid. We zijn er nog niet mee klaar, maar daar hebben we
de hele winter nog voor. Verpoten kan de hele winter, tenminste, als
de grond niet bevroren is.
We zijn ons aan het beraden hoe we
het lange wandelpad dat door de
hele tuin loopt, beter begaanbaar
kunnen maken. Er zijn verschillende zwakke plekken in het pad waar
mensen met een rolstoel last van
zullen hebben. We hebben het ook
geconstateerd, vandaar onze actie.
Op de bordjes die we in de loop van
het vorige jaar geplaatst hebben,
gaan we in januari een expositie
houden van werkstukken die leerlingen van groep 8 van de Wilkeshuisschool hebben gemaakt in samen-

werking met enkele vrijwilligers van
de Plantweerd. De printen die er nu
nog op zitten, zijn nogal doorgelopen. We gaan dit beter doen.
Het is fijn om met een groepje mensen in de Plantweerd te werken. We
zijn er als het redelijk weer is op
dinsdag- en/of vrijdagmorgen. Als u
ons team zou willen versterken bent
u van harte welkom. Kom eens kijken of een morgen meedoen. Ook
als u maar een enkele morgen zou
willen helpen zien we u graag.
Vrijwilligers van de Plantweerd
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ACTIVITEITEN AGENDA

BIJ GITARENBOUWER
EMILIO

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

Dat er veel talent in onze wijk zit,
wisten we inmiddels al. Vandaag
ga ik langs bij Emilio. Hij is niet alleen groot fan en beoefenaar van
Spaanse muziek, hij bouwt ook zijn
eigen gitaren. Prachtige exemplaren krijg ik te zien als ik bij hem op
bezoek ben aan de Zandweerdseweg.

Voor info kunt u onze facebookpagina in de gaten houden.
 /speeltuin zwolsewijk of bekijk onze website:
http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com

Zijn
voorliefde
voor de Spaanse
muziek komt niet
uit de lucht vallen. Emilio is in
Spanje geboren
en dan zitten de
vurige klanken en
ritmes van de flamengo gewoon
in je genen. Bij
aankomst in Nederland ging hij als
jonge jongen eerst een technisch
vak leren. Vervolgens werd hij meester stukadoor. Zo bouwde hij zowel
technische kennis als ambachtelijke
vaardigheden op. Het precieze werken en de creativiteit kwamen hem
goed van pas toen hij een aantal jaren geleden begon met het uitbouwen van zijn grootste passie: gitaren
bouwen. Aanvankelijk begon hij in
zijn eigen schuur, maar deze werd al
snel te klein. "Ik ben erg blij met de
grotere werkruimte die een goede
vriend van mij aan me beschikbaar
heeft gesteld" zegt Emilio, "nu heb ik
meer werkruimte en kan ik vaker aan
de slag".
“Wat is er zo bijzonder aan zijn gitaren” vraag ik. Emilio antwoordt dat ze
technisch goed in elkaar zitten en dat
ze een eigen klank hebben. Ook zijn
er verschillende details op de gitaren
te vinden die het "handschrift" van
zijn meesterschap tonen. Zo heeft hij
bijvoorbeeld in de sierverbindingen
van zijn ontwerp "La Reina" heel subtiel de kleuren van de Nederlandse
driekleur verwerkt. Aan de kop van de
gitaar is heel geraffineerd een ‘kroon’
uitgewerkt en de kleuren van de Argentijnse vlag. Een mooie verwijzing
naar onze eigen “reina”; koningin
Maxima. Alles aan de gitaar is handwerk. Het kost ruim 150 uur voordat
een gitaar af is. Emilio houdt ervan
om met zijn handen bezig te zijn en
iets moois te creëren. Dat is te zien.
Wil je meer weten over de gitaren van
Emilio, bekijk dan zijn facebookpagina; Emilio Fulgado.

Onze vaste activiteiten:
Maandag:
Bridge van 13.30 – 16.00 uur
Dinsdag:
Jeugdavond o.l.v. Raster van 19.00 – 21.00 uur
Donderdag: Koersbal van 10.00 – 12.00 uur
SOD Deventer kaarten van 13.00 – 17.00 uur
Damessoos van 19.00 – 22.00 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
Bingo vrijdag 28 februari!
Zaal open 19.00 uur.
Dubbel boekje met tussenronde € 20,00.
Enkel boekje met tussenronde € 15,00.

SPEELTUIN DE ZWOLSEWIJK IS
PER DIRECT OP ZOEK NAAR:
1 of 2 personen die de kinderactiviteiten willen/kunnen
organiseren voor de woensdagmiddag.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen
tijdens activiteiten en de grote schoonmaak.
De website www.deventerwijzer.nl
wijst je de weg naar regelingen, organisaties en activiteiten bij jou in de buurt,
die je helpen om actief en zelfstandig te
blijven. Heb je hulp nodig bij het gebruik
van de website? Dan kun je altijd terecht
bij een bibliotheekvestiging bij jou in de
buurt.
DeventerWijzer, goed gevonden!

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

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

Sociaal Team Zandweerd:
0570- 695 399
info@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

