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BEWONERSVERENIGING ZANDWEERD
SPRANKELT VOOR EN DOOR BEWONERS
Bewonersvereniging Zandweerd gaat uit van de kracht
van bewoners van de wijk. Dat er veel potentie zit, is in
de afgelopen negen jaar gebleken bij de verschillende
initiatieven die zijn ontwikkeld. Onlangs is het bestuur
van de vereniging uitgebreid met nieuwe creatieve en
energieke bestuursleden. Dat is een goed begin. Nu is
de bewonersvereniging op zoek naar nieuwe leden en
nieuwe ideeën. Heb je een idee voor de wijk? Laat het
ons weten!

Voorbeelden van initiatieven zijn de buurttuin Plantweerd
(Ruysdaelstraat), de Buurtnieuws-krant, de trap naar de
IJssel (Johannes van Vlotenlaan) en de jaarlijkse Burendag.
Ook zijn we nauw betrokken bij het Duurzaamheidsteam
voor verduurzaming van huis en leefomgeving, zoals groene daken, woningisolatie, zonnepanelen, en meer. Verder
zijn we bezig met elektrische deelautoprojecten op twee
verschillende locaties in de Zandweerd.
Zandweerd is een levendige wijk en dat willen we zo houden. De leden van de bewonersvereniging zijn betrokken
en hebben voelsprieten in de wijk. Heb je als wijkbewoner
initiatieven en ideeën voor de wijk dan ondersteunen we  Het nieuwe bestuur van Bewonersvereniging Zandweerd.
die, bijvoorbeeld met ons netwerk en met de kennis en V.l.n.r. Peter Brendel, Martijn Weisbeek, Ben Damstra,
ervaring die we sinds de oprichting in 2013 hebben op- Ruud Wijlhuizen en Marloes Horseling.
gebouwd.
Idee of suggestie?
Ook doen we aan belangenbehar- Leden gezocht
tiging en zijn we serieuze gespreks- De bewonersvereniging is een vereni- Heb je een idee of suggestie voor de
partner van bewoners en van de ging voor en door bewoners. Wil je wijk? Mail naar bestuur@bewonersgemeente Deventer. Zo is de bewo- ook actief worden of je aanmelden als verenigingzandweerd.nl.
nersvereniging actief betrokken ge- lid? Meld je dan snel aan: www.bewoweest bij de beginfase van de nieuw- nersverenigingzandweerd.nl/lid-worBewonersvereniging Zandweerd:
bouwwijk De Tuinen van Zandweerd. den.
Het lidmaatschap kost slechts € 12,50 voor en door bewoners!
per persoon of € 17,50 per gezin.
Meld jij je ook aan?
Nieuwe website
Al het nieuws uit de wijk en informatie
over de bewonersvereniging en de
edities van “Buurtnieuws” vind je op
de nieuwe website: www.bewonersverenigingzandweerd.nl.
Neem vooral een kijkje.

WORD LID VAN BEWONERSVERENIGING
ZANDWEERD EN ONTVANG GEGARANDEERD
ELKE EDITIE VAN BUURTNIEUWS!
www.bewonersverenigingzandweerd.nl/lid-worden
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BERICHT VAN HET
DUURZAAMHEIDSTEAM
In de editie van maart stelden we ons aan je voor en
nodigden we je uit bij een van onze activiteiten. Door
corona zagen de activiteiten er soms wat anders uit,
maar we waren nog behoorlijk actief!

POP-UP: HOBBEMASTRAAT-SPORTVELDENLAAN
Gluren bij de buren kon jammer genoeg niet doorgaan.
Niet getreurd, we hebben een serie vlogs gemaakt, korte filmpjes -gemaakt door jongeren uit de buurt- over
isoleren bij een teamlid, over hoogwater en kinderen interviewden de wethouder. Wil je de vlogs zien, kijk dan
op YouTube: @ZandweerdStroomt.
Misschien heb je ze al gezien, er komen steeds meer
groene daken in de wijk. Samen met Buurkracht en Ulebelt organiseerden we de actie Groen Dak. Bij een groen

matie. Het was leuk en interessant om jullie te ontmoeten
en voor herhaling vatbaar.
Heb je zin om met je eigen huis aan de slag te gaan, misschien wel met je buren, heb je vragen, wil je advies, kom
langs.
De komende periode gaan we aan de slag met het Klimaatforum en het Klimaat-Burgerberaad. We gaan door
met Groene Daken, Deelauto’s, vlogs maken en Hittestress
constateren. Misschien wel het belangrijkst: we zijn oren en
ogen van de wijk, we horen wat er leeft, wat zijn ideeën,
vragen en zorgen die leven in Zandweerd en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.

dak leg je een laag (vet-)plantjes op je dak, hierdoor
wordt je dakbedekking beschermd, vang je het water op
tijdens hevige regenbuien en houd je het water langer
vast. In de zomer blijft de ruimte onder het groene dak
koeler. De sedumplanten maken niet alleen je huis en
omgeving mooier, ze geven ook de biodiversiteit in de
buurt een impuls. Gelukkig konden we gebruik maken
van een mooie subsidie van het Waterschap. Het was
een mooi project dat een vervolg krijgt.
We dachten mee met de beoordelingscommissie die de
warmteleverancier voor het warmtenet kiest. Teamleden
doen mee in het project Sturen met de Buren, elektrische deelauto’s. We zijn intensiever gaan samenwerken
met o.a. de Deventer Energiecoöperatie.
In juni organiseerden we Pop-ups: op 4 plekken in de
wijk stonden we met een kraampje met koffie en zandkoekjes, met documentatie, ledlampen en informatie. Bij
iedere kraam was een lid van ons team en een energiecoach. Er was veel aanloop, mensen kwamen met vragen, opvallend veel huurders waren op zoek naar infor-

Contact
Meer weten? Bezoek ons op Facebook @ZandweerdStroomt, op tinyurl.com/duurzaamheidsteam of stuur een
e-mail naar: zandweerdstroomt@gmail.com. Of spreek ons
aan als je ons tegenkomt in de wijk!

COLOFON

Buurtnieuws is een uitgave van
Bewonersvereniging Zandweerd
Redactie:
Liesbeth Kappert, Dionne Delnoy, Karin Stas en
Mathilde Wijkstra
Secretariaat:
p/a Johannes Sinthenstraat 66, 7412 EE Deventer
E: redactie@bewonersverenigingzandweerd.nl
I: www.bewonersverenigingzandweerd.nl
Opmaak: www.multi-graphic.nl
Oplage: 6.000 stuks
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BIJ DE HALTE
BIJ ONS IN DE WIJK… ACTIVITEITEN
BIJ DE HALTE
MAANDAG

Zwolseweg 190A

We zijn weer open!! De meeste activiteiten
mogen weer doorgaan. Ook bij Bij de Halte.
Een overzicht van onze activiteitenkalender:
zie in de groene balk rechts.

De picknick tafel XXL
Sinds kort zijn wij de trotse bezitters
van een XXL-picknicktafel (foto onder).
Een tafel waar je met de hele buurt
gezellig aan kunt zitten. Nou ja, bijna
met de hele buurt. In elk geval met
heel veel mensen. Dus voor een kop
koffie of thee of wellicht een borrel:
onze XXL-tafel nodigt je graag uit!
De moestuin
Sinds het voorjaar hebben wij een
moestuin. Samen werken wij in de
tuin. We zaaien, planten en oogsten
samen. Iedereen die mee wil helpen
met schoffelen, onderhoud of het ontwerpen van de tuin is welkom. Soms
oogsten we groenten en hebben we
goede gesprekken. Andere keren
werken we hard en steken we onze
handen uit de mouwen, omdat er gespit en gesjouwd moet worden. Ook
een kopje thee of koffie drinken en de
mooie bloemen komen bewonderen
kan bij ons in de tuin. Nieuwsgierig?
Kom gerust langs bij Bij de Halte, we
ontmoeten je graag!

10.00 – 12.00 Hap in ’t Bakkie
13.00 – 13.30 Afhalen Bakkie
18.10 – 19.00 Samen aan tafel
19.00 – 21.00 Diamond painting/
koffie/spelletjesmoment

Voedselbank voor dieren…
Wist je dat?
Heb je het (tijdelijk) niet zo breed?
Is er eigenlijk geen geld om je hond
of kat te eten te geven? Wellicht kan
de Dierenvoedselbank iets voor je
betekenen. Zij kunnen eenmalig, of
mogelijk voor langere tijd, ondersteuning bieden. Wil je weten wat ze voor
jou kunnen betekenen? Dan kun je je
aanmelden bij het Voor Elkaar-Teams
www.voorelkaarteamsdeventer.nl.

DINSDAG
09.15 – 11.15 Koffiemoment/knutsel en creatief
11.00 – 12.00 In de oneven weken:
dierenvoedselbank uitdeel-/ophaalmoment

Inzamelen winterjassen
Heb je nog een goede, schone winterjas liggen? Maar ben je erop uitgekeken of wellicht uitgegroeid? Je kunt
je jas inleveren bij ons. Wij zorgen
ervoor dat de jas een tweede leven
krijgt. Een andere jas uitzoeken mag
dan natuurlijk ook. Loop gerust eens
binnen in onze kledinghoek. Met regelmatig een “nieuwe collectie” voor
volwassenen maar ook voor de allerkleinsten vind je er altijd wel iets leuks.
Inbrengen van andere kleding mag
natuurlijk ook.

THE MALL
DEVENTER

BIJ DE HALTE - Zwolseweg 190A, 7412 AT Deventer
welkom@bijdehalte.nl
Telefoon: 06 36 44 74 07
 /Buurthuiskamer de Zandweerd
Website: www.bijdehalte.nl

DONDERDAG
09.15 – 11.15 Koffiemoment/handen spandiensten
10.00 – 12.00 Hap in ’t Bakkie
13.00 – 13.30 Afhalen Bakkie

Jongerenwerk in de Zandweerd
The Mall is te vinden op diverse
plaatsen in de Zandweerd. In samenwerking met basisscholen en
wijk- en speeltuinverenigingen willen
ze jongeren een plek geven binnen
een groepsactiviteit. In Zandweerd
werken de jongerenwerkers Casper
en Collette. Kijk ook op www.themalldeventer.yfc.nl/zandweerd. Op
dinsdagmiddag zijn de jongerenwerkers Bij de Halte.
Bij Bij de Halte is elke dag open van
09.00 – 17.00. Een greep uit onze
activiteiten: op maandag eten enkele buren samen om 18.15 en zijn we
tot 21.00 uur geopend. Eenmaal per
maand wordt er gekookt door buren
en is er gelegenheid om gezellig mee
te eten. Je kunt je e-mailadres doorgeven op welkom@bijdehalte.nl.
Elke maandag en donderdag is er
Hap in ’t Bakkie. Op de Facebookpagina van de Buurthuiskamer staat de
menulijst. Wij koken dan voor jou!
Schuif een keer gezellig aan of loop
eens binnen. We vertellen je graag
meer. We zien je graag bij Bij de Halte!
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PARK NOVA
Op de plek waar tot voor kort het kantoor van zorggroep
Carinova was gevestigd, wordt nu gewerkt aan de nieuwe
ontwikkeling van nieuwbouwappartementen. Het nieuwbouwplan Park Nova wordt gebouwd aan de rotonde op
de hoek Ceintuurbaan en Zwolseweg 180 in Deventer.
Park Nova wordt ontwikkeld door VanWonen in
samenwerking met bouwbedrijf PHB Deventer.

Ontwerp
Het plan Park Nova is momenteel in ontwikkeling en bevindt zich in de ontwerpfase. Het voorontwerp is definitief
en nu werken VanWonen, de architect Kristinsson Architecten uit Deventer en PHB Deventer aan de uitwerking
hiervan. In hoofdlijnen ziet het woonprogramma er als
volgt uit:

Actuele staat
Het huidige pand wordt momenteel ‘antikraak’ bewoond
door betrokken bewoners die een flexibele woonruimte
zoeken. Zij zorgen voor het representatief houden van
het pand en kunnen zo tegen lage lasten prettig wonen.
Net voor de zomer heeft VanWonen de omwonenden
voor de tweede keer geïnformeerd over de huidige plannen en de eerste beelden gepresenteerd.

Park Nova wordt zichtbaar in een L-vorm waarbij de twee
gebouwdelen een verschillende hoogte hebben. Hierdoor
heeft het gebouw een optimale stedenbouwkundige aansluiting op de overige bebouwing rondom de rotonde.
Park Nova wordt een gebouw voor 54 appartementen
met een gebruiksoppervlak tussen de 56m² en 95m² en
een balkon. Hiervan worden er ca. 22 appartementen in
de middendure huur aangeboden. Voor de plint op de
begane grond is VanWonen in een vergevorderd gesprek
met drie huisartsen en een apotheek.
Op het binnenterrein komen parkeerplaatsen voor zowel
de bewoners als de bezoekers van de huisartsen/apotheek. Hierbij wordt ook gedacht aan een deelauto concept voor bewoners. Op het dak van de begane grond aan
de rotonde zijde wordt er een prachtige gemeenschappelijke daktuin gerealiseerd waar de bewoners elkaar kunnen
ontmoeten of lekker een boek kunnen lezen.
Prognose koopsom:
ca. v.a. € 250.000,- tot ca. € 450.000,- v.o.n.
Prognose huursom:
ca. v.a. € 800,00 – € 1.000,00 p/m
Zoals de planning laat zien verwacht VanWonen in oktober in pre-sale te gaan. De start van de verhuur vindt later
plaats.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan
kunt u zich als belangstellende inschrijven op:
www.parknova.nl.
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DE TUINEN VAN ZANDWEERD
Dit najaar levert NTP naar verwachting het bouwterrein bouwrijp op
en starten de eerste zelfbouwers met de bouw van hun huizen. De
eerste vergunning is inmiddels verleend. Een heuglijk feit en daar zijn
we trots op! Dat betekent ook dat er bouwverkeer op gang komt. De
bouwers worden geïnformeerd over de gewenste bouwroute om zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Verkeer voor deel
West wordt via de nieuwe aansluiting bij de Rembrandtkade geleid en
deel Oost ontsluit via de Hobbemastraat. We zullen dit met borden
aangeven. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen we toezien
op naleving. Echter voorkomen kunnen we niet.
Samenbouwen en appartementen
Voor de speciaal daarvoor aangewezen plek voor samenbouwen (CPO) is
uit de loting een enthousiaste groep
gelijkgestemden in beeld. Zij werken
op dit moment hun ontwerpen voor
ca. 9 woningen uit.
Na de zomer publiceert de gemeente
de uitvraag voor de selectie van een
ontwikkelaar voor de appartementen
langs de IJssel. De geselecteerde partij kan vervolgens aan de slag met het
ontwerpen van de appartementen. U
kunt deze ontwikkelingen volgen via
www.opjestek.nl.

Het bouwterrein van
De Tuinen van Zandweerd
is inmiddels gereed.



Samen voor een schone wijk
De afgelopen weken is Circulus druk
bezig geweest om het bouwterrein
van de Tuinen van Zandweerd op te
ruimen. Met positief resultaat! Samen staan we voor een schoon Zandweerd. Nu, maar ook tijdens de bouw
en na oplevering.
Ziet u iets wat er niet hoort? Maak
dan een melding via het formulier Melding Openbare Ruimte via:
http://deventer.slimmelden.nl.
Zo helpt u mee om de wijk schoon en
veilig te houden.

SALLANDS GOUD
EN DEVENTER
GOUD UIT DE
ZANDWEERD

Elf jaar geleden begon het rapen,
vergaren, kraken en pellen van walnoten in de Zandweerd. Met een
klein groepje vrienden en bekenden
zaten we rond een paar tafels en
zorgden dat we genoeg noten bij elkaar pelden om mee te nemen naar
Mobipers. Dat lukte en de geboorte
van Sallands Goud was een feit. De
officiële naam Sallands Goud kwam
pas een paar jaar later toen we al
weer voor het derde of vierde seizoen bij elkaar kwamen. Inmiddels is
het kleinschalige project uitgegroeid
tot een grootscheeps project. Elk jaar
weer.
De laatste paar jaren pellen we tussen de 350 en 400 kilo met een hele
groep liefhebbers en belangstellenden van de olie. Tijdens de lockdown
kraakten en pelden we allemaal thuis
en leek het wel of de productie verdubbelde!
Een paar jaar terug kwam Henk ons
ook versterken met zijn hazelnotenolie.
Hij raapt en verwerkt alles zelf met
hier en daar een beetje hulp bij het
afronden en de logistiek. Deze olie
kreeg de naam Deventer Goud.
Het overheerlijke product is te koop
bij verschillende winkels in Deventer
en is een niet meer weg te denken
product van Deventer. 100% Pure
olie die zo goed smaakt, dat we daar
nooit reclame voor hoeven maken.
Alles met de hand verwerkt en klaargemaakt voor het persen, wat machinaal gebeurt bij Mobipers dat inmiddels een nieuwe naam heeft: Veld 4.
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TERRE DES HOMMES AAN DE ZWOLSEWEG IS MEER DAN EEN GOEDE-DOELENWINKEL

HET SOCIALE KARAKTER VAN DE BUURTWINKEL
VAN TERRE DES HOMMES

Als je vanuit de stad de Zwolseweg op komt rijden, valt de gezellige
winkel van Terre des Hommes meteen op. De mooi uitgestalde etalage
en een gezellige entree nodigen uit om even naar binnen te gaan. We
zijn nieuwsgierig naar deze winkel en de functie ervan in de buurt en
maken een afspraak voor een bezoek.
Ik word meteen warm verwelkomd
door Annemieke Jorna en Jet During,
beiden al jaren vrijwilliger bij de Terre
des Hommes winkel. De winkel valt
binnen het concept van de organisatie Terre des Hommes, die wereldwijd
strijdt tegen uitbuiting van kinderen.
Naast het binnenhalen van geld om
deze organisatie te ondersteunen,
vervult de winkel ook een belangrijke sociale rol in onze wijk. “We hebben heel veel vaste klanten die hier
al jaren komen,” vertelt Jet. Ze komen niet alleen om spulletjes te kopen of bekijken maar ook weleens
alleen voor een praatje. “We voelen
ons betrokken bij het wel en wee van
onze klanten,” vult Annemieke aan,
“en dat is geheel wederzijds, want
de klanten voelen zich ook betrokken
bij ons. Eigenlijk functioneert de winkel als een soort buurtwinkel,” zegt
Annemieke. Vroeger waren er veel
buurtwinkels op de Zandweerd maar
sinds die weg zijn, missen mensen
ook hun loopje en hun praatje. De
winkel van Terre des Hommes voorziet daar nog wel in. “We merkten dat

heel sterk toen we weer opengingen
na de coronasluiting. Mensen waren
zo blij dat ze weer even aan konden komen,” aldus Jet die zelf ook
erg blij was dat de winkel weer open
kon. “We zouden qua spullen toevoer best naar een groter pand kunnen,” zegt Annemieke, “maar door
het kleinschalige te behouden houd
je het contact persoonlijk, zowel met
de klanten als met de collega’s. Dit
bepaalt de sfeer van het kleine pand
en dat vinden we heel erg belangrijk.
We verkopen daarom geen meubels
of witgoed, dat zouden we niet kwijt
kunnen in deze ruimte.”
Annemieke benadrukt dat de winkel
geen “kringloopwinkel” is zoals er
meerdere zijn in Deventer. Ze verkopen tweedehands spullen, maar het
gaat niet direct over de kringloop
van goederen. De leus van Terre
des Hommes is ”1ste keus in 2de

hands”. De goede, schone en bruikbare spullen worden ingebracht door
particulieren. Soms zijn er ook bedrijven die een deel van hun assortiment
doneren. Terre des Hommes verkoopt
deze dan weer door voor een schappelijk prijsje. “Het is handig om een
goed netwerk te hebben,” zegt Jet,
“sowieso voor het binnenhalen van
spullen maar ook voor andere zaken
zoals vervoer en opslag van spullen.
We krijgen hierbij gelukkig veel hulp
van buitenaf. En alles zonder kosten
natuurlijk, want de opbrengst van
de verkopen is uitsluitend voor het
goede doel. De kosten voor de huur
en het gas en licht moeten natuurlijk
wel betaald maar voor de rest werkt
iedereen vrijwillig”. “Tijdens de coronatijd hadden we uiteraard geen verkoop,” zegt Annemieke, “maar onze
verhuurder was gelukkig zo coulant
om de huurprijs voor die periode aan
te passen.” Dat zijn mooie gebaren.”
De grootste spil van de winkel zijn de
vrijwilligers die zich hier al jaren inzetten voor de winkel. ”In totaal zijn
dat er 20, maar we kunnen zeker nog
hulp gebruiken,” zegt Annemieke.
Dus als het je leuk lijkt om ook een
of meerdere dagdelen in de week
mee te werken in de winkel of achter
de schermen, meld je dan aan. Het
is heel erg leuk werk in een goede
werksfeer.
Voor het brengen van goederen kun
je uitsluitend terecht tijdens de openingstijden van de winkel. Dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur.
Tot ziens in de winkel van “Terre des
Hommes” voor een goed geprijsde
aankoop of een praatje.
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KIJK OP DE WIJK:

LIESBETH KAPPERT

Als er iemand in de wijk is die “kijk op de wijk” heeft,
dan is het wel Liesbeth Kappert. Veel wijkbewoners
zullen haar kennen, want ze is al sinds 2012 zeer actief
met het organiseren van activiteiten in de wijk én als secretaris van Bewonersvereniging Zandweerd.

LIESBETH
KAPPERT
In september heeft zij haar bestuursstokje overgedragen, dus het is de
hoogste tijd om met Liesbeth in gesprek te gaan over haar werk voor de
Bewonersvereniging.
“De begintijd van de oprichting van
de bewonersvereniging was een heel
boeiende tijd en zat vol uitdagingen,”
zegt Liesbeth. We duiken even in een
stukje wijkgeschiedenis, want in 2012
begonnen we in opdracht van de gemeente Deventer al met “de Slag om
Noord”. De wijkbewoners van Zandweerd-Noord (Zandweerd-Zuid is er
later bijgekomen) werden via open
avonden gevraagd wat de belangrijkste thema’s waren in de wijk. Er
werden 9 thema’s genoemd en zorg,
groen en informatie werden de belangrijkste. Er werden werkgroepen
opgericht die met de thema’s aan de
slag gingen. De oprichting van Bewonersvereniging Zandweerd-Noord
was een van de dingen die hieruit
voortkwamen. “Een heel bijzondere
tijd,” zegt Liesbeth, “samen plannen

smeden, mensen in de wijk leren kennen, dat was een heel leuke fase.”
Liesbeth was al secretaris vanaf het
eerste uur. Het kiezen van een rechtspersoon, opstellen van statuten, huishoudelijk reglement en organiseren
van Algemene Leden Vergaderingen
zijn taken die ze met veel enthousiasme en plezier heeft opgepakt.
Daarnaast zijn het Buurtnieuws en de
Plantweerd (bij dat laatste was Liesbeth niet betrokken) projecten die
ook uit deze fase voortgekomen zijn.
“Op welke dingen ben je het meest
trots?” vraag ik Liesbeth en ze geeft
meteen “Uit op Vrijdagmiddag “, een
lezingencyclus over Deventer in St.
Jurriën, aan. “Mijn passie om mensen van informatie te voorzien en ze
aan het lezen te krijgen” is hierbij
haar grootste drijfveer. Deze passie kan ze natuurlijk ook kwijt tijdens
haar werk op de boekenafdeling van
“Het Goed”. In de jaren dat “Uit op
Vrijdagmiddag” heeft bestaan, zijn
er heel wat presentaties en lezingen

geweest in de ontmoetingsruimte van
St. Jurriën en ze vindt het nog steeds
jammer dat deze activiteit niet meer
plaatsvindt.
Liesbeth kijkt met plezier terug op
een enerverende tijd bij de bewonersvereniging. “Mijn takenpakket
was erg gevarieerd en dat heb ik als
erg prettig ervaren. Als secretaris
zorgde ik voor de procesbewaking en
bereidde ik de vergaderingen voor.
Maar ik liep ook collecte voor Jantje
Beton, voerde gesprekken met de
gemeente, nam deel aan de jaarlijkse “Burendag” en coördineerde het
Buurtnieuws.” En ze deed nog heel
veel meer.
Liesbeth ziet grote kansen voor
de wijk binnen de duurzaamheidsthema’s die op dit moment
aan de orde zijn: de op- en inrichting van de nieuwbouwwijk
Tuinen van Zandweerd, de introductie
van het warmtenet in Zandweerd, de
projecten van de elektrische deelauto’s en de activiteiten van het Duurzaamheidsteam in de wijk. Er gebeurt
nu van alles wat de saamhorigheid in
de wijk kan doen toenemen. “Dat is
mooi om te zien,” zegt Liesbeth. “Het
zijn kansen die de gezamenlijkheid in
de wijk goed zullen doen.”
Liesbeth heeft heel wat karren getrokken in de wijk. Ze is van mening dat
een bestuur regelmatige doorloop
nodig heeft. Ze vindt dat de tijd nu
rijp is om het stokje over te dragen
aan nieuwe mensen met nieuwe energie. “De bewonersverenging is in de
loop van de jaren een deel van mezelf
geworden,” zegt Liesbeth, “en ik zal
het zeker gaan missen.”
De redactie en de bewonersvereniging zullen de 200% inzet van Liesbeth ook zeker gaan missen, maar we
hopen haar nog vaak in een andere
hoedanigheid tegen te komen in de
wijk.
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BUURTVERENIGING ZWOLSEBUURT
TIMMERT AAN DE WEG!

Wist je dat Buurtvereniging Zwolsebuurt inmiddels 1 jaar bestaat? Vorig
jaar heeft een groepje enthousiaste buurtwoners in de Zwolsebuurt een
eigen buurtvereniging opgericht. We hebben thans bijna 100 leden en
daar zijn we ontzettend blij mee.
Door corona hebben we diverse plannen en activiteiten moeten uitstellen.
Nu het weer mag, gaan we met volle
kracht vooruit. Hieronder zie je een
aantal foto’s van activiteiten die we
onlangs hebben georganiseerd of
van thema’s waar we ons mee bezighouden. Er zijn 5 werkgroepen over
de volgende onderwerpen:
1. sociale cohesie (organiseert
gezellige activiteiten);
2. groen & pleinen;
3. bedrijvigheid (onderhoudt
contacten met organisaties,
instellingen en bedrijven in
onze buurt);

4. energietransitie & klimaatadaptie
(houdt zich bezig met de transitie
naar een aardgasvrije en klimaatbestendige wijk);
5. verkeer & veiligheid.
Heb je ideeën of wil je mee helpen
organiseren, neem dan contact op
met de contactpersoon van een werkgroep. Zie: www.bvzwolsebuurt.nl.

of stuur een e-mailtje naar:
info@bvzwolsebuurt.nl.
Graag zien we je terug bij een
volgende activiteit!
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Voor meer informatie kan je altijd
terecht bij een van de bestuursleden:
• Fura Grol (Wessel Zuselerstraat)
• Elsbeth Stiekema
(Richard Paffraedstraat)
• Lidwien van de Wijngaert
(Kromme Kerkstraat)
• Jan de Goede
(Fl. Radewijnszstraat)
• Clemens Geenen
(Alexander Hegiusstraat)

Op stap met Henk
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SCOOTMOBIELVERENIGING DE STOKVISRIJDERS
STOKVISRIJDERS GAAN WEER OP PAD!
Onze leden hebben het niet makkelijk gehad in de coronatijd. Door de kwetsbaarheid van veel mensen én alle maatregelen was het een tijd van isolatie en
geen activiteiten samen. De Stokvisrijders keken reikhalzend uit naar de uitnodiging tot vaccineren. We zijn er nog niet, want de 1,5 meter afstand heeft nog
steeds grote gevolgen. Gelukkig kunnen wij inmiddels weer (onder strenge
voorwaarden) samen rijden en dat is iedere keer een groot feest!
De mooiste tochten waren de avondtocht bij Bussloo en de IJsselbiënnale
Tocht. Voor Scootrijders in Deventer is de route van deze laatste tocht nog
steeds beschikbaar. Wij hopen dat er in dit najaar maatregelen opgeheven
worden, zodat we ook weer soos- en bingomiddagen kunnen gaan organise-

ren. Zodra hier over meer bekend is,
zullen wij dat melden op onze website en de Facebookpagina.

RaboClubsupport
De grote actie van de Rabobank gaat
ook weer van start. Van 4 tot 24 oktober kan er gestemd worden en de
Scootmobielvereniging hoopt met de
deelname een financiële ondersteuning te krijgen voor promotieactiviteiten: we kunnen weer goed nieuwe
leden en vrijwilligers gebruiken!!
Meer weten over de Stokvisrijders?
Op onze website is altijd veel informatie te vinden. Nu zijn er bijvoorbeeld veel nieuwe foto’s te bekijken
van de tochten in juli, augustus en
september. Neem eens een kijkje op
onze website: www.stokvisrijders.nl.

ELEKTRISCH AUTODELEN: MINDER UITSTOOT,
MEER RUIMTE EN MEER CONTACT MET JE BUREN

Sinds begin dit jaar zijn Speeltuin De Zandweerd en Bewonersvereniging
Zandweerd bezig om elektrisch autorijden samen met anderen mogelijk
te maken: een deelauto-project. Er zijn ruim 40 mensen uit de Zandweerd
met concrete interesse en er wordt gewerkt aan een eerste project rondom Bandenspeeltuin de Zandweerd.
De visie van het autodeelproject is om
voor alle bewoners in de Zandweerd
elektrisch autodelen mogelijk te maken. Zowel voor vaste gebruikers als
deelnemers die slechts af en toe een
auto nodig hebben. “Wij willen dat
het aantal auto’s in de wijk afneemt,
de uitstoot daalt en er meer contact
is tussen buren”, aldus de initiatiefnemers.
Om dit te realiseren zijn er sinds april
dit jaar meerdere bijeenkomsten ge-

houden. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat de behoefte groot
is.
Tegelijk zijn er ook twijfels, met name
over de prijs ten opzichte van de
eigen auto, de beschikbaarheid en
het gemak. Gelukkig nemen deze
bezwaren snel af op momenten dat
een project concreet wordt gemaakt:
kosten blijken lager en als mensen
tot een enige flexibiliteit bereid zijn
is de beschikbaarheid eenvoudig

op te lossen. In de komende maanden wordt gewerkt aan het eerste
project rondom de Bandenspeeltuin.
Het slagen is mede afhankelijk van de
samenwerking met de Gemeente Deventer.
Voor succes op de lange termijn is
een vaste locatie en mogelijkheid tot
opladen een voorwaarde. De initiatiefnemers hebben er vertrouwen in
dat er een goede oplossing gevonden wordt, maar het zal creativiteit
vragen van alle betrokkenen.
Meedoen?
Meld je aan door een kort bericht te
sturen aan coen@haqa.nl (met een q)
t.a.v. Coen Verhaak.
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SPORTTEAM DE IJSSEL BEGINT
WEER MET DE SPORTACTIVITEITEN

Bent u 50 jaar of ouder, dan kunt u meedoen aan een van onze trainingen. We bieden trainingen aan binnen
en buiten. Ook als u lichamelijke klachten heeft, kunt u naar een van de trainingen komen.
U kunt éénmalig de training gratis uitproberen. U hoeft zich niet van tevoren op te geven en u hoeft ook
geen speciale kleding aan te schaffen. Makkelijk zittende kleding met iets warms voor na afloop is genoeg.
En sportschoenen zijn wenselijk, maar niet verplicht.

De trainingen worden gegeven door bevoegde trainers met een sportachtergrond. De trainers gebruiken sport- en spelmaterialen die veilig zijn in gebruik.
We starten met een gezamenlijke warming-up: we
maken de spieren los en werken aan conditie. Daarna
doen we verschillende activiteiten.
Er is aandacht voor balans, coördinatie, spierkracht,
lenigheid en spel. We sluiten af met een cooling
down.
Trainingsdag per evenement
De trainingen zijn op:
• Maandag 11.00 - 12.00 uur
CONDITIETRAINING 50+
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• Woensdag 19.30 - 20.30 uur
POWER-WANDELEN 50+
• Donderdag 11.00 - 12.00 uur
KIK-YOGA 15+
• Vrijdag 19.45-20.45 uur
HATHA-YOGA 15+

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage is voor dit seizoen niet verhoogd.
€ 4,00 p.p. per losse les;
€ 2,50 p.p. per losse les voor deelnemers met een smalle beurs;
€ 100,00 p.p. een seizoensabonnement van 40 weken;
€ 180,00 p.p. een seizoensabonnement van 40 weken voor 2 sportactiviteiten
per week.
De abonnementen kunnen worden betaald in 4 termijnen.
Betaling alleen contant.
Informatie
Zie www.wsvdeijssel.com of bel Jan Ackerstaff: 06 - 212 01 185 of
Harry Visser: 06 - 216 42 107.

Locatie
De trainingen zijn in het buurthuis van
W.S.V. De IJssel, Kersenstraat 2 in Deventer. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Coronavirus-maatregelen
o.a. bij trainingen
• 1.5 meter afstand van elkaar, zowel
binnen als buiten het buurthuis;
• water drinken met eigen bidon (zijn
e.v.t. gratis verkrijgbaar);
• rekening houden met voldoende
doorstroming van verse lucht;
• de trainers houden controle op de
regels;
• sportmaterialen worden gereinigd
met desinfecterende doekjes.
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DE PLANTWEERD ZIET ER STEEDS BETER UIT
KOMT U OOK EENS KIJKEN?

De Plantweerd gaat er steeds beter uitzien door het aantal vrijwilligers
(10 vrouwen en 4 mannen), die hier hard aan meewerken op de dinsdagen vrijdagmorgen.

natie gekregen om deze borden te
maken. De bordjes voor de bomen
liggen nog op de werkbank. U ziet, u
wordt steeds wijzer in de Plantweerd.
Om de tuin in het voorjaar nog meer
op te fleuren hebben we op Burendag samen met kinderen van de Wilkeshuis School 880 bollen geplant.



We hebben een donatie gekregen om naamborden te kunnen maken.

Naast het onderhoud hebben we een
aantal ideeën kunnen realiseren. Als u
over de paden loopt ziet u hekwerkjes
staan, die gemaakt zijn van wilgentakken.
Twee stevige pergola’s, gesponsord
door de LIDL en WijDeventer, geven
de tuin een warmer gevoel, zeker als
ze straks omarmd worden door klimplanten.
Dit jaar zijn we ook begonnen een
nieuwe geurtuin aan te leggen. De
vorige is door omstandigheden in zijn
geheel verdwenen. Jasmijn, sering,
lelietjes-van-dalen, brem, rozen e.a.
moeten u lokken om de geuren op te
snuiven op het bankje, dat in overleg
met de woordvoerder van Comfort
Wonen, aan ons geschonken is.
Heel jammer dat de rode kastanjeboom geveld is door de storm. Er is
nu een nieuwe stek naast de stronk
geplant. De stronk is goed te gebruiken voor diverse insecten, die zich
daarin gaan nestelen.
De vierde takkenril is in de maak. Deze
zijn belangrijk voor vogels, egels en
insecten om in de winter te kunnen
schuilen. De takken halen we meestal
uit de tuin.

De tuin bevat 10 thema’s en 32 bomen, waarvan 10 fruitbomen. Weinigen weten als ze door de tuin lopen
waar nu wat staat, maar de naamborden wijzen u nu de weg. We hebben
NLDoet aangeschreven en een do-

We hopen met onze vrijwilligers, i.s.m.
Het Groen Bedrijf, nog heel lang samen te werken en de ideeën die naar
voren komen, onderling te bespreken
en ook proberen te realiseren. In ieder geval krijgen we veel positieve
reacties van de mensen die door de
tuin lopen en er zo van genieten. We
kregen zelfs van een bewoonster een
bosje bloemen, omdat ze vond dat
we zoveel werk verrichten.
Mocht u nog niet weten waar de
Plantweerd is, kom dan naar de Ruysdaelstraat!
Vrijwilligers Plantweerd
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DE WIJK VOLGENS...
WIETSE VAN DER VEEN
Door Dionne Delnoy
In de Albert Cuypstraat word ik van harte
welkom geheten door Wietse. We lopen
meteen door naar de tuin, want het is
heerlijk weer en buiten kunnen we lekker
aan tafel zitten.

Wietse vertelt dat hij een paar weken geleden
is gestart in groep 6 op de Adwaita. Hij heeft
geen moeite om te wennen aan het nieuwe
schooljaar en aan de juffen Sandra en Manja.
Hij heeft het naar zijn zin op school en zijn favoriete vakken zijn Tekenen, Gym en Taal. Bij tekenen kan hij zich lekker uitleven in het maken
van fantasiefiguurtjes. Hij bedenkt van tevoren
nooit iets om te tekenen, maar begint gewoon
te kriebelen en ziet wel wat er uitkomt. Zo
wordt elke tekening een verrassing. Hij is vrij
goed in taal en volgens hem komt dat ook omdat hij veel leest en weinig tijd verspilt op het
scherm. Zijn favoriete serie boeken is “Dummie de Mummie” van Tosca Menten. Dummie
is het verhaal over een mummie die per ongeluk weer levend wordt en dan allerlei avonturen
beleeft. Hij heeft bijna alle delen gelezen en
kijkt uit naar het nieuwe boek dat bijna uitkomt.
Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in ruimtevaart. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij astronaut wil worden. “De ruimte is zo indrukwekkend,” zegt Wietse. Hij heeft met veel plezier
naar de film Apollo 13 gekeken waar een aantal
astronauten in de problemen komt omdat een
zuurstoftank ontploft. Het is heel spannend om
te zien hoe ze zich toch proberen te redden aan
boord van het ruimteschip.

Wietse is erg tevreden over de wijk. Hij heeft vriendjes vlakbij wonen
en dat is fijn. En de speeltuinen waar hij graag is, zijn ook vlakbij.
Wietse komt het meest in de Bandenspeeltuin. Ook omdat hij daar
op de BSO zit. Hij verheugt zich erg op het huttenbouwweekend. De
vorige keer was het thema van de bouwweek “cowboys”, maar nu is
het thema “de stad”. Daar weet Wietse wel raad mee en hij bruist al
van de originele en creatieve ideeën.

“ZANDWEERD IS EEN LEUKE WIJK, MAAR DE
TUINEN MOGEN WEL WAT GROTER”
Als hij in de wijk iets zou mogen veranderen dan zou hij graag moderne huizen bouwen met grote tuinen. De tuinen van nu vindt hij te
klein, want er kan niet eens een trampoline in. Heel goed idee. Met
de aanleg van grote tuinen zullen wel meer buurtbewoners blij zijn.
Maar eerst gaat Wietse aan de slag bij het huttenbouwweekend. Daar
kan hij naar hartenlust gaan bouwen aan mooie huizen, misschien ook
wel met heel grote tuinen.

14

NIEUWS VAN DEVENTER SCHAAPSKUDDE
WOLPROJECT: DSW
Wol Sorteer Dagen

der met spinnen en breien. De garens
bieden we ook aan in breipakketten
voor de Deventer Raamwerktrui en
de Deventer herderstrui. Dat is voor
onze spingroep een hele lastenverlichting.
Spindagen - maakdagen bijzondere dagen

De Deventer Schaapskudde schapen
zijn gedekt met Solognote rammen.
Wat alle lammeren gemêleerd maakt.
Naast de vaste 25 jaarling vachten
van de kudde zoeken we witte wol
in de omgeving. Er blijkt een rijkdom
aan wol te zijn en we sorteren dit jaar
tussen de 100 en 150 vachten!
Spinnerij/kaarderij Alles Wol: een
aanwinst

De lockdown is weer voorbij en wij
kunnen ook weer bij elkaar komen om
te spinnen. Elke tweede zondag van
de maand. Het is heerlijk om weer bij
elkaar te komen en uit te wisselen.
Ook onze maakdagen zijn weer van
start en we zijn al één middag bij elkaar geweest om de befaamde wasdrogerballen aan te vullen. Die lopen als warme broodjes de winkels
uit waar we ze verkopen (Jeppe en
Groote Poot).
Voor het eerst dit jaar hebben we
een hele dag vachtvilten gedaan met
elkaar. Dit zijn losse dagen die we
met projectleden doen. Een prachtige zonnige dag maakte dit heel geslaagd en iedereen ging blij naar huis
met een zelf gevilte vacht.

We gaan met al onze gesorteerde wol
naar Alles Wol. Wat een mooie kaardvlies en garens komen er terug. We
zijn daar heel blij mee, daar het een
uurtje rijden is naar Stuifzand waar Alles Wol is. Lokaal dus!
De kwaliteit van de gekaarde wol en
gesponnen garens is bijzonder mooi
en we kunnen weer een heel jaar ver-

Een greep uit de nieuwe
aanwinsten
Je vindt onze producten bij Jeppe
en Groote Poot:
• Mini Björn
• Olleke en Bolleke witte beertjes
• Lise en Lotte bruine beertjes
• 4 gehaakte aapjes

Deventer Schaapskudde
Wolproject
Wil je meehelpen wol sorteren en andere klussen, spinnen, breien in ons
project of heb je vragen, stuur even
een berichtje naar:
deventersw@gmail.com.
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NIEUWE GROENE DAKEN
ACTIE ZANDWEERD
Hittestress onder de aandacht
brengen van bewoners? In Zandweerd is dat alvast goed gelukt.
Hier kleurden deze zomer maar
liefst 43 daken groen. Het resultaat van een buurtactie die het
Duurzaamheidsteam opzette in
samenwerking met Buurkracht
en de Ulebelt. Samen kregen ze
zelfs op het laatste moment nog
een mooie subsidie rond.

“Als alle groene daken na de zomer zijn aangelegd, heeft Zandweerd er ongeveer 700 m² groen oppervlak bij,” vertelt Frank Lieuwen van het Duurzaamheidsteam. “Daarmee is dit het grootste groenedakenproject van de stad, en
misschien wel van de provincie. Onze buurtbegeleider van Buurkracht, Robert
Jansen, had in Zwolle goede ervaringen met een groenedakenactie en polste
of wij daar ook interesse voor hadden. Toen ben ik samen met nog een paar
bewoners – Willemien, Klarie en Ronald – opgesprongen.”
Race tegen de klok
De voorbereidingen gingen meteen van start. “We zochten een leverancier
uit de buurt die een breed aanbod had aan groene daken en die ook zelf
aanlegde, tegen een schappelijke prijs. Dat werd Rotsplantenshop, een jonge
onderneming die ons project ook als een mooie kans zag.” Ook gingen de initiatiefnemers achter de subsidiemogelijkheden aan. “Het Waterschap Drents
Overijsselse Delta stelt jaarlijks een tegemoetkoming beschikbaar voor dit
soort projecten. Maar qua timing zaten we niet heel gelukkig: de bodem van
de subsidiepot was in zicht. Gelukkig vonden we de Ulebelt bereid ons hierbij
te helpen.”
Doorslaand succes
Daarna was het tijd om de buurt te enthousiasmeren. Frank: “Daarbij heeft
Buurkracht geholpen, o.a. met promotiemateriaal en een online bijeenkomst.
We maakten ook tamtam via onze eigen Facebookpagina Zandweerd Stroomt
en onze website: zandweerdstroomt.nl. Op 19 mei logden bijna 80 buurtgenoten in voor een webinar over de actie. Een doorslaand succes. Joey de
Croon van Rotsplantenshop was zelf ook aangeschoven om zijn aanbod toe te
lichten. En we konden melden dat dit aanbod nog aantrekkelijker kon worden
als we subsidie kregen.”
Mooi gebaar
Binnen tien dagen meldden zich vervolgens 43 liefhebbers aan, meer dan gehoopt. “Uiteindelijk is het met hulp van de Ulebelt en het waterschap gelukt
om voor al deze buurtgenoten subsidie toegekend te krijgen. Dat betekent

dat iedereen die een offerte aangevraagd heeft voor de gestelde deadline, nu de mogelijkheid heeft om de
helft vergoed te krijgen van een toch
al scherpe prijs. Echt geweldig.”
Vlogs en dronebeelden
Bij Frank zelf is het groene dak inmiddels geplaatst. En ondertussen zit
de energie er goed in bij Zandweerd
Stroomt. Het team smeedt alweer
plannen voor vervolgacties. “Het
animo voor deze actie was groot en
niet iedereen die belangstelling heeft
voor een groen dak kon in mei snel
genoeg schakelen om nog aan te
haken. Daarom willen we deze actie
bij de volgende subsidieronde graag
herhalen. Daarnaast kijken we naar
andere mogelijkheden, zoals vloerisolatie en een deelauto. En we blijven
roeptoeteren om verduurzaming onder de aandacht te houden. Bijvoorbeeld met vlogs, pop-upevenementen en straks ook met dronebeelden
van de groene daken.”
Meer informatie?
Meer weten over hoe Buurkracht bewoners kan ondersteunen bij collectieve acties? Neem dan contact op
met buurtbegeleider Robert Jansen
robert@buurkracht.nl.
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
TEGELWIPPEN IN DEVENTER

Het kan ons bijna niet meer ontgaan: het klimaat wordt steeds extremer. Als het warm is, is het vaak
extreem warm en als het regent
zijn de buien extreem en valt er in
korte tijd heel veel water. Als je
dan in een omgeving woont waar
veel steen is, zal het regenwater
langzamer de grond in zakken. Bij
extreme buien kan het water dan
soms helemaal niet meer weg.
Ondergelopen kelders zijn het gevolg, of erger. Ook blijft het in een
omgeving met veel steen langer
heet. Hoe groener de omgeving
hoe minder heet en hoe sneller het
water weer wegloopt.
Het bijgevoegde temperaturenkaartje
van Zandweerd toont aan welke plekken in onze wijk heel heet zijn (oranje

DOE JE MEE?



Knipsel hitte-eilandeffect Zandweerd. Bron: Atlas Natuurlijk Kapitaal.

en geel) en welke plekken nog koel
zijn (blauw). Op de blauwe stukken is
meer groen en de hete stukken zijn
in een stenige omgeving. We hebben dus meer groen nodig in de wijk
en minder steen. In onze wijk zijn ook

EINDE BUURTEETTAFEL DE ZANDWEERD
De coronaperiode heeft ons als koks doen besluiten te stoppen met
de Buurteettafel.
Na bijna 10 jaar beginnen de jaren te tellen: heupen en knieën worden
pijnlijk en daardoor verdwijnt ook de motivatie om weer urenlang in de
keuken te staan. Ook hebben een aantal koks in de lange coronaperiode andere activiteiten opgepakt waardoor er geen tijd meer is voor
de Buurteettafel.
Het is jammer dat we deze keuze moesten maken, maar zo gaat het nu
eenmaal met vrijwilligersactiviteiten.
Mochten er onder jullie mensen zijn die de Buurteettafel willen voortzetten, dan kan ik jullie de benodigde informatie geven. Laat maar weten!
We nemen met pijn in het hart afscheid van de Buurteettafel. Als koks
hebben we altijd veel plezier gehad om samen voor jullie te koken en we
hebben veel leuke mensen uit de wijk als gast aan tafel gehad. We hebben
ook gezien dat gasten elkaar leerden kennen en dat er vriendschappen
zijn ontstaan. Heel mooi en belangrijk.
Mocht er een vervolg komen dan horen jullie het zeker.
Maar in ieder geval: het ga jullie goed!!!!
Annet, Adele, Gretha, Tineke, Juliette en Willie

nogal wat grote terrassen in de tuinen te vinden. Een terras is mooi en
prima als maar eenderde van de tuin
begroeid is met groen. Dan is er een
goed evenwicht.
Veel mensen willen wel een groenere
tuin maar zijn er nog niet aan toegekomen. Dit is hét moment om ermee
aan de slag te gaan. Dat kan door
een aantal tegels uit je tuin te gaan
wippen!
De gemeente Deventer
doet mee aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen.
Iedere Deventenaar kan meedoen en
zijn of haar gewipte tegels aanmelden
via www.nk-tegelwippen.nl. Deze
worden automatisch opgeteld bij de
Tegelstand van Deventer. Ook scholen en bedrijven kunnen meedoen.
Ga je aan de slag met tegelwippen,
maak dan een foto van de situatie
vooraf en een nadat je de tegels eruit
hebt gehaald. Die heb je nodig als je
je aantal gewipte tegels doorgeeft.
Een tegel is 30×30 cm. Stenen die
kleiner of groter zijn moeten worden
omgerekend naar dit formaat.
Gratis tegels inleveren
Als je je tegels hebt aangemeld op
www.nk-tegelwippen.nl krijg je daarvan een bevestiging. Bewaar die
goed. Daarmee kun je, als je je tegels
niet meer kunt gebruiken, maximaal
100 tegels gratis inleveren bij het
Groenbedrijf (HGB).
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DE BAL ROLT WEER BIJ
SPORTCLUB DEVENTER!
Na een lastig coronajaar mag de bal nu dan weer gelukkig echt gaan rollen! De bekercompetitie is begin september gestart en eind september zal
ook de reguliere competitie weer beginnen. En ook het publiek is gelukkig
weer van harte welkom!

SVO Deventer ’21 een feit!
In de nieuwsbrief van afgelopen
maart is al aan de orde geweest dat
een groep vrijwilligers druk aan het
werk was om de samenwerking tussen FC RDC en Sportclub Deventer
op het gebied van meiden-vrouwen
voetbal organisatorisch sterk te verbeteren. Op donderdag 29 april hebben beide verenigingen het voorstel
tot oprichting van een SVO (Samenwerkende Vrouwen Opleiding) voorgelegd aan hun leden. De leden van
beide verenigingen stemden in overgrote meerderheid voor het voorstel
en daarmee is de samenwerking nog
verder. Formeel is het geen nieuwe
vereniging, maar in de praktijk lijkt
het er wel op. Een eigen tenue, een
eigen naam, een eigen organisatie.
De teams voetballen en trainen half
op het ene sportpark, half op het andere.
In juni is de naam en het nieuwe tenue
bekendgemaakt aan de leden van de
SVO. De meiden hebben in deze keus
een beslissende stem gehad. Deze
aanpak past bij een van de speerpunten van de SVO.
Het tenue ligt klaar om gedrukt te
worden en bij aanvang van de competitie zullen de dames in hun nieuwe
tenue verschijnen.

In de nieuwe samenwerkingsvorm
hebben we nu meer dan 160 speelsters in 11 teams.
SVO Deventer ’21 maakt het mogelijk om extra aandacht te geven aan
de ontwikkeling van het meiden- en
damesvoetbal. We hebben hiervoor
onze technische commissie en een
opleidingscoördinator. Zij zullen de
speelsters ondersteunen om zichzelf
te verbeteren en zo zullen we als geheel steeds beter presteren als organisatie!
Op naar een mooie toekomst voor
het meiden- en vrouwenvoetbal in
Deventer-Noord! Voor meer informatie mail naar: meidenendamesvoetbal@svodeventer21.nl.

Voetbal 2-daagse weer groot succes!
Ook dit jaar heeft Sportclub Deventer
voor haar jeugdleden op 17 en 18 augustus een Voetbal 2-daagse georganiseerd, omdat ook dit jaar het voetbalkamp niet door kon gaan.
De Sportclub Deventer Voetbal
2-daagse werd wederom verzorgd
door professionele trainers van Voetbalschool Impuls. Ruim 60 kinderen
hebben 2 dagen vol plezier, techniektraining en voetbalspelletjes beleefd!
We kunnen ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde 2-daagse!
Zevende editie Youth Cup
gewonnen door Go Ahead Eagles
Zaterdag 21 augustus werd bij Sportclub Deventer de 7e editie van de
Youth Cup gespeeld. Dit jaar met
minder betaaldvoetbalverenigingen,
maar ook dit jaar wel weer met een
sterk deelnemersveld vanuit alle hoeken van ons land.
De finale werd gespeeld door AFC
Amsterdam en Go Ahead Eagles.
Het bleek een zinderende finale: Go
Ahead Eagles kwam op voorsprong,
maar AFC kwam langszij. In de absolute slotseconde wist Go Ahead toch
nog een keer te scoren en werd daarmee voor het eerst de winnaar van de
Youth Cup.
Vrijwilliger worden bij Sportclub
Deventer?
Om al deze activiteiten mogelijk te
kunnen maken, zijn we altijd op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Bij belangstelling of behoefte aan meer informatie kan er contact opgenomen
worden met secretariaat@sportclubdeventer.nl. Maar langskomen kan
natuurlijk ook altijd!
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MUZIEKVERENIGING ACTIEF GEEFT KANSARME JEUGD EEN KANS
Tijdens de coronaperiode was en is er in de diverse media met regelmaat
aandacht voor de kansarme jeugd in Nederland. Het aantal jongeren wat
hieronder valt, lijkt steeds toe te nemen. Met onze muziekvereniging
Actief, al jaren gevestigd op het sportcomplex in de wijk de Zandweerd,
hebben we vanuit onze maatschappelijke rol in de samenleving een plan
opgepakt om, hoe gering misschien ook, deze jeugd wel een kans te
bieden.

die u via internet aan een vereniging
naar keuze kunt doneren. U kunt ons
met het bovenstaande plan steunen
door de gespaarde coupons aan onze
vereniging (Muziekvereniging Actief)
te doneren.

We hebben plek voor jongeren vanaf
circa 8 jaar die als individu binnenkomen, maar als groep muziek gaan
leren maken. Dit onder begeleiding
van de dirigent/instructeur met hulp
van de overige leden. De ervaring
leert dat dit heel snel kan gaan. Naast
het leren bespelen van een muziekinstrument zal er ook aandacht zijn
voor andere zaken die in het leven nu
eenmaal normaal heten te zijn. Iets
wat we denken te kunnen doen door
deze kinderen daarin volop te betrekken. Een optreden, een uitje, een
feestje. Noem het maar op.

De oproep:
Kent u iemand in de genoemde doelgroep, zit u misschien zelf in deze
doelgroep, neem dan contact met
ons op via telefoon: 06 - 221 20 416
of mail: secretariaatdsf@dsvactief.nl.

Nu zult u misschien denken: bij een
vereniging hoort toch contributie?

Contributie is een wezenlijk deel van
onze inkomsten en daarmee ons bestaan. Maar ons uitgangspunt start bij
het feit dat we zonder deze jongeren
ook deze inkomsten niet hebben en
dus maakt dit niet veel verschil. We
repeteren in ons eigen gebouw, er
kan mogelijk een beroep gedaan worden op de gemeente via de Rechtop
regeling. En natuurlijk kan er door
optredens geld binnenkomen. Kortom:
over de contributie, daar zullen we altijd uit gaan komen. En goede instrumenten hebben we ook nog.

Spaaractie Plus supermarkten:
Bij deze supermarkten krijgt u bij besteding van iedere €10 een coupon

Natuurlijk kunt u ook langskomen tijdens onze repetitieavond. Deze is op
dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in
ons clubhuis op sportpark de Zandweerd. Naast de jongeren uit de hierboven genoemde doelgroep hebben
wij ook altijd plek voor, al dan niet
gevorderde, muzikanten of mensen
die dit graag willen worden. Dus bent
u op zoek naar een muzikale hobby:
iedereen is welkom.

DIGITALE SOCIALE KAART DEVENTERWIJZER
GOED GEVONDEN DOOR DEVENTENAREN

DeventerWijzer is de digitale sociale kaart van de gemeente Deventer en staat boordevol informatie
over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in de gemeente Deventer. In 2020 werd de website
www.deventerwijzer.nl ruim 70.000 keer geraadpleegd.
Je vindt op DeventerWijzer 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.
En je vindt er ook de laatste informatie over regelingen
rondom het coronavirus.
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 gemeente? 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!
www.deventerwijzer.nl
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WSV De IJssel
Kersenstraat 2
www.wsvdeijssel.nl
Door de aangepaste maatregelen vanwege het coronavirus, wordt er
steeds meer mogelijk. Langzaamaan starten we weer wat activiteiten op.
Natuurlijk houden we nog steeds de 1,5 meter regel aan. Onze verhuur
begint aan te trekken en we merken dat steeds meer mensen ons gebouw weer weten te vinden. Op dit moment hebben we ons terras open,
dus u kan langskomen voor een lekker bakje koffie of thee. De tuin is
blijvend open, dus de kinderen kunnen naar hartenlust (blijven) spelen.
Onze tuinrenovatie is in volle gang.
Zo zijn alle planken vervangen van
onze zitbanken (zie de foto’s). Ook
de bomen en struiken die dringend
toe waren aan een uitdunronde zijn
aangepakt. Dit geeft de andere planten ook de ruimte om te groeien en
bloeien.
We gaan snel beginnen met het opknappen en opnieuw in de verf zetten van onze toestellen. De nieuwe
kleuren zullen meer aansluiten bij ons
logo en huisstijl. We gaan ervan uit
dit te kunnen afronden voordat de
herfst zijn intrede doet.
Onlangs is onze dierverzorger en
onderhoudsman voor de tuin, Peter,
gestopt. Hij laat grote schoenen om
te vullen achter. Gelukkig hebben we
Tamara gevonden die de verzorging
van de dieren op zich heeft genomen. Het onderhoud van de tuin zal
in handen komen van een aantal andere vrijwilligers.
Op dit moment zijn we ook met de

gemeente in gesprek om ons gebouw
energiezuinig en ‘groener’ te maken.
Uiteindelijk willen we zelfvoorzienend
zijn in stroomverbruik en willen we
graag een zogeheten sedum dak. Dit
zijn kosten die wij zelf niet kunnen
dragen, maar wel nodig zijn om klaar
te zijn voor de toekomst.
Het terrein van de kinderboerderij
zal ook uitgebreid worden om ruimte
te bieden aan natuurlijk gedrag. Dit
vanwege de nieuwe dierenwet die
ons, op een of andere manier, zal raken. Ook hieraan zijn kosten verbonden die we niet zelfstandig kunnen
dragen. Hierin gaan we uit van de
medewerking van de gemeente.
Kom langs voor wat gezelligheid en
een lekker bakje koffie. We zien u
graag!

Activiteiten
Op maandagavond hebben we inloop 19.30 - 23.59 uur i.v.m. maatregelen
Dinsdagochtend
Hatha Yoga 11.00 - 12.00 uur
Dinsdagavond
Para darten 19.00 - 22.00 uur
Woensdagavond
Darten (competitie) 19.00 - 23.59 uur
Donderdagavond
Elke 14 dagen bingo, zaal open 19.00
uur, aanvang 20.00 uur
Vrijdag sportdag/avond n.t.b.
Meer info op www.wsvdeijssel.nl
onder het tabje ‘kalender’.

WIJ ZOEKEN EEN DENDERENDE
DEVENTENAAR!
Wil jij: echt verschil maken in iemands leven en iets
leuks en sociaals doen?
Ben jij: initiatiefrijk & betrouwbaar?
Dan ben jij hèt maatje dat wij zoeken!
Als maatje spreek je regelmatig af met een deelnemer om
koffie te drinken, te kletsen of samen iets te ondernemen.
Onze deelnemers zijn 18+, hebben een psychische kwetsbaarheid, wonen zelfstandig of begeleid en zijn op zoek
naar sociale contacten. Als maatje geef je zelf aan wat
je wensen zijn in het contact en wat voor jou passende
tijden zijn. Op basis van jullie voorkeuren wordt er een
match gemaakt. Wij bieden onze vrijwilligers (vrijblijvend)
regelmatig interessante en gezellige activiteiten aan om
elkaar te leren kennen en om kennis op te doen. Je bent
uiteraard WA verzekerd en de reiskosten worden vergoed.
Enthousiast geworden? Neem contact op met Vriendendiensten via 0570 - 613 747 of e-mail naar:
maatjes@vriendendienstendeventer.nl.
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KOM NAAR HET ZELFREGIECENTRUM DEVENTER!
Binnen ons centrum kan je in de huiskamer en tuin anderen ontmoeten.
Kom je gezellig een kopje koffie drinken, de krant lezen of een spelletje
doen? Iedereen is welkom! Je kan komen en gaan wanneer je wil, je hebt
geen indicatie nodig en er is ook geen eigen bijdrage. Alle bezoekers van
het centrum zijn samen met de coördinatoren verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van het centrum.
Wil je meedoen aan een activiteit?
In de verschillende lokalen is er van
alles te doen: kom naar de inloop in
het Naaiatelier, sluit aan bij de diverse
activiteiten in het Creatiefatelier, doe
mee met de theaterlessen, ga samen
sporten en fietsen of volg een van de
verschillende ‘herstel’ gerelateerde
activiteiten of cursussen.
Activiteiten
Maandag:
09:30 uur Sporten met Eric
10:00 uur Inloop Naaiatelier
10:00 uur Creatief met Daphne
13:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Anti Stigma club
Dinsdag:
10:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Leren Boekbinden
13:00 uur Theatergroep
Woensdag:
09:30 uur Sporten met Eric
10:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Tekenen en Schilderen
13:00 uur Stippen op Porselein*
13:00 uur Inloop Naaiatelier

13:30 uur Betekenisvolle liedjes delen
* Deze activiteit is om de week.
Donderdag:
13:00 uur Spelletjes
13:00 uur Tekenen en Schilderen
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom gerust spontaan een keer binnen
lopen.
Wil je een rondleiding?
Dan is het handig dat je eerst even
belt voor een afspraak. We zijn van
maandag tot en met donderdag van
09:00 uur t/m 16:00 uur geopend.
De koffie staat klaar!
Contact
Zelfregiecentrum Deventer
Lange Zandstraat 15,
7412 CD Deventer
0570 – 612 515
E-mail:
zelfregie@vriendendienstendeventer.nl
Website:
www.vriendendienstendeventer.nl

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

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

Voor Elkaar-teams Deventer:
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

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

Opbouwwerker:
Thomas Eikelboom, 06 - 83 865 817

Meldpunt Openbare Ruimte:
14 0570
www.deventer.nl/meldpunt

t.eikelboom@voorelkaarteamsdeventer.nl

Activiteiten bij Wijk- en Speeltuinvereniging De Zwolsewijk
Per 1 september 2021 is er een bestuurswijziging doorgevoerd. Peter
Westra stopt met zijn bestuursfunctie algemeen lid PR. Hij zal de site en
Facebook wel blijven onderhouden.
Esther den Ouden stopt ook met
haar bestuursfunctie. Esther blijft
nog actief als vrijwilligster voor onder andere de bingo.
DeventerSpeeltuinVerbond zal de
taken van Esther grotendeels overnemen.
Voor vragen verzoeken wij u contact
op te nemen met Victor Zwollo en/
of via zwolsewijk@gmail.com.
De planning is om vanaf 1 oktober
weer volledig open te gaan voor activiteiten. Dit is geheel afhankelijk
van de coronamaatregelen. Voor informatie kunt u onze website raadplegen:
http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com of op onze
Facebookpagina.
Maandag:
Bridge van 13.30 – 16.00 uur
Dinsdag:
Seniorenmiddag: spelletjes, koersbal, kaarten 14.00 – 16.00 uur
Woensdag:
Kidzclub o.l.v. Het Raster
van 14.30 – 16.00 uur
Damessoos van 19.00 – 22.00 uur
Donderdagavond:
Dartwedstrijden en/of -training
van 20.00 – 23.00 uur
Vrijdag:
Bingo 1x in de 2 maanden
Zondag:
Darten, biljarten en pokeren
van 20.00 – 23.00 uur
Wijk- en Speeltuinvereniging
Zwolsewijk (De Tulp)
Albert Cuypstraat 11

