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VOOR U LIGT DE 25e EDITIE VAN BUURTNIEUWS
Hoe was het en hoe gaat het verder?

In oktober 2013 lag de eerste editie op de deurmat en dit is nummer 25.
Wat een mijlpaal! Bij het maken van Buurtnieuws kwamen we er achter
hoeveel actieve buurtbewoners, verenigingen en initiatieven er eigenlijk
zijn in onze wijk. Elke keer konden we weer met gemak een editie vullen
met alle activiteiten die overal werden georganiseerd in de Buurthuiskamer,
de Halte, het Zelfregiecentrum, de eet- en buurttafels en speeltuinverenigingen.

Daarnaast kwamen we er ook achter hoeveel interessante talentvolle
buurtbewoners er wonen in Zandweerd. Schrijvers, zangers en zeer
betrokken en actieve buurtbewoners,
we hebben ze allemaal voorbij zien
komen in de rubrieken “Op bezoek
bij….” en “Kijk op de Wijk”. En de
voorraad “bijzondere buren” is nog
lang niet opgedroogd. Ook kinderen
komen aan bod. In de rubriek “De
wijk volgens…..” kunnen zij aangeven hoe zij het vinden om in de wijk
te wonen.
Buurtnieuws is destijds ontstaan omdat er bij de buurttafels naar voren
kwam dat er behoefte was om op de
hoogte te zijn over de activiteiten die
er in de buurt zijn. Wat is er veel gebeurd sindsdien. Aanvankelijk kwam
Buurtnieuws alleen in Zandweerd

Noord, maar later is Zandweerd Zuid
hieraan toegevoegd.
In de eerste editie van Buurtnieuws in
2013 werden plannen aangekondigd
om de groenstrook aan de Ruysdaelstraat aan te pakken. We weten allemaal hoe dat is gelopen, want er staat
nu al jaren een prachtig park “Plantweerd” te groeien en te bloeien. Ook
werd in die editie het eerste bestuur
van de bewonersvereniging Zandweerd Noord geïnstalleerd.
We hebben het wijkblad “Buurtnieuws” altijd met veel plezier ge-

Word lid van onze redactie!

IS DIT DE LAATSTE
BUURTNIEUWS?

Zonder nieuwe redactieleden
is dit inderdaad de laatste
Buurtnieuws. Interesse? Stuur
dan een e-mail naar:
redactie@bewonersverenigingzandweerd.nl
maakt. Op de redactie noemden we
het blad “onze Buurtglossy” omdat
hij zo kleurig en aantrekkelijk is vormgegeven. Maar we willen niet alleen
terugblikken. Of er nog nieuwe edities van Buurtnieuws komen weten
we niet. Hiervoor hebben we meer
redactieleden nodig.
Buurtnieuws draait op vrijwilligers,
maar uiteraard is het opmaken, laten
drukken en huis-aan-huis bezorgen
in de hele Zandweerd niet gratis. Dit
kost elke keer veel geld en kunnen
we niet alleen vanuit de contributie
betalen.
Heb jij zin om je in te zetten voor ons
mooie buurtmagazine, meld je dan
vóór 1 mei aan bij de redactie: redactie@bewonersverenigingzandweerd.nl.
Sponsors en donateurs nodigen wij
van harte uit om contact op te nemen
met het bestuur (via bestuur@bewonersverenigingzandweerd.nl), zodat
de Buurtnieuws nog minstens 25 keer
kan blijven verschijnen...

WORD LID VAN BEWONERSVERENIGING
ZANDWEERD!
www.bewonersverenigingzandweerd.nl/lid-worden
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BERICHT VAN HET
DUURZAAMHEIDSTEAM
Een greep uit de activiteiten van
het Duurzaamheidsteam:
Burendag 2021
Op 26 september kwam je ons op verschillende plaatsen in de wijk tegen in
de wijk met pop-ups, kraampjes met
koffie en zandkoekjes. Om ideeën en
vragen te delen, te overleggen met
een energiecoach, etc. Ook pootten
we bloembollen met kinderen van de
Cees Wilkeshuisschool.
Overleg met wethouder
duurzaamheid Carlo Verhaar
De gemeente maakt 1 keer per 2 à 3
maanden een Zandweerd Stroomt
Update en bezorgt deze huis aan
huis. Carlo Verhaar bezocht begin
januari onze wijk om bij te praten en
een paar duurzame initiatieven te bezoeken.
Groen dak
Op 26 januari organiseerden we samen met Buurkracht en de Ulebelt
een webinar over groene daken in
Zandweerd. We kijken terug op een
leuke online bijeenkomst. Er komen
steeds meer veel vierkante meters
groen dak bij!
Noaber energie – isolatie en
NL doet – afval opruimen.
We hebben een leuke en interessante
avond met elkaar gehad over energie
en isolatie. Een lagere energierekening, minder tocht in huis, warmer in
de winter, koeler in de zomer en bijdragen aan een beter milieu. Maak
een afspraak met een energiecoach
voor gratis ondersteuning en hulp bij
je vragen (https://www.gratisenergiecoach.nl/afspraak-maken).
Elektrische deelauto’s
De eerste elektrische deelauto’s zijn
inmiddels geleverd! Het autodeelproject is bedoeld voor alle bewoners
van de wijk: voor kilometervreters en
voor degene die een auto maar af en
toe nodig heeft. Met een deelauto

weet je precies wat je betaalt. Elke
maand weer.
Mocht je ook een elektrische auto
willen delen en zo bijdragen aan een
mooiere wijk, kijk eens op onze site
en geef je op! https://www.onzeauto.
com/samenslimrijden/zandweerd.
Slim Warmtenet Zandweerd
Jan Duisterwinkel zit ik in de gunningscommissie van de Gemeente
Deventer voor de warmteleverancier
van het Slim Warmtenet Zandweerd.
Warmte uit het afvalwater halen en
daarmee de woningen in onze wijk
verwarmen. Zijn rol daarin is er vooral op gericht om de belangen van de
bewoners en particuliere woningeigenaren van onze wijk te vertegenwoordigen.
De gemeente heeft het initiatief genomen om de restwarmte van de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI)

onderdeel te maken van de omschakeling van de wijk Zandweerd naar
een aardgasloze wijk in 2030. Daarvoor zijn afspraken gemaakt tussen
diverse belanghebbenden, zoals gemeente, provincie, waterschap, beheerder elektriciteitsnet en woningbouwverenigingen. Dat is het Slim
Warmtenet Zandweerd gaan heten.
Er is door de gemeente een Europese
aanbesteding uitgeschreven, waarop
bedrijven hebben kunnen inschrijven
(een aanbod doen). In de hele procedure om zo’n aanbod te beoordelen

COLOFON
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is de gunningscommissie het orgaan
dat zo’n aanbod beoordeelt en adviseert in hoeverre deze op de vraag
aansluit. In die commissie, die vanwege de Europese regelgeving in vertrouwelijkheid moet werken, probeert
Jan de geluiden en belangen van bewoners en woningeigenaren te laten
doorklinken.
Groen speelplein
Cees Wilkeshuisschool
De Ulebelt helpt de school om het
plein om te toveren tot een groene
oase, een fijne speelplek en een buitenlokaal. Goed voor de kinderen,
goed voor de buurt.
Slimmer gebruik van regenwater
en een ontwerpworkshop
Er komt aandacht voor slimmer gebruik van regenwater door gebruik
van een regenton en het afkoppelen
van je regenpijp van het riool.
Estella Franssen van de Ulebelt geeft
op 12 april een interessante ontwerpworkshop: informatie en ideeën, tips
en praktijkervaring en dan zelf aan de
slag. Leuk!
Een groener Zandweerd-Zuid
In het kader van het project ‘Deventer natuurlijk gezond’, komt er een
buurtgerichte aanpak in de wijken
Colmschate en Zandweerd-Zuid, om
samen met buurtbewoners te kijken
hoe de wijk groener en natuurlijker
ingericht zou kunnen worden. Zo kunnen mensen meer buiten genieten,
meer bewegen en sporten in een fijne groene buurt. Dit project loopt al
in Colmschate en start binnenkort in
Zandweerd-Zuid.
Dit provinciale project wordt getrok-

ken door IVN Overijssel en wordt in
Deventer onder meer met de wijkmanagers, GGD en Ulebelt vormgegeven. De Ulebelt begeleidt hierin een
kindertraject, over hoe kinderen hun
eigen buurt graag groener zouden
willen maken.
Alle hondenpoep de Zandweerd
uit, te beginnen uit de Plantweerd!
WijDeventer is gevraagd of ze poepzakjeshouders willen ophangen in
Plantweerd. En dat heeft WijDeventer gedaan. Fijn! Ruim jij ook de poep
van je hond op? Graag!
Zandweerd Stroomt Update
In de afgelopen periode gaf de gemeente de Zandweerd Stroomt Update uit. Deze update is alleen bezorgd op adressen met een JA-sticker

op de brievenbus. Heb je deze update
(daardoor) gemist, kijk op https://deventerstroomt.nl/zandweerdupdates.
Wil je de update in de toekomst digitaal ontvangen? Stuur dan een email
naar zandweerdstroomt@deventer.nl
met daarin je naam, adres en postcode en de vermelding ‘digitale update’.
Contact
Meedoen? Aanmelden? Meer weten?
Bezoek ons op social media!
 /ZandweerdStroomt
 tinyurl.com/duurzaamheidsteam
 zandweerdstroomt@gmail.com
 06 1412 0268
Of spreek ons aan als je ons tegenkomt in de wijk!
Met vriendelijke groet,
Duurzaamheidsteam Zandweerd
Dirk, Esther en Esther, Frank, Jildau,
Leonard, Matthijs, Ruud, Tamar en
Willemien

VERZILVER JE BON VOOR €50
AAN BESPARINGSPRODUCTEN

Vanaf 15 maart 2022 is de regeling voor een cadeaubon/-code van €50 voor
energiebesparende materialen (o.a. ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie,
brievenbusborstel, waterbesparende douchekop) opnieuw open, voor alle
huurders en kopers in Deventer. Let wel OP=OP! Zo’n 6.500 huurders hebben hun bon al verzilverd!
Je kunt je unieke code aanvragen op de website van het Regionaal Energie
Loket (https://regionaalenergieloket.nl/deventer/cadeaubon). Je kunt alleen
een code aanvragen als je nog niet eerder een cadeaubon/-code hebt gebruikt.
Lukt het aanvragen of verzilveren niet of heb
je hulp nodig bij het aanbrengen van de isolatieproducten, neem contact met ons op, we
helpen je graag!
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“Draag je een uniform?” “Moet je vaak reizen voor je werk?” “‘Zie je veel dieren?”
Sinds kort vliegen op woensdag de vragen
je om de oren op de Cees Wilkeshuisschool
tijdens de IMC Basis lessen. Met inmiddels
een vierde locatie in Deventer is het programma van Stichting IMC Weekendschool
nu ook op de Zandweerd actief.

PROGRAMMA IMC BASIS
VAN START
OP DE CEES
WILKESHUISSCHOOL
De komende jaren gaan de leerlingen van de
groepen 7 en 8 kennis maken met de meest
uiteenlopende beroepen en leren ze hun eigen
vaardigheden en kwaliteiten kennen. Directeur
Martin Langeslag is enthousiast en vertelt dat
je aan kinderen kunt trekken, je kunt kinderen
duwen, maar het mooiste is als kinderen zelf in
beweging komen. En ze kómen in beweging
wanneer ze een doel voor zich zien. IMC-basis
laat kinderen die doelen zien en ze horen over
activiteiten waarvan ze misschien niet eens wisten dat ze bestaan. IMC Basis verbreedt de horizon van de kinderen en helpt ze daar een stip
op te zetten.

Lichtjes gaan aan
Tijdens de les van een politieagent horen de kinderen niet alleen
over zijn handboeien en de sirene op de auto, maar gaan ze zelf een
(fictief) plaats delict onderzoeken, ondervragen ze getuigen en mogen ze zelfs een arrestatie verrichten. Coördinator Wendy Bil: “Je ziet
echt lichtjes aangaan bij kinderen en dat is fantastisch. Als die ogen
gaan fonkelen, weet ik weer dat wij het verschil maken. En die lichtjes
blijven vervolgens ook aan, ze gaan niet meer uit.”

Het programma IMC Basis wordt volledig mogelijk gemaakt door
sponsoren en de gastdocenten werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid mee. Wilt u zelf het verschil maken en een gastles geven
Uniek programma
over uw beroep? IMC Basis verwelkomt u graag op een van de locaHet programma van IMC Basis is uniek: de leer- ties in Deventer! U kunt contact opnemen met coördinator Wendy Bil
lingen leren niet alleen door over beroepen te via wendy.bil@weekendschool.nl of via 06-114 402 19.
horen, ze leren door het werk zelf te ervaren.
Elke week krijgen ze les van bevlogen gastdocenten met de meest uiteenlopende beroepen.
Van journalist tot boomhutbouwer, van advocaat tot kraamhulp. Alle beroepstakken komen
voorbij in de inspirerende gastlessen waarin de
leerlingen vooral zelf aan de slag gaan.
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DE TUINEN VAN ZANDWEERD
De eerste woningen staan in de steigers en de start van meer woningen
volgt.
Aan de rand van de Tuinen van Zandweerd is nog ruimte voor een appartementencomplex met uitzicht over de
IJssel. Het plan moet bestaan uit appartementen met parkeervoorziening.
Informatie en voorwaarden vind je op
www.deventerverkoopt.nl.
De partij die de appartementen bouwt,
bepaalt namelijk zelf de verkoopprocedure. Via de nieuwsbrief van de
gemeente blijf je op de hoogte van
de plannen van de partij die het appartementencomplex gaat bouwen.
Inschrijven voor deze nieuwsbrief gaat
via https://opjestek.nl. Op deze site is
ook meer informatie te vinden over de
Tuinen van de Zandweerd.

Straatnaamborden feestelijk
onthuld
Wethouder Rob de Geest heeft twee
van de elf straatnaamborden in de
Tuinen van Zandweerd feestelijk onthuld in het bijzijn van degenen die
akkoord zijn gegaan met de vernoeming. Helaas konden we vanwege
corona de onthulling niet met huidige en toekomstige bewoners vieren.
‘Heel bijzonder en eervol dat er een
straat naar je vernoemd wordt en je
daar zelf getuige van mag zijn’ aldus
schaatsenrijder Ans Boekema-Schut.
Marijke Korsten-Grotenhuis was present voor de onthulling van het straatnaambord, vernoemd naar haar in
2018 overleden broer en natuurbeschermer Hans Grotenhuis.

STOOKWIJZER
De gasprijs is hoog. Er is een alternatief. Het lijkt zo mooi ‘natuurlijk’
om hout te verstoken. Gezellig
toch, een houtkachel of open
haard? Zeker.

Stevig houthakken om de conditie op
peil te houden is ook nooit weg. Maar
het is allemaal niet probleemloos. Als
de buren moeten slapen met de ramen dicht om te voorkomen dat de
rook hun slaapkamer en hun neus binnendringt, is zo’n houtvuur (ook dat
van de zomerse barbecue) behoorlijk hinderlijk. Ongezond is het ook.
Een groot deel (bijna een kwart) van
het fijnstof in Nederland wordt door
houtverbranding veroorzaakt. Hout
stoken is trouwens ook het meest onverstandige wat je kunt doen als je je
bekommert om het klimaat. Maar het
minste wat we kunnen doen is geen
hout te verbranden als het windstil is
of als de luchtvervuiling in de omgeving al aan de maat is. Op stookwijzer.nu kun je de postcode van je huis
typen en dan krijg je een advies ‘op
maat’: wel of niet stoken.
Lees verder op: https://bewonersverenigingzandweerd.nl/nieuws

Marijke Korsten-Grotenhuis onthult samen met de wethouder het straatnaambord vernoemd naar haar in 2018 overleden broer en natuurbeschermer Hans Grotenhuis.



Wybren Verstegen
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Activieiten

Even voorstellen

BIJ ONS IN DE WIJK…
BIJ DE HALTE

THE MALL
DEVENTER
Op diverse plaatsen in de Zandweerd kun je de medewerkers
van The Mall terugvinden. In samenwerking met basisscholen en
wijk en speeltuinverenigingen geven ze jongeren een plek binnen
groepsactiviteiten. In de wijk werken Pascal Bunskoeke en Elselies
Flikweert.
Wat ze organiseren? Fitness, meidengroep, zaalvoetbal en sport &
spel activiteiten in de 3 speeltuinen
die de Zandweerd rijk is. Wil je meer
info? Vraag het een van de jongerenwerkers. Meer informatie vind je
op: www.themalldeventer.nl.
Maak kennis met Colette, Rebecca
en de meiden:

Hallo, wij zijn Colette en Rebecca en
samen leiden wij een meidengroep
met 7 prachtige meiden. Met de
meidengroep doen we diverse activiteiten zoals beauty middagjes,
spelletjes spelen, koken en bakken,
kerststukjes maken en zelfs een
nachtje logeren. De meiden genieten hier enorm van en wij natuurlijk ook! Bij de halte is de perfecte
plek om samen te komen. We hebben eigen hoek die we samen met
de meiden aan het inrichten zijn.
Zo hebben we een vloerkleed, een
koffietafel en een tv-meubel gekocht. Het is mooi om te zien hoe
de meiden met elkaar omgaan en ze
samen iets moois willen maken van
onze hoek.
Dit jaar gaan we er met z’n allen
weer iets moois van maken! Gelukkig zijn we al goed op weg. 

Zwolseweg 190A

Dierenvoedselbank
Stichting
de
Dierenvoedselbank
Deventer is gevestigd in de buurthuiskamer Bij de Halte. De Stichting
draait volledig op vrijwilligers en ondersteunt mensen met een inkomen
onder het bestaansminimum door het
verstrekken van diervoeding en andere benodigdheden. De vrijwilligers
Seven, Chantal, Shirley en Sabine
staan voor u en uw huisdier klaar op
de volgende dagen:
Dinsdag tussen 11:00 en 12:00 op de
volgende data: 12 en 26 april, 10 en
24 mei, 7 en 21 juni.
Meer weten over de dierenvoedselbank? Kijk eens op
www.dierenvoedselbankdeventer.nl.
Hap in ‘t Bakkie
Elke dinsdag en donderdag verzorgen onze vrijwilligers maaltijden voor
mensen in de buurt: “Hap in ‘t Bakkie”
Met elke maand een wisselend menu.
Wat het menu van deze maand is kunt
u zien op onze Facebook. Bestellen
kan via het nummer 06 36 55 39 46.

Koffiemoment / knutsel en creatief
Elke dinsdagmorgen is er gelegenheid om koffie te drinken. Loop gerust eens binnen en schuif aan bij de
activiteit die er op dat moment plaats
vindt.
Elke maandagavond worden er vanaf
19:00 uur spelletjes gedaan. U kunt
meedoen met diamond painting wanneer u dit leuk vindt. Of gewoon een
kopje koffie drinken en een praatje
maken.
Kleding over?
Heb je nog een goede, schone (winter)kleding liggen? Maar ben je erop
uitgekeken of wellicht uitgegroeid? Je
kunt je kleding inleveren bij ons. Wij
zorgen ervoor dat het een tweede leven krijgt. Andere kleding 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.
Voor de volledige activiteitenkalender kunt u een kijkje nemen op onze
website: www.bijdehalte.nl.

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

ESTHER KLAASSEN
De redactie had een bijzonder gesprek bij een bijzondere dame: Esther Klaassen. We waren haar al vaker
tegengekomen bij verschillende (buurt)activiteiten en
waren nieuwsgierig naar haar als persoon en naar haar drijfveren. De
hoogste tijd dus om bij haar langs te gaan. We worden van harte welkom
geheten in het “Zandgoed”. Dit is een ecologisch wooncollectief waarbij
de bewoners zelf betrokken waren bij de bouw en inrichting van hun
woningen. Esther woont hier al sinds de oprichting in 2000 en voelt
zich helemaal thuis in de Zandweerd.

van Gandhi over de ontwikkeling van
gemeenschappen van binnenuit en
de kracht van geweldloosheid. Ze onderschrijft de idee dat je de wereld als
geheel moet zien en daarbij kijkt naar
de rol die jij daarin bepaalt. Dit lijkt
allemaal heel ‘groots’ maar dit kun je
zeker ook toepassen in een kleiner
verband zoals een stad of een wijk.
Kracht
De kracht van onze wijk
zit hem volgens Esther in
de grote diversiteit aan
bewoners. “Er zijn onderlinge verschillen maar
er heerst een positief
‘wij gevoel’ over Zandweerd,” zegt ze. Veel bewoners voelen zich betrokken bij de wijk en ze
stropen graag de mouwen op. “Niet zoveel
kletsen maar gewoon
‘doen’ is het motto”.
Is er met zo’n drukke
agenda nog tijd voor je-

Esther is al geruime tijd actief in het
Duurzaamheidsteam van Zandweerd.
“De kracht van het team zit hem in
de mensen en het feit dat iedereen
eigen kennis en talent inbrengt. Sommige mensen zijn technisch, anderen
heel sociaal weer andere weten veel
van communicatie. Iedereen brengt
in waar hij of zij goed in is,” zegt Esther. “Als je dat samenbrengt ontstaan er nieuwe dingen en dat geeft
veel energie. Bovendien ontstaat er
op deze manier ook een breed netwerk en een breed draagvlak.”
Werk
Esther werkt drie dagen in de week
als bestuurssecretaris bij de Vrije
School in Zutphen. Haar hart ligt bij
vernieuwing en onderwijs en zes jaar
geleden stond ze al aan de wieg van

Esther Klaassen: “Samen werken aan een
mooiere wereld is leuker, gemakkelijker
én goedkoper!”

het Corberic,
vrijeschoolleerroute voortgezet onderwijs bij het
Etty Hillesum Lyceum. Voor die tijd
werkte ze bij de gemeente Deventer.
Ze begrijpt hoe de gemeente in elkaar zit en spreekt zogezegd de gemeentelijke taal. Dat is handig want
zo kan zij als “brug” functioneren tussen het wijkwerk en de gemeente.

Rode draad
Het idee van ‘samen aan de slag voor
een mooiere wereld’ is de rode draad
in haar leven. Niet alleen in haar huis
of gezin, maar ook binnen haar werk
en activiteiten. De wortels hiervoor
deelt zij met de leer van Mahatma
Gandhi. Na haar afstuderen verbleef
Esther enige tijd in India en werd ze
geraakt door het land en de ideeën

zelf? “Jazeker wel,” zegt Esther. “Ik
zing met mijn man Wim in een aantal close harmonie kwartetten, dat is
‘quality time’ en pure ontspanning”.
“Of wandelen door de uiterwaarde
en lekker chillen met de kinderen op
de bank is uiteraard ook heerlijk,
geeft zij aan.
Er is veel werk aan de winkel als het
gaat om duurzaamheid in de wijk dus
we zullen Esther nog regelmatig tegenkomen. Maar ook in het ‘vredeswerk’ is zij actief . De activiteiten voor
de Deventer Vredesweek in september zijn inmiddels in voorbereiding.
We hopen de komende tijd nog veel
van haar te zien en te horen.
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THUISZORG VAN ZORGGROEP SOLIS - LEER ONS KENNEN!
Thuiszorg: wat houdt het eigenlijk precies in en wanneer
heeft iemand eigenlijk thuiszorg nodig? Thuiszorg is de
verzamelnaam van begeleiding, verzorging en verpleging
bij mensen thuis. Thuiszorg behoort tot de extramurale
zorg of eerstelijnszorg. Een vorm van ondersteuning, dus
voor mensen die door een ziekte, na een operatie, een
beperking of vanwege de leeftijd thuis hulp nodig hebben.

Leer ons kennen:
de wijkverpleegkundigen
Diliane Grashuis, Diny Timmer en Eline
van der Meulen zijn alle drie werkzaam
als wijkverpleegkundigen bij Zorggroep Solis. U ziet ze vast regelmatig
voorbij komen in de wijken Zandweerd
en Keizerslanden. Dagelijks zetten zij
zich met veel liefde in op het gebied
van persoonlijke verzorging voor onze
cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
ondersteuning bij het douchen, ondersteuning bij medicatie, persoonsalarmering en wondzorg.

KICK-BOKSEN

Bij sportteam De IJssel is er op vrijdag van 18.15-19.15 uur
KICK-BOKSEN vanaf 10 jaar en ouder.
Veel mensen, ook jongeren, komen
tegenwoordig steeds minder aan
beweging toe. Daarom zien wij het
als onze taak om je te laten ervaren
hoeveel plezier je kan beleven aan
sporten en bewegen. Het zijn vooral leuke lessen met een bevoegde
trainer met een sportachtergrond
als begeleiding. Naast het vergroten van de weerbaarheid wordt gewerkt aan de verbetering van de fysieke en motorische vaardigheden.
Je leert ook spelenderwijs sociale
vaardigheden, waardoor je beter
bestand bent tegen bijvoorbeeld
pesten, groepsdruk en agressie.
Er wordt altijd gestart met een gezamenlijke warming-up: we maken
de spieren los en werken aan de
conditie. Daarna zijn er verschillende oefeningen en we sluiten af met
een cooling down. Er is aandacht

voor balans, coördinatie,
kracht, lenigheid en spel.

spier-

DE EERSTE KICK-BOKS LES IS GRATIS.

Je hoeft je niet van tevoren op te
geven en je hebt geen speciale kleding nodig. Trek makkelijk zittende
kleding aan. Sportschoenen zijn
wenselijk maar niet verplicht.
De deelnemersbijdrage:
€ 4,00 p.p.per losse les.
€ 2,50 p.p.per losse les voor deelnemers met een smalle beurs.
€ 60,00 p.p. een abonnement van
24 weken, tot aan de basisschool
vakantie; eventueel in 2 termijnen
te betalen.
Betaling contant of via overmaking.
Info: www.wsvdeijssel.com of bel
06-45621265 / 06-21201185.
WSV De IJssel
Kersenstraat 2
www.wsvdeijssel.com

Wanneer u thuiszorg nodig heeft, kan
het zomaar zijn dat één van deze dames bij u op de stoep staat voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek kijkt u samen met
de wijkverpleegkundige welke zorg u
nodig heeft. Het kan natuurlijk dat u
zelf al ideeën heeft over de invulling
van uw thuiszorg. Dat kan. Eigen regie is
belangrijk en staat daarom altijd voorop. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van
uw zorgvraag.

Zelfredzaamheid voorop
Soms vragen wij, wijkverpleegkundigen,
advies aan andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut. Als we
samen kijken komen we altijd tot de
beste oplossing waarin zelfredzaamheid voorop staat. Veilig thuis wonen
op uw eigen plek, daar gaat het om!
Daarbij kunnen extra hulpmiddelen en
inzet van zorgtechnologie passend bij
uw situatie veel verschil maken.
Benieuwd wat Thuiszorg voor uw situatie kan betekenen of heeft u andere
(zorg) vragen naar aanleiding van dit
artikel? Neem dan tel. contact op via:
0570 – 698 298 of kijk op onze website.
www.zorggroepsolis.nl

9

BUURTBEWONERS KUNNEN WEER
GENIETEN VAN DE PLANTWEERD
In de winter hebben de vogels kunnen snoepen van de bessen in het
Vogelbos. We hebben 900 bollen geplant die hopelijk allemaal uitkomen
zodat je volop kunt genieten van de bloemenpracht.
dat na de voorjaarsbloeiers de hele
zomer en najaar genoten kan worden
van Stokrozen, Margrieten, Vingerhoedskruid e.a.
De Vlinderheuvel wordt ook onder
handen genomen. Hier komen meer
bloemen en planten voor de vlinders
en insecten. Ook het komende jaar
gaan we weer met plezier in de tuin
aan de slag met de tuintjes van juf
Klaske van de kinderen van de Cees
Wilkeshuisschool.



als je op je knieën tussen de planten
werkt er poep tussen je kniebeschermers en onder je voetzolen geplakt
zit. Het is vies en het stinkt enorm. We
vragen daarom de hondenbezitters
de poep op te ruimen in de hondenzakjes en in de prullenbak te gooien.
We zijn gek op de tuin en doen ons
best om ook de bewoners te laten genieten van de Plantweerd.
Wil je meer informatie over de Plantweerd, heb je goede creatieve ideeën of zou je ook iets in het buurtpark
willen planten? Neem dan contact op
met yolanda2510@gmail.com.

Bloeiende wilgeboompje

Voor het lopende jaar is er een onderhouds- en plantenplan gemaakt.
Zo komen er in de Vogelakker meer
planten waar de vogels in de winter
hun voedsel uit kunnen halen, zoals
Zonnebloemen, granen en Kaardenbollen.
Aan beide zijkanten van het pad komen in een halve cirkel granen met
korenbloemen en klaprozen om er extra kleur aan te geven. In het voorjaar
is het daar erg mooi, maar in de zomer is er weinig wat bloeit. Dus worden er veel zomerbloeiers gezaaid of
geplant.
Voor de Bloemenweides geldt hetzelfde, dus ook daar worden nu zomerbloeiers gezaaid en geplant, zo-



Helleborus

Jammer genoeg komen we in de
Plantweerd ook dingen tegen zoals
zwerfvuil, peuken en hondenpoep.
Voordat we kunnen beginnen zijn we
al veel tijd kwijt met het verwijderen
van afval. Ook is het heel frustrerend



Bessen voor de vogels
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DE WIJK VOLGENS...
SJOERD WEISBEEK
Sjoerd Weisbeek is heel tevreden over de wijk
Zandweerd. Hij is hier bijna 10 jaar geleden
geboren en geniet van zijn buurt. Hij heeft
er vrienden en er zijn genoeg gelegenheden
om te spelen. Zo noemt hij bijvoorbeeld de
“bandenspeeltuin” waar hij regelmatig heen
gaat. Ook houdt hij van skateboarden maar
de (half) pipes hier in de buurt vind hij niet
echt geschikt. Om toch lekker te kunnen
boarden gaat hij graag naar Burnside.
Sjoerd is niet iemand die zich snel zal vervelen.
Hij heeft heel veel bezigheden en brede interesses. Op zaterdags gaat hij naar de scouting
in Diepenveen. Hij is blij met de hakplaats daar
en het grote speelterrein. Hij houdt ook van lezen en zijn favoriete genre is ‘stripboeken’ en
dan met name Donald Duck. Hij heeft niet alleen een hele stapel Donald Duckbladen die hij
stuk leest maar ook een flink aantal hele dikke
Donald Duck pillen. De tijdschriften van Freek
Vonk leest hij ook graag.
Door de week gaat hij naar basisschool Adwaita. Doorgaans met veel plezier maar op dit
moment heeft hij een “strenge” juf. Dat is niet
echt fijn. Zijn lievelingsvakken zijn geschiedenis
en Engels. Hij leert deze taal door het luisteren
naar liedjes maar ook filmpjes op Youtube helpen
om zijn talenkennis te verbreden. De filmpjes
van Mr Beast bijvoorbeeld kan hij goed volgen ook al wordt er Engels gesproken. Sjoerd
kan de taal goed begrijpen als hij het hoort of
leest. Engels spreken is nog wat moeilijk maar
hij leert snel. Naast deze vakken zit hij graag
in de “plus klas”. Dan wordt er zes weken lang
gewerkt aan een apart thema. “Kunst met een
grote K” bijvoorbeeld. Dan verdiep je je in één
schilder en probeer je een schilderij te maken
in zijn stijl. Dat is nogal een uitdaging als jouw
thema “surrealisme is….”.
Sjoerd denkt erover om helicopterpiloot te
worden. En dan het liefst op een militaire basis.

Hij probeert wel eens militaire bases op te zoeken via Google Maps
maar dat gaat natuurlijk niet, want die zijn namelijk topgeheim.
We bedanken Sjoerd voor het interview en “we wish him good luck
with all his activities”.

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 van harte welkom!
Wekelijkse vaste activiteiten
Maandag:
10:00 uur Inloop Naaiatelier
10:00 uur Creatief met Daphne
13:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Anti Stigma club*
13.00 uur Inbetweens**
Dinsdag:
10:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Leren Boekbinden
13:00 uur Theatergroep
Woensdag:
10:00 uur Inloop Naaiatelier
13:00 uur Stippen op Porselein*
13:00 uur Meditatie*
13:30 uur Betekenisvolle liedjes delen
* Deze activiteit is om de week.
Donderdag:
13:00 uur Rummikubclub
13:00 uur Glasgraveren
** Elke maandag v.a.13:00 uur

komen de ’Inbetweens’ bij
elkaar. Ben je tussen de 18 en
35 jaar en zou je het leuk vinden
om ook leeftijdgenoten te leren
kennen, ervaringen te delen en
leuke activiteiten te doen? Dan
ben je van harte welkom!
Kom gerust spontaan een keer
binnen lopen. Als je zeker wil
weten dat er iemand is die je
rond kan leiden, bel dan eerst
even. We zijn van maandag tot
en met donderdag van 09:00
tot en met 16:00 uur geopend.
De koffie staat klaar!
Zelfregiecentrum Deventer
Lange Zandstraat 15,
7412 CD Deventer
0570 – 612 515
E-mail:
zelfregie@vriendendienstendeventer.nl
Website:
www.vriendendienstendeventer.nl
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NIEUWS VAN DEVENTER SCHAAPSKUDDE:
MUTSEN, MUTSEN, MUTSEN EN MUTSEN!
Afgelopen winter maakten wij - van het wolproject - allemaal spullen
waar wol natuurlijk heel geschikt voor is. De mutsen en vingerloze wanten vlogen her en der over de toonbank. De spingroep is uitgebreid met
breiers en er komen ook nieuwe spinners bij. Nu zijn we actief met zo’n
20 - 25 projectleden. Dat hadden we 5 jaar geleden niet durven dromen!
Traditiegetrouw vlogen onze mascottes de deur uit. De mini engeltjes



met de kerst en deze reuze wanten
met gekleurde duim voor de grotere

handen onder ons! Het mooie van dit
project is dat we naast met elkaar, ook
ieder voor zich door kunnen creëren.
Heb je vragen over ons project neem
gerust contact op via:
E-mail: deventersw@gmail.com
Maaike Hoijtink: 06 81 46 24 05

Zelf staan we ook model met onze mutsen => als “mutsen”.

SCOOTMOBIELVERENIGING DE STOKVISRIJDERS
STOKVISRIJDERS GAAN WEER OP PAD!
Van harte!
Allereerst feliciteren wij Buurtnieuws met de 25e editie.
Stokvisrijders rijden weer!
Het is mooi dat we weer activiteiten kunnen ondernemen. Vanaf februari wordt
er gezellig koffie gedronken op de soos in St. Jurriën en gaat de Bingo weer
van start op de laatste zaterdag van de maand.
Spotlicht op onze Vrijwilligers
2021 Was het Nationaal Jaar van de Vrijwilligers en dit ging niet opgemerkt
aan onze Stokvisrijders voorbij. In september werd een feestelijke tocht gere-

den voor de vrijwilligers met een gezellig etentje tot slot. En in november
mochten wij de Provinciale Vrijwilligersprijs ontvangen. Op de oorkonde
staat: “Voor het verrichten van werk
dat onbetaalbaar is“. We zijn erg
trots op onze vrijwilligers!
Meer weten over de Stokvisrijders?
Wil je meer weten over onze vereniging, onze nieuwsbrief of jaarverslag
lezen? Kijk dan op onze website:
www.stokvisrijders.nl.
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STRAATGESPREKKEN
ZANDWEERD NOORD
De gemeente had ons, steunburen Lydia en Sabine, gevraagd
om op straat met bewoners in
Zandweerd in gesprek te gaan
over zaken als duurzaamheid,
energiebesparing, “van-het-gasaf”. Maar wij wilden ook graag
horen hoe mensen hun eigen wijk
beleven, de zogenaamde sociale
energie. Voor een goed gesprek
hadden we een lijst met vragen.
Dat leverde heel veel informatie
op: 38 bewoners hebben het
vragenformulier ingevuld en met
ruim 100 bewoners hebben we
een gesprek gevoerd. Zowel
ouderen, jongeren gezinnen en
alleenstaanden.



Steunburen Lydia en Sabine delen koffie en thee uit.

De bewoners vinden Zandweerd een prima wijk. Een
“no nonsens” wijk waar mensen elkaar groeten maar
niet de deur bij elkaar plat lopen. Veel mensen wonen
met plezier en voor langere tijd in Zandweerd Noord.
De meeste mensen kennen en groeten hun buren in
de straat. Als het over de toekomst gaat, spreken veel
bewoners de hoop het dat het een gezellige wijk mag blijven.
Natuurlijk is er wel veel veranderd. Mensen die hier in de jaren 50 zijn komen
wonen, behoren nu tot de groep ouderen die zo’n een derde van de buurt
beslaat. Veel van hen voelen zich verbonden met de buurt, en blijven wonen
tot het echt niet anders kan. Zij vinden ook vaker dat de wijk niet goed wordt
onderhouden. Steeds vaker komen jonge gezinnen of starters op de woningmarkt in de wijk wonen.
Veel bewoners zijn op de een of andere manier bezig met duurzaamheid en
isolatie. Bij de ouderen is comfort vaak een aanleiding. Tegelijkertijd maken zij
een afweging wat die investeringen opleveren. Een veel gehoord antwoord is
dan ook dat dit iets is voor de volgende generatie.
Voor veel jongere mensen blijkt die investering in energiebesparing wel belangrijk (en logisch).
Isolatie; hoewel het geld vaak ontbreekt om alles in één keer te doen, is men
er wel stukje bij beetje mee bezig. Vaak wordt dan ook aangegeven dat financiële ondersteuning (lening) gewenst is. Opvallend is ook dat weinig mensen
op de hoogte zijn van gratis en onafhankelijk advies over energiebesparing via
het Duurzaamheidscentrum (Grote Kerkhof 1; 0570-745055; www.dcdeventer.nl).
Wat betreft “van-het-gas-af” waren de veel gehoorde antwoorden: “eerst zien
dan geloven” en “het zal mijn tijd wel duren”. Isoleren akkoord, maar helemaal zonder gas koken en verwarmen is voor veel mensen (nog) een brug te
ver. Het begrip “slim warmtenet” (restwarmte van de waterzuivering als basisverwarming voor de huizen) is bij velen niet bekend. Er zijn wat dat laatste

Zwolseweg 190A

betreft veel vragen over de techniek,
kostenplaatje, gaan de woningcorporaties hierin mee enzovoorts.
Er valt nog veel uit te leggen en te
ondersteunen voordat de buurt “vanhet-gas” is. Een eerste stap zou kunnen zijn het inrichten van een modelwoning. Waar u kunt komen kijken
naar die nieuwe techniek, waar u met
raad en daad ondersteund wordt. En
waar u ook gewoon een lekker bakkie
koffie kunt komen drinken. 		
					
Steunburen Lydia en Sabine
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Problemen met uw smartphone, tablet, laptop of computer?

INLOOPSPREEKUUR
ZANDWEERD DIGITAAL
Even whatsappen met de kleinkinderen of videobellen met je
dochter in Spanje? Het opslaan en of delen van uw digitale
foto’s, het veilig surfen op internet, het kan allemaal tegenwoordig. Maar in de praktijk blijkt het voor vooral senioren
toch vaak lastig om te wennen aan deze mobiele apparaten.

Op 28 april 2022 van 14.00 tot 15.30 uur staan vrijwilligers van de
Digitaal Groep van het Gilde Deventer Seniorweb in de van Vlotenhof, Johannes van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer klaar om
ondersteuning te bieden bij het gebruik van uw computer, tablet
of smartphone.
Dit initiatief wordt ondersteund door de Stichting Eigen Bouw en
de Gemeente Deventer (subsidiegever).
Het is niet nodig een afspraak te maken.
En de toegang is GRATIS!
Per hulpvraag is 15 - 20 min beschikbaar. Als er meer tijd nodig is
dan adviseren wij u over de te nemen vervolgstappen.

DE SPREEKTAFEL
IN ZANDWEERD
Deel uw vraag of idee
U bent welkom bij de spreektafel in Zandweerd. Kom uw
vraag stellen, deel uw idee of vertel een mooi verhaal.
Bij de spreektafel is iedereen welkom, we geloven ook dat
iedereen kan bijdragen, om bijvoorbeeld te luisteren of om
mee te denken. Dat doen we met elkaar en voor elkaar. Komt
u ook? Een medewerker van Voor Elkaar-teams is ook aanwezig om mee te denken en te ondersteunen.
Wanneer en waar
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur.
Data komende tijd zijn 5 april, 19 april en 3 mei.
Buurthuiskamer: “bij de Halte”
Zwolseweg 190a

Samen zoeken naar oplossingen

BURGERBERAAD

In steeds meer gemeenten in Nederland
worden goede ervaringen opgedaan met een
burgerberaad . In 2021 is ook in Deventer
een initiatiefgroep van start gegaan om te
komen tot een burgerberaad.
Deze groep is niet tot
stand gekomen op aandrang van gemeente of
gemeenteraad,
maar
door burgers die zien
dat de (gemeente)politiek zich over hun hoofden afspeelt In een burgerberaad zoeken burgers samen naar oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken,
zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. In gemeenten met een burgerberaad worden de burgers met al hun kennis en ervaring serieus genomen en staat de bevolking over het algemeen
wél achter genomen besluiten. Ze hebben immers mee kunnen praten en ideeën/plannen aan
kunnen leveren. Meer dan een inspraakavond,
beter dan een referendum. Met deze democratische vernieuwing kan de burger zélf meebepalen aan beleid.
De Deventer initiatiefgroep wil zoveel mogelijk
inwoners uit de gemeente Deventer in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan zo’n burgerberaad. Uiteindelijk wordt dit burgerberaad
door onafhankelijke loting samengesteld uit een
groep burgers die een dwarsdoorsnede is van
de Deventer bevolking. Het burgerberaad doet,
op basis van uitgebreide informatie en overleg,
aanbevelingen voor beleid. De uitkomst van een
burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een
set aanbevelingen die wordt gebruikt om besluiten te nemen.
Op dit moment gaan er grote beslissingen worden genomen die ons allemaal raken. Bijvoorbeeld voor wat betreft klimaat en milieu. Dus
kun je maar beter ook in die trein stappen om
mee te praten en te beslissen. Tenslotte zal het
ook gaan over jouw portemonnee.
Wil je meer weten of meedoen?
www.burgerberaaddeventer.nl
info@burgerberaaddeventer.nl
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ELEKTRISCH AUTODELEN OP DE ZANDWEERD GESTART

Rond de jaarwisseling van 2021 op 2022 is het elektrische autodeelproject op de Zandweerd van start gegaan. Zo’n 12 bewoners delen twee
nieuwe elektrische auto’s. Samen elektrisch delen zorgt voor een mooiere
wijk, minder uitstoot van uitlaatgassen, meer contact met je buurtgenoten
én het kan ook nog eens voordelig zijn voor de portemonnee.
Vanaf april 2021 is een groep initiatiefnemers geregeld bij elkaar gekomen
om het elektrisch autodelen rondom
de ‘Bandenspeeltuin’ de Zandweerd
mogelijk te maken. Uiteindelijk heeft
dat geresulteerd in een samenwerking met OnzeAuto en staan er twee
auto’s klaar om gebruikt te worden
door een besloten groep mensen.
Het autodeelproject is zowel interessant voor gebruikers die geregeld
een auto nodig hebben of slechts incidenteel gebruik willen maken van
een auto.
Mooiere wijk en goed
voor het milieu
Een elektrische deelauto zorgt voor
een vermindering van de uitstoot van
CO2, stikstof en fijnstof en draagt bij
aan een beter milieu. Daarbij zorgt
één deelauto voor gemiddeld 6 vrije
parkeerplaatsen. “We zien dat in de
onlangs gestarte groep al vier gebruikers hun auto hebben verkocht of
dat van plan zijn,” aldus de initiatiefnemers. “En minder auto’s betekent

meer ruimte op straat voor groen en
om te leven en te spelen.” Een autodeelproject zorgt ook voor vermindering van het autogebruik, omdat gebruikers vaker de fiets pakken of gaan
lopen.
Nooit meer gedoe
Als je meedoet met het autodeelproject, hoef je je geen zorgen meer
te maken over onderhoud, verzekeringen en de administratieve rompslomp. Alle ritten worden eenvoudig
bijgehouden via een app en aan het
einde van de maand ontvang je één
factuur waarin alle kosten zijn inbe-

DeventerWijzer is de digitale sociale kaart van de gemeente Deventer.

grepen. Je rijdt altijd in de nieuwste
elektrische deelauto’s. En dat voor de
kosten van een kleine compacte middenklasser. Zelfs voor langer gebruik
voor bijvoorbeeld een vakantie zijn er
mogelijkheden.
Weten of autodelen iets voor jou is?
Natuurlijk leven er ook twijfels als je
gaat meedoen met het project. Hoe
zit met de beschikbaarheid? En het
gemak van een eigen auto? “Die twijfels hadden we zelf ook,” geven de
initiatiefnemers aan “maar die namen
snel af toen bleek dat er met enige
flexibiliteit in de groep de beschikbaarheid geen probleem meer bleek
te zijn. Daarbij denkt OnzeAuto hierin met ons mee. Als de groep groeit,
worden er meer auto’s geplaatst.”
Wil je je aansluiten bij het project
of weten of autodelen iets voor jou
is? Scan dan de
QR-code voor een
bezoekje aan de website. Voor meer
informatie kun je ook contact opnemen met Rogier Stappers:
rogierstappers@icloud.com
https://www.onzeauto.com/samenslimrijden/zandweerd

OP ZOEK NAAR HULP OF INFORMATIE?
DEVENTERWIJZER WIJST OOK IN 2022 DE WEG
Je vindt er onder andere informatie over:
• zorg, hulp, Wmo en welzijn
• organisaties en activiteiten bij jou in de buurt
• computercursussen
• dagbestedingslocaties
• wanneer het Informatiepunt Digitale Overheid
open is, of het buurtcentrum
• hoe je contact opneemt met Team Toegang Wmo
van de gemeente
• waar je vervoer door vrijwilligers kunt vinden
• welke organisaties zorg bieden voor je kind,
of voor je moeder of partner
Dus zoek je informatie of hulp?
www.deventerwijzer.nl wijst de weg.
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WSV De IJssel
Kersenstraat 2
www.wsvdeijssel.com
Met trots meldt de speeltuinvereniging dat het terrein van de kinderboerderij is uitgebreid, waardoor de dieren zich in een klein bos wanen
en zij echt de ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag. Zo is er een “zijdehoendergezin” en zijn er 2 hangbuikzwijntjes bijgekomen, Sus en Bacon.
Vanwege de uitbraak van vogelgriep is het ‘dierenbos’ tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers.
Als het dierenbos weer opengesteld
wordt voor publiek, laat uw kinderen
dan niet alleen bij de dieren. Omdat de varkentjes soms wat enthousiast kunnen reageren, kan dit een
schrikreactie opleveren bij kinderen.
De varkentjes zijn gevoelig voor stress
en kunnen dan wat onvoorspelbaar in
gedrag worden.
Voor het project “Goed eten” is onlangs de nieuwe kok (Henry) aangesteld. Henry heeft ruime ervaring in
de horeca en heeft al diverse eetprojecten geleid. Henry neemt, naast zijn
eigen ervaring, ook een aantal vrijwilligers mee. Voor een klein bedrag
kunt een 3-gangen maaltijd komen
eten. De maaltijd wordt in de eigen
keuken bereid met verse ingrediënten. U weet het; vooraf aanmelden is
verplicht en vol = vol.
In december 2021 is er een nieuw

bestuur gekozen voor de vereniging. Eugene Kelder heeft de voorzittershamer overgenomen van Illya
Jongeneel.
Eugene verteld hierover; “Ik ben ontzettend trots dat ik gesteund wordt
door onze vrijwilligers. Zij zetten zich,
geheel belangeloos, in om ons wijkcentrum draaiende te houden. Aan
mij en de andere bestuursleden een
schone taak om de vereniging klaar
te stomen voor de toekomst. Er liggen voldoende uitdagingen op het
sociaal-maatschappelijke vlak die
we graag aangaan. Met een positieve grondhouding en vol vertrouwen
gaan we onze toekomst tegemoet.”
De Vereniging hoopt de buurtbewoners weer te mogen ontmoeten in de
prachtige tuin.
Kijk op onze website of op de Facebookpagina om te zien welke activiteiten (weer) zijn opgestart.

GAME-VRIJWILLIGER GEZOCHT!
Wij zijn een groep jongvolwassen met een psychische kwetsbaarheid,
die graag maandelijks
samen willen gamen.
Om die wens werkelijkheid te laten worden,
zoeken we een vrijwilliger die het leuk vindt om ons te
helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van duidelijke afspraken over de momenten waarop we als groep samenkomen en de locatie waar we gaan gamen. Je bent tevens
ons aanspreekpunt en draagt bij aan een positieve sfeer.
Lijkt het je leuk om ons te helpen? Neem dan contact op
met maatjes@vriendendienstendeventer.nl.
Telefoon: 0570 - 640 909.
We ontmoeten je graag!
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Met de beperkingen van de afgelopen jaren merken we dat we het
contact met onze wijkbewoners hebben gemist. We zijn op dit moment
druk met de voorbereidingen voor een vast spreekuur in de wijk. Zodra
we daar meer over kunnen delen doen we dat. Uiteraard gaat het spreekuur alleen door als dat op een veilige manier kan.

We hebben ondertussen wel geregeld contact met wijkbewoners en
ketenpartners. De verbinding is er dus.
Zowel letterlijk als figuurlijk. Helaas
zijn wij niet de enigen die op creatieve wijze contact proberen te houden.
Ook criminelen maken daar dankbaar
gebruik van. Ze proberen mensen,
vaak zijn het onze oudere wijkbewoners, op te lichten via WhatsApp
of in telefoongesprekken. Ouderen
worden benaderd om hun pinpas
af te staan of in te loggen omdat er
gefraudeerd zou zijn met de bankrekening. Blijf hier alert op! Vertrouwt
u het niet? Hang op, bel uw bank of

bel iemand die u wel vertrouwt. Maak
hierover een afspraak met uw vrienden, kinderen of kleinkinderen.
We hopen u vaker in levende lijve te
zien. Tot die tijd kunt u op verschillende manieren contact met ons
opnemen. U belt 112 als het om
een spoedzaak gaat. Via 0900-8844
maakt u een afspraak of kunt u een
terugbelverzoek achterlaten. Ook
op sociale media kunt u ons volgen:
 @WA_deventer_
 wijkagenten_zandweerd_borgele
 @POL_Deventer
Daarnaast zijn we ook per e-mail te
bereiken:
Jeugdagent 			
melissa.bos@politie.nl
Wijkagent Zandweerd Zuid
mirjam.lentelink@politie.nl
Wijkagent Zandweerd Noord
luciel.scholten@politie.nl
Weet ons te vinden als u ons nodig
hebt en pas goed op u zelf, uw naasten en uw buren. Iedereen kan in deze
tijd extra aandacht gebruiken.
Groet, Melissa, Mirjam en Luciël

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

WIJDEVENTER
Ben jij of heb jij de wens om betrokken te zijn bij je buurt? Heb je
daarnaast goede ideeën en kan je
positief-kritisch denken? Dan is het
WijDeventer wijkteam misschien
wat voor jou!
Wat is WijDeventer?
De eigen kracht van bewoners, daar
gaat het om bij WijDeventer. Of het
nu gaat om een plannetje voor groen
in een straat, een feestelijke of leerzame activiteit voor de buurt of een
plan om elkaar als buren te helpen.
Zie voor meer informatie onze website: www.wijdeventer.nl.
Wie zoeken we?
Elke wijk heeft een groep betrokken
bewoners die meedenkt en advies
kunnen geven op plannen voor de
buurt. Je praat mee, denkt mee en
doet mee. Met ruimte voor je eigen
ideeën. Voor deze betrokken groep
bewoners zoeken we nieuwe leden.
We zoeken een goede afspiegeling
van de wijk: van jong tot oud en graag
vanuit elke buurt iemand aanwezig.
Wat levert het op?
Leuke nieuwe contacten in de buurt,
inzicht in wat er in de wijk speelt en
je hebt een stem bij de aanvragen.
Kortom je leert de wijk beter kennen
en je kan verschil maken.
Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in het wijkteam
of heb je vragen? Neem dan contact
op voor een kennismakingsgesprek.
Mail of bel naar wijkmanager Valentijn
van Leersum. Mobiel: 06-128 228 13,
e-mail: v.van.leersum@deventer.nl.

