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Extra dikke editie van Buurtnieuws. Eenmalig bij alle huishoudens in Zandweerd in de bus!

VOLOP ONTWIKKELINGEN IN
ONZE WIJK DE ZANDWEERD

‘Zandweerd actief en betrokken’.
Zo kopt de bijdrage van de wijkwethouder, te lezen op pagina 2.
En zo is het. Zo gelooft de werkgroep Kwaliteitsverbetering Leefomgeving in verbinding en in het
samen kunnen zorgen voor een
schone, veilige en leefbare woonomgeving. Zo is er een nieuwe
Buurtvereniging Zwolseweg in oprichting. Zo zet wijkbewoner Aartine van der Woerd zich al jaren in
voor de wijk en zo zijn er ondanks
het coronavirus nog voldoende
initiatieven om mee te eten in de
wijk.

Er is momenteel veel gaande op het
gebied van woningbouw, duurzaamheid en gezelligheid. Plan is om het
voormalige Carinovagebouw op het
Zamenhoffplein te slopen voor de
bouw van appartementen. De Grote
Aanpak van huurwoningen in de Ter
Borchbuurt is in volle gang. Na een
uitspraak van de Raad van State is de
inschrijfperiode voor de loting van kavels van de Tuinen van Zandweerd in
oktober gepland.
De Buurthuiskamer wil in deze tijd
juist wat extra voor elkaar betekenen
en ‘samen in de wijk’ staan door wekelijks een aantal activiteiten te organiseren, uiteraard met inachtneming
van de RIVM richtlijnen. Zelfregiecentrum biedt verschillende herstelcursussen aan voor mensen met een

LEEFBAARHEID IN DE ZANDWEERD

Bert ten Voorde (r) en Peter Brendel van de werkgroep Kwaliteitsverbetering
Leefomgeving: “In de Zandweerd zijn wij zeker in staat om samen te zorgen
voor een veilige, prettige en schone leefomgeving.” Artikel op pagina 6.


psychische kwetsbaarheid en ook bij
Speeltuin De Tulp zijn de activiteiten
weer gestart.
Vrijwilligers gezocht
Verschillende organisaties in de wijk
zijn op zoek naar vrijwilligers om de
activiteiten te kunnen blijven organiseren. Bewonersvereniging Zandweerd is op zoek naar mensen in
verschillende functies die zich willen
inzetten voor de wijk. Ook Sportclub
Deventer is op zoek naar enthousiaste

mensen die hun steentje willen bijdragen. En vrijwilligers van de Plantweerd doen uitgebreid uit de doeken
waarom ze daar graag een deel van
hun vrij tijd doorbrengen.
En er is nog veel meer te lezen, zoals interviews met interessante wijkbewoners, de plannen van het meedenkteam aardgasvrij Zandweerd en
de mogelijkheid om regenwater af te
koppelen. Nieuwsgierig? Lees gauw
verder!

WILT U BUURTNIEUWS OOK GRATIS
THUIS BLIJVEN ONTVANGEN?

Meldt u zich dan aan via: http://www.zandweerdnoord.nl/buurtnieuws
en ontvang Buurtnieuws vier keer per jaar geheel GRATIS!
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ZANDWEERD ACTIEF EN BETROKKEN
Toen ik laatst weer eens door Zandweerd fietste, viel
me weer op hoe mooi uw wijk is waar ik wijkwethouder voor mag zijn. Je kunt eindeloos wandelen
langs de IJssel en iedereen heeft daarnaast ook een park niet ver van huis.
Denk aan het Rijsterborgherpark of
het Nieuwe Plantsoen net buiten de
wijk, of het park bij de Jan Luykenkolk
aan de noordkant van Zandweerd. De
Zwolseweg is statig met z’n bomen,
de buurten verschillen onderling maar zijn allemaal rustig en groen. Er zijn goede supermarkten en winkels in
de wijk, maar ook de binnenstad met het grote aanbod
is op loop- of fietsafstand.

WIJKWETHOUDER
FRITS RORINK

Wat mij ook opvalt aan Zandweerd is dat veel mensen zo
betrokken zijn bij hun wijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de
werkgroep die zich inzet voor het verminderen van spoorgeluid. Met deze werkgroep heb ik diverse malen constructief overleg gehad. Ik denk ook aan de vele mensen
die betrokken zijn bij de energietransitie. Omdat Zandweerd de eerste wijk is die overstapt op duurzame energie is dat een spannend traject. Zo besluit de gemeente
dit najaar over de volgende stappen voor het Slim Warmtenet waarbij warmte van de rioolzuivering gebruikt wordt
voor het verwarmen van huizen. Het is van groot belang
dat wijkbewoners betrokken zijn bij zulke belangrijke ontwikkelingen.
Er komen flink wat ontwikkelingen af op Zandweerd.
Naast de overstap op duurzame energie worden er bijvoorbeeld ook aardig wat huizen bijgebouwd. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in Deventer dus het is
goed dat er wordt gebouwd in bijvoorbeeld de Rubensstraat, de Tuinen van Zandweerd of aan het Zamenhoffplein.
Sommige mensen onderschatten de invloed van buurtbewoners op nieuwe ontwikkelingen. Zij hebben niet door
hoe serieus de inbreng en inspraak op plannen wordt
besproken aan de wethouderstafel. Naast wijkwethouder
van Zandweerd ben ik ook wethouder verkeer en bereikbaarheid en ik kan u verzekeren dat ambtenaren en bestuurders het echt niet alleen kunnen. Inbreng van actieve
buurtbewoners en belanghebbenden maakt nieuwe plannen beter. Mijn ervaring is dat actieve buurtbewoners echt
het verschil kunnen maken in nieuwe ontwikkelingen.
Ik spreek daarom op deze plek mijn grote waardering uit
voor iedereen die actief is in en voor de wijk en ik moedig
iedereen die dat nog niet is, aan om actief te worden!
Tot ziens in Zandweerd!
Frits Rorink, wijkwethouder

Foto: Marcel Bonte

COLOFON
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Samen aan de slag voor Zandweerd

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
BEWONERSVERENIGING ZANDWEERD
Bewonersvereniging Zandweerd houdt zich sinds 2013 bezig met thema’s
die in de wijk spelen. Zo is de vereniging actief bij ecologisch en educatief park de Plantweerd aan de Ruysdaelstraat, geeft ze Buurtnieuws uit,
de wijkkrant boordevol informatie over Zandweerd en haar bewoners.
Daarnaast zijn er regelmatig zwerfafval-opruimacties in de wijk. Ook
houdt de vereniging zich bezig met belangenbehartiging van bewoners,
bijvoorbeeld in de voorbereidende fase van de nieuwbouwwijk De Tuinen
van Zandweerd.
Bij al deze activiteiten zijn betrokken
wijkbewoners actief. Om de activiteiten in stand te houden zijn we dringend op zoek naar nieuwe actieve
bewoners die zich willen inzetten op
wijkniveau.
In het bijzonder zoeken we iemand
die verbonden is met het thema
Duurzaamheid en die bijvoorbeeld
zou willen helpen om een deelauto project op te zetten in de wijk en

eventuele andere duurzame thema’s.
Ook zoeken we iemand die handig
is met computers om de printer van
de nieuwsbrieven te bedienen. Als er
niemand gevonden wordt, kan Buurtnieuws niet meer uitgegeven worden.

Ook voor andere taken binnen de
vereniging zoals het organiseren van
activiteiten zijn we op zoek naar mensen. Wil je liever besturen dan activiteiten organiseren? Meld je dan ook
aan.
Als er geen aanmeldingen komen,
zullen er niet voldoende mensen
overblijven om de vereniging in stand
te houden en wordt de vereniging
opgeheven. Dat willen we uiteraard
liever niet, dus meld je aan. Voor opgave of meer informatie kun je mailen
naar: bestuur@zandweerdnoord.nl.

WE ZIJN EEN ENERGIEKE CLUB WAAR OOK
RUIMTE IS VOOR JOUW INBRENG

SLOOP PAND CARINOVA VOOR APPARTEMENTEN
Het bekende kantoorgebouw van voorheen Carinova aan de Zwolseweg
wordt gesloopt. Vastgoedontwikkelaar VanWonen uit Zwolle ziet geen
kans om de huidige kantoorpanden om te bouwen naar appartementen. In
plaats daarvan komt er nieuwbouw, met maximaal zestig appartementen.

Parkeren
Het college van B en W kan zich vinden in de plannen en heeft een intentieovereenkomst gesloten met VanWonen. Wethouder Liesbeth Grijsen
(Gemeentebelang): “We hebben grote behoefte aan nieuwe woningen in
Deventer, onder meer in de categorie
middeldure huur.”
Er moet nog wel een oplossing komen voor voldoende parkeerplaatsen
in het gebied.

VanWonen wil op deze plek aan het
Zamenhoffplein ‘Park Nova’ ontwikkelen. Dat gaat bestaan uit een
woongebouw met maximaal 60 appartementen van minimaal 55 vierkante meter. Een gedeelte van het
gebouw bestaat uit zeven lagen en
wordt even hoog als het Corel gebouw aan de overzijde van de Cein-

tuurbaan. Het aantal en de indeling
van de appartementen kan nog wijzigen. VanWonen onderzoekt nog de
(financiële) haalbaarheid nader.
Op de begane grond zou ruimte kunnen komen voor medische, dienstverlenende functies zoals een fysiotherapeut, huisartsenpost en/of apotheek.

VanWonen heeft na onderzoek besloten tot sloop. De situering van
het huidige gebouw op de kavel en
het casco van het gebouw zijn niet
geschikt voor hergebruik. Namens
VanWonen meldt directielid Miranda
Venekamp-Brandt dat er aandacht is
voor veel groen rond de nieuwbouw.
Bron: De Stentor (Martijn Ubels), met
aanpassingen.
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‘BIJ DE HALTE’ EN DE ‘BUURTHUISKAMER’
ZIJN SINDS BEGIN JUNI WEER GEOPEND

BURENDAG 2020
GAAT NIET DOOR
Juist in deze coronatijd kunnen we
wat voor elkaar betekenen en willen
we ‘samen in de wijk’ staan.
Uiteraard houden we ons wel aan
de RIVM-richtlijnen.
Er worden weer volop activiteiten
georganiseerd, waaronder:

Hap in ’t Bakkie
Elke maandag en vrijdag. Onze vrijwilligers duiken de keuken in om een
lekkere maaltijd voor u te bereiden.
Aanmelden kan op de dag zelf tot uiterlijk 10.00 uur via 06-36447407. De
kosten van een maaltijd zijn € 4,- p.p.
Spelletjesavond en
Diamond Painting
Elke maandag van 18.30-20.30 uur.
Diamond Painting is het plakken van
geslepen steentjes of diamantjes op
speciale canvas vellen. Een heerlijke
ontspannen activiteit. Voor degenen
die van spelletjes houden, is er van
alles aanwezig en er zit altijd een
groepje klaar om samen te spelen.
Bakkie doen
Elke dinsdag en donderdag van
09.30-11.30 uur. Samen lekker een
bakje koffie of thee drinken en, als je
daar zin in hebt, je creatieve kant laten zien. Je kan je eigen (brei)werkjes
meenemen en hier aan de slag gaan.

Bloemschikken
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
wordt er om 13.30 uur door onze
Romy bloemschikken georganiseerd.
Het maakt niet uit of je het al een keer
hebt gedaan, nieuw bent of al een
pro bloemschikken bent... Iedereen is
welkom!
Samen ‘Uit Eten’
Elke 3e donderdag van de maand.
De buurthuiskamer wordt omgetoverd tot een waar restaurant. Er wordt
een heerlijk menu voorbereid door
onze vrijwilligers. Iedereen is welkom,
komt u ook mee-eten? Aanmelden
via 06-36447407.
Smakelijk verbinden
Eens per maand verrast HalteZ, samen met USG-Restart en/of Zozijn, al
hun jongeren, medewerkers, gezinsleden en de buren met een heerlijk
buffet.

Vanaf september gaan de vrijwilligers met de bakfiets op pad. Wij zijn
dan op zoek naar verhalen en verbinding in de wijk! Lijkt het je leuk dat
wij ook bij jou op het plein of op de
hoek van de straat staan, laat ons dat
dan weten! Stuur dan een mail naar:
buurthuiskamer@bijdehalte.nl.

In verband met de coronacrisis
hebben de gezamenlijke speeltuinen en organisaties in de wijk
Zandweerd besloten om tijdens
Burendag, op zaterdag 26 september, geen activiteiten te organiseren. Er wordt nu vooruitgekeken naar een grootse wijkquiz
volgend jaar.
Oorspronkelijk plan was dat Speeltuin de IJssel, Speeltuin De Tulp,
Speeltuin De Zandweerd, de Buurthuiskamer en het Zelfregiecentrum
dit jaar een grootschalige wijkquiz
zouden opzetten tijdens Burendag
waarin alle verenigingen en organisaties in de wijk meedoen. Dat
plan viel al snel in het water door
de uitbraak van het coronavirus. Er
is toen gekeken naar alternatieven,
maar met een mogelijke tweede coronagolf op komst bleek dat geen
haalbare kaart.
Burenbingo
Het Oranje Fonds, de organisator
van Burendag, roept bewoners dit
jaar wel op om voor hun eigen deur
iets voor de buren te organiseren.
Zie www.burendag.nl voor meer info.
Wijkquiz
Tijdens Burendag op 25 september
2021 willen wij alsnog een grootschalige wijkquiz organiseren.
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BUURTVERENIGING ZWOLSEWEG



v.l.n.r: Clemens Geenen, Nicoline Reinders en Jan de Goede.

Zandweerd heeft sinds deze week een nieuwe buurtvereniging en wel de
Buurtvereniging Zwolseweg. Het initiatief voor een eigen buurtvereniging,
voor de straten in een straal van ongeveer 250 meter rond de Heilig
Hartkerk, ontstond aan het begin van 2020 bij een groepje bewoners en
is wat vertraagd door de coronacrisis. Net als in de Deventer Binnenstad
of in Zandweerd-Noord willen we de bewoners graag verenigen.
We wonen in een fijne buurt en uit de
ruim 230 reacties op de folders die we
rondgebracht hebben en uit de enquête die buurtbewoners daarna hebben ingevuld blijkt dat het grootste
deel van de bewoners denkt dat een
buurtvereniging een positieve bijdrage kan leveren aan het woon- en leefklimaat. Het veilig en leefbaar houden
van de buurt is voor veel mensen heel
belangrijk.

uit te vinden? We kunnen aansluiting
zoeken bij de bestaande groep in
Zandweerd.

Een wijk moet leefbaar blijven voor
jonge gezinnen. Verkeer en parkeren
nemen een steeds grotere plaats in.
Voor kinderen moet hun directe woonomgeving veilig genoeg zijn om buiten te spelen. Kinderen zouden zelfstandig naar school moeten kunnen
lopen of fietsen. Autobezitters willen
Onderwerpen die spelen in dit stuk graag in de buurt parkeren. Er worden
van de Zandweerd zijn onder andere: meer elektrische laadpunten aangede energietransitie, het onderhoud legd. Hoe combineren we alles?
van straten en pleintjes, de mogelijke uitbreidingsplannen van de school Wat betekent het voor een dichtbedie in de Heilig Hartkerk gestart is, de volkte wijk als er een nieuwe middelgroen- en speelvoorzieningen maar bare school neerstrijkt? Denk aan de
verkeersveiligheid rond de Zwolseook parkeren en verkeer.
weg of de uitbreidingsplannen van
Natuurlijk kan een buurtvereniging de school. Gaat dit ten koste van het
ook een rol spelen in de samenhang groen in de wijk? Kortom: er is gein de buurt door activiteiten te orga- noeg om over mee te willen praten en
niseren. Daarnaast vinden we het heel denken. Als buurtvereniging zijn we
belangrijk een stem te kunnen laten een serieuze gesprekspartner.
horen bij gemeentelijke plannen of bij
Wilt u meer informatie over de buurtde politiek.
vereniging of wilt u lid worden dan
Onze buurt heeft een specifieke aan- kunt u via deze mail contact opnepak nodig bij de energietransitie. Veel men: info@bvzwolseweg.nl.
huizen zijn gemeentelijke monumenten. Hoe helpen we de bewoners en We zijn ook druk bezig met het maken
hoeft niet iedereen het wiel opnieuw van een website: www.bvzwolseweg.nl.

INFORMATIE VAN
RENTREE WONEN
Werkzaamheden Ter Borchbuurt
in volle gang!
In september 2019 is Rentree gestart met de Grote Aanpak van
de huurwoningen in de Ter Borchbuurt. Naast het vervangen van
keukens, badkamers en wc’s is de
grootste verandering aan de buitenzijde zichtbaar. We vervangen
de meeste gevels en daken, dit om
de woningen goed te isoleren en ze
toekomstbestendig te maken. Het
straatbeeld wordt door deze aanpak ook anders.
Door corona iets meer tijd nodig
Het was de bedoeling om eind van
dit jaar klaar te zijn, maar door coronamaatregelen hebben we wat vertraging opgelopen. Omdat ook de
vakmannen 1,5 meter afstand moeten houden, kunnen zij met minder
mensen tegelijk aan het werk. Gezondheid staat natuurlijk voorop en
gelukkig heeft iedereen hier dan
ook begrip voor. Het ziet ernaar uit
dat we eind van dit jaar wel overal
de binnenzijde hebben aangepakt
en in mei 2021 verwachten we met
de buitenzijde klaar te zijn.
Verschil tussen oud en nieuw nu
mooi zichtbaar
De vakantieperiode is achter de
rug en de werkzaamheden worden weer opgepakt. Nieuwsgierig?
Fiets gerust eens door de wijk, we
zijn ongeveer op de helft zodat juist
nu het verschil tussen oud en nieuw
mooi zichtbaar is.
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LEEFBAARHEID IN DE ZANDWEERD

“Wij geloven in verbinding en kunnen samen zorgen voor een schone,
veilige en leefbare woonomgeving.” Dit klinkt in eerste instantie misschien als iets onhaalbaars, een “utopie”, maar niets is minder waar. “In
de Zandweerd zijn wij zeker in staat om samen te zorgen voor een veilige, prettige en schone leefomgeving,” aldus Bert ten Voorde en Peter
Brendel van de werkgroep Kwaliteitsverbetering Leefomgeving, onderdeel van Bewonersvereniging Zandweerd.
De gemeenteraad heeft twee moties
aangenomen. De eerste heeft als thema het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.
Wat betekent dat precies en wat
betekent dit voor onze wijk?
We gaan uit van de kracht van de
bewoners. Bewoners hebben zelf genoeg inzicht en ideeën om hun eigen
woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. We willen daarom een
brainstormsessie organiseren met alle
betrokken partijen uit de wijk om hierover van gedachten te wisselen. We
betrekken hier niet alleen bewoners
(van zowel huur- als koopwoningen)
bij, maar ook instanties die actief zijn

in de wijk, onder andere: woningbouwverenigingen, verenigingen van
eigenaren, beheerder- en andere
overkoepelende organisaties. En we
willen verder gaan dan alleen een
schone, afvalvrije straat. Ook andere
aspecten van samenleven moeten
aan de orde komen zoals veiligheid,
verbondenheid, vertrouwen. Zijn er
problemen in de straat of met buren?
Hoe vind je elkaar en hoe
communiceer je met elkaar?
Bij de tweede motie wordt uitgesproken dat bij (her-)inrichtingsplannen
en/of bouwplannen oog moet zijn
voor natuur en milieu. Dit betekent
dat er rekening wordt gehouden met

ruimte voor flora en fauna in de bebouwde omgeving, omdat een versteende stedelijke omgeving niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit in
de stad en het veroorzaakt hittestress
en wateroverlast.
Daarnaast vraagt de toename van
warmere zomers en zwaardere stortbuien om een andere manier van
bouwen. Door natuurinclusief bouwen te stimuleren wordt in Deventer
ingespeeld op de trend van toenemend extreem weer en de afname
van biodiversiteit.
Kortom allemaal belangrijke onderwerpen, om met elkaar over te spreken.
Uit de sessies zal een “wijkplan leefbaarheid” worden opgesteld dat aan
de gemeente Deventer zal worden
voorgelegd.
Heb je belangstelling om deel te nemen aan dit project, meld je dan aan
bij Liesbeth Kappert via e-mailadres
bestuur@zandweerdnoord.nl.

PROCEDURE BOUWVERGUNNINGEN
Wij merken dat bewoners nogal eens verrast worden door vergunningsaanvragen/verleende vergunningen. Bewoners vroegen ons hoe zij op
tijd kunnen weten of bepaalde vergunningen in procedure zijn. Daarom
hierbij wat informatie over omgevingsvergunningen (bouwvergunningen)
en bestemmingsplanwijzigingen.
Om geïnformeerd te blijven over
welke aanvragen er gedaan zijn in
de buurt, kunnen bewoners zich
aanmelden bij de attenderingsservice van de overheid via de website: https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt.
Als een omgevingsvergunning voor
bouwen al is verleend, dan kunnen
bewoners tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar
aantekenen bij de gemeente. De
gemeente moet de vergunning dan
heroverwegen. Belangrijk hierbij
is dat u uitlegt waarom u bezwaar
maakt tegen de betreffende omgevingsvergunning. Verder moet u

zelf nadelige gevolgen ondervinden
van de verleende vergunning.
Als de gemeente de omgevingsvergunning volgens de uitgebreide
procedure afhandelt, legt ze het
conceptbesluit op de vergunningaanvraag 6 weken ter inzage. Tijdens
deze periode kunt u uw bezwaar een zienswijze - kenbaar maken. Ook
hier is het van belang dat u de reden
van bezwaar duidelijk aangeeft.
De gemeente weegt uw zienswijzen
mee in het definitieve besluit. Als u
het niet eens bent met het definitieve besluit, kunt u beroep instellen bij
de rechtbank.

Ook voor bestemmingplannen
geldt dat het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage ligt
en dat u in deze periode een zienswijze kenbaar kunt maken aan de
gemeenteraad. Als u het niet eens
bent met het uiteindelijke besluit
van de gemeenteraad, dan kunt u
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Bron:
www.overheid.nl
www.rijksoverheid.nl

NB: dit artikel stond ook in de vorige
editie van Buurtnieuws. Omdat
Buurtnieuws deze keer in de hele
wijk Zandweerd wordt verspreid en
we dit artikel erg belangrijk vinden,
heeft de redactie besloten het artikel
nogmaals te plaatsen.
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KIJK OP DE WIJK:

AARTINE VAN DER WOERD

“Zandweerd is een heel gevarieerde wijk waar je
gemakkelijk contact maakt met buurtbewoners. Er
zijn veel activiteiten en het centrum is lekker dichtbij.
Daarbij ligt het natuurlijk langs de IJssel wat heerlijk is,” aldus onze
wijkbewoonster Aartine van der Woerd. Sommige wijkbewoners kennen
haar als “de bloemenvrouw”, want ze verzorgt de bloemen van verschillende organisaties en instellingen, zoals bijvoorbeeld bij het Zelfregiecentrum oftewel de “Zandloper”, zoals Aartine dit nog steeds noemt.
Aartine is een zeer sociaal en maatschappelijk bewogen wijkbewoonster
en betrokken bij tal van initiatieven
en projecten. Zo’n acht jaar geleden
kwam ze naar Deventer en haar eerste actie was de inschrijving bij de
Vrijwilligerscentrale Deventer. “Activiteiten en contacten komen namelijk niet vanzelf naar je toe,” zegt ze,
“daar moet je wel wat voor doen.” En
dat is redelijk gelukt gezien haar volle
agenda.
De sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van Aartine kent drie belangrijke kernwoorden: contact met
mensen, creativiteit en milieu. Bij het
Zelfregiecentrum in de Zandweerd
is Aartine, naast bloemenvrouw, ook
vaak te vinden als “maatje” van een
aantal bezoekers en ook in het naaiatelier. Als “maatje” ga je soms met
iemand wandelen, of winkelen of gewoon even een praatje maken bij de
koffie. Wat ze extra goed vindt aan
het Zelfregiecentrum, is dat bezoekers daar veel kunnen “halen” maar
dat ze ook iets komen “brengen”.

Aartine: “Contacten komen niet
vanzelf naar je toe, daar moet je wel
eerst zelf iets voor doen.”



Iedereen heeft talenten en er is alle
ruimte om die daar in te zetten.
Haar naaiactiviteiten beperken zich
niet tot het Zelfregiecentrum. In het
Repaircafé geeft ze tips en advies
om kleding te repareren of te maken. Aangezien het Repaircafé op dit
moment nog niet open is, in verband
met corona, naait ze in de tussentijd
leuke mondkapjes.

Ook draagt ze het milieu een warm
hart toe. Ze ergert zich aan zwerfafval
en raapt de lege plastic flesjes altijd
op als ze die ziet liggen op straat.
De doppen van die flesjes bewaart
ze voor een project waar men skateboards maakt van afvalproducten.
Een mooie kringloop dus. Duurzaamheid door middel van kringloop is sowieso een belangrijk item voor Aartine.
We noemden al het Repaircafé. ”Waarom zou je iets nieuws kopen als je
oude product nog gemakkelijk gerepareerd kan worden?” Ze is stellig
van mening dat mensen veel te snel
dingen kopen. Ook spullen die ze
niet nodig hebben. “Dat is jammer
van de energie en van het geld.”
Heeft ze gezien alle bezigheden ook
tijd voor wat meer ontspannen activiteiten? “De activiteiten die ik doe
geven me veel plezier en dat is gelijk
ontspannend,” zegt Aartine, “maar
ik zwem ook regelmatig, ik zing en ik
speel bridge.”
De coronaperiode was een lastige tijd
voor haar, want het gros van de activiteiten werd geschrapt. Er is inmiddels
gelukkig weer een aantal zaken opgestart waarmee ze aan de slag kan. Zo
kan zij haar kleurige titel “bloemenvrouw” weer gaan waarmaken. We
zijn maar wat blij met zo’n bloemrijke
bewoner in de Zandweerd.

IN MEMORIAM: HENK VAN DER VLIST

Op 27 augustus is onze betrokken en energieke buurtbewoner Henk van der
Vlist overleden. Henk heeft zich jarenlang ingezet in de wijk Zandweerd. Zo
was hij kartrekker van het project ‘Onderlinge Hulp in de Buurt’, dat jarenlang
heeft gedraaid. Onlangs heeft hij zich nog ingezet als lid van de kascontrolecommissie van Bewonersvereniging Zandweerd. Daarnaast was hij een graag
geziene gast bij de Buurteettafel bij Speeltuin De Zandweerd en Goed Eten bij
Speeltuin de IJssel. We herinneren Henk als een bijzonder positief ingesteld
persoon, sociaal vaardig en intelligent, met veel kennis van zaken en als iemand die goed kon samenwerken. Henk van der Vlist is 84 jaar geworden.


Foto uit 2013, Henk van der Vlist was toen 77 jaar oud.
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOL PROJECT
De scheerdag afgelopen mei luidde ons vierde seizoen in en we zijn zo weer
allerlei activiteiten ingerold.

Vaste spindag: elke 2e zondag
van de maand
Deze maand zijn we weer begonnen, ook na de zomerstop, met onze
vaste spindag op de tweede zondag
van de maand. Daar ligt de basis van
ons project. We spinnen met elkaar
de garens en maken inmiddels van
de garens ook zelf vele producten.
Op deze dag komen we bij elkaar en
wisselen we ervaringen uit. We leren
veel van elkaar en raken geïnspireerd.
Iedereen had weer veel zin om bij elkaar te komen en met zijn achten waren we alweer een hele club bij elkaar.
Wil je mee spinnen met onze groep,
neem even contact op. Alle spinners
zijn welkom. Jong, oud, beginner of
ervaren. Voor iedereen is een plek en
alle garens zijn mooi en kunnen we
goed gebruiken.

Opdrachten
Steeds meer mensen weten ons te
vinden en zo belanden er ook allerlei verschillende vragen bij ons. We
doen ons best om daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Met zo’n
twaalf heel enthousiaste mensen
houden we ons project draaiende.
Daarmee bevoorraden we inmiddels
drie winkels: Jeppe, Supermarkt in
het bos en Hof van Twello sinds deze
maand. We zijn heel trots en blij dat
onze garens en producten op steeds
meer manieren de weg naar de mensen vinden.
Garens spinnen blijft onze “core
business”. Daarnaast echter breien,
haken, weven en vilten we ook met
steeds meer mensen met de garens
en wol van de kudde.
Een deel van de collectie van
prachtige garens is van onze
oudste spinner in de groep,
90 jaar en nog volop bij ons
aan de slag. Wij zijn heel blij
en dankbaar met haar prachtige
garens. Ze is een inwoner van de
Zandweerd zoals meerderen in dit
project en we zijn allemaal blij
met onze start vier jaar geleden
in deze wijk!
Tot slot nog even een oproep ook
voor breiers. Vind je het leuk om met


Annie, onze nieuwe mascotte!

ons mee te doen? Laat het ons weten!
Vele handen maken licht werk. En maken ook prachtige producten uit de
mooie wol van de Deventer schapen.
Schroom niet om mee te doen. We
hebben allerlei breiwerk te doen, van
heel eenvoudig tot de meest uiteenlopende en soms ingewikkelde dingen. Voor iedereen is er iets te doen
en ook bij te leren.

Contact
Heb je vragen, wil je onze eigen kwartaal nieuwsbrief ontvangen, laat het
ons weten via de e-mail of messenger
van Facebook.
• Shanti Bouwman
shantiseton@gmail.com
06-29223421
• Maaike Hoijtink
maaikehoijtink@me.com
06-81462405
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AAN TAFEL MET...
Wil je meer informatie over haar
menu’s, neem rechtstreeks telefonisch contact met haar op
06 - 293 329 92.
Afrika Massala
De naam zegt het al; “heerlijk eten uit
de Afrikaanse keuken”. Marion maakt
met veel plezier authentieke Afrikaanse gerechten voor je, ook als afhaalmaaltijd in Zandweerd. Neem contact
op met Marion via telefoonnummer
06 - 842 221 41.
Vanwege de coronamaatregelen is een aantal ‘eetinitiatieven’ in Zandweerd op dit moment niet open
of zijn ze aangepast. Hieronder een aantal smakelijke
eetgelegenheden uit onze rubriek “Aan tafel met...”
waar je in Zandweerd kunt aanschuiven, een lekkere
maaltijd kunt ophalen of bestellen.
“Buurt eettafel” bij wijk- en
speeltuinvereniging Zandweerd
Elke 2e en 4e donderdag van de
maand serveert het koksteam een
overheerlijke maaltijd in de ontmoetingsruimte van de speeltuinvereniging aan de E. van Reijdtstraat. Wil
je ook mee-eten, meld je dan aan via
het e-mailadres eetmee@speeltuindezandweerd.nl. Je krijgt dan het
menu toegestuurd waarop je je via de
mail kunt intekenen. De eettafel eet
nu met minder mensen dan voorheen
en de kookploeg bestaat uit minder
mensen in verband met de veiligheid
en hygiënevoorschriften. De kosten
zijn € 5,- per maaltijd. Leden van de
speeltuinvereniging betalen € 4,-.
Keet-Mee
Laat je verrassen door de lekkere
vegetarische maaltijden van Cathy
Verschoor. Zij kookt biologisch met
groente en andere ingrediënten van
het seizoen. Elke vrijdag heeft ze
“vega vrijdag” en kun je een maaltijd
bestellen via haar e-mailadres (keetmee@gmail.com) of je bestelt één
van haar heerlijke menu’s naar keuze
bij “thuisgekookt.nl“.
Oriëntaalse keuken van Lamiah
Lamiah komt oorspronkelijk uit Da-

mascus en de naam van haar Syrische
keuken is dan ook heel toepasselijk
“Damaskus”. Zij maakt heerlijke lunches, salades en maaltijden uit de Syrische keuken.

“Hap in ’t Bakkie” bij de Halte
Elke maandag en vrijdag is het mogelijk
een “Hap in ‘t Bakkie” af te nemen
bij de Halte aan de Zwolseweg. Aangezien de buurthuiskamer gesloten
is, kun je voor het bestellen van een
maaltijd contact opnemen met telefoonnummer 06-36447407.
Eten bij WSV de IJssel
De keuken van WSV de IJssel is nog
gesloten.

DE TUINEN VAN ZANDWEERD: STAND
VAN ZAKEN BESTEMMINGSPLAN
Beroep en bestemmingsplan
De afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State heeft inmiddels
uitspraak gedaan in het beroep en
verzoek om voorlopige voorziening
met betrekking tot het bestemmingsplan de Tuinen van Zandweerd.
Het beroep is ongegrond verklaard
en er is geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.
Met andere woorden: het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Wij
zijn erg content met deze uitspraak
en het feit dat we door kunnen.

Foto: Eric Brinkhorst

Inschrijven kavels
Nu het licht op groen staat, kunnen we de voorbereiding voor de
inschrijving en loting van de particuliere bouwkavels voortzetten. De
inschrijfperiode voor de loting is nu
gepland van 5 t/m 16 oktober.
Voor het inschrijven voor appartementen aan de IJssel en de CPO-kavel geldt een andere procedure. Ook
de sociale huurwoningen worden op
een andere manier toegewezen.
Uitgebreide informatie en de actuele
stand van zaken is te vinden op de
website www.opjestek.nl.
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ZANDWEERD BRUIST VAN DE ENERGIE!

Op zaterdag 5 september organiseerden de gemeente, woningcorporatie Rentree en De Klusbakfiets een
energie-bespaar-doe-dag. Van 10.30 tot 14.00 uur reden er twee klusbakfietsen in Zandweerd-Noord tussen
Honthorststraat, Van Ostadestraat, Albert Cuypstraat en Frans van Mierisstraat. Tientallen wijkbewoners
kwamen naar een van de bakfietsen en stelden zelf een gratis pakket samen van maximaal € 24,- bestaande
uit ledlampen, een brievenbusborstel, tochtstrips, radiatorfolie, deurdranger en/of een tijdschakelaar.
Mensen die niet konden
wachten op een van de bakfietsen in hun straat, konden
terecht bij de bakfiets op
de Plantweerd aan de Ruysdaelstraat.

Ook bestaande jaren 60/70
woningen in de wijk worden met het warmtenet van
warmte voorzien. Met gemeenschappelijke warmtepompen wordt het water op
de juiste temperatuur geAlternatief voor aardgas
bracht. Het slimme aan dit
Er gebeurt meer in Zandwarmtenet is dat met een
weerd dan alleen energie
laagtemperatuurnet ook bebesparen. Sinds oktober
staande (huur)woningen duur2019 onderzoeken buurtzaam kunnen worden verbewoners in een meedenkwarmd en dat het net in stapteam wat er nodig is ter  Leden van het meedenkteam coronaproof in overleg.
pen kan worden uitgebreid
voorbereiding op een aardtot ruim 2.000 woningen.
gasvrije wijk. Ze doen dat samen met Buurkracht en de Het warmtenet komt tot stand in samenwerking met de
gemeente. Het meedenkteam kijkt naar alternatieven voor woningcorporaties ieder1, Rentree en Eigen Bouw, waaardgas als warmte- en energiebron, naar de technische terschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel
en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is van netwerkbedrijf Enexis). Het college van burgemeester
per type woning. Het buurtplan wordt op 2 november ge- en wethouders heeft in juli aan de gemeenteraad voorpresenteerd aan Carlo Verhaar, wethouder duurzaamheid gesteld om de aanleg van de eerste fase (aansluiting 400
en milieu. Tevens komt het buurtplan digitaal en gedrukt woningen) van het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) te
beschikbaar voor iedereen en is na 2 november af te halen financieren. De gemeenteraad besluit hierover in oktober.
bij ‘Bij de Halte’.
Meer weten?
Wijkuitvoeringsplan
Wil je meer weten over het werk van het meedenkteam?
Het buurtplan is een belangrijke bouwsteen voor het Kijk dan op www.buurkracht.nl/zandweerd.
Wijkuitvoeringsplan (WUP) dat de gemeente daarna op- Op www.deventerstroomt.nl/swz is meer informatie
stelt. Daarin staat hoe de overstap gemaakt kan worden te vinden over de ontwikkeling van het Slim Warmtenet
van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en Zandweerd.
koken. Daarbij moeten alle lokale beschikbare duurzame
warmtebronnen worden benut.
Bespaar je rijk
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken Heb je de klusbakfietsen op 5 september gemist en wil je
van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. toch aan de slag met energie besparen en/of zelf opwekVoor al hun wijken moeten gemeenten een WUP maken. ken? Geen probleem! Op www.deventerstroomt.nl staan
De eerste WUP’s moeten in 2021 klaar zijn. Dit gaat dan tal van maatregelen die je kunt nemen, financierings- en
om de wijken waarvan de gemeente heeft vastgesteld subsidiemogelijkheden en voorbeelden van Deventena(in de Transitievisie warmte) dat ze in 2030 van het gas af ren die al maatregelen hebben genomen. Een overzicht
moeten zijn.
van gratis energie-bespaar-producten die je kunt bestellen
en kortingsacties om energie en geld te besparen vind je
Slim Warmtenet Zandweerd Noord en Zuid
op www.deventerstroomt.nl/acties.
In Deventer zijn Zandweerd Noord en Zuid de eerste
buurten waar we aan de slag zijn gegaan. Het gebruik van Wil jij het met je buren weleens hebben over mogelijkrestwarmte uit de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Zand- heden om (samen) energie te besparen of op te wekken?
weerd voor een slim warmtenet is namelijk een goede en Onder het genot van een kop thee of koffie kun je saduurzame warmtebron als alternatief voor aardgas.
men met een gespreksleider van Buurkracht tijdens een
De warmte van de RWZI kan worden benut voor een laag- EnergyParty gezellig vragen en ervaringen uitwisselen,
temperatuur warmtenet. Dit net levert warmte aan de bespreken wat de verschillen in energiegebruik zijn. Opnieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd (237 woningen). geven kan via www.buurkracht.nl/energyparty.
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DE WIJK VOLGENS...
In de Gronoviusstraat ontmoet ik een blije
Marisja, want vandaag is ze voor het eerst
naar de middelbare school geweest. De
overstap van de basisschool de Panta Rhei
naar Arkelstein vond ze heel erg spannend.
Maar nu is ze er blij mee, want de school is
mooi, de klas is leuk en de meesters en juffen ook. Ook is er een aantal oude klasgenootjes van de Panta Rhei meegegaan, dat
is lekker vertrouwd.
Marisja woont met plezier in de Zandweerd met haar broertje, zusje en natuurlijk de chiwawa Baby. Die hoort
ook bij het gezin. “Baby heeft een
prachtige kleur en lijkt een beetje op
een vosje.”
Op school is ze heel goed in keersommen en topografie. In haar vrije tijd
tekent en kleedt ze modellen. Ze laat
me een map zien met prachtige stoffen, die ze kan uitknippen om de modellen mooi aan te kleden. Het ene
model is nog mooier aangekleed dan
het andere. Het is dan ook niet zo

... MARISJA
VAN DEN BELT
vreemd dat Marisja graag modeontwerpster wil worden. Het liefst in een
combinatie met nagel- en huidverzorging.
Ook gaat ze in haar vrije tijd graag
met haar vader en broertje naar
haar favoriete voetbalclub. Dat is Go

Ahead Eagles natuurlijk. Ze heeft een
seizoenkaart. Haar favoriete speler
was Thomas Verheyt. Het is jammer
dat hij bij een andere club is gaan
spelen, net als de keeper. Maar ondanks dat verheugt ze zich er enorm
op dat ze binnenkort weer naar de
eerste wedstrijd gaat kijken.
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EEN OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS
DE PLANTWEERD

Op een warme, droge vrijdagmorgen loop ik door de Plantweerd om
met collega-vrijwilligers een stukje van de tuin wat te fatsoeneren, dat
er door de droogte nogal gehavend bij ligt. De Plantweerd is een prachtig gevarieerd groen park midden in de Zandweerd. Met plekken ingericht
voor vogels, vlinders, bijen, kikkers en mensen. Er zijn bessenstruiken,
fruitbomen, wilde bloemen, struiken, een variatie aan bomen en een
prachtige vijver. Er zijn zonnige en schaduwplekken. En een meanderend wandelpad in het midden. Ieder jaargetijde is er wel iets anders om
van te genieten. Vanmorgen zijn we met ons drieën. Tijdens een pauze
vertellen we elkaar waarom we hier zo graag een deel van onze vrije tijd
doorbrengen.

Een collega-vrijwilliger vertelt:
“Ik ben vrijwilliger geworden in de
Plantweerd op het moment dat ik de
dames in de tuin aan het werk zag en
ik kort daarvoor had besloten meer
betrokken te willen zijn bij de buurt.
Ik genoot al lang van de mooie tuin
en maakte er vaak een korte omweg
voor. Ik wilde graag bijdragen aan al
dat moois voor de buurt.”
“Nu ben ik er iets meer dan een jaar
bij betrokken en probeer ik op 1 van
mijn vrije dagen in de week een uur
of 3 á 4 in de tuin te werken met de
andere dames en heren. Het werk bestaat veelal uit wieden van graspollen
en uitgebloeide planten, soms wat
snoeiwerk, poten van nieuwe planten
of inzaaien van mooie bloemen. Ik heb
niet veel kennis van tuinplanten, maar
ik heb in de loop van de tijd al enorm
veel geleerd, omdat de andere vrijwilligers hun kennis graag delen. De tuin
is groot en de natuur groeit door, dus
er is altijd wat te doen. Het zou fijn
zijn als het werk verdeeld kan worden
onder meer mensen, zodat we alles
netjes kunnen houden en we ook toe
kunnen komen aan nieuwe plannen.”
“Jammer dat we niet altijd alleen bezig kunnen zijn met tuinieren, maar dat
we ook veel afval uit de tuin moeten
vissen. En soms eerst de hondenpoep

weg moeten scheppen, omdat we er
anders in gaan staan.”
“Maar het is vooral erg genieten in
de tuin. Elk seizoen heeft haar eigen
schoonheid en telkens komen andere planten in bloei. Als je zo dicht bij
de natuur werkt, kun je goed zien hoe
wonderlijk mooi die natuur in elkaar
zit. En ook hoe kwetsbaar het kan
zijn, bijvoorbeeld door grote droogte.
Ook is het heel leuk als er gezellige
praatjes ontstaan in de tuin met be-

trokken bewoners van de wijk en lieve
passanten, die ons vertellen hoe ze
van de plek genieten.”
“Het werken in de buitenlucht en ondertussen wat bijkletsen met elkaar is
reuze fijn. Tijd voor een kopje koffie/
thee met een koekje erbij is er zeker ook. Het zou leuk zijn als we ons
team uit kunnen breiden met andere
enthousiastelingen, ook als je geen
behoefte aan “bijkletsen” hebt, maar
het wel erg leuk vindt om de tuin te
helpen onderhouden. En ook de
werktijden zijn zelf aan te geven. Vele
handen maken licht werk.”
Als ik al geen vrijwilliger was hier in
de Plantweerd zou ik het worden, zo
bevlogen vertelt ze het. De tuin is ons
heel dierbaar. Om deze plek zo mooi
te houden, zouden we graag meer betrokken vrijwilligers willen ontmoeten.
Het hoeft niet alleen hulp bij het tuinwerk te zijn, mensen met leuke ideeën
en enthousiaste meedenkers zijn ook
welkom. Loop eens een morgen met
ons mee.
Via deze buurtkrant kunt u met ons in
contact komen. U bent van harte welkom. Stuur een mail naar:
bestuur@zandweerdnoord.nl.
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AFKOPPELEN VAN REGENPIJP ZANDWEERD

In de Zandweerd stroomt veel regenwater via de regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is zonde, want regenwater is te schoon om
zomaar af te voeren naar de zuivering. Het is prima te gebruiken
voor het sproeien van je tuin. Bovendien moeten we zuinig zijn op
ons water. Ook in onze wijk kunnen we samen ons steentje bijdragen door zuinig op ons water te zijn. Dit kan door afkoppelen. Doe
je mee?
Afkoppelen
Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen
dat het regenwater in de bodem kan
lopen, bijvoorbeeld door de aanleg
van een gootje of infiltratievoorziening. Er zijn verschillende mogelijkheden boven- en ondergronds om
het regenwater op te vangen.
Waarom afkoppelen?
Meedoen met afkoppelen heeft
écht veel voordelen:
•
Je verspilt niet langer kostbaar
drinkwater en je bespaart zo lekker
op je drinkwaterverbruik.
• Je kunt meehelpen de grondwaterreserves op peil te houden of
terug aan te vullen.
• Het riool wordt door het afkoppelen van regenwater minder belast
waardoor bij felle regenbuien minder water op straat stroomt. Ook
hoeft er minder water afgevoerd
te worden naar de rioolwaterzuivering waardoor de zuivering efficiënter verloopt.
Subsidie
Je kunt voor het afkoppelen van
bestaande woningen subsidie aanvragen bij de gemeente Deventer.
Woon je in een nieuwbouwwoning?
Dan is je woning al afgekoppeld van
het riool.
Meer weten?
Sta je op het punt om regenpijpen
te vervangen of ga je aan de slag
met je tuin? Denk dan ook aan afkoppelen. Weet je niet precies hoe
te beginnen dan helpen wij graag!
Je kunt dan via de mail contact opnemen met één van de waterambas-

sadeurs uit de buurt. Dat zijn de wijkgenoten: Arjan Middelkoop, Frank
Jares, Hans Nieuwenhuis, José van
Nieuwpoort, Wencke Habermann,
Linda Hooijer en Ronald Kuin. Het
e-mailadres is:
Klimaatambassadeurs-zwzw@outlook.com.
Wil je samen met je buurt aan de
slag om maatregelen te nemen?
Neem dan contact op met de Ulebelt. Deze helpt je bijvoorbeeld
met het organiseren van een bijeenkomst, presentaties en workshops.
Meer informatie over mogelijke
maatregelen, subsidies en acties is
te vinden op de website Deventer
Stroomt: https://deventerstroomt.nl/.
Andere ideeën ook welkom!
Niet alleen zuinig gebruik van water maar ook het belang van groen
wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Ook andere maatregelen,
zoals de aanplant van (kleine) schaduwbomen of het aanleggen van
groene daken draagt positief bij om
de hitte in de wijk te bestrijden.

ZELFREGIECENTUM
DEVENTER
Wist u dat…?
Er vanuit Zelfregiecentrum Deventer
verschillende herstelcursussen worden georganiseerd, zoals: “Herstellen Doe Je Zelf”, “Wellness Recovery
Action Plan (WRAP)” en “Op Eigen
Kracht”.
Wat is een herstelcursus?
Onder leiding van getrainde ervaringsdeskundige cursusleiders krijg
je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden
oefenen die met het thema herstel
te maken hebben. ‘Herstel’ gaat over
het (leren) omgaan met een psychische kwetsbaarheid. De mogelijkheden en kracht van de mens staan hierbij centraal.
Voor wie?
Voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid die de kennis en begrip over herstel willen vergroten,
(herstel) ervaringen willen delen met
anderen, grip willen krijgen op hun
psychische kwetsbaarheid, weerbaarder willen worden en in contact willen
komen met lotgenoten.
Naast de verschillende herstelcursussen worden er vanuit Zelfregiecentrum Deventer (Lange Zandstraat
15) ook (eenmalige) activiteiten georganiseerd die met herstel te maken
hebben en zijn er meerdere lotgenotengroepen waar mensen aan deel
kunnen nemen. Deelname aan al het
bovengenoemde is volledig kosteloos.
Wilt u meer weten over de verschillende herstelcursussen en activiteiten? Of kent u mensen die hier baat
bij zouden kunnen hebben? Stuur
dan een mail naar: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl. of bel naar
0570-613747 en vraag naar Robert of
Fieke.
Zelfregiecentrum Deventer is onderdeel van stichting Vriendendiensten.
www.vriendendienstendeventer.nl
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SPORTCLUB DEVENTER IS WEER BEGONNEN!
Voetbal 2-daagse
Dit jaar heeft Sportclub Deventer voor al haar leden in de
leeftijd van 5 tot 15 jaar een voetbal tweedaagse georganiseerd op 10 en 11 augustus. Dit als vervanging voor het
jaarlijkse voetbalkamp dat vanwege de ‘corona lockdown’
niet door kon gaan. De Sportclub Deventer Voetbal tweedaagse werd verzorgd door Voetbalschool Impuls.
Maar liefst 93 kinderen deden mee. Vanwege de hittegolf
was er een aangepast programma met veel afkoelelementen. Dag één bestond uit techniektraining afgewisseld met
onder andere buikglijden en andere waterspelletjes. Dag
twee stond in het teken van voetbalspelletjes zoals penalty
schieten met op doel Go Ahead Eagles keeper Sven Jansen! Wat een ervaring voor de kinderen! Sven Jansen heeft
heel veel handtekeningen mogen zetten. Tussentijds kon
worden afgekoeld op een opblaasbare waterglijbaan.
Het waren twee dagen met blije, stralende en soms ook
bezwete kindergezichten. Een sportieve beleving die zeker voor herhaling vatbaar is. Misschien wel de start van
een nieuwe traditie.

jeugdige voetballers verschillende mooie potjes voetbal
op de mat leggen. De wedstrijden duurden 2x12 minuten en de clubs maakten hiervan gebruik door vele spelers
in actie te laten komen. De wedstrijden werden gefloten
door ervaren scheidsrechters van de Deventer Scheidsrechtersvereniging. De hele dag is er gestreden om de
Youth Cup wisselbokaal. Bij winst van FC Twente zou deze
bokaal voorgoed – na al twee keer winst in eerdere edities – in handen komen van deze club. Dat is ze dit jaar
(nog) niet gelukt: de finale werd gespeeld door AFC Amsterdam en Vitesse. Na een spannende finale waarin AFC
in de eerste helft op een comfortabele 2-0 kwam, leek na
de rust het tij te keren nadat Vitesse kort na rust de 2-1
scoorde. AFC hield echter stand en wist zo voor het eerst
de eerste prijs in de wacht te slepen. Derde werd FC Eindhoven na een spannende penaltyreeks tegen FC Twente,
nadat de wedstrijd zelf in de brilstand was geëindigd. Het
JO13 team van Sportclub speelde goed mee en won zelfs
twee wedstrijden in de poule. Hierna bleek SBV Excelsior
te sterk en verloren de Sportclub jongens met 6-1, maar
eindigden daarmee op een verdienstelijke achtste plek in
dit sterke deelnemersveld.
Het was wederom een geslaagde editie van de Youth Cup
bij Sportclub Deventer op naar de zevende in 2021.
Vrijwilliger worden bij Sportclub Deventer?
Sportclub Deventer is een actieve en gastvrije voetbalvereniging in de wijk Zandweerd-Noord aan de Sportveldenlaan 28 in Deventer. Onze mooie accommodatie is een
warme thuishaven voor jong en oud!
Er is altijd wel wat te doen, dus we zijn ook altijd op zoek
naar enthousiaste mensen die hun steentje willen bijdragen. Dit kan op vele terreinen: in een bestuursfunctie, als
commissielid, trainer/leider, materialenbeheerder, achter
de bar en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Zesde editie Youth Cup bij Sportclub Deventer
wederom groot succes
Zaterdag 22 augustus werd bij Sportclub Deventer de 6e
editie van de Youth Cup gespeeld, het jaarlijkse jeugdtoernooi voor JO13 teams uit de hoogste klassen van het Nederlands voetbal. Na een pauze van een jaar, vanwege de
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in 2019, is de draad
dit jaar dus weer opgepakt door de Deventer club. Uiteraard zijn hierbij de coronamaatregelen in acht genomen.
Om het aantal bezoekers te beperken is er vooraf ook niet
veel ruchtbaarheid aan gegeven. Desalniettemin was het
een goed bezocht toernooi met wederom een fantastisch
deelnemersveld bestaande uit Vitesse, FC Twente, FC Emmen, FC Eindhoven, SBV Excelsior, AFC Amsterdam, SV
Urk, Quick ’20, Quick 1888, Unicum Lelystad, onze plaatselijke betaald voetbalclub Go Ahead Eagles en natuurlijk
het eigen JO13 team van Sportclub Deventer.
Het weer werkte goed mee en mede hierdoor konden de

Bij belangstelling of meer informatie over vrijwilligerswerk
binnen onze vereniging kan er contact opgenomen worden
met secretariaat@sportclubdeventer.nl of 06-38608614.
Langskomen en eerst even een kijkje te nemen kan natuurlijk ook altijd!

Foto’s: Ronald van Dam Fotografie
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OP BEZOEK BIJ...
MATTHIJS HATTINGA VERSCHURE
Projectleider Archeologie
in Deventer
Archeologen hebben doorgaans
veel boeiends te vertellen. Dat
geldt zeker voor Zandweerder
Matthijs Hattinga Verschure. Dus
reden genoeg om bij hem langs
te gaan om zijn verhalen te horen.
Matthijs is geboren en getogen in Deventer en een ware
spraakwaterval als we bij hem langsgaan om over zijn werk
te praten als projectleider archeologie in Deventer.
“Het is fantastisch om archeoloog te zijn in Deventer,”
zegt hij. “Ik voel me verbonden met de stad, omdat ik hier
ben geboren, maar ook omdat Deventer een heel oude
stad is waar nog heel veel resten in de grond te vinden zijn. Je komt hier zowel
sporen uit de steentijd, de ijzertijd en de middeleeuwen tegen,” zegt Matthijs.
“Hoe dieper je graaft, hoe meer je tegenkomt. Het oudste stukje Deventer ligt
tussen de Assenstraat en de Polstraat en de stad is hier door de eeuwen heen
wel tot 6 meter opgehoogd.”
Nieuwsgierigheid is een goede eigenschap voor het werk van een archeoloog
en daar heeft Matthijs genoeg van in huis. Elk project is een nieuwe uitdaging, waarbij hij zich de vraag stelt: “Wat zou hier zijn geweest, wat gaan we
vinden en wat zegt dat over de mensen die hier hebben gewoond en wat zijn
hun verhalen?”
We weten best veel over de mensen uit de middeleeuwen, maar vaak weten
we het meest over de rijkere klasse van de bevolking. Zij konden namelijk
lezen en schrijven en daarom zijn veel verhalen over deze groep bewaard gebleven. Over de lagere klasse, of het “gewone volk” weten we minder, maar
daar geven opgravingen wel het nodige inzicht in. In de middeleeuwen had
men bijvoorbeeld geen afvalbakken en riolering, maar gebruikte men zogenaamde “beerputten”. Hierin belandden zowel de menselijke uitwerpselen,
als etensresten, zoals mosselschelpen, dierenbotten, slachtafval en dergelijke.
Maar ook kapot gevallen borden, glazen, gebroken luizenkammen, etc., kortom een feest voor archeologen! Want de inhoud van die beerputten geeft o.a.
dus een goed inzicht in het dagelijkse leven van alle lagen van de bevolking.

Je moet de bodem eigenlijk zien als
een groot archief dat heel veel informatie bevat. Vooral de bodem
van gemeente Deventer is een “rijk
archief”. Bij de start van een project
wordt meestal eerst een vooronderzoek gedaan. Er worden dan smalle
sleuven gegraven en op basis daarvan
wordt bekeken of vervolgonderzoek
nodig is. Daarna kan het echte opgraafwerk beginnen. In weer en wind,
of het nou 10 graden of 33 graden is,
altijd gaat het werk door. “Soms is dat
zwaar,” zegt Matthijs, “maar het blijft
prettig om buiten te kunnen werken.”
Tijdens de werkzaamheden worden
vondsten, tekeningen, foto’s en
data verzameld die vervolgens “naar
binnen” gaan. Daar vindt het echte
onderzoek plaats en wordt alles uitgewerkt en geadministreerd. “Dat is
ook een heel proces en een boeiende
taak binnen het werkgebied,” aldus
Matthijs.
Matthijs heeft veel kennis van zijn
vakgebied en deelt dat graag met
mensen die belangstelling hebben
voor de materie. Tijdens zijn studie aan de Universiteit Leiden heeft
hij onderzoek gedaan naar kelders
in de Deventer binnenstad. Hier zijn
nog typische “troggewelven op gordelbogen” te vinden (zie tekening).
Daar zou hij wel wat meer mee willen
doen. In ieder geval erover vertellen,
in lezingen of misschien als stadsgids.
Want niets is zo boeiend als graven
in de geschiedenis van je eigen stad.
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SPEELTUINVERENIGING DE ZWOLSEWIJK,
(DE TULP) ALBERT CUYPSTRAAT 11
Vanaf maandag 7 september starten de activiteiten in WSV De Zwolsewijk
gebouw De Tulp weer. Uiteraard dienen ook wij rekening te houden met de
richtlijnen van het RIVM. Wij hebben ons gebouw ingericht op de 1,5-metersamenleving, wat betekent dat niet alle activiteiten door kunnen gaan, zoals
de bingo, biljartcompetitie, dartcompetitie. Hou daarom onze Facebook in
de gaten, want wij hebben ook een leuke onlineactiviteit in de planning.
Maandagmiddag: Bridge
Dinsdagmiddag: Senioren spelletjesmiddag
Woensdagmiddag: Knutsel- en spelmiddag o.l.v. Het Raster voor kinderen
van de basisschool.
Donderdagochtend: Koersbal
Donderdagavond: Damessoos en trainingsavond darten
Zondagavond: Darten, klaverjassen, biljarten.
Voor alle activiteiten geldt een maximum aantal bezoekers. Dit is per activiteit verschillend qua sta- en zitplekken. Informeer vooraf of er nog een plek
is om deel te nemen.
Voor info kunt u onze Facebookpagina in de gaten houden speeltuin zwolsewijk of onze site http://speeltuinverenigingzwolsewijk.simplesite.com.

BANDENSPEELTUIN DE ZANDWEERD, DE
MOOISTE SPEELTUIN VAN NEDERLAND?
Op de eerste zaterdag van de
schoolvakantie deze zomer, 4 juli,
was het feest in speeltuin De Zandweerd. Ondanks de corona, opende
wethouder Rob de Geest officieel
de nieuw ingerichte speeltuin. Alle
speeltoestellen zijn opnieuw gecoat
en onderhouden, zodat het materiaal weer 20 jaar mee kan.

WSV De Zandweerd had een mooi
budget voor groot onderhoud van de
speeltoestellen. En ook dankzij mooie
bijdragen van Provincie Overijssel en
Jantje Beton werd het ook nog eens

mogelijk om de speeltuin anders in
te richten. Stichting Groen en Mens
heeft (fruit)bomen gedoneerd. Het
duurt nog even, maar over een tiental jaar biedt de speeltuin ook meer
schaduw.
Al heel lang wordt WSV De Zandweerd in de buurt ook wel de Bandenspeeltuin genoemd. Daarom zijn
er meer banden bijgekomen. Nu
weet iedereen meteen dat je in de
enige en echte Bandenspeeltuin van
Nederland bent!
info@speeltuindezandweerd.nl

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

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

Sociaal Team Zandweerd:
0570- 695 399
info@socialeteamsdeventer.nl

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

Opbouwwerker:
Thomas Eikelboom, 06 - 83 865 817
t.eikelboom@socialeteamsdeventer.nl

Meldpunt Openbare Ruimte:
140 570
www.deventer.nl/meldpunt

AFGELASTINGEN
Vanwege de omstandigheden
door de corona-uitbraak hebben
we moeten besluiten om een
aantal activiteiten, voorlopig, te
schrappen:
De ouderensoos, bingo, koersbal
en Goed Eten zijn tot nader order
gestopt. We kunnen voor deze
activiteiten de 1,5 meter afstand
niet garanderen. Ondanks dat we
begrijpen dat dit een teleurstelling
is voor de deelnemers en vrijwilligers, hebben wij ook een verantwoordelijkheid om besmetting te
voorkomen.
De maandagavond met inloop en
ons biljartgezelschap zijn al wel
weer opgestart en worden goed
bezocht. Iedereen houdt goed rekening met elkaar en met de 1,5
meter afstand. Ook andere sportactiviteiten, zoals powerwandelen,
yoga en weerbaarheidstrainingen
zijn sinds 17 augustus jl. opgestart.
Op de woensdagavond hebben we
nu een dartavond, waarbij de darters onder genot van een drankje
een paar pijltjes kunnen gooien.
Het is voor ons als speeltuinvereniging nog niet bekend wanneer
en of we onze andere activiteiten
weer normaal kunnen oppakken.
Net als u zijn wij afhankelijk van de
verdere ontwikkelingen in de maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
We hopen u snel weer te zien.
Blijf gezond en let op elkaar.
WSV De IJssel
Kersenstraat 2
www.wsvdeijssel.nl

