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AUTODELEN KAN JE

IN DE PORTEMONNEE SCHELEN!
DOE JE MEE?
Geld besparen, CO² besparen, stikstof besparen, ruimte besparen en
ondertussen je buren beter leren
kennen! Hoe? Door een elektrische
auto te delen in de Zandweerd.
De gemiddelde auto staat zo’n 23
uur per dag stil op straat. 23 uur lang
doet je auto dus niks anders dan geld
kosten en ruimte innemen. Door een
elektrische auto te delen met je wijkgenoten kun je een deel van je autokosten drukken en ben je ook nog
duurzaam bezig! En kun je nagaan
wat een ruimte je met z’n allen bespaart als meer en meer mensen hun
auto delen.

Deel je mee?
Om elektrisch rijden ook voor de
inwoners van de Zandweerd toegankelijk te maken willen Bewoners-

DRINGEND
BESTUURSLEDEN
GEZOCHT!
Dit kan de laatste nieuwsbrief
zijn van Bewonersvereniging
Zandweerd. Als er geen nieuwe
mensen in het bestuur komen,
is het voortbestaan van de
vereniging erg onzeker.
Voor meer info of aanmelding:
bestuur@zandweerdnoord.nl.



Deel een elektrische auto met je wijkgenoten.

vereniging Zandweerd en Speeltuin
De Zandweerd een deelautoproject
opzetten met elektrische auto’s. Hierin
worden we ondersteund door Natuur
en Milieu Overijssel vanuit het project
Sturen met de Buren. Neem een kijkje
op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/
sturen-met-de-buren om meer te
weten te komen over de voordelen
van elektrische auto delen.
Een deelinitiatief is natuurlijk niks

zonder deelnemers. Dus wil jij ook
goedkoop en duurzamer rijden? Op
woensdag 7 april is er een online informatiesessie, waarin we met zoveel
mogelijk potentiële deelnemers willen nadenken over hoe we het project gaan vormgeven. De online bijeenkomst over autodelen vindt plaats
van 20.30 – 21.30 uur en is via Microsoft Teams.
Mail naar bestuur@zandweerdnoord.nl
voor de inloggegevens!

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 IS (ALS) PROEFTUIN OM TE
KOMEN TOT AARDGASVRIJE WIJKEN
Ingezonden brief door Bert ten Voorde
Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050
geen gebruik meer te maken van aardgas voor de
verwarming van huizen en kraanwater. Deventer wil
tot 2030 jaarlijks 1000 woningen van het aardgas af.
In de wijk Zandweerd kan hiervoor gebruik gemaakt
worden van de Rioolwaterzuiveringinstallatie aan de
Roland Holstlaan (www.wdodelta.nl).

BERT TEN VOORDE
Het lauwe gezuiverde afvalwater is de basis voor het
slimme warmtenet dat aangelegd gaat worden. Dit net
is geschikt voor woningen die al uitstekend geïsoleerd
zijn, en wordt ingezet voor de nieuwbouwprojecten.
Een optie voor het bestaande woningbestand is om gebruik te maken van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie
voor waterstof. Dit is namelijk een schone en duurzame
energiebron. Via een in Duitsland ontwikkelde technologie kan van de rioolwaterzuivering een kleine energiecentrale worden gemaakt (www.bio-bz.de).
Transport van de waterstof kan dan via het goed onderhouden buizenstelsel dat nu in gebruik is voor aardgas.
Dit kan met relatief lage kosten probleemloos dienen
voor waterstof. Het zou een enorme kapitaalvernietiging
betekenen als je geen gebruik van dit bestaande buizenstelsel zou maken.
Maar om in het kader van de Energietransitie vooruitgang
te boeken dienen eerst de woningen grondig, duurzaam
en circulair te worden gerenoveerd en daarbij natuurlijk
geïsoleerd. Hiervoor is het “WOAB woningabonnement”
in het leven geroepen (zie www.agendastad.nl).
Er zijn al cv-ketels op de markt die geschikt zijn voor het
opwekken van elektriciteit vanuit waterstof. Het gebruik
maken van warmtepompen wordt vanaf meerdere kanten afgeraden. Als woningen niet voor 100% zijn geïsoleerd, zullen warmtepompen niet optimaal functioneren
en zullen er zelfs op korte termijn problemen ontstaan.
Lokaal waterstof opslaan
Met de huidige technieken (windmolens, een biomassaplant en zonnepanelen) is het mogelijk om lokaal een
overschot aan elektrische energie te produceren.
Dit overschot kan dan gebruikt worden voor het produceren van waterstof. Deze waterstof kan lokaal worden
opgeslagen. Mocht er meer energie nodig zijn dan er is
opgewekt door middel van zonnepanelen op de daken
en door windmolens langs de IJssel, dan kan de lokaal
opgeslagen waterstof weer lokaal worden omgezet naar
elektrische energie. De lokaal geproduceerde waterstof

kan als buffer dienen en ook gebruikt worden voor waterstof auto’s. Door het lokaal opslaan van waterstof wordt
bovendien voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk wordt
overbelast en dat waterstof niet over grote afstanden hoeft
te worden getransporteerd.
Het op 16 juli 2020 gepubliceerde Deventer initiatief
“GROHW” om lokaal waterstof te maken past hier naadloos bij (www.grohw.nl).
Op korte termijn zal een samenwerkingsverband moeten
ontstaan middels een “Brainstorm” overleg met en door
alle organisaties en bedrijven die voor deze gigantische
omslag in aanmerking komen of kunnen komen.
Meer informatie?
Waterstofroutekaart: www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/
Steden Driehoek, Clean Tech Regio: www.cleantechregio.nl,
www.klimaatakkoord.nl, www.agendastad.nl, www.circles.nu,
www.opjestek.nl www.pefcnederland.nl.
MVO Nederland: www.mvonederland.nl.
Bosaanleg = Hout voor Energietransitie en Grondstoffen
voor Chemie en materialen: www.avih.nl, www.vakbladnbl.nl.
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BUURTVERENIGING ZWOLSE BUURT
UIT DE STARTBLOKKEN

Eind 2020 is de buurtvereniging Zwolse Buurt opgericht. Het doel van
de buurtvereniging is om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving in de Zwolse Buurt in Deventer. Buurtbewoners kunnen ideeën
aandragen of echt actie ondernemen. Het gaat om bijvoorbeeld de groene
omgeving, veilig verkeer of het verbinden van buren. Ook houden we
ons bezig met bedrijvigheid in de buurt en met de energietransitie.
De activiteiten worden georganiseerd
vanuit werkgroepen. In de werkgroepen zitten enthousiaste buurtbewoners en een vertegenwoordiger vanuit
het bestuur. Dat bestuur bestaat uit
Clemens Geenen (voorzitter), Lidwien
van de Wijngaert (secretaris), Jan de
Goede (penningmeester), Fura Grol
(algemeen bestuurslid) en Elsbeth
Stiekema (algemeen bestuurslid).

Wij kunnen helpen met de communicatie en de kosten. We hebben
namelijk ook een startsubsidie gekregen van WijDeventer.
Verder hebben we een interviewreeks
opgezet met ondernemers uit de
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buurt. Op die manier hopen we elkaar wat beter te leren kennen. Het
eerste interview vind je hieronder.
Heb je een idee of wil je actief worden in een werkgroep? Neem gerust
contact op! Lid worden kan natuurlijk
ook. Het lidmaatschap kost 15 euro
per jaar.
Voor meer informatie surf je naar
www.bvzwolsebuurt.nl of stuur je een
mailtje aan info@bvzwolsebuurt.nl.

Ondanks de beperkingen van corona
zijn we al actief. Zo hebben we een
website gemaakt en hebben we in
december een eerste buurtkoffie georganiseerd. Neem contact op als je
ook een buurtkoffie wilt organiseren.

ONDERNEMEN IN DE ZWOLSE BUURT: DE GOUDEN POMPOEN
Korte ketens en biodiversiteit. Daar gaat het om bij
de Gouden Pompoen. Korte ketens gaat over voedsel
dat lokaal wordt geteeld: bij de boer of tuinder om de
hoek. Geen blauwe bessen die met het vliegtuig uit
Peru komen dus. Biodiversiteit gaat om hoe verantwoord voedsel wordt
geproduceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kweken van voedsel op
een milieuvriendelijke manier.
Erik Schippers van de Gouden Pompoen is al negen jaar op deze manier bezig. Via zijn webwinkel zijn
producten te bestellen. Het gaat om
groente, fruit, vlees en allerlei andere kruidenierswaren, tot tandpasta en
wasmiddel toe. De online bestelling
kan je zelf afhalen of wordt aan huis
bezorgd.
Erik is idealistisch en betrokken op het
gebied van politiek, cultuur en milieu.
Hij probeert het positieve in mensen
naar voren te halen. Met zijn bedrijf
brengt hij zijn opvattingen in de praktijk. Het gaat hem om een goede prijs
voor boer en voor consument. En ui-

in een straal van 8 km. Hij verzorgt
zo’n 120 bestellingen per week, maar
zijn klantenbestand is groter. Niet iedereen bestelt elke week. De coronacrisis heeft voor hem een positief effect: zijn klantenbestand is verdubbeld. Voor de toekomst wil hij graag
nog een keer verdubbelen.
Hij woont in onze buurt: “De mooiste
buurt van Deventer”. Als postbezorger heeft Erik heel Deventer goed
leren kennen. Maar zijn ideale (t)huis
ligt in onze buurt. De diversiteit in de
buurt, het groene karakter en de kindvriendelijke omgeving spreken hem
aan.

teraard houdt hij er zelf ook wat aan
over.
Hij richt zich op de lokale economie.
Zijn leveranciers komen uit het gebied rond Deventer, Salland en de
Achterhoek. Hij werkt vanuit huis en
vanuit zijn distributiecentrum op het
Pothoofd. De meeste klanten wonen

Op de vraag welke ondernemer in
de Zwolse buurt de volgende keer
aandacht verdient, komt hij met een
verrassend antwoord. Maar dat leest
u op de website van de Zwolsebuurt.
Webwinkel: www.goudenpompoen.nl
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MAAK KENNIS MET HET
DUURZAAMHEIDSTEAM ZANDWEERD

Wij wonen in de Zandweerd en wij gaan voor minder: minder gas verstoken, minder geld uitgeven.
Wij waren samen het meedenkteam en schreven voor jullie het buurtplan, boordevol weetjes over
Zandweerd gasvrij, warmtenet en bespaartips. Wij gaan verder als duurzaamheidsteam.
Doen jullie mee?
Wat hebben we gedaan? We begonnen met dromen, we
begonnen met vragen. We lieten ons bijpraten door medewerkers van de gemeente, projectleiders en duurzaamheidsadviseurs. We organiseerden buurtbijeenkomsten,
een duurzame doedag en een digitale informatieavond
over isolatie. We liepen langs de huizen met een infraroodmeter (om te kijken op welke plekken warmte verloren gaat). En wij lieten onze huizen isoleren, HR++ glas
plaatsen, we plakten tochtstrips en kochten energiezuinige apparaten. We zagen dat het ons iets opleverde: comfortabeler wonen, minder gas verstoken, een lagere energierekening. Er is nog veel te doen, dus wij gaan door als
vraagbaak, denktank voor de bewoners van Zandweerd!
Ga ook aan de slag, in je eigen huis of samen met de buren! Wij kunnen je laten zien waar je moet beginnen en
waar je aan moet denken. We hopen je in 2021 te zien

bij een van onze activiteiten (in de wijk of online): zoals
een doedag, informatieavond, energie party of open huizen route. Zo kun je bijvoorbeeld Gluren bij de Buren op
woensdag 31 maart. Kom tussen 13 en 19 uur langs aan
de Cartesiusstraat 26 en kijk hoe Tamar zijn spouwmuur
laat isoleren en stel je vragen aan de adviseur (graag vooraf aanmelden). Doe je mee? Samen gaan we voor minder!
Buurtplan ‘Zandweerd gaat voor minder’
In november was het klaar, ons buurtplan: alles op een rijtje over o.a. Zandweerd aardgasvrij, “altijd-goed”-maatregelen voor je eigen woning, acties en mogelijkheden voor
advies in Deventer, subsidies, ervaringen van buurtgenoten en samenwerking in de buurt. Doe er je voordeel mee!
Lees het interactieve plan op www.zandweerdstroomt.nl.
Liever een papieren versie? Dat kan ook. Haal je gratis exemplaar op bij buurthuis ‘Bij de Halte’ (Zwolseweg 190A).
Contact
Meer weten? Ga naar Facebook (ZandweerdStroomt) of
stuur een e-mail naar: zandweerdstroomt@gmail.com.
Je kunt ons natuurlijk ook even aanschieten als je ons
tegenkomt op straat of bij de bakker.
Groetjes van Jan, Willemien, Jildau, Frank, Esther en Peter
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STEENMARTERS OP DE
ZANDWEERD

86 HUURAPPARTEMENTEN
AAN DE RUBENSSTRAAT
Stichting Eigen Bouw en Dura Vermeer Bouw
Hengelo hebben de overeenkomst ondertekend
voor de ontwikkeling en bouw van 86 huurappartementen aan de Rubensstraat.

Naast alle leuke, interessante en gezellige mensen die
met enige regelmaat in deze buurtkrant voorbijkomen,
wonen er in de wijk ook veel dieren. Sommigen zijn populairder dan anderen; de steenmarter is bij veel mensen niet zo’n gewilde buur, maar is dat wel terecht?
In het appartementencomplex waar ik woon heeft een
steenmarter zijn intrek genomen. Hij heeft een tijd onder
mijn dak gewoond en in tegenstelling tot wat je veel hoort,
heb ik geen stankoverlast gehad. Wel veel lawaai: een marter loopt niet stilletjes over je dak, maar rent en springt vol
enthousiasme heen en weer en dat hoor je goed. Alhoewel
het superleuk is om de speelse dieren te bekijken was ik
minder enthousiast over de herrie op momenten dat ik er
wakker door werd gehouden.
Je kunt je dak dicht laten maken zodat ze er niet meer onder kunnen, maar dan verhuizen ze gewoon naar de buren
en daarmee verplaatst het probleem zich alleen maar. Wegvangen mag niet omdat de soort nog steeds beschermd is.
Bovendien zijn het leuke en ook nuttige dieren. De steenmarter heeft namelijk een gevarieerd dieet, waarbij ratten
en muizen een belangrijk onderdeel van het menu zijn. Dus
heb je een steenmarter in je buurt, dan zijn er waarschijnlijk
ook minder ratten en muizen.
We hebben, in samenwerking met woningbouwvereniging
Rentree, een andere oplossing bedacht in ons complex. We
hebben namelijk een nestkast voor steenmarters opgehangen.
Omdat de dieren territoriaal zijn trek je hiermee niet méér
marters aan; als je er ééntje hebt dan hou je er eentje (behalve dan in het paarseizoen, maar dat is weer een heel ander
verhaal). Ook hebben we de woningen die aantrekkelijk zijn
voor de marters, ontoegankelijk voor ze gemaakt. Daarmee
is de herrie ook opgehouden. Of meneer of mevrouw marter inmiddels in de nestkast woont weten we nog niet zeker.
Binnenkort hangen we een wildcamera op om het te bekijken.
Janet Nijholt, Zandweerd.

Op het braakliggende terrein tussen de Hobbemastraat, Rubensstraat, Ruysdaelstraat en Nicolaas
Maesstraat wordt in juli 2021 gestart met de bouw.
Naar verwachting worden de appartementen in het
najaar van 2022 opgeleverd. De nieuwbouwappartementen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. De huurprijs wordt ongeveer € 850,per maand.
Geheel eigen architectuur, omringd door bomen
Namens Eigen Bouw tekende Aerdt Nijland, directeur-bestuurder, samen met Koert Terhürne,
directeur van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Het
plangebied ligt langs de IJssel en een groot aantal
appartementen krijgt ook zicht op de IJssel. Architectonische accenten als glazen gevels, banden en
metselwerkverbanden zorgen voor een geheel eigen architectuur en samenhang.
Duurzaam wonen
In het ontwerp is praktisch en doelgericht gekeken
naar elementen die waarde toevoegen en ontworpen vanuit verhuurbaarheid en functionele indeelbaarheid. Zo wordt het een compacte bouw in combinatie met een afgewogen installatieconcept met
PV-panelen. De appartementen worden gasloos,
middels het Slim Warmtenet Zandweerd wordt restwarmte van de rioolwaterzuivering gebruikt om te
verwarmen.
Geïnteresseerd?
Schrijf je gratis in bij Eigen Bouw via de website
www.eigenbouw.nl. Dan bouw je vast inschrijftijd
op. Sta je al bij Eigen Bouw ingeschreven? Kijk dan
wel even in jouw account of jouw gegevens actueel zijn en het juiste e-mailadres vermeld staat. Wil
je meer weten over wanneer de woningen worden
verhuurd? Houd dan onze website in de gaten.
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GA POWER-WANDELEN: 50-PLUSSERS IN DE LICHTJES!
“Langs de IJssel en in het oude
centrum van Deventer. Genieten
van de lichtjes in, over en langs de
IJssel, de mooie feestversiering,
kleurrijke etalages in de stad en dit
gecombineerd met het bewegen.”
De coronarichtlijnen van de
overheid en sportbedrijf Deventer
worden volledig nageleeft.
Bij het ouder worden neemt de
spiermassa af. Wie blijft bewegen
traint balans, spierkracht en loopsnelheid. Beenspieren en heupspieren zijn nodig om jezelf staande te houden maar ook om te
kunnen zitten en weer op te staan.
Bij het Power-wandelen komt dit allemaal aan bod. Onderweg gebruiken
wij o.a. het gemeentemeubilair om
oefeningen te doen (bijvoorbeeld
banken, trappen etc.).
Power-wandelen zal in het begin even
wennen zijn, maar als je de techniek beheerst ga je vanzelf ook sneller lopen.
Is de techniek in orde, dan wordt eerst
gewerkt aan het verlengen van de
loopafstand en pas als laatste wordt
ook de snelheid langzaam opgevoerd.
Power-wandelen is voor meer dingen
goed dan alleen je conditie. Je traint
in de juiste zones voor vetverbranding
en je rompspieren worden verstevigd.
Door de rechte houding, het stevige
stappen en het flinke tempo voel je
je krachtig en je krijgt meer zelfvertrouwen. Het is ook een leuke manier
om nieuwe mensen te ontmoeten.
Het Power-wandelen is ook geschikt
voor mensen met overgewicht of mensen die knie- of rugklachten hebben.
Kortom, Power-wandelen is een geweldige workout voor je hele lichaam.
Ervaar het zelf!

Genieten van de lichtjes in, over en
langs de IJssel, kleurrijke etalages in
de stad en dit gecombineerd met het
bewegen.



Voor wie: 50-plussers.
Waar: Het buurthuis WSV De
IJssel, Kersenstraat 2, Deventer.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Wanneer: Elke woensdag van
19.30 uur - 20.30 uur. Bij droog
weer trainen we buiten en bij regen
of slecht weer trainen we binnen.
Kosten: De eerste les is gratis. Een
jaarabonnement van 40 weken

€ 100,00 p.p., een losse les € 4,00
per keer en deelnemers met een
smalle beurs betalen € 2,50 per keer.
Meer informatie: Zie website
www.wsvdeijssel.com of bel
Jan Ackerstaff of Harry Visser.
Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 06-21201185 / 06-21642107.
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KIJK OP DE WIJK:

WILLEMIEN HOLTERMAN

		

Willemien woont al zo’n jaartje of vijf in de Zandweerd.
Daarvoor woonde ze in het opvallende rood-blauwe
pand aan de Smedenstraat waar ook haar kunstgalerie
gevestigd was.

bewoners actief is bij het opruimen
van zwerfafval in de buurt en aan de
IJssel. “Dat is belangrijk en mooi om
te zien.”

Dat de natuur de belangrijkste drijfveer is voor alles wat uit haar handen
komt, is ook terug te zien in de kunstwerken die Willemien maakt. De natuurlijke vormen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron. Haar werk laat zien
dat een droog blad of droge wortel
door de lijnen en de structuur een
heel eigen schoonheid heeft. Willemien maakt kunstwerken, waar de
natuur de basis voor is. Soms via een
drukpers, inkt en natuurlijke materialen op papier. Of ze maakt menselijke
figuren van gevonden stukken hout.

Naast De Plantweerd is ze actief in
de bewonersvereniging en werkt ze
mee in het “meedenkteam” van de
energietransitie. “Er wonen heel wat
ouderen in onze wijk,” zegt Willemien. “Ik maak me soms zorgen dat

Er gebeurt veel in de Zandweerd en
niet alleen als het gaat over de energietransitie. Aandacht voor elkaar en
goed op elkaar letten zijn begrippen
die niet zo ingewikkeld zijn, maar je
moet er wel iets voor doen. “Als je

WILLEMIEN
HOLTERMAN
“De natuur” is de rode draad in het
leven van Willemien. Nou is “de natuur” wel een breed begrip. “En milieu, vervuiling, klimaat, energietransitie, zijn nogal grote thema’s. Het
is belangrijk deze grote begrippen
klein en licht te maken,” zegt Willemien, “dichtbij huis en dichtbij jezelf.
Dan is het behapbaar en kun je heel
veel doen.” Zo beleeft Willemien bijvoorbeeld heel veel plezier aan haar
werkzaamheden als vrijwilliger in ons
wijkpark “De Plantweerd.” En ook
het feit dat andere buurtbewoners
genieten van het park geeft haar voldoening. Daarnaast geeft haar eigen
achter- en voortuin met het bijenhotel, de moestuin en de bloemen haar
veel genoegen. Elk jaar verbaast ze
zich weer dat alles wat eerst dor en
uitgedroogd leek, in het voorjaar
toch weer uitgroeit tot een prachtige
bloem of plant. “De natuur blijft me
verwonderen en geeft ook troost.”
Natuurlijk is het niet alleen maar pret.
Willemien ergert zich bijvoorbeeld
aan de grote hoeveelheid zwerfafval
die in De Plantweerd en de rest van
de buurt wordt gedumpt. Het doet
haar deugd dat een flink aantal wijk-

ren,” hoort ze ouderen zeggen. “De
zorg voor de natuur geldt echter niet
alleen voor vandaag of morgen, maar
ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen,” zegt Willemien. Er ligt een belangrijke taak voor
de transitiewerkgroep en de gemeente om extra aandacht te besteden aan
het goed informeren van de oudere
wijkbewoners. “Misschien moeten
we wel van huis tot huis om ouderen
goed te informeren,” zegt ze.

DE ZORG VOOR DE NATUUR GELDT NIET ALLEEN VOOR
VANDAAG OF MORGEN MAAR OOK VOOR DE TOEKOMST
VAN ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN.
de ouderen niet goed worden geïnformeerd over de energietransitie die
aan de gang is.” Jongeren vinden als
ze dat willen gemakkelijk de weg via
hun PC om aan de slag te gaan met
het verduurzamen van hun huis via
gunstige voorwaarden en subsidies.
Voor veel ouderen is dit een stuk lastiger. Ook voelen veel ouderen zich
minder betrokken, omdat de energietransitie projecten over 10, 20 of 25
jaren gaan. “Het zal mijn tijd wel du-

open staat voor elkaar, dan kom je al
een heel eind,” zegt Willemien, “er
zijn altijd mensen die niet mee willen doen, maar mijn ervaring is dat
er altijd meer positieve dan negatieve
mensen zijn.” Willemien vindt zichzelf een klein radertje in het geheel.
“Door kleine dingen op te zetten die
dicht bij mezelf liggen hoop ik dat er
een soort olievlek ontstaat waardoor
meer mensen bij de buurt en de buurtactiviteiten worden betrokken.”
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INFORMATIE OVER PLAN PARK ZANDWEERD

Op 14 januari jl. heeft de gemeente de buurtvereniging en de direct omwonenden van het nieuwe wijkdeel De
Tuinen van Zandweerd online geïnformeerd over het landschapsplan voor de openbare ruimte. Ook zijn toen
de komende werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken besproken. Graag informeert de gemeente
alle bewoners van de Zandweerd via Buurtnieuws.

Landschapsplan: het parkontwerp
Het landschapsplan voor de openbare ruimte betreft het
park tussen de twee woongebieden (de twee voormalige
voetbalvelden en het deel bij de voormalige sporthal). Het
park loopt door tot de voormalige ijsbaanlocatie. De belangrijkste elementen die zijn meegenomen in het parkontwerp zijn groen (bomen, heesters en gras) en de bestaande waterpartijen. Het park wordt verbijzonderd door
het water te vergroten in combinatie met de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Een wandelroute in de vorm
van een ‘achtje’ rondom de plassen maakt dat je het park
straks beleeft! Je kunt de parkroute ook per fiets gebruiken om van oost naar west te gaan. Het parkdeel op de
voormalige ijsbaan zal voorlopig min of meer hetzelfde
blijven. Door eventuele toekomstige ontwikkelingen is dit
gebied nog niet meegenomen in het ontwerp.
De woonvelden worden straks omsloten door gemengde hagen, waaronder besdragende soorten die bijdragen
aan de biodiversiteit. Centraal is een natuurlijke speelplek
voorzien. Het hout van de gekapte bomen zal worden teruggebracht als natuurlijke speelaanleidingen. Richting
het voormalig ijsbaanterrein zal een tijdelijk bloemenveld
worden aangelegd. Er is een hondenuitlaatplek voorzien
in de nabijheid van het benzinestation.
Ecologie hoog in het vaandel
Een van de kwaliteiten van het park is de aandacht voor
ecologie. Vooral voor vogels, kleine zoogdieren. Bestaande bomen en heesters worden zoveel mogelijk behouden
en de nieuwe paden worden daaromheen gesitueerd. De

waterpartijen vormen een bron van insecten en andere
voedingsstoffen. Het talud wordt flauwer en de oever veel
rijker qua natuur dan nu. Schanskorven met keien overbruggen straks de hoogteverschillen en verhogen de ecologische kwaliteit.
De wandelpaden worden omzoomd door een overgang
van gemaaid gras, vervolgens ruig gras, groepen heesters
die doorkijkjes versterken en bomen. Een mooie habitat
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Om die reden
zijn er zijn ook minder bereikbare delen in het park.

Bouwrijp maken van start
Voordat zelfbouwers aan de slag kunnen met het bouwen
van hun woning, moet het gebied bouwrijp worden gemaakt. Bouwrijp maken omvat het afwerken en op hoogte
brengen van de kavels, aanbrengen van riolering, leidingnetwerk Slim Warmtenet Zandweerd, nutsvoorzieningen
en bouwwegen. Inmiddels is de aannemer NTP met de
voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het gebied
gestart. Dit betekent de volgende werkzaamheden:
• Inrichten van het ketenpark
• Inrichten van een opslagdepot
• Diverse opruimwerkzaamheden in het terrein
• Plaatsen van bouwhekken

Stand van zaken verkoop kavels om zelf een
woning op te bouwen
Vrijwel alle kavels om zelf een woning op te bouwen zijn
nu onder optie.
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SCOOTMOBIELVERENIGING DE STOKVISRIJDERS
Ja, u leest de aanhef goed!De naam van onze
scootmobielvereniging is vorig jaar veranderd!
Reden hiervoor was vooral dat de vereniging inmiddels veel leden, maar ook
vrijwilligers en sponsoren uit de gemeente Voorst heeft en het is goed om
daar rekening mee te houden. Dat betekende achter de schermen voor het
bestuur heel veel werk. De statuten moesten aangepast worden, de huisstijl
en het drukwerk ook en heel belangrijk: er kwam een nieuwe website!

Stokvisrijders in coronatijd
Wij hebben nu een jaar te maken met COVID-19 en dat betekent voor iedereen afzondering en zorgen dat je gezond blijft. Voor de Stokvisrijders was het
eigenlijk niet mogelijk om samen te komen voor activiteiten of tochten. Een
bel-team probeert wekelijks telefonisch contact te houden met alle leden en

er werden “Activiteiten op Afstand”
georganiseerd. Nu hoopt iedereen
op een spoedige vaccinatie zodat de
leden elkaar weer kunnen ontmoeten
en samen gaan rijden.
Meer weten over de Stokvisrijders?
Op onze nieuwe website is veel informatie te vinden. Onder het kopje
‘Nieuws’ staat bijvoorbeeld het Jaarverslag 2020 waarin uitgebreid over
het afgelopen jaar wordt verteld. Kijk
maar op www.stokvisrijders.nl.

GEZELLIGE DEVENTER
MAATJES GEZOCHT!
Wil jij: echt verschil maken in iemands leven en iets leuks en sociaals doen?
Ben jij: initiatiefrijk & betrouwbaar?
Dan ben jij hèt maatje dat wij
zoeken!



Bekijk onze nieuwe website!

Als maatje spreek je regelmatig
af met een deelnemer om koffie te drinken, te kletsen of samen
iets te ondernemen (op afstand!).
Onze deelnemers zijn 18+, hebben
een psychische kwetsbaarheid, wonen zelfstandig of begeleid en zijn
op zoek naar sociale contacten. Als
maatje geef je zelf aan wat je wensen zijn in het contact en wat voor
jou passende tijden zijn. Op basis
van jullie voorkeuren wordt er een
match gemaakt. Voor beiden is het
een leuk, sociaal contact!
Kennis van psychiatrie is geen vereiste. Wij bieden onze vrijwilligers
(vrijblijvend) regelmatig interessante, gezellige activiteiten om elkaar
te leren kennen en om kennis op te
doen over de psychiatrie. Je bent
uiteraard WA verzekerd en de reiskosten worden vergoed.
Enthousiast geworden? Neem contact op met Vriendendiensten via
0570-613747 of mail naar maatjes@
vriendendienstendeventer.nl.
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WARMTE VAN DE BUREN:
DE ENERGIE VAN ZANDWEERD

Voor verwarming, warm kraanwater, koken en douchen gebruiken we in de meeste huizen en
gebouwen nu vooral nog aardgas. In 2050 doet iedereen dit met andere, duurzame energiebronnen zoals warmtenetten, elektriciteit of duurzaam gas. In Zandweerd kan dit met warmte
van en voor de buren.

Een warm huis en warm douche- en kraanwater zonder
aardgas? Hoe doen we dat in Zandweerd dan op zo’n manier dat het voor iedereen ook betaalbaar en haalbaar is?
Iedereen is vrij om te kiezen voor een eigen oplossing, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Maar iedereen kan ook
kiezen voor een gezamenlijke oplossing. In Zandweerd is
dat het hergebruik van restwarmte van de rioolwaterzuivering voor een warmtenet.
Gezuiverd water gaat nu nog met een temperatuur van
zo’n 15-20 oC naar de IJssel. En dat is natuurlijk jammer.
Deze warmte uit het afvalwater van woningen en gebouwen in Zandweerd en Deventer kan goed gebruikt worden voor een warmtenet. Op een slimme manier zorgt het
warmtenet voor warme radiatoren (nieuwe zijn niet nodig)
en warm douche- en kraanwater in huis. Als eerste in de
nieuwe huizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe
huurappartementen in de Rubensstraat. Stap voor stap
kunnen daarna andere bestaande woningen en gebouwen in de wijk op het warmtenet worden aangesloten. Dit
warmtenet noemen we het Slim Warmtenet Zandweerd.
Slim
Wat is er dan slim aan, aan dat warmtenet?
Het warmtenet is eigenlijk een soort warmtekringloop.
Warmte uit afvalwater van jou en je buren wordt weer hergebruikt. Slim en duurzaam.
Het warmtenet wordt niet in één keer aangelegd, maar
volgt de ontwikkelingen in de wijk. Verhuurders Rentree,
Woonbedrijf ieder1 en Stichting Eigen Bouw verduurzamen nu en de komende jaren hun woningen en complexen. Zo is bijvoorbeeld een paar weken geleden met
de renovatie en verduurzaming van de drie appartementencomplexen van Eigen Bouw langs de Rembrandtkade
gestart. Deze appartementen hebben nu een zeer hoog
energieverbruik en in de winter een ‘koude trek’. Na de renovatie en verduurzaming hebben ze, onder andere door
isolatie van buitenmuur, ramen en dak, een laag energieverbruik. Het is er comfortabel wonen en bespaart ener-

gie, CO2-uitstoot en geld.
De verhuurders willen – als ook een meerderheid van hun
huurders dat wil – zoveel mogelijk woningen aansluiten op
het warmtenet. Slim, omdat de aansluiting op dat net en
de levering van warm water voor douche, kraan en verwarming goedkoper is dan andere oplossingen. In de plaats
van de cv-ketel komt er een warmteset die makkelijk inpasbaar is in huis. Met de warmteset regel je de temperatuur in je huis. Je kunt je huis verwarmen met de radiatoren of vloerverwarming die je al hebt. En de set zorgt voor
warm douche- en kraanwater. Slim is ook dat de geleverde
warmte (het warme water) de energierekening ook in de
toekomst betaalbaar houdt.
Nieuwe huizen in de Tuinen van Zandweerd, en appartementen die worden gebouwd, zoals die van Eigen Bouw
aan de Rubensstraat, hebben standaard al geen aansluiting meer op het aardgasnet. Deze huizen en appartementen krijgen gelijk een aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd. De bouw van de appartementen start
deze zomer. De verwachting is dat volgend jaar zomer de
ruim 80 appartementen klaar zijn. Met een aansluiting op
het warmtenet.
Stap voor stap
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Deventer ingestemd met de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd. De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar.
In de Tuinen van Zandweerd is het bouwrijp maken van
de grond in volle gang. De eerste huizen worden al dit
jaar gebouwd. Tegelijkertijd gaan de eerste pijpen van het
Slim Warmtenet Zandweerd de grond in. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt een gebouw met een warmtewisselaar, die de warmte uit het gezuiverde afvalwater
haalt voordat het in de IJssel verdwijnt. Daarmee wordt
het water in het warmtenet opgewarmd tot zo’n 15 á 20 oC.
Dat is nog niet genoeg om lekker te douchen, de afwas te
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Na de Tuinen van Zandweerd, wordt
waarschijnlijk eind dit jaar het warmtenet uitgebreid richting de bestaande wijk. De bedoeling is om eerst een
aantal groepen van huurwoningen aan
te sluiten. Gemeente en corporaties
zijn nog in gesprek over welke groepen dat precies gaan worden. Particuliere woningen, zo is de verwachting,
kunnen vanaf 2023 van het warmtenet
gebruik maken.

ZANDWEERD STROOMT

1 Lauw rioolwater

Hoe werkt het

Slim Warmtenet?

Woningen lozen lauw en warm afvalwater
vanuit de douche, gootsteen en wasmachine
op het riool.

2 RWZI
Een slim warmtenet gebruikt de
warmte van gezuiverd afvalwater
om woningen te verwarmen en
voor warm douche- en kraanwater.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
reinigt het rioolwater. Het schone water gaat
naar de IJssel.

3 Warmtewisselaar
De warmte van het schone, lauwe water
(ongeveer 15°) wordt eerst door een warmtewisselaar teruggewonnen.
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De komende tijd willen we samen met
bewoners en in samenwerking met
het Duurzaamheidsteam Zandweerd
daar antwoord op krijgen. Hoe we dat
aanpakken, met bewonersavonden,

Huurders worden door hun verhuurder geïnformeerd over de plannen om
woningen te renoveren, te verduurzamen en aan te sluiten op het warmtenet. Voor de verduurzaming en de
aansluiting op het warmtenet is een
meerderheid nodig van de huurders
die dit willen. De corporaties gaan
daarover met hun huurders in overleg.

IJss

De energie van Zandweerd
De gaskraan dichtdraaien en kiezen
voor aansluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd doe je niet zomaar.
Daar kan iedereen wel wat hulp bij
gebruiken. De komende jaren krijgen
particuliere huiseigenaren hulp bij de
te maken keuzes. Wat moet er in mijn
huis gebeuren? Welke alternatieven
voor aardgas zijn er nog meer? Wat
kost aansluiten op het warmtenet?
Hoe kan ik dat betalen? Allemaal vragen die per persoon en per huis kunnen verschillen.

één op één gesprekken en adviezen,
informatiefolders e.d., laten we iedereen weten. Persoonlijk en via de website www.zandweerdstroomt.nl. Daar
zijn ook veel vragen en antwoorden
te vinden over Zandweerd aardgasvrij
en het Slim Warmtenet Zandweerd.
Heb je nu al vragen? Mail dan naar
zandweerdstroomt@deventer.nl.

4
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3
Nieuwbouw
Tuinen van Zandweerd
en huurwoningen
Rubensstraat

4 Warmtenet

5 Collectieve warmtepomp

Het warmtenet levert het water aan woningen.
Er ontstaat een warmtekringloop, geproduceerd
door en voor bewoners van Zandweerd.

De collectieve warmtepomp verhoogt de
temperatuur van het water om je woning te
kunnen verwarmen en te douchen.

6 Warm huis
DE WARMTESET

doen en voor een aangenaam warm
huis. In de nieuwbouwwoningen in de
Tuinen van Zandweerd is daarom nog
een eigen warmtepomp nodig. Voor
de bestaande woningen in Zandweerd
zijn daar een paar gemeenschappelijke warmtepompen voor nodig. Die
zorgen ervoor dat de temperatuur van
het water dat aankomt bij huizen die
zijn aangesloten op het warmtenet
ook hoog genoeg is (zo’n 60 oC).

Vergelijkbaar comfort
Met de warmteset regel je
de temperatuur in je huis.
Je kunt je huis verwarmen
met de radiatoren of
vloerverwarming die je
al hebt. En de set zorgt voor
warm douche- en kraanwater.

In de meterkast wordt een warmteset
geïnstalleerd om de temperatuur
in je eigen huis te regelen.

© Fortes Energy Systems/Aqua Heat Stations
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Bewonersavond warmteleverancier
Op 11 maart was er een informatieavond voor bewoners van Zandweerd over het Slim Warmtenet Zandweerd
(SWZ) en de keuze van een warmteleverancier. Omdat de nieuwe woningen in de Tuinen van Zandweerd dit
jaar al worden gebouwd, moeten we nu al een warmteleverancier kiezen.
In de toekomst gaat misschien wel heel Zandweerd gebruik maken van het warmtenet. Daarom wilden gemeente en corporaties graag van iedereen - huiseigenaren en huurders - weten wat ze belangrijk vinden bij
de keuze van de beste warmteleverancier. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als klantenservice, kosten,
leveringszekerheid, duurzaamheid, etc. Op www.zandweerdstroomt.nl staan de uitkomsten van die gesprekken en de dingen die mensen van belang vinden bij die keuze.
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HOE GAAT HET IN DE PLANTWEERD?
ERGERNIS AAN DE
HONDENDROLLEN
IN DE PLANTWEERD

Een bezoeker van de Plantweerd attendeerde ons op
de grote hoeveelheid hondendrollen die door de hele
tuin heen lagen. Het was
haar een doorn in het oog.
De meeste baasjes zullen echt
het poepproduct van hun
hond(en) opruimen, onze dank
er voor, maar er blijven hondeneigenaren, (vooral die met grote
honden) die niet het fatsoen
hebben om even het product in
een zakje te doen en mee te
nemen naar een vuilnisbak of
naar hun eigen vuilcontainer.
Twee vrijwilligers van onze groep
hebben 3 emmers vol hondenstront
opgeruimd. Het is geen aangename klus, maar om iedere keer weer
in de drollen te trappen als we aan
het werk zijn is ook een vieze ervaring.

Dus lieve hondenbezitters, probeer
er aan te denken, om het plastic
zakje dat u zo leuk aan de riemen
hebt hangen ook echt te gebruiken.
De vrijwilligers van de Plantweerd.
Januari 2021

Wie nu door de Plantweerd loopt en een beetje om zich heen kijkt, ziet
al verschillende bloeiende struiken. De lente komt eraan. Een bijzondere
struik is de winterkamperfoelie (Lonicera fragrantissima), die van december tot eind maart met heel veel kleine wasachtige witte naar vanille
geurende bloemen bloeit. En als we geluk hebben zal de struik daarna
vol zitten met kleine vuurrode hartvormige bessen.

De struik staat aan de kant van de
Pieter de Hooghstraat, bijna aan het
begin. Een stek van deze plant hebben we ook aan de andere kant van
de tuin gezet als onderdeel van de
opnieuw ingerichte geurtuin. Hier
zijn struiken geplant die uitgezocht
zijn op die eigenschap en tevens ook
goede voeding zijn voor insecten die
vooral in het vroege voorjaar zoeken
naar nectar.
Dit extra werk hebben we kunnen uitvoeren, omdat we na onze oproep in
de vorige wijkkrant, een groepje nieuwe vrijwilligers in ons team hebben
mogen verwelkomen. We zijn blij met
deze nieuwe collega’s, met wie we
het achterstallig onderhoud al aardig
te lijf zijn gegaan. Ook kunnen we nu
de vraag van de Wilkeshuisschool om
met kinderen iets in de tuin te gaan
doen, inwilligen.
Nu hebben we nog een winterstop, maar proberen nog wel iedere week het zwerfvuil op te ruimen.

Dat is iedere keer een zak vol. Over
een paar weken beginnen we weer
en gaan starten met het snoeien
van de vlinderstruiken (buddlejas),
lavendel en andere struiken en zo
nodig de fruitbomen.
We verheugen ons met het hele vrijwilligersteam op een nieuw groeizaam seizoen in de Plantweerd. We
hopen dat u al wandelend door de
tuin weer zult genieten.
De vrijwilligers van de Plantweerd.
Januari 2021
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DE WIJK VOLGENS...
JERANO EN DALEY
Op een zonnige vrijdagmiddag ga ik langs
bij Jerano en zijn vriend Daley. Zij zijn dikke
vrienden en wonen met veel plezier in
Zandweerd-Noord. Deze week hebben
ze vakantie, maar volgende week gaan ze
weer naar de Cees Wilkeshuisschool. Ze
zitten allebei in groep 7 en hebben het
er erg naar hun zin. Ze hebben een leuke
meester en ze vinden rekenen een gemakkelijk en leuk vak. Toen de school gesloten
was vanwege corona heeft Daley de school
erg gemist. Jerano vond het prima om thuis
les te krijgen. Een extra voordeel was dat
hij dan eerder vrij was, zegt Jerano.



Jerano (links) en Daley (rechts) en Jerano’s hond Djaro.

In Zandweerd hebben ze veel vrienden om mee te spelen
en te voetballen. Ze spelen graag in Speeltuin De Tulp en
ze voetballen bij Sallandia. Er is nu geen competitie, maar
ze trainen wel elke week. Het is prima voetballen op de
sportvelden, maar ze gaan ook weleens naar het Johan
Cruijff veld. Daar zijn altijd genoeg andere voetballers te
vinden om mee te spelen en er is kunstgras. Ze zijn helemaal tevreden in Zandweerd, maar ze zijn ook kritisch.
Eigenlijk zouden beide jongens graag een Johan Cruijff
court dichterbij huis willen.
Wat ze ook missen is een goede skate-voorziening. Aan
de Roland Holstlaan ligt een half pipe maar die is te groot
en te hoog. Ze zouden een kleinere, met een paar ver-

schillende half pipes prettiger vinden.
Daley houdt van vissen en hij zou het fijn vinden als er
meer vissen in de parkvijvers zouden zijn. Met de droge
zomers wordt het water te laag en gaan de vissen dood.
Dat is niet alleen erg voor de vissen, maar ook voor Daley,
want dan valt er niets meer te vissen.
De vraag over de toekomstplannen van de jongens is niet
gemakkelijk te beantwoorden, want ze hebben nog geen
studierichting gekozen. Daley geeft wel aan dat hij graag
visser zou worden. Jerano wordt liever profvoetballer. Natuurlijk bij Go Ahead Eagles. Dus het is nodig om een
mooi Johan Cruijff veld in de wijk te realiseren, want als je
profvoetballer wilt worden moet je veel trainen.
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DEVENTER SCHAAPSKUDDE WOLPROJECT NIEUWTJES
Het project slaat telkens verder de vleugels uit. Onze ruggengraat is
nog altijd de spingroep die de garens maakt waar we mee werken. Inmiddels ook uitgebreid met vilters, breiers en hakers. Te veel om hier
alles op te noemen. Wil je ons meer op de voet volgen, geef je e-mail
door en dan krijg je onze kwartaalnieuwsbrief.

Maakdagen
Sommige producten lopen zo goed,
dat we ze geregeld aanvullen. Om
dat goed te ondervangen zijn we begonnen met maakdagen. Onder het
mom van “vele handen maken licht
werk”. De maakdagen zouden 2 of
3 keer per jaar plaatsvinden. Echter,
ze zijn zo populair dat we op dit moment per maand een maakdag hebben gehad met elkaar.
Dat hing ook samen met opdrachten
die we kregen. Hartjes voor de gasten
bij een bruiloft. En hartjes voor het afscheid van een geliefd familielid.
Met elkaar werken aan zo’n opdracht

Dit jaar is de herderstrui ontworpen.
Een symbolische trui die de verbinding tussen Deventer en Noorwegen
weergeeft. Hij is zeer goed ontvangen en populair. Ons aanvankelijke
plan van 1 groot product per jaar is in
drievoud overschreden. Herderstrui,
geweven sjaals en een omslagdoek.

geeft heel veel voldoening en laat
ook zien aan ons en naar buiten toe
waar we met ons project voor staan:
verbinding, zorg, samen, duurzaam
en lokaal.
Dit laatste halfjaar hebben ook duidelijk de kleuren hun intrede gedaan.
We zijn begonnen met het verven van
de wol met planten en ook met voedingskleurstoffen. Een hele ontdekkingsreis op zichzelf.
Traditiegetrouw vliegen onze mascottes de deur uit. Annie, die in het
vorige Buurtnieuws stond, heeft gelijk
een thuis gevonden. Gelukkig verscheen Bjorn 1 op ons pad. Ook hij
vloog uit evenals zijn broer Bjorn 2.
Door de coronamaatregelen konden
wij af en toe ook minder bij elkaar
zijn. Het mooie van dit project is dat
we, naast met elkaar, ook ieder voor
zich door kunnen creëren. Wanneer
het mogelijk was, kwamen we weer
bij elkaar bij ArtoMondo, onze vaste
plek voor het spinnen, en bij elkaar
thuis voor de maakdagen.
Fijn dat we onze voortgang hier in het
Buurtnieuws kunnen delen.

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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OP BEZOEK BIJ...
ERIC BOEKEL
“Elk levensverhaal is de
moeite waard”
Zandweerder Eric Boekel (58)
is schrijver/journalist en maakt
boeken waar je blij van wordt.
We gaan bij hem op bezoek
omdat we hier alles over
willen weten.
Foto: Peter Fleur

We kennen Eric al van het boek ‘Met vooruitziende blik’, waarin hij samen met Henk van Baalen de geschiedenis van de
parkeergarage achter de HEMA optekende. Ook schreef hij
twee portretten voor het boek ‘25 markante Deventenaren’
dat eind vorig jaar uitkwam.
“Hoe is het schrijven van levensverhalen ontstaan?” vragen we Eric. “Zo’n
35 jaar geleden, toen ik stage liep bij het Deventer Dagblad, schreef ik een
keer een verhaal over een pastor die met pensioen ging. Deze pastor had een
mooi levensverhaal en ik vond het geweldig om dat op een pakkende manier
op te schrijven. Daarmee werd de kiem gelegd om mooie portretten te schrijven over mensen en hun drijfveren,” verklaart hij. “Iedereen heeft immers verhalen uit zijn of haar leven die de moeite van het vertellen waard zijn,” zegt
Eric. “Wat is er dan mooier om die verhalen op papier te zetten, zodat ze te
lezen zijn voor anderen en bewaard blijven voor het nageslacht?”

ERIC BOEKEL MAAKT LEVENSBOEKEN
WAAR JE BLIJ VAN WORDT.
Eric was jarenlang verslaggever van het Deventer Dagblad en andere kranten.
Sinds 1998 schrijft hij als freelancer voor allerlei opdrachtgevers. Zo schreef
hij bijvoorbeeld een serie huurdersportretten in opdracht van woningstichting
Eigen Bouw in Deventer. Het boeit hem enorm hoe oudere mensen vertellen over ervaringen en gebeurtenissen uit hun leven en hij vertrouwt dat met
plezier toe aan het papier. “Een verhaal in een krant of blad is vluchtig,” zegt
Eric, “dat lees je vaak één keer en daarna is het weg. Maar een boek blijft en
bovendien kun je er meer diepgang aan geven.”
Om meer zicht te krijgen op de levensloop van mensen, deed Eric een opleiding tot biografisch coach. Daarna besloot hij complete boeken te gaan
maken met levensverhalen voor iedereen die zijn of haar levensverhaal wil
laten vastleggen. Vaak zijn dit mensen op leeftijd die hun verhaal voor de
kinderen en kleinkinderen op papier laten zetten. In een aantal gesprekken

worden gebeurtenissen uit het leven
uitgediept. Eric vindt het leuk om extra
achtergrondinformatie te zoeken bij
je verhaal, zodat het in een (historisch) kader komt te staan. “Op deze
manier leer je de persoon nog beter
kennen en kun je zijn of haar geschiedenis in een helder daglicht zetten.”
In de boeken is genoeg plaats voor
leuke anekdotes, foto’s en typische
familiegebeurtenissen die niet mogen
worden vergeten. Zo ontstaat er een
compleet beeld over iemands leven.
Eric laat de boeken opmaken door
een professionele vormgever. De
boeken zien er dan ook prachtig uit
en ze zijn mooi geïllustreerd. “Het
kost veel tijd om een boek te maken,”
zegt Eric. Maar als het dan af is, heb
je een uniek stukje familiegeschiedenis op je boekenplank. Daar word je
inderdaad heel erg blij van.
Wil jij ook je levensverhaal, of het verhaal van je ouders of andere familieleden toevertrouwen aan Eric? Neem
dan contact met hem op. Hij maakt
er een uniek stuk geschiedenis van
dat niet mag ontbreken bij de familiealbums.
Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden op:
www.mijnlevenbeschreven.nl.
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MAAR WAT KAN ER WEL?! ‘BIJ DE HALTE’

We draaien het om hebben we unaniem besloten. We gaan niet uit van
wat er niet kan, maar juist van wat we wel SAMEN kunnen. Het is stiller
in de buurthuiskamer maar we zijn er. Onze buren voor wie structuur een
houvast is kunnen op afspraak komen, maar ook de buren voor wie het
belangrijk is om dat praatje niet te missen. SAMEN sluiten we aan.
Bak(fiets) koffie…
Op het moment dat u de bewonerskrant ontvangt zijn wij gestart met
Bak(fiets) koffie in de wijk. Alle belangrijke troeven hebben wij bij ons.
Een vers bakkie, prikbord waar vraag,
aanbod en/of ideeën op gedeeld
kunnen worden en 2 leuke buren.
Wil jij ook trotse bakfietser worden
door periodiek de wijk in te gaan op
onze elektrische bakfiets met koffie,
dan horen wij het graag!
(welkom@bijdehalte.nl).
Hap in ’t bakkie
Shirley en Lydia zorgen voor het heerlijke gerammel in de keuken die even
wat stiller was. Elke maandag, woensdag en vrijdag zorgen zij samen voor
een lekker ‘hap in ’t bakkie’. Samen
sterker geloven wij al langer in.
Wat WAARDEVOL dat er een buurvrouw contact heeft opgenomen of
zij een aantal keer een ‘hap in ‘t bakkie’ per maand aan een andere buur
kan schenken. Een buurman of buurvrouw voor wie een warme maaltijd
wellicht niet zo vanzelfsprekend is

of die zelf wegens omstandigheden
even niet kan koken. Mocht jij iemand
weten die een verse maaltijd verdient
of ook op deze manier wat willen betekenen, dan horen de dames het
graag! Zij maken aan het begin van
de nieuwe maand hun menu bekend
op facebook. Maar mocht u via e-mail
of app op de hoogte willen blijven
van het menu of een buur willen aandragen of ook een financiële bijdrage
willen doen dan kunt u mailen naar
welkom@bijdehalte.nl of bellen/appen naar 06 -36 44 74 07.
Telefoonketting
Natuurlijk heeft u de flyer op de
deurmat gezien. Vijf internationale
studenten van Saxion hebben onderzoek gedaan naar wat in andere landen een manier is om met elkaar in
contact te zijn in coronatijd, waarin
we toch beperkt zijn in contact en ons
allemaal wel eens alleen voelen. Zij
hebben de telefoonketting opgezet.
Het is NIET voor een specifieke leeftijdsgroep, echt jong en oud kan
deelnemen!

Zwolseweg 190A
Hoe werkt het?
Éen keer per week wordt er een telefoonketting georganiseerd, dit zal
tussen 13.00 en 17.00 zijn op woensdag. De telefoonketting houdt in dat
u gebeld wordt om met iemand te
praten en dat u daarna de volgende
persoon op de lijst belt om daar een
praatje mee te maken. Degenen waar
u contact mee heeft zullen voor een
aantal weken dezelfde zijn en vervolgens zal het weer wisselen.
Lijkt u het leuk om mee te doen, of
kent u iemand die ook zou willen aansluiten bij deze telefoonketting? Dan
kunt u ons een e-mail sturen met als
onderwerp: ‘Ik wil meedoen’ . U kunt
natuurlijk ook mailen als u vragen
heeft en wij zullen dan telefonisch
contact opnemen. Ons mailadres is
telefoonketting@bijdehalte.nl.
Iets nodig?
De buren die al eens in de buurthuiskamer zijn geweest voor een bakkie,
praatje, werkplek of vraag weten dat
in ieder geval elke dinsdag en donderdag buurvouw Sabine aanwezig
is. Sabine heeft de gave om DAT te
regelen wat ontbreekt, u niet weet of
zo hard nodig heeft. Zo beschikken
wij bijvoorbeeld over kleding en spullen voor baby, kind en volwassenen.
Mocht Sabine u kunnen helpen? Bel
of mail gerust! welkom@bijdehalte.nl
of bellen/appen naar 06 -36 44 74 07.
Hou vol!!! Heeft u een idee om iets te
kunnen betekenen voor onze buren
of ze te verrassen? Weet dat niets ons
te dol is en wij graag meedenken!
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THOMAS
EIKELBOOM
Eind vorig jaar heb ik nog een leuke
actie in de wijk uitgevoerd. Aangezien dat al enige tijd geleden is hou
ik het bij een fotocollage en een
paar regels als bijschrift:

NIEUWS VAN SPORTCLUB DEVENTER
Meiden- en vrouwenvoetbal nog steeds groeiende
In de afgelopen jaren is het meiden- en vrouwenvoetbal enorm in populariteit gestegen binnen Nederland. Met de fantastische prestaties van
het Nederlandse vrouwenteam tijdens het afgelopen EK en WK wordt
dit versterkt. In Deventer Noord (Borgele/Platvoet, Zandweerd) maken
Sportclub Deventer en FC RDC zich al jaren sterk voor de ontwikkeling
van het meidenvoetbal.
Ondanks de sterke groei is het nog steeds moeilijk om elke speelster in
te delen in een team dat past bij haar niveau en voetbalbeleving. Daarom
werken beide voetbalverenigingen al een aantal seizoenen samen binnen
deze tak. Door samen te werken, kunnen er meer mogelijkheden geboden
worden, met als doel de speelsters beter te bedienen en gebruik te maken
van elkaars krachten. Binnen de samenwerking kunnen meiden van beide
verenigingen samen een team vormen, waarbij ze lid blijven van hun eigen
club.

Met een bolderkar volgeladen met
oliebollen en chocolademelk zijn we
(opbouw- en kinderwerker van Raster)
op 30 december door Zandweerd getrokken. Het was een geslaagde dag
met leuke gesprekken en blije gezichten.
Heeft u ook een leuk idee voor een
actie in de buurt? Bijvoorbeeld een
bloembollen- of kaartenactie? We
denken graag mee wat er binnen de
maatregelen mogelijk is.
Telefoon: 06-83865817 of e-mail:
t.eikelboom@socialeteamsdeventer.nl
Thomas Eikelboom
Medewerker Sociaal Team
Zandweerd / Borgele-Platvoet

Gezamenlijk is het gelukt om de meiden en vrouwen een eigen plek te geven en is het aantal speelsters gegroeid naar zo’n 170 enthousiaste speelsters. We kunnen nu de mogelijkheid bieden om zowel recreatief als prestatief te voetballen. Dit kan in alle leeftijdscategorieën in meidenteams, maar
ook in gemengde teams en geldt tevens voor het vrouwenseniorenvoetbal.
Om de meiden-vrouwentak te geven wat ze verdient, wordt er op dit moment door een groep vrijwilligers druk gewerkt om de organisatie sterk te
verbeteren. Hierdoor willen we de continuïteit waarborgen.
Meiden die het leuk lijken te komen voetballen zijn van harte welkom tijdens
een van de trainingen op ons complex.
Voetbal voor elk wat wils!
Naast het meidenvoetbal hebben we ook een grote jongenstak binnen
onze vereniging. Met 30 jongensteams binnen alle leeftijdscategorieën en
op verschillende niveaus is er voor elk wat wils! En gelukkig kan onze jeugd
onder de 18, ondanks dat de voetbalcompetitie momenteel stilligt, nog
steeds volop voetballen. Er wordt wekelijks getraind en er worden ook regelmatig onderlinge partijtjes gevoetbald.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bij belangstelling of voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met secretariaat@sportclubdeventer.nl.
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ZELFREGIECENTRUM DEVENTER
13:00 uur Tekenen en Schilderen
13:00 uur Stippen op Porselein*
13:00 uur Inloop en Reparatie
Donderdag:
13:00 uur Spelletjes
13:00 uur Tekenen en Schilderen*
* Deze activiteiten zijn om de week.
Contact
Wist je dat het zelfregiecentrum gewoon open is? Binnen onze huiskamer
en tuin kun je anderen ontmoeten, een kopje koffie drinken, de krant
lezen of een spelletje doen. Iedereen is welkom! Je kunt komen en gaan
wanneer je wilt. Alle bezoekers van het centrum zijn samen, met een
coördinator van Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van het centrum.
Wil je meedoen aan een activiteit? In
de verschillende lokalen is er van alles
te doen: naaien en handwerken in het
naaiatelier, diverse creatieve activiteiten in het creatief atelier, maar ook
theaterlessen, samen wandelen en
verschillende ‘herstel’ gerelateerde
activiteiten en cursussen.

Woensdag:
10:00 uur Inloop en Reparatie
12:00 uur Walk & Talk

Zelfregiecentrum Deventer
Lange Zandstraat 15,
7412 CD Deventer
0570 – 612 515
E-mail:
zelfregie@vriendendienstendeventer.nl
Website:
www.vriendendienstendeventer.nl

DEVENTERWIJZER IS ER OM JE TE
HELPEN; HELP JIJ ONS OOK?

Ben je nog nooit in het Zelfregiecentrum geweest en ben je nieuwsgierig
geworden? Kom gerust spontaan een
keer binnen komen lopen, maar als
je zeker wilt weten dat er iemand is
die je rond kan leiden, bel dan even
van tevoren. We zijn van maandag tot
en met donderdag van 08:30 uur t/m
16:00 uur geopend. De koffie staat
klaar! (Tel: 0570 – 612 515.)

DeventerWijzer is een digitale wegwijzer. Als je op zoek bent naar hulp
of informatie, dan is de website een goed startpunt.

Activiteiten

We hopen natuurlijk dat DeventerWijzer je daarmee echt verder helpt.
Maar misschien heb je wel ideeën
over hoe het beter kan. Misschien
heb je de ervaring dat je iets niet kon
vinden, of is er iets dat je ingewikkeld vindt aan de website. Misschien
mis je informatie over een bepaald
onderwerp. Je ervaring met DeventerWijzer is belangrijk voor ons. Met
jouw ervaring kunnen we DeventerWijzer beter maken.

Maandag:
10:00 uur Inloop en Reparatie
14:30 uur Kletspotten
13:00 uur Inloop en Reparatie
Dinsdag:
10:00 uur Inloop en Reparatie
09:00 uur Tekenen en Schilderen
12:00 uur Walk & Talk
14:30 uur Betekenisvolle liedjes delen

Veel regelingen staan er eenvoudig
uitgelegd en je wordt ook direct
doorverwezen naar het juiste aanvraagformulier of naar organisaties
die je kunnen helpen. Je vindt er tips
voor gezond leven, mantelzorg, computercursussen en nog veel meer.

Heb je iets dat je wilt delen, positief
of negatief? Mail ons dan op deventerwijzer@bibliotheekdeventer.nl.
We horen het heel graag!
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WSV De IJssel
Kersenstraat 2
www.wsvdeijssel.nl
Ten tijde van dit schrijven zit Nederland nog in een lockdown. Naast dat
het een directe invloed heeft op het dagelijkse (sociale) leven van onze
leden en buurtbewoners, merken we dat het ook grote gevolgen heeft
voor onze vereniging en onze vrijwilligers. Ondanks dat wij open mogen
zijn vanwege onze maatschappelijke functie hebben we ervoor gekozen
om dicht te blijven en alle activiteiten op te schorten om zo de gezondheid van onze gasten en medewerkers te kunnen waarborgen.
We zitten niet stil. Ons klusteam is
drukdoende om onderhoud te ple-

gen aan onze tuin en ons gebouw. Zo
hebben we de kleine zaal aangepakt.
Die was echt toe aan een opknapbeurt. Ons klusteam heeft een mooie
wand gemaakt van steigerhout en die
past nu helemaal in de sfeer van de
grote zaal en de keuken.
De huizen rond onze tuin worden
door Ieder1 aangepakt. Om te zorgen dat de uitvoerder en ‘werklui’
ruimte voor zichzelf en hun materialen hebben, zijn we overeengekomen
dat zij een deel van ons terras mogen
gebruiken voor opslag van (bouw-)
materialen. De uitvoerder Van Salverda heeft tijdelijk zijn intrek genomen
in de kleine zaal. Uitvoering van de
aanpak zal, in ieder geval, tot en met

Ons klusteam heeft een mooie
wand gemaakt.



maart 2021 duren.
Helaas hebben wij ook te maken
gehad met vandalisme. Zo is er een
steen door 1 van onze ramen gegooid. Het nadeel hiervan is dat we
een groot deel zelf moeten betalen
vanwege het hoge ‘eigen risico’. Natuurlijk zijn we drukdoende om een
betere verzekering te vinden.
Vanwege dit voorval hebben we onze
camerabewaking moeten uitbreiden.
De tuin zal dit voorjaar verder worden aangepakt. Er is een nieuw beplantingsplan gemaakt. Dit zal dit jaar
verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. De tuin wordt hierdoor meer
kindvriendelijk en er komt nog meer
ruimte voor insecten, vlinders, bijen
en andere dieren. Ook zal door de
nieuwe beplanting de tuin door het
jaar heennog meer aantrekkelijk zijn
in kleur en afwisseling van beplanting.
U leest het: ondanks de huidige COVID-19 uitbraak en beperkende maatregelen zit WSV De IJssel niet stil. We
zijn en blijven het hart van de buurt.
De tuin is, vanzelfsprekend, gewoon
geopend voor (spelende) bezoekers.
We hopen u snel weer te mogen verwelkomen in ons gebouw bij talloze
activiteiten.
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NIEUWE WIJKAGENTEN EN JEUGDAGENTE VOOR ZANDWEERD
Zandweerd heeft vanaf 1 januari 2021 twee nieuwe wijkagenten en een
nieuwe jeugdagente. Voor de wijk Zandweerd-Zuid is dat Mirjam Lentelink en voor Zandweerd-Noord is dat Luciël Scholten. Als jeugdagente is
sinds kort Melissa Bos actief. Wij zijn erg enthousiast over deze mooie
wijk en willen hem graag samen met u veilig en leefbaar houden.

overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent onderhoudt ook
contact met externe partners, zoals
de gemeente en maatschappelijke
organisaties.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen
over de veiligheid in uw buurt of wijk,
neem dan gerust contact op met uw
wijkagent.

Contact
Wij zijn per e-mail te bereiken:
luciel.scholten@politie.nl
melissa.bos@politie.nl
mirjam.lentelink@politie.nl



V.l.n.r.: Melissa, Luciël en Mirjam.

Wij hebben veel zin om te beginnen
aan onze werkzaamheden als wijken jeugdagenten. Als wijkagenten
zijn we zoveel mogelijk in de wijk te
vinden. We investeren volop in kennismaken met onze partners, jeugd
en bewoners. We willen graag aanspreekbaar zijn voor de jeugd en bewoners. Zij weten als geen ander wat
er speelt en leeft en zijn de ogen en
oren van de politie.
Luciël is naast wijkagent ook werkzaam bij het digitale Flex-team. Hij
houdt zich hierbij bezig met online
fraudezaken. Mirjam is naast wijkagente ook werkzaam bij de dierenpolitie en bezig met controles op dierenwelzijn.

Nieuws van WSV Zwolsewijk
We willen ook graag benadrukken
dat u als bewoners bij vragen over
jeugd, structurele problemen en wijk
gerelateerde vragen bij ons terecht
kunt. Wij vinden het belangrijk om
laagdrempelig en goed bereikbaar te
zijn. We zijn te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 44 (lokaal tarief)
en te volgen op Twitter en Instagram.
Als we niet aanwezig zijn kunt u ook
een bericht per e-mail voor ons achterlaten. Bel alleen voor spoedgevallen met 112.

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor
de totale politiezorg binnen zijn wijk.
Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als

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:
14 0570
www.deventer.nl/meldpunt

Zodra wij weer activiteiten mogen
organiseren, vermelden we dat op
de Facebookpagina van Speeltuin
Zwolsewijk.

Wijk- en Speeltuinvereniging
Zwolsewijk (De Tulp)
Albert Cuypstraat 11

BUURTNIEUWS
LIDMAATSCHAP
Wil je deze nieuwsbrief financieel
ondersteunen?
Word voor € 10 per jaar lid van
Bewonersvereniging Zandweerd
via: www.zandweerdnoord.nl/
contact/word-lid.

