Een idee?

Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies
hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met
je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat
financiële ondersteuning nodig om ermee aan de slag te gaan.
Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen
voor elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil je iets
doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven een stukje
aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen manier en
passend bij je straat of buurt?
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Karin Sluiter, wijkmanager
tel.: 06 23760361
email: km.sluiter@deventer.nl			

www.wijdeventer.nl

Bewoners Zandweerd gaan
samen kunstwerk maken

De straatnaam
op uw bord

Over de Anthony van Dyckstraat

De Stichting Buurthuiskamer gaat verhuizen!
Ze gaan van de Albert Cuypstraat naar
Zwolseweg 190.
Eind maart wordt de Buurthuiskamer
officieel geopend met een echt kunstwerk.
Aan dit kunstwerk kunnen alle bewoners
van Zandweerd een bijdrage leveren, in
samenwerking met Josien ten Dijk van Krasse
Fratsen.

Caro Pieck en Willemien Holterman, twee
enthousiaste en creatieve buurtbewoners,
hebben elkaar gevonden in het schrijven
van artikelen over de betekenis van de
straatnamen in Zandweerd: wie is toch de
mens achter de naam van onze straat? Zij
gingen op zoek en door een stukje te schrijven
hopen ze de persoon een gezicht te geven.

Bij het kopen van mijn huis, heb ik Anthony
van Dyck (kunstschilder/graveur) een beetje
mee laten beslissen, door eerst te zoeken
wie deze man was en wat hij heeft gemaakt.
Het is mijn adres geworden, een straat in de
Zandweerd.

Binnenkort zijn de blogs te lezen op
www.wijdeventer.nl en de facebookpagina
van Karin Sluiter, wijkmanager Zandweerd.
Hierbij alvast een voorproefje van dit
leuke initiatief.

Thuis beginnen
Je kunt nu al thuis beginnen. Verzamel
plastic flessen, haal het etiket eraf, maak ze
schoon en ga aan de slag! Je kunt de fles
beschilderen maar je kunt er ook wat indoen.
Bijvoorbeeld een tekening, een foto, een haakof breiwerkje of een gevonden voorwerp.
Maar wat schilder, teken, brei, of fotografeer
je? Het moet iets te maken hebben met de
Zandweerd: jouw straat, jouw huis, de boom
voor je huis, de fiets of auto waarmee je
rijdt, de winkel, de boodschappen en meer!
Wat vind je mooi of wat zou je anders willen
zien? Als uitgangspunt kun je jouw gedachte,
fantasie en/of droom gebruiken.

(foto: Wikipedia)

Sociaal team Zandweerd verhuist per 1 april
naar Buurtcentrum “Bij de Halte”, Zwolseweg
190. Elke maandag hebben we spreekuur van
11.00 tot 12.00 uur. We starten hiermee op
maandag 9 april. U bent van harte welkom!
Wilt u meer info? Bel naar 140570 of mail naar
zandweerd@socialeteamsdeventer.nl

Inleveren
De flessen kunnen vanaf begin maart
ingeleverd worden bij de Stichting
Buurthuiskamer, Zwolseweg 190. Het is nog
een verrassing wat we met de plastic flessen
gaan doen!

Groot nieuws: Zandweerd krijgt buurtcentrum
Op 6 februari krijgen de medewerkers en vrijwilligers van ‘Bij de halte’ de sleutel van ruim
1.500 m2 aan mogelijkheden. Zij gaan dan zelf nog enkele weken aan de slag om te zorgen
dat u vanaf 5 maart van harte welkom bent in het nieuwe buurtcentrum in voormalig Corel
aan de Zwolseweg. De officiële opening zal later plaatsvinden.
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer (postzegel
niet nodig). Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen of je direct aan de slag kunt of dat je
iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

Wat en wie kunt u straks vinden in het buurtcentrum?
Stichting ‘Buurthuiskamer
De Zandweerd’
Heeft u als buur een idee, of mist u wat in de
wijk? Wees welkom in onze buurthuiskamer
en onder het genot van een bakkie maken wij
graag kennis. De buurthuiskamer bestaat uit een
huiskamer en woonkeuken XXL. De koffie staat
altijd klaar en er gaan verschillende activiteiten
plaatsvinden. De drijvende kracht achter de
buurthuiskamer is buurvrouw Natasja.

Huisvesting
Wij hebben 5 appartementen gerealiseerd die
zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en

27 jaar als opstart naar de reguliere woning
markt. Elk appartement beschikt over een
eigen woonkamer, slaapkamer, keuken en
sanitaire voorzieningen.

Daginvulling/arbeidsvaardigheden
Wij hebben een werkplaats weten
te realiseren waar wij daginvulling/
arbeidsvaardigheden aanbieden door middel
van dagbesteding en/of arbeidstraining.
Ook zijn er meerdere werkgebieden waar wij
ervaringen of werkzaamheden in aanbieden
voor zowel jongeren van 16 tot volwassenen
van 67 jaar.

Verkoop
Alles is te koop in onze ‘Buurthuiskamer’.
Zowel de meubels als bijvoorbeeld het
schilderij aan de muur gemaakt door uw
buurman, is te koop. Heeft u een specifieke
vraag voor een product, wandel gerust eens
binnen om de mogelijkheden te bespreken.

vóór, dóór en mét bewoners.

van Anthony van Dyck zie je deze koning
op zijn paard afgebeeld. Maar vooral werd
hij gevraagd portretten van belangrijke
mensen met prachtige stoffen en kleding
te schilderen. Hij werd bekend om het
gebruik van warme kleuren en zijn zachte
penseelvoering. Zijn stijl diende als voorbeeld
voor de Italiaanse, Nederlandse, Franse
en Engelse portretkunst. Ook als tekenaar
en graveur muntte Van Dyck uit, maar
meestal diende deze als voorstudie voor zijn
schilderijen.’
Als ik op internet zoek naar Anthony van Dyck,
zie ik portretten van een mooie man, met
lang golvend haar en heldere ogen. Ik zou nog
graag met hem een kopje koffie drinken en
over zijn werk een gesprekje aangaan. Dat kan
niet meer, maar het is leuk te weten wie deze
schilder was waar mijn straat naar is genoemd.

Beste bewoner,
In deze krant vertellen wij u weer van alles over de Zandweerd.
Over de mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de
onderlinge hulp in de wijk vergroten. Dit kan op veel verschillende
manieren. Allemaal vóór, dóór en mét bewoners. Dat is
WijDeventer!
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Nog even en dan komt het voorjaar er weer aan. Het voorjaar biedt
ook weer mogelijkheden om buiten meer te doen, in eigen tuin, op
het balkon of zoals sommige bewoners doen, het netjes houden van
de woonomgeving. Misschien ook het moment om samen met de
buren een buurtfeest te organiseren. Een leuke, informele manier
om je buren te leren kennen. U kunt altijd contact met
mij opnemen over de subsidiemogelijkheden. Andere
ideeën zijn natuurlijk ook welkom!
Vriendelijke groet,
Karin Sluiter, wijkmanager

Willemien Holterman

Zandweerd zoekt regenwaterambassadeurs
Het project Regenwaterambassadeurs heeft als doel om bewoners te ondersteunen bij het
‘klimaatklaar’ maken van hun huis en tuin. Dit project is geïnspireerd door het initiatief van de
werkgroep Afkoppelen de Worp. Denk aan het afkoppelen van het regenwater, zodat dit in je
tuin infiltreert en niet in het riool komt, of het groener maken van je buurt.
Zie: www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-van-regenwater.
In verschillende Deventer wijken
worden werkgroepen gevormd van
regenwaterambassadeurs. Ook Zandweerd
heeft al een groep bewoners die als
regenwaterambassadeur aan de slag gaan.
Een regenwaterambassadeur kan van
alles doen: zelf aan de slag gaan met een
voorbeeldtuin, medebewoners helpen, advies
geven of de communicatie rond het project
organiseren. De werkgroep Zandweerd is net
gestart en zoekt nog een aantal enthousiaste
mensen die de groep willen versterken. Heb
je interesse? Meld je dan bij Willem Seine van
Natuur en Milieu Overijssel
(mail: seine@natuurenmilieuoverijssel.nl).

Huur
Zowel onze buurthuiskamer als onze
woonkeuken XXL zijn te huur voor bedrijven
en buren. Daarnaast beschikken wij over 6
kantoren die voor zowel ‘flex’ als vast kantoor
te huren zijn. Wij verhuren tevens voor buren
en ondernemers ruimte om producten te
presenteren zodat deze ook vanuit ‘Bij de
halte’ verkocht kunnen worden.
Mocht u niet kunnen wachten tot onze deuren
open gaan met vragen en/of ideeën. Stuurt u
dan een mail naar welkom@bijdehalte.nl.

‘Anthony van Dyck was een Belgische
barok schilder. Geboren in Antwerpen op
22 maart 1599 en gestorven in Londen op
9 december 1641. Hij begon heel jong al
met schilderen en was lang een leerling van
de schilder Peter Paul Rubens. Hij maakte
toen veel portretschilderijen. Zoals veel van
zijn tijdsgenoten ging hij naar Italië om bij
Italiaanse schilders in de leer te gaan, o.a. bij
de schilder Titiaan. In 1627 ging hij terug naar
Antwerpen, waar hij veel opdrachten kreeg
en door aartshertogin Isabella van Brussel tot
hofschilder werd benoemd.
In 1632 ging hij naar Engeland. Daar werd hij
hofschilder van Karel 1. Door hem werd hij in
de adelstand verheven. Op veel schilderijen

WijDeventer,

Wij zien u graag! Een hartelijke groet,
Natasja, Francis, Maaike en Ilona.

ZANDWEERD

Ontmoet elkaar tijdens

Voor wie is de Voedselbank
voor Dieren Zandweerd?
De voedselbank voor dieren Zandweerd is een
initiatief om dieren in de wijk Zandweerd niet
de dupe te laten worden van de financiële
situatie van hun baasje. Gezinnen die leven op
of onder bijstandsniveau kunnen hun dieren
niet bieden wat ze verdienen. Zelfs niet wat
ze primair nodig hebben. ‘Dan moeten ze
maar geen dieren nemen’ is een opmerking
waar de baasjes niets mee kunnen en ook
door gekwetst worden. De dieren zijn meestal
aangeschaft in een periode dat mensen er
financieel beter voor stonden.

Hoe komt u in aanmerking?

In samenwerking met:

Mede mogelijk gemaakt door:

Wilt u gebruik maken van de
Dierenvoedselbank Zandweerd?
Meldt u dan aan bij het Sociaal Team
(zandweerd@socialeteamsdeventer.nl). Zij
beoordelen of u in aanmerking komt. Heeft
u voor een langere periode hulp nodig, dan
zal het Sociaal Team dit iedere 3 maanden
beoordelen. Voor het voer betaalt u overigens
een kleine vergoeding. Hiervoor krijgt u voer
waarin alle voedingsstoffen zitten die uw dier
nodig heeft.

een straatfeest!

Ieder jaar weer wordt in de Zandweerd een groot aantal straat- of buurtfeesten
georganiseerd. Hieronder het verslag van de Perzikstraat, waar ze afgelopen zomer voor
het eerst sinds jaren een straatfeest organiseerden. Wie weet inspireert het om ook een
feestje in de straat of buurt te organiseren.

De Plantweerd zoekt:
liefhebbers van tuinieren!

Het was reuzegezellig, het weer was prima, de sfeer uitstekend
en er klonk vrolijke muziek. Bewoners van de Perzikstraat hielden
zaterdag 26 augustus hun straatfeest. De straat was voor de
gelegenheid voor verkeer afgezet. Kinderen konden zich vermaken
op een groot springkussen. De bewoners hadden tafels en stoelen
op straat gezet en namen van huis lekker eten en drinken mee.
Veel daarvan was zelfgemaakt. Omdat er ook nieuwe bewoners
aanschoven, was het feest ook een uitstekende gelegenheid kennis
te maken en contacten te leggen. ‘Voor herhaling vatbaar’ was de
overheersende mening na afloop dan ook. Een aantal bewoners had
net hun woning van een nieuw likje verf voorzien, hierdoor zag de
straat er extra verzorgd uit. Natuurlijk was het feest mede mogelijk
dankzij een bijdrage van WijDeventer.

Aan de Buurthuiskamer Zandweerd is
subsidie toegezegd voor de aanschaf van een
brommobiel.
Deze auto kan ingezet worden voor allerlei
activiteiten in de wijk. Te denken valt aan
het ophalen van dierenvoeding voor de
voedselbank voor dieren en het ophalen
van bewoners die niet mobiel zijn maar wel
graag een kop koffie willen drinken in de
Buurthuiskamer. Maar de brommobiel
is voor veel meer zaken in te zetten
en zal ongetwijfeld veel goede
diensten verlenen in de wijk. De
Buurthuiskamer hoopt begin maart
een brommobiel te hebben aangeschaft.

App meldpunt openbare ruimte
Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het
niet? Of is uw omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden aan het
Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente en zo helpen Deventer schoon,
heel en veilig te houden. Dat kan via website www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.
Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U
downloadt deze gratis op uw smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple).
Zoek op ‘Gemeente Deventer’. De app met het blauwe logo is de officiële app van de gemeente.

Historische wandeling in de Zandweerd

Kerstfeest Gerard ter Borchplein en omgeving
Wijkmanager
Karin Sluiter,
693618, 06 23760361,
km.sluiter@deventer.nl
Wijkwethouder
Frits Rorink,
693209

Wil jij ook een straatfeest organiseren en heb je vragen
over een mogelijke financiële bijdrage? Kijk dan op www.
wijdeventer.nl of neem contact op met Karin Sluiter,
wijkmanager Zandweerd, tel. 06 23 76 03 61.

WijDeventer campagne

Nieuwe buurtinitiatieven onderweg!
Namens de Bewonersvereniging Zandweerd
heeft een aantal bewoners subsidie
aangevraagd voor de aanleg van een extra
trap op de dijk. Aan het eind van de Van
Vlotenlaan (bij de Rembrandtkade) gaan
veel buurtbewoners al wandelend de dijk
af richting de IJssel. Om dit makkelijker te
maken, heeft het wijkteam ingestemd met
de aanleg van een extra trap. Het project
zit momenteel in de vergunningfase. Mocht
dat allemaal goed verlopen, dan hopen de
bewoners dat de IJssel in de zomer bereikbaar
is via deze nieuwe trap.

Ook in 2017 zijn er weer veel bewoners geweest die elkaar ontmoet hebben. Hieronder een greep uit de
activiteiten die hebben plaatsgevonden in de Zandweerd in 2017. Ik nodig jou uit om ook in 2018 mooie
activiteiten te organiseren voor je straat, buurt of wijk en ik ontvang daar graag de foto’s van!

Feest Perzikstraat

Het voorjaar staat weer voor de deur. Dat betekent dat de bloemen en planten weer
tevoorschijn komen! De werkgroep Plantweerd (Ruysdaelstraat) is op zoek naar liefhebbers van
tuinieren. Je hoeft geen pro te zijn als je het maar fijn vindt een paar uurtjes per maand of per
week de Plantweerd netjes te houden zodat vele buurtbewoners kunnen genieten van
dit mooie park. Heb je interesse: neem dan contact op met Yolanda Damstra,
mail: ben.damstra@telfort.nl of bel: 06 30100332.

Het wijkteam Zandweerd heeft eind 2017
nog twee buurtinitiatieven ondersteund
met subsidie.

Terugblik 2017

Opening beweegplein Cees Wilkeshuisschool
Jongerenwerker
Melvin Dijkema,
06 42635108,
m.dijkema@rastergroep.nl

Lentefeest Rembrandtkade

Sociaal team Zandweerd,
14 0570,
zandweerd@socialeteamsdeventer.nl

Afgelopen najaar was het zover: de tweejaarlijkse WijDeventer campagne. Alle medewerkers
van het Sociaal Team Zandweerd zijn, veelal samen met de wijkmanager, de wijk ingegaan
om te ontmoeten en te verbinden. Op veel plekken was het Sociaal Team present om met
buurtbewoners in gesprek te gaan over wat er leeft en speelt in hun buurt. Er zijn weer mooie
nieuwe bewonersinitiatieven ontstaan waarmee bewoners samen met het Sociaal Team nu
volop aan de slag zijn gegaan.

Samen rijk in de wijk.

Kinderwerker
Cyril Patimah,
06 12094008,
c.patimah@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Daniël Ruiter,
14 0570,
d.ruiter@deventer.nl

Optreden Carportfestival

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDevente. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
V.l.n.r. Sociaal Team-leden Daniëlle Rada, Sabahat
Kinaci, Mariëlle Veeren en Simone Verschoor tijdens
de Burendag

Bewoners appartementen Zandweersweg en
leerlingen Cees Wilkeshuisschool ontmoeten elkaar

Zwerfvuilactie

Burendag Zandweerd 2017
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