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Nog een activiteit in de buurthuiskamer: Paashangers maken bij de Tamarinde

Bonte activiteiten in de

buurthuiskamer

Buurthuiskamer Zandweerd bestaat pas een half jaar maar het enthousiasme is groot. Twee ochtenden per week staan de
deuren open: op dinsdag in De Tulp en op donderdag in Tamarinde. Iedereen mag binnenlopen voor een kop koffie, thee,
een praatje en om – geheel vrijblijvend- mee te doen met de activiteiten die er zoal bedacht worden door enthousiaste
bewoners uit de wijk.
Natasja Meijer is de initiatiefneemster. “Het is
heel simpel: we creëren leuke activiteiten en
iedereen mag en kan meedoen, beperking of
niet.” Wat het oplevert? Veel enthousiasme en
nieuwe contacten in de buurt. En natuurlijk
twee gezellige ochtenden per week.
“Een mooi voorbeeld zijn de kerstbakjes afgelopen winter. We hadden een activiteit bedacht
waaraan ouders met hun kinderen samen konden meedoen: kerstbakjes maken. We hebben

gevraagd of iedereen twee bakjes wilde maken:
een voor zichzelf en een als cadeautje voor
iemand anders in de buurt. Deze zijn vervolgens
persoonlijk bezorgd. Dit heeft hele leuke contactmomenten tussen jong en oud opgeleverd.
Wat we verder belangrijk vinden is duurzaamheid. Het begon uit zuinigheid maar inmiddels
is het echt een sport geworden.”
Vanuit Wij Deventer is een budget toegekend,
voor faciliteiten en materialen, zoals een printer.

Dat wordt aangevuld door de buurthuiskamer
zelf. “Op zondag 14 juni organiseren we een
Zomermarkt. Alles wat we op dat moment
hebben gemaakt verkopen we daar. Wat het oplevert, stoppen we weer in nieuwe activiteiten in
de Buurthuiskamer Zandweerd. Zodat bijvoorbeeld de koffie en thee hier altijd gratis blijft.”
Misschien wel het meest waardevolle resultaat
is het verbindende karakter in de wijk. Dat
maakt de buurthuiskamer Zandweerd ook heel

geschikt voor groepsactiviteiten. “We kunnen
op aanvraag van alles organiseren: bloemschikken, mozaïeken, een kookworkshop, enz.
Eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een
high-tea.”
Ook zin om aan te schuiven, of benieuwd naar
de mogelijkheden? Van 10.30 uur tot 13.00 uur
staat de koffie klaar, op dinsdag in De Tulp en
op donderdag in Tamarinde. Vrijwilligers, eigen
initiatief en ideeën zijn ook altijd welkom!
Meer info op facebook: Buurthuiskamer
Zandweerd
Of mail naar buurthuiskamerzandweerd@
gmail.com

Een driegangendiner voor buurtbewoners
Iedere maandag eten buurtbewoners met elkaar bij WSV de IJssel.
De uitgangspunten? Vers en gezond. En verder is het vooral een heel
gezellig eetgebeuren.

Iedere maandag koken vrijwilligers een driegangendiner voor buurtbewoners

Een paar actieve vrijwilligers uit de wijk,
Harry en Natasja, hebben samen met Raster
dit initiatief uitgewerkt en opgezet. Het
eetcafé voor buren draait op vrijwilligers
en er is ook veel medewerking vanuit WSV
de IJssel. “Het idee is om mensen aan de
eettafel met elkaar in contact te brengen en
op die manier de onderlinge betrokkenheid
te vergroten. Voor 4 euro staat hier een
driegangendiner voor je neus. Het menu
is afhankelijk van wat het seizoen brengt,
maar is altijd vers en gezond. De groenten
komen vers van het land, van zorgboerderij
de Heihoeve.” Wat het Eten met de buren
ook onderscheidt is dat er elke week ook een
vraagbaak aanwezig is vanuit verschillende
organisaties. Een formule om óók kwetsbare

groepen uit de samenleving te laten mee doen
en bovendien meer vertrouwd te laten zijn
met hun eigen woonomgeving.
“Het koken was in de keuken van Tamarinde,
maar met budget van WijDeventer hebben we
een fornuis en materialen kunnen aanschaffen.
Als dat eenmaal goed loopt willen we ook
avondactiviteiten gaan organiseren, zodat
mensen na het eten nog gezellig natafelen en
blijven hangen.”
Ook mee eten in de IJssel? Reserveer een
plekje aan tafel via etenmetdeburen@gmail.
com, uiterlijk op maandagmiddag 12 uur. Je
bent dan vanaf 17.30 uur van harte welkom.
Om 18 uur staat de maaltijd op tafel en rond
19.30 uur vertrekken de meeste gasten weer.

Met een

filmregisseur de wijk in

Zomaar een

Marianne Stanlein is als bewoonster en initiatiefneemster betrokken bij een bijzonder mooi project in de wijk: zij ging
op pad met filmregisseur Olaf Westra om de wijk en haar inwoners in beeld te brengen: jong en oud, rijp en groen. De
opzet: kort, krachtig en positief.
Het idee ontstond spontaan. “Ik was op
zoek naar een verbindende factor in de
wijk. Zo ontstond het idee voor een paar
themagerichte films in de wijk, waarbij
wijkbewoners elkaar interviewen. Ik wilde het
wel professioneel aanpakken en zo kwam ik in
contact met Olaf Westra. Dat klikte zo goed,
we zijn meteen samen aan de slag gegaan.
Per thema hebben we een script uitgewerkt,
bewoners ‘gecast’ en zijn de wijk ingegaan.”
Het doel van de films is om te laten zien
hoe makkelijk het kan zijn om iets voor en
met elkaar te doen. “Kleine dingen die je het
gevoel geven dat je thuis bent in de wijk waar
je woont. In die opzet zijn we goed geslaagd.
En wat zo leuk is: het filmen zelf in de wijk
heeft enorm veel los gemaakt. We hebben
een enorme berg informatie uit de wijk
opgehaald, waarbij een heleboel huis-tuin-enkeuken problemen zichtbaar werden die we
konden doorverwijzen naar hulpverlenende
instanties. Maar er is ook enorm veel plezier

Marianne en Olaf in gesprek met een bewoner

geweest tijdens de opnames. Er zijn dikke
vriendschappen ontstaan tussen mensen die
elkaar interviewden.”
Voor de vierde en vijfde film werd een
beroep gedaan op WijDeventer, die budget
beschikbaar stelde. In deze twee films zien
we hoe basisschoolkinderen en ouderen met
elkaar in gesprek gaan over het wonen in
de wijk en hoe succesvol het fenomeen ‘de
kookclub’ in de wijk is.
Alle vijf films zijn op you-tube
te vinden en de wens voor de
toekomst is om deze via een
gezamenlijke website in de
wijk te presenteren.

Plantweerd
groeit en bloeit

De

bloemetje

Een positieve actie in het Gerard ter Borchbuurtje op 26 november riep veel enthousiaste reacties
op. Bewoners konden een kaart indienen om een buurtgenoot, waarvan hij of zij vond dat die het
verdiende, een bos bloemen te geven. De redenen waren heel verschillend. ‘Omdat je altijd voor
mij klaar staat’ of ‘omdat ik altijd op je kan rekenen’ waren zo wat van de redenen die opgeschreven werden. WijDeventer en het sociaal team trokken hier samen op, en
willen graag in het voorjaar weer een positieve actie organiseren. Woont u in dit
buurtje, en heeft u wel ideeën? Laat het vooral weten! Mail of bel met Carolien
Harkema. U vindt haar contactgegevens achter op de krant.

Al 73 keer een

Buurteettafel

in Zandweerd Zuid

In november 2011 is in het gebouw van Speeltuin de Zandweerd de Buurteettafel van start gegaan: om de
week op donderdag koken vrijwilligers een lekkere maaltijd voor buurtbewoners die tegen kostprijs mee
kunnen eten. Gezellig, goedkoop en gezond. Annet Brummel heeft het idee destijds geïntroduceerd en is nog
steeds een van de vrijwilligers die zich inzet als kok en organisator.
“We hebben twee kookgroepjes, die elkaar afwisselen. Een
kookgroepje bestaat uit 3 of 4 mensen die ieder zo hun eigen
taken hebben: aardappelen schillen, groente snijden, tafel
dekken, koken, tussendoor afwassen, toetjes klaarmaken.
Het menu wordt meestal in overleg bedacht en één of
twee mensen doen de boodschappen. “We hebben voor
maximaal 20 gasten een plekje aan tafel. Meestal hebben
we rond de 15 gasten, soms iets meer, soms iets minder.
Er is een vast groepje mensen dat altijd komt, een
leuke mix van jong en oud. En we zien iedere keer
ook weer nieuwe gezichten. Er ontstaan aan of
door de Buurteettafel ook leuke nieuwe contacten
en initiatieven: één van de gasten geeft nu
yogalessen in het speeltuingebouw en iemand
die zonnepanelen aanlegt heeft ineens ook
allemaal opdrachten in de wijk.”
Helpende handen zijn altijd
welkom. “De keuken is niet

Vorig jaar hebben bewoners uit de omgeving van de Ruysdaelstraat de handen uit de mouwen
gestoken en met veel hulp uit allerlei hoeken een prachtige ecologische en educatieve
tuin ingericht. De tuin heeft de naam De Plantweerd gekregen. De tuin heeft natuurlijk
onderhoud nodig, en dit jaar, tijdens NL doet, stond er een schare vrijwilligers klaar om de tuin
voorjaarsklaar te maken.

groot of bijzonder, maar volstaat prima. Via WijDeventer is
het nodige kookgerei aangeschaft zoals serviesgoed en pannen.
Het is heel leuk om als vrijwilliger bezig te zijn in de keuken
en samen een maaltijd op tafel te zetten. Ook als je geen
keukenprins of prinses bent. Aardappels schillen of tafel dekken
kan iedereen toch? Wij starten op donderdagmiddag om 16.00
uur en gaan dan om ongeveer 20.15 uur weer naar huis want
alles moet wel weer netjes worden achtergelaten.”
De Buurteettafel is er iedere tweede en vierde donderdag van
de maand, in het speeltuingebouw aan de Van Reijdtstraat nr
10, van 18.00 uur tot ca 19.45 uur. Het is een leuke gelegenheid
om buurtgenoten te leren kennen. De maaltijd kost voor
volwassenen € 5 en voor kinderen t/m 10 jaar € 3. Leden van de
Speeltuinvereniging betalen € 4.
Aanmelden kan tot woensdagavond 18.00 uur via
eetmee@speeltuindezandweerd.nl

Op 11 en 12 maart is er hard gewerkt
Er is een aantal vaste vrijwilligers die bijna dagelijks in de tuin te vinden zijn. Het is fijn dat er
nu een flinke slag is geslagen, om het goed bij te kunnen houden.

Kaasfondue tijdens de buurteettafel bij speeltuin de Zandweerd
Vrijwilligers aan de slag tijdens NL doet

Henk van der Vlist

Onderlinge Hulp op zoek naar vrijwilligers

Vorig jaar maakte het project Onderlinge Hulp in Zandweerd Noord een vliegende
start. Het project, waarin vraag en aanbod van alledaagse zorg- en hulpbehoeften
samenkomen, blijkt een succes. Henk van der Vlist, zelf bewoner van Zandweerd Noord
en de initiatiefnemer van dit project, is momenteel intermediair tussen vraag en aanbod.
“Iedereen heeft wel eens hulp nodig bij het een of het ander. Soms heel praktisch, zoals
planten water geven tijdens afwezigheid, de hond uitlaten of een boodschap doen.
Soms heeft de vraag meer een sociaal karakter en zoekt men een stukje gezelschap. De
hulpvragen komen binnen en ik zoek daar een passend aanbod op. Zeker als je wat ouder
wordt en er alleen voor staat is het fijn als je even een beroep op iemand kunt doen.”
Dat er zoveel mensen gebruik maken van Onderlinge Hulp, betekent langzaam maar
zeker ook een uitbreiding richting Zandweerd Zuid. “Na een artikel in deze krant
afgelopen september, meldden zich spontaan drie vrijwilligers, en ook bij Raster

kwamen er nog eens drie binnen. Zodoende hadden we in korte tijd 6 nieuwe mensen,
waarvan vier in Zandweerd Zuid. Helaas heeft iemand zich ondertussen teruggetrokken
die samen met mij de kar wilde trekken. Dus zijn we nog hard op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger die dit wil oppakken zodat we ook kunnen uitbreiden naar
Zandweerd Zuid. ”

Doet u mee?
Wie iets wil vragen of juist wil aanbieden kan contact opnemen met Henk van der
Vlist, telefoonnummer: 06 19504607. Of een mail sturen naar onderlingehulp@
zandweerdnoord.nl
Maar ook als u zich wil inzetten voor de organisatie van Onderlinge Hulp, dan hoort hij
dat heel graag van u!

Statiegeldactie

bij AH groot succes

Dankzij de mogelijkheid die Albert Heijn aan het Zamenhofplein biedt en dankzij veel betrokken bewoners
hebben de vrijwilligers van ‘eten met de buren’ een mooi bedrag gekregen. AH heeft bij de statiegeldflessenhoek een bak staan. Hier kunnen mensen een statiegeldbon indoen. Nu eens niet voor een goed doel
ver weg, maar voor een buurtactiviteit. Dit keer heeft de activiteit ‘Eten met de buren’ (zie ook elders in de
krant) in het zonnetje gestaan. En de actie heeft maar liefst € 263,= opgeleverd, in slechts 2 maanden tijd.
De vrijwilligers danken allen hartelijk die hun bon hebben ingeleverd. De volgende activiteit is ook weer
een buurtactiviteit.
Woont u in Zandweerd, en kent u of organiseert u een mooi buurtproject? Neem dan contact op met
Carolien Harkema, om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Vrijwilligers en personeel AH bij de statiegeldbus.

Het

‘Als er professionele hulp nodig is dan komt die er!’

Sociale teams:

Sociaal Team Zandweerd

maatwerk voor bewoners
Sinds 1 januari heeft Deventer negen sociale teams. Teams die bestaan
uit professionals die vóór 2015 allemaal voor verschillende organisaties
werkten. Nu heeft elke buurt in Deventer zijn eigen aanspreekpunt: een
herkenbaar gezicht in uw straat.
Nicole Teuwsen is een van de teamleiders
sociale teams en het is onder meer haar taak
om de teams te begeleiden in hun nieuwe
manier van werken. ‘In de teams zit altijd
een opbouwwerker van Raster, een medewerker van MEE, een ouderenadviseur en
een maatschappelijk werker van De Kern.
Wisselend aangevuld met een buurtcoach,
een medewerker van de gemeente en een
wijkverpleegkundige. Elke buurt heeft zijn
‘eigen’ medewerker. Die leren de mensen in
de buurt snel kennen en omgekeerd de mensen de medewerker ook.’

een uitdaging ’, aldus Nicole. ‘Met de inzet
van de sociale teams in de buurten zijn we
dichtbij mensen en zoeken we samen naar
logische oplossingen zodat de bewoner zo
normaal mogelijk kan leven. We kunnen gemakkelijk even langs gaan bij iemand om te
zien hoe het gaat. Dat betekent dat we veel
flexibeler hulp kunnen inzetten. Dat is goedkoper, maar het is vooral goed voor mensen
zelf, want er wordt veel meer maatwerk
geboden. Als er professionele hulp nodig is
dan komt die er!’

Verantwoordelijkheid

De sociale teams en WijDeventer zijn nauw
met elkaar verbonden. Nicole: ‘Mensen kunnen ook bij het sociaal team terecht voor
ideeën om de leefbaarheid in de buurt te
vergroten. Ook hierbij hebben mensen vaak
wat ondersteuning nodig. Die bieden we dan
samen met WijDeventer. Kijk bijvoorbeeld
in Voorstad waar mensen die te maken hebben gehad met schuldhulpverlening andere
bewoners helpen met tips over hoe je kunt
voorkomen dat je in financiële problemen
raakt. Of het Vervoersmaatjesproject in
Borgele/Platvoet waar mensen af en toe een
medebewoner met de auto ergens heen brengen. Die ideeën kunnen bij het sociaal team
binnenkomen en samen met WijDeventer
kunnen bewoners er een gemeenschappelijke
dienst van maken. Die samenwerking is zó
waardevol, daar ben ik heel blij mee!’

Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten
bewoners meer zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Nicole is ervan overtuigd dat
dat – met inzet van de sociale teams – goed
haalbaar is. ‘Er zijn al veel informele groepen in Deventer die iets kunnen en willen
betekenen voor een ander. Wij willen die
groepen daarbij graag ondersteunen. Maar
lang niet alles hoeft altijd met professionele
hulp geregeld te worden. We zien nu al vaker dat het een mix wordt van professionele
ondersteuning, getrainde vrijwilligers én
van bewoners zelf.’

Kracht benutten
‘De medewerkers van de sociale teams kijken
niet alleen naar problemen van mensen maar
ook naar wat mensen wél kunnen: dat is

Veel

WijDeventer

Van links naar rechts: Petra de Vos, Simone Verschoor, Rob Ahuis, Mariëlle Veeren,
Daniëlle Rada, Peter Nijenhuis en Yvonne Krijt.

Het Sociaal Team is bereikbaar:
- tussen 9.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 14 0570
- buiten kantooruren kunt u bellen met Sensoor via telefoonnummer 0900 0767. Dit kost 5
cent per minuut)
- e-mail: zandweerd@socialeteamsdeventer.nl.

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 bij 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.

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.

plezier in het wijkteam

Het wijkteam van Zandweerd groeit langzaam maar zeker. Het is een enthousiaste groep van
mensen, uit diverse delen van de Zandweerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn aanvragen
van bewoners(groepen) die een activiteit willen, signalen uit straten en buurten, voorgenomen
bezuinigingen op budgetten die de wijk aangaan. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die besproken worden. De wijkmanager bereidt de vergaderingen voor en zit deze ook
voor. Daarnaast is de wijkwethouder aanwezig, Frits Rorink. En drie keer per jaar schuiven
ook raadsleden aan. Zo is er ook een rechtstreekse verbinding met de politiek.
Heeft u belangstelling? Neem contact op met Carolien Harkema.
Op de foto staan v.l.n.r.: Carolien Harkema (wijkmanager), Esther den Ouden, Yolanda
Damstra, Nico Biesbrouck, Els Bakker, Andrea Wolters en Anneke Bron

Colofon
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Frits Rorink, 693219

Tekst Katja Hogenes
Foto’s WijDeventer, Auke Pluim
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer

Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 5.935

Jongerenwerker Melvin Dijkema, 06

Senior toezichthouder Mehmet Celep,

42635108, m.dijkema@rastergroep.nl

14 0570, m.celep@deventer.nl

Kijk voor meer informatie over
WijDeventer op www.wijdeventer.nl.

ZANDWEERD

