WijDeventer,

Een idee?

Zandweerd op zoek naar
enthousiaste kinderen en
jongeren

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

Naam:

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
In deze krant leest u over de mooie bewonersinitiatieven in
Zandweerd die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk
vergroten. Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal vóór,
dóór en met bewoners. Dat is WijDeventer!

Het wijkteam Zandweerd heeft Raster
Welzijn groen licht gegeven een kinder- en
jongerenwijkteam op te richten.

Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid, sociale contacten of
onderlinge hulp in uw straat of buurt te vergroten en waarmee u
zelf aan de slag wilt? Neem contact met ons op. Wij denken graag
met u mee!

Als wijkteamlid maak je veel lol en plezier
met elkaar maar daarnaast leer je ook nog
eens hoe het is om je in te zetten voor je
wijk, je leert vergaderen en je leert bewust
om te gaan met geld. De jongerenwijkteamleden krijgen tevens de mogelijkheid om de
training Young Leaders te volgen.
Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt
kinderen en jongeren te ondersteunen in het
organiseren van activiteiten in de wijk? Wil
je meer weten over de rol van kinderwijkteamlid of jongerenwijkteamlid? Neem dan
contact op met:

Een heel fijn voorjaar gewenst!
Periodieke uitgave
WijDeventer
april 2017

Vriendelijke groet,
Karin Sluiter, wijkmanager

Jongerenwijkteam 12-18 jaar:
Melvin Dijkema, m.dijkema@rastergroep.nl
of 06 42635108
Kidswijkteam 11-12 jaar (groep 7 en 8):
Cyril Patimah, c.patimah@rastergroep.nl
of 06 12094008.

Deventer schoon,
dat wil je toch gewoon?

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.

•
•
•
•
•

Erger jij je ook wel eens aan rommel op straat of in het park?
Maak jij je ook zorgen over de plastic soep in de oceanen?
Wil je ook dat de vuurwerkresten met Oud-en-Nieuw snel verdwijnen?
Heb je ideeën over een schonere, opgeruimde buurt?
Maar heb je eigenlijk geen idee hoe je dat moet aanpakken?

De Deventer Schoon Familie kan je daarbij helpen! Samen met de Deventer Schoon Familie kun
je acties organiseren en zo de leefbaarheid in je buurt vergroten. Samen maken we Deventer en
omgeving nog mooier dan het al is.
Meer weten?
Bel naar 0570 622210 of neem een kijkje op www.deventerschoonfamilie.nl.

ZANDWEERD

Burendag

Buurthuiskamer

Bewonersvereniging Zandweerd, WSV De
Zandweerd en WSV de IJssel hebben nauw
samengewerkt in de voorbereidingen voor
Burendag op zaterdag 24 september 2016.
Dit heeft geresulteerd in een prachtige dag
vol met activiteiten voor zowel jong als oud.
‘Door onze krachten te bundelen hebben we
meer voor elkaar gekregen voor de buurt. Zo
hebben we diverse ondernemers en organisaties die in onze wijk actief zijn benaderd
om een bijdrage te leveren of een optreden
te verzorgen. Qua activiteiten werd er een
speurtocht uitgezet op beide locaties en reed
er een paardentram tussen WSV de IJssel en
WSV De Zandweerd. Zo werden de bewoners
in de gelegenheid gesteld om op een ludieke
manier door de wijk te rijden en Burendag op
beide locaties te beleven. Ook Clown Miepie
heeft beide locaties bezocht en de kinderen
vonden haar geweldig.
Op een laagdrempelige manier hebben
we Burendag tevens aangegrepen om te

luisteren naar wat er onder buurtbewoners in de wijk speelt. Met deze tips is de
Bewonersvereniging Zandweerd aan de
slag gegaan om de leefbaarheid in de wijk
verder te verbeteren. Ook buiten Burendag
om werken we samen en we hopen dat in de
toekomst verder te intensiveren.’

Op 10 november jl.
heeft de buurthuiskamer Zandweerd de
eerste prijs gewonnen in de categorie
Buurtinitiatief 2016
tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersavond.
Een mooie opsteker
voor de vrijwilligers
die wekelijks vele
uren investeren in het
organiseren van allerlei activiteiten voor
buurtbewoners.

De Buurthuiskamer Zandweerd is een levendige plek om mensen uit de buurt te ontmoeten. Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 staat de deur bij Speeltuin
de Tulp open. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt aanschuiven. Activiteiten worden aangekondigd op: https://www.facebook.com/Zandweerd.
Buurthuiskamer/?fref=ts. Je bent van harte welkom om langs te komen!
Een greep uit de activiteiten van de afgelopen tijd:

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.

Wijkmanager
Karin Sluiter,
693618, 06 23760361,
km.sluiter@deventer.nl
Wijkwethouder
Frits Rorink,
693209

Beweegplein voor
Cees Wilkeshuisschool
De Cees Wilkeshuisschool heeft een nieuw schoolprofiel: de Cees Wilkeshuisschool ….. een
school waar beweging in zit. Een van de eerste zaken die de school wil aanpakken is het schoolplein, er wordt een ‘beweegplein’ van gemaakt. Leerlingen uit de leerlingenraad en ouders
hadden zitting in een actieteam en zij hebben een nieuw beweegplein ontwikkeld.
Geld is ingezameld door het houden van een lopathon met alle kinderen van de school. Zo
werkten de kinderen fysiek zelf mee om hun plan te kunnen realiseren. De lopathon was met
een opbrengst van € 6.000,-- een geweldige actie. Verder werd meegedaan aan verschillende
acties. Om de laatste eindjes aan elkaar te knopen, heeft hat actieteam een aanvraag gedaan bij
het wijkteam Zandweerd van WijDeventer. Ook nu bestond de delegatie van school uit leerlingen (Kyra en Gavin), ouders en leerkrachten. Ze hebben tot hun vreugde de toezegging van het
resterende bedrag gekregen. In de week van 1 t/m 5 mei 2017 wordt al een deel van het plan
uitgevoerd. Het beweegplein zal een aanvulling zijn voor de wijk, omdat er dagelijks onder- en
na schooltijd veel kinderen op het beweegplein kunnen bewegen en…dat is gezond. Voor meer
informatie: www.wilkeshuisschool (bij de blog van 2 februari jl).

App meldpunt openbare ruimte

Jongerenwerker
Melvin Dijkema,
06 42635108,
m.dijkema@rastergroep.nl

Samen rijk eten
Zandweerd
Samen rijk in de wijk

Zijspantocht voor de
liefhebbers tijdens de
nationale burendag
bij speeltuin de Tulp

Samen eten: in
samenwerking met
Stichting Philadelphia
en buurtgenoten

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

Halloweentocht

Creatieve workshops

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDevente. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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