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Salto’s, koprollen en dans
3
in de Scheg

Ongeloof...

Wat kan een tweet van
een Bn’er aanrichten?

Het had een memorabele dag moeten worden in het IJsseldeltastadion. De IJsselderby in en tegen Zwolle
werd al geruime tijd niet meer geworden, maar Eagles kende een goede voorbereiding. PEC speelde de
laatste weken juist moeizaam. Dit moest het moment worden, de strijd om de IJssel moest ook in Zwolle
uitdraaien op winst voor de Deventenaren, maar het liep anders. Lees verder op pagina 6.
Foto: Johan Wolff

zie adv. op pagina 2

BEL ONS

voor een
scherpe offerte!
0570-628597
06-53373124

- Keukens / badkamers
- Installatiewerk
- Keukenapparatuur
vervanging
(alles inclusief plaatsing)

0570-628597 - www.wvanewijk.nl

01_vp.indd 1

Pagina 15, 16, 17 & 18

GLAS Groep
Groe
Dé specialist in
alle beglazingen

9

BEL ONS
voor een
vrijblijvende
offerte

o.a. isolatieglas, HR++
hardglazen deuren
ﬁguurglas en spiegels
www.glas-groep.nl
0570 - 63 17 17

17-03-14 15:20

Salland Centraal_wk12 - Base Edition.indd 2

17-03-14 11:36

3

Deventercentraal

Waarschuwingsbord leidt tot verwarring

Alcohol mag wél op het grasveld naast de spoorbrug
Afgelopen week viel ons een bord op dat langs de IJssel stond. Aan
de straat Onder de Linden, in het verlengde van de Welle maar dan
meer richting de spoorbrug, stond aangegeven dat het verboden was
om op de weg of het gras alcoholhoudende drank te nuttigen of in
aangebroken ‘verpakking’ bij je te hebben.
Nu is het grasveld dat naast de
spoorbrug ligt dé plek voor jongeren om van het heerlijk weer te

genieten. Een drankje wordt daarbij niet gemeden. Maar volgens het
bordje mag dat dus helemaal niet.

Voor ons de reden om eens even
navraag te doen bij de gemeente.
En wat blijkt: Het bordje hoort
daar helemaal niet te staan.
In het verleden was het zo dat je
nergens in de stad in het openbaar alcohol mocht drinken. Maar
dat oude beleid is inmiddels veranderd. Het college heeft in haar

Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) een gebied aangewezen waar
je alcoholhoudende drank mag
nuttigen of aangebroken flessen,
blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij je mag hebben. Op het kaartje in het fotoalbum is met groen aangegeven waar
je dit niet mag.

Onder de Linden valt dus juist precies buiten deze zone, wat bekent
dat je je niet druk hoeft te maken
om een boete wanneer je in het
gras naast de spoorbrug een biertje
of wijntje drinkt. Zolang het met
mate is.
De gemeente heeft aangegeven het
bordje te zullen verwijderen.

Spectaculaire jaarlijkse uitvoering SVOD

Salto’s, koprollen en dans in De Scheg

Onder het toeziend oog van honderden ouders, opa’s, oma’s,
vrienden en kennissen gaven alle leden van SVOD zaterdag een
geweldige show weg. De Scheg stond de hele dag in het teken van
de jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekvereniging. De 1300
leden maakten er met gevarieerde disciplines een waar spektakel
van.
De dag werd opgedeeld in vier delen, met ieder een ander programma. Om 11.00 uur startte het eerste deel en tegen 22.15 uur werd
de feestelijke dag afgesloten. “We
hebben de dagdelen zo ingedeeld
dat je iedere keer een dwarsdoorsnede van onze vereniging te zien
kreeg”, vertelt verenigingsmanager Gerdy Pusceddu. Wie dus vier
keer een kaartje kocht, zag nooit
hetzelfde, maar altijd SVOD.

vlekkeloos te laten verlopen. Ook
de make-up, kleding en muziek
wordt door hen verzorgd. “We

hebben een vaste kern met vrijwilligers, en voor een uitvoering
als deze willen vaak al snel een
hoop mensen helpen. Dat is geweldig”, stelt Pusceddu. “Het zijn
vaak ouders, maar ook oud-leden
die vroeger lid waren van de vereniging.”
De uitvoering is extra speciaal
voor de recreatiegroepen. Zij krij-

gen namelijk niet vaak een podium om hun kunsten te vertonen.

leuk. Dat geldt natuurlijk ook
voor de ouders en familie.”

“De kinderen konden nu echt ergens naartoe werken. Dat is naast
het bewegen en het plezier in het
bewegen ook heel belangrijk”,
meent Pusceddu. “Je zag het ook
aan de koppies. Ze vonden het
allemaal hartstikke spannend en

Naar de voorstelling werd maandenlang toegewerkt en dat was
het volgens de verengingsmanager
volkomen waard. “Als je die blije
gezichten na afloop ziet en de trotse ouders, dan weet je waar je het
voor doet.”

Van turnen tot dans, van gymnastiek tot freerunning en van special
dance tot ritmisch gymnastiek:
het kwam allemaal voorbij. De
allerkleinsten balanceerden koelbloedig over de balk en maakten de ene koprol na de andere.
De ‘grotere’ gymnasten gooiden
er moeiteloos een paar salto’s uit
op de trampoline en toonde hun
behendigheid op de brug aan het
publiek op de bomvolle tribunes.
De jaarlijkse uitvoering van SVOD
is inmiddels alweer meer dan
honderd keer georganiseerd. Bij
die organisatie komt natuurlijk
een hoop kijken en daar zijn mensen voor nodig. Zo’n honderd vrijwilligers staken de handen uit de
mouwen om de zaal om te toveren
tot een theater en de uitvoering
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Elke week is er wel een item op Deventer Centraal, de site dat de
tongen los maakt en waarbij onder de lezers een kleine of flinke
discussie ontstaat. Op pagina 5 lichten we telkens zo’n artikel uit.

de MeNING VAN deVeNter

Vriendin BN’er geweigerd op terras om ‘looks’

Poll: Go Ahead
Eagles blijft in de
Eredivisie

Met een vijftiende plek staat Kowet nog slechts één plekje boven
de streep van de nacompetitie.
De Deventenaren hadden afgelopen weekend drie hele belangrijke punten kunnen pakken, maar
dat was teveel gevraagd.
Reden voor ons om hier de wekelijkse stelling aan te hangen. De
stelling van deze week op onze
website luidt: ‘Go Ahead Eagles
blijft in de Eredivisie’.
De ploeg van Foeke Booy heeft momenteel alleen nog RKC, NEC en
Roda JC onder zich staan. Alleen
NEC wist dit weekend een puntje
te sprokkelen. Het staat dicht op
elkaar in de onderste regionen van
de Eredivisie. En dat maakt dat bij
een zege de rood-gelen zo weer vijf
plaatsen kunnen opschuiven.
Go Ahead Eagles staat nu met 31
punten uit 28 wedstrijden op de
vijftiende plaats. RKC heeft vier
punten minder en NEC staat op 26
punten. Roda JC is de hekkensluiter met een puntentotaal van 25.
Met nog zes wedstrijden voor de
boeg is dus nog niets zeker.

BN’er Geraldine Kemper is op z’n zachtst gezegd lichtelijk geïrriteerd
over het beleid bij het ‘Doedel café’ in Deventer. Toen zij daar maandagmiddag met haar vriendin op het terras wou gaan zitten, werd
die vriendin geweigerd om haar “looks”, zoals Kemper het zelf op
Twitter vertelt.
In de reacties op het sociale medium werd er schande van gesproken, maar bij het café waren ze zich
van geen kwaad bewust. “Bij bijna
iedere horecagelegenheid gelden
kledingvoorschriften, ook bij ons.”
Wat de dame in kwestie nu precies aan had waarop ze werd geweigerd, is niet bekend. Het Doe-

del café geeft die informatie van
gasten niet prijs. Ook Geraldine
Kemper plaatste geen gedetailleerde omschrijving in haar tweet.
Ze meldde alleen: “Even reactie op
de vele die vragen hoe zij eruitziet.
Prachtig! Opvallend maar niet
provocerend. Heerlijk.” Wat dat
precies inhoudt, laat zich raden.
Wie het weet, mag het zeggen.

Ellen, you rock!!!

ARIE

Goed gehandeld door het café! Voorschriften zijn voorschriften.

Deventer Centraal, de site plaatst dagelijks politienieuws
in de rubriek 112. In de rubriek 112 Deze Week presenteren
we de meest opvallende en/of best gelezen berichten.
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Pure discriminatie, dat is het Gewoon, voorschriften My ass; Get-a Life!
Boycotten, dat bevooroordeelde Cafe de Doedel! Bah bah Bah.
HAROLD
Ik kan me heel goed voorstellen dat een uitbater een bepaalde regelgeving
hanteert met het oog op klederdracht. Als ik een restaurant had en een vrouw
zou in bikini een hapje komen eten, zou ik haar ook vriendelijk de deur (of de
weg naar het strand) wijzen.
NIKSAANDEHAND
Die meid is zich er ook niet van bewust dat ze hiermee het café flink
beschadigt.. Of misschien ook wel, maar dan is het een lage actie. Zoals
NIKSAANDEHAND al zei: weigering om kleding is best voor te stellen..
JEROM

RICK

112 deze week
Deventenaar probeert
kanon te stelen
Een 44-jarige Deventenaar is
donderdag aangehouden voor
de diefstal van een kanon. Hij
probeerde met een slijptol het
kanon, dat aan het Wellepad
langs de IJssel stond, los te maken. Dat het kanon bijna los was
werd echter opgemerkt door een
oplettende burger, die de politie
waarschuwde.
De agenten besloten te wachten
tot de dader zich weer zou laten
zien om het resterende stukje

Dus als mensen er op een bepaalde manier uitzien, dan kost dat klanten of
zo ? Zo van: nou dat meisje ziet er zo vreemd uit, die gaat vast mijn tasje
proberen te stelen. Ik snap het niet. Ook vreemd is dat wanneer je vraagt:
wat zijn de voorschriften dan, klinkt het steevast ‹eh, ja, die discussie ga ik
niet met u aan.›
ALEX

door te slijpen. Rond 05.15 uur
kwam de man met zijn slijptol aangelopen om de klus te klaren. Hij
werd hierop op heterdaad aangehouden en naar het bureau gebracht.
Tijdens het verhoor verklaarde de
man dat hij het kanon als verzamelobject weg had willen nemen.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Man weigert Brink te verlaten
na ruzie
Een 21-jarige man uit Deventer is
zaterdagochtendvroeg op de Brink

Maar Deventer oogt positief. Op de
sociale media kijken de supporters
hoopvol uit naar de komende wedstrijden. Go Ahead Eagles moet
en zal op het hoogste niveau van
Nederland actief blijven. En in
alle eerlijkheid moet ook gezegd
worden dat Eagles een aanwinst
is gebleken voor de Eredivisie.
Afgelopen week stond de stelling
op onze site in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen in Deventer. 87% van de stemmers op
onze poll gaf aan ook te gaan stemmen op 19 maart.

De uitslag
87%
13%
www.deventercentraal.nl

De meest opvallende en/of best gelezen berichten
uit de rubriek 112 op deventercentraal.nl!
aangehouden omdat hij weigerde te
vertrekken op vordering van de politie. Hem was na enkele opstootjes
onder uitgaanspubliek, waarbij de
politie bemiddelde, gevorderd te
vertrekken.

jongeren zorgden voor veel overlast. Zo was er veel geluidsoverlast
en werd er wildgeplast.

Toen hij daar na herhaald verzoek
geen gevolg aan gaf en agressief op
reageerde werd hij ingerekend. In
de loop van de nacht is hij na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem
wordt proces-verbaal opgemaakt.

PEC-fans bestormen
Eagles-café
Een groep van ongeveer vijftien
PEC Zwolle-supporters heeft zaterdagavond rond 23.30 uur de ruiten
van café de Borrelhoek aan de Molenstraat in Deventer ingegooid. In
het café was op dat moment slechts
een handjevol bezoekers.

Politie maakt einde aan feestje
De politie heeft zaterdagavond
rond 23.00 uur een einde gemaakt
aan een feestje aan de M. van Brielstraat in Diepenveen. De aanwezige

De Zwollenaren gooiden met onder andere fietsen de ruiten in van
het café waar de harde kern van
Go Ahead Eagles zich vaak verzamelt voor wedstrijden. De perso-

nen hadden tijdens de actie hun
gezichten afgeschermd. Naar de
vernielingen is een onderzoek
gestart.

Man met 137 km/u over
Deventerweg
Een 39-jarige man uit Rijssen
mocht zondag zijn rijbewijs inleveren nadat hij met hoge snelheid over de Deventerweg tussen Holten en Bathmen reed. De
man werd geklokt op 137 km/u,
maar zijn pieksnelheid op de
provinciale weg lag nog hoger.
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Eagles moet aan de bak na verlies IJsselderby
Eagles leed dus een zure nederlaag door
twee doelpunten in de extra tijd. Niet alleen zuur omdat dit de IJsselderby was,
maar ook omdat de streep weer dichterbij

is gekomen na het weekend. De laatste zes
wedstrijden moeten de Deventenaren dus
nog even flink aan de bak.

Twitter

Op Twitter ging het de hele week al over de moeder aller derby’s.
Na de wedstrijd ging het vooral over de discutabele beslissingen van
scheidsrechter Gözübüyük. Wij pikten er een aantal tussenuit:

Foto: Johan Wolff
Go Ahead Eagles verloor zondagmiddag de derby van aartsrivaal PEC Zwolle. In het
IJsseldeltastadion in Zwolle werd het 2-0. Drost en Fernandez scoorden namens de
thuisploeg. De beste kans van de wedstrijd kwam echter op naam van Jop van der
Linden, hij mistte een strafschop.
maar schoot matig in. Boer zat in de goede
PEC Zwolle was vooral de eerste helft de bete- hoek en wist de strafschop eenvoudig te keren.
re van de twee. De ploeg van trainer Ron Jans
kreeg een paar kansjes, maar wist de bal niet In de slotfase kreeg Go Ahead Eagles nog een
achter doelman Andersen te werken. Tot vlak aantal grote kansen op de gelijkmaker, vooral
voor rust. In de blessuretijd van de eerste helft in de blessuretijd. Zo hadden de bezoekers
zette Drost Zwolle op een 1-0 voorsprong. misschien nog wel een penalty moeten krijgen vanwege een handsbal en was doelman
Na rust kwam Go Ahead Eagles beter uit de Andersen dicht bij een doelpunt met een omkleedkamer. Goed was het nog steeds niet, haal.
maar de ploeg van trainer Foeke Booij creëer- Maar het was Fernandez die namens PEC de
de wel een aantal kansen. Na een overtreding wedstrijd besliste. Met een mooie actie liep
in het strafschopgebied op Antonia ontstond hij door de verdediging van de Deventenaren
de grootste kans van de wedstrijd. Van der om de bal vervolgens onder Andersen door
Linden mocht het vanaf elf meter proberen, te schieten.

Angst voor verdwijnen stadionmuur Kowet
Door: Sophie Schiphorst
Midden in de volksbuurt in Deventer aan de Vetkampstraat staat
een oud smeedijzeren hek met de tekst ‘Home of Football’. Dit
hek leidt je naar de wereld van de 112 jaar oude club; Go Ahead
Eagles. Een authentieke muur en poort vind je achter de Leo Halletribune en wil menig Kowet supporter graag bewaren, maar staan
de nieuwbouwplannen in de weg.
Het stadion de Adelaarshorst werd
in 1920 geopend, midden in een
woonwijk in Deventer. De sfeer
die er hangt komt met name door
de originaliteit die dit stadion nog
steeds uitstraalt. Menig stadion is
tegenwoordig multifunctioneel en
‘leeft’ niet alleen van het voetbal,
maar ook van winkels, horeca,
bedrijven, appartementen en nog
veel meer.
Nu Go Ahead Eagles weer in de
Eredivisie speelt, is ook zij gedwongen tot uitbreiding. Wie
mee wil in de top moet ook moderniseren.
Om de tribune uit te breiden,
moet je naar achteren bouwen.
“Vernieuwing van deze tribune
wordt gekoppeld aan de bouw van
een appartementengebouw langs

06_EAGELSsport.indd 16

en het laatste stukje authentieke
Adelaarshorst ook gaan afbreken
als alle tribunes aan de beurt zijn

geweest?”, vraagt een actievoerder
op de website van Stadionmuur.
nl zich af. Het project en de actie

zullen de eerst volgende thuiswedstrijd tegen NAC van start
gaan.

de zijde van de Vetkampstraat en
de realisatie van de fanshop, supportershome en kantoren op de
hoek met het entreeplein.” Aldus
een citaat uit het Masterplan. Dat
zal betekenen dat de poort en de
oude muur worden weggehaald.
Vernieuwingen van de tribune die
de poort en de authentieke muur
wel in stand houden, kosten teveel geld.
Er is een actie opgezet om het
stuk bij het supportersplein te
behouden en te restaureren. Op
Twitter, Facebook en de website
van Stadionmuur.nl kan men op
verschillende manieren participeren. “Ik zag een stukje uniek voetbalcultuur verloren gaan. Zouden ze dan alles af gaan breken,
het nieuwe hek weer weghalen,

17-03-14 15:01
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22 jaar Studio Perfect als tweede huiskamer

Deventer sportschool scoort op sociaal vlak

Het fitnesscentrum Studio Perfect bestaat op 21 maart alweer 22
jaar. Hoewel de markt in al die jaren behoorlijk veranderd is, heeft
het centrum aan de Ceintuurbaan 8a toch altijd iets bijzonders
gehouden. Voor de leden voelt Studio Perfect als een soort tweede
huiskamer waar het sociale aspect enorm belangrijk is. Dat klinkt
natuurlijk leuk, maar als je hoort dat een lid zelfs is getrouwd in
een van de fitnesszalen moet er toch iets heel speciaals zijn aan de
sportschool.
Studio Perfect is een echt Deventers bedrijf, het is geen grote keten.

Juist dat onderscheidt het fitnesscentrum van de rest. Je merkt het

ook als je binnenkomt; het personeel kent vrijwel iedereen bij
naam. “Ze zijn hier enorm gastvrij”,
zegt een van de leden, Joost Molenkamp. Hij sport al jaren samen
met zijn vrouw bij Studio Perfect.
“De contacten die we hier hebben
geven echt een wij-gevoel. Maar
ze zijn ook weer vrijblijvend; je zit
nergens aan vast.” De sfeer heeft er
voor gezorgd dat hij ondanks zijn

blessure toch blijft komen. “Daarnaast denkt het personeel ook heel
erg met je mee. Nu doe ik bijvoorbeeld Yoga omdat dat wél kan ondanks mijn blessure. Daar had ik
normaal gesproken nooit aan mee
gedaan.”
Dat Studio Perfect persoonlijk betrokken is en vol passie te werk
gaat, blijkt wel uit het bijzondere

verhaal van Berlinda Wagenaar. Zij
kwam in 1992 op krukken binnen en was medisch afgeschreven.
Ze zou binnen een paar jaar in een
rolstoel belanden. “Maar hier zagen
ze de mogelijkheden, niet de beperkingen. Ik trainde zeven dagen
per week onder begeleiding. Door
hun inzet loop ik nu nog terwijl ik
al twintig jaar in een rolstoel hoor
te zitten!” Berlinda kreeg zelfs een
baan bij het fitnesscentrum.
Bij Studio Perfect telt niet alleen het
sporten. Er worden ook verjaardagen gevierd, en zelfs een bruiloft.
Bert Jasper werd twee jaar geleden
in de echt verbonden in een fitnesszaal.
“Daar hadden we elkaar ontmoet
en het fitnesscentrum is vervolgens
een belangrijk deel van ons leven
geworden. Op sportief en sociaal
gebied. Ik woon hier bijna”, zegt
Bert. Wat hij zo fijn vindt aan Studio Perfect? “Je hebt hier alles wat
je hartje begeert en het is puur natuur, dus geen patsers. Ik voel me
hier echt thuis.”
Naast gezelligheid, biedt het fitnesscentrum ook kwaliteit. Studio
Perfect heeft het keurmerk Lerf
Totaal en gediplomeerde instructeurs. Dat levert in sommige gevallen een prijsverschil op met andere
fitnesscentra. Maar alleen naar de
prijs kijken, is volgens oprichters
Arthur Rijker en Patricia Fontana
onverstandig.
“Wij zien iemands lichaam als zijn
of haar kostbaarste bezit. Het verschil in prijs komt natuurlijk ergens
vandaan. Wij hebben bijvoorbeeld
veel en gecertificeerd personeel.
Dat kost uiteraard geld, maar het
verbetert de kwaliteit enorm.”
Studio Perfect heeft voor iedere
gast in ieder geval één doel: “Wat je
ook doet hier, je moet meer energie
krijgen dan dat het je gekost heeft
om hier te komen.”

Extra impuls voor sport in Deventer
Deventer krijgt de komende twee jaar extra geld van de provincie
Overijssel om sporten te stimuleren. Het geld wordt ingezet
voor sport voor mensen met een beperking, en voor meer sport
sportactiviteiten voor een breed publiek.

ningsspelen, schoolvoetbal, Eagles
Buurt League en om verenigingen
te ondersteunen bij het organiseren van nieuwe evenementen.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan
de gemeenteraad.

Sportcoach aangepast
sporten
Daarnaast krijgt de regio Deventer
van de provincie een subsidie van
in totaal € 39.000 (2014 en 2015)
om een impuls te geven aan sport

Eén Euro regeling
De provincie Overijssel heeft per

inwoner één euro beschikbaar
gesteld om breedtesport te stimuleren. Voor Deventer is dat
197.346,- voor twee jaar. Het
college stelt voor om dit bedrag
in te zetten voor onder meer Ko-

voor mensen met een beperking.
In Salland worden één of twee regionale sportcoach(es) aangesteld
om het sportaanbod en de sportdeelname van mensen met een beperking te vergroten.

Regionale aanpak
Het is vaak onmogelijk voor gemeenten om alle aangepaste takken van sport aan te bieden.

Daarom heeft Deventer, namens
13 Overijsselse gemeenten, bij de
provincie subsidie aangevraagd
voor een Regionale Sportcoach
Aangepast Sporten.
Door regionaal samen te werken,
willen de gemeenten zoveel mogelijk mensen met een beperking
laten sporten en bewegen en het
aanbod vergroten.

DeVolCo ’88 houdt Bedrijven Volleybal Toernooi
Speciaal voor bedrijven organiseert volleybalvereniging DeVolCo’88
voor de 27e keer het Bedrijven Volleybal Toernooi. Samen met
collega’s in teamverband eruit halen wat erin zit. Of het nu op
recreatief niveau is of in de recreatiepoule.
Vanwege het aantal deelnemers
in de afgelopen jaren zijn er ook
dit jaar weer vier avonden gereserveerd. Vanaf half mei zullen de
voorrondes plaatsvinden, waarna
de winnaars uit de verschillende

07_studio perfect.indd 1

poules het op 12 juni in sporthal
‘De Kroon’ in Schalkhaar tegen elkaar opnemen op de finaleavond.
De voorrondes zijn op 15 en 22
mei en 5 juni.
De inschrijvingen zijn geopend

voor zowel recreatieve teams als
prestatieteams uit Deventer en omgeving.
Je kunt als bedrijf, combinatie van
bedrijven of instellingen, met één
of meer teams inschrijven in verschillende categorieën. Als je op
een donderdag niet kunt spelen, of
als je juist op een bepaalde donderdagavond wilt spelen, zal hiermee

zoveel mogelijk rekening worden
gehouden. Vermeld dit wel duidelijk op het inschrijfformulier.
Je wordt ingedeeld in een poule,
waarvan op één donderdagavond
de poulewedstrijden worden afgewerkt. Vanuit de poule gaan enkel
winnaars door naar een finalepoule. Er wordt gespeeld volgens het
ralleypoint-systeem met sets tot en
met 25 punten.

Evenals vorige jaren wordt er onderscheid gemaakt in recreantenen prestatieteams. Hiertoe wordt
een indeling gemaakt in ‘heren recreatie’, ‘gemengd recreatie’ en ‘gemengd prestatie’
Het inschrijfgeld bedraagt voor
het hele toernooi veertig euro per
team. Voor meer informatie zie
www.devolco88.nl/bedrijven-volleybaltoernooi.
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PvdA en CDA hebben beste verkiezingsposter
De Partij van de Arbeid en het CDA hebben in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen de beste posters ingezet. Dat is althans
het oordeel van ontwerper Fokko van Gennep. Fokko analyseerde
de afgelopen week alle campagneposters van de politieke partijen
die meedingen om de zetels in Deventer. De PvdA en het CDA
scoorden beiden een keurige 8. GroenLinks was met een 5 als
eindscore de enige partij met een onvoldoende.

vragen ‘Wie?, Wat? En Waar?’. “Als
iemand in een flits een poster ziet
moeten deze zaken in ieder geval
goed leesbaar zijn en duidelijk opvallen. De rest van de poster dient
ter ondersteuning van deze drie
vragen”, aldus de ontwerper.

Fokko beoordeelde de verschillende posters vanuit zijn vakgebied. In het dagelijks leven runt hij

De PvdA en het CDA kwamen dus
het voordeligst uit de bus. “De PvdA
probeert in tekst en beeld een soci-

zijn eigen ontwerpbureau ‘FOKKO
ONTWERP’ in Deventer. Tijdens
de analyse lette hij vooral op de

aal betrokken partij te zijn die sterk
op Deventer gericht is. De poster
is duidelijk, dat is positief.” Toch
plaatste Fokko nog wel een kritische noot: “De poster is qua vormgeving een beetje oubollig door de
uitgestoken handen. Waarschijnlijk bewust om de oude normen en
waarden wat te accentueren.” Henk
Groothuis kwam volgens Fokko
op de poster van het CDA als een
echte leider naar voren. “Door de
goede fotografie en de duidelijke
boodschap is dit een mooie poster.
De tekst had iets groter gekund.”
Het vel van GroenLinks werd als
enige onvoldoende bevonden. “Er
staat alleen maar ‘GroenLinks’, verder niets. Geen boodschap, geen
naam, niets. Het is een enveloppe
zonder inhoud. Blijkbaar hadden
ze niets te melden”, oordeelt Fokko.

De stem van.nl
Fokko gaf overigens ook nog een
poster de maximale score. Het affiche van ‘De stem van.nl’ kreeg
een 10 van de kenner. Die 10 is
vooral een knipoog naar de andere
posters. “Na alle posters ben ik er
achter gekomen dat de meesten
heel weinig vertellen. Ik ben blij
dat deze veertiende poster erbij is
geplakt. Geen enkele poster heeft
me namelijk overtuigd om op de
betreffende partij te stemmen.
Grote behoefte dus bij mij om via
de stemwijzer uit te zoeken welke
partij mijn voorkeur heeft.”
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Voor de volgende verkiezingen ziet
Fokko een beter alternatief voor de
ouderwetse posters. “Wat mij betreft komter een één groot billboard
met de datum waarop gestemd kan
worden en een verwijzing naar de
stemwijzer. Onderaan kunnen dan
de logo’s van alle partijen geplaatst
worden.”
Om af te sluiten plaatste Fokko
nog een algemene opmerking: “Het
is vreemd dat in de periode waarin
heel veel te doen is over de gevelreclame van veel Deventer bedrijven, de politiek zich wel op deze
manier mag manifesteren. Bedrijven die hun brood hiermee verdienen staan nu terecht voor een bord
wat soms slechts tien centimeter te
groot is. Hoewel het los staat van
de verkiezingen, wilde ik dat toch
nog even kwijt.”

Eindklassement:

PvdA: 8
CDA: 8
Jij bent Deventer: 7,5
SP: 7
BIP: 6,5
ChristenUnie: 6,5
Deventer Belang: 6,5
Partij van de Rede: 6,5
DeventerNU: 6
D66: 6
VVD: 6
Gemeentebelang: 6
GroenLinks: 5
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De kracht van social media

Wat kan een tweet van een BN’er aanrichten?

Een vriendin van Geraldine
Kemper werd afgelopen week
geweigerd op het terras van het
Doedel café in Deventer. De
dame in kwestie voldeed niet
aan de kledingsvoorschriften van
het café. Een hele normale gang
van zaken, zo vond de uitbater
van het café. Maar BN’er Kemper
dacht daar anders over. Zij
plaatste een bericht op Twitter
met de oproep om niet meer naar
het café te gaan. Bij haar ruim
47.000 volgers verscheen de
boodschap op het beeldscherm.

imago van een onderneming, laat
Menno zien aan de hand van een
ander voorval. “Youp van ’t Hek
kreeg een aantal jaren geleden TMobile natuurlijk op de knieën
door tweets over hun slechte klantenservice.” Een onderzoeksbureau

kwam destijds met de conclusie
dat dit tot imagoschade had geleid
ter waarde van een kleine 200.000
euro.
Er zijn ook voorbeelden te noemen
die voor de ondernemer juist een
positieve kant van social media

tonen. “Het Roger Smith hotel in
New York heeft enorm veel gasten
getrokken door berichten op social media. Het was een heel klein
en onbekend hotel, maar toen het
werd aanbevolen door zogeheten
opinion leaders wist ineens ieder-

een het te vinden”, vertelt Menno.
Ondanks de consequenties die een
simpele tweet kan hebben, meent
Both dat Geraldine Kemper heel
goed wist wat ze deed. “BN’ers
hebben zeker wel in de gaten welke
populariteit ze hebben.”

Twitterend Nederland koos massaal partij voor de blondine, bekend van programma’s als Spuiten
& Slikken en 3 op Reis. ‘Discriminatie’ kwam al snel ter sprake en
de vraag ‘In welk jaar leven we?’
kwam naar voren. In ieder geval
in een jaar waarin de sociale media
ondernemers een flinke tik kunnen
bezorgen.
We vroegen social media deskundige Menno Both wat zo’n tweet
van Geraldine teweeg kan brengen.
Menno runt zijn eigen bedrijf ‘Both
Social’, dat van alles doet op het gebied van social media. De schade
lijkt mee te vallen voor het Doedel
café. “Het is lastig in te schatten of
dit gevolgen heeft voor de bezoekersaantallen op korte termijn. Op
de lange termijn zal zich dit niet
wreken. Mensen vergeten het incident en gaan over tot de orde van
de dag.
Dat een dergelijke tweet van een
BN’er schadelijk kan zijn voor het

WSV de IJssel doet mee aan NL-Doet
Wijk- en Speeltuinvereniging de IJssel aan de Kersenstraat 2 in
Deventer doet op vrijdag 21 maart mee aan NL-Doet. Dit is de
grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het
Oranje Fonds. Tijdens NL-Doet steken mensen in het hele land de
handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. WSV de
IJssel gaat deze dag onder andere de Banjerkeet (waar het speelgoed
voor de speeltuin in staat) lakken, het zand in de zandbakken in de
speeltuin verversen en een tegelpad aanleggen voor mindervaliden.
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“WSV de IJssel ziet NL-Doet als
een goede gelegenheid om juist
dat beetje extra te doen waar we
normaal niet aan toe komen. Daarnaast hopen we dat de mensen die
zich bij ons aanmelden zo positief zijn dat ze volgend jaar weer
meedoen. Of vaker een dagje vrij-

willigerswerk doen”, aldus Karin
van Lohuizen. Via www.nldoet.nl
en rechtstreeks bij WSV de IJssel
hebben zich zoveel mensen aangemeld dat ze vol zitten. “We zijn
dan ook erg blij dat we al onze geplande klussen kunnen uitvoeren.
Al onze klussen zijn buiten, dus we

zijn nog wel afhankelijk van droog
weer!”
Het succes van NL-Doet blijkt onder andere uit het groeiend aantal
vrijwilligers dat zich tijdens deze
dagen inzet. Tijdens NL-Doet 2013
waren al 310.000 vrijwilligers actief. Ook leden van het Koninklijke
Familie en diverse landelijke en lokale politici staken in de afgelopen
jaren hun handen uit de mouwen.
Ronald van der Giessen, directeur
Oranje Fonds, is verheugd over de
animo voor NL-Doet. “We zien het
aantal klussen jaar na jaar stijgen.
Daarvoor zetten zich steeds meer
vrijwilligers in.
We zijn trots dat het Oranje Fonds
met NL-Doet nieuwe verbanden
legt tussen mensen, organisaties en
bedrijven. Het blijkt voor de vrijwilligers steeds weer een ontzettend leuke dag te zijn!”
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven met geld, kennis en
contacten. Per jaar besteedt het
32 miljoen aan organisaties die een
betrokken samenleving bevorderen
in het Koninkrijk der Nederlanden. Vrijwilligers vormen de basis
van alle organisaties die door het
Oranje Fonds worden gesteund.
Met NL-Doet geeft het Fonds hier
een collectieve impuls aan. Het
Oranje Fonds wordt gesteund door
de Nationale Postcode Loterij, De
Lotto en Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar
van het Fonds.
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Ook voor na de verkiezingen

De speerpunten van politiek Deventer
Niet alleen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar vooral nadat de zetels zijn verdeeld is het belangrijk om goed in kaart te hebben
waar welke partij voor staat. Tijdens de verkiezingscampagnes is het heel goed mogelijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat is welke partij
nu van plan wanneer zij mag meebeslissen over de gang van zaken in onze gemeente? Het is in eerste instantie een reden om op een bepaalde partij te
stemmen, maar het is ook een mooi stukje houvast om politiek Deventer aan te herinneren wanneer bepaalde keuzes worden gemaakt in de toekomst.
Wij boden dan ook alle politieke partijen die meedingen om de zetels aan om hun koers te verwoorden in maximaal tien speerpunten. Zo krijg je een
overzicht van de plannen van iedere partij.

CDA

D66

1. We halen actief bedrijven naar Deventer en met regels en vergunningen
en bijvoorbeeld lagere lasten in het eerste jaar.
2. Deventer terug in Top Drie MKB-vriendelijke gemeenten van Overijssel.
3. We staan pal voor mensen die echt zorg nodig hebben.
4. Lichamelijke zorg alleen door mensen die daarvoor opgeleid zijn.
5. Geen verhoging van de OZB.
6. Geen extra goederentreinen door Deventer, Colmschate en Bathmen.
7. Snel internet voor het buitengebied moet er nu eindelijk snel komen.
8. Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben recht op sport,
muziek en cultuur.
9. Voor duurzaamheid, maar geen grote zonneparken in buitengebied.
10. Bouwen van goedkope koopwoningen.

GEMEENTEBELANG
GEMEENTE
BELANG

1. Gemeentebelang staat voor een verantwoord financieel beleid met
een sluitende begroting
2. Inwoners van Deventer mogen geen nadelige gevolgen ondervinden
van de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente .
3. Persoonlijke verzorging wordt altijd uitgevoerd door professionals.
4. Tekorten in de begroting worden niet opgelost door de OZB te
verhogen.
5. Toekomstige projecten worden kritisch onder de loep genomen en
waar mogelijk gefaseerd doorgevoerd.
6. Behoud leefbaarheid met goede voorzieningen in wijk, dorp en stad.
7. Tegenhouden nieuwbouw stadskantoor is niet meer mogelijk, budgetbewaking wel.
8. Voldoende en betaalbare parkeerplaatsen in de binnenstad.
9. Meer starterswoningen in wijken en dorpen.
10.Invoering besluitvormend referendum.
“Dit is natuurlijk maar een kleine greep uit onze standpunten. Voor het
hele verkiezingsprogramma zie www.Gemeentebelangdeventer.nl”

CHRISTENUNIE

1. Niet bezuinigen op Kunst & Cultuur
2. Meer werk
3. Minder belastingen
4. Beter onderwijs
5. Minder regels
6. Blijven inzetten op duurzaamheid

GROEN LINKS
1. Deventer voert een actief beleid op het gebied van woningisolatie
en energiebesparing. Het onroerend goed van de gemeente en de
sociale huurwoningen worden toonaangevend in duurzame energiehuishouding.
2. In Deventer gaan we voor diervriendelijke en milieuvriendelijke vormen van landbouw met aandacht voor de natuur en de gezondheid
van omwonenden.
3. Er komen comfortabele fietsvoorrangsroutes, met slimme verkeerslichten die gunstig zijn afgesteld voor fietsers. Denk aan een regensensor, die de wachttijd voor fietsers verkort.
4. We steken geen geld in een derde IJsselbrug of Vliegveld Teuge,
maar maken liever budget vrij voor gratis openbaar vervoer.
5. Iedereen krijgt de zorg die nodig is. Deze zorg wordt uitgevoerd
door daarvoor opgeleide professionals. Cliënten houden voor zorg
in natura altijd de keuze uit meerdere zorgaanbieders, en kunnen
ook kiezen voor een Persoons Gebonden Budget.
6. Mensen worden niet verplicht tot het doen van vrijwilligerswerk in
ruil voor hun uitkering. Er komt een beloning voor uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen.
7. We investeren extra in ontmoetingsplaatsen en buurthuizen. De
kwaliteit van openbare speelplaatsen wordt hoger. Elke wijk heeft
minimaal een natuurspeelplaats, en hangplekken voor jongeren én
ouderen.
8. Instellingen voor kunst en cultuur blijven tot en met 2018 vrij van
verdere bezuinigen, om na een roerige periode vol vernieuwing
weer te kunnen groeien in hun kracht. De gemeente investeert in
kunst- en cultuureducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.
9. Belangrijke besluiten die de hele gemeente aan gaan, kunnen we
aan het publiek voorleggen in een referendum.
10. Deventer is ook voor jongeren een bruisende stad: daarom geeft de
gemeente ruimte aan een discotheek, en streven we ernaar in 2017
3FM Serious Request te ontvangen.

1. In de jeugdzorg: 1 gezin, 1 plan, 1 verantwoordelijk hulpverlener
2. In de gesprekken tussen gemeente en zorgvrager over de zorg en jeugdzorg worden de mantelzorgers betrokken en ondersteunt.
3. Ruimte voor kerken en maatschappelijke organisaties om sociale betrokkenheid te bevorderen.
4. Goede zorg en een uitstapprogramma voor prostituees.
5. De financien op orde te houden
6. Stimuleer het isoleren van oude woningen en het energieneutraal bouwen van nieuwe woningen.
7. Leefbare dorpen en wijken: zorg voor een plek waar mensen elkaar ontmoeten.
8. Behoud basisvoorzieningen voor ouderen in de wijk
9. We laten ons inspireren door wat de Bijbel ons leert.

De speerpunten van politiek Deventer
10_11_Verkiezingen.indd 10
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DEVENTER BELANG
1. Goede ouderenzorg: iedereen krijgt de
ondersteuning die hij/zij nodig heeft
2. Aandacht voor jeugd, zoals een actieplan “jeugd aan het werk”
3. Onderzoek naar gratis (kort)parkeren in blauwe zone in het
centrum
4. Duurzaamheid, met prioriteit voor woningisolatie en zonnepanelen op daken, en dus geen windmolens en zonneparken in landbouwgebied
5. Goede jeugdzorg met zoveel mogelijk betrekken van ouders
6. Lijfsgebonden zorg door professionals en vrijwilligers ondersteunen waar mogelijk
7. Minder overheid en minder regels
8. Sport: versterken breedtesport maar ook steun aan
Go Ahead Eagles
9. Aandacht voor vitale dorpen met behoud van voorzieningen
10. Lagere lasten, zoals geen verhoging van de OZB

PARTIJ VAN DE REDE - ASP
1. We stellen het onafhankelijk denken en het zelfstandig handelen van
het individu voorop. In dat licht zullen wij de wettelijke gevraagde tegenprestatie voor mensen in een uitkeringssituatie ingevuld willen zien
die aansluit bij de persoonlijke kwaliteiten en talenten. Hiermee zorg je
er voor dat een tegenprestatie echt iets oplevert voor de waardering van
het individu en de bijdrage die hij/zij kan leveren aan de Deventer samenleving.
2. Een tegenprestatie dient een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren aan de Deventer samenleving. Dat houdt in dat we tegen onzinnige
groepsopgelegde taken zijn. Geen enkele tegenprestatie mag bestaande werkzaamheden, taken, functies en beroepen verdringen.
3. Zorg voor de jeugd, ouderen, gehandicapten en andere zorgvragers
dient seculier ingevulde dienstverlening te zijn. Vanuit de één loketinvulling moeten directe en korte lijnen worden realiseert waarmee bureaucratie moet worden voorkomen. Door het oplossen van management en
sturende tussenlagen kunnen mogelijk gelden vrijgespeeld worden om
budgetoverschrijdingen tegen te gaan. De zelfbeschikking van de individuele zorgvrager dient voor op te staan.
4. We zullen basisvoorzieningen open houden waarbij de gesubsidieerde
instellingen en voorzieningen de toegankelijkheid voor alle Deventer inwoners zullen realiseren met het oog op de ontplooiingsmogelijkheden
voor een ieder. De keuzes voor onderwijs, sport, ontmoeting dienen in
de directe woonomgeving beschikbaar te blijven in de kernen, de dorpen, de wijken/buurten. De stedelijke voorzieningen op het gebied van
ontspanning en cultuur zullen gefaciliteerd worden.
5. We zullen ons inzetten voor een duurzame invulling van de Deventer samenleving. We vinden dat de gemeente Deventer groene energievoorzieningen moet stimuleren en daarbij zelf het voorbeeld geven. Aan de
te subsidiërende instellingen zullen duurzaamheidvoorwaarden gesteld
worden ten aanzien van de voorzieningen en gebouwen.
6. We zetten ons in om de betrokkenheid met de politiek en de Deventer
samenleving te verhogen door te streven naar een directe verbindingen.
We zullen de maandelijkse Tafel van de Rede blijven organiseren waar
zowel inhoudelijk als praktisch de rede centraal staat om te komen te logische beredeneerbare politieke keuzes.
7. We zullen streven naar het opzetten van een Deventer digitale burgerforum die een raadgevende bijdrage kan leveren aan de transparante
politieke besluitvorming. Digitaal zijn dezelfde onderwerpen van de politieke markt, politiek forum, beschikbaar op het Deventer digitale burgerforum. Bij essentiële voorliggende onderwerpen tot besluitvorming
kan naast discussie ook aan de Deventenaren gevraagd om hun stem en
mening te geven aan een poll. In samenwerking met de openbare basisvoorziening als bibliotheek/mediacentrum, dorpshuizen, wijkcentra,
buurthuizen, buurt- en speeltuinverenigingen kan een ondersteunend
netwerk worden gevormd. Waarbij op een laag niveau de burgerparticipatie vorm wordt gegeven.

JIJ BENT DEVENTER
1. Minder bureaucratie in Deventer. Het is absoluut
noodzakelijk dat we ontregelen om Deventer voor
ondernemers en ook voor burgerinitiatief aantrekkelijk te maken.
2. Dat vraagt om een zuiniger overheid, maar een daarbij horende
begrotingsdiscipline en bescheiden bestuurders die minder gaan
voor eigen paradepaardjes, maar die juist investeren in – en het
ruimte bieden voor het talent van jong en oud waar deze stad zo
rijk aan is.
3. Ouderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg moeten zich absoluut geen zorgen hoeven maken over hun toekomst. Maar we moeten ook eerlijk zijn. We lopen tegen de grenzen aan de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat.
4. Dat vraagt om innovatie van het aanbod: de werkwijze en de manier waarop we zaken organiseren.
5. Overal is een mouw aan te passen. Als mensen maar de ruimte krijgen en de mogelijkheid om het anders te organiseren.
6. Deventer moet een stad van innovatie worden. We hebben te veel
stil gestaan in het verleden.
7. We hebben een moderne en zuinige toekomst nodig.
8. Met een Deventer Zalmnorm voor begrotingsdiscipline en een betrokken en zorgzame cultuur in de nuchtere en zuinige geest van
Willem Drees in een modern jasje.
9. Jonge generaties moeten ook een toekomst hebben in een dynamische optimistische stad met ambitie.

PVDA
1. Werk, werk , werk. Op verantwoorde wijze blijven investeren in Deventer voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug
naar Deventer.
2. Zorg in de buurt en voor elkaar. Goede zorg en ondersteuning voor
iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd. Thuiszorg
zonder stopwatch met professionele hulp voor verzorging en medische handelingen.
3. Een helpende hand. De aanval op armoede wordt verstrekt. Geen
wachtlijsten bij schuldhulpverlening en goede sociale voorziening
als ondersteuning. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en
we willen mensen niet isoleren door armoede.
4. Grip op uw buurt. Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen. Er
wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in
wijken waar bewoners hier serieuze initiatieven voor opzetten.
5. De schone, veilige buurt. We gaan meer inzetten op handhaving
van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast in de buurt.
Per 5000 inwoners komt er 1 wijkagent.
6. De jeugd een plek. We behouden de speelplekken en ook milieucentrum / kinderboerderij De Ulebelt blijft behouden. Ook voor
de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn binnen en buiten.
7. Onderwijs=werk. Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma
van school gaat evenals inzet op meer stageplekken , ook bij de gemeente.
8. De stad in beweging. De verkeersveiligheid- en fietsveiligheid moet
verder verbeteren. We gaan de komende 4 jaar zeker 10 Deventer
knelpunten verbeteren. Garageparkeren wordt nadrukkelijk goedkoper dan straatparkeren en we draaien de betaaltijd van 22 uur
terug.
9. Cultuur voor iedereen. Er blijft een museum De Waag in moderne,
krachtige vorm met een zelfstandig herkenbaar speelgoedmuseum.
10. Stabiele lasten. We houden het financiële huishuisboekje van de
gemeente op orde. Lastverzwaringen zijn niet de eerste keuze, we
kijken eerst waar we kunnen bezuinigen of efficiënter kunnen werken. Ook in de voorbije 4 jaar hebben we zo lastenverzwaringen
kunnen voorkomen.

De speerpunten van politiek Deventer
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Terug in de tijd met kosmonaut Beppe Costa

In Theater Bouwkunde is op vrijdag 28 maart de try-out te zien van
de nieuwe solovoorstelling van acteur en muzikant Beppe Costa.
Onder de naam ‘Vroeger was ik kosmonaut’ vormt de voorstelling
een muzikale reis terug in de tijd. Vol prachtige verhalen en heimwee
naar de muziek, zijn moeder en het Italië van toen.
Beppe Costa groeide op in het Italië
van de jaren 60. Een tijd die vooruitgang ademde, gesymboliseerd
door de eerste kosmonaut rondom
de aarde Yuri Gagarin. Alle jongetjes waren fan van Yuri en zijn
afbeelding hing aan de muur van
Beppe’s jongenskamer. In zijn dorp
was iedereen zowel communist als
rooms-katholiek en ideologie was
nog geen scheldwoord. Een overzichtelijke en simpele wereld waarin
Beppe op alles een antwoord had;
toen hijzelf nog kosmonaut was.
Maar ook: heimwee naar de muziek uit zijn jeugd. Een reis langs
alle muziekinstrumenten uit zijn

leven, naar zijn oude moeder in
Italië, die gewoon niet dood wil
gaan, maar als het gebeurt zal hij
er waarschijnlijk niet bij kunnen
zijn. Beppe zoekt ‘n antwoord op
prangende vragen als: Zou je terug
willen naar Italië? Ben je eigenlijk
katholiek opgevoed? Hoe is het mogelijk dat een man als Berlusconi
zolang president is geweest? Wat
doe je hier in dit koude kikkerland?
De voorstelling begint om 20.30 uur.
Kaartjes kosten 16 euro per stuk.
Met een aantal kortingspassen kun
je een kaartje voor 14,50 bemachtigen. Kijk voor meer informatie even
op www.theaterbouwkunde.nl.

Theatersportwedstrijd in Deventer
Theatersportvereniging ‘Andere Koek’ uit Deventer komt op vrijdag
21 maart opnieuw oog in oog te staan met ‘Proces Verbaal’ uit
Oldenzaal. Dit gebeurt in het kader van een theatersportwedstrijd.
Het resultaat moet een knallende improvisatieshow zijn, waarbij
humor, ernst en actie elkaar afwisselen. De wedstrijd vindt plaats in
Het Huis van de Amateurkunst in Deventer.
Met programma’s op televisie als De
vloer op, In goed gezelschap, De
Lama’s en De Grote Improvisatieshow is theatersporten weer helemaal ‘hot’. Beide theatersportteams
spelen verschillende scènes waarbij
rechters punten geven voor humor,

inhoud en techniek. Het publiek
bepaalt tijdens de show met wat
voor onderwerpen, voorwerpen of
op welke locatie er wordt gespeeld
en alle scènes worden op het toneel
geïmproviseerd. Daarbij draait alles
op fantasie want er worden bijna

geen echte voorwerpen, decorstukken of toneelkleding bij gebruikt.
“Hilariteit à la de Lama’s. Maar
dan anders. Da’s Andere Koek!
U vraagt, wij draaien. U geeft de
tekst, wij de uitleg. U doet de noten, wij de zang.”
Kaarten kosten 7 euro per stuk
en 25 per set van vier. Reserveren
kan via info@anderekoek.com
Voor meer informatie zie de website www.anderekoek.com of like
de theatersportvereniging op facebook/anderekoekdeventer.

Dolle Design Dage
Acties gelden t/m 12 april of tot zolang de voorraad strekt!
Waaraan ontlenen bekende ontwerpers hun inspiratie? Wat beweegt
hun díe vorm te maken? Ontdek het bij Roescher!
Tijdens de Dolle Design Dagen presenteren 4 top-ontwerpers zich!
T/m 12 april biedt Paul Roescher Exclusief Design tegen bodemprijzen.
Design van de bovenste plank, tóch lager in prijs dan waar ook!

Philippe Starck stuit op

inspiratie
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elementaire zaken. En op de
basis-behoeften verfrissend,
schoonheid en lichamelijkheid.
Hij hoefde niets uit te vinden,
alleen terug te vinden. Ook hier
geldt: niets is overbodig. Alles wat men niet nodig heeft is
weggelaten. Consequent doorgevoerde eenvoud.
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TOP aanbieding 3: Design Radiator

Ontwerper Ciussai

De Adhoc Ciussai is mischien
wel de meest ongelooflijke

radiator die ooit is ontworpen
en heeft alle grote design
prijzen gewonnen die er te
winnen zijn.
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ouchedeur en
hardglazen d Normaal 8356,l.
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Radiator 810 watt CV
vermogen De Ciussai
is een RVS
ommantelde slang die
zowel op een haak als
stang te plaatsen is.
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en
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n Dag
Desig
Dolle

1295,-

Stefano
Giovannoni

TOP aanbieding 4: Wastafel

TO

Een Tam Tam, daar lijkt deze
wastafel nog het meest op.
Dit meesterstuk is van de
Italiaanse ontwerper Stefano
Giovannoni, met onzichtbare
overloop. Voorzien van een
vuil afstotend keramiek.
Normaal 1860,s de
tijden
en
Alleen
n Dag
Desig
Dolle
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Van Vleuten in Deventer Schouwburg
Op 18 april speelt Diederik
van Vleuten zijn voorstelling
Buiten Schot in de Deventer
Schouwburg.
Van
Vleuten
verbindt na ‘Daar Werd Wat
Groots Verricht’ wederom een
persoonlijk
familiekroniek
aan de grote geschiedenis van
Nederland en de wereld.

aanslag in Sarajevo, een pianoconcert voor de linkerhand, drie generaties Van Vleuten op slagveldvakantie, een Kerstbestand, een

Duitse keizer voor de deur. Alleen
in de handen van een meesterverteller als Diederik van Vleuten
worden deze dingen samenge-

voegd tot een aangrijpend, ontroerend en hilarisch geheel. Een
avondlang een man, een piano en
een steengoed verhaal. Dat is Bui-

ten Schot. De voorstelling begint
om 20.00 uur. Kijk voor kaarten
en informatie op
www.deventerschouwburg.nl.

Zijn solodebuut overdonderde de
theaterwereld en werd door pers
en publiek unaniem juichend ontvangen. In Daar Werd Wat Groots
Verricht vertelde cabaretier en
theatermaker Diederik van Vleuten over de geschiedenis van zijn
familie tegen de achtergrond van
de ondergang van NederlandsIndië. Een unieke theatervorm
die niet in een genre te vangen
was. Wat was het? Een monoloog,
een conference, een gespeelde
documentaire? Het deed er niet
toe. Van Vleuten schreef met
zijn debuut theatergeschiedenis.
In Buiten Schot gaat hij door op de
ingeslagen weg. «Ik ken de Eerste
Wereldoorlog van geluid”, schreef
oudoom Jan van Vleuten in zijn
memoires. Als kind hoorde hij
vanuit Brabant het gebulder van
de kanonnen aan het westfront
in Vlaanderen. Bijna een eeuw na
dato laat Diederik van Vleuten dat
gebulder opnieuw horen en brengt
hij die onvoorstelbare jaren naar
het theater. Een doos kinderbrieven uit ‘14-18’, een krankzinnige

gen!
bij Paul Roescher

Roescher bewijst het weer: heel mooi hoeft écht niet heel duur te zijn!
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g 2: Toilet Acti
e

Set

Rimfree
Randloos
spoelsysteem,
dus zeer
eenvoudig
te reinigen. Afne
embare
toiletzitting met
softclosing systee
m.
Compleet met
inbouwreservoi
r met 25
jaar garantie. No
rmaal
701,-
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n Dagen
Dolle Desig

399,-

TOP aanbieding 5: Bad + Badkraan

s de
tijden
en
Alleen
n Dag
Desig
Dolle

Complete set strak vormgegeven vrijstaand
bad, 180 x 80 cm,
en een compleet
vrijstaande
badkraan met
waterval uitloop.
Samen voor een
design prijs van:

1175,-
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TOP aanbieding 6:
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•

Onze desig
ners zijn op
de hoogte
van alle
trends in ba
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or uw
badkamer!
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l
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•
Luxe rainfall shower met 2
functies: waterval & rain
shower 25 x 60 cm
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e
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e
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365,-

Neem de m
aten van
uw badkam
er mee,
onze ontwer
per
maakt gratis
een
mooi ontw
erp!

TOP aanbieding 7: Luxe douche set

TOP aanbieding 8: Vrijstaande wastafel

Shower Technologie. Voortaan stelt u
digitaal met een paar tipjes van uw
vinger de juiste temperatuur en
functie van uw douchekraan in.
Complete set met regelbox, plafondinbouwdouchekop en handdouche.

Wastafel rond of
vierkant nog strakker als
strak. Normaal 1516,-.
s de
tijden
agen
Alleen
sign D
e
D
e
Doll

1195,-

s de
tijden
en
Alleen
n Dag
Desig
Dolle

985,-

Met Megastores in:
Rijssen: (7463 PH)
Plaagslagen 2
Tel. (0548) 540 340
Apeldoorn: (7317 AN)
Vlijtseweg 196
Tel. (055) 360 1747

Excl. kraan. Bijpassende
kranen vanaf 145,-

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.
Combi-voordeel geldt niet op het Budget-Trendline assortiment.
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Jouw eigen nieuws

Meer weten over een bericht op dit prikbord? Ga

CURSUS
Journalistiek schrijven
Via de Volksuniversiteit Stedendriehoek
in Deventer geeft Tryntsje Dijkstra cursussen in journalistiek schrijven. Op de
woensdagen 19 maart en 2 april is er
een extra cursus ‘Nieuwsartikel/persbericht’ ingelast. Deze cursus is onderdeel
van een cyclus van vijf over journalistiek schrijven. De andere genres zijn: het
interview, de reportage, de recensie, en
de webtekst. In de les krijg je kopieën,
waarvoor je 1,- betaalt aan de docent.
Artikelcode: 19389

KUNST EN CULTUUR
Sjaals met geluid
Bij Winkel/Werkplaats/Galerie KunstGoud aan de Nieuwe Markt 22 te Deventer zijn tot 30 april de bijzondere dassen
van Deventer Kunstenares Yael Bonekamp (ITSABONI) te zien, te voelen, te
passen, te koop maar ook te horen. Ja je
leest het goed, er zit geluid in de dassen:
ze piepen als speelgoedbeestjes wanneer
je op de juiste plek in de das knijpt.
Artikelcode: 19417
Expositie Les Dames
Sinds 16 maart exposeert ‘Les Dames’
in Havezathe De Haere in Deventer. ‘Les
Dames’ bestaat uit Liselot Ribbens en
Ashti de Jong, beiden zijn beeldend kunstenaar en woonachtig in Meppel. Hoewel ze zeer verschillend werk maken,
vinden ze elkaar in het creatieve proces.
Artikelcode: 19415
Tentoonstelling Hans Dagelet
Hans Dagelet houdt tot en met 12 april
de tentoonstelling ‘Going back tot my
roots’ in Kunst en cultuur Galerie KiekKus, aan de Roggestraat 16 in Deventer.
De tentoonstelling begon woensdag,
mede in het kader van de Boekenweek,
en betreft een solo tentoonstelling beeldende kunst.
Artikelcode: 19416
Boekenmarkt Rode Kruis
Al jaren worden er boekenmarkten georganiseerd in het Rode Kruisgebouw te
Deventer. Op 22 maart is het weer zover. Door intensieve werving van boeken
heeft de organisatie het assortiment aan
boeken flink weten uit te breiden, en
daarmee ook de kwaliteit van de boeken
tijdens de markt.
Artikelcode: 19438
Samenspeeldag voor blazers
Zaterdag 29 maart vindt in Leeuwenkuil
Kunstencentrum een gezellige samenspeeldag voor blazers plaats. Deelnemers kunnen een keus maken uit twee
orkesten, een onder leiding van saxofonist Andre Jansen uit Apeldoorn en een
onder leiding van jazzfluitist en -saxofonist Peter Guidi uit Amsterdam. Er is
plaats voor de volgende instrumenten:
saxofoon, klarinet, fluit, trompet, bugel,
fagot, trombone en hobo. Bij het orkest
van Peter Guidi is daarnaast plek voor
een ritmesectie.
Artikelcode: 19310
Toneelstuk ‘Het Wonderpoeder’
Toneelvereniging Tot Nut en genoegen
staat op 28 en 29 maart aanstaande op
de planken met het toneelstuk ‘Het Wonderpoeder’ van Peter Damen, bewerkt
door Susanne Broekhuijs-Vunderink.

14_prikbord.indd 1

naar www.deventercentraal.nl/ en type na de / de
prikbordcode
in. Deze code vind je na elk bericht op dit prikbord.
Bijvoorbeeld: www.deventercentraal.nl/40018 Daar
vind je het
volledige artikel met meer informatie, contactgegev
ens en tijden. Organiseer je een feestje, activiteit
of evenement?
Vertel het anderen via Deventer Centraal! Mail voor
vrijdagmiddag 12.00 uur naar redactie@deventerc
entraal.nl

Het stuk wordt gespeeld bij Hof van Salland. Kaarten à 7,50 zijn aan de deur
verkrijgbaar. De zaal is open vanaf 19.00
uur.
Artikelcode: 19346
Musical in Dorpshuis Voorst
Half maart wordt de Roessinghzaal van
het dorpshuis in Voorst omgebouwd tot
een echt theater. Vanaf 21 maart presenteren de leerlingen van Ans Booy daar
een nieuwe musicalproductie ‘In de
schaduw van Selina’. Het boek ‘Rebecca’
van Daphne du Maurier heeft als bron
voor de musical gediend. Alfred Hitchcock verfilmde dit boek in 1940. Het was
zijn eerste Hollywoodfilm.
Artikelcode: 19468
Uitvoering Soli Deo Gloria Diepenveen
Zaterdag 22 maart heeft de Diepenveense Gemengde Zangvereiniging “Soli Deo
Gloria” weer haar jaarlijkse uitvoering.
Deze wordt gehouden in het Hof van Salland in Diepenveen en begint om 19.30
uur. De zangvereniging brengt dit keer
liederen ten gehore van Boudewijn de
Groot en Bette Middler. De avond staat
onder leiding van dirigent Joan Jonkman
en de muzikale medewerking aan de piano wordt verzorgd door Marijn Siero.
Artikelcode: 19512

bloembollen uit op de Brink tijdens de
ochtendmarkt. Met deze actie benadrukt
het Meldpunt dat het belangrijk is er
samen voor te zorgen dat Deventer een
bloeiende stad is, voor iedereen.
Artikelcode: 19466
Presentaties Care for Women
Carinova organiseert in Deventer samen
met Care for Women dit jaar een aantal
presentaties voor vrouwen die meer willen weten over het effect van hormonen
en die graag in hun kracht willen (blijven) staan. De bijeenkomsten duren van
19.30 tot 21.00 uur en vinden plaats in
het Carinovagebouw, Zwolseweg 180,
7412 AS Deventer. De data zijn: 8 april,
1 juli en 26 november. Machteld Keampfer verzorgt de avond.
Artikelcode: 19467
Smalle Beurs Avond
WSV de IJssel houdt op vrijdag 21 maart
in samenwerking met Werkgroep Arme
Kant Deventer de vijfde Smalle Beurs
Avond. Doel van de activiteit is een gezellige avond uit voor Deventer burgers
die weinig te besteden hebben.
De avond is een initiatief van Werkgroep

Arme Kant Deventer en wordt gehouden
aan de Kersenstraat 2 op de Zandweerd.
De eerste consumptie is kosteloos, evenals de entree.
Artikelcode: 19465
Piepschuim geneest uw eksterogen en aambeien
Weg met de bittere pillen, wrange
drankjes en enge injecties. Piepschuim
is eindelijk op recept verkrijgbaar! Piepschuim loutert, herstelt, zuivert en ontsmet. Het kan in combinatie met andere
geneesmiddelen worden gebruikt, heeft
geen invloed op uw rijvaardigheid, is
ongevaarlijk bij zwangerschap en heeft
geen vervelende bijwerkingen.
Artikelcode: 19502
PvdA geeft gedempte gracht een naam
De PvdA heeft zaterdag de recent gedempte gracht bij het NS-station een
naam gegeven. PvdA’ers Rob de Geest,
Patrick Kemperman en Jan Jaap Kolkman hingen enkele straatnaambordjes op waarmee ze de gedempte gracht
omdoopten tot ‘De Zinloos gedempte
gracht’.
Artikelcode: 19520

SPORT & BEWEGEN
Bedrijven Volleybaltoernooi
Speciaal voor bedrijven organiseert volleybalvereniging DeVolCo’88 voor de
27e keer het Bedrijven Volleybal Toernooi. Samen met collega’s in teamverband eruit halen wat erin zit. Of het nu
op recreatief niveau is of in de recreatiepoule.
Artikelcode: 19419
Wandeltocht vanaf Boskamp
Wandelgroep Colmschate houdt op zondag 23 maart een gezellige wandeltocht
van ongeveer 15km onder leiding van
Dorien Haarman en Clemens Koning. De
wandeling start om 9.00 uur vanaf Café
Ruimzicht in Boskamp. De wandelgroep
verzamelt zich om 8.30 bij Sport 2000
Buitink op de Flora in Colmschate. Deelname is gratis/vervoerskosten zes euro
per auto.
Artikelcode: 19464

OPEN DAGEN
Serieuze astrologie
Gediplomeerd astroloog Hermine Merlijn houdt op 22 maart een open dag
voor professionele astrologie. Tussen
11.00 en 16.00 uur kun je aan het Metzelaarplein 5 terecht om kennis te maken
met de serieuze astrologie.
Artikelcode: 19441

ALGEMEEN
MDD deelt bloemen uit
Het Meldpunt Discriminatie Deventer (MDD) besteedt vrijdag 21 januari
op een positieve manier aandacht aan
de Internationale Dag tegen Racisme
en Discriminatie. Het meldpunt deelt

Onze opdrachtgever Netko BV is een succesvolle Logistiek Dienstverlener gespecialiceerd in koel
en vries distributie van levensmiddelen door geheel Nederland. Netko heeft vestigingen in
Raalte, Coevorden en Heerenveen. Ter uitbreiding is Netko per direct op naar:

Distributie Chauffeurs m/v
Functie eisen:
- rijbewijs CE met ccvb of code 95
- ervaring met trekker/oplegger in winkeldistributie
- flexibele inzet van maandag t/m zaterdag
- bereid om 1x per 2 weken op zaterdag te werken
- woonachtig in een straal van 25 km rond Raalte
Ons aanbod:
- een afwisselende baan met een contract voor bepaalde tijd
- een prettige en informele werksfeer
- bedrijfskleding
- opleiding in kader verplichte nascholing
- een salaris conform cao beroepsgoederenvervoer
Werken bij Netko betekent werken bij een leuk, jong, dynamisch en sportief bedrijf. Het bedrijf
heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een succesvol en vooraanstaande speler in de logistieke
markt. Het bedrijf is volop in beweging en is nadrukkelijk met de toekomst bezig.
Voor nadere info omtrent Netko verwijzen wij u naar www.netko.nl
Uw reactie graag binnen 10 dagen via onderstaande gegevens. Voor vragen kunt u direct
contact opnemen met onderstaand telefoonnummer.

www.uitzendbureausalland.nl
info@uitzendbureausalland.nl
Kaagstraat 10c Raalte
0572- 35 40 50
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Deventer Nu
Netters Infra bouwt op
Bedrijvenpark A1

Nu aanvragen Fonds Cultuur en
Economie

Het aannemersbedrijf zet binnenkort de eerste schop in de grond. Netters Infra - aannemersbedrijf voor grondverzet, weg- en waterbouw - wil voor de zomer het nieuwe
bedrijfspand in gebruik nemen.

Tot 31 maart kunt u een aanvraag indienen voor subsidie uit het Fonds Cultuur en Economie 2014. Er is € 230.000
beschikbaar.

Nieuwe locatie
“We zijn toe aan een nieuwe locatie in Deventer.
Verhuizen van bedrijventerrein Kloosterlanden
naar A1 Bedrijvenpark Deventer is voor ons een
logische stap”, aldus Gernand van Buul, eigenaar van Netters Infra.

Bijna bouwrijp
Robin Hartogh Heys, wethouder economie: “Het
bedrijvenpark wordt nu ‘bouwklaar’ gemaakt.
Daardoor kunnen ondernemers zich snel vesti-

gen op het bedrijvenpark. Netters Infra pakt als
eerste die kans en we verwachten dat er meerdere bedrijven volgen.”

Duurzaam ondernemen
Het nieuwe pand van Netters is een voormalig
bedrijfsgebouw dat gedeeltelijk gedemonteerd
is. Het hergebruik van een bedrijfspand sluit
goed aan bij de duurzaamheiddoelstellingen
van A1 Bedrijvenpark Deventer.

Bij het toekennen van de subsidie wordt gekeken of de aanvraag verrassend is en bijdraagt
aan de ambities van de strategische economische visie DEVisie2020. De aanvraag moet
betrekking hebben op twee proﬁelen voor de
Deventer economie: boeiende beleefstad, open
informatiestad of duurzame maakstad.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Op www.zetdeventeropdekaart.nl staat hoe u
een subsidie uit het Fonds Cultuur en Economie
2014 aanvraagt. U vindt daar ook meer informatie over DEVisie2020.

Gratis compost ophalen op
zaterdag 22 maart
Om u te bedanken voor het scheiden van uw afval, organiseren de gemeente Deventer en Cir-

culus op zaterdag 22 maart weer een speciale
compostdag. Op de compostdag kunt u op één
van de locaties in onze gemeente maximaal vijf
zakken met 20 liter GFT-compost gratis ophalen. Uw milieupas is hierbij verplicht. Kom tussen 10.00 tot 14.00 uur.

Waar kunt u gratis compost ophalen?
• Deventer: De Ulebelt, Maatmansweg 3
• Deventer: Kringloopbedrijf Het GOED, Harderwijkerstraat 25
• Deventer: Milieustraat Duurstedeweg
• Deventer: Parkeerplaats bij voormalige sporthal Zandweerd, Rubensstraat
• Loo/Bathmen: Parkeerplaats bij zwembad
Looërmark, Oudendijk 6

Boomfeestdag
Vorige week woensdag werd de landelijke boomfeestdag gevierd, ook in Deventer. Bij voetbalvereniging Sportclub Deventer, op het gerenoveerde
sportcomplex Zandweerd, hielpen ongeveer 60
kinderen met het planten van bomen en struiken

rond het kunstgras sportveld. De Ulebelt en de
Deventer Bomenstichting namen de kinderen
mee op het bomenspellencircuit, waar ze leerden
over de verschillende aspecten van bomen. Het
thema was dit jaar ‘Kiezen voor Bomen’.

Meer informatie over de compostdag leest u
verderop in deze krant en op www.circulus.nl en
www.afvalvrij.nl.

Grootburgers
Bent u grootburger (iemand die vee heeft op stadsweiden) en heeft u in februari geen aanvraagformulier voor de uitkering over 2014 ontvangen? Kijk dan op de deventer.n/digitaal om
te zien hoe u die uitkering kunt aanvragen.

Volg ons
https:/www.facebook.com
/GemeenteDeventer

1

https:/twitter.com
/DeventerGem
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WijDeventer, voor en door bewoners!
Bij WijDeventer gaan bewoners zelf aan de slag met hun ideeën. Gemeente en instellingen
kunnen het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een ﬁnanciële bijdrage. Bewoners
(het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Een groentetuintje in uw
eigen buurt?
Hopelijk wordt dat werkelijkheid, een groentetuintje in uw eigen buurt. Bewoner Ton Husken
heeft bij WijDeventer het idee ingediend voor
een buurtmoestuin in Colmschate Zuid. Een
complex bestaande uit meerdere moestuintjes
voor bewoners uit de wijk. Dit in navolging van
de buurtmoestuin aan de Holterweg (van moestuinvereniging Wijk 5), wat een groot succes
is. Daar staan maar liefst 20 mensen voor een
tuintje op een wachtlijst. Initiatiefnemer Ton
Husken heeft de vraag naar een geschikte locatie voor een moestuincomplex bij de gemeente
neergelegd. De gemeente staat in basis positief
tegenover dit idee. Er zijn twee locaties die nu

onderzocht worden. Het idee achter een moestuin is dat zelfgekweekte groenten lekkerder en
gezonder zijn dan die in de winkel. Daarnaast is
het ook milieuvriendelijker: de groenten hoeven
geen kilometers vervoerd te worden om bij je te
komen. Ook hebben de moestuinen een sociaal
karakter: je ontmoet verschillende mensen uit
de buurt. En een educatief karakter: kinderen
leren zo waar de boerenkool vandaan komt.
Wilt u meedenken over hoe te komen tot een
buurtmoestuin? Of zou u zelf een moestuintje
willen hebben? Bel of mail dan naar bewoner
Ton Husken, tel. 06 44516945, e-mail:
samhusken@home.nl.

Plannen gepresenteerd in het
wijkteam Rivierenwijk
Dinsdag 11 maart had het wijkteam Rivierenwijk
haar vergadering. Een aantal taakgroepen presenteerden hun plannen. De jongens van de crossbaan
vertelden wat ze graag wilden: een ﬁetscrossbaan
voor kinderen in de Rivierenwijk. Zij presenteerden, ook al was het een beetje spannend, hun plannen vol enthousiasme aan het wijkteam.
Bewoners aan de Oude Bathmenseweg presenteerden hun plannen voor het beplanten van
de boomvakken in hun straat. Enthousiaste
bewoners die hun plannen nog verder willen
uitwerken. Ze bespraken de mogelijkheden met
de wijkteamleden en de wijkenbeheerder. Over
en weer werd er meegedacht met de groep. Ze
scherpen hun plannen aan en komen daarmee
terug naar het wijkteam.
Aan het eind van de vergadering werd afscheid
genomen van raadslid Mieke Viveen. Zij stopt na
de verkiezingen als gemeenteraadslid en komt
dus ook niet meer terug als contactraadslid in

Vincent en Michael vertellen het wijkteam over
hun plannen. Op de achtergrond de crossﬁetsen
waar ze mee gekomen waren (foto: WijDeventer)

het wijkteam Rivierenwijk. De wijkteamleden
spraken hun waardering uit voor de betrokkenheid van Mieke voor de Rivierenwijk en de
trouwe aanwezigheid in het wijkteam.

Kindermoestuin aan de
Holterweg kan van start
Kinderen uit Colmschate Noord hebben bij WijDeventer het idee ingediend om een moestuin
voor kinderen in te richten. Om dit mogelijk te
maken heeft de moestuinvereniging aan de Holterweg kosteloos een stuk grond beschikbaar
gesteld waar de kinderen kunnen leren tuinieren. Maar naast de grond is er natuurlijk materiaal nodig om de moestuin te kunnen inrichten
en de tuin te kunnen bewerken. Het wijkteam
van Colmschate Noord / Vijfhoek heeft hiervoor
het aangevraagde budget beschikbaar gesteld.

De moestuin is onderdeel van de kinderactiviteiten die aangeboden worden in de wijk (The
Mall), het zogenaamde ‘Gardenhous’. Kinderen
leren spelenderwijs meer over de moestuin, het
kweken, vergeten groenten en het oogsten. Het
eten wordt vervolgens gebruikt voor de activiteit Kitchenhouse, waarbij in The Mall door kinderen allemaal leuke en lekkere dingen gekookt
worden. Kortom, met de subsidie worden leuke
activiteiten voor de kinderen in de wijk mogelijk
gemaakt.

Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een moestuin in Colmschate Zuid.

Vrouwenvertelfestival
Noordenbergkwartier was succes
Op zaterdag 8 maart 2014 is in het Noordenbergkwartier voor de 1e keer in het kader van

De taakgroep ﬁetspaden Loo start met de aanleg van het ﬁetspad langs de Looweg

de internationale vrouwendag het vrouwenvertelfestival gehouden. De opkomst was redelijk. De reacties van de bezoekers waren erg
enthousiast over de inhoud. Er waren diverse
workshops, er was de huiskamervertelronde,
gezamenlijk eten en het slotfeest. Tussen de
middag verzorgden 10 meiden van de buitenschoolse opvang een theateroptreden met zelf
verzonnen scènes. Bij alle onderdelen waren
wisselend tussen de 50 en 70 bezoekers. Een
aantal vrouwen van buiten Deventer waren zo
enthousiast over dit festival en over de stad dat
ze aankondigden allemaal in Deventer te willen
komen wonen.

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Politieke Markt

Raadsvergadering
De raad is eenmaal in de twee weken op woensdag bijeen voor de Politieke Markt en de raadsvergadering. Van 19 tot (ongeveer) 21 uur is er Politieke Markt met maximaal drie
gelijktijdige bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de voorbereiding van een raadsbesluit of een gesprek met een groep bewoners. Tijdens de Politieke Markt kunt u meestal spreekrecht aanvragen.
Na de Politieke markt is er raadsvergadering. Daarin voert de raad debatten en neemt besluiten over onderwerpen die meestal in een vorige Politieke Markt zijn voorbereid.
* Let op! Vanaf 27 maart hebben bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats in De Lindenboom in Schalkhaar. Het adres is Lindenboomsweg 1.

TERUGBLIK

Op woensdagavond 12 maart was de huidige gemeenteraad voor de laatste keer bijeen voor een
inhoudelijke raadsvergadering. Uitgebreide informatie over de onderwerpen op de agenda en de
besluiten die hierover zijn genomen kunt u vinden
u op internet: http://deventer.notudoc.nl. Hieronder een korte terugblik op een aantal onderwerpen waarover de raad woensdag een besluit nam.

Gemeenteraad wil grip op
decentralisatie jeugdzorg naar de
gemeente
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het bestaande beleidskader voor de jeugd, Van wieg naar werk,
wordt hier in stappen op aangepast. De afgelopen
maanden heeft de raad in de politieke markt regelmatig besproken hoe de jeugdzorg vorm moet
krijgen in Deventer. In de raadsvergadering van
12 maart heeft de raad ingestemd met de richting
waarin dit ontwikkeld wordt. In de weken voorafgaand hieraan heeft de raad veel reacties op de
plannen gehad van ouders van kinderen in de zorg,
de wmo-adviesraad en jeugdzorginstellingen. Dit
heeft er in de raadsvergadering toe geleid dat de
raad extra voorwaarden heeft gesteld aan het beleggen van de uitvoering bij drie hoofdaannemers.
Zo is besloten dat er de komende maanden samen
met de raad prestatie-afspraken ontwikkeld moeten worden rond o.a. keuzevrijheid, rol van vrijgevestigde zorgaanbieders en onpartijdige toeleiding
naar de zorg. Ook is opdracht gegeven ouders actief te gaan betrekken bij de ontwikkeling van het
beleid. In november van dit jaar zal de raad het deﬁnitieve beleid rond de jeugdzorg vaststellen.

Raad geeft richting aan over museum
Deventer
De gemeenteraad heeft een tussenbesluit genomen over de toekomst van de Deventer musea.
Onder de naam “Het Deventer verhaal” gaat de
komende maanden onderzocht worden hoe een
nieuwe opzet van de huidige musea straks vorm
kan krijgen. Het idee is dat, hoewel De Waag als
vaste locatie behouden blijft, daarnaast niet op
een vaste plek in Deventer de collectie getoond

wordt. Die nieuwe opzet wordt uitgewerkt in
een bedrijfsplan dat nog voor de zomer gereed
moet zijn. De gemeenteraad heeft in meerderheid (Gemeentebelang en SP stemden tegen)
ingestemd met het voorstel. Daarbij heeft de
raad echter expliciet aangegeven dat voor het
speelgoedmuseum uitgangspunt moet zijn dat
deze collectie op een vaste plek gepresenteerd
moet blijven. Het stellen van deze voorwaarde
kreeg steun van D66, PvdA, CDA, Gemeentebelang, fractie Breuker en raadslid Eltink (VVD).

een openbare vergadering van de nieuw gekozen
raadsleden. Omdat de raadsleden dan nog niet
beëdigd zijn, is dit een informele vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. In deze
vergadering hebben de politici de gelegenheid de
verkiezingsuitslag te duiden en zich uit te spreken
over daaraan te verbinden consequenties. Ook
wordt gesproken over de manier waarop de coalitie
en het college van burgemeester en wethouders in
de weken daarna gevormd gaat worden. Iedereen
is van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Besluiten over moties

Afscheidsbijeenkomst oude raad
woensdag 26 maart 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis

Op initiatief van verschillende fracties heeft de
gemeenteraad over de volgende onderwerpen
gesproken:
- Financiële steun aan DRTV
- Alternatief Grafﬁtibeleid
- Prioriteiten bij handhaving
- Parkeertarieven in de Deventer binnenstad
- Combineren van woon- en werkfuncties op
bedrijventerrein Bergweide
Over deze onderwerpen werden moties ingediend, die door de raad werden aangenomen.
In het raadsinformatiesysteem (http://deventer.
notudoc.nl) zijn deze moties terug te vinden met
daarbij de stemverhouding bij de besluitvorming.

VOORUITBLIK

Op woensdag 19 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voorlopige uitslagen
hiervan worden woensdagavond bekend gemaakt en op vrijdagochtend 21 maart is de deﬁnitieve uitslag bekend.
Voor de nieuwe gemeenteraad is al een aantal
bijeenkomsten gepland en ook de huidige raad
komt nog een keer bijeen. Hieronder leest u
meer over deze vergaderingen.

Informele bijeenkomst nieuwe raad
Bespreking verkiezingsuitslag
Vrijdag 21 maart 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis

Adres
Oerdijk 121A

Status
melding ontvangen

U kunt de publicaties inzien via de website
www.deventer.nl/bekendmakingen of in het gemeentelijk informatiecentrum in de bibliotheek
(Brink 70). Op de website vindt u alle bekend-
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Beëdiging nieuwe gemeenteraad
donderdag 27 maart 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Lindenboom, Schalkhaar*
Op donderdag 27 maart is om 20.00 uur de eerste raadsvergadering van de ‘nieuwe’ gemeenteraad. In deze vergadering worden de 37 gekozen
raadsleden beëdigd door de burgemeester. Deze
feestelijke vergadering vindt plaats in De Lindeboom te Schalkhaar. Ook bij deze vergadering is
iedereen van harte welkom om met de raadsleden kennis te maken en hen te feliciteren.

Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, op
vrijdag 21 maart, is om 20.00 uur in het Stadhuis

MEER INFORMATIE

Melding Wet Milieubeheer
Postcode
7434RA

Een week na de gemeenteraadsverkiezingen
wordt afscheid genomen van de gemeenteraad
in de huidige samenstelling. Op woensdag 26
maart is om 20.00 uur de laatste raadsvergadering in het Stadhuis. Daarin worden besluiten genomen over de toelating van de nieuw
gekozen raadsleden en over het verloop van de
verkiezingen. Daarna is er tijd om afscheid te
nemen van de raadsleden, die niet terugkeren
in de gemeenteraad. In het Stadhuis is er een
receptie, waar iedereen welkom is om de raadsleden nog even te spreken en de hand te schudden. Jong muzikaal talent Daan Oostdam zorgt
voor de muzikale noot bij deze receptie.

Vergaderstukken digitaal
beschikbaar
Nummer
11874

Ontvangstdatum
04-03-2014

makingen van deze week. Op een plattegrond
kunt u alle lopende vergunningsaanvragen in
uw buurt zien. U kunt er ook zoeken op bijvoorbeeld postcode, datum, straatnaam.

De volledige agenda en de voorstellen
zijn te vinden op internet: deventer.notudoc.nl of via de app Politiek Archief
(iPad). Als u hier vragen over heeft,
neem dan contact op met de raadsgrifﬁe via grifﬁe@deventer.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen
INFORMATIE OVER HET STEMMEN
Stempas
U heeft van de gemeente een stempas voor de
gemeenteraadsverkiezing op 19 maart ontvangen. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op de stempas vindt u alle belangrijke
informatie over het stemmen. Of kijk op www.
deventer.nl/verkiezingen.

Geen stempas ontvangen?
Heeft u geen stempas gekregen? Neemt u dan
contact op met de gemeente, telefoon 14 0570.

Wilt uw weten op welke partijen u
kunt stemmen?
Kijk op www.deventerkiest.nl of doe de stemtest
op www.destemvandeventer.nl.

De verkiezingsuitslag op de voet volgen?
De tussenstanden kunt u vanaf woensdagavond
22 uur volgen op deventerkiest.nl. De voorlopige einduitslag wordt rond 24 uur verwacht.

Uitslagenavond
gemeenteraadsverkiezingen
Woensdagavond na sluiting van de
stembureaus wordt langzaam maar
zeker duidelijk hoe Deventer gekozen
heeft. Beleef het met de lijsttrekkers! U
bent van harte welkom.

Woensdag 19 maart
Vanaf 21 uur
Burgerzaal, Stadhuis
Vanaf 22 uur maakt burgemeester Andries Heidema van tijd tot tijd de plaatselijke tussenstand op een groot scherm
bekend. De landelijke tv-uitzendingen
over de gemeenteraadsverkiezingen zijn
op schermen te volgen. Een drankje en
hapje staan klaar.
Rond middernacht wordt de voorlopige
einduitslag verwacht. De deﬁnitieve
verkiezingsuitslag staat op 21 maart op
deventerkiest.nl.
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Bewoners Groot Douwel
grijpen unieke kans
Vorige week kwamen bewoners van Groot Douwel in ‘The Mall’ bij elkaar om af te
spreken wie wat, wanneer gaat doen in de wijk.
Klussen en acties waarvan ze vorige jaar, via de

ting, een jubileumfeest en een visplek. Zoals het

‘Scan Leefbare wijk’ van de provincie Overijssel,

probleem dat fietsers op onoverzichtelijke plek-

aangaven die te willen oppakken met hulp van

ken moeten oversteken om bij school te komen.

de gemeente en andere organisaties. Doel van

Opbrengst van de avond: door een duidelijk fiets-

de avond was om zoveel mogelijk concrete af-

en voetpad met verlichting langs de scholen te

spraken te maken en aan de slag te gaan waar

maken, zijn veel kleine problemen op te lossen.

het al kan. En dat is gelukt.

Samen groen onderhouden

Project Groot Douwel

Ook het onderhouden van het plantsoen en de

In het project Groot Douwel slaan bewoners, ge-

bomen leverde afspraken op. De gemeente ver-

meenten en instanties de handen in elkaar om

wijdert de slechte bomen en vervangt ze door

Vervaldag voorlopige aanslag
afvalstoffenheffing 2014

samen de wijk nog fijner, schoner en veiliger te

nieuwe. Een groep bewoners gaat aan de gang

maken. Geld van de provincie Overijssel en het

met het kleinere groenonderhoud in de wijk.
Het Deventer Groenbedrijf en Cambio onder-

U heeft eind februari de voorlopige aanslag af-

casso aan u maandelijkse verplichting voldoet,

valstoffenheffing 2014 ontvangen. Op de voor-

verandert er voor u niets. De laatste termijn zal

steunen hen met gereedschap en afvoer van af-

lopige aanslag afvalstoffenheffing 2014 voor

dan eind december 2014 worden geïncasseerd.

val. Daarnaast vegen een paar bewoners samen

personen met automatische incasso is per abuis

budget voor het meerjarige grote onderhoud in
de wijk worden daarbij ingezet.

Overzichtelijker oversteken

met de Deventer Schoonfamilie deze maand een

een verkeerde tweede vervaldag vermeld. De

Wilt u meer weten over de gemeentelijke belas-

Bewoners willen vooral aan de slag met verkeers-

‘pleintje’ schoon. Ook het jubileumfeest is nieuw

tweede vervaldag moet zijn 31-05-2014. Let op:

tingen? Kijk op deventer.nl/belastingen of bel

situaties, groenonderhoud, zwerfvuil, verlich-

leven ingeblazen.

Wanneer u door middel van automatische in-

ons, telefoon 693443. Wij helpen u graag.

COLOFON

INFORMATIE PUBLIEKSZAKEN

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel.:14 0570, fax 69 3337,

Openingstijden: www.deventer.nl

e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.

Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak

Redactie: team Communicatie, e-mail:communicatie@deventer.nl

Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal

Klachten over bezorging tel.: 0900-4245726

Geen internet?  14 0570 of  de gemeentegids

De Schat van Deventer spectaculair afgesloten
De afgelopen week heeft Gemeentebelang via de sociale media een aantal, volgens de partij,
“politieke pijnpunten” van de
laatste jaren onder de aandacht
van de Deventer kiezers gebracht. “We hebben voorbeelden
gekozen die kunnen verklaren
waarom de gemeente in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Het zittende college heeft
de schuldenlast van de gemeente
verdubbeld. Tegelijkertijd is het
eigen vermogen van de gemeente
gehalveerd. In vier jaar tijd is er
229 miljoen meer uitgegeven dan
er is binnengekomen”, stelt de
partij kritisch.

de uitdagingen van de komende
jaren tegemoet te kunnen treden,
hameren wij al jaren op een ver-

antwoord financieel beleid met een
sluitende begroting.” “Zaterdag 15
maart heeft Gemeentebelang af-

scheid genomen van het financiële
wanbeleid van het huidige college.”
Een leeglopende schatkist is letter-

lijk en met veel bombarie naar het
stadhuis gedragen, waar het gat in
de bodem werd gedicht.

In de actie ‘De Schat van Deventer’
heeft Gemeentebelang zes onderwerpen in de schijnwerpers gezet,
waar volgens de partij onnodig veel
geld verloren is gegaan.
“De inmiddels gesloopte Jop Oostriklaan, het nooit gerealiseerde
Zonnepark Linderveld, het Sportbedrijf Deventer, de sprookjesachtige resultaten van het grondbeleid,
de brug naar het niets over het
Overijssels Kanaal en de risicovolle
bouw van het stadskantoor. De lijst
had zeker twee keer zo lang kunnen zijn, maar geeft ook nu al een
goed beeld van de manier waarop
het college met het geld van Deventer is omgegaan”, aldus Gemeentebelang.
“De bodem van de schatkist komt
langzaam in zicht”, meent de partij. Gemeentebelang is zich bewust
van de ernst van de situatie. “Om
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Denk aan je toekomst,
maak van afval geschiedenis!

Gemiddeld
105 kilo GFT
per inwoner
ingezameld
in 2013

INWONERS VAN DE GEMEENTE DEVENTER

Kom op zaterdag 22 maart
gratis compost halen!
Het begint weer voorjaar te worden! Heeft u
al lentekriebels? Dit is de ideale tijd om ﬂ
ﬂink
ink
aan de slag te gaan in uw (moes)tuin of op uw
balkon. Compost is hierbij een handig hulpmiddel: deze natuurlijke bodemverbeteraar geeft
uw tuin of bloembak een echte oppepper.
Compost wordt gemaakt van groente-, fruiten tuinafval (GFT) dat apart wordt ingeleverd.
En deze compost krijgt u ook dit jaar weer
gratis van uw gemeente, om u te bedanken
voor het scheiden van uw afval.
De inwoners van Deventer
leverden in 2013 in totaal maar liefst ruim
tien miljoen kilo groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in. Dat is gemiddeld 105 kilo per
persoon! Al het ingeleverde GFT wordt
omgezet in compost en groene energie.
Het scheiden van GFT zorgt zo voor minder CO2-uitstoot, behoud van grondstoffen
en lagere verwerkingskosten. Reden voor
de gemeente Deventer en Circulus om de
inwoners van Deventer te bedanken met de
Compostdag.

Van GFT naar compost en groene energie
Circulus brengt uw GFT naar VAR in WilpAchterhoek. Daar wordt eerst gekeken of
het GFT schoon genoeg is. Hierna wordt
het GFT gezeefd. Een deel van het GFT
gaat naar de vergistingsinstallatie. Bij het
vergisten ontstaat biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit. Zo wordt groene stroom
opgewekt uit uw eigen GFT! Het andere
deel van het GFT wordt gecomposteerd.
Het duurt ongeveer zes tot zeven weken
voordat de compost klaar is. Deze compost

wordt als meststof gebruikt in de land- en
tuinbouw en bij hoveniersbedrijven. Compost die u nu cadeau krijgt!
Groen scheiden, groen genieten
Wilt u deze zomer ook genieten van een
ﬂeurige tuin of balkon? Kom dan zaterdag
22 maart gratis compost ophalen op de
Compostdag. Op vertoon van uw milieupas kunt u voor uw huishouden maximaal
vijf zakken van 20 liter meenemen. De
Compostdag wordt georganiseerd door de
gemeente Deventer, Circulus en Cambio
in samenwerking met educatief natuur- en
milieucentrum De Ulebelt en Kringloopbedrijf Het GOED.

Kom naar de Duurstedeweg!
Kent u de gratis milieustraat aan de
Duurstedeweg al? Hier kunt u op
vertoon van uw milieupas spullen als
glas, kunststof verpakkingen, oud
papier, textiel en zuivel- en sappakken
gratis gescheiden inleveren. Maar ook
frituurvet, hard plastic en piepschuim
kunt u hier zonder kosten kwijt.
Op de Compostdag heeft u bovendien
de mogelijkheid om gratis compost op te
halen.

Voorlichting en straattheater op de Brink
Op de Brink geeft De Ulebelt tussen
10.00 en 14.00 uur voorlichting over
GFT en compost.
Voor kinderen is er verrassend straattheater. De activiteiten vinden plaats op
de warenmarkt.

Zaterdag 22 maart Compostdag
Groen scheiden? Daar krijg je iets voor terug!

Vergeet
niet uw
milieupas mee
te nemen!

Om u te bedanken voor het scheiden van uw afval, organiseren de
gemeente Deventer en Circulus op zaterdag 22 maart weer een
speciale Compostdag. U kunt op deze dag op vertoon van uw
milieupas gratis maximaal vijf zakken met 20 liter GFT-compost
voor uw eigen huishouden ophalen. Er wordt geen losse compost
verstrekt. In verband met de veiligheid mogen er geen aanhangwagens op het terrein. Kom wel snel, want op = op!

Hier kunt u tussen 10.00 en 14.00 uur uw gratis compost ophalen:
• Deventer: De Ulebelt, Maatmansweg 3
• Deventer: Kringloopbedrijf Het GOED, Harderwijkerstraat 25
• Deventer: Milieustraat Duurstedeweg
• Deventer: Parkeerplaats bij voormalige sporthal Zandweerd, Rubensstraat
• Loo/Bathmen: Parkeerplaats bij zwembad Looërmark, Oudendijk 6

Let op!

U kunt alleen compost meenemen
voor uw eigen huishouden. Vertoon
van uw milieupas is hierbij verplicht.
Wilt u compost meenemen voor buren of familie? Dat kan alleen als uw
buurman, buurvrouw of familielid zelf
meekomt en een eigen milieupas kan
tonen.

Meer weten over
afvalscheiding?
Kijk op www.circulus.nl en www.afvalvrij.nl.
Of bel het servicenummer van Circulus:
0900 9552 (10 cent per minuut).

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl
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Workshop ‘bouwen met strobalen’
Een huis bouwen of verbouwen
met muren van strobaal. Wil
je weten hoe dat in zijn werk
gaat? Wil je zelf ervaren hoe
dat moet? ’t Natuurlijk Huus in
Raalte geeft een workshop op
vrijdag 28 maart. Daar doe je
kennis en ervaring op.
In een dag durende workshop laat
stromeester Rens Borgers kennis
maken met strobaalbouw. Zien,
voelen en ervaren dat strobouw
zorgt voor een prettig leefklimaat.
Inspiratie opdoen, praktische
bouwmethoden begrijpen en zelf
aan de slag gaan om te ervaren
hoe het is om met stro te bouwen.
De workshop geeft inzicht in de
theorie een kort stukje geschiedenis en zoomt in op de praktische kant van strobalen bouw.
De workshop duurt de hele dag
en kent voor de middag een theoretisch deel met een stukje geschiedenis, de eigenschappen van
stro, wat volgens het bouwbesluit
mag, hoe dat nou zit met muizen
en brand, en natuurlijk vooral hoe
goed het isoleert.
Als je ook de bouwtechnieken geleerd hebt, ga je na de lunch zelf aan
de slag: de muren bouwen van het
bijgebouw van ’t Natuurlijk Huus.
‘t Natuurlijk Huus is een voorbeeldproject voor natuurlijk wo-

nen. Daar wordt een bijgebouw
annex leslokaal neergezet voor
vergaderingen, excursies, cursussen en lezingen. De kopse kanten
van het gebouw krijgen hennep-

muren, de langsgevels worden van
strobaal opgetrokken.
In de pauzes kun je in de bibliotheek van ’t Natuurlijk in strobouw-boeken neuzen, maar ook

Deventerse gestart als
persoonlijk reisadviseur
De Deventerse Marissa Roesink is sinds 3 maart gestart als
zelfstandig reisadviseur. Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben bij
Globe Reisburo in Deventer is het volgens haar een logische stap
om voor zichzelf te beginnen. “Een persoonlijk reisadviseur heeft
veel voordelen”, stelt Roesink.
Marissa is zeer bekend met het
reisvak. Reizen is echt haar passie.
Ze werkt als Zelfstandig Reisadviseur van Holland International
Reisbureau at Home, de franchiseformule van TUI Nederland. De
keuze voor deze formule is een
bewuste. “Dat biedt mijn klant zekerheid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR).
Daarnaast biedt het ook flexibiliteit.”
Dat Roesink persoonlijk reisadvies geeft, scheelt een hoop gedoe. “Je hoeft nooit meer urenlang

te vertoeven bij het reisbureau en
kan een afspraak maken waar en
wanneer het jou uitkomt”, vertelt
Marissa. “En omdat ik vanuit huis
werk, kan de klant ook buiten
kantooruren bij mij te recht. Zo
wordt een vakantie piekfijn geregeld.”
Het reisaanbod van Holland International Reisbureau at Home
Marissa Roesink is heel divers;
van strandvakantie tot rondreis,
van wintersport tot citytrip en van
cruise tot zakenreis. “Naast de reizen van het huismerk Holland International kan de klant ook voor
reizen van alle gerenommeerde

reisorganisaties bij mij terecht.
Voor elke klant is er een passende
reis. Voor deze service betaalt de
klant niets meer dan bij het reisbureau of via internet.”
Wil je meer informatie? Kijk dan
even op www.reisbureauathome.
nl/marissa-roesink. Via deze website kan ook een afspraak met Marissa worden gemaakt. Wilt je op
de hoogte blijven van de laatste
trends en aanbiedingen, dan kun
je jouw contactgegevens mailen
naar marissa.roesink@reisbureauathome.nl

McDonald’s zoekt
samenwerking voor feestjes
Henk Koning, franchisenemer van McDonald’s ApeldoornDeventer, is met name in Deventer op zoek naar ondernemers
om samen te werken. Hij wil het aanbod van kinderfeestjes op
deze manier uitbreiden. “We zijn altijd opzoek naar nieuwe
mogelijkheden voor samenwerking om ons aanbod fris en trendy
te houden en op het moment zeker in omgeving Deventer.”
Eerst naar de Kids Playground of
JT Bioscoop en daarna een Happy
Meal aan een feestelijk gedekte tafel bij McDonald’s.
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Of je 60e verjaardag vieren
met kinderen en kleinkinderen mét entertainment en bediening aan tafel. In het restau-

rant van McDonald’s Deventer
is het al jaren een groot succes.
Henk Koning: “We zijn erg trots
op ons aanbod kinderfeestjes.
Dat steken we niet onder stoelen
of banken. Jong of ouder, jarig of
iets anders te vieren; iedereen kan
bij ons terecht. Naast onze eigen
McVIP Party werken we samen
met professionele, lokale partners

andere natuurlijke ideeën opdoen.
Stromeester Rens is lid van Strobouw Nederland en deelt graag
zijn kennis. Strobouw Nederland
ondersteunt de workshop ook.

De dag duurt van 8.30 tot 16.00
uur en deelname kost 75 euro per
persoon. Koffie, thee en lunch zijn
bij de prijs inbegrepen. Aanmelden
kan via info@hetnatuurlijkhuus.nl

Theaterobers in ZaalRestaurant Reimink

Zaal-Restaurant Reimink in Heeten presenteert op 29 maart en 25
oktober weer een nieuwe show van de Theaterobers. Alle gasten
worden door deze obers meegenomen in een verhaal geïnspireerd
op de succesvolle serie ’t Schaep met de 5 pooten. Onder de titel
‘Groenten uit Oederloo…’ belooft het weer een gezellige avond te
worden.
Tijdens de show nemen de Theaterobers je mee naar hun Twentse
dorp Oederloo. Daar wordt je uitgelaten ontvangen in het plaatselijke
Café Restaurant van ouwe Moeke.
Zij kan het allemaal niet meer zo
goed aan en wordt geholpen door de
noabers uit het hele dorp. Maar dat
gaat niet zonder de nodige problemen. Haar nichterige zoon en snobistische dochter rollebollen over
elkaar heen in de strijd om de erfenis. De biologische Herma is voortdurend in conflict de mevrouw van
de supermarkt, waar ze nog steeds
plofkippen verkopen. De losgeslagen dochter van Herma doet op
haar beurt haar uiterste best om Mario de pizzabakker te versieren ter-

en kunnen zodoende een ruim
aanbod aan creatieve, sportieve
en muzikale feestjes aanbieden.”
In zijn restaurants biedt Henk Koning onder andere feestjes aan in
samenwerking JT Bioscopen. Altijd voor een goedkoper tarief dan
dat de gast zelf een entreekaartje
en een Happy Meal met een ijsje
aanschaft. “Dit is natuurlijk in
deze tijd één van de voornaamste redenen voor onze gasten om
een feestje via onze restaurants te
boeken. Maar daarnaast worden
de genodigden tijdens het bezoek
ook nog in de watten gelegd door

wijl poetsvrouw en zangeres Anita
van de regionale geheime zender de
meest opzienbarende dorpsroddels
en verzoeknummers presenteert.
Veel vrolijke liedjes, van onder andere Abba, Gert en Hermien en Normaal, komen voorbij. Hoe het verhaal afloopt, ligt
mede in de handen van de gasten.
De show begint om 20.00 uur en
je betaalt 39,75 per persoon. Dit
is exclusief consumpties. Voor
meer informatie en reserveren
kun je bellen naar 0572-381229
of ga naar www.reiminkheeten.nl.
De theaterobers zijn ook te boeken
voor jouw eigen gezelschap. Vraag
daarvoor even naar de mogelijkheden.

onze zorgvuldig opgeleide hostesses. Er zijn verrassingstassen
en natuurlijk een cadeau voor de
jarige. En de jarige mag zelf aan
de slag in de keuken om ijsjes te
maken voor zijn/haar familie en
vrienden. Een echte totaal-ervaring dus”, stelt Koning.
Ondernemers die geintresseerd
zijn in een samenwerking, worden
verzocht zeker even te bellen met
één van de McDonald’s restaurants
in Deventer of Apeldoorn. Meer
informatie over kinderfeestjes bij
McDonald’s kan worden gevonden
op www.feestjebijdemac.nl
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■

Tijd voor verandering?

tot een exDe gemeenteraadsverkiezingen hebben
de afgelopen
plosie aan uitspraken van politici geleid
veranderen
weken. Iedere partij ziet graag dingen
entenaar dat
aan Deventer. Maar wil ook iedere Dev
e? En zo ja,
er iets verandert in zijn of haar gemeent
t? We legden
wat moet er dan anders in de toekoms
zou jij als
de mensen op straat de vraag voor: Wat
r?
individu willen veranderen aan Devente

Wat vinden de mensen uit Deventer...

■ Prima
Edvin (22) woont al zijn hele leven in Deventer. “Maar een groot deel van
de tijd ben ik ook in Zutphen, daar werk ik namelijk.” Eigenlijk heeft
Edvin niets aan te merken op de gemeente waar hij woonachtig is. “Ik
zou zelf niet zo heel erg veel willen veranderen aan Deventer. Ik woon
hier prima!”

H a r t vo o r J e u g d
Initiatiefneemsters en jongeren
van Hart voor Jeugd, een samenwerkingsverband tussen jeugd,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, schrijven iedere
week speciaal voor Deventer
Centraal over een onderwerp dat
wordt besproken op het forum
www.hartvoorjeugd.com Deze
week een bijdrage van Marion
Kemeling, zij schrijft over de
zorgen die ‘Marina’ (17) heeft
vanwege ziekte in haar gezin.

■ De Brink
De 25-jarige Robin zou als eerste de gezelligheid op de Brink willen terugbrengen. “Met name in de avonduren. ’s Middags is het met dit weer erg
vol en leuk, maar in de avond is het voor mijn gevoel nog te rustig.” Een
stem uitbrengen om deze verandering door een politieke partij bewerkstelligt te zien worden, doet Robin niet. “Ik denk dat de stemmen van het
volk niets veranderen. Er zit een elite groep mensen die alles bepaalt.”

■ Stempas
“Ik heb eigenlijk niet veel aan
te merken op Deventer”, vertelt Remco (26) zeer tevreden.
Toch zit hem iets niet helemaal lekker. “Wat mij opviel
is dat ik geen stempas heb
ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn zo
druk bezig om iedereen naar
de stemhokken te krijgen en
ik krijg niet eens een stempas.
Dat vind ik wel een beetje ironisch”, lacht hij.

■ Kunst en parkeren

■ Wanbeleid
Mark (39) heeft wel een paar dingen die hij graag anders zou zien.
“Ik vind dat de gemeente een beetje wanbeleid voert. Er wordt een
kantoorpand gebouwd, terwijl er
bij de brug bij het station een pand
leeg staat. Het nieuwe pand kost
ook nog eens 70 miljoen euro. Dat
geld kun je volgens mij wel beter
uitgeven.” Daarnaast is Mark ook
niet helemaal tevreden over het
parkeerbeleid. “Je kan bijna nergens meer je auto kwijt in de binnenstad.”

“Ik zou graag zien dat er niet meer bezuinigd wordt
op kunst”, stelt Leo (63). Hij is een echte kunstliefhebber. “Op kunst en cultuur moet je nooit bezuinigen.” Naast de bezuinigingen op kunst, wordt Leo
ook niet echt warm van de nieuwe parkeerregeling
in de binnenstad.
“Betaald parkeren tot 22.00 uur ben ik geen fan van.
Daarbij zijn de tarieven in mijn ogen ook nog eens
veel te hoog. Dat mag van mij ook wel veranderen.”

AAnbiedinG:
in maart en april inzethorren GrAtis
bij opdracht kunststof kozijnen

Zorg als zware
verantwoordelijkheid

Pasgeleden had ik een gesprek met
‘Marina’. Marina zit niet lekker in
haar vel en kwam via haar mentor bij
mij terecht. Haar cijfers zijn de laatste
tijd achteruit gegaan en ze dreigt zelfs
te blijven zitten. En dat terwijl Marina
tot een half jaar geleden een van de
beste leerlingen van de klas was.
Marina vertelde dat ze veel zorg heeft
om haar ouders en broertje. En dat
ze zich daardoor moeilijk kan concentreren. Omdat ik als jeugdhulpverlener aan haar school ben verbonden, werd ik voorgesteld aan Marina.
Ze vertelde mij haar levensverhaal en
je mag best weten: ik kreeg er kippenvel
van en ik voelde natte ogen. Geloof me,
dat heb ik niet vaak. Maar bij Marina
was dat anders, het raakte me.
Marina’s vader heeft 5 jaar geleden een
ernstig auto-ongeluk gehad. Daardoor
heeft hij in coma gelegen en blijvend
hersenletsel opgelopen. Hierdoor is hij
moeilijk in de omgang geworden; hij
kan zich niet meer inleven in anderen.
Zijn naasten lijden daar het meest onder. De moeder van Marina heeft voor
de derde keer borstkanker gekregen.
De behandelingen slaan gelukkig goed
aan, maar zijn erg intensief en moeder
is daardoor heel moe.
Marina’s broertje is verstandelijk gehandicapt en gebaat bij regelmaat in
zijn leven. Op dit moment is dat er
thuis niet en hij gedraagt zich lastig.
Marina voelt zich verantwoordelijk
voor het hele gezin en dat is zwaar
voor haar. Marina en ik hebben gesproken over hoe zij meer voor zichzelf
kan zorgen. We zijn gaan praten met
familieleden en buren. Oma, een oom
en de buurvrouw ondersteunen het gezin nu, zodat Marina zich weer meer
op zichzelf kan gaan richten. Zodat het
weer goed gaat op de plek waar het altijd goed ging: haar school.
Ook zijn we op internet gaan zoeken
naar ondersteuning en lotgenoten. We
kwamen uit bij Mezzo. Dit is een landelijke vereniging voor mantelzorgers
en vrijwilligerszorg. Ze hebben een speciale pagina voor jongeren: www.mezzo.nl/jong_zorgen. Marina vindt hier
herkenning, begrip, tips en afleiding.
Ik hoop dat het binne kort weer goed
met haar gaat!

Geopend:
Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 17.00 uur
Jutestraat 41, 7461 TS Rijssen
0548-541919
info@greenlinekozijnen.nl
www.greenlinekozijnen.nl
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OOG VOOR DETAIL

Herken jij jezelf in dit verhaal? Laat
een bericht achter op ons forum www.
hartvoorjeugd.com of kom op 19 mei
naar onze speciale themabijeenkomst
voor jongeren die opgroeien met ziekte
en zorg. Meer informatie: contact@
hartvoorjeugd.com
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Nieuwe s
how!!
gro
eten uit
Oederloo
met de
Theater
obers

Ben jij de nieuwe
Bezorger van
deventer CentraaL?

Geïnspireerd op de succesvolle
olle serie ‘t Schaep met de 5
pooten nemen de theaterobers u mee naar hun Twentse dorp
Oederloo waar u uitgelaten ontvangen wordt in het plaatselijke
Café Restaurant van ouwe Moeke. Zij kan het allemaal niet
meer zo goed aan en wordt geholpen door de noabers uit het
hele dorp om voor u uw natje en een droogje te verzorgen
alleen..........dit gaat niet zonder de nodige intriges!

Laat u verrassen en geniet!!
Door één in keer in de week Deventer Centraal te bezorgen,
kun je erg leuk bijverdienen!
Lijkt dit je wat en ben je 13 jaar of ouder?
Bezoek dan de website om je aan te melden:
www.directverspreidingen.nl
Mailen of bellen mag natuurlijk ook!
info@directverspreidingen.nl

DEVENTERCENTRAAL
DAGELIJKS NIEUWS UIT DE REGIO

29 maart & 25 oktob
e

r 2014
Aanvang: 20.00 uur,
prijs: € 39,75 (excl. co
nsumpties)
Voor informatie en re
serveringen:
Tel. (0572) 38 12 29
www.reiminkheeten.n

l
U kunt de theaterobe
rs ook boeken exclusie
f voor uw gezelschap.
Vraag naar de mogelijk
heden.

ADVERTEREN IN

DEVENTER
CENTRAAL
BEL OF MAIL NAAR:

DOWNLOAD NU DE
DEVENTER CENTRAAL APP
Gratis te downloaden via de appstore
van Apple en de playstore van Android.

www.deventercentraal.nl
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Paul Kusters
Media-advies en adverteren
M: 06-40431836
E: p.kusters@deventercentraal.nl
Carla Kappert
Administratie en adverteren
M: 06-22722221
E: c.kappert@deventercentraal.nl
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Foto van de Week

Op een warme lentemiddag kun je
natuurlijk de stoelen naar buiten
zetten en in de tuin gaan zitten.
Maar voor de mensen zonder
(fijne) tuin, is er nog altijd het
rustgevende Rijsterborgherpark,
ook wel ‘Het oude plantsoen’ in
de volksmond.

van Knöldert

Stef Tijhaar gaf in één beeld de
charme van het park weer: Een
ideale plek om van de laatste zonnestralen te genieten, te wandelen
met de hond of een rondje hard te
lopen. Niet voor niets is het park
sinds 1968 een rijksmonument.

Handhaving
Ik kreeg lest een brieve in de busse
det mien vergunning vöar buten een
vuurtie te stokken verlopen was. As
ik verlenging wolle, kon ik een neejen aanvroang. Ik ben zo begoane
met de gemeente die als mar minder van ons geld mut uutgee’m, det
ik mee helpe denken. En hier hebbe
wie wat bie kop.
D’r is d’r bliekbaar an de gemeente
ientie bezig met controlearen of een
vergunning vöar ontheffing van het
verbod op vuurties te stokken verlopen is. Zollen ze andere vergunningen ok op hun verloopdatum controlearen. Of ie ontheffing hebt vöar
het verbod op oe hond ongelijnd uutloaten. En of ie ontheffing hebt vöar
het verbod op reclamebörden vöar
oe winkel te zetten.
‘Verborgen werkloosheid’ heetten
det vrogger in communistische landen. Direct met stoppen. Schelt zo
een paar salarissen.
Op de controle, mar ok op de vergunning kan nog flink bezundigd
wönn. Ie kriegt vöar vief joar recht
tut snoeiholt in de fik stekken, ie
mut det iedere kear det ie det doet
een dag vöarof melden en dan is het
goed. De anvroag wördt niet controleard, de brand zelf ok niet. Ik
heb d’r de ofgelopen vief joar tenminsten nooit iene van de gemeente
vöar an huus ehad. As iederiene de
vergunning krig, wat is dan eigenlijk het probleem met die vuurties?
Ie kriegt toestemming via het ‘aanvraagformulier ontheffing van het
verbod voor verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen of anderszins vuur stoken’. As ie det gin
rare zinne vindt, dan werk ie an de
gemeente.
De gemeente verbiedt dus iets en gif
doarnoa iederiene die det wul ontheffing, a 90 euro per ontheffing.
Communisten nuumt det verplichte
winkelnering. Hier werk ie dan bie
‘team vergunningen en handhaving’.
Hoe controleart ze? Op werkdaang,
as ambtenaren werkt. Mar dan
stekke wie gin vuurtie. En in het
weekend, met een vliegtuugie. Dan
kan milieuoaverlast het bezwoar
van vuurtie stokken niet weane.
Want íen kear een vuurtie, of iedere
zundag zo’n rust verstorend vliegtuugie in de lucht... Golden tip die
ik kreeg: vuurtie stokken met slecht
wear. Dan bent de ambtenaren binnen en het vliegtuugie an de grond.
Mar ik denk det ik een makkelijker
oplossing hebbe: vuurtie stokken niet
verbieden. Want det is nergens vöar
neudig. Behalve dan öm de verborgen werkloosheid teeng te goane.
Denne van Knöldert.
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De Koning Willem

is een wekelijkse uitgave

Nieuwspuzzel

van Salland Centraal BV,
en verschijnt in een oplage

Heb jij het nieuws goed in de gaten gehouden? Test met deze puzzel of je op de hoogte bent! Vul
de antwoorden in en stuur de oplossing naar redactie@deventercentraal.nl Onder de goede inzendingen verloten we een waardebon van spellenwinkel Koning Willem t.w.v. €15,-!

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Deventer, Bathmen, Diepenveen,
Schalkhaar, Lettele en
Okkenbroek.

VRAGEN:
1.

van 46.500 exemplaren in:

Waar werd afgelopen weekend
een wedstrijd ‘Mens erger je
niet’ gehouden?
Welke plaats haalde Holtenaar
Markt Tuitert in zijn laatste
wedstrijd van zijn schaatsloopbaan?
Wat bakten de leden van
Sempre Crescendo afgelopen
week?
Wat probeerde een Deventenaar aan het Wellepad te stelen?
Van welke partij bleek de ‘Ik
vind je leuk’-actie een campagnestunt?
Özkan Akyol heeft een nieuw
boek geschreven. Wat voor
soort boek is dit?
De verkiezingsposter van
welke partij scoorde volgens
Fokko van Gennep een onvoldoende?

Kantooradres: Boeierstraat 10
(Boei 10),
1

8102 HS Raalte
Telefoon 0572 – 364864
2

info@deventercentraal.nl
www.deventercentraal.nl

3

Redactie:
4

redactie@deventercentraal.nl
Bas Tijhaar

5

(06-23176218)
6

Advertenties:
adverteren@deventercentraal.nl

7

Paul Kusters
06-40431836
Carla Kappert
06-22722221

Vanaf de kante...

Door: Jeroen Krul
Facebook.com/KrulArtDesign

Vormgeving:
Telstar Uitgeverij

Eagles verliest slag om de IJssel

Druk:
Janssen/Pers Gennep
Bezorgklachten:
klantenservice@deventercentraal.nl
Deventer Centraal BV behoudt
zich ten aanzien van de inhoud
van deze uitgave en/of website
zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub
4 van de Auteurswet als het
databankrecht. Je mag dus niets
overnemen van deze uitgave en/
of website, zonder toestemming
gekregen te hebben.
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Haarco Pvc vloer
17 kleuren ( hout en tegel )
2.0mm dik, Inclusief leggen/lijm
en egaliseren* NU

39.

95

p/m2

Uw expert in vloer-, raam- en wanddecoratie

Haarco
Rolgordijnen

diverse kleuren tm 12 april 2014

25%

korting
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Haarco
Vloerbedekking
Gehele huiscollectie
iedere
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GRATIS

Haarco Inbetween
300 hoog inclusief maken
21 moderne kleuren

39.

95

p/m2

*Egaliseren maximaal 2mm
Marktstraat 23 » 8102 CH Raalte » T (0572) 353 485 » E info@haarco.nl » I www.haarco.nl
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