Live muziek | Pop-up kraampjes | Internationale hapjes | Koffie drinken met buren | Kinderactiviteiten

0 uur

tijd: 12.30 - 16.3

leuke kind
eractiviteite
n!

i
e
m
4
1
g
a
d
zater

en

t bi

Leer de wijk kennen:

j d e C ee s W
il

chool
uiss
sh
ke

Speciaal m
om

g
a
d
k
wziajndweerd
r
.00 uu
Om 13
ening
p
o
e
jk
li
feeste
rzaam
nt Duu
infopu
am!
heidste

Loop binnen bij de buurthuizen & speeltuinverenigingen.
Kom lekker een kopje koffie drinken met de buren.
Een gezellige actieve dag voor jong en oud!

Op 14 mei 2022 is er een gezellige wijkdag in de Zandweerd!
Overal in de wijk openen organisaties de deuren en zijn er pop-up
kraampjes waar van alles te zien en te beleven is.

Aan de ‘Wijkdag Zandweerd’ werken o.a. mee:

Kijk voor meer informatie op Facebook.com/ZandweerdStroomt of bel/stuur een bericht naar 06 14 12 02 68

Gezelligheid

Duurzaamheid

• Live muziek

• Infopunt Duurzaamheidsteam Zandweerd

• Pop-up kraampjes

• Maak een ritje in een elektrische deelauto

• Internationale hapjes

• Voorbeeldtuin regenwater opvangen

• Koffie drinken met buren

• Alles over energie besparen, asbest schuur-

• Diverse activiteiten

daken vervangen en het ruilen van LED-lampen

Kinderactiviteiten
• Schminken
• Dieren aaien
• Wat weet jij over de bij?
• Springkussen en suikerspin
• Windmolen of zonnepaneel knutselen

Activiteiten Wijkdag Zandweerd
Locatie A: P. de Hooghstraat

Locatie B: Zwolseweg 190

• Infopunt Duurzaamheidsteam

• Bij de Halte met kinderbingo,

(Cees Wilkeshuisschool)
• Energiecoach met LED-lampen
• Gemeente over Slim Warmtenet

spelletjes & mozaïeken
• Duurzaamheidsteam en de
Wijkklussendienst

Zandweerd (+ knutselen voor kids)

Locatie C: Everhard van Reijdtstraat 10
• Bandenspeeltuin
• Buurtvereniging Zwolse wijk
• Ketting kledingruil
• Gluren in de tuin van een regenwaterambassadeur (D.G. v/d Keesselstraat 10)
met een kraampje over bijen, wormen en

• Ulebelt over vervangen asbest

een groen dak

schuurdaken (Plantweerd)

Locatie D: Kersenstraat 2

Locatie E: Boxbergerweg 21

• Speeltuin ‘de IJssel’ met

• Duurzaamheidsteam

dierenbos, springkussens

• Energiecoach met LED-lampen

& suikerspin

• WijDeventer

• Bewonersvereniging Zandweerd

• Schminken

• Deventer Schoon Familie

• Bewonersvereniging Zandweerd

Open huizen & pop-up kraampjes
• Pieter de Hooghstraat: Plantweerd / infopunt Duurzaamheidsteam Zandweerd

Locatie E: extra / algemeen
• Koffie in de buurt door Bewonersvereniging Zwolse wijk, 1e Weerdseweg (deel 2), Zwolseweg (deel 2),
van Bredastraat & Radstakeweg
• Overal is iets leuks te doen voor kids
en is er koffie, thee, lekkers en info.
Ook gaan er overal singersongwriters
en elektrische deelauto’s rond

• Zwolseweg 190: Buurthuiskamer en broedplek ‘Bij de Halte’
• Everhard van Reijdtstraat 10: Bandenspeeltuin / Kersenstraat 2: Speeltuin ‘De IJssel’
• Winkelcentrum Boxbergerweg (ter hoogte van huisnummer 21)

Kijk voor meer informatie op Facebook.com/ZandweerdStroomt of bel/stuur een bericht naar 06 14 12 02 68

