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Reacties
parkeren
Vraag om duidelijke routes

u Door de redactie
U Deventer
De reacties komen onder meer
van bewoners van de binnenstad en er is een advies van de
Adviesraad voor de Binnenstad.
De insprekers pleiten voor duidelijke parkeerroutes, differentiatie in tarieven en voldoende
parkeerplekken voor bezoekers
en vergunninghouders.
Er waren ook veel vragen en
opmerkingen over het flitsparkeren, waarmee een proef start
op de Stromarkt. Flitsparkeren
maakt het mogelijk om vlot en
makkelijk een ‘flitsbezoek’ aan
de binnenstad te brengen. Handig voor mensen die kort willen

winkelen, voor zaken even
snel de binnenstad in moeten of iemand op moeten
halen.
,,De binnenstad moet leefbaar en goed bereikbaar
zijn. Bij alle plannen op dit
gebied hoort ook een nieuw
parkeerbeleid. Zo moet het
stadscentrum vooral parkeergelegenheid bieden voor
kort bezoek en de bewoners
en kunnen langparkeerders
aan de rand van de binnenstad hun auto kwijt”, zo laat
een woordvoerder van de gemeente Deventer weten.
Om het parkeren in de wijken rond de binnenstad in
goede banen te leiden, biedt
de gemeente wijkbewoners
de mogelijkheid om zelf het
initiatief te nemen. ,,De gemeente kan dan bijvoorbeeld
betaald- en vergunningparkeren invoeren. De wijk bepaalt zelf of ze daar gebruik
van willen maken”, aldus de
woordvoerder.

Kerstdiner voor daklozen
Deventer

In het Volkshuis staat donderdag 13 december het jaarlijkse
kerstdiner voor dak- en thuislozen op de agenda. In een
informele setting wordt aan
de groep dak- en thuislozen
van Tactus/Iriszorg Deventer
een door de leerlingen van het
Volkshuis voorbereid kerstdiner
aangeboden.
Samen met de selectiespelers
van Go Ahead Eagles, aangevuld met partners van de stichting, vormen de aanwezigen
een afwisselende tafelschikking. Gesprekken aan tafel zijn
divers en interessant. Henk van
Baalen leest een kerstverhaal
voor en Leonie Nikkels zingt
kerstliedjes. Alle ingrediënten
zijn aanwezig om samen een
gezellige en smaakvolle kerst-

viering te hebben. Vorig jaar
is het kerstdiner, een initiatief van de Stichting Eagles4Deventer, door de leerlingen van de Keurkampschool
verzorgd, dit jaar door het
Volkshuis. Vanuit de pijler
van de ‘ Stichting Eagles4Deventer: Voor Iedereen’
kan een groep mensen die
het minder goed heeft,
een gezellige kerstmaaltijd
worden aangeboden. ,,Het
is de primaire taak van de
Stichting Eagles4Deventer
sociaal-maatschappelijke
activiteiten, die ten doel
hebben de sociale participatie en integratie in Deventer
en omgeving te verhogen,
duurzaam te faciliteren en
te laten scoren”, aldus de
organisatie.

Oudhollandsche ijspret

Open podium tijdens
‘Deventer Kerststad’
In Leeuwenkuil is er zondag 16 december van 11-17 uur open podium. Maak je muziek, zit je in een band of ensemble,
draag je graag voor? Alles mag: van klassieke muziek, jazz tot volksmuziek en klezmer. Niet alleen leerlingen van de
Leeuwenkuil maar ook anderen zijn welkom om mee te doen. Aanmelden bij info@leeuwenkuil.nl.

Chanoeka-viering op de Brink

Smartlappen

Deventer

In COC-café Face it op de
Brink is zondag 16 december
vanaf 16 uur het jaarlijkse
‘COC-Snertcafé’ tijdens het
Deventer Dickens Festijn.
Deze speciale laatste zondagmiddag-salon van het
jaar wordt opgeluisterd met
een optreden van smartlappenduo ‘Wilde Orchidee’.
Iedereen is van harte welkom.

Van zaterdagavond 8 december
t/m zondag 16 december is het
dit jaar Chanoeka, het achtdaagse Joodse licht- en vrijheidsfeest
met de speciale, negenarmige
menora (chanoekia).
Meestal spelen de Joodse feesten zich thuis of in sjoel af,
maar bij Chanoeka is het de
laatste decennia wereldwijd
steeds gebruikelijker geworden
om op één van de acht avonden
een lokale, openbare viering te
houden. Deventer kan natuurlijk niet achterblijven.
Beth Shoshanna, Joodse gemeente in Deventer, houdt zaterdag 15 december om 20.30
uur de eerste openbare Chanoeka-viering in Deventer voor
de ingang van De Waag op de
Brink. Het is dan de achtste
avond van Chanoeka, wat betekent dat alle kaarsen worden

Het programma ziet er als volgt
uit. Om 20.30 uur start Havdalah, dat is het afsluiten van Sjabbat, onder leiding van chazzan
Tom Fürstenberg (Joodse
gemeente Beth Shoshanna).
Daarna volgen korte toespraken van Manja Pach (Liberaal
Joodse Gemeente Gelderland)
en burgemeester Andries Heidema. Heidema steekt ook een
kaars aan.
Daarna staat op het programma
het zingen van de zogenaamde
brooches, aansteken van de
overige kaarsen door Wil Hein
(Liberaal Joodse Gemeente
Twente) en gezamenlijk zingen
van enkele chanoeka-liederen.
Om 21 uur is het einde van de
viering.

Deventer

de website: bethshoshanna.nl.
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Meer informatie is te vinden op

Kinderopvang in Deventer
• Peuterspeelzalen
• Buitenschoolse opvang
• Gastouderopvang

1 december 2012 t/m 13 januari 2013
www.openluchtmuseum.nl

aangestoken. Deze kaarsen
staan opgesteld op het bordes
van De Waag.

in de buurt!
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De gemeente heeft twaalf
inspraakreacties ontvangen
op het parkeerbeleidsplan en
het plan op onderdelen aangepast. Het college van B&W
heeft ingestemd met het plan
en legt dit ter besluitvorming
voor aan de gemeenteraad.
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Grote Kerk Kerstmarkt

Deventer

Donderdag 13 dec.

14.00 - 21.00 u.

Vrijdag 14 dec.

10.00 - 21.00 u.

Zaterdag 15 dec.

10.00 - 17.00 u.

Entree e 2,50

tot 12 jr. gratis

