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A-Z Barbecue Menu per persoon: 
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS  •  GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND  •  ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

A-Z Barbecue Menu per persoon: 
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Vlees
•	Kipfilet
•	Filetkarbonade
•	Varkenssaté	spies
•	Mexicaanse		 	
	 barbecueworst
•	Grillburger

Salades	
•	Komkommersalade
•	Witte	koolsalade
•	Gemengde	rauwkost
•	Huzarensalade
•	Kartoffelsalade
•	Verse	fruitsalade

Sauzen 
•	Zigeunersaus
•	Cocktailsaus
•	Knoflooksaus
•	Satésaus
•	Stokbrood	met	
	 kruidenboter

Benodigdheden
•	Porseleinen	borden
•	RVS	bestek
•	Gasbarbecue	
	 met	gasfles
•	Tangen
•	Servetten
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Voor al uw inkopen!Voor al uw inkopen!
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‘EErst Diftar, 
nu DE Viking’
,,Wat je ook tegenwerpt, de 
gemeente doet er niets mee”, 
aldus een bewoonster.

5»

ComputErs boVEn 
CEllEnComplEx
Boris van der Loos werkt in 
het voormalige kantongerecht 
aan de Brink.

15»
Interesse in Joods leven vormt drijfveer

door Gerreke van den Bosch

DEVEntEr - De jonge man-
nen en vrouwen zijn afkom-
stig uit Duitsland, Polen, 
Litouwen, Wit-Rusland en 
Oostenrijk. Zij verblijven op 
camping de Worp. ,,Kam-
peren in de regen is niet 
echt fijn”, vindt de 19-jarige 
coach Henrik. ,,Maar van de 

andere kant is het verblijf op 
een camping wel leuker dan 
in een hostel. Zo kom je wel 

nader tot elkaar.”
Voordat ze op deze trip gin-
gen, kenden de deelnemers 
elkaar niet, vertelt de 17-ja-
rige Duitse Katja. ,,We heb-
ben elkaar net vier dagen 
geleden ontmoet. Voor mij 
is het de eerste keer in De-
venter zelfs. Ik vind het een 
prachtige stad en geniet van 
het historisch centrum. Ik 
zie het als een soort vakan-
tie voor mezelf. Ik wist dat 
het theaterfestival Deventer 
op Stelten was opgenomen 
in het programma en dat 
was voor mij ook een reden 
om me in te schrijven voor 
dit project.”
De deelnemers vinden de di-
versiteit van het programma 

interessant. Zo brengen ze 
een bezoek aan Kamp Wes-
terbork, het Anne Frankhuis 
en een aantal initiatieven op 
lokaal niveau zoals de weg-
geefwinkel en het krakers-
project. 
,,We zijn ook naar de moskee 
geweest”, wijst Henrik over 
de muur van de begraaf-
plaats richting El Aksa. ,,Wij 
zijn hier om de moskee, de 
krakers en het festival te 
ondersteunen. Van origine 

komt de opzet van dit project 
in 1958 ook van een aantal 
protestanten. Het is nu niet 
echt meer aan de kerk geli-
eerd. De gedachte erachter 
is hulp bieden aan de Joodse 
gemeenschap in landen die 
geleden hebben onder de na-
zi’s. Het werken met overle-
venden maakt daar ook deel 
vanuit. Donderdag spreken 
wij met de 87-jarige Herman 
Polak. Hij was 6 jaar toen hij 
vluchtte. Voor ons is het heel 

moeilijk om voor te stellen 
hoe dat toen allemaal was. 
Ik ben erg geïnteresseerd in 
de Joodse gemeenschap in 
mijn eigen stad Berlijn maar 
daar zijn niet zoveel Joodse 
mensen. Dit project was 
voor mij een goede gelegen-
heid om meer kennis op te 
doen want in het dagelijks 
leven spreek je geen overle-
venden van de Shoah en ga 
je ook niet elke dag naar een 
Joodse begraafplaats.”

duits initiatief 
voor hulp aan 
joden die leden 
onder de nazi’s

Voor de derde keer organiseert het Etty Hillesum 
Centrum in samenwerking met Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste een internationaal zomerkamp. De 
jongeren maken kennis met bijzondere initiatieven in 
de stad en steken hun handen uit de mouwen op de 
Joodse begraafplaats aan de Diepenveenseweg. 

Jeugd knapt 
graven op

Elf jongeren uit vijf Europese landen werken tot en met 18 juli op de Joodse begraafplaats en maken 
daarnaast ook kennis met de cultuur en het leven in de stad langs de IJssel.  Foto: Gerreke v/d Bosch

Stankoverlast  
op terras
DEVEntEr - Volgens de VVD 
zet de gemeente de horeca in 
kwade reuk. De partij roept 
mensen die ook overlast er-
varen van vuilcontainers 
dat te melden. ,,Onderne-
mers worden geplukt en in 
een kwade reuk gezet. Let-
terlijk.  Het overkwam café 
Kupu-kupu aan de Brink. Pal 
naast het terras werd een af-
valcontainer geïnstalleerd. 
Het gevolg: zodra de tempe-
raturen omhoog gaan, waait 
er een vieze lucht over het 
terras en blijven de klanten 
weg. Saillant detail: tijdens 
de kermis kon de container 
wel worden weggehaald. En 
zaten de terrassen van Kupu-
kupu en buurman Marma-
ris vol. De manier waarop 
de gemeente omgaat met 
deze hardwerkende onder-
nemers is onvoorstelbaar’, 
schrijft Enno de Witt. VVD-
gemeenteraadslid Daaf Le-
deboer gaat vragen stellen. 
,,Het lijkt wel, of het college 
het speciaal op de horeca 
heeft gemunt. Eerst werden 
de leges al bijna verdubbeld 
en nu dit weer. Het hoogsei-
zoen komt eraan maar het 
terras blijft leeg. De VVD 
wil dat het college eindelijk 
eens gaat luisteren naar wat 
in de stad speelt.”

KLIK & WIN ACTIE

Twee nachten in 
sprookjesachtig 
vakwerkhuis
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Roparun: hoofdhuidkoeler 
Deventer - Het Deventer 
Ziekenhuis ontvangt 16.500 
euro van de Stichting Ropa-
run. Met dit bedrag wordt 
een hoofdhuidkoeler aange-
schaft. Een hoofdhuidkoeler 
wordt gebruikt voor, tijdens 
en na de chemokuur om de 
kans op haaruitval te ver-
minderen of zelfs helemaal 
te voorkomen.
Henk van der Velde, voor-
zitter Stichting Roparun 
Palliatieve Zorg: ,,Vanuit de 
opbrengst van de Roparun 
stellen wij een bedrag van 
16.500 euro ter beschikking 
aan het Deventer Zieken-

huis. We zijn blij dat we op 
deze manier een bijdrage 
kunnen leveren aan het be-
langrijke werk dat het zie-
kenhuis verricht. Vanuit de 
Roparun ondersteunen we 
doelen die helpen ons motto 
waar te maken: Leven toe-
voegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan 
het leven.”
De Roparun is een estafet-
teloop van meer dan 500 
kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam. 
Volgend jaar start de 24e 
editie op zaterdag 23 mei.

Sensoor is ook deze zomer dag en nacht bereikbaar
Deventer - De vrijwilligers 
van Sensoor zitten ook deze 
zomer dag en nacht klaar 
voor een gesprek. Als je er-
gens mee zit kan een goed 

gesprek wonderen doen. Er-
gens over praten helpt zaken 
in perspectief te plaatsen, 
biedt emotionele steun en 
versterkt het zelfbeeld. He-

laas heeft lang niet iedereen 
iemand bij wie ze terecht-
kunnen met hun problemen. 
Daarom is er Sensoor. In 
2013 heeft Sensoor Oost Ne-

derland 29.903 gesprekken 
gevoerd. Bellen kan naar: 
0900-0767(5 ct. p.m). Chat-
ten en e-mailen via www.
sensooroostnederland.nl.

Dagkamp voor de jeugd

Het dagkamp op de Hagenvoorde voor de jeugd in Schalkhaar 
verliep onlangs niet zonder regen. Maar ook in de tent werden 
diverse activiteiten gehouden.  Foto: Alex Schokker


