


Voor u ligt de 2e oplage van het boekje 10 x raak: ‘weer 10 X raak in Voorstad’
Het is alweer even geleden dat de eerste oplage van het boekje werd gedrukt. 
Het initiatief kwam van het wijkteam in Voorstad. En in het bijzonder van oud 
wijkteamlid Jolande Petit dit de la Roche. Zij was de drijvende kracht achter dit 
boekje en de communicatie van ons wijkteam. Helaas hebben we veel te vroeg 
afscheid van haar moeten nemen. Zij overleed op 20 mei 2019.

Inmiddels zijn er veel nieuwe wijkteamleden die dit boekje nog steeds een prachtige 
manier vinden om de bewonersinitiatieven van WijDeventer onder de aandacht te 
brengen. Of zoals Jolande het zei: projecten die laten zien wat er gebeurt als 
mensen vanuit zichzelf aan de slag gaan in hun omgeving. Met elkaar.
In nagedachtenis van Jolande laten de huidige wijkteamleden hun favoriete of 
voor hun aansprekende initiatief van de afgelopen jaren zien in dit boekje. Weer 
10 x raak. 

Veel leesplezier!

Namens het wijkteam Voorstad
Merel Arink (wijkmanager)

Heb je er vragen over, of wil je ook meedoen? 

Neem contact op met wijkmanager Merel Arink 

(m.arink@deventer.nl)

Colofon: 
tekst en foto’s: WijDeventer
vormgeving: bureau Janse
oplage: 150

“Jij bent een 
andere ik”

(de oude Maja’s)



Een bijdrage voor het aanschaffen van materialen voor de avonden en 
middagen voor kids en jeugd in het Enkhuis. Geweldig mooi om te zien dat er 
veel initiatieven zijn voor het organiseren van spel- en knutselmiddagen 
waaraan kinderen voor een kleine bijdrage kunnen deelnemen. De kinderen 
genieten en gaan met respect met elkaar om. Er is een mooie plek gecreëerd 
waar meiden, tussen 12 -16 jaar, samen komen om te praten, te lachen, te 
gamen etc. Dit is zo waardevol! 

Agnes Jongeling
wijkteamlid

Dit is zo waardevol!



Voorstad kasten kaart

Legenda

Communicatie kast

Bekende plekken in  
Deventer voorstad.

Zeg het Voor(t)stadkasten. Zes 
communicatiekasten zijn een verbindende gele 
draad in de hele wijk Voorstad. Deze kasten 
worden door wijkbewoners gevuld met 
algemene informatie, activiteiten, spelletjes en 
nieuwtjes. Je kunt deze kasten vinden bij de 
scholen van De Kleine Planeet (zowel in 
Bekkumer als in Voorstad centrum), Speeltuin de 
Driehoek, de Buurtfabriek, het Enkhuis en op de 
Beestenmarkt.

Een mooi en zichtbaar initiatief!

Hennie Meutstege
Wijkteamlid Voorstad kasten kaart

Legenda

Communicatie kast

Bekende plekken in  
Deventer voorstad.



Een verlaten wielerbaan. Al spoedig in gebruik als trimbaan. 
Wat zou het mooi zijn als er belijning kwam voor de lopers. 
Die kwam er met behulp van WijDeventer, maar deze 
vervaagde vlug. Gelukkig kon er een beroep worden gedaan 
op garantie en binnenkort wordt de belijning vernieuwd. Dat 
wordt gevierd met een training voor belangstellenden uit de 
hele wijk. Zo komt Bekkumer in beweging op een prachtig 
nieuwe trimbaan. 

Joyce Noordergraaf
wijkteamlid“een prachtig 

   nieuwe trimbaan”



Deventer Spoort is voor mij een heel belangrijk en bepalend initiatief. De 
geluidshinder rond de spoorbrug heeft invloed op het leven van veel 
Deventenaren en op de bewoners van Voorstad in het bijzonder. 
Bewoners hebben zich verenigd in de werkgroep Deventer Spoort en 
trekken samen met de gemeente op richting het ministerie, om zo de 
aandacht te vestigen op een dringend probleem. Bewoners en de 
gemeente kunnen dit niet alleen oplossen: we hebben ook de 
rijksoverheid hierbij nodig. Samen maken we dat verschil.

Frits Rorink
Wijkwethouder Voorstad

   “Samen maken 
we dat verschil”



Tijdens ons bezoekje aan Damian thuis zagen wij hoe 
enthousiast hij aan het werk is. Met een bijdrage uit het 
wijkbudget heeft hij alle muziekapparatuur bij elkaar en is 
hij klaar om te starten met de rap workshops voor 
kinderen tussen 10 - 14 jaar. Met flyers geeft hij meer 
bekendheid daaraan. 

Agnes Jongeling en Annemarieke Klarenbeek
wijkteamleden



Een van de leukste projecten vind ik de Groenstrook Burgersdijk. 
De bewoners hebben gezamenlijk een saaie strook groen 
omgetoverd in een gezellige plek. Een plek waar kinderen 
lekker en veilig kunnen spelen. Maar ook het sociale karakter 
van de speeltuin: 

een plek waar bewoners van de wijk elkaar kunnen 
ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Regina Becherer
Wijkteamlid



Ook nadat de 3 kilometer sjaal om de wijk Voorstad Oost heeft 
gehangen, breien de dames en heer van Voorstad Verbindt nog altijd 
vlijtig door. Er worden sjalen met logo’s van samenwerkingspartners 
gebreid, bedankjes voor de helpende hand, er werd een groepsfoto 
op 1,5 m afstand gemaakt voor een breier die het moeilijk had en een 
sjaal gebreid ter ere van 75 jaar vrijheid.

Voorstad Verbindt met de breiende mensen en alle helpende handen 
eromheen, is voor mij het voorbeeld van een zeer succesvol initiatief 
van "voor" en "door" de wijk. Klein beginnen, met WijDeventer, als 
startup en na 5 jaar nog steeds actief in de wijk, Deventer en zelfs 
over de grenzen in het buitenland.

Tim Friesema
wijkteamlid

Na 3 kilometer sjaal 
vlijtig doorbreien...



Het Werklustplein is door gemeente flink opgeknapt. Bewoners wilden het 
plein graag verder aankleden met bankjes langs het volleybalveld, meer groen 
en een hekje om de bomen. Inmiddels zijn bijna alle wensen gerealiseerd en 
wordt het plein steeds mooier. 

Agnes Jongeling
Wijkteamlid

mooi
mooier
mooist



De tunnel in de Veenweg is pas voorzien 
van nieuwe riolering, een nieuw wegdek 
en een mooi nieuw hekwerk. De wens van 
bewoners was om ook de verlichting te 
verbeteren. Er is nieuwe ledverlichting 
aangebracht in de tunnel.  Die verlichting 
kan van kleur veranderen als er speciale 
dagen zijn, zoals bijvoorbeeld op LHBT-
dag (regenboog), bij Deventer op Stelten 
(groen/blauw) en bij thuiswedstrijden van 
Go Ahead Eagles (rood/geel).

De geluidschermen zijn nu nog voorzien 
van graffiti. Bewoners zijn bezig om te 
kijken of dat in de toekomst  kan worden 
vervangen door een mooi kunstwerk.

Regina Becherer
wijkteamlid

Nieuwe verlichting 
in de Veentunnel



Een multifunctioneel plein voor chillende bewoners, voetballende kinderen, super-
marktbezoekers, maar ook een grote show met Deventer op Stelten. Samen met 
WijDeventer en andere instanties hebben bewoners het plein opgeknapt met ‘echte’ 
koeien, nieuwe basketbal- en voetbalveldjes, een fotowand en mooie straatverlich-
ting. Bewoners hadden net een mooie activiteitenkalender opgesteld om ook leuke 
activiteiten met elkaar te ondernemen, zoals een buurtborrel en bewonersmarkt.  
Die activiteiten staan nu on hold door de beperkende coronamaatregelen.

Hennie Meutstege
Wijkteamlid

‘echte’ koeien



Voorstad DARTMASTERS
De dartmasters begonnen in Villa Voorstad en verhuisden 
daarna naar Speeltuin Kindervreugd. Darters komen 
vanuit de hele gemeente en de club is er voor iedereen. 
Dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Daar is een deel van de borden zelfs op aangepast.

‘Met hulp van WijDeventer konden ze 10 borden 
aanschaffen en de benodigde accessoires. Er is een vaste 
groep van bijna 30 actieve darters, dat vind ik mooi’, zegt 
Tim. De toernooien zijn echt een hoogtepunt; goed 
georganiseerd en prijzen zijn geregeld met hulp van 
ondernemers uit de wijk. ‘Jammer dat het ook voor hun nu 
tijdelijk stopt vanwege de coronamaatregelen. Het wordt 
enorm gemist. Maar zodra het kan, staan ze er weer’.

Tim Friesema
wijkteamlid




