Enkele activiteiten
in de wijk

Een idee?

Ga ermee aan de slag!

Onderdoorgang Oostriklaan

op zondag 27 mei van 12.00-17.00 uur
in het Brandts Buyspark. Voor jongeren van
11-16 jaar.

In het hemelvaartweekend is de grote
operatie geweest om de tunnelbak op de
juiste plek te krijgen. De komende maanden
gaan de werkzaamheden door. Het hele
project zal halverwege 2019 klaar zijn. Voor
meer informatie over het project kunt u
kijken op www.prorail.nl/oostriklaan

Summerfair

Winkelcentrum Flora vernieuwt

Master of sports

Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies
hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met
je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat
financiële ondersteuning nodig om ermee aan de slag te gaan.

Projecten in de wijk

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
Het voorjaar is al volop bezig. Misschien is uw blik al gericht op
de zomer en wellicht een zomervakantie. Voor nu willen we u
graag op de hoogte brengen van een aantal lopende initiatieven
in de wijk. Het is mooi om te zien dat er voortdurend weer
bewoners opstaan die met veel enthousiasme aan een eigen idee
gaan werken. In deze krant onder andere over de Doornenburg
in het Oostrik en het ‘Landje van Niets’ in de Vijfhoek.
Daarnaast willen we u in deze krant de mogelijkheid bieden om met
nieuwe ideeën te komen waar u samen met buurtbewoners mee aan
de slag wilt gaan. Heeft u dus een idee voor uw buurt of straat, laat
het ons dan weten. Vul de ideeënkaart in deze krant in en stuur hem
op of mail naar vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl. Veel leesplezier.

Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen
voor elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil je iets
doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven een stukje
aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen manier en
passend bij je straat of buurt?

op zaterdag 2 juni bij het Verbindingscentrum
Vijfhoek (Andriessenplein) van 10.00-15.00 uur
voor alle leeftijden.

Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Joris Hendriks, wijkmanager
telefoon: 06 515 541 32
email: jo.hendriks@deventer.nl

Sociaal team Colmschate Noord/Vijfhoek
email: vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen	

COLMSCHATE-NOORD

VIJFHOEK

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:

Eten en ontmoeten in de Vijfhoek
‘Lets eat and meet’, samen koken en eten, elke laatste zaterdag van de maand tussen
17.30-19.00 uur, in verbindingscentrum de 5Hoek, Andriessenplein 1. Aanmelden via
LEM-Colmschate@outlook.com

Activiteiten in buurthuiskamer
Pandje 221
Dinsdag van 9.00-10.30 uur Foodgroup (werken aan overgewicht)
Woensdag van 10.00-12.00 uur yogagroep
Woensdagmiddag kinderactiviteiten van Raster
Donderdag van 10.00-12.00 uur creatieve ochtend
Binnenkort op vrijdag van 10.00-12.00 uur inloop / koffieochtend
Bookcrossing
Voor meer informatie over de activiteiten www.pandje221.wordpress.com.

E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

5Hoekloop 2018
Zondag 10 juni is voor de 5e keer de
5Hoekloop. Start en finish zijn weer op het
terrein van de Ulebelt. Start kidsrun om 11.00
uur, de cross skaters om 11.20 uur, de 10 kmloop om 11.45 uur en de 5 km om 12.00 uur.

Winkelcentrum Colmschate aan de Flora
wordt volop vernieuwd. Dit om zowel een
betere samenhang te realiseren als ook
om het winkelaanbod te optimaliseren.
Op diverse locaties in het winkelcentrum
wordt gelijktijdig gewerkt om de periode
van overlast zo kort mogelijk te houden.
Diverse winkels zijn verplaatst en al weer
open. De Jumbo is geheel vernieuwd
en ook is op het binnenplein grand
café ‘Bloom’ geopend. Begin van de
zomer wordt het ‘binnenblok’ gesloopt
en zal op deze plaats een nieuw pand worden gebouwd voor winkels op de begane
grond en de eerste etage. De opening van de vernieuwde Albert Heijn is gepland op
6 juni. De winkel is gesloten vanaf 28 april. Eind 2018 wordt het tankstation verwijderd
waarna in de eerste helft van 2019 de gehele vernieuwing afgerond kan worden.
Voor meer informatie kijk op www.colmschate.com, het ColmMagazine of op
de facebookpagina.
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Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal
team Colmschate Noord / Vijfhoek,
Joris Hendriks, wijkmanager

Nieuwbouw in De Vijfde Hoek
Het laatste deel van De Vijfhoek – de zogeheten Vijfde Hoek – is flink in ontwikkeling. De
voortgang in het kort. Een groot deel van Spijkvoorderenk wordt al bewoond. Intussen wordt
er ook nog actief gebouwd. Op de particuliere kavels verrijzen nieuwe woningen. En in Het
Vizier – de plek waar voorheen de noodschool stond – bouwt Le Clercq Planontwikkeling
19 sociale huurwoningen. Ook het wijkdeel
Spijkvoorderhout is deels af. Tussen de
Oerdijk en de Van der Marcklaan staan
inmiddels verscheidene vrijstaande
woningen. Vorige maand gingen er weer
negen nieuwe kavels in de verkoop, en naar
verwachting volgen er dit jaar nog meer.
Via de nieuwsbrief van de gemeente
blijft u op de hoogte van de
ontwikkelingen en de kavelverkoop:
www.devijfdehoek.nl/nieuwsbrief.

(foto: feestcommissie Van Anrooystraat)
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Bewoners Doornenburg

App meldpunt openbare ruimte

pakken groen aan

Ruim een jaar geleden hebben een aantal
bewoners van de Doornenburg de koppen bij
elkaar gestoken omdat ze iets wilden doen
aan het ‘wilde’ groen tussen de Doornenburg
en het spoor. Een intensief traject volgde van
onderling overleg, maar ook met gemeente
en andere organisaties. De plannen werden
gemaakt en bijgesteld en nu in het voorjaar
van 2018 wordt het zichtbaar. Als eerste
heeft het Groenbedrijf op aangeven van
de bewoners het lage groen en een aantal
bomen weggehaald. Dit levert al veel ruimte
waar de omwonenden de komende tijd
een mooie groene ontmoetingsruimte
willen inrichten. In het najaar hoopt de
werkgroep ook nog een aantal fruitbomen
aan te kunnen planten. Voorlopig kan er
de komende zomer al genoten worden
van de nieuw ontstane ruimte.
De ruimte aan de Doornenburg die ontstaan is
en later nog groen ingevuld gaat worden

Donderdagdiner in
Titus Brandsmahuis
Het donderdagdiner is een vrijwilligersactiviteit in het Titus Brandsmahuis (vlak bij station
Colmschate). Een aantal amateurkoks bereiden een hoofdgerecht en een nagerecht en
er is koffie of thee na. Doordat de accommodatie in het Titus Brandsmahuis beperkt is,
kunnen er maximaal 16 personen per keer mee eten, opgave van tevoren is noodzakelijk
en ‘wie ‘t eerst komt...’. Het belangrijkste van de bijeenkomsten is het onderlinge contact,
het uitwisselen van wel en wee en de gezelligheid van een gezamenlijke maaltijd!
Als het je leuk lijkt om bij het donderdagdiner gastheer of gastvrouw te zijn en
mee te koken, stuur dan een mailtje naar donderdagdiner@gmail.com. Bellen
mag ook naar 0570-656445. Ze willen er graag een aantal koks bij hebben.

Gezellig samen eten in
het Titus Brandsmahuis
(foto Wieger Wijchgel)

Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het
niet? Of is uw omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden aan het
Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente en zo helpen Deventer schoon,
heel en veilig te houden. Dat kan via website www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App. U downloadt deze gratis op uw
smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple). Zoek op ‘Gemeente Deventer’.
De app met het blauwe logo is de officiële app van de gemeente.
Het ‘Landje van Niets’ in de Vijfhoek (foto: werkgroep ‘Landje van Niets’)

Landje van Niets

			brengt buurt bij elkaar!
Ten noorden van de Leonard Springerlaan
tussen Steinvoorde en Spijkvoorderhout
ligt het ‘Landje van Niets’. Het omvat twee
weitjes, een eikenbosje, een meidoornhaag,
houtwallen en een voormalige boerderij. Jong
en oud, fietsend, wandelend en hardlopend
genoten jaar in jaar uit van het groen én de
paarden. In 2017 vertrok de eigenaar van
de boerderij. Bloemen kregen nu de ruimte
en bloeiden volop, maar de weitjes lagen er
stil bij. Voor de buurt reden om in overleg
met alle betrokkenen plannen te maken.
Zowel gemeente als Landschap Overijssel
dachten mee! Het plan: herstel van de oude

houtwal, versterking met inheemse struiken
en het vlakker maken van één zijde van de
sloot. Het landje wordt daarna beheerd
door een kleine groep Maasduinen schapen.
In het weiland komt een drinkpoel, waar
kikkers, libellen en allerlei andere dieren
van meeprofiteren. Straks kan jong en oud
weer genieten van een levendig ‘Landje
van Niets’, een parel in de Vijfhoek!
Wilt u meer weten, meehelpen
of het project financieel steunen?
Landjevanniets@concepts.nl

AED brengt
nieuwe buurt samen
Begin december 2017 kwamen Ilona Wiltink en Najate Lankwarden
met het idee om een AED in hun buurt gerealiseerd te krijgen. Ze
wonen in de nieuwe buurt Spijkvoorderenk / Spijkvoorderhout in de
Vijfhoek. De motivatie om dit gerealiseerd te krijgen is enorm hoog
omdat zoals ze zeggen “er een mensenleven gered kan worden
wanneer je binnen 6 minuten met een AED bij een slachtoffer
kunt komen”. Voor Ilona was het een wens die ze al jaren had
en nu graag wilde realiseren. Met een enorme gedrevenheid en
grote zorgvuldigheid is een plan gemaakt om dit aan te pakken.
Ze hebben zich goed georiënteerd en bij 160 huishoudens een brief in de
bus gedaan. Wekenlang zijn ze die deur aan deur gaan ophalen en ontmoetten ook bij de
buurtgenoten veel enthousiasme. Enthousiasme om mee te doen aan de reanimatiecursus,
maar ook de bereidheid om een financiële bijdrage te leveren om de jaarlijkse kosten te
dekken. Vanuit het wijkbudget hebben ze een bijdrage gekregen voor de eenmalige kosten.
Voordat de AED in de buurt hangt, heeft het de buurt al iets meer samengebracht.

Wijkmanager
Joris Hendriks
Jongerenwerker
693185
(Colmschate Noord / Vijfhoek)
06 51554132
Michiel Brus
jo.hendriks@deventer.nl
06 43707027
m.brus@rastergroep.nl
Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
693219

Kinderwerker
(Colmschate Noord)
Margerita Pluimers
06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Sociaal team Colmschate
Noord/Vijfhoek
Vlnr Aron vd Vegt, Carola Stam,
Marc Kamp, Mirjam Zwijnenberg,
Noor Kemperman, Marieke Rolf
14 0570
vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagenten
(Vijfhoek)
Mirjam Lentelink
en Lucie Havinga
0900 8844

Jongerencoach
(Colmschate Noord)
Bertine Doorn,
06 31155858
b.doorn@rastergroep.nl

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

Jongerenwerker
Colmschate Noord
Pascal Bunskoeke
06 25522249,
pascal.bunskoeke@yfc.nl

Toezichthouder
Mehmet Celep
14 0570
m.celep@deventer.nl
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