App meldpunt openbare ruimte

LETTELE

Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal
het niet? Of is de omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden
bij het Meldpunt Openbare Ruimte via www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App. Deze kunt u gratis
downloaden op uw smartphone. Zoek op ‘Gemeente Deventer’ (blauwe
logo).
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Dementievriendelijk Bathmen

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

In Bathmen werkt de projectgroep Dorpsagenda ‘Bathmen Beter Best’ aan de leefbaarheid van Bathmen. Hoe houden we ons dorp vitaal en toekomstbestendig? Een van de
agendapunten die Bathmen benoemd heeft, is ‘dementievriendelijk dorp’. Voor dit punt
werkt een groep betrokken dorpsgenoten, waaronder ook ‘t Dijkhuis, aan een veilig
dorp voor iedereen.

Op 4 mei bij de dodenherdenking was het
de bijna 97 jarige Albert Goebel die een
krans mocht leggen voor zijn drie Canadese
kameraden die de dood vonden in Lettele.
De organisatie was perfect en precies na
de Last Post begonnen de kerkklokken te
luiden en hoorde je alleen de vogels fluiten.
De oude veteraan met zijn colbert vol met
medailles en magere hand aan de baret! Na
de plechtigheden kreeg Al, terwijl hij door
een erehaag naar de Koerkamp liep, alle lof
toegezwaaid door de Kjels van Lettele. Bij
een gezellig samenzijn deelden Al’s dochter,
zoon en schoondochter fotokaarten en klaprozen (poppy’s) uit.
Zondagochtend was er een samenzijn op
de Orteler Spikker aan de Cröddendijk. Bij
het wandelpad heeft de heer Goebel een
plaquette onthuld bij de eik die hij in 2015
heeft geplant. Deze herinneringsplaat is
mede gefinancierd door WijDeventer. Op
7 mei zijn de gasten weer vertrokken in de
hoop in 2020 terug te komen.

Maar wat is dementie eigenlijk? In een eerste
druk bezochte dorpsavond werd stilgestaan
bij deze vraag. Aan de hand van persoonlijke
verhalen werden de bezoekers meegenomen. Vervolgens werd verder gesproken
over het thema aan de hand van de verhalen
en 10 doelstellingen. De uitkomsten hiervan worden door de werkgroep uitgewerkt
tot een plan voor een dementievriendelijk
Bathmen. WijDeventer ondersteunt de
dorpsagenda.

Na een winterperiode waarin hard gewerkt is aan allerlei plannen,
zijn de resultaten te zien in deze krant. Zoals: opgeknapte bermen
en speeltuin, de Pierkesmars op de kaart en de start van een
kinderkookcafé in Lettele. Weer veel leuke WijDeventer initiatieven
die gerealiseerd zijn, of waaraan hard gewerkt wordt nu en de
komende periode.
Loopt u al een tijdje rond met een leuk plan of idee? Aarzel niet
en neem contact met mij op. Ik ben bereikbaar via 06 51339906 of
mailen naar jw.vermeulen@deventer.nl.

Periodieke uitgave
WijDeventer
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Vriendelijke groeten,
Johannes Vermeulen, wijkmanager

Nieuwe bank bij de Schipbeek

Kinderkookcafé
Lettele van start
Op 19 april had Lettele zijn eerste kinderkookcafé voor kinderen uit de bovenbouw. Het was
gezellig druk in de keuken van Kulturhus de Spil. Alle groente moest worden gewassen en
gesneden, het filodeeg ging netjes opgerold de oven in, er kon lekker voorgeproefd worden
en de tafels werden mooi gedekt voor de uitgenodigde gasten. De kinderen mochten de
zelf gekookte gerechten serveren aan de gasten! Super leuk natuurlijk. En na al dat werk, is
de afwas een fluitje van een cent.
Het kinderkookcafé is 4 keer per jaar en
wordt georganiseerd door Ursela, Wilma,
Paulien en Ingrid. Voor extra kookmateriaal,
borden en bestek is een aanvraag gedaan uit
het bewonersbudget van WijDeventer.

DEVENTER BUITEN

BATHMEN

Jaren stond er een paardenhindernis
vlakbij de Schipbeek aan de Laan van
Westerkappeln, ter illustratie van de warme
band tussen de paardensport en Bathmen.
De survival die jaren deze plek gebruikte,
vond het tijd voor wat nieuws. De hindernis
was op. In overleg met de buurt ontstond
de wens voor een picknicktafel. Deze is door
Fred Heemskerk van stichting Rustpunt
ontworpen en samen met de Schipbeek

Survival geplaatst. De bank is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het bewonersbudget van WijDeventer.

AVERLO/FRIESWIJK

Marlinde en Jos bij het
buurtpreventiebord

Buurtpreventie
Averlo-Frieswijk

Met succes hebben Marlinde en Francis in
Averlo-Frieswijk een buurtapp opgezet. Een steeds grotere groep buren is inmiddels lid van
de app groep. ‘We durven wel te zeggen dat inmiddels bijna iedereen lid is van de groep’.
De buurtpreventieborden, die Jos in het hele gebied ophing, geven extra zichtbaarheid
voor mensen van buiten, maar ook in de buurt. ‘We zijn erg tevreden over de buurtapp, de
discipline is hoog en de app wordt echt gebruikt om elkaar te waarschuwen bij verdachte
situaties of deze te melden bij de politie’, vertelt Bert. De borden zijn met een bijdrage uit
het bewonersbudget aangeschaft.

DEVENTER BUITEN

SCHALKHAAR

aan de dorpstafel

Elke dinsdag (14.00-16.00 uur) en donderdag (10.00-12.00 uur) wordt in de bibliotheek in
Schalkhaar een dorpstafel georganiseerd. Gezellig met andere dorpsgenoten een kopje koffie of
thee drinken en even bijkletsen. Er is geen vast programma, dit wordt bepaald met de mensen die
komen. Zo wordt regelmatig een kaartje gelegd. Voor de opstart van Schalkhaar Ontmoet Elkaar
is een bijdrage verleend uit het bewonersbudget van WijDeventer.
Het initiatief van Schalkhaar Ontmoet Elkaar is ontstaan uit signalen die dorpsverbinders Monique
en Marthe terugkregen van bewoners in Schalkhaar. De dorpsverbinders zijn ontstaan uit de regiegroep en gericht op de stimulering van de samenwerking in het dorp. Uiteindelijk heeft Monique
in samenwerking met Schalkhaar Helpt Elkaar, het sociaal team, de bibliotheek, de Lindeboom en
WijDeventer dit initiatief ontwikkeld en was donderdag 26 april de feestelijke aftrap. Monique is
bereikbaar via mvandenbergh3004@gmail.com.

(foto Harry Mulder)

Schalkhaar Ontmoet Elkaar

DIEPENVEEN

Nieuwe verlichting
in buurthuis ‘t Weterman

Het buurthuis wordt gebruikt voor allerlei activiteiten van de bewoners op ’t Weterman. Er hangt
een beamer voor leuke verhalen en foto’s van vroeger, maar ook wordt gezamenlijk getoast op
het nieuwe jaar. Daarnaast wordt het verhuurd aan verschillende groepen uit het dorp, zoals een
kaartclub, de Zonnebloem en bloemschikken.

Bermen Oranjelaan
opgeknapt
een betrokken en
enthousiaste dorpsgenoot

Voor het Dorpenplatform WijDeventer zoeken wij een Schalkhaarder die graag mee wil
denken over allerlei dorpsinitiatieven. Samen
met betrokken bewoners uit andere dorpen
bespreek en stel je het dorpenprogramma vast.
In overleg beslissen de verschillende platformleden over de verdeling van het dorpenbudget. Het dorpenplatform is een discussie- en
gespreksplatform waar je allerlei ideeën krijgt
om ook in Schalkhaar mee aan de slag te
gaan. Dankzij het dorpenbudget zijn er diverse initiatieven uit de dorpen mede mogelijk
gemaakt zoals de 1e Schalkse Vrouwen avond,

buurtfeesten, zomerfun bij de Haakshof, en
bloembollen bij de Koningin Wilhelminalaan.
Als dorpenplatformlid is het belangrijk dat je
goed weet wat er speelt. Je geeft signalen uit
de dorpen door binnen het Dorpenplatform,
maar ook rechtstreeks aan de wijkmanager van
Deventer Buiten. Wanneer het nodig is, kan je
dorpsgenoten ondersteunen en enthousiasmeren bij de uitvoering van de ideeën. Je doet dit
samen met een andere dorpsgenoot.
Je hebt ca 6 keer per jaar een vergadering op
verschillende plekken in de dorpen.

LOO

Gezamenlijk opknappen
van de speeltuin

Buurthuis ’t Weterman is weer helemaal klaar voor de toekomst. Afgelopen jaren is het buurthuis
en de ruimte er omheen opgeknapt. Nieuwe tafels, stoelen en lampen zorgen voor een gezellige
uitstraling. En buiten is het tuintje voorzien van nieuwe planten en een buitenbank. ‘We zijn heel
blij met deze bijdrages, het is erg mooi geworden’, aldus mevrouw Sotthewes. Dit alles is mogelijk
gemaakt door de inzet van vrijwilligers, het Oranjefonds en een bijdrage uit het bewonersbudget
van WijDeventer.

Schalkhaar zoekt:

OKKENBROEK

Voor buurtvereniging de Oranjebuurt was het tijd voor actie. Elk jaar opnieuw waren de bermen
een bron van ergernis. Kapotgereden, vol met modder en allerlei glijpartijen als gevolg. Dit was
reden om als buurt een plan te maken. ‘We hebben offertes opgevraagd voor het benodigde materiaal, en bij WijDeventer subsidie aangevraagd’, aldus Paul Nieuwenhuis van de buurtvereniging.
Vervolgens konden de handen
uit de mouwen. Op een aantal
plekken langs de Oranjelaan,
maar ook bij de ingang van de
Boschhoekweg zijn de bermen
voorzien van grasbetonstenen. ‘We sproeien het nu nog
geregeld om het gras op te
laten komen, en met succes!
Het gras komt op’, vertelt Tom
Stokman.

Onkruid langs de zandbak,
bankjes half in de struiken,
een afbrokkelend dak van het
speelhuisje. Reden genoeg
om met de gemeente in overleg te gaan over het onderhoud en om samen de handen
uit de mouwen te steken.
Zaterdag 12 mei werd samen
de eerste stap gezet, het
onkruid werd weggehaald. Zo
kon het Groenbedrijf de zandbak bijvullen, het speelhuisje
repareren en de boomschors
aanvullen. Een mooi gezamenlijk resultaat.
Om het helemaal af te maken worden in samenwerking met het Oranjefonds en
WijDeventer twee bankjes geplaatst. Alles zal feestelijk geopend worden tijdens burendag
op 22 september.

LOO

Pierkesmars op de kaart
Veel buurtschappen in Deventer zijn al jaren zichtbaar met buurtschapsborden die
door bewoners zelf geplaatst zijn. Nu is
daar Pierkesmars bijgekomen, een buurtschap nabij Loo. Twee grote borden zijn
geplaatst langs de Holterweg, een derde
aan de Paalmansweg. Nadat de borden
aan de Holterweg geplaatst waren, bleek
dit helaas niet helemaal goed te zijn omdat ze te dicht langs de rijbaan stonden.
Een zaterdag later was ook deze hobbel
genomen en staan de borden er mooi bij.
Met een bijdrage uit het bewonersbudget
van WijDeventer heeft de buurtschap de
borden kunnen kopen.

Mini’s van Jong Actief Loo
on tour
Wat hebben we allemaal genoten bij de Flierenfluiter. In het zonnetje hebben de basisschoolkinderen uit Loo heerlijk buiten kunnen spelen in de speeltuin en op de skelters. Even een
kijkje nemen bij de dieren, een slokje ranja en een zakje chips bij de begeleiding en gelijk door
naar het speelparadijs in de kapschuur, waar de kinderen kunnen klimmen, klauteren en springen. Als afsluiter een heerlijk ijsje om af te koelen.
De JAL-mini’s is een jongerenorganisatie voor en door de jeugd in Loo-Bathmen. Opgericht in
verband met de mogelijke sluiting van de basisschool in Loo. Bij sluiting zouden kinderen in Loo
en omgeving elkaar waarschijnlijk minder zien en ontstaat er minder binding met Loo. Dat was
reden voor de Jongeren Organisatie Loo om ook activiteiten te gaan organiseren voor kinderen
van 4-12 jaar. Voor de activiteit hebben ze een bijdrage ontvangen uit het bewonersbudget van
WijDeventer en heeft de stichting Entertainment uit Loo een cheque van € 1.000,- overhandigd.

De ideale toekomst van Loo?
In Loo gebeurt van alles. Tal van activiteiten en een rijk verenigingsleven. Maar hoe ziet de
toekomst er uit? En wat vraagt dit van het dorp? Op 23 april organiseerden enkele studenten
een avond voor alle bewoners van Loo en omgeving. Ruim 20 mensen waren aanwezig om
aan de hand van prikkelende stellingen vervolgacties te bepalen. Groot punt voor de agenda
is de toekomst van het
NaoberLookaal. Deze is nu
gevestigd in een oude dependance van de Looschool,
waarvan het huurcontract dit
najaar afloopt. Het oorspronkelijk idee was een verhuizing
naar de Looschool. Maar hoe
staat het dorp hier in? En wat
betekent dit voor de toekomst? Genoeg discussie om
samen een plan voor te maken. Voor het vervolg wordt
iedereen weer uitgenodigd.

