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5 jaar Schalkhaar Helpt Elkaar

Speelplek op de
bosrand uitgebreid
Na de optrommelactie op de Bosrand in
Lettele heeft de buurt een plan gemaakt
voor uitbreiding van de speeltuin. Zwerfkeien
en een tafeltennistafel, waarvoor ze in
2018 een bijdrage uit het dorpenbudget
gekregen hebben. Begin van de zomer is door
buurtbewoners een stuk van de wadi betegeld,
waar later de tennistafel op geplaatst kon
worden. Het Groenbedrijf heeft de tafel en de
zwerfkeien vervolgens geplaatst. De kinderen
hebben afgelopen zomer heerlijk kunnen
klimmen en hangen op de zwerfkeien. En met
het mooie weer zijn er al heel wat balletjes
geslagen op de tafel.
Door jong en oud!

Voorleeslunch in Lettele
De Nationale Voorleeslunch voor ouderen
werd voor de eerste keer ook in Lettele
georganiseerd. Er hadden zich zo veel ouderen
aangemeld, dat ze moesten uitwijken van de
bibliotheek naar De Spil. Met enthousiaste
medewerking van vrijwilligers van Samen
eten, De Spil, de plaatselijke bibliotheek en De
Letter, werd het een groot succes. Zeker voor
herhaling vatbaar.

In Schalkhaar tussen Klein Wielens,
Vosmanskamp en Haakshof bevinden
zich parkeerplaatsen met daarnaast een
gemeentetuin. Deze groenvoorziening was
in de loop der jaren uitgegroeid tot een
warboel. Struiken met scherpe doornen
staken uit over de stoep en kinderen
bezeerden zich daaraan. Ook herbergde het
struikgewas een aardige vuilnisverzameling.

Bewoners Bosrand leggen strook
grasbeton aan
Bij de optrommelactie op de Bosrand is de
smalle weg langs het bos aangekaart. De berm
waar veel langs geparkeerd wordt, was erg
drassig. De auto’s op straat parkeren is geen
optie: de brandweer en vuilniswagen kunnen
er dan niet meer door. Kortom, genoeg reden
om aan de slag te gaan!
Na een paar voorstellen is iedereen in de
straat akkoord gegaan. Toen ook stichting
IJssellandschap (grondeigenaar) groen

licht gaf, kon gestart worden. Zaterdag
15 december om 8 uur zijn de sterke
buurmannen gestart met de aanleg van de
grasbetonstenen. Naast het harde werk
was het ook erg gezellig en zorgde een
buurvrouw voor een lekker bakje koffie. Al
met al een geslaagde actie en hopelijk komt
het gras snel op. WijDeventer droeg bij aan de
materiaalkosten.

OXE

In Lettele werkt een groep betrokken
dorpsgenoten aan de organisatie van allerlei
activiteiten om het bibliotheekgebruik te
stimuleren en daarmee de voorziening voor
het dorp te behouden. Voor de diverse
activiteiten hebben ze een bijdrage ontvangen
uit het dorpenbudget van WijDeventer.

Omwonenden van de Vosmanskamp, Haakshof
en Klein Wielens
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Begin 2013 kregen de bewoners van
Schalkhaar de eerste SHE-flyer in de
brievenbus. Ruim een jaar daarvoor is er op
initiatief van Atty Fischer en Wijkaanpak een
opzet gemaakt voor het vrijwilligersinitiatief
‘Schalkhaar Helpt Elkaar’.
“Voordat we het wisten, hadden we een
groep van 35 enthousiaste vrijwilligers
die allemaal wat voor hun dorpsgenoten
willen doen.” Van wasmachine verplaatsen
tot helpen een partytent opzetten. Van
hulp met koken tot begeleiding naar het
ziekenhuis.

Ouders Oxe attenderen op snelheid

“5 jaar later hebben we 53 vrijwilligers,
6 ambassadeurs, een 3e flyer verspreid,
een Facebook pagina en meer dan 170

De Oxersteeg is een veelgebruikte weg. Een lange rechte weg waar tot voor kort 80 km/u
gereden mocht worden, maar wat nu 60 km/u is. Helaas merken de bewoners er nog niet zo
veel van. Er wordt nog altijd flink doorgereden. Reden voor de ouders om er zelf iets aan te
doen. En zo gebeurde het.
De meeste schoolkinderen gebruiken nu een fluoriserende kraag die goed opvalt in het
verkeer. Daarnaast zijn, met een bijdrage van het dorpenplatform, twee grote spandoeken
gemaakt om bestuurders er op te attenderen dat de Oxersteeg ook door veel kinderen
gebruikt wordt. Door deze acties passen automobilisten hopelijk hun snelheid aan, zodat
iedereen veilig naar school en dorp kan fietsen.

Groene metamorfose
geslaagd!
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bewoners kunnen helpen. We willen vooral
een plek zijn waar iedereen laagdrempelig
zijn vraag kan stellen over alledaagse
dingen. Wij zoeken dan een match met een
vrijwilliger of verwijzen door naar andere
organisaties. Al vanaf het begin zijn er goede
contacten met sociaal team, wijkmanager,
huisarts, thuiszorg en ondernemers. Ook
werken we nauw samen met andere
vrijwilligersinitiatieven als ‘Schalkhaar eet
met elkaar’ en de Dorpstafel.”
Na 5 jaar is Schalkhaar Helpt Elkaar een
begrip geworden voor de bewoners.
Het jubileum is 7 juli 2018 gevierd. Met
financiële steun van WijDeventer konden op
deze warme dag ijsjes uitgedeeld worden
aan Schalkhaarders en vooral ook aandacht
geschonken worden.
Wilt u meer weten over Schalkhaar Helpt
Elkaar? Bel 06-15334659 of mail
SHE@schalkhaar.nu.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.

Een bewoonster van de Haakshof vatte het
idee op om WijDeventer aan te schrijven.
Een rondgang in de buurt maakte duidelijk
dat alle betrokkenen graag samen iets
wilden doen. Maar zouden andere planten
wel aanslaan onder die grote boom?
Gelukkig kon Het Groenbedrijf daar met hun
kennis en ervaring advies over geven.

Beste bewoner,

Samen met de wijkmanager en Catharinus
en Stefan van Het Groenbedrijf maakten
de bewoners een plan. In december 2018
was het zover! Een groot deel van de oude
struiken werd verwijderd en vervangen
door o.a. blauwe hulst, wintergroene
laurierkers, Amerikaanse sering en
vlinderstruiken. Het ziet er nu allemaal
keurig uit! De omwonenden gaan het groen
samen met Het Groenbedrijf onderhouden.
‘’Dan plakken we er meteen een gezellig
koffiemoment aan vast”, zegt een van de
initiatiefnemers enthousiast.

Ben je benieuwd, lees dan snel verder! Heeft u zelf een goed idee
om de leefbaarheid in uw straat of dorp te vergroten en waarmee
u zelf aan de slag wilt? Neem contact op met mij of het sociaal team.

Wat gebeurt er veel in de dorpen! En ook allemaal weer andere
dingen, leuk om zo terug te zien met mooie foto’s en leuke teksten.
Veel van de stukjes die u leest, gaan over werkgroepen die hun
project afgerond hebben. Op verschillende plekken zijn andere
groepen druk bezig om projecten op poten te zetten. Kortom, er
wordt hard gewerkt in de dorpen!

Vriendelijke groet,
Johannes Vermeulen
Periodieke uitgave
WijDeventer
januari 2019

LOO

Het NaoberLookaal leeft!
Ruim 30 mensen spraken mee over de
toekomst van het NaoberLookaal. Want wat
ga je doen, als blijkt dat de Loodenaren goed
gebruik maken van de ontmoetingsruimte.
Eind oktober zijn de varianten bedacht
om samen op zoek te gaan naar hoe de
voorziening in de toekomst ingevuld
moet worden. Blijven op de huidige plek
had het meeste draagvlak. Hiervoor
worden de varianten voor nieuwbouw en
renovatie uitgewerkt. Eind januari worden
de uitkomsten van de werkgroepen
gepresenteerd.

DEVENTER BUITEN

Nieuwe wijkwethouder
Ron König
Je bent nu ruim een half
jaar actief als waarnemend
burgemeester. Wat is met jouw
frisse blik opgevallen in
de dorpen?

Ron König nam afgelopen
zomer de ambtsketen over
van Andries Heidema, die als
commissaris van de Koning
plek nam in het provinciehuis.
De waarnemend
burgemeester viel middenin
het jubeljaar 1250 jaar
Deventer. Een mooie
gelegenheid om de stad en
dorpen te leren kennen. Net
als Andries Heidema is ook
Ron König ‘wijkwethouder’
voor het buitengebied.

“De afgelopen maanden heb
ik veel mensen in de dorpen
gezien en gesproken. Ik was
bij verschillende activiteiten
en ik heb al enkele revues
meegemaakt. Ik kom zelf van
oorsprong uit Doesburg, maar
kwam veel in de Achterhoek.
Dat dialect lijkt op het dialect
dat hier wordt gesproken
en dat maakt een revue
extra leuk. Ik heb ontzettend
gelachen en genoten. Ieder
dorp, ieder buurtschap heeft
een uniek karakter, met eigen
gewoonten. En toch is er ook
een belangrijk kenmerk van
alle dorpen en buurten. Als
het er op aan komt helpen
we elkaar, zijn inwoners er
voor elkaar. Dat vind ik een
geweldige kracht.”

“Ik hoop dat inwoners die mij
leren kennen, merken dat ik
makkelijk benaderbaar ben.
Ik vind het leuk om mensen
te ontmoeten en probeer
regelmatig mijn gezicht te
laten zien. Inwoners kunnen
voor allerlei zaken bij mij
terecht. Natuurlijk, als het
gaat om een losliggende
stoeptegel, kunt u beter
contact opnemen met
het meldpunt openbare
ruimte, maar voor zaken
die ingewikkeld zijn kunnen
mensen bij mij terecht.
Ik ben waarschijnlijk
waarnemend burgemeester
tot eind april. Dan is er een
nieuwe burgemeester.
En wat mij betreft is ook
de nieuwe burgemeester
‘wijkwethouder’ voor het
buitengebied.”

AVERLO/FRIESWIJK

Okkenbroek promotie
via een tas!

in Bathmen

foto P. Smit
Samen genieten van een leuke fietstocht.
Ook iets voor u?

Alle cliënten van Zozijn op de Walnotenhof
zijn blij dat ze weer lekker naar buiten kunnen
om te fietsen op de nieuwe duofiets. Op deze
manier is het mogelijk om samen met een
vrijwilliger te genieten van een mooie fietstocht
in de omgeving van Bathmen. Ook de ouderen
van dagbesteding Erve de Enk uit Bathmen
maken gebruik van deze duofiets en beleven er
veel plezier aan.
Lijkt het u wat om als vrijwilliger iets te doen bij
Zozijn, zoals fietsen met een cliënt? Bel gerust
voor meer informatie: 088-575-2040. Astrid of
Lonneke kunnen u meer vertellen.
De nieuwe duofiets is mogelijk gemaakt met
bijdragen van WijDeventer, Boeldag Bathmen,
Coöperatiefonds Rabobank Salland en De Groot
Fietsen uit Heeten. Hartelijk dank namens de
gebruikers.

		Dorpsagenda:

Bathmen Beter Best!

Krachten bundelen en samen
werken aan de leefbaarheid in
het dorp! Dat gebeurt er met
de dorpsagenda. Bewoners
zijn in 4 projectgroepen aan
de slag:
• Dementievriendelijk
Bathmen
• Plan Brink Bathmen
• Sportvoorzieningen
Bathmen
• Treinstation.
Vanuit de jongeren stond het
thema ‘starterswoningen’
op de dorpsagenda. Door
een enquête en grote
betrokkenheid vanuit de
jongeren is in goed overleg
met de ontwikkelaar van
de Bathmense Enk ruimte
gecreëerd om woningen te
realiseren voor starters!

Bootcamp Diepenveen in aanleg
Deze winter is begonnen met de aanleg van
de bootcamproute. Deze route ligt in het bos
bij Nieuw Rande. Zoals bij alle beweegroutes
wordt gebruik gemaakt van elementen
die er al zijn maar er zijn ook een aantal
elementen speciaal voor de route geplaatst.
Alle nieuwe elementen zijn gemaakt van hout
dat afkomstig is uit het bos zelf. De komende
weken worden een informatiepaneel (op
de hoek Schapenzandweg - IJsseldijk)
en beweegtoestellen geplaatst en
routemarkeringen aangebracht. Eind januari
moet de bootcamproute klaar zijn.
De bootcamproute maakt onderdeel uit
van de beweegroutes die in en rondom
Diepenveen gerealiseerd worden.
Langs de route worden bordjes met

beweegmogelijkheden aangegeven, met
verschillende niveaus. Dit kan bijvoorbeeld al
bij een bankje of een boomstam. Het is een
initiatief van Wouter Aalders (fysiotherapeut)
en Elske Oost (natuurlijk spelen). Zij hebben
op allerlei manieren verbinding gezocht
met andere bewoners en organisaties in het
dorp. Met een bijdrage uit het dorpenbudget
van WijDeventer kon de bootcamproute
aangelegd worden.
Het idee is dat de routes bijdragen aan meer
fitheid en zelfvertrouwen. Zo kunnen mensen
sneller (revalidatie) en langer (ouderdom)
zelfstandig leven. Wil je meehelpen of meer
informatie? Kijk op www.facebook.com/
BeweegroutesDiepenveen of mail naar:
stichtingvrijdeventer@gmail.com.

Diepenveense

Veldkeuken

Vanuit elke groep verschijnen
regelmatig berichten in de
Bathmense Krant en worden
nieuwsbrieven uitgebracht.
Zo kan iedereen op de hoogte
blijven van wat er gaat
gebeuren. Ook organiseren
bijna alle projectgroepen

in de komende maanden
werk- en informatieavonden.
Iedereen is hierbij van harte
welkom! Gewoon vanuit
interesse, maar misschien wilt
u wel een steentje bijdragen.
Houd de Bathmense Krant
dus goed in de gaten.

OKKENBROEK

DIEPENVEEN

Nieuwe duofiets

Wat kunnen we van je
verwachten als waarnemer?

Nieuwe luifel Schietvereniging Averlo
Schietvereniging Averlo: opgericht in
1946, maar nog altijd springlevend! Sinds
2003 maakt de vereniging gebruik van de
huidige locatie die gebouwd is door veel
eigen werk van de leden. Maar hier wordt
niet stil gezeten. De inzetbaarheid en
mogelijkheden van de vereniging worden
vergroot door een prachtige luifel! Want
naast de schietvereniging heeft de locatie een
belangrijke sociale functie in Averlo-Frieswijk.
En met de toevoeging van de luifel wordt
de accommodatie breder inzetbaar. Voor
de bouwmaterialen hebben ze een bijdrage
ontvangen uit het dorpenbudget
van WijDeventer.

BATHMEN

Kwekerij Het Nieuwe Veld heeft het initiatief
genomen om met een groep enthousiaste
vrijwilligers eens per maand een soepcafé te
organiseren voor de inwoners van Diepenveen.
Iedereen die het gezellig vindt om samen te
eten, is welkom, jong en oud. Elke tweede
zaterdag van de maand staat om 18.00 uur een kop soep, brood en toetje klaar, op een steeds
wisselende locatie. Deze kunt u vinden op www.dorpspleindiepenveen.nl. De eerstvolgende is
op 9 februari bij de familie Grootentraast, Schapenzandweg 14. Wilt u een keer mee eten? Dan
is het handig dit vooraf door te geven via info@kwekerijhetnieuweveld.nl.
Er worden iedere keer twee soorten soep gemaakt van producten die gedoneerd worden
door ondernemers uit Diepenveen (Albert Heijn, Het Nieuwe Veld en De Oosterwaarde). Voor
de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Met een bijdrage van WijDeventer zijn
gamellen gekocht, waarmee de soep van de keuken naar de locatie wordt vervoerd.
Neem voor meer informatie contact op met Hanne Struik, Het Nieuwe Veld (06 53972168 of
info@kwekerijhetnieuweveld.nl).

Je eigen dorp promoten kan eigenlijk al op
een heel simpele manier, bijvoorbeeld door
een tas aan te schaffen met daarop, heel
subtiel, de tekst :

App meldpunt openbare ruimte
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).

WE♥OKKENBROEK!
De tas is verkrijgbaar via de Vrienden
van de Okkenbroekse Kerk. Deze
donateursvereniging zet jaarlijks allerlei
acties op touw om geld in te zamelen
voor het behoud en onderhoud van de kerk
als pittoresk en beeldbepalend gebouw in het
dorp. Wilt u ook in het bezit komen van zo’n

mooie shopper?
Stuur een mailtje naar:
mhvier@gmail.com. Kosten: € 6,50.

Vernieuwing kerststal
Okkenbroek
Ook een kerststal heeft niet het eeuwige
leven, zo bleek in Okkenbroek. Daar staat
sinds jaar en dag rond de kerstdagen
een mooie stal opgesteld onderaan de
“kerkebult”, zichtbaar voor elke passant. Maar
zowel de stal zelf als de figuren erin begonnen
flinke slijtage te vertonen.
Om alles weer netjes voor elkaar te krijgen,
had de werkgroep een behoorlijk bedrag
nodig. Voor de aanschaf van etalagepoppen,
stof voor de aankleding e.d. maar ook voor
de reparatie van het dak. Dat laatste gaat
binnenkort gebeuren. De nieuwe poppen

Jongerenwerker
(Diepenveen/Schalkhaar)
Selver Orkman, 06 24552647,
s.orkman@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Ron König,
693202

Wijkagent
(Diepenveen/Schalkhaar)
Vincent Slettenhaar,
0900 8844

maakten afgelopen kerst al onderdeel uit van
de kerststal. Alles in de stal stond er weer
prachtig bij!
Dat is mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Bazaarcommissie Okkenbroek
en WijDeventer, waarvoor hartelijk dank!

Okkenbroeker Koerier
in papieren vorm
Op veler verzoek wordt vanaf deze maand de Okkenbroeker
Koerier weer in papieren vorm verspreid. Niet meer gratis
maar op abonnementsbasis. Voor 7,-- euro ontvangt u de drie
uitgaven per jaar. Wilt u goed op de hoogte blijven
van Okkenbroekse activiteiten? Mail dan naar pbokkenbroek@
gmail.com.

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

Wijkmanager
Johannes Vermeulen,
06 51339906,
jw.vermeulen@deventer.nl

Jongerenwerker (Bathmen)
Annika Nijboer (WijZ welzijn),
06 32452433,
a.nijboer@wijz.nu

Kinderwerker
Sophie van Veelen, 06 20285645,
s.veelen@rastergroep.nl.
Wijkagent (Bathmen/
Lettele/Okkenbroek)
Rob Albrecht, 0900 8844

Sociaal team
0570 695399,
info@socialeteamsdeventer.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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