WijDeventer,

App meldpunt openbare ruimte

vóór, dóór en mét bewoners.

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.

Beste bewoner,

AED
Colmschate Zuid-Oost

Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. 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.

Wijkmanager
Robert Saris
695177
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

Kinderwerker
Sophie van Veelen
06 20285645
s.veelen@rastergroep.nl

Jongerenwerkers
Michiel Brus (links)
06 43707027
m.brus@rastergroep.nl
Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

Kom jij ook? Woensdags van 14.00-15.30 uur voor meiden uit groep 6, 7 en 8. Locatie: BSO
Sam&sjakie, Bosanemoon 30. Informatie: Sophie van Veelen, Raster Kinderwerk, 06 20285645,
s.veelen@rastergroep.nl.

We hebben de handen in een geslagen en zijn
nu bezig om een Vereniging AED ColmschateZuid-Oost op te richten. Om een en ander te

Workshop van

jongerenwerk/kinderwerk

Wijkwethouder
Thomas Walder
693207

Toezichthouder
Tom Bakkenes,
t.bakkenes@deventer.nl

Sociaal team
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl
Bezoekadres: Fonteinkruid 61

Wijkagent
Marcel van Raan
0900-8844
marcel.van.raan@politie.nl

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

Elke woensdagmiddag hebben de meiden weer lol bij Girlshouse! Lekkere dingen bakken,
leuke spellen spelen of creatief aan de slag…. Deze keer hebben we het ruilspel gedaan in het
winkelcentrum. Hoe gaaf was dat! Beginnen met een paperclip en terugkomen met een plantje
en een pot bodycream. Maar bovenal een hele gezellige middag.

Enige tijd geleden hebben wij een AED
geplaatst in het Swormink. De AED is met
subsidie van WijDeventer geplaatst in de
Anette Versluysstraat. Met de komst van
de AED hebben een aantal buurtbewoners
zich aangemeld voor een cursus Reanimatie
en AED. Inmiddels zijn een aantal van deze
mensen verhuisd naar elders en zijn we
op zoek naar nieuwe cursisten. Uit nader
onderzoek bleek dat een tweede AED voor
de wijk noodzakelijk is. Rien van Koeveringe
en Hans de Goede dienden zich aan als
vrijwilligers om ons te ondersteunen met een
AED in de wijk Essenerveld. Deze AED wordt
geplaatst bij de tandartspraktijk van Rien van
Koeveringe aan de Tijinkweg.
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realiseren en draaiende te houden hebben
we nog wat financiële middelen nodig. Bij
deze willen we dan ook een beroep doen
op bewoners en bedrijven grenzend aan de
wijken Swormink en Essenerveld om donateur
te worden van de Vereniging AED Colmschate
Zuid-Oost. Het gaat immers om ieders
levensbelang! Tevens zijn we op zoek naar
nieuwe cursisten en vrijwilligers. We trachten
genoeg geld bijeen te krijgen om het project
voor de eerste 10 jaar in stand te houden. U
kunt zich opgeven als donateur, cursist of als
vrijwilliger via aedcolmschatezuidoost@gmail.
com. Wij hopen op uw steun.

De voorjaarseditie van de WijDeventerkrant Colmschate Zuid ligt
voor u. Wij willen u graag op de hoogte brengen van een aantal
lopende initiatieven in de wijk en activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Enkele initiatieven hebben in de afgelopen periode een grote
sprong gemaakt, zoals het speelveld aan de Kardinaalsmuts en het
hondenspeelveld.
Het is mooi om te zien dat er voortdurend weer bewoners opstaan
die met veel enthousiasme aan een eigen initiatief gaan werken.
Initiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroten. Heeft u een idee voor uw buurt of straat, laat het ons
dan weten. Mail naar info@socialeteamsdeventer.nl of naar
ra.saris@deventer.nl.
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Veel leesplezier.
Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal team,
Robert Saris, wijkmanager

Namens de vereniging AED
Colmschate Zuid-Oost i.o.
Hans Oldenkamp, Henny Stoelhorst,
Hans de Goede en Rien van Koeveringe

Kunstbende Overijssel
Raster biedt jongeren de mogelijkheid om hun talenten en interesses
te ontdekken. Zo organiseerde Jongerencentrum Moonlight dit jaar
het traject Kunstbende. Twintig jongeren uit Deventer schreven zich
in en 12 jongeren stonden uiteindelijk in de regiofinale in Hedon in
Zwolle. Tijdens deze dagen leren de jongeren zichzelf en nieuwe
vrienden kennen die ook allemaal bezig zijn met hun eigen kunst.
Raster organiseerde een avond voor alle deelnemers en hun familie
en vrienden in De Hip (pré-party). Hier stonden sommigen voor het
eerst op een podium en andere jongeren gingen voor het eerst uit in
de stad. Voor de grote ronde in Hedon vertrokken de 12 deelnemers
en 30 supporters per bus naar Zwolle. Naast een onvergetelijke dag
en nieuwe vrienden zijn er ook nog eens 3 prijzen gewonnen (1e prijs
Expo, 2e prijs Film en 3e prijs Muziek).
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Een idee?

Bewoners Kardinaalsmuts
aan de slag

Ga ermee aan de slag!

Bewoners van de Kardinaalsmuts hadden een mooi plan uitgewerkt om het speelveld weer
aantrekkelijk en veilig te maken voor de kinderen. Een afscheiding langs het pad moet
ervoor zorgen dat de honden het speelveld niet meer op kunnen rennen. Twee kleine
doeltjes en een wilgenhutje maken het speelveld nog aantrekkelijker. Voor dit plan was veel
draagvlak vanuit de buurt. Het wijkteam vond het een mooi initiatief en heeft er wijkbudget
aan toegekend.

Rolklaver Playground
Bij ons in de Rolklaver was een groenstrook
van zo’n 180 m2 met zwaar verwilderd
groen. In onze optiek kon het groen beter
worden ingezet, vooral omdat het een
kinderrijke buurt aan het worden is. Met een
aantal buurtbewoners hebben we de werkgroep “Rolklaver Playground” opgericht. De
werkgroep wil van deze plek een speelweide
maken met natuurlijke speelaanleidingen
voor de kinderen. Daarnaast kunnen ouders
en andere buurtbewoners elkaar hier ontmoeten en een praatje maken. Goed voor de
sociale cohesie in de buurt.
De kinderen hebben samen met de werkgroep de speelaanleidingen gekozen.
Stapstammen, een klimboom, twee zitbanken van boomstammen, zwerfkeien en in
het centrum een wilgentunnel.

Nadat ons plan is goedgekeurd door het
wijkteam en met subsidie van WijDeventer,
Woonbedrijf Ieder1 en Stichting Jantje
Beton konden we aan de slag. Het
Groenbedrijf heeft de rooiwerkzaamheden
verricht en de stapstammen en de klimboom geplaatst. Zaterdag 1 februari hebben
de buurtbewoners samen met de kinderen
en twee medewerkers van het Groenbedrijf
het wilgenscherm geplaatst voor de veiligheid van de kinderen. Eind maart zijn de
rododendrons, heesters en vlinderplanten
aangeplant en in het najaar volgt nog een
feestelijke opening. Het onderhoud gaan
we zelf doen en daar gaan we de kinderen
nadrukkelijk bij betrekken.

Zaterdag 12 januari, een regenachtige ochtend maar toch een grote opkomst van ouders,
kinderen, oma’s en medewerkers van Het Groenbedrijf. Tijdens de koffie werd uitgelegd
hoe de wilgentakken gesnoeid en gevlochten moeten worden. Na de koffie is de groep
in tweeën verdeeld. Er werd hard gewerkt en al snel zag je dat het een mooie natuurlijke
afscheiding wordt. Zaterdag 19 januari gingen de bewoners met het wilgenhutje en de twee
kleine doeltjes van hout aan de slag. De speeltuin is weer aantrekkelijk en veilig voor de
kinderen uit de buurt.

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.

Bewoners blij met nieuwe

Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!

groenstrook en containerplek

Via woningcorporatie Rentree kwamen er bij WijDeventer signalen binnen dat de bewoners
van de Roessinksweg niet zo blij meer waren met het pleintje tussen de Roessinksweg en
de Iepweg. Onaantrekkelijke struiken blokkeerden het achterpad en, wanneer de containers
geleegd moesten worden, stonden ze verspreid over het hele plein. Daar hadden de bewoners wel ideeën over en ze wilden daar zelf de handen wel voor uit de mouwen steken. Door
een goede samenwerking tussen de bewoners, Het Groenbedrijf, Rentree, het wijkteam en
sociaal team van Colmschate-Zuid en de gemeente Deventer heeft dit een mooi resultaat
opgeleverd. Mooie kleurrijke planten en een opstelstrook voor containers, papier en glas.
Maar ook een gezellige vrijdagochtend door dit onder het genot van koffie en cake met
elkaar te realiseren.

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?
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Robert Saris, wijkmanager
tel: 06 537 736 44
email: ra.saris@deventer.nl

Sociaal team Colmschate Zuid
info@socialeteamsdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart (zonder postzegel) opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

Hondenspeelweide
			in Colmschate-Zuid

Werkgroep
Rolklaver Playground

Speelveld Het Roessink

weer aantrekkelijk voor de buurt

Vorig jaar zijn we naar aanleiding van een
rondgang in de buurt gestart met 2 werkgroepen: de werkgroep Spelen en de werkgroep Verkeer. Werkgroep Spelen heeft zich
ingezet voor het opknappen van de speeltuin. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd
door het wijkteam van Colmschate-Zuid en
het opknappen is gestart.
Op zaterdag 23 februari hebben een aantal
bewoners uit onze buurt gehoor gegeven
aan de oproep om gezamenlijk de speeltuin
aan te pakken. In samenwerking met Het
Groenbedrijf waren jong en oud druk in de
weer met het vlechten van wilgenschermen

en het herstellen van de omheining. Dit
alles onder het genot van koffie, thee en
allerlei lekkers in de warme voorjaarszon.
De speeltuin heeft een centrale plek in de
buurt. Een plek om buurtgenoten te ontmoeten. En zeker niet onbelangrijk, een plek
om met je vriendjes en vriendinnetjes lekker
en veilig te kunnen spelen! Het is geweldig
om te zien dat steeds meer kinderen de weg
naar de speeltuin vinden. En dat is waar we
het voor doen! De feestelijke opening op
zondag 14 april was een groot succes.
Werkgroep
Spelen Het Roessink

Zaterdag 19 januari was het zover. De palen
gingen de grond in voor de hondenspeelweide. Een hondenspeelweide als extra
onderdeel van het losloopgebied, gelegen
naast de kabelbaan in Colmschate Zuid. Het
gehele losloopgebied blijft dus bestaan. Na
maanden van vergaderen, plannen maken,
draagvlak zoeken, flyeren en een presentatie
aan het wijkteam werd het initiatief steeds
tastbaarder. Na akkoord van het wijkteam
voor het plan konden we verder met de
realisatie. Met hulp van Het Groenbedrijf
en een aantal vrijwilligers, waaronder
enkele jongeren, verliep de aanleg soepel.
Uiteraard was er koffie, koek en soep om
deze klus te klaren.
Zaterdag 2 maart was de officiële opening,
met de onthulling van de naam van de
speelweide: “De Hondmoetingsplek”. We
wensen de viervoeters veel speelplezier toe!
Wel vragen we u om het gebied samen
netjes en schoon te houden en rekening te

www.wijdeventer.nl

houden met elkaar. Zo kunnen we allemaal
genieten van dit mooie gebied: oud en jong,
mens en dier, wandelend en per fiets. De
werkgroep is bereikbaar via:
hondmoetingsplek@gmail.com.
Werkgroep
Hondenspeelweide Colmschate Zuid

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
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.

