App meldpunt openbare ruimte
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.
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.
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Studie verbetering

Samen zorgen voor elkaar

verkeersveiligheid

De vakantieperiode is voorbij en er is hopelijk weer
nieuwe energie opgedaan. Een aantal lopende initiatieven
via WijDeventer worden weer opgepakt en nieuwe kunnen
aan de slag. In deze krant leest u over een aantal van deze
lopende en nieuwe initiatieven.

Het dorpsplatform van WijDeventer
Bathmen vroeg zich af hoe het gaat met het
‘samen zorgen in Bathmen’. Om hier achter
te komen stuurden zij een brief naar verschil
lende zorgverleners in het dorp. Eind sep
tember wordt er met alle partijen gekeken
wat we samen kunnen doen om het wonen
en samenleven in het dorp nog prettiger te
maken. Zo wil het dorpsplatform Bathmen
samen werken aan een stukje noaberschap
in het dorp.

In Oude Molen is het thema verkeersveilig
heid actueel. Na verbeteringen aan de
zichtbaarheid van het beukenlaantje, is het
eerste resultaat voor een veiliger Holterweg
in aantocht. Na inzet en grote betrokkenheid
vanuit Oude Molen en de omliggende dor
pen, stelt provincie Overijssel dit najaar een
studie op met concrete verbetervoorstellen
voor de verkeersveiligheid. De verwachting
is dat voor het einde van 2017, tegelijk
met het groot onderhoud van de weg, ook
de verbeteringen uitgevoerd worden. Het
buurtcomité informeert regelmatig over de
voortgang via de Bathmense Krant.
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Sociaal team Deventer Buiten
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Een voorbeeld van een mooi bewonersinitiatief is de adoptietuin
Stegemanskamp Bathmen. Al een aantal jaren was de buurt actief
om samen te zorgen dat het wat netter werd. De speelplek was
bijna niet meer te vinden en het groen zag er somber uit. Met
ondersteuning van de Deventer Schoonfamilie is de speelplek
aangepakt en het samen met Groenbedrijf is een plan gemaakt voor
de tuin. Vervolgens is in twee dagen de tuin omgetoverd
in wat het nu is: een plaatje! De adoptietuin is gerealiseerd met
een bijdrage uit het dorpenbudget van WijDeventer.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groeten,
Johannes Vermeulen, wijkmanager

Bij het Sociaal Team kunt u terecht als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving,
zelf eenzaam bent, problemen heeft of bijvoorbeeld een idee heeft om uw buurt gezelliger of mooier te maken.

Digitaal
Dorpsplein
Diepenveen

De komende maanden werkt de
initiatiefgroep samenwerking aan een
antwoord op deze vragen. De voortgang is

vóór, dóór en mét bewoners.

in Bathmen

Holterweg bij Oude Molen

Een digitaal dorpsplein moet de plek worden
met het nieuws van het dorp, een overzicht
van alle activiteiten en evenementen in
het dorp en wie weet nog veel meer. De
komende tijd wordt eerst nagedacht over
hoe de website er uit moet zien. Het gaat
dan om vragen als:
• Wie zullen de gebruikers zijn?
• Wat willen we gaan communiceren?
• Hoe worden zoveel mogelijk organisaties,
verenigingen, ondernemers, etc.
betrokken?
• Hoe krijgen we alle belangrijke informatie
op het digitale dorpsplein?

WijDeventer,

regelmatig terug te lezen via
www.diepenveensecourant.nl. Het digitale
dorpsplein is ontstaan vanuit de bijeenkomst
die Kulturhus Diepenveen georganiseerd
heeft over de versterking van de brugfunctie
van het kulturhus in het dorp. Het digitale
dorpsplein was een van de suggesties
om deze brugfunctie vorm te geven. De
initiatiefgroep samenwerking bestaat
uit Kulturhus Diepenveen, Werkgroep
behoud voorzieningen Diepenveen,
Wijkwinkel Deventer, Diepenveense
Sport Club, Dorpenplatform Diepenveen,
Dorpscoöperatie i.o. en de Diepenveense
Courant.

Ook kunt u met vragen bij het Sociaal Team Deventer Buiten terecht als u moeite heeft met
het betalen van rekeningen, voor informatie over gezond leven en aanpassingen in uw huis,
bij vragen over werk en inkomen, bij emotionele problemen en als u problemen ondervindt
bij het zelfstandig blijven wonen. Het Sociaal Team zoekt samen met u naar praktische
oplossingen. Wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving doen? Wat heeft u daarnaast nodig aan
professionele hulp?
U kunt een e-mail sturen naar het sociaal team Deventer Buiten:
buiten@socialeteamsdeventer.nl. Het Sociaal Team is ook telefonisch bereikbaar:
• tussen 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 14 0570
• buiten kantooruren kunt u bellen met Sensoor via telefoonnummer 0900 0767
Het team werkt vanuit de Lindeboom in
Schalkhaar. Elke donderdag van 11 tot 12
uur is er een spreekuur in de Wijkwinkel
in Schalkhaar, bij de Lindeboom. U bent er
van harte welkom, zij gaan graag met u in
gesprek.

Het sociaal team (v.l.n.r.): Yvonne de Wilde,
Hendrika Steenhuis en Anna Engelen. Op de foto
DIEPENVEEN

ontbreekt Corinne Cornet.
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Kinder EHBO

SCHALKHAAR

LETTELE

in Schalkhaar

In aantocht: 25 jarig jubileum
Samen Eten Okkenbroek

Whatsapp
Buurtpreventie

De Wijtenhorst in Schalkhaar is een kinderrijke
buurt. Genoeg belangstelling voor een stukje
scholing op het gebied van eerste hulp bij kin
deren, dacht Joyce Koopman, bewoner van de
Wijtenhorst. En dat bleek zo te zijn, want een
ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Bijna
40 wijkbewoners hebben zich aangemeld
en op 6 juli is begonnen met een aantal
praktische trainingen. WijDeventer heeft met
een bijdrage uit het dorpenbudget bijgedra
gen aan de trainingen. De ouders waren erg
enthousiast over de lesstof.

in Schalkhaar

Al bijna 25 jaar wordt op de tweede dinsdag van de maand een fantastische maaltijd
gekookt voor mensen die het fijn vinden om aan te kunnen schuiven. In de keuken staan
Gerda Haverslag, Gerda Bolink, Gerdy Ruiter en Tiny Schreur. Die samen al jaren een
heerlijke maaltijd maken voor hun gasten.

Sinds kort heeft de buurt Westenberg Buiten in Schalkhaar een eigen
whatsapp buurtpreventie groep. Het doel van de groep is het vergro
ten van de sociale controle in de buurt en het voorkomen van inbra
ken en diefstallen. De whatsapp groep is een initiatief van de bewo
nersvereniging, maar ook niet leden kunnen aansluiten bij de groep.
Op de foto een aantal leden van de whatapp groep.

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van
de mogelijkheid, niet alleen omdat het een
fijn, sociaal gebeuren is maar natuurlijk ook
vanwege het heerlijke eten! Meestal is er een
vaste groep gasten aanwezig. Aanmelden
hoeft maar 1 keer, daarna hoef je alleen
maar te laten weten als je een keer niet kan.
Naast de maandelijkse maaltijd (meestal een
driegangen menu) zorgen de vrijwilligers
er bijvoorbeeld ook voor dat het jaarlijkse
uitstapje van de kerkmedewerkers wordt
afgerond met een heerlijk diner.

Kulturhus de Spil:

laatste puntjes op de í

Schalkhaar eet met

Sinds kort is in Schalkhaar gestart met ‘Schalkhaar eet met elkaar’. Iedereen die gezellig
samen met andere dorpsgenoten wil eten is welkom. Twee wisselende vrijwilligers zorgen
voor een maaltijd die ze koken voor andere dorpsgenoten. Op woensdag (even weken)
staat een gezonde daghap op het menu en op zondag (oneven weken) een dinertje. De
bijdrage voor de daghap is €3,50 en voor het dinertje € 5,-. Aanmelden kan tot 2 dagen van
te voren via schalkhaareetmetelkaar@schalkhaar.nu of via 06-15334650. Je bent welkom
vanaf 17.00 uur bij de Parabool aan de Pr. Beatrixweg 8.
Schalkhaar eet met elkaar is een initiatief
van de regiegroep Sterk Schalkhaar. Vanuit
de projectgroep ‘ontmoeten’ hebben Esther
Jager en Astrid van den Ende het ‘samen
eten’ opgezet. Daarbij is in samenwerking met
‘Schalkhaar helpt elkaar’ een groep kook
vrijwilligers gevonden. Stichting Doen heeft
subsidie verleend zodat potten, pannen,
servies en bestek gekocht kon worden.

Om 8 uur ’s ochtends druppelen de mensen binnen en wordt gestart met een kopje koffie. Als ieder
een er is, start René met de verdeling van het werk: het noodhuus moet leeg, een stukje straatwerk,
werk aan het dak, aansluiten en ophangen van de tv, het trekken van een kabel, nieuwe tafelbladen
en zo is er voor iedereen wat te doen. Voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd. Iedere
week zorgt een groep vrijwilligers voor iets lekkers bij de koffie en voor het middageten. Kortom,
een gezellig sfeertje dat nog gemist gaat worden als het werk straks klaar is.

elkaar

Volgende data:
Woensdag

Zondag

5 oktober

2 oktober

19 oktober

16 oktober

OKKENBROEK

verwacht. Al met al een grote groep maar de
kookgroep schuwt zoiets niet en gaat er een
geweldig gebeuren van maken!
Het geheel wordt mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van WijDeventer
en Stichting Dorpshuis Ons Centrum.

Op 15 november is het officiële jubileum en
dat laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan. De
‘kookgroep’ is nu al druk bezig om van alles te
organiseren en te bedenken wat er op tafel zal
komen. Maar ook hoe ze de door de jaren heen
gebruikte recepten vast gaan leggen.
Op de jubileumavond worden oud-mede
werkers, de vaste gasten en genodigden

Op de foto (v.l.n.r.): Gerda Haverslag, Gerda Bolink,
Gerdy Ruiter en Tiny Schreur.

OXE

Ook Oxe heeft nu een AED
In de buurtschap Oxe hangt sinds
dit voorjaar een AED apparaat.
Inge Hekkert (foto) heeft namens
de buurtvereniging een aanvraag
gedaan bij het dorpenplatform voor
een bijdrage voor de aanschaf van
het apparaat. De buurtvereniging
zorgt voor het verdere onderhoud
en ondertussen hebben veel Oxer
inwoners een reanimatie/AED cursus
gevolgd. En nu maar hopen dat het
apparaat niet nodig is.

Wordt u opgetrommeld?
Binnenkort kan het maar zo gebeuren dat de buurman of buurvrouw bij je
op de stoep staat om je een trommel te geven. Jouw straat en dorp worden
even letterlijk opgetrommeld. Hét moment om jouw idee of talent kenbaar te
maken. En als resultaat een trommel vol met ideeën en wensen
voor jouw buurt of dorp. In elke trommel zit een route
waarmee duidelijk wordt wie de volgende is die
opgetrommeld wordt, of dat het eindpunt bereikt
is. Na ongeveer twee weken zijn alle trommels
op hun eindbestemming en worden alle tips en
ideeën geïnventariseerd. Als slot is er een avond
waarvoor iedereen die nieuwsgierig is naar de
uitkomst van de optrommelactie
wordt uitgenodigd.

Okkenbroek

The Movie

Sinds kort heeft Okkenbroek een eigen film: ‘Okkenbroek the Movie’.
In de film wordt het dorp en haar 44 verenigingen op een mooie en bij
zondere manier in beeld gebracht. Wat overeenkomt bij iedereen: ‘het
Okkenbroekje’. Een wel heel bijzonder broekje met twee verschillende
pijplengtes en met op elke broek het stratenpatroon van het dorp. In
totaal werden ruim 130 broekjes gemaakt door een groep vrouwen
in het dorp. Loes ten Anscher bedacht in het kader van de jaarlijkse
kunstfietsroute de film en het concept. WijDeventer heeft een bijdrage
geleverd aan de broekjes.

