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De wijkteamkids zitten vol met ideeën om de wijk leuker te maken!

Wijkteamkids denken ook aan ouderen in de wijk
Een overlevingskamp, een barbecue met ouderen in de wijk, een vossenjacht,
een film maken over bewoners in de wijk, een uitwisseling met het ‘volwassen’
wijkteam. Als je aan de wijkteamkids vraagt of ze ideeën hebben om de wijk
leuker te maken, weten ze bijna van geen ophouden!
Nienke Kerkdijk zit in groep 8 van de
Steenuil en heeft zich op school aangemeld
voor de Wijkteamkids. ‘Het is de bedoeling
dat we dingen gaan organiseren die de wijk
leuker maken, en die andere kinderen ook

leuk vinden’, legt ze vlot uit. ‘Nou die weten
we wel. We hebben al een plan gemaakt en
geld gekregen. We hebben al een paar keer
vergaderd. Dat is soms best lastig hoor, als
niet iedereen hetzelfde wil.’

Ook mee doen?
De Wijkteamkids zijn op dit moment met
z’n vijven. Volgens wijkmanager Aike
Neuteboom kunnen daar nog wel wat
kinderen bij. Zit je in groep 6, 7 of 8 van
de basisschool, woon je in Keizerslanden
of Borgele/Platvoet en vind je het leuk om
dingen in de wijk te organiseren, dan kun je
je aanmelden bij WijDeventer
(a.neuteboom@deventer.nl).

WijDeventer:
eerste resultaten
WijDeventer, het vervolg op de succesvolle Deventer Wijkaanpak. De
eerste resultaten van de doorontwikkeling tot WijDeventer zijn gebundeld in het boekwerk ‘WijDeventer,
eerste resultaten’.

Wijkkrant Wij Borgele Platvoet
Ooit is het een van de meest gelezen krantjes: De Wijk4Koerier. Hij verschijnt al een aantal jaren niet meer, maar in
Borgele/Platvoet is toch behoefte aan een krantje dat door en voor bewoners wordt gemaakt. Vanaf juli 2014 verschijnt
daarom elk kwartaal Wij Borgele Platvoet.
Coryne Noordhoek, locatiemanager van
Woonzorgcentrum De Bloemendal is
voorlopig voorzitter van de redactie. ‘Er
was duidelijk behoefte aan een krantje dat
een overzicht geeft van allerlei dingen die
er in de wijk gebeuren’, vertelt Coryne. ‘Dat
werd duidelijk tijdens een van de eerste
netwerkbijeenkomsten in de wijk. Tijdens
die bijeenkomsten bespreken mensen van
allerlei instanties, organisaties én bewoners
wat er zoal gebeurt in de wijk. Want er
gebeurt van alles. En lang niet alles wordt
door verenigingen of clubs georganiseerd.
Hoe bereik je mensen dan en zorg je ervoor
dat bewoners dat allemaal weten?’

Krant in de hand
Veel organisaties, instanties en
verenigingen hebben een website, maar niet
iedereen wil of kan alles digitaal vinden.
‘Mensen willen graag een krantje dat ze

in de hand kunnen houden’, is de stellige
overtuiging van Coryne. ‘Een krantje
waarin ze kunnen lezen wat er allemaal
gebeurt in de wijk en waar ze heen moeten
voor leuke activiteiten.’
Dat krantje en de website
www.wijborgeleplatvoet.nl is er nu. Met
subsidie van WijDeventer kan Wij Borgele
Platvoet de komende twee jaar elk kwartaal
worden gemaakt.

Wilt u het boek graag inzien? Op de
website www.wijdeventer.nl (onder
het kopje Informatie) kunt u het
downloaden.

De redactie bestaat grotendeels uit
bewoners, de vormgeving is in handen van
(oud)wijkbewoner Eric Slim en de krant
wordt gedrukt bij Arkelstein.
Coryne: Het krantje moet steeds meer echt
dé krant van de wijk worden. Zo’n krant
waarvan de mensen zeggen: “Ha, leuk! Die
wil ik niet missen!”’

Kijk voor meer informatie op:
wij.deventer.nl

Dichten in De Schalm

haar vriendin – de beste en
de laatste – was overleden.

PLATVOET

Op 1 januari kunnen bewoners van
Borgele hun vuurwerkafval naar een
grote container brengen die bij De
Schalm staat. Daar staat een kraam
van de Deventer Schoon Familie waar
bewoners die afval komen brengen
een attentie krijgen. Ook is er warme
chocolademelk en glühwein, en kunnen buurtbewoners elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen.
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Als de deelnemers hun “pennenvruchten”

Sportpark
Borgele
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Zij heeft de krant toen
opgezegd.

Veel bewoners in Deventer ruimen zwerfafval op. Vaak denken ze
zelf dat ze de enige zijn, maar dat klopt niet. In Borgele maakt bewoner Eric Slim het park zwerfafvalvrij. Bovendien is hij betrokken bij de
Vuurwerkafvalactie.
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berichten achterin, totdat
zij daar ontdekte dat ook

Dick Maandag is voorzitter van de
bewonersvereniging van de flat
als de voorstelling plaatsvindt
op 17 mei. ‘Het was een
geweldige voorstelling
en er was heel veel
publiek, de hele
wijk was
uitge-

Meer bewoners actief dan je denkt!

De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk.
Neem dan contact op met
a.neuteboom@deventer.nl.
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Bespreken

Zij las de krant van A tot Z,
daarna vooral de koppen,

lopen’, vertelt hij. ‘Als bewonersvereniging
hebben we hand- en spandiensten verleend en
de ruimte onder in de flat beschikbaar gesteld
zodat de dansers zich konden omkleden en om
de attributen op te slaan’. Door dit te organiseren leren mensen uit de flat en de wijk elkaar
beter kennen.

Ook een keer aanschuiven?
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De laatste

De bijeenkomsten, die elke eerste woensdag van de maand van 10.30 tot 12.00
uur worden gehouden in De Schalm, zijn
bedoeld voor mensen die gedichten willen of kunnen schrijven. ‘Ook als je geen
ervaring hebt, ben je van harte welkom’,
benadrukt Jan. ‘Het is echt bedoeld voor
iedereen. ’ Jan is niet van plan om les te
geven. ‘Nee, dat is niet de bedoeling! Ik ga
uitleggen wat het is, dichten. Dat het niet
hoeft te rijmen. Het is leuk om te zien wat
mensen te melden hebben, en er dan over
te praten met z’n allen.’

Gemiddeld zo’n dertig mensen zijn aanwezig
tijdens deze bijeenkomsten. Dat is goed voor
de wijk, want mensen leren elkaar kennen,
horen van problemen, maar vooral ook van
leuke initiatieven in de buurt. Doordat mensen elkaar kennen wordt het makkelijker om
elkaar op te zoeken, te verbinden en samen te
werken.

Flatscreen op Platvoetflat

Het is de opening van de Week van
de Amateurkunst: de spectaculaire
voorstelling “Flatscreen”. Een
dansvoorstelling over het leven in
een flat van dansschool Danzo op
zes etages van de torenflat aan de
Nijhoffgaarde én een deel van de
parkeerplaats.

Er zijn al verschillende mooie samenwerkingsverbanden ontstaan; lees in deze krant
bijvoorbeeld over de Kruidenierkoerier en de
Wij Borgele Platvoetkrant. Maar bijvoorbeeld ook ouderen van de Bloemendal die op
basisschool De Zonnebloem hebben verteld
over het leven in de tweede wereldoorlog. De
bijeenkomsten worden allemaal voorbereid
door medewerkers van verschillende organisaties samen.
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Iedereen is welkom

Gedichtje van Jan:
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een paar dagen van te voren bij Jan bezorgen, via mail of in de brievenbus, zorgt
hij voor printjes, zodat de gedichten op
woensdag besproken kunnen worden. ‘Ik
verheug me erop, hoop echt dat mensen
gezellig komen binnenlopen. Ik heb zoiets
ook nog nooit gedaan, dus ook voor mij is
het een echt avontuur!’

Samenwerkingsverbanden

Elke laatste donderdag van de maand
komen ze bij elkaar: organisaties,
scholen, ondernemers, instellingen en
actieve buurtbewoners. Iedereen die
actief is in de wijk is van harte welkom.

Altijd al eens een gedicht willen schrijven? Maar je weet niet hoe je moet
beginnen? Of je dicht al wel, maar je wilt wel eens met anderen over je
poëzie van gedachten wisselen? Vanaf september kan dat in De Schalm,
waar de Dichtersclub van start gaat!
Jan van Laar kwam met het idee om met
de Dichtersclub te starten. Dat doet hij nadat opbouwwerker Jetske Schimmel heeft
gevraagd om leuke ideeën voor de wijk.
Een van zijn hobby’s is taal. ‘Ik heb altijd
veel gedichten geschreven, maar vooral
voor kinderen’, legt hij uit. ‘Sinds een paar
jaar doe ik het ook voor volwassenen, bij
het Dichterscafé in Deventer. Het lijkt me
leuk om dat met andere mensen te delen.’

Netwerkbijeenkomsten Borgele-Platvoet

In kaart gebracht
Tijdens de Voorjaarsschoonmaak
heeft Eric, ook samen met de DSF,

Wijkcentrum
De Schalm
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bewoners van Borgele gevraagd of zij ook
iets doen aan het schoonhouden van hun
eigen omgeving. En dan blijkt dat veel meer
mensen dat doen. In Borgele is nu in kaart gebracht welke delen worden schoongehouden.
Bewoners die ook een stukje schoon houden
of dat willen gaan doen, kunnen zich altijd
melden bij de Deventer Schoon Familie.
Overigens is Eric verhuisd en woont niet
meer in Borgele: hij doet een oproepje om
het stokje (of in dit geval de grijper) van
hem over te nemen om het parkje schoon te
maken!

LaanvanBorgele

a

d

Woon- Zorgcentrum
De Bloemendal
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Waterzuiveringsinstallatie

Winterfair in De Schalm

Een wat groter evenement organiseren in Borgele/Platvoet. Speciaal daarvoor
is het E-team (Evenemententeam) in het leven geroepen in 2013. Het eerste
evenement: een Winterfair in De Schalm is meteen een doorslaand succes.
E-teamlid Danny de Rijk: ‘Er waren meteen
veel ideeën, dus het eerste wat we hebben
gedaan is kijken wat er haalbaar was en wat
niet. Vervolgens hebben we een aantal zaken
op papier gezet. Daarna konden we aan de
slag voor de dag zelf. Van WijDeventer en de
Wijkvereniging hebben we subsidie gekregen. WijDeventer heeft ook geholpen met het
regelen van een evenementenvergunning, dat
is fijn, want dan zijn de lijntjes kort.’

Lampionnen

De Schalm

‘Ja, het is wel vatbaar voor herhaling’, denkt
Danny. ‘Maar dan moeten we wel meer vrijwilligers hebben, zeker op de dag zelf, daar
kwamen we echt handen te kort. Maar leuk
was het zeker!’

De dag zelf verloopt druk, zo’n 1200 bezoekers komen een kijkje nemen. Er staat een
grote opblaassneeuwpop buiten en natuurlijk
zijn er vuurkorven. Voor de kinderen is er van
alles te beleven: een speurtocht, spelletjes,
aantal snoepjes raden. Voor de inwendige
mens is er natuurlijk chocolademelk, maar
zijn er bijvoorbeeld ook poffertjes. Een van de
grootste publiekstrekkers is een boogschutter
die demonstraties geeft. ‘De kinderen waren
niet bij hem weg te slaan’, lacht Danny.

In de vroege avond trekt een optocht van
kinderen met lampionnen naar Bloemendal.
‘Uiteindelijk zijn we geëindigd op het veld
waar fakkels brandden. Daar hebben we
Chinese Wensballonnen opgelaten, een mooi
einde van een mooie dag. En daarna was het
tijd voor warme chocolademelk in De Schalm
en het opruimen van alles!’, vertelt Danny.

Meehelpen?

Heeft u belangstelling om mee te draaien bij
het E-team? Neem dan contact op met
Danny de Rijk:
dannyderijk@concepts.nl.

Boodschappen doen. Voor de meeste mensen is het een vanzelfsprekendheid.
Maar ben je minder mobiel dan kan het een probleem zijn. Dan is het fijn als
iemand dat voor je doet. De Kruidenierkoerier brengt vraag en aanbod samen.
‘Bij de Vrijwilligerscentrale (VCD) komen
steeds meer vragen binnen voor het doen
van boodschappen’, vertelt Heske Bezem van
de VCD. ‘De Thuiszorg mag het niet meer
doen, maar er zijn mensen die het echt niet
zelf kunnen. Daarom zijn we op zoek naar
vrijwilligers die voor iemand in hun buurt de
boodschappen in huis wil halen.’

Koppelen
De Kruidenierkoerier werkt Deventer
breed, maar de vrijwilligers worden meestal

gekoppeld aan iemand in hun eigen buurt.
Heske: ‘Er zijn inmiddels twee vrijwilligers
als coördinator actief. Zij gaan in gesprek met
vrijwilligers en “klanten” en koppelen dan die
twee aan elkaar. De vrijwilligers krijgen een
boodschappenlijstje en contant geld mee.’

Fiets
Plus Kolkman in Borgele heeft speciaal voor
dit initiatief een fiets en advertentieruimte
gesponsord. Op die fiets kunnen de coördinatoren hun bezoekjes afleggen, maar er kunnen
ook boodschappen mee worden gedaan!

Vrijwilligers gezocht!
De verwachting is dat het aantal mensen dat
problemen krijgt met het in huis halen van de
boodschappen de komende tijd toeneemt. De
Kruidenierkoerier kan dan ook nog wel een
flink aantal vrijwilligers gebruiken!
Mail voor meer informatie en/of aanmelden
naar: kruidenierkoerier@gmail.com of neem
contact op via 0570 615805.

Meer bewoners actief bij opruimen zwerfafval dan je denkt!
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Samen eten: gezellig!

Elke tweede zondag van de maand een heerlijk driegangenmenu in het
“restaurant” van Thomas Wildey. Met een glas wijn, bier of fris. Daarna
nog tijd voor een spelletje of gewoon nog even gezellig napraten. De Tafel
van Thomas in een notendop.
Henry Bos is initiatiefnemer en kok bij de
Tafel van Thomas. Henry: ‘Ik werkte als
beheerder in de Elegast en kookte daar voor
de Zondagse Pot, een soortgelijk initiatief in
Keizerslanden. Ik woon in Thomas Wildey
en daar werd me in die tijd al vaak gevraagd
of ik hier niet ook wilde koken. Toen mijn
baan in de Elegast ophield, was dat een prima
gelegenheid om hier te starten.’

Kookplaten geritseld
Met een subsidie van WijDeventer is Henry
in februari begonnen met koken. Met een
groepje vrijwilligers, waaronder een aantal
mensen met een beperking en een oud-legerkok. ‘We hebben links en rechts wat kookplaten geritseld. Bovendien stonden er in de
keuken nog een warmtewagen en een au bainmariewagen. Die komen wel heel goed van
pas’, lacht Henry. De eerste keer in februari
koken de zeven vrijwilligers voor ongeveer
twintig gasten. De laatste keer voor de zomer

komen er vijftig mensen eten. ‘Dat is ook wel
het maximum’, constateert Henry. ‘Meer kunnen we er niet kwijt. En nee, het is niet alleen
voor mensen die in Thomas Wildey wonen,
ook bewoners van de rest van Borgele en
Platvoet zijn welkom.’

Verse producten
Alle gerechten worden klaargemaakt met
verse producten. En men neemt de tijd om te
eten; rond een uur of een is het tijd voor het
voorgerecht, en tegen een uur of drie komt
het toetje op tafel. Daarna kunnen de mensen
een kaartje leggen, of een potje biljarten. ‘In
september beginnen we weer’, aldus Henry.
De kosten bedragen € 6,50.

Mee-eten?
Neem dan - uiterlijk de tweede woensdag van
de maand - contact op met Henry Bos. Tel: 06
16453924, e-mail: boshenry@gmail.com.

Nieuwe wijkwethouder: Jan Jaap Kolkman
Platform voor actieve bewoners

‘Ik ben ambassadeur van de wijk’

Jan Jaap ziet WijDeventer als een mogelijkheid om actieve bewoners een platform
te bieden waar zij zaken die spelen in hun
directe leefomgeving kunnen regelen. Zonder
al te veel bureaucratische structuren. ‘Als
die structuren er zijn en bewoners heel erg
belemmeren, moeten we die structuren slopen’, is zijn stellige overtuiging. ‘Het is een
prima manier om burgerschap vorm te geven.
Iedereen kan eens in de vier jaar stemmen,
maar in de tussenliggende tijd kun je als bewoner niet zo veel. Door een deel van de regie
in je eigen buurt op je te nemen, kan je juist
wel een belangrijke rol spelen in de gemeente
waar je woont. Daarom is WijDeventer zo
belangrijk!’

te maken met bezuinigingen, maar als we
ervoor zorgen dat bewoners weten wat er
speelt en wat er gebeurt en ze zien dat ze
mogen meedenken, kunnen we er samen voor

Wijkteam

Tijdens een fietstocht door Keizerslanden
Hij is geboren en getogen in Deventer
en Borgele/Platvoet heeft Jan Jaap al een
en vertrok voor zijn studie naar
aantal mooie voorbeelden gezien. ‘Een heel
Rotterdam; Jan Jaap Kolkman. In
mooi voorbeeld vind ik het idee om bij de
Rotterdam heeft hij 28 jaar gewoond
Adelboldstraat een plek opnieuw in te richten
en gewerkt. Toch blijft Deventer trekvoor jonge kinderen. Een taakgroep heeft
ken en sinds 2005 woont hij weer ‘in
een prima plan gemaakt, het voorstel geprede stad waar zijn hart ligt’. Sinds april
senteerd aan het wijkteam en dan moet het
van dit jaar is hij wijkwethouder van de wijkteam beslissen of er geld voor beschikRivierenwijk, Keizerslanden en Borgele/ baar wordt gesteld. De wijkteamleden voeren
Platvoet. Hij heeft Meedoen (WMO/
daarover een discussie en het resultaat is dan
AWBZ), Werk en Inkomen, Wonen en
dat het geld er komt, maar dat de taakgroep
de herstructurering Keizerslanden en
wel moet zorgen dat de plek voor iedereen
Rivierenwijk in zijn portefeuille.
toegankelijk is en dat het beheer goed wordt
geregeld. Zo krijg je op direct niveau dingen
Alle wethouders in Deventer zijn als wijkwet- voor elkaar voor je buurt, dat is heel goed!’
houder verbonden aan een aantal wijken en
buurten in de gemeente. Ze bezoeken wijkParticipatie
teamvergaderingen en zijn aanspreekpunt
‘Iedereen heeft tegenwoordig de mond
voor bewoners uit de wijken. Ik ben echt de
vol over participatie’, constateert Jan Jaap.
ambassadeur van de Rivierenwijk, Borgele/
‘WijDeventer is echt een manier om actief
Platvoet en Keizerlanden. Eigenlijk adopteer burgerschap vorm te geven. Bewoners kunje een wijk als wethouder. Ik kan zorgen dat
nen zich actief bemoeien met de buurt. Door
bewoners aan bod komen, serieus genomen
dat samen te doen, ontstaan er verbindingen
worden in de gemeente, ook op het hoogste
in de buurt.’ Jan Jaap heeft veel zin in de jaren
niveau.’
die voor hem liggen. ‘Natuurlijk krijgen we

f

zorgen dat het goed uitpakt voor bewoners.
Er gaan mooie dingen gebeuren in Deventer
de komende jaren!’

Tijdens de fietstocht kwam het wijkteam ook langs de beleef- en beweegtuin
bij de Bloemendal, een tuin voor bewoners en wijkbewoners.

Gezocht: vervoersmaatjes!
Af en toe naar het ziekenhuis. Een boodschapje doen. Een paspoort
regelen. Als je niet zo heel mobiel bent, heb je daar een auto voor nodig,
maar die heeft niet iedereen. Dan is het heel fijn als iemand je af en toe
ergens heen wil brengen!
Niet iedereen heeft familie of vrienden
dicht in de buurt wonen. Of een groot netwerk voorhanden. Voor die mensen zoekt
WijDeventer vervoersmaatjes. Mensen die
wel in het bezit zijn van een auto en af en
toe eens willen rijden voor iemand die niet
heel mobiel is.

Koppelen
U wordt als vervoersmaatje gekoppeld
aan iemand bij u in de buurt. Wanneer
het klikt, bepaalt u samen wanneer u

beschikbaar bent om af en toe voor
iemand te rijden. Natuurlijk krijgt u de
gemaakte benzinekosten vergoed.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u interesse, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jetske
Schimmel van Rastergroep. Jetske is bereikbaar op maandag en dinsdag op
telefoonnummer: 06 10757824 of per
e-mail: j.schimmel@rastergroep.nl.
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