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Voor de kinderen van de Draaiomsbuurt was er een bingo

De muziekkoepel van Diepenveen vordert gestaag

Draaiomsbuurt
wil een betere
sfeer
Bloemetjesdag was vorig jaar een succes. De gemeente vroeg die dag naar
ideeën, en: men wilde wel weer een
buurtfeest. Een groep buurtgenoten
zorgde eind juni voor feestelijke gezelligheid. Met een rad van avontuur,
spelletjes voor kinderen, luchtkussen
en de schietvereniging was er. Het was
erg leuk en de organisatoren hebben
dan ook veel positieve reacties gehad
van jong en oud. Ze vonden het wel
een beetje kort! Graag de volgende
keer een uitgebreider feest, was het
verzoek.
De Draaiomsbuurt was altijd een heel
gezellige buurt waar mensen gemoedelijk
met elkaar om gingen. De laatste jaren is
dat wat minder geworden. De opkomst was
niet heel groot, maar het buurtfeest was erg
positief.
Ze hebben ook geprobeerd om de kinderen uit de buurt meer met elkaar bezig te
laten zijn. Samen met de SJD zijn op de
woensdagmiddag knutselmiddagen georganiseerd in het Hof van Salland voor
kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 van de
basisscholen. De middagen waren een groot
succes en in het najaar beginnen ze weer.
Hopelijk zijn er dan wat meer kinderen uit
de Draaiomsbuurt bij. En als er kinderen
in groep vijf zitten, die graag mee willen
doen, dan mag dat.

Het begon met een oud onderstel van een vrachtwagen die met een tractor uit Drenthe werd opgehaald. Het werd rechtgezet, voorzien van nieuwe banden en een laag menie. Een prachtige vloerconstructie werd op ware grootte uitgetekend en gelast. Het was nog een hele opgave om de opklapbare delen goed te laten scharnieren.
Alweer een paar jaar geleden kwam in
Diepenveen het idee op om een eigen muziekkoepel te bouwen maar dan één die mobiel
is, zodat hij op verschillende plekken kan
worden ingezet. Het idee is bedacht door
een Diepenveense, hij is ontworpen door
een Diepenvener en hij wordt nu gebouwd
door Diepenveners, in wisselende samenstelling, met een kleine vaste kern. Aangezien
het allemaal vrijwilligerswerk is, vordert de
bouw langzaam maar gestaag. Een prachtig
voorbeeld van gezamenlijke inspanning voor
een project dat uiteindelijk ook weer mensen
bij elkaar brengt.

Lees artikel ‘Hondenlosloopgebied
Diepenveen’ op pagina 4

Zaterdag klusdag

De Heemtuin, natuurlijke speelplek
Kinderen kunnen lekker in de natuur bezig
zijn. Het is echt een speelplek met aanleidingen
om te spelen, dus je vindt er geen complete
speeltoestellen zoals in een gewone speeltuin.
Zeker anderhalf jaar is de werkgroep bezig
geweest om uiteindelijk op deze plek het plan
voor een natuurlijke speelplek te verwezenlijken. “Met name het laatste halfjaar voor
de opening hebben we met de groep stevig
moeten aanpakken om het allemaal voor elkaar
te krijgen. De Stichting Natuur Anders heeft
daarbij geholpen en zij nemen het groot onderhoud voor hun rekening. Zij gaan vooral over
het groen, wij over het spelen“, aldus Edith
Kortstee.

“Nu zou het fijn zijn om een lijst te hebben liggen met vrijwilligers die af en toe een zomeravond of een zaterdag willen helpen met het
onderhoud. Ook de werkgroep zelf kan nog
wel versterking gebruiken. Mensen die willen
meedenken over onderhoud, fondsenwerving of een educatief project zijn van harte
welkom.“
Vrijwilligers die af en toe de handen uit de
mouwen willen steken en/of mee willen denken over de toekomst van de Heemtuin, kunnen zich melden bij Edith Kortstee, kortstee@
planet.nl. “Wij verheugen ons nu al op samenwerking met de scholen, waarbij een klas in de
Heemtuin een natuurproject zou kunnen doen.

De Heemtuin is op 17 mei officieel
geopend door de burgemeester (foto:
Harry Mulder)

Kinderdagverblijf de Kiekeboe, die vlakbij zit,
gaat af en toe al met een groepje lekker naar
de Heemtuin.“

SCHALKHAAR

BATHMEN

Schalkhaar helpt elkaar
“We merken dat de bekendheid van ‘Schalkhaar
helpt elkaar’ groeit”. Aan het woord is Marieke
Kok, een van de gezichten van Schalkhaar
helpt elkaar. “Zelf denken we dat de grotere
bekendheid te maken heeft met de actualiteit:
door de participatiewet worden mensen alerter
op andere, vrijwillige vormen van hulp dichtbij
huis. Mensen bellen ons omdat ze niet iemand
uit hun netwerk kunnen vragen, of omdat ze
hun netwerk niet nog meer willen belasten.

Aan de slag

Groen rond de Ganzeboom en op de Haarmansenk
Op verschillende plekken in Schalkhaar werken bewoners actief mee aan onderhoud van
het groen.
Op de Ganzeboom worden twee enorme
‘bloembakken’ door de gemeente leeggehaald
en door bewoners in het najaar weer beplant,
in overleg met het groenbedrijf. Verder wordt
het trapveldje daar geëgaliseerd; voor de
goals lagen modderpoelen. Een paar jongeren
stonden al te trappelen om ermee aan de slag
te gaan. Maar dat was deze keer niet nodig
want het viel onder regulier onderhoud door
de gemeente. Gerard Verwoolde, contactpersoon voor Ganzeboom en Haarmansenk: “Dat
voelde een beetje dubbel. Wíl je wat doen in
het kader van participatie in de eigen buurt,

is het niet nodig. Maar natuurlijk is het wel
makkelijk, deze klus staat nu op de agenda bij
de gemeente.”
Voor het groen aan de Haarmansenk worden
nog vrijwilligers gezocht. Daar wonen vooral
senioren, die kunnen nog prima lichtere werkzaamheden verrichten maar het verwijderen
van oude struiken is te zwaar. Voorlopig gaat
het werven van vrijwilligers nog even door.
Daarom ook via deze krant: wie eenmalig de
handen uit de mouwen wil steken om samen
een paar struiken te verwijderen, kan zich
melden bij Gerard Verwoolde (gerard@verwoolde.nl). Het herbeplanten gebeurt dan wel
weer samen met de aanwonenden.

Inmiddels weten ook thuiszorgorganisaties ons
te vinden. Zij moeten bezuinigen en hebben
dus niet altijd tijd voor een extra klusje of
om iets leuks samen te doen. Via Solis kregen
we de vraag van een 85-jarige meneer, die zo
graag nog een keer naar de kermis wilde. Een
van onze Goede Vrienden is met hem naar de
Zomerkermis in Deventer geweest.

Paul Beaumont, een van de goede
buren
Waar we op hopen is dat er uit het verrichten
van eenmalige klusjes langzamerhand langduriger hulp groeit. Verbinding maken tussen
mensen en krachten bundelen, daar gaat het
om bij Schalkhaar helpt elkaar.”

Jeu de Boules in Schalkhaar
De heer Bernard Boermans woont nog niet zo
heel lang in Schalkhaar maar heeft zich al wel
aangemeld bij Schalkhaar helpt elkaar “En ik
weet wel wat van jeu de boules dus ik wilde
wel helpen bij deze aanvraag”.
Vanuit de Parabool kwam het idee om samen
met dorpsbewoners van Schalkhaar jeu de boules te gaan spelen. Men is bij elkaar gaan zitten
en het plan werd om viermaal naar de jeu de
boulesbaan te gaan met een groep.

OKKENBROEK

Een idee,
kom er vooral mee!

Okkenbroek: oud en jong samen bezig, leren van
elkaar en samen doen

Al een tijdje rondlopend met een idee ‘van
daar zou ik wel iets mee willen’ maar er niet
aan toe gekomen? Dan is dit de kans voor,
door en met elke Bathmenaar.

In Okkenbroek vind je ‘Guppies’ en
‘Makkelijk Zat’, leuke clubs voor kinderen en
jongeren. Ook een soos voor bejaarden is er al
jaren maar tot nu toe is er nog niet vaak gezamenlijk iets gedaan. Nu ligt er een programma waarin oud en jong elkaar vijfmaal treft:

Op vrijdag 7 november van 20.00 tot 21.30
uur organiseert WijDeventer Bathmen een
boeiend programma in manege ‘t Ruiterkamp,
Koekendijk 20 te Bathmen. Inwoners uit
Bathmen krijgen de mogelijkheid hun idee
te presenteren aan een vakkundige jury.
De gekozen ideeën worden gehonoreerd
met adviezen, begeleiding en budget. Het
aanwezige publiek denkt mee welke waarde uw
idee heeft voor andere inwoners uit Bathmen.
Heeft u een idee waarvan u denkt, dat
andere inwoners uit Bathmen daar ook baat
bij hebben. Dat is haalbaar om binnen een

jaar te realiseren. En dat u graag eens wilt
voorleggen aan een deskundige jury en een
publiek van betrokken Bathmenaren. Schroom
niet en mail of bel met Liesbeth Willems
(l.willems@rastergroep.nl of 06 30542546),
Fons Smit (fonzsmit@planet.nl of 06
83384439) of met Geke Pinkert
(info@dehogemoat.nl of 0570 541493).

Lindenhof. Zij werden mede uitgenodigd omdat
ze dit najaar een jeu de boules-baan letterlijk
in hun achtertuin krijgen en nu hebben ze de
gelegenheid om de spelregels te leren kennen en
vast een beetje te oefenen. De mensen van de jeu
de boules-club deden het erg leuk. Heel gemoedelijk, gezellig en met aandacht voor iedereen.
Zij zorgden echt voor een leuke sfeer.”

Inmiddels zijn de eerste ervaringen binnen.
Marieke Kok: “Het was erg gemoedelijk en gezellig. Er is in Schalkhaar een jeu de boules-club
die beschikt over banen op sportcomplex De
Horsterhoek. Daar worden de eerste workshops gehouden. Ook leuk voor mensen van de

De eerste workshop

22 oktober
19 november
18 januari
4 maart 		
9 mei 		

Oudhollandse spelen
Bingo
Brunch
Hobby’s
Verwendag voor moeders

De verschillende organisatoren nemen elk
een activiteit voor hun rekening. Dat is ook
nodig want de leiding van Makkelijk Zat
bijvoorbeeld, bestond tot voor kort alleen uit
Karin ten Have. Gelukkig heeft zich inmiddels versterking gemeld. Eigenlijk is het
gebrek aan vrijwilligers de directe aanleiding geweest om de samenwerking aan te
gaan met de kinderclub en de ouderen. Maar
natuurlijk is het vooral belangrijk om oud
en jong op een leuke manier samen bezig

te laten zijn. Zo wordt uit nood een mooie
samenwerking geboren.
Om de avond hobby’s als voorbeeld te nemen:
Je hebt een mooie hobby maar eigenlijk weet
niemand ervan. Dat is jammer. Veel ouderen en
met name alleenstaanden, willen graag laten
zien wat ze maken of welke verzamelingen ze
hebben. Dat brengt mensen samen en het kan
zomaar leiden tot samen bezig zijn in plaats
van alleen. Nog mooier is het om als oudere je
hobby te delen met jongeren. Op deze avond
mogen alle ouderen die hun hobby willen delen
aan jongeren (en ouderen) laten zien waar ze
mee bezig zijn. Aan bod komen, voor zover nu
bekend, houtsnijwerk, sieraden en tassen maken, ansichtkaarten verzamelen en handwerken. Jongeren kunnen op hun beurt ouderen
helpen, bijvoorbeeld met hun mobiel of e-mail.
“Er is al veel voor ouderen maar nog maar
weinig voor oud en jong samen. En juist
dat is zo belangrijk in een vergrijzende
maatschappij.”

Beweegtuin Bathmen: Ans en Ria op onderzoek uit.

Beweegtuin voor Bathmen?
LOO

Het NoaberLOOkaal gaat goed!
Een van de vier drijvende krachten achter
het LOOkaal is Thea van Dartel. “We hebben
hard gewerkt om het afgelopen jaar van het
Krummelhuus het NoaberLOOkaal te maken.“

Niet alleen werken op ’t Mensink maar ook ‘buurtfeesten’

Tuinieren met de Buren op ’t Mensink
Al 22 jaar woont Ina Marquering met haar
man aan ’t Mensink, een gezellig plein waar
iedere aanwonende het groen voor zijn deur
heeft. Met de jaren merkte ze dat het onderhoud door de gemeente wat minder werd en
daar bedacht ze vijf jaar geleden een gezellige oplossing voor: de jaarlijkse schoffeldag,
ieder eerste weekend van oktober komt de
buurt bij elkaar op het plein en ieder snoeit,
schoffelt en onderhoudt het stukje groen voor
de eigen deur.
De ouderen die niet zelf kunnen tuinieren zorgen voor de koffie met gezelligheid,
Marquering zorgt dat iedereen op tijd bericht
krijgt via een flyer in de brievenbus, iemand

“Steekje los, de handwerkclub komt elke
woensdagochtend bij elkaar. Het is tegelijk
een vrije inloopochtend voor iedereen die
even een kopje koffie of thee wil komen doen.
We vragen een euro per kopje, waarmee we
meteen kosten afdekken voor het onderhoud.”
“Vandaar een oproep aan zelfstandigen om
bij ons hun cursus of workshops te komen

geven. Dat kan van alles zijn, fotograferen, tekenen en schilderen, dansles, in het LOOkaal
is heel veel mogelijk. Voor informatie en
reserveringen, Wendy Belt (06 11586614) of
Dienke Cazemier (06 53179678). Of via de
mail: noaberlookaal@hotmail.com
Wie er met een idee komt, die regelt dat zelf.
Wij zijn er voor het leveren van de ruimte.
En wie er gebruik van maakt, laat het netjes
achter. Gelukkig houdt iedereen zich daar
aan. We mikken echt op een functie als buurthuis waar jong en oud binnenkomen en waar
mensen hun eigen ideeën uitvoeren.”

van de gemeente geeft aanwijzingen wat er
gesnoeid kan worden, en de gemeente stelt
een grote container ter beschikking. Zo blijft
het plein mooi en de onderlinge band wordt
jaarlijks versterkt. Want wat werkt nu beter
dan samen aan de slag gaan? Dat ouderen
daarbij niet op de stoel hoeven te blijven zitten, is extra mooi aan dit verhaal.
In de vijf jaar dat de schoffeldag bestaat,
merken de bewoners dat er eigenlijk een paar
struiken te oud zijn geworden. Het is tijd
voor vernieuwing. Er is nu intensief contact
met de gemeente over hoe die vernieuwing
aangepakt zal worden.

De handwerkclub ‘Steekje los, haak je aan’.

Een beweegtuin is: “Een tuin die of gedeelte
van een tuin dat is ingericht met fitnesstoestellen en waarin bewoners of patiënten van
een zorginstelling of met name oudere bewoners in een buurt hun conditie op peil kunnen
houden door het doen van gymnastische
oefeningen”, aldus het Algemeen Nederlands
Woordenboek. Een inwoonster van Bathmen
zag in Drenthe een beweegtuin en dacht: “dat
zouden we in Bathmen ook moeten hebben.”
Eerst werd gekeken of er genoeg mensen waren om met het idee aan de slag te gaan. Die
waren er, na overleg bleven er twee belangrijke vragen om te beantwoorden:

Zal er genoeg gebruik van gemaakt worden en
waar moet de Beweegtuin komen? Ergens in
het centrum zou fijn zijn maar wel op een beschutte plaats want men wil over het algemeen
niet vol in het zicht zijn oefeningen doen.
En zal er genoeg gebruik van gemaakt worden?
Om daar een antwoord op te krijgen zijn enkele
bedrijven benaderd om workshops te geven. Zo
kunnen geïnteresseerden alvast kennis maken
met de mogelijkheden van een beweegtuin.
Het project vereist nog enige voorbereiding
maar er lijkt beweging in te zitten.

Bathmenaren tevreden over Bathmen
Op een koude, gure morgen togen Fons Smit
en Ans Heetebrij langs de deuren van de
Klumperstraat en omgeving. Als leden van
het Dorpenplatform vroegen zij bewoners
hoe het beviel in Bathmen en vooral of er nog
wensen waren voor verbetering.

Klumperstraat

Ans Heetebrij: “De bewoners die we hebben
gesproken, waren eigenlijk wel tevreden, het
ging allemaal goed, er waren contacten met
buren, als er iets was konden ze hulp verwachten van de directe omgeving. Af en toe
kwam er een klacht over de parkeeroverlast
bij het Diekhuis. Daarvan zeiden we, dat we
de klacht zouden noteren en doorgeven maar
dat een dorpenplatform daar niet direct iets
aan kan doen.”
“Toen ik laatst in de tuin aan het werk was,
kwam er een bewoner naar me toe om te zeggen dat het toch had geholpen dat we die klacht
over parkeeroverlast hadden genoteerd want dat
was inmiddels aangepakt. Dat was wel mooi om
zo even onder het tuinieren te horen.”

De organisatoren Ingrid Smit en Nicole Jeurlink ontbreken op de foto

Okkenbroek, het duurzaamste dorp
Het begon met persoonlijke interesse voor
duurzaamheid. Toen nam Stefan Aukema
zitting in het bestuur van Ons Centrum, het
dorpshuis van Okkenbroek. Daar zag hij dat
er nog wel wat te besparen viel op energiekosten. Omdat het dorpshuis er is voor de
bewoners werd via Plaatselijk Belang aandacht gegeven aan het onderwerp en met een
paar geïnteresseerden werd een werkgroepje
opgericht.
“Het eerste wat we gedaan hebben, was het
organiseren van een energiemarkt in Ons
Centrum. Uiteraard ging het over stroomverbruik, ledverlichting, zonnepanelen en isolatie
van het huis. Maar ook over bijen en duurzame bouwmaterialen. De opkomst was prima,
de sfeer was leuk maar de organisatie heeft
wel behoorlijk wat inspanning gekost.
Nu zijn we bezig Ons Centrum te verduurzamen. Wat het meeste energie kost? Het
biljart. Dat heeft een bodem van leisteen die
verwarmd wordt. Er wordt twee avonden per
week op gespeeld en je kunt niet een uurtje
van tevoren de verwarming aanzetten, de hele
week door verbruikt de biljarttafel stroom.
Per jaar zelfs evenveel als een gemiddeld gezin! We kijken nu naar mogelijke oplossingen.

Verder zijn koelkasten en vriezers plekken
waar winst behaald kan worden. En meer
‘gewone’ verlichting kan worden vervangen
door ledverlichting.
Met de huidige werkgroep van vijf mensen
hebben we ideeën genoeg maar het zou fijn
zijn als mensen zich aanmelden voor losse
projecten. Voor een paar maanden verbinden ze zich dan aan een bepaald onderwerp,
denk aan ledverlichting of een repaircafé.”
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
Stefan Aukema via stefan@aukema.net.
Okkenbroek het duurzaamste dorp maken
van de gemeente is een mooie ambitie en een
goede reden om ook bij andere dorpen te
kijken wat zij al hebben bereikt.

Duurzaamheidsmarkt in Okkenbroek

Hondenlosloopgebied in Diepenveen
Lettele

Eikendal, een prachtig terrein dat helemaal
klaar ligt om bebouwd te worden met villa’s
van verschillend ontwerp, is nu vooral een
prachtig groen terrein. Gras, afwisselend
hoog en laag, bomen en slootjes vormen een
idyllische plek waar menig fietser even stopt
om op een bankje te genieten van het groen.
En waar menig hondenbaas zijn huisdier even
lekker laat rennen.

De duofiets en deelauto
kennen veel Lettelse
verhalen, vertel ook uw
verhaal!

Dat bracht Jaap van Liebergen op het idee
om een deel van het gebied officieel tot hondenlosloopgebied te laten bestemmen door de
gemeente. Er zijn al twee losloopgebieden in
Diepenveen maar daar rijdt het verkeer dicht
langs, vaak harder dan de toegestane 30 km per
uur. “Je moet er niet aan denken wat er gebeurt

Op de duofiets en in de deelauto zijn de verhalen verteld en gedeeld door en met elkaar
in Lettele. Op drie duofietsen en in de deelauto zijn Lettelenaren met elkaar in gesprek
geweest over het wonen en leven in Lettele.
Oftewel over de alledaagse zaken en ideeën
over en voor het dorp.
Wilt u ook horen wat er aan verhalen en
ideeën leven? U bent van harte uitgenodigd
op 6 oktober om 20.00 uur in de Spil voor de
dorpsbijeenkomst van WijDeventer Lettele.
Hopelijk tot dan.

als een hond daar de straat op vliegt”. Op
Eikendal is het veiliger voor verkeer en honden.
Op de Burendag, vorig jaar, diende Van
Liebergen het idee in en de gemeente ging
ermee aan de slag. Ondertussen belde Van
Liebergen aan bij de direct aanwonenden
om ze te polsen voor het idee. “Ik heb een
aantal hondenbezitters gesproken en de direct
omwonenden. Voor de meesten lijkt het de officiële bevestiging van wat er al gebeurt.”
Het gaat om een klein deel van Eikendal. Als je
vanaf de Molenweg de Neusinksdijk op rijdt,
dan gaat het om het rechtergedeelte, ver bij de
woningen vandaan. Voor de linkerhelft zal de
aanlijnplicht gelden, zoals verder overal.

Martijn bij de deelauto

Het beoogd hondenlosloopgebied.

WijDeventer:
eerste resultaten

Opbouwwerker Liesbeth Willems en dorpenplatformlid Martijn Tibben
op de duofiets.

WijDeventer, het vervolg op de succesvolle
Deventer Wijkaanpak. De eerste resultaten
van de doorontwikkeling tot WijDeventer zijn
gebundeld in het boekwerk ‘WijDeventer, eerste
resultaten’. Wilt u het boek graag inzien? Op
de website www.wijdeventer.nl (onder het kopje
Informatie) kunt u het downloaden.
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