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Deventer Wijkaanpak wordt WijDeventer
Tijden veranderen en ook de Deventer Wijkaanpak staat niet stil. Wijkaanpak ‘nieuwe stijl’ behoudt wat goed werkt en
gaat in op ontwikkelingen die in de maatschappij op ons afkomen.

Wat blijft behouden?
U, als bewoner blijft de initiatiefnemer:
WijDeventer is voor bewoners, door bewoners. Bewoners blijven (in taakgroepen) met
elkaar én met andere partijen samenwerken
aan een buurt waar het fijn wonen is voor
iedereen.
De wijkteams/het dorpenplatform blijven
de ogen en oren van de wijk/dorpen. De
leden blijven de verbinders, ondersteunen

u (als bewoner in de taakgroep) met advies
en wijkbudget en vormen een discussieplatform met elkaar en met u voor zaken die de
wijk raken. Zij houden met u WijDeventer
levendig. De wijkteams/het dorpenplatform
behouden zeggenschap over de besteding van
het wijkbudget.

Wat verandert?
De wijkindeling wordt aangepast aan de indeling van Deventer naar voorzieningenniveau

op kleinere schaal. Voor een aantal wijken
(1, 2, 3 en 4) betekent dit een verschuiving.
Deventer Buiten blijft zoals het is.
Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen komt de aandacht meer te liggen op
hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen. Wat kunt u daarbij als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de kleine
dingen die u voor en met elkaar kunt doen en
die het leven een stuk aangenamer maken?
Hoe kan dit met elkaar georganiseerd worden

op uw eigen wijze, passend bij uw buurt, wijk
of dorp? Daarbij past ook een andere naam:
WijDeventer.
Er zijn inmiddels al buurtgenoten actief in
uw buurt, wijk of dorp met projecten die op
deze ontwikkeling inspelen. Voorbeelden hiervan leest u in deze krant. Misschien brengt
het u op een idee.
De wijkmanager wordt - nog meer dan nu de verbindende schakel tussen datgene wat
een wijk zelf wil en kan aanpakken en dat
waarbij hulp vanuit de gemeente en instellingen nodig of nuttig is. De opbouwwerker
blijft - als ondersteuner om uw initiatieven te
realiseren - actief in de wijk. Hij (of zij) doet
dat samen met een team sociaal werkers.
En – u heeft het misschien al opgemerkt deze krant is gemaakt voor het gebied, gericht
op de nieuwe indeling!

Ideeënkaart
Bij deze krant treft u een kaart aan. Heeft u
een leuk idee of een initiatief om het samenleven in uw buurt te verbeteren? WijDeventer
nodigt u uit om uw idee in te dienen. Na het
indienen van deze kaart, nemen wij contact
met u op over de vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie op:
wij.deventer.nl.

Kijk binnenin
voor de
ideeënkaar t!

Samen eten in Okkenbroek

Burendag Diepenveen

Bieproaten Averlo/Frieswijk

Dagbesteding ouderen in Lettele

Over twee en een half jaar viert ‘Samen
eten’ het 25-jarig jubileum. Een prestatie om
trots op te zijn. Speciaal voor dit stukje in
de krant, heeft men het nagezocht: In 1990
hebben de dominee en het hoofd van de school
besloten om Samen eten in het leven te roepen, speciaal voor alleenstaanden. Inmiddels
is Samen eten evengoed toegankelijk voor
echtparen. Iedereen is welkom, kan zich opgeven en voor een kleine bijdrage aanschuiven.

Vorig jaar heeft de groep Kennismaken en
Ontmoeten een succesvolle Burendag georganiseerd voor het hele dorp Diepenveen.
Voorop stond: elkaar ontmoeten en leren kennen in een ontspannen sfeer.
Dat is goed gelukt, gezien de vele positieve
reacties. En daarom gaat de Burendag op
herhaling: zaterdag 21 september vindt de
tweede Burendag voor heel Diepenveen
plaats. Uiteraard op een andere locatie omdat
Diepenveen nu eenmaal vele mooie plekken
kent. Ditmaal is de Burendag op het nieuwe

De oudere bewoners van het buitengebied
komen elkaar niet meer zo vanzelfsprekend
tegen. Daarom organiseert een actieve vrijwilligersgroep tweemaal per jaar een gezellig
en informatief dagje uit voor de ouderen uit
het gebied Averlo-Frieswijk.

Elke donderdag komt een trouwe groep van
tien ouderen in Lettele bij elkaar om met twee
vrijwilligers de dag door te brengen. De enige
voorwaarde om deel te nemen is dat men geen
‘zorgindicatie’ heeft.

Deelnemers hebben er echt zin in, ze kleden
zich er op en gaan ‘uit eten’. Dat komt ook
doordat ze heel anders eten dan ze thuis gewend zijn. En dat wordt erg op prijs gesteld.
“Wat zit er toch allemaal in?” vragen ze
vaak. In ieder geval altijd verse ingrediënten,
er komt niks uit een pot, alles wordt zelf
klaargemaakt.
Een hecht groepje van vijf dames komt iedere
maand, een week vóór het diner, bij elkaar
om het menu door te spreken. Ze vinden
het werk gezellig én heel dankbaar om te
doen. En met een lachje: “Weet u wat ons

plein voor het Hof van Salland, middenin
het dorp. De keuze voor deze locatie heeft
alles te maken met de feestelijke opening van
de Dorpsstraat, die lange tijd op de schop
is geweest. De middenstand verzorgt die
dag de feestelijkheden rond de Dorpsstraat,
Kennismaken en Ontmoeten viert de
Burendag op het nieuwe plein. Zo kunnen
vrijwilligers en middenstand elkaar versterken bij het verbeteren van de gezelligheid
en de onderlinge band tussen inwoners van
Diepenveen.

Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen
De SJD is jaren geleden door vrijwilligers opgericht en draait sindsdien geheel op vrijwilligers,
ondersteund door Raster. En dat loopt goed.
Aldus Edith Kortstee, bestuurslid van SJD.
nou helemaal geweldig lijkt? Als we voor het
25-jarig jubileum voor één keertje niet zelf
hoeven koken!”

Koersbal in Okkenbroek

“De kookclub is al jaren populair, net als
de timmerclub. Maar ook een korte cursus
zelfverdediging voor meiden draaide prima.
De topper is natuurlijk het Kinderdagkamp,
dat heeft dan ook een heel eigen organisatie
binnen de SJD.”
Het meekrijgen van de pubers blijkt lastiger.
“We hadden al een kinderdisco, voor groep 6, 7

Al jaren is er een trouw Okkenbroeks groepje
dat in het Kulturhus elke week de mat uitrolt
om koersbal te spelen. De regels zijn eenvoudig maar het goed laten rollen van de
koersbal, die aan een kant verzwaard is met
lood, is een hele kunst. Het mag niet te hard
gaan en er moet precies goed gemikt worden.
Hoe moeilijk dat is, daar kan mevrouw Ilbrink
vrolijk over vertellen. Maar ze benadrukt
ook hoe gezellig het is en dat er steeds volle
aandacht is voor de prestaties van de andere spelers. Niemand staat in zijn eentje te
gooien, het is echt een gezamenlijk gebeuren.
Bovendien wil je toch in de gaten houden of
de ander niet meer punten scoort dan jij. En
natuurlijk wordt er ondertussen over van alles gepraat.
Met de uitbater van het Kulturhus, tevens
kruidenier, is een mooie regeling getroffen:
door wekelijks een aantal consumpties af te
nemen, is de huur van het gezellige zaaltje
voldaan. De koersbalgroep in Okkenbroek
vermaakt zich uitstekend.
Foto: Harry Mulder

en 8. We dachten, die kinderen schuiven vanzelf
wel door maar dat blijkt toch niet te gebeuren.
Onze huidige voorzitter, Wibo Paalman, heeft
Club Fiësta opgericht en daarmee lijken we de
jongeren nu beter te bereiken.”
“Voor het werven van vrijwilligers merken we
dat het persoonlijk aanspreken van mensen
het beste werkt. Je hebt iemand dan al ergens
bezig gezien en je vraagt of dit niet iets voor
hem of haar zou kunnen zijn. Wij merken dat
dat beter werkt dan brieven, folders of oproepen via internet.”

“We willen het liefst elk jaar iets nieuws laten
zien en we zorgen elke keer voor een gezellige
maaltijd”, zegt Bets Poll, een van de organisatoren van Bieproaten. “We zijn een keer naar
de Oorsprong geweest bij Schalkhaar, maar
ook een keer naar het AZC, het asielzoekerscentrum in Schalkhaar.
Na een hartelijke ontvangst bij het AZC werd

verteld over de dagbesteding en de verveling
die op de loer ligt omdat velen niet mógen
werken. Tijdens het pannenkoeken eten in
Lettele kwamen de reacties los: ‘We kijken er
nou toch anders tegenaan’, was de algemene
reactie. En dat is precies waar het om gaat:
naast gezelligheid ook weer eens wat anders
horen en zien.”
Met een groep van zeven vrijwilligers
bedenken en begeleiden we met veel plezier
Bieproaten Averlo-Frieswijk. Het is weleens
creatief omgaan met het budget maar tot nu
toe is het nog steeds gelukt.“

Schalkhaar helpt elkaar
In Schalkhaar hebben vrijwilligers zich
verenigd in de groep Schalkhaar helpt elkaar.
Deze groep wil, met een groot aantal Goede
Buren, klaarstaan voor mensen die snel,
eenmalig, of voor korte tijd, hulp nodig hebben. Omdat buren en familie op dat moment
zijn verhinderd of omdat die vaste hulp er
helemaal niet is.
In de praktijk blijkt de drempel om een hulpvraag te stellen nogal hoog. Marieke Kok, een
van de ambassadeurs van Schalkhaar helpt
elkaar: “Dat is jammer want we proberen zo
snel mogelijk een geschikte Goede Buur te
regelen die, als het moet, direct aan de slag
kan.Denk bij eenmalige hulp bijvoorbeeld
aan begeleiding naar een doktersbezoek maar
ook aan kinderen naar school brengen omdat
de vaste oppas ziek is. Of de Kerstboom

opzetten. In de praktijk zullen ouderen vaker
hulp nodig hebben maar de vraag is nadrukkelijk niet aan leeftijd gebonden. Het gaat
trouwens niet alleen om ‘snelle hulp’. We
hebben bijvoorbeeld ook een meneer kunnen
helpen die wilde leren koken. Hij werd gekoppeld aan een ‘Goede Buurman’, die heeft hem
wegwijs gemaakt in de keuken. Bij dit soort
hulpvragen is het extra belangrijk dat er een
goede match is, niet alleen voor de hulp zelf
maar ook voor het sociale contact.”
Dus, woont u in Schalkhaar, heeft u een hulpvraag, dan kunt u een van de ambassadeurs
van ‘Schalkhaar helpt elkaar’ bellen Deze
koppelen u aan een Goede Buur, een van de
dertig vrijwilligers die de hulp daadwerkelijk
uitvoeren.

Elke week is er, naast de vaste koffie, bouillon
en warme maaltijd, een wisselende activiteit.
De ene week is dat bingo, de andere wordt
er iets leuks gemaakt of er worden spelletjes
gedaan. Bij mooi weer wordt er buiten jeu
de boules gespeeld. De warme maaltijden

worden door een aparte vrijwilligersgroep
wekelijks gehaald en gebracht van de
Stevenskamp uit Heeten.
Er is inmiddels een heel team van vrijwilligers om twee aan twee de dagopvang te
begeleiden. Ze wisselen elkaar steeds af, zo
kan informatie uit de vorige week steeds door
een van de twee meegenomen worden naar de
volgende week. Een praktische aanpak waar
goed over nagedacht is.

Vrijwilligersknooppunt Lettele
Diny Meijerink, een van de coördinatoren van
het vrijwilligersknooppunt vertelt enthousiast over haar ervaringen. Iedereen die in
Lettele tijdelijk hulp nodig heeft, kan terecht
bij het Vrijwilligersknooppunt.
“Het lijkt soms nog alsof ouderen te bescheiden zijn om hulp te vragen buiten de eigen
kring, maar ervaring leert: als men eenmaal
hulp heeft gehad via het vrijwilligerspunt,
dan komt men terug met meer verzoeken.”
Waar het meest om gevraagd wordt, is vervoer, en dan vooral rijden naar de fysiotherapeut of naar het ziekenhuis maar ook steeds
meer naar koersbal. Het vrijwilligersknooppunt rekent € 0,25 per kilometer, alleen als
onkostenvergoeding. Soms gaat het om meer
dan eenmalig vervoer. “We hebben een keer
een mevrouw gehad, die moest vaker naar de
fysiotherapeut. Toen hebben drie vrijwilligers
een klein team gevormd voor het vervoer
van deze mevrouw. De afspraken werden
onderling gemaakt en daar hadden wij geen
omkijken meer naar. Het is fijn als je zo veel
vertrouwen kunt hebben in de vrijwilligers.”
“In de praktijk blijkt dat vooral ouderen
vragen hebben, maar dat hoeft niet. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een kind naar
zwemles gebracht omdat haar moeder niet
van huis weg kon.”
De duofiets is een echt succes. Veel ouderen
komen alleen nog maar iets verder van huis
met de auto. Meefietsen op de duofiets is natuurlijk veel fijner, heerlijk in de buitenlucht
genieten van het landschap. Het is trouwens wel de bedoeling dat er vanaf garage
Wagemans gefietst wordt. In het verleden
wilden mensen de hele fiets achter de auto

meenemen naar elders om daar te gaan fietsen, maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De kans op beschadiging is dan veel te
groot. Ook voor het gebruik van de duofiets
geldt een vergoeding. Wij vragen € 3,00 per
uur. Hij staat gestald bij garage Wagemans,
als er bij ons een verzoek binnenkomt dan
bellen wij de garage, zij zetten hem keurig
klaar op het gevraagde tijdstip en de gebruikers kunnen direct hun gang gaan.

Bathmen Infobalie voor al uw vragen
‘Niemand de deur uit zonder een antwoord’,
dat is het streven van de infobalie in Bathmen.
Of men nu vragen heeft over hulpverlening
of een leuke fietsroute of het adres van de
contactpersoon van de voetbalclub, alles
wordt beantwoord. Het wordt een balie voor
sociale vragen maar ook een soort vervangend VVV (fiets- en wandelroutes zullen
verkrijgbaar zijn) en verder voor alles wat
men weten wil van verenigingen en instanties
in Bathmen.
Het idee voor een infobalie komt voort uit het
DorpsOntwikkelingsPlan. Toen in Bathmen
werd gevraagd wat men nog miste in het
dorp, bleek de informatieverstrekking een
punt voor verbetering.
Binnenkort zal de infobalie van start gaan,
voorlopig in Cultuurhuus Braakhekke. Of dat
de blijvende locatie wordt, is nog de vraag.

Foto: Andy Ploeger

Samen eten in Bathmen
Jaren geleden zag Ineke Oosterwegel in
Okkenbroek en Lettele hoe leuk het initiatief was om met een groep samen te eten.
Ze besloot zoiets op te zetten in Bathmen.
Ze begon samen met een aantal plattelandsvrouwen. In ‘t Dijkhuis, heel provisorisch met
twee elektrische plaatjes in de vergaderkamer.
Na verloop van tijd verhuisden ze naar het
verbouwde Kulturhus Braakhekke.
“Daar is het een stuk beter maar we maken
nu nog gebruik van een oud gasfornuis met
een gasoven. Die doet het niet goed dus we
zijn bezig met fondsen werven om een nieuw
fornuis te kunnen aanschaffen. Door de jaren
heen hebben we al eigen bestek en kookgerei
kunnen verzamelen.”
Elke laatste vrijdag van de maand komen
er weer dertig deelnemers genieten van de
kookkunsten van de vrijwilligers. Iedereen
is welkom maar in de praktijk zijn het
vooral alleenstaande ouderen die, tegen
een kleine vergoeding, aanschuiven voor
een driegangenmenu met koffie na. Dertig
is wel het maximum om het werkbaar te

Als het eenmaal zover is, zitten vrijwilligers
van maandag tot en met vrijdag, ’s morgens

en ’s middags klaar, om op
alle vragen een antwoord
te geven. Een ambitieus
plan waar nu nog hard
aan gewerkt wordt.
De vrijwilligers worden
zorgvuldig geselecteerd
door het Contactteam,
dat al jaren bemiddelt in ‘vrijwilligersvraag en –aanbod’. Het
Contactteam gaat door
met de zoektocht naar
vrijwilligers én hulpbehoevenden. Er komen
nu gemiddeld twee
aanvragen per week binnen maar dat zouden er nog wel meer
mogen zijn. Aan de andere kant kunnen er
ook nog wel extra vrijwilligers bij, niet alleen
voor de infobalie maar ook voor de andere
(hulp)vragen.

houden, aangezien de vrijwilligers zelf ook
aanschuiven.
Inmiddels is er een hecht team van tien
vrijwilligers die goed op elkaar zijn ingespeeld. Twee keer per jaar komen ze bij elkaar
voor het samenstellen van de menu’s en het
verdelen van de kookdiensten. Het is echt niet
alleen maar groente, vlees en aardappels. Er
wordt af en toe rond een thema iets gedaan.
In mei komen altijd een keer asperges op tafel,
in februari is er vaak erwtensoep.
“Op een keer hadden we kapucijnenschotel gemaakt. Een oudere mevrouw protesteerde. Dit
lustte ze echt niet. Haar man vroeger ook niet
en ze had het haar kinderen ook nooit voorgezet. ‘Maar we hebben niks anders, misschien
moet u toch een klein hapje proberen.’ Met tegenzin probeerde ze een klein beetje ‘Maar.. dit
is ontzettend lekker!’ en ze heeft nog twee keer
ruim opgeschept. Ik zei haar nog: ‘Nu weet u
eindelijk wat u al die tijd hebt gemist.’”
Het gaat bij Samen eten nadrukkelijk niet om
culinaire hoogstandjes maar om het gezellige
samenzijn, aan een mooi gedekte tafel.

Na de zomervakantie is het mogelijk om het Krummelhuus om te vormen tot een
Loose ontmoetingsruimte. Vanuit de taakgroep Noaberlookaal nodigen we u dan
ook van harte uit om met ideeën en suggesties te komen voor activiteiten, want Loo
maken we samen........
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