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Pannenkoeken, Rad van Fortuin, speurtocht en gezelligheid!

Feest 35 jaar Groot Douwel
Zaterdag 28 juni vieren bewoners van Groot Douwel dat de wijk (ruim) 35 jaar
bestaat. Met een feest voor jong en oud aan de Zwaluwenburg. Met
nostalgische foto’s, een puzzeltocht voor kinderen, een rad van fortuin, veel
gezelligheid en – niet onbelangrijk – prachtig weer!
Eigenlijk viert Groot Douwel zijn 36e verjaardag, maar een kniesoor die daar op let
op deze mooie zaterdagmiddag. Bewoonster
Marleen Wuyts is organisator van het feest
en kijkt met grote tevredenheid terug. ‘Ik
ben er een half jaar druk mee geweest’, lacht
Marleen, ‘maar het is echt een succes geworden. Ik heb veel blije mensen gezien, daar
doe je het toch voor! Als ik over vier jaar
nog gezond ben, wil ik graag meehelpen met
de organisatie voor een feest ter ere van het
40-jarig bestaan van de wijk!’

Activiteiten
Wijkwethouder Liesbeth Grijsen verricht de
opening, René Aarnink neemt de bezoekers
mee op een nostalgische reis door veel oude
foto’s van de wijk te laten zien en daar een
boeiende presentatie van te geven. Harm
Jonker en vrijwilligers van The Mall verlenen
hand- en spandiensten, onder andere door
het bakken van pannenkoeken. De winkeliers
van de Zwaluwenburg hebben leuke prijzen
beschikbaar gesteld voor het Rad van Fortuin
en de speurtocht van de kinderen.

Rustig plein bij Kannenburg-600-nummers
Een pleintje aan de Kannenburg waar veel wordt gevoetbald. Door de inrichting
kunnen de jonge voetballers heel makkelijk tegen schuren aan schoppen of
komen ballen in de tuinen van bewoners terecht. Geen ideale situatie en de
buurvrouwen Anna-Maria van Loo en Judith Jansen besluiten er wat aan te
doen.
Ze kloppen aan bij de gemeente, maar hoewel
er meer klachten binnenkomen krijgen ze er in
eerste instantie geen gehoor. Maar de aanhouder wint en na herhaaldelijk bellen komt
opbouwwerker Marc Kamp langs om met de
buurvrouwen om tafel te gaan. Hij vraagt of ze
ideeën hebben om de situatie op het plein aan
te passen, zodat kinderen er wel lekker kunnen
spelen, maar voetbal geen overlast meer bezorgt. ‘Hij zei wel meteen dat er geen geld was
voor speeltoestellen’, zegt Judith. ‘Maar dat
vonden we geen probleem’, vult Anna-Maria
aan. ‘We willen juist een rustig pleintje, dus
toestellen zijn helemaal niet nodig.’

Tekeningen
In april 2013 worden aan de keukentafel de
eerste tekeningen gemaakt. Anna-Maria en
Judith hebben geen idee van het beschikbare budget, dat maakt het er niet makkelijker op. Ze leggen hun plannen voor
aan de andere bewoners. Ook Marc voert
nog een aantal gesprekken met bewoners.
Uiteindelijk worden de plannen nog drie
keer aangepast. Judith: ‘Het gaat niet snel
hoor bij de gemeente. Het moet van de ene
commissie naar de andere en iedereen moet
er iets van vinden. Maar in september vorig
jaar was er toch een akkoord.’

Lekker spelen
Inmiddels is de bestrating gefatsoeneerd, zijn
een paar grote bomen vervangen door nieuw
groen en is een omheining geplaatst. De
beplanting wordt uiteindelijk zo’n 1.20 meter
hoog. Dat is voldoende om de kinderen weer

lekker op het plein te kunnen laten spelen en
de voetbaloverlast voor bewoners te beperken.
Anna-Maria: ‘Het is fijn om de kinderen te
zien spelen, zonder dat we er steeds heen hoeven. Het geeft rust, en daar zijn we blij mee.’

Jongerenwijkteam Colmschate: ook actief voor kinderen en ouderen

Wijkteamlid: een leuke vrijwilligersklus

WijDeventer werkt! Ook voor jongeren. In Colmschate is al een aantal jaren een
Jongerenwijkteam actief. Natuurlijk organiseren ze activiteiten voor jongeren,
maar ze zijn ook actief als het gaat om het organiseren van activiteiten voor
ouderen, of voor kinderen die in de vakantie niet weg kunnen. Natuurlijk krijgen
alle jongeren in de wijk de kans om mee te denken en te organiseren.

De een zat al eens in een taakgroep en werd daarom gevraagd het wijkteam te
komen versterken, de ander werd gevraagd nadat hij zich een paar keer had
laten zien bij een plek in de wijk waar veel jongeren komen. Thomas Huizinga
en Berdie Klein Geltink zijn inmiddels respectievelijk een en twee jaar lid van het
Wijkteam Colmschate Noord/De Vijfhoek.

Ruim een jaar hebben de jongeren gewerkt
aan het organiseren van een groots HipHopfeest: Party Vibes. Een goede (betaalbare)
locatie zoeken, subsidies aanvragen (ook bij
andere partijen dan WijDeventer), vergunningen aanvragen, extra vrijwilligers mobiliseren, reclame maken voor het evenement en
natuurlijk artiesten boeken en leuke activiteiten bedenken.
’s Middags zijn er activiteiten voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Zij kunnen deelnemen
aan diverse workshops zoals DJ-en, rappen,
breakdancen, voetballen, fotoshoot en meer.
’s Avonds is er een geweldig programma; met
veel Deventer talent, maar ook met bekende
artiesten. Jongerwijkteamlid Laurens: ‘We
hadden echt bekende Nederlanders op het
programma staan, organisatorisch was alles
top geregeld. Het aantal bezoekers viel tegen,
omdat het zulk verschrikkelijk slecht weer
was. Dat was wel heel jammer, we hebben er
zo hard voor gewerkt!’

Zomeractiviteiten
In de zomer van 2013 zijn er door het
Jongerenwijkteam activiteiten georganiseerd
voor kinderen, op verschillende locaties. In
een aantal gevallen helpen daarbij ook ouders
en buurtbewoners. De activiteiten worden druk bezocht. Jongerenwerker Melvin
Dijkema: ‘Het is leuk om te zien dat de jongeren ook aandacht hebben voor de kinderen,
vooral voor de kinderen die niet met vakantie
kunnen en die ze zo toch een leuke dag bezorgen. Deze activiteiten staan voor de zomer
van 2014 ook weer op het programma. Voor
mij is het ook leuk: ik kan vast kennis maken
met mijn toekomstige doelgroep!’

Beste idee van Colmschate
Voor de tweede keer organiseert het
Jongerenwijkteam ‘Het Beste idee van
Colmschate’. Tijdens dit evenement kunnen
jongeren met ideeën komen om de wijk een
beetje leuker te maken. Alle ideeën zijn beoordeeld door de aanwezigen (functionarissen,

‘Een schouderklopje, dat is leuk!’

wijkteamleden, jongeren en buurtbewoners)
en het Cruyffcourt heeft de publieksprijs
gewonnen. Dat is meteen een lastige om te realiseren, want daar komt heel veel bij kijken.
Maar het Jongerenwijkteam gaat wel kijken
wat er mogelijk is en of er draagvlag voor is.
Ook hier blijkt dat jongeren oog hebben voor
de ouderen in de wijk. Een groepje gaat een
verwendag voor ouderen organiseren, een
andere groep organiseert ‘Box Ouwe’; mensen die de oorlog hebben meegemaakt gaan
jongeren vertellen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we daar zelf aan moeten
werken.

Schouderklopje
Het zijn aanpakkers, de jongeren die lid
zijn van het Jongerenwijkteam, geen vergadertijgers. Ze houden van zaken praktisch
organiseren, maar weten dat vergaderen erbij
hoort. Ze zijn blij dat een aantal leden van
het ‘gewone’ wijkteam af en toe aanhaakt en
belangstelling toont voor wat ze doen.
Jongerenwijkteamlid Benjamin: ‘We krijgen
te maken met alle delen van Colmschate, leren
veel mensen kennen, dat is leuk. Maar het
mooiste is als ouders zeggen: “Dat hebben
jullie goed gedaan!”. Zo’n schouderklopje; dat
is echt leuk!’

Thomas woont in Het Oostrik en groeide op
in Groot Douwel. ‘Ik ging wel eens kijken
bij de “hangplek” op het Indianendorp’, lacht
hij. ‘Daar woon ik vlak bij. Ik hoorde altijd
veel gemopper over overlast, maar ik had
er zelf nooit last van. Wilde wel een beetje
opkomen voor de jeugd, die moeten toch ook
ergens naar toe! Ik vind het leuk om nu ook
in het wijkteam actief te zijn.’ Daarbij wil
hij wel een kritische noot plaatsen: ‘Er gaat
veel geld om bij WijDeventer. Soms denk ik
wel eens: kan dat niet een beetje minder? We
beslissen over grote bedragen. Aan de andere
kant: we doen ook wel heel mooie dingen.
Kijk bijvoorbeeld naar het Middenterrein van
het Oostrik, het is wel heel mooi dat dat zo is
opgeknapt met geld van WijDeventer!’

Taakgroepen
Berdie was een paar jaar geleden betrokken
bij de taakgroep Social Sofa. ‘Ja, die sofa staat
er nog steeds, en er wordt heel veel gebruik
van gemaakt’, lacht ze. ‘Die sofa heeft in ons
buurtje echt meer betrokkenheid gebracht,
mensen kennen elkaar en we doen ook nog

steeds veel dingen samen.’Ze vindt het leuk
om deel uit te maken van het wijkteam.
‘Samen leuke dingen doen voor de wijk, daar
houd ik van. Het wijkteam is voor mij nog
steeds een beetje zoeken, toen ik kwam waren
er net veel projecten afgesloten. Nu gaan
nieuwe taakgroepen draaien, ik hoop dan wel
te kunnen aanhaken om mensen wat op weg
te helpen.’

Sociaal
WijDeventer is al een aantal jaren bezig om
de omslag te maken naar meer sociale initiatieven. ‘Dat is een positieve ontwikkeling’,
vindt Thomas. ‘Dat we er als wijkteam een
bijdrage aan leveren dat mensen meedoen in
de wijk, dat is mooi.’ Voor Berdie is het ook
belangrijk dat je in het wijkteam meer begrip
krijgt voor de gemeente. ‘Je hoort wat er
speelt, wat de overwegingen zijn om bepaalde
besluiten te nemen, welke dingen veroorzaakt
worden door de bezuinigingen. Dat leidt
zeker tot meer begrip. Wat ik ook erg leuk
vind, zijn de goede discussies die we voeren in
het wijkteam!’

WijDeventer:
eerste resultaten

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

DUO-fiets: fietsplezier voor twee
Met een duofiets kun je met twee personen naast elkaar op één fiets rijden.
Beide personen kunnen trappen en één persoon stuurt. Een duofiets heeft
elektrische trapondersteuning die je op maat kunt instellen. De bijrijder hoeft niet
automatisch mee te trappen. Duo-fietsen is gezond, gezellig en bevordert de
sociale contacten. Maar een duofiets is ook heel duur: verstandig dus om te
kijken of een fiets door meerdere personen gebruikt kan worden. Dat is wat de
taakgroep DUO-fiets doet in Colmschate.
Maddi de Munnik maakt deel uit van de taakgroep. Ze heeft een zoon die vanwege zijn beperking niet kan fietsen. ‘Ik ben het met hem
gaan uitproberen op een fiets in Lettele. Het
blijkt een prima manier te zijn om met hem te
gaan fietsen, want het is veel leuker dan met
je rolstoel achter een fiets hangen. Toen ben
ik gaan proberen of ik niet dichterbij huis
af en toe een fiets kan lenen. Maar dat bleek
nog niet zo simpel. Instellingen moeten zich
aan allerlei regels houden, vooral rondom
verzekeringen.’

Inventarisatie en onderzoek
Ze klopt met het idee aan bij WijDeventer
en er wordt een taakgroep gevormd. Die is
inmiddels begonnen met het inventariseren
of en zo ja hoeveel behoefte er is aan het gebruik van duofietsen. ‘We kijken waar fietsen
staan en of er mogelijkheden zijn om daar
gezamenlijk gebruik van te maken. Diverse
instellingen hebben ze, maar er zijn ook particulieren die er een hebben’, vertelt Maddi.
‘Instellingen zijn waarschijnlijk wel bereid
om – tegen bepaalde voorwaarden – de fietsen

uit te lenen, en het zou natuurlijk geweldig
zijn als we ook particuliere bezitters erbij
kunnen betrekken. Zo maken we het echt een
bewonersintitiatief.’
Natuurlijk onderzoekt de taakgroep ook
wat er allemaal geregeld moet worden om
een goed ‘leensysteem’ te ontwikkelen. Daar
komt nog heel wat bij kijken. ‘Je moet een
soort duofiets-rijbewijs halen, dus zullen we
trainingen moeten organiseren’, aldus Maddi.
De verzekering moet goed op orde zijn en het
mooiste is als er een centraal systeem komt
waar iedereen bij kan om een fiets te reserveren. Er is nog flink wat werk aan de winkel
dus!’

Kinderbingo in Leeuwenkuil Oost
In verschillende wijken in Deventer wordt met enige regelmaat een kinderbingo
gehouden. Dat brengt een jonge inwoonster van Colmschate Noord op het idee
om te vragen of dat niet ook een keer in haar eigen wijk kan.
Kinderwerker Margerita Pluimers: ‘Dat idee
hebben we opgepakt en op 2 juni hebben we
een druk bezochte kinderbingo gehouden bij
de Leeuwenkuil Oost (voorheen de Polakkers).
Er waren meer dan 30 kinderen en leuke

prijsjes, dus het was een zeer geslaagde
middag!’ Deze bingo was eenmalig, maar de
kinderen willen wel vaker. WijDeventer en
Raster Kinderwerk gaan de mogelijkheden
bekijken.

Vangnet Het Oostrik:
samen voor een betere wijk
De hond uitlaten, een kind van school halen, een boodschapje doen of helpen in
de tuin. Allemaal dingen die mensen vrij makkelijk voor elkaar kunnen doen als
het nodig is. Maar hoe weet je of het nodig is? Waar klop je aan als je zelf hulp
nodig hebt? Bij Vangnet Het Oostrik komen vraag en aanbod samen.
Els Graczyk woont in het Oostrik en is vaak
actief in de buurt. ‘Van Marc Kamp (opbouwwerker) hoorde ik van de bezuinigingen in de
zorg en de gevolgen daarvan voor mensen in
de wijk. Het ziet er naar uit dat we allemaal
langer moeten wachten voor we zorg krijgen.
Dat idee bleef in mijn hoofd hangen en dat
heb ik uitgewerkt. Het lijkt op het aloude
Naoberschap: elkaar helpen als het even nodig
is.’

Vangnet

Meer weten?

En zo is het idee voor Vangnet het Oostrik
geboren. Bij dit initiatief biedt ouderenadviseur Marieke Rolf van Raster ondersteuning.
‘Ik ben erbij betrokken omdat we van ouderen toch de meeste vragen verwachten’, legt
Marieke uit.

Hebt u of heeft iemand in uw omgeving ook
belangstelling om gebruik te maken van een
duofiets? Wilt u als vrijwilliger met iemand
fietsen? Wilt u meer weten over de taakgroep
DUO-fiets? Neem dan contact op met
Maddi de Munnik,
tel. 06 45484680,
email m.de.munnik@home.nl.

‘Ik ben alle huizen langs geweest’, vertelt Els.
‘Iedereen vindt het een goed idee, maar niet
iedereen heeft tijd en zin om mee te doen.’
Inmiddels is er ook een flyer verspreid in de
wijk, wat mogelijk was vanuit het budget van
WijDeventer. ‘Er zijn al zo’n vijftien mensen
die hulp willen bieden’, aldus Els.

Kinderbingo in de Leeuwenkuil

Wijkteamleden in actie.

Kinderen laten eigen groente groeien in kindermoestuin
Een moestuin voor volwassenen is er al een tijdje. Maar ook voor
kinderen is het leuk en zinvol om te zien hoe groenten groeien in de
tuin. De kinderen van Talent House (activiteiten van The Mall en Raster
Kinderwerk) steken dan ook de groene vingers uit de mouwen in de
Kindermoestuin.
‘De kinderen waren heel enthousiast over
het idee om zelf groente en fruit te gaan
kweken’, vertelt Raster kinderwerker
Margerita Pluimers. ‘Met geld van het
wijkteam konden we een kas, gereedschap, een regenton en natuurlijk zaadjes
aanschaffen. Daarmee zijn we – onder
de naam Garden House – aan de slag
gegaan. We zijn in het voorjaar gestart en
de tuin staat echt vol met groenten!’

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

Fietst u ook eens mee op de duofiets?

GEZOCHT NIEUWE WIJKTEAMLEDEN
Het Wijkteam van Colmschate Noord/De Vijfhoek is op zoek naar mensen die
wijkteamlid willen worden. Het leefbaar maken en houden van de wijk is een
boeiende, uitdagende en leuke vrijwilligersklus. Belangstelling?
Neem contact op met wijkmanager Johannes Vermeulen. Contactgegevens staan
op de achterzijde.

Wil je meer weten? Wil je ook komen? Stuur dan even een mailtje naar
Margerita: m.pluimers@rastergroep.nl.

Ook meedoen?
In de zomervakantie ligt het gezamenlijk
werken in de moestuin even stil. Maar
in de week van 15 september kunnen
kids uit Colmschate Noord weer elke
woensdagmiddag samen aan de slag in de
moestuin van 15.30 tot 17.00 uur.

Nieuwe mensen
Vangnet Het Oostrik is nog op zoek naar
nieuwe mensen. Het gaat dan om mensen die
hulp nodig hebben en mensen die hulp willen
bieden, maar allebei kan ook. Want soms kan
je zelf wel wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld
in de tuin, maar kan je zelf hulp geven bij het
omgaan met de computer of het invullen van
formulieren. Overigens zijn er nog niet veel
mensen die hulp vragen, veel mensen vinden
dat blijkbaar moeilijk.

Matchen
Els: ‘Het vangnet gaat bij iedereen die contact
opneemt, persoonlijk langs. Goed matchen
is belangrijk, omdat niet altijd iedereen bij
elkaar past. Ook achteraf gaan we informeren
naar hoe het gegaan is. De leukste match tot
nu toe? Dat is toch wel die mevrouw die met
haar scootmobiel eigenlijk niet onder tunneltjes door durfde. Een andere scootmobielgebruiker is met haar meegegaan en nu durft ze
het ook alleen!’ Meer weten of aanmelden?
Neem dan contact op met het Vangnet.Tel: 06
50 40 06 61 (Els Graczyk). E-mail:
vangnethetoostrik@gmail.com.

Geslaagd zomerkamp voor kinderen uit groep 7&8 uit Colmschate. Georganiseerd
door The Mall en de protestantse gemeente Colmschate en mede mogelijk gemaakt
door subsidie van WijDeventer.

Nieuwe wijkwethouder: Liesbeth Grijsen
Noord, Zuid en De Vijfhoek. ‘Daar ben
ik blij mee’, lacht ze. ‘Natuurlijk omdat ik
opgegroeid ben in een deel van dit gebied
en het fijn is er nu iets te kunnen betekenen.
Maar ook omdat ik het een boeiend deel van
Deventer vindt, een relatief jonge wijk, waar
heel veel gebeurt.’
Liesbeth vindt WijDeventer belangrijk.
‘Door WijDeventer brengen we bewoners
en de gemeente bij elkaar. Signalen uit de
wijk worden snel opgepikt en dat maakt het
makkelijker om er op in te spelen. Bewoners
krijgen meer autonomie over hun eigen buurt
en wijk; WijDeventer biedt hen de mogelijkheid om zelf te beslissen over zaken in hun
eigen omgeving. En natuurlijk is het samenbindend vermogen van WijDeventer van
groot belang: bewoners doen dingen samen
en met hetzelfde doel: een betere buurt om in
te wonen.’

Sinds april van dit jaar is ze
wijkwethouder van Colmschate
Noord en Zuid en De Vijfhoek;
Liesbeth Grijsen. De wijk is haar niet
onbekend, ze is geboren op Boerderij
Het Roessink, groeide op in
Colmschate en woont nu in Lettele.
Sinds 2005 is ze actief in de Deventer
politiek, eerst als gemeenteraadslid
voor Gemeentebelang (dat toen nog
Algemeen Plattelandsbelang heette) en
nu als wethouder. Ze heeft Financiën,
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid, Sport en Sportbeleid,
ICT en Go Ahead Eagles in haar
portefeuille.

Wijkteam
Op donderdag 19 juni maakt ze voor het eerst
kennis met “haar” wijkteams. ‘Het is fijn om
kennis te maken met mensen die zich inzetten voor de wijk’, aldus Liesbeth. ‘Ik heb
prima ideeën voorbij zien komen. Toen ik
net politiek actief was, kreeg ik wel eens de
indruk dat Wijkaanpak er vooral was voor
speeltoestellen en het budget om een tent
te huren voor de buurtbarbecue. Nu zijn er
steeds meer projecten op sociaal gebied. Ik
was vooral ook erg onder de indruk van het
Jongerenwijkteam. Zij hebben een geweldig
feest voor jongeren in de wijk georganiseerd,
maar organiseren daarnaast ook activiteiten
met ouderen, en in de vakantie voor kinderen die niet weg kunnen. Dat vind ik echt
fantastisch!’

Er wordt weer gespeeld in de Speelkuil
Een kuil aan de Kannenburg.
De buurtbewoners noemen het
de Speelkuil. En waren het er
over eens: de kuil kan wel een
opknapbeurt gebruiken!
Als er een plan kan worden ingediend
om nog iets op te knappen in de buurt,
gaat bewoonster Renate Bouwman aan
de slag met een plan voor de kuil aan de
Kannenburg. ‘Het is een ronde kuil en zo
lang als het Oostrik bestaat, is er nooit
iets aan gedaan. De zijkanten waren
kapot, het groen zag er niet uit en in de
struiken lag altijd rotzooi’, vertelt ze.

kunnen er weer veilig spelen en doen dat
ook!’

Openingsfeest
De buurt is blij met de opknapbeurt,
Renate krijgt leuke reacties. ‘Er komt nog
voetbalbelijning in de kuil. Als dat er ook
is, gaan we aan het eind van de zomer nog
een leuk openingsfeest organiseren.’

Verbeteren
Veel geld blijkt er niet te zijn, maar
met een paar niet te dure ingrepen
kan er al veel verbeteren. Renate: ‘Er
staat nu aan elke kant van het plein een
voetbalrek, waardoor de ballen niet meer
bij bewoners in de tuin vliegen. De kuil
is opnieuw getegeld en het groen is
vernieuwd. Nu alles er weer netjes uitziet,
is het er elke avond heel druk, de kinderen

WijDeventer
Alle wethouders in Deventer zijn als
wijkwethouder verbonden aan een aantal
wijken en buurten in de gemeente. Ze
bezoeken wijkteamvergaderingen en zijn
aanspreekpunt voor bewoners uit de wijken.
Liesbeth is wijkwethouder van Colmschate

‘Ik ben vooral erg
onder de indruk van het
Jongerenwijkteam!’

Joëlle wilde graag een schoonmaakactie organiseren rond haar pleintje aan de
Gildenburg. Met hulp van Cambio en WijDeventer heeft ze op een zaterdag
in augustus met een aantal buurtkinderen het pleintje lekker opgeknapt. Goed
voorbeeld kids!

colmschate-noord
Colofon
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