Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2013

Comschate-Noord

In dit nummer:
• Deventer Wijkaanpak wordt
WijDeventer
• Buurtmoestuin wijk 5
• Donderdagdiner
• Koffie bij Titus
• Vertrek wijkmanager José van
Bruggen
• Jongeren blijven actief in de wijk
• Colmschate in Beeld
• Wandelen met de buren
• Wijkteamlid iets voor u?

or
o
v
n
i
n
e
n
n
i
b
Kijk
r t!
de ideeënkaa

• Buurtfeesten verbinden in
Colmschate Noord
• Nieuwe wijkmanager stelt zich voor
• Thuis…aan tafel
• Wijkwinkel

Lekker, gezond en… sociaal! Lees het artikel op pagina 2.

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.

indeling van Deventer naar voorzieningenniveau op kleinere schaal. Voor een aantal
wijken (1, 2, 3 en 4) betekent dit een verschuiving. Oostrik, Groot- en Klein Douwel
en Blauwenoord vormen samen de wijk
Colmschate Noord. Colmschate Zuid en de
Vijfhoek zijn ook twee aparte wijken.

Wat verandert?

Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen
komt de aandacht meer te liggen op hoe

De wijkindeling wordt aangepast aan de

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.

Buurtmoestuin Wijk 5: lekker, gezond en… sociaal!
Lekker actief bezig zijn met andere buurtbewoners en dan ook nog je eigen
groente en fruit verbouwen. Een aantal buurtbewoners uit Colmschate klopt in
2011 aan bij Wijkaanpak om een moestuin in de wijk te kunnen beginnen.

mensen zelf een pomp mogen slaan, moet
wel antwoord komen. Daar moet ik dan
achteraan.’

Samen met de gemeente Deventer gaan
ze op zoek naar een geschikte locatie in de
wijk. Die wordt gevonden op het braakliggend terrein naast de Scheg. Na onderzoek
blijkt de plek geschikt, wordt het juridischplanologische deel geregeld en juli 2012
beginnen de eerste enthousiaste bewoners
met klaar maken van de grond. Notaris (en
tevens wijkteamlid van Colmschate Noord/
Vijfhoek) Jan Willem Kroes heeft dan de
oprichting van de Buurtmoestuinvereniging
Wijk 5 officieel gemaakt. Op dat moment is
2000 m2 beschikbaar voor de moestuin, maar
er wordt meteen al een vergunning aangevraagd voor meer vierkante meters.

Een paar keer per jaar komen alle tuinders
bij elkaar. Dan worden ideeën uitgewisseld.
Esther: ‘Dat willen we graag, want wij zijn
dan wel de initiatiefnemers, maar beslist niet
de baas, we doen het samen. Het wordt echt
een soort sociale beweging, mensen wisselen plantjes uit en tips, zorgen voor elkaars
tuintje bij vakanties of ziekte en brengen
bijvoorbeeld het groenafval samen naar de
stort. Mensen hébben hier echt iets met
elkaar.’

Uitgebreid
‘De moestuin was al te klein, nog voor we
goed en wel begonnen waren’, vertelt Esther
Gieling, een van de initiatiefnemers. Terwijl
we nog geen antwoord hadden op de eerste
vergunningsaanvraag hebben we hem al

gewijzigd. Gelukkig ging de gemeente akkoord. Op dit moment hebben we de beschikking over 6000 m2 en die zitten hartstikke
vol!’
De oogst in 2012 was overvloedig, mede
dankzij het feit dat een waterpomp is
geplaatst. ‘Maar ook dat was lang niet
genoeg,’ lacht Esther. ‘Inmiddels staan er
al zes pompen en zijn er mensen die er op
hun eigen stukje grond ook wel een willen
hebben.’

Goede banen
Met zo’n pompaanvraag kom je dan ook
meteen op een aantal praktische zaken. ‘Er
zijn inmiddels 74 tuintjes’, aldus Esther. ‘En
er staan ook nog 15 mensen op de wachtlijst.
Dat moet allemaal in goede banen geleid
worden. Gelukkig hebben we een beheerder
gevonden, die checkt regelmatig het terrein
en ook de pompen. Maar op zo’n vraag of

Jongeren blijven actief in de wijk
De meeste jongeren van Deventer wonen in Colmschate. Niet zo gek dus dat
daar ook heel actieve jongeren zijn te vinden. Het jongerenwijkteam bundelt
initiatieven en organiseert activiteiten. Met als klapper een groot HipHop-feest
in september.
Melvin Dijkema is jongerenwerker in
Colmschate. Onder zijn bezielende leiding
is het jongerenwijkteam tot stand gekomen.
Jongeren hebben via het wijkteam invloed
op wat er gebeurt in de wijk. ‘Een groot
HipHop-feest staat al heel lang op het verlanglijstje van de jongeren’, geeft Melvin
aan. ‘En het gaat er nu dan toch echt van
komen: 7 september staat het evenementterrein bij de Kuip helemaal in het teken van
jongeren!’

Bakken
Het nieuwste idee is om moestuinbakken op
hoogte te zetten zodat er ook mensen met
een rolstoel of een rollator bij kunnen. ‘Geen
idee of dat haalbaar is,’ aldus Esther, ‘want
de toegangsweg is niet heel handig. Maar we
kijken naar de mogelijkheden. Voorlopig zijn
we heerlijk aan het oogsten: peultjes, spinazie,
aardbeien, radijs, ik ben er nog steeds heel blij
mee!’

Programma
’s Middags is er een leuk programma voor
de jongeren van 8 tot 14 jaar. Van 13.00 tot
17.00 uur kunnen zij meedoen aan allerlei
Voor informatie over de buurtmoestuinvereniging kunt u mailen naar:
buurtmoestuinwijk5@gmail.com

Donderdagdiner, eet (of kookt) u mee?
Een tweegangendiner aan een gezellig gedekte tafel met koffie of thee
als afsluiting en gemiddeld zo’n veertien wijkbewoners. Elke eerste en
derde donderdag van de maand kunt u bij het Donderdagdiner in de Titus
Brandsmakerk aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Omdat samen eten
gezellig is!

Op dinsdag 28 mei heeft wijkmanager José van Bruggen afscheid genomen.
Zij heeft 36 jaar bij de gemeente Deventer gewerkt, waarvan 21 jaar bij
Wijkaanpak. Zij is eerst wijkmanager geweest in wijk 4, daarna in Deventer
Buiten en de laatste jaren in Colmschate Noord en de Vijfhoek. Haar opvolger,
Johannes Vermeulen, stelt zich elders in deze krant voor.

Koffie bij Titus
Ook in Colmschate Noord wonen mensen die behoefte hebben aan
gezelschap. Oud-wijkteamlid Jerk Vogelzang vindt dat dit ondersteund moet
worden en stelde zijn afscheidscadeau van het Wijkteam beschikbaar om een
laagdrempelige activiteit te organiseren.
‘Eigenlijk is het idee van Mario Bouwhuis
en mij’, legt Jerk uit. ‘We zijn vorig jaar gestopt met het Wijkteam en dan krijg je een
cheque van € 500 die je mag besteden aan
een goed project in de wijk. Zo hebben we in
december 2012 een flink aantal mensen dat
het financieel niet zo breed heeft, voorzien
van kerstpakketten. Met de tweede cheque
kunnen we nu ‘Koffie bij Titus’ in gang
zetten.’

Gezellig
‘Koffie bij Titus’ is bedoeld als een gezellige
bijeenkomst voor mensen uit Colmschate
Noord. Om de week is er een koffiebijeenkomst in de Titus Brandsmakerk. ‘Het heeft
niet iets met de kerk op zich te maken’, aldus
Jerk. ‘We mogen het gebouw gebruiken.

Gerard Abbink organiseert het feitelijk,
maar ik help wel mee. De eerste keer (in
juni) was het heerlijk weer en we konden
zelfs buiten zitten. Toen was het ook meteen
heel druk!’

Koffie mét
Het is de bedoeling dat ‘Koffie bij Titus’ het
hele jaar door wordt georganiseerd, dus ook
in de vakanties. Jerk: ‘Op de vrijdagen in
de oneven weken is iedereen welkom vanaf
een uur of tien. Er is koffie en tijd voor een
praatje. Maar we gaan er ook een boekenkast met boeken neerzetten en wat spelletjes, zodat mensen ook kunnen lezen, of een
spelletje doen. Een beetje gemeenschapszin
brengen in de buurt: dat is wat we willen!’

Omdat u niet alleen wilt eten. Omdat u van
koken houdt. Omdat het leuk is om andere
mensen te ontmoeten. Omdat het gewoon gezellig is om samen te eten. En er zijn vast nog
meer redenen te bedenken om mee te doen
met het Donderdagdiner. ‘Vooral het samen
eten is erg leuk’, vindt Roelien Michiels, initiatiefneemster van het eerste uur. ‘Ik zag hoe
leuk het was in Voorstad waar ook een aantal
bewoners regelmatig samen kookt en eet. En
ik dacht meteen: “Dat wil ik ook in mijn eigen
buurt!” Het is een geweldig leuke manier om
mensen uit je buurt te leren kennen.’

Uitbreiden
Ze vraagt een bijdrage bij het Wijkteam
en zoekt een aantal mensen die met haar
mee willen denken en helpen. Al snel haakt
Wieger Wijchgel aan en vinden ze een prima
locatie in de Titus Brandsmakerk. De kerk
heeft er op zich niets mee te maken, maar wil
heel graag haar gebouw meer ten dienste
stellen van de wijk. Er is een prima keuken,
en een gezellige ruimte om te eten. ‘We zijn
begonnen met een keer in de vier weken, maar

inmiddels draait het Donderdagdiner twee
keer per maand. Ik zie nog steeds nieuwe
gezichten en blije mensen’, lacht Roelien.
‘‘Vorige maand kwam er iemand mee-eten
die al twintig jaar bij mij in de straat woont;
ik had haar nog nooit echt gesproken! Die
gelegenheid krijg je dus wel als je dingen in
de buurt samen gaat doen.’
Ze merkt ook dat het Donderdagdiner in
een behoefte voorziet: ‘Een aantal mensen
eet vaak alleen, en dan is een gezamenlijke
maaltijd een welkome afwisseling, samen eet
je met meer plezier. We zouden het aantal
donderdagen per maand wel willen uitbreiden, maar daarvoor hebben we nog wel extra
koks nodig.’

Aanmelden
Omdat er beperkt plaats is én de koks gepast
willen inkopen, is aanmelden noodzakelijk
voor woensdagavond 18.00 uur. Per mail:
donderdagdiner@gmail.com of een briefje in
de bus bij Dagpauwoog 52. Vindt u het leuk
om mee te koken? Dan kunt u zich hier ook
aanmelden.

workshops op het gebied van Rap, DJ-werk,
Fotoshoots en nog veel meer. Jesse B, een
bekende Deventenaar is die middag ook
aanwezig. De middag wordt afgesloten met
‘Deventer got talent’.
’s Avonds is het podium van 19.00 tot
24.00 uur voor de wat oudere jeugd. Veel
Deventer talenten staan dan op het podium:
Sjoerd Hageman, Rivasoul, Dancers of The
Mall, Infinity Gunz, Mike Gatore, Kwa-boi,
de DSF en natuurlijk Jesse B. Hoofdact is
Nino.
Melvin: ‘Ik ben er erg trots op, vooral omdat de jongeren het echt zelf organiseren.
Kaarten kosten € 5,- en iedereen uit heel
Deventer is van harte welkom!’

Colmschate In Beeld
Het begint met een verzameling oude foto’s van Colmschate en een Facebookpagina en resulteert uiteindelijk in een fototentoonstelling in ‘De Kuip’ op
zondagmiddag 2 juni. Het is een prachtige middag.
Tijd voor ontmoeting, gezelligheid, muziek
van Het Stijlorkest, een gelegenheidsorkest
uit Colmschate en veel mooie en interessante foto’s. Ook kan de oude begraafplaats
onder begeleiding bekeken worden.
Er is een fiets- en wandeltocht uitgezet
langs locaties die de afgelopen jaren flink
veranderd zijn. Er is veel belangstelling, ook mensen die al (lang) niet meer in
Colmschate wonen, komen naar ‘De Kuip’.

Vanuit het wijkbudget is bijgedragen om
deze middag financieel mogelijk te maken.

Nagenieten
Op de Facebookpagina (www.facebook.
com/colmschateinbeeld) zijn nog heel veel
foto’s te zien en kunt u nagenieten van al
die mooie plaatjes. Heeft u oude foto’s van
Colmschate, mail ze dan naar:
joopharmsen@concepts.nl.

Leefbaarheidscan Groot Douwel
Groot Douwel: een mooie groene wijk, speels van opzet, met betrokken
inwoners en volop voorzieningen ‘om de hoek’. Het is goed wonen in deze wijk
uit 1978 en dat willen we zo houden. Daarom gaat de gemeente samen met
inwoners en partners in 2015 en 2016 groot onderhoud doen in Groot Douwel.

Wijkteamlid iets voor u?
Vindt u het leuk om mee te denken over initiatieven in uw wijk? Om samen te werken met
andere organisaties en partijen om uw buurt leefbaarder te maken? Dan bent u het wijkteamlid
dat we zoeken! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Johannes Vermeulen. Zijn contactgegevens staan op de achterpagina van deze krant.

Wandelen met de buren
Wandelen is leuk en het is gezond. En het
wordt nog veel leuker als je wandelt in je
eigen wijk, met andere mensen die ook in
jouw wijk wonen. Wandelen met de buren is
dan ook bedoeld om mensen met en zonder
(verstandelijke) beperking met elkaar in
contact te brengen.
De gemeente wil dit niet doen zonder met
de bewoners hierover in gesprek te gaan.
Hiervoor was op 25 juni de eerste bijeenkomst van de leefbaarheidscan voor Groot
Douwel. Het doel van de avond was om te
ontdekken hoe de inrichting van de openbare
ruimte, milieukwaliteit en de leefbaarheid
door de bewoners wordt beleefd.

Sterke en zwakke punten
Druk dat het was! Meer dan vijftig enthousiaste bewoners kwamen binnengestroomd
in jongerencentrum The Mall. Tijdens de
voorstelronde werden alle mooie plekken
in de wijk benoemd. De veelheid aan groen,
mooie hoogteverschillen en het Gooikerspark
waren mooie plekken die eruit sprongen voor
de bewoners. Het harde rijden en het slechte
overzicht voor fietsers werden benoemd als
zwakke punten. Naast veel fysieke thema’s
is er ook gesproken over het thema sociaal.
De bewoners gaven aan dat ze het sociaal
een goede wijk vinden. Om dit zo te houden,
brachten bewoners het idee in om nieuwe
bewoners in de wijk welkom te heten. Zo zouden nieuwe bewoners zich welkom voelen en
iedereen zich meer verantwoordelijk voelen
voor de wijk.

Resultaten
Naast de interactieve sessie hebben alle

deelnemers een vragenlijst ingevuld over de
huidige én de gewenste toekomstige situatie van Groot Douwel. Als afsluiting van de
avond werden hiervan de mooie resultaten
verteld: De bewoners zijn enthousiast over
hun wijk! Op ‘vervuiling, verkeer en bereikbaarheid’ was een groot verschil te zien
tussen de huidige en gewenste situatie, de
overige punten lagen erg dicht bij elkaar.

Vervolg
Tijdens de avond zijn er veel oplossingsrichtingen aangedragen. Dit werkt de gemeente
uit in een uitvoeringsplan. Hierin moeten
keuzes gemaakt worden, waarbij ook gekeken wordt of de aangedragen oplossingen
reëel zijn. Niet alle maatregelen zullen direct
uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor zijn
niet meteen de middelen aanwezig. Er wordt
dus een beroep gedaan op creativiteit: passen
en meten binnen het onderhoudsbudget dat is
vastgesteld voor 2015 en 2016 en de door de
provincie beschikbaar gestelde subsidie van
€ 75.000.
Het uitvoeringsplan wordt op dinsdag 24
september, 19:00 uur, in jongerencentrum
The Mall aan u voorgelegd en met u besproken. Hiervoor zijn alle bewoners van Groot
Douwel van harte uitgenodigd!

Cilia Bomhof is in Colmschate een jaar of
vier geleden mee gaan wandelen en heeft
langzamerhand de organisatie overgenomen.
‘Het is heel erg leuk om te doen’, geeft Cilia
aan. ‘Hoewel je soms armen en benen te kort
komt om iedereen in de gaten te houden. Er
lopen nogal wat mensen mee die in een instelling wonen en niet altijd komt er een begeleider mee. Dan moeten er wel voldoende
mensen zonder beperking zijn om dat op te
vangen zonder dat je er heel druk mee bent.
Want uiteindelijk lopen die mensen ook voor
hun eigen plezier!’.

Nieuwe vrijwilligers
Een flinke groep van de wandelaars is
inmiddels verhuisd naar de Zandweerd.
‘Ik blijf met die groep wandelen’, vertelt
Cilia. ‘Dat is een hechte groep en ik wil
daar graag bij blijven. Daarom gaat Carla
Hobert op zoek naar nieuwe vrijwilligers
in Colmschate om het stokje over te nemen.
Want ook daar willen mensen graag blijven
wandelen!’
Opbouwwerker Carla Hobert vult aan: ‘De
groep van de Zandweerd en de groep hier uit
de wijk hebben nog een aantal keren samen
gewandeld. Soms konden we daarbij gebruik
maken van een bus, maar dat kan in het

nieuwe seizoen niet meer. Bovendien werd de
groep ook wel wat te groot om als een geheel
te lopen. Dus splitsen we per september op.
Cilia blijft de groep in Zandweerd trekken en ik ben op zoek naar vrijwilligers in
Colmschate. En ik hoop dat zich weer mensen
met een verstandelijke beperking melden die
in een woonvorm wonen. Er moet dan wel
iemand mee als begeleider, maar de woonvormen hebben vaak ook wel vrijwilligers die het
leuk vinden om mee te wandelen. Het is zo’n
leuk initiatief: dat moet ook in deze buurt
behouden blijven!’

Aanmelden
Houdt u van wandelen? En vind u het leuk
om met mensen met en zonder beperking
samen iets te doen? Meldt u dan aan bij
opbouwwerker Carla Hobert.

Buurtfeesten verbinden in Colmschate Noord
Als je mensen kent, is het makkelijker om
eens iets te vragen of een buurman of
-vrouw aan te spreken als je ergens mee zit.
Buurtfeesten en -activiteiten zijn dan ook
goed voor de sociale contacten in de buurt en
je leert je buurtbewoners eens op een andere
manier kennen.

In de afgelopen periode heeft Wijkaanpak
regelmatig een bijdrage gegeven voor buurtfeesten in Colmschate Noord. Deze bijdrage is
bedoeld om leuke dingen van te organiseren,
niet voor het bekostigen van eten en drinken.
Het wijkteam doet dat omdat de leden het
belangrijk vinden dat mensen elkaar leren
kennen en zo de onderlinge contacten in de
buurt verbeteren.
‘Dat werkt nog steeds’, vertelt opbouwwerker Marc Kamp. ‘We merken dat buurtfeesten
een heel goed middel zijn om verbindingen te
leggen in de wijk. Het wijkteam heeft dan ook
besloten dat we voorlopig doorgaan met het
geven van bijdragen voor buurtfeesten.’

Voorwaarden

verbonden aan het krijgen van een subsidie:
• Het feest of de activiteit is toegankelijk voor
alle bewoners van (een deel van) een straat
of buurt;
• Het feest/de activiteit is bedoeld om buurtbewoners met elkaar te verbinden;
• Geld van WijDeventer wordt niet besteed
aan eten of drinken;
• Verrekening vindt achteraf plaats, na overlegging van ‘bonnetjes’;
• Op het feest is duidelijk te zien dat
WijDeventer een financiële bijdrage heeft
geleverd;
• Het maximumbedrag is € 250.
Het formulier waarmee u subsidie aan kunt
vragen, vindt u op: wij.deventer.nl

Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden

Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest bij Wijkaanpak, is wijkmanager José van
Bruggen aan het genieten van haar pensioen. Johannes Vermeulen neemt haar
taken waar. Tijd voor een kennismaking met Johannes.
bestemmingsplannen maakt. Deze functie combineert Johannes nu al ruim een half jaar met
de functie van wijkmanager bij WijDeventer. ‘In
beide functies heb ik plezier en juist de combinatie van deze functies geeft mij de nodige
afwisseling en plezier in het werk’.
De komende maanden staan voor Johannes in het
teken van kennismaking met de wijk. ‘Gelukkig
ken ik Deventer aardig goed, maar veel contacten
in en met de buurt heb ik nog niet. Ik ga daarom

De Wijkwinkel: bij u in de buurt
De Wijkwinkel ondersteunt en faciliteert graag mooie buurtinitiatieven. De Wijkwinkel
werkt samen, verbindt en is er voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Door het
stellen van een vraag op www.wijkwinkeldeventer.nl kan iedereen algemene en specifieke
informatie vinden. De wijkwinkel Colmschate is te vinden in de openbare bibliotheek aan de
Flora 259, tel. 652773.

Jongerenwerker Harm Jonker brengt in
2012 met zijn team van YFC The Mall
een bezoek aan Amsterdam. Daar krijgen ze een leuk adresje om onbeperkt
pannenkoeken te eten voor een klein
bedrag.
Een initiatief dat bedoeld is om mensen met
elkaar in contact te brengen én een betaalbare maaltijd aan te bieden. Het idee spreekt
hem zo aan dat hij het mee terug neemt naar
Deventer.

Nieuwe wijkmanager voor Colmschate Noord

Na een half jaar interim in Voorstad, verhuist Johannes in deze functie naar de wijken
Colmschate Noord en de Vijfhoek. ‘In het
afgelopen halfjaar heb ik kennis gemaakt met
Wijkaanpak (nu WijDeventer). Een hartstikke
leuke baan, waarin ik samen met bewoners
en instanties in de wijk iets kan beteken voor
de wijk.’ Johannes heeft op dit moment twee
verschillende functies binnen de gemeente. Hij
werkt namelijk ook als juridisch planoloog voor
de gemeente. Een functie waarin je bijvoorbeeld

Thuis…
aan tafel

‘Ik vind het leuk om samen met
bewoners te werken aan het nog
mooier maken van hun wijk’
met de fiets de wijk in om zo de wijk zo goed
mogelijk te leren kennen.’ In deze krant wordt
ook opgeroepen om nieuwe ideeën in te brengen
voor WijDeventer. Bewoners kunnen samen met
elkaar aan de slag met leuke ideeën voor hun
straat of buurt. ‘Een periode van nieuwe energie
in de wijk. Voor mij dus een ideaal moment om in
te stromen en in korte tijd de wijk te leren kennen. Ik heb er zin in!’

Harm: ‘Ik heb het idee neergelegd bij de
mensen van de Thuiskerk Deventer, die kerkdiensten heeft in de Pr. Mauritsschool. Die
waren enthousiast. Ze kunnen gebruik maken
van de keuken van The Mall en daar ook eten.
We hebben niet voor niets een prima keuken
tot onze beschikking, die moet vooral gebruikt worden!’
Zaterdag 29 juni is er voor het eerst gezamenlijk gegeten. Zo’n twintig mensen hebben
genoten van een Indonesische maaltijd.
Vanaf nu kan iedereen – jong en oud - de
laatste zaterdag van de maand gezellig
aanschuiven. De kinderen hoeven zich niet te
vervelen: zij kunnen lekker spelletjes doen.
Voor een reservering of meer informatie kunt
u mailen naar:
thuisaantafel@thuiskerkdeventer.nl.
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