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De taakgroep ‘Boks Ouwe’ is blij met de Jongerenwijkteamprijs

• Colofon

Jongerenwijkteam: ook actief voor kinderen en ouderen
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.
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. Voor mij is het ook leuk: ik kan vast kennis maken met mijn toekomstige doelgroep!’
Deze activiteiten stonden voor de zomer van
2014 ook weer op het programma.

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 die beoordeeld
door de aanwezigen (functionarissen, wijkteamleden, jongeren en buurtbewoners) en het
idee voor een Cruyffcourt heeft de publieksprijs
gewonnen. Dat is een 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 draagvlak voor is. Ook
blijkt dat jongeren oog hebben voor de ouderen
in de wijk. Een groepje gaat een verwendag
voor ouderen organiseren, een andere groep

GEZOCHT: NIEUWE WIJKTEAMLEDEN
Het wijkteam van Colmschate Zuid 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 Esther Lagendijk.
Contactgegevens staan op de achterzijde.

organiseert ‘Boks 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!’
(www.facebook.com/talenthousemoonlight
en jongerenwijkteam Colmschate Vijfhoek)

Voetbalkooi speelklaar
De jongerentaakgroep heeft veel geduld moeten
hebben, maar de voetbalkooi is nu eindelijk een
feit. Het idee voor een voetbalkooi is afkomstig van jongeren uit de wijk en zo´n drie jaar
geleden ingediend bij WijDeventer. De jongeren hebben onder begeleiding van de jongerenwerker, de opbouwwerker, de wijkmanager

en betrokken bewoners hun plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan en besproken met
omwonenden. De voetbalkooi ligt tussen het
schoolplein van basisschool Het Roessink en het
Dopheidepad. Van de voetbalkooi mag van acht
uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds gebruik
gemaakt worden en is voor iedereen toegankelijk.

Jongeren genieten van technisch voetbal in de nieuwe voetbalkooi

Lekker koken met de buren

Workshop gebaren en dovencultuur in Noorderbrug: handvatten voor contact
Bij de Noorderbrug aan de
Oostrikdwarsweg in Deventer wonen
ongeveer dertig mensen met een
auditieve beperking. Zij vinden hun
dagbesteding voor een groot deel in
Colmschate en u komt ze dan ook met
enige regelmaat tegen in de wijk. Om
het makkelijker te maken contact te leggen met de bewoners organiseert de
Noorderbrug een speciale workshop.
‘De mensen die hier wonen zijn allemaal doof of
slechthorend en hebben daarnaast bijna allemaal
ook nog andere beperkingen’, vertelt Rianne
Mensink, cliëntcoördinator Dagbesteding van
de Noorderbrug. ‘De afgelopen periode hebben
we in de wijk gezocht naar werkplekken, plekken
waar onze mensen een nuttige bijdrage kunnen
leveren aan de wijk. We hebben er verschillende
gevonden, bij de Ulebelt, kinderopvang Elfen
Wereld, de Speelotheek en nog wat andere. Daar
zijn we heel trots op; het is fijn als onze bewoners
zich in de wijk welkom voelen. Maar we lopen
er ook tegenaan dat het soms toch lastig communiceren is. Mensen met een beperking zien er
soms anders uit, dove mensen maken vreemde
geluiden. Hoe kom je dan met ze in contact?’

Workshop gebaren en dovencultuur

Herhaling

Als blijkt dat bewoners in Colmschate
graag contact willen maken met hun dove
of slechthorende medebewoners, maar vaak
niet weten hoe, besluit de organisatie van de
Noorderbrug de handschoen op te pakken.
Ze organiseert in mei - in samenwerking met
WijDeventer - een workshop voor belangstellenden uit de wijk. In twee uur tijd krijgen de
aanwezigen een beeld van hoe het is om doof
te zijn en op welke manier je in contact kunt
komen met dove of slechthorende bewoners.
Ze oefenen een paar gebaren, maar krijgen
ook handvatten om op een andere manier met
de mensen van de Noorderbrug in gesprek te
komen. Rianne: ‘Gebruik handen en voeten!
Veel mensen doen dat van nature al als ze praten
en het werkt heel goed. Verder kun je dingen
aanwijzen of tekenen. Natuurlijk kunnen we op
zo’n avond niemand uitgebreid leren om in gebarentaal te spreken, maar we kunnen mensen wel
meer begrip geven voor hun dove medemens. De
reacties van de aanwezigen waren dan ook heel
positief.’ Alle aanwezigen krijgen de dvd “Alvast
beginnen” mee naar huis. Op de dvd is nog eens
te zien op welke manieren je contact kunt leggen
met mensen die niet of niet goed kunnen horen.

Dinsdag 28 oktober, van 19.00 tot 21.00
uur, wordt de workshop gebaren en dovencultuur nogmaals aangeboden. Locatie: De
Noorderbrug, Oostriksdwarsweg 1. Wilt u
meedoen?

Fietst u ook eens mee op de duofiets?

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. Er is nog
flink werk aan de winkel.

Meer weten?
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,
e-mail: m.de.munnik@home.nl.

Samen koken. En daarna samen eten. Een gezellige bezigheid die voor de
meeste mensen vanzelfsprekend is. Voor mensen met een beperking ligt dat soms
anders. Daarom kookt Hans Guchelaar met nog een aantal andere vrijwilligers
een keer in de zes weken gezellig samen met een aantal bewoners met een beperking. Dat doet hij in een huis van De Parabool aan de Roessinksweg.

Aanmelden kan bij Rianne Mensink,
tel: 0570 62 40 64,
e-mail: R.Mensink@noorderbrug.nl.

Het begint een paar jaar geleden als Hans
een infostand ziet op de Flora waar bewoners
worden gevraagd om te koken met mensen
met een beperking. ‘Ik ben diezelfde middag al
meegegaan om te koken’, lacht hij. ‘En er niet
meer mee opgehouden.’ Elke zes weken wordt
er gekookt; door twee of drie wijkbewoners en
vijf of zes mensen met een beperking. Samen
bereiden ze de maaltijd voor, koken, eten en
ruimen dan ook met zijn allen weer op.

De achterzijde van de flyer
Deelnemers oefenen met het maken
van gebaren

Colmschate Zuid helpt elkaar!

Zuid aan Zet
De buurt centraal stellen. Hoe ziet die buurt er over vijf of tien jaar uit? Waar is
in deze buurt behoefte aan? Wat kunnen bewoners daar zelf in betekenen, wat
vinden ze echt belangrijk? Uit de verschillende overleggen met bewoners zijn
uiteindelijk een aantal hoofdthema’s gekomen waar Colmschate Zuid mee aan
de slag gaat. Die onderwerpen zijn: Zorg en sociale samenhang, Groen, schoon
en spelen, Geluidsoverlast en Verkeer en veiligheid. Zuid is aan Zet!
Johan Maas is vanaf het begin betrokken bij het
project en houdt zich vooral bezig met Zorg en
Sociale samenhang. De komende tijd krijgen
mensen minder snel zorg en blijven langer thuis
wonen. Maar als je thuis zorg nodig hebt, hoe
krijg je die dan? Johan: ‘Dat is echt een punt van
zorg; hoe en waar kunnen mensen hulp vragen
en wie monitort dat? We hebben een goed gesprek gehad met een zorgmakelaar uit Heeten.
Zij weet precies welke mensen zorg kunnen bieden. Vaak zijn dat ZZP’ers die de zorg leveren.
Een zorgmakelaar weet precies wie dat zijn en
hoe ze te bereiken. Heb je hulp nodig, dan kan je
die dus via zo’n zorgmakelaar in (laten) schakelen. Het is fijn om te weten dat we op dat gebied
het wiel niet meer hoeven uit te vinden.’

Tuinen vergroenen
Bij het thema groen past een initiatief om tuinen
te vergroenen. Steeds meer mensen bestraten
hun tuin grotendeels, om er minder werk aan
te hebben. Dat is jammer, want een verharde
tuin heeft niets te bieden aan planten en dieren.
Bovendien kan regenwater minder makkelijk
weg en houden stenen de warmte lang vast als de
temperatuur oploopt. Bewoner Martijn Nijboer
wil andere bewoners graag helpen en hen een advies geven over een groene tuin die niet al te veel
onderhoud vraagt. Meer weten? Stuur Martijn
een mailtje: nijboer80@hotmail.com.

Kookmaatjes

Zonnepanelen
Bewoners van Colmschate Zuid kunnen veel
meer profiteren van zonne-energie. Dat blijkt
uit de zonnekaart van Deventer. Die geeft
precies aan in hoeverre een woning geschikt
is voor de plaatsing van zonnepanelen. Kijk
op www.zonnekaartdeventer.nl en type
daarna uw adres in. U ziet meteen de mogelijkheden van uw woning. Als buurtbewoners
samenwerken en gebruik maken van elkaars
kennis en ervaring kunnen ze kortingen bedingen bij leveranciers.
Interesse om mee te doen? Mail of bel naar
de initiatiefnemers Gijs van Elk, tel: 0570 65
73 20, e-mail: gvanelk@kpnmail.nl of James
de Bats, tel: 0570 65 08 17, e-mail: jamesdebats@hotmail.com.

Bijeenkomst
Op 20 oktober om 19.30 uur in activiteitencentrum ‘De Fontein’ komen alle betrokken
bewoners bij elkaar voor een terugkoppeling.
U bent van harte welkom. ‘Dan zetten we alle
plussen en minnen nog eens op een rijtje’, legt
Johan uit. ‘En dan komt er ook een overzicht
van alles wat er al is gebeurd. Ik ben tevreden, er komt steeds meer lijn in!’

De hond uitlaten, een kind van school halen, boodschappen doen, de helpende
hand bieden in de tuin of samen een kopje koffie drinken. Allemaal dingen die
mensen vrij makkelijk voor elkaar kunnen doen als het nodig is. Vaak kunnen
we zelf regelen dat er iemand komt die dat wil doen. Maar dat lukt niet altijd.
Dan is er “Colmschate helpt elkaar”.
Opbouwwerker Carla Hobert is in eerste
instantie degene die op zoek gaat naar
bewoners in Colmschate Zuid om mensen
die hulp nodig hebben of hulp willen bieden
met elkaar te verbinden. Carla: ‘Samen met
bewoners moeten we gaandeweg ontdekken
wat er kan en wat er nodig is. We zijn meer
op elkaar aangewezen omdat er minder
snel professionele hulp komt, maar het is
wel goed als je weet dat je ergens terecht
kunt als dat nodig is. Inmiddels krijgt het
project meer vorm: er zijn bewoners die zich
willen inzetten voor de wijk, er is een flyer
gemaakt en langzamerhand komt er meer
bekendheid.’ Er zijn inmiddels een aantal
‘matches’ gemaakt tussen bewoners met
een (hulp)vraag en bewoners die hun inzet
aanbieden.

computer. Jong en oud kan er aan meedoen.
‘Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen’, constateert Carla, ‘de vraagverlegenheid
is groot. Het is makkelijker om mensen te
vinden die iets aanbieden. Ik hoop dat mensen
door dit initiatief zien dat er bewoners in de
buurt zijn die echt iets voor een ander willen
doen als dat nodig is!’

Zijn kookmaatjes bepalen het menu. Ongeveer.
‘We leggen allemaal € 4 per keer in een
daarmee doen we de boodschappen. Ik moet
dus wel kijken wat er kan. Een lekkere pasta,
stamppot en natuurlijk op Koningsdag een
oranje maaltijd. Dat komt altijd goed.

De volgende keer willen ze graag pannenkoeken, nou dat gaan we doen. Maar ik bedenk
dan wel wat we er allemaal voor lekkers op
gaan doen!’

Onbeschrijflijk mooi
Als het aan Hans ligt, gaat hij nog heel lang
door met het “Koken met de buren”. ‘Ik ben
verzekeringsadviseur, dus heb een serieus vak.
Dit is een geweldige afwisseling.
We zijn gezellig de hele middag bezig en de
terugkoppeling van de kookmaatjes is zo gaaf.
Dat is echt onbeschrijflijk mooi!’
Er zijn nog twee plekken vrij om mee te koken en te eten. Je kunt je aanmelden bij Hans
Guchelaar, tel.06 40993084 of
hans_guchelaar@hotmail.com

Samen koken en eten is een leuke bezigheid

‘Colmschate-Zuid helpt elkaar’ zoekt een
coördinator die vraag en aanbod voor onderlinge hulp in Colmschate Zuid met elkaar
verbindt. Lijkt u dit wat, neem dan contact op
met Carla Hobert.

Huis-, tuin- en keukenhulp

De vrijwilligers van Colmschate helpt elkaar
ontvingen het verdrietige nieuws dat vrijwilligster mw. J. Ketz op 9 juli is overleden. We
leven mee met haar familieleden en wensen
hen heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Het gaat om huis-, tuin- en keukenvragen:
dingen die je als buurtbewoners voor elkaar
doet. Een boodschapje doen, de hond uitlaten
als iemand ziek is, een keer helpen met de

Colmschate Zuid helpt elkaar is te bereiken
via tel. 06 15232008 of via
info@colmschatehelptelkaar.nl.

Seniorensoos Colmschate: gewoon gezellig!
Een keramiekdemonstratie, een imker
die komt vertellen over zijn werk,
een lezing over een schaapskudde of
‘gewoon’ een middag dia’s kijken of
naar muziek luisteren. Elke maand biedt
de seniorensoos Colmschate ouderen
een plezierige middag in de Ichtuskerk.

Om 14.00 uur zijn de leden welkom en de
middag duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Joke: ‘We zoeken mensen met een leuk verhaal, of een leuke demonstratie en nodigen
die uit om te komen. Natuurlijk is er tijd voor
een kopje koffie en iets lekkers, dat hoort er
ook bij.’

Nee, het heeft niets met het geloof te maken’,
vertelt bestuurslid Joke Rensen, ‘iedereen
is welkom. Misschien is dat vroeger wel zo
geweest, want de soos bestaat al heel lang, ik
kan me nog herinneren dat mijn oma er heen
ging!’

Lid worden?
De seniorensoos heeft ongeveer zestig leden,
die een bijdrage betalen van € 25 per jaar.
Per keer komen zo’n veertig leden de middag bezoeken. Daar kunnen nog wel een paar
mensen bij. Heeft u belangstelling? Dan bent
u van harte welkom om een keertje te komen
kijken en daarna te besluiten of u lid wilt
worden. Voor meer informatie of aanmelden
kunt u terecht bij Joop en Erna Harmsen,
Stationsweg 36, tel. 0570 65 09 06,
e-mail: joopharmsen@concepts.nl.

Fijne middag
Het doel van de seniorensoos is om hun leden
een fijne middag te bezorgen. Daarvoor bedenken ze voor alle laatste dinsdagmiddagen
van de maand een leuke of boeiende activiteit.

Colmschate de boer op
Maar liefst 700 mensen doen op zondag 25 mei mee aan de fietsen wandeltocht over De Bannink en Colmschate. Onderweg kunnen
verschillende locaties worden bezocht en in De Kuip is van alles te doen op
muzikaal gebied. Bovendien is er een prachtige fototentoonstelling te zien.
De dag is georganiseerd door de werkgroep Colmschate in beeld en De Kuip.
Daaromheen waren ook andere bewoners
betrokken en actief. Qua weer kunnen de
organisatoren het niet beter treffen! Dat
blijkt ook wel, want de deelnemers staan
in de rij om te gaan fietsen en wandelen.
Tijdens de tocht gaan deuren open die
anders gesloten blijven. Op elke locatie
is er iets te zien, te doen of te beleven.
Ook in De Kuip is het druk en gezellig.

Optredens van verschillende groepen
en een foto-expositie van boerderijen uit
Colmschate en omgeving maken de middag compleet. De belangstelling voor de
tentoonstelling is zo groot dat die tot 12
juni te bezichtigen was.
Als u de fiets- en/of wandeltocht van
Colmschate de boer op alsnog wilt maken,
download dan de routekaart(en) op
www.de-kuip.nl/deboerop.

WijDeventer ideeënkaart

Nieuwe wijkwethouder: Liesbeth Grijsen

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.
Bij WijDeventer gaat het meer en meer om zelf doen en dan vooral samen met
mensen uit uw omgeving. Wat kunt u als buurtgenoten voor elkaar betekenen in
de kleine dingen die het leven een stuk aangenamer maken? Hoe kan dit met elkaar
georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend bij uw buurt?
Deze kaart kunt u uitknippen en opsturen naar WijDeventer, Antwoordnummer
225, 7400 VB Deventer (niet frankeren). U mag uw idee ook mailen naar:
e.lagendijk@deventer.nl.
Na het indienen van uw idee, neemt de wijkmanager of opbouwwerker contact met u
op over de vervolgstappen.

Naam 								
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon				

E-mail 			

DIT IS MIJN IDEE								
										
										
									
WIE KAN MIJ HELPEN?							
										
								

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

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.

WijDeventer
Alle wethouders in Deventer zijn als
wijkwethouder verbonden aan een aantal
wijken of dorpen in de gemeente. Ze

bezoeken wijkteamvergaderingen en zijn
aanspreekpunt voor bewoners uit de wijken.
Liesbeth is wijkwethouder van Colmschate
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 vind, 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.

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!’

Kinderactiviteiten in Zuid
Er zijn lange tijd geen kinderactiviteiten meer georganiseerd in Colmschate Zuid. Dat gaat
na de zomer veranderen! Kinderwerkster Sophie Leffers gaat met bewoners aan de slag met
nieuwe activiteiten, dus binnenkort staan de coladisco en gezellig knutselen voor kinderen van
de basisschool weer op de agenda. U hoort er meer van! Wilt u ook meedenken of meedoen,
meldt u zich dan bij Carla Hobert.
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