Een idee?

Ga ermee aan de slag!

Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal
het niet? Of is de omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden
bij het Meldpunt Openbare Ruimte via www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App. Deze kunt u gratis
downloaden op uw smartphone. Zoek op ‘Gemeente Deventer’ (blauwe
logo).

Heb je een idee voor het dorp, of de buurt? Om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Of heb je een goed idee hoe je voor
elkaar, als buren en als dorpsgenoten, iets kunt doen om de kleine
dingen in het leven een stukje aangenamer te maken? Soms weet
je meteen wie je daarvoor nodig hebt, soms heb je geen idee. Je
zou best wat advies kunnen gebruiken of misschien wat ﬁnanciële
ondersteuning.
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team!
Zij kunnen je ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Vul deze kaart in, bel of stuur een mail!
Voorbeelden?
Met de mogelijkheden van WijDeventer zijn vele ideeën door
bewoners uitgevoerd of in uitvoering, zoals: de Lettelse dames Cup L,
de Okkenbroekse activiteiten voor jong en oud, de Bathmense
verhalentafel, de ‘Schalkhaar schenkt aandacht’-kar of kennismaken en
ontmoeten Diepenveen.
Contact via:
Johannes Vermeulen, wijkmanager
tel: 06 513 399 06
email: jw.vermeulen@deventer.nl
U kunt ook onderstaande kaart opsturen

Nieuwe jeu de
boulesbaan in Bathmen

App meldpunt openbare ruimte

Wijkmanager
Johannes Vermeulen
06 51339906
jw.vermeulen@deventer.nl

Toezichthouder
Mehmet Celep,
14 0570,
m.celep@deventer.nl

Jongerenwerker
(Diepenveen/Schalkhaar)
Selver Orkman, 06 24552647,
s.orkman@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Andries Heidema
693202

www.wijdeventer.nl
Jongerenwerker (Bathmen)
Roxane de Pina (Landstede Welzijn),
06 12507481,
rdepina@landstede.nl

Wijkagent
(Diepenveen/Schalkhaar)
Natasja Steneker,
0900 8844

Al jaren ‘boulen’ elke week bewoners met
elkaar op de jeu de boulesbaan op het
speelveld tussen de ‘groene strook’ en het
Esdoornerf. En na afloop wordt nagepraat
onder het genot van een kopje thee of
koffie.
Alleen was de strook nodig toe aan groot
onderhoud om nog goed het spelletje te
kunnen spelen. Reden voor mevrouw Kleis
om aan de bel te trekken. Na overleg met
de buurt, gemeente en met subsidie van

Silvester,
Bathmen telt af

Adres:

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
De zomer ligt weer achter ons waarin iedereen heeft kunnen
genieten van een wat rustiger periode. Met deze krant blikken we
terug op wat er de afgelopen periode gebeurd is in de dorpen. Veel
leuke WijDeventer initiatieven die gerealiseerd zijn, of waaraan hard
gewerkt wordt nu en de komende periode. Zo werken kinderen
in Diepenveen verder aan hun ideeën, wordt in Lettele vervolg
gegeven aan het optrommelen en wordt in Okkenbroek gewerkt
aan straatversiering voor de feestdagen.

Afscheid dorpenplatformleden
WijDeventer en Woonstichting de Marken
is het gelukt. Een baan waar iedereen erg
tevreden over is!

Er zijn inmiddels zo’n 10 enthousiaste
Bathmense jongeren bezig met plannen om
de jaarwisseling 2017/2018 onvergetelijk
te maken voor het gehele dorp, voor jong
en oud. Met om 24.00 uur een spetterend
vuurwerk op de Bathmense Brink, mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de EMTÉ en
subsidie van WijDeventer. Als sfeermaker
hebben de jongeren unaniem gekozen voor DJ
Sander Scheperman die ook optreedt tijdens
de Bathmense kermis. Aan de verdere invulling
wordt nog druk gewerkt. Naast de werkgroep
jongeren zijn namelijk nog een vijftal werkgroepen bij de organisatie betrokken.

Het Dorpenplatform is een platform waarin bewoners uit alle dorpen deelnemen. Het is
een discussie- en gespreksplatform voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in de dorpen. Ook
worden per dorp activiteiten georganiseerd om bewoners te betrekken en initiatieven
te ondersteunen. Tot slot besluit het dorpenplatform over de verdeling van het jaarlijkse
budget voor initiatieven.

Heeft u ook een idee voor uw dorp of straat, laat het mij weten en
vul de ideekaart in deze krant in en stuur deze op. U kunt ook bellen
(0651339906) of mailen naar mij (jw.vermeulen@deventer.nl), of naar
het sociaal team Deventer Buiten (buiten@socialeteamsdeventer.nl).

Na jaren van enthousiaste inzet hebben Marieke Kok, Martijn Tibben en Willy Bieleman
afscheid genomen.

50e Kermis Averlo
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Vriendelijke groeten,
Johannes Vermeulen, wijkmanager

AVERLO/ FRIESWIJK

Wat zijn wij trots op ons buurtschap Averlo-Frieswijk! Dit is een bijzonder jaar want op 15, 16
en 17 september vieren wij de 50e Kermis in Averlo. Er is een prachtig programma in elkaar
gezet. Met financiële hulp van alle inwoners en sponsoren hopen wij op een gezellig kermisweekend. Dus kom naar Averlo! Er is ook een doolhof gemaakt. Dankzij WijDeventer hebben
wij een mooie tent kunnen kopen als kleedruimte voor de Revuegroep en als garderobe
voor het kermisweekend.
WijDeventer is een prachtig initiatief! Heb je een goed idee voor je dorp? Schrijf een goed
plan en geef het mee aan de afgevaardigde van jouw dorp in het dorpenplatform! Op die
manier kun je iets moois realiseren in of voor je dorp!

Kinderwerker
Sophie van Veelen, 06 20285645,
s.veelen@rastergroep.nl.

Naam:

WijDeventer,

BATHMEN

Francis Nieuwenhuis-Koens, Voorzitter Kermis Averlo

Wijkagent (Bathmen/
Lettele/Okkenbroek)
Rob Albrecht, 0900 8844

Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:

Sociaal team
buiten@socialeteamsdeventer.nl

Telefoonnummer:

Peuterplein Rythmeen geopend

Dit is mijn idee:
Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

DEVENTER BUITEN

Tekst Johannes Vermeulen | Foto’s WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 7400

Op woensdag 21 juni werd het prachtige peuterplein van de Rythmeen in Bathmen op een
feestelijke manier geopend! ‘Kijk, voel, proef, ruik, hoor, speel...... en verwonder!’ dat is het motto
van de peuterspeelzaal waarop het gehele plein is aangepast. Volledig bedacht en gerealiseerd
door een groep betrokken en handige ouders. Door pepernotenacties, aanvragen voor financiële steun en vele sponsors waaronder WijDeventer kon het plein met veel natuurlijke elementen
worden opgeknapt tot een uitdagende speelplek. Prachtig!

Kermis Averlo in 2016

DEVENTER BUITEN

Zomerfun Schalkhaar

SCHALKHAAR

Computercafé Diepenveen

Zomerfun, een bureninitiatief in Schalkhaar. Vier woensdagen in augustus zijn er activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de Haakshof en de Bakkerskamp. Het doel van dit initiatief is om
door en voor de buurt leuke dagen te organiseren die toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de
buurt en daarmee de saamhorigheid te vergroten. Dankzij een groot aantal sponsors, waaronder
WijDeventer, is dit gerealiseerd. Elke dag had een eigen thema. Zwaaien draaien springen, Sport
en spel, Bouwen en knutselen, Zingen schminken en samen eten, het is allemaal aan bod gekomen. Zelfs de Deventer Brandweer heeft een middag ‘meegespeeld’!

LETTELE

Oosterse sferen

in Lettele

Parkeerplaatsen begraafplaats
Okkenbroek

Op vrijdagmorgen 8 september om 9:30 uur
wordt weer gestart met het wekelijkse inloopspreekuur voor computerhulp in het Hof van
Salland te Diepenveen. Iedereen, jong en oud,
is welkom en kan terecht met vragen over
computer, tablet of smartphone. Ook kunt u
terecht met vragen over veiligheid en voor een
aankoopadvies voor een nieuw apparaat. Een
ander e-mail programma proberen, of Linux op
een oude computer? Er zijn meerdere vrijwilligers aanwezig om u met de diverse onderwerpen en programma’s te helpen. Daarnaast
zal in september op een ander tijdstip worden
gestart met een workshop fotobewerking,
vraag ernaar op de bijeenkomst.

Dorpsfeest Diepenveen: “VeurMekare”

Wat gebeurt er toch altijd bij
de Lettelse cafés de Koerkamp
en Spikker in het weekend?
Het hele dorp staat vol met
auto’s en het dorp stroomt
vol met de meest prachtig
geklede dames en heren. Daar
moeten we meer van weten
vonden ze bij de dames- en
herensociëteiten van Lettele,
CupL en de Kjels van Lettele.
Want een beetje integreren
kan geen kwaad. Eenmaal per
jaar organiseren ze samen
een avond. WijDeventer was
bereid om voor deze culturele
activiteit een bijdrage te doen
zodat de avond voor beide
partijen eenvoudiger te bekostigen was.

OKKENBROEK

DIEPENVEEN

Na 25 jaar afwezigheid is met steun van WijDeventer,
sponsoren en donateurs sinds 4 jaar het Dorpsfeest teruggekeerd in Diepenveen. Een traditie is in ere hersteld!
Na 3 succesvolle jaren heeft de organisatie een verzoek
ingediend voor de aanschaf van vlaggenstokhouders
aan de lantaarnpalen in Diepenveen. De straten krijgen
op deze manier een extra feestelijke uitstraling. Als
blijk van dank zijn een aantal vlaggen voorzien van het
WijDeventer logo. Het idee is dat de houders ook tijdens
de braderie op Koningsdag gebruikt gaan worden om
het dorp extra feestelijk aan te kleden. Ook de ondernemersvereniging van Diepenveen heeft een bijdrage
gegeven voor de vlaggen. Een mooie samenwerking
vóór en dóór Diepenve(e)n(ers).

Een lang gekoesterde wens voor de begraafplaats Okkenbroek is vervuld; de realisatie van
parkeerplaatsen bij de begraafplaats. Met inzet
van vrijwilligers, een aannemer en o.a. subsidie van WIjDeventer zijn de parkeerplaatsen
gerealiseerd.

Bookcrossing
Okkenbroek

Burenhulp initiatieven Deventer
Buiten komen bij elkaar

De toekomst rondom de bibliotheekruimte in
het Noaberhuus in Okkenbroek was al langer
onzeker. Reden voor Willy, Gerdy en Betsie
om de handschoen op te pakken. Een paar
mooie kasten van de bibliotheek mochten
blijven staan en verder is de kast al snel gevuld
met allerlei leuke boeken van mensen uit het
dorp. De grote letter boeken staan nog op de
wensenlijst!

Dinsdagavond 9 mei kwamen in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen alle onderlinge
hulp initiatieven in de dorpen van Deventer Buiten bij elkaar. En dat zijn er heel wat:
Schalkhaar Helpt Elkaar, Bathmens Contact Team, Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen en het
Vrijwilligers Knooppunt Lettele. Allemaal initiatieven waar tal van vrijwilligers een helpende hand bieden aan dorpsgenoten. Voor elk dorp geldt dat de hulpdienst bereikbaar is via
een vast telefoonnummer dat bemand wordt door vrijwilligers.
Op de avond werden allerlei veel voorkomende vragen behandeld. Vraag je een kleine bijdrage of niet? Ieder dorp kiest hierin z’n eigen weg. In Diepenveen bestaat de mogelijkheid om
in plaats van een eigen bijdrage iets terug te doen. Traktatie van vrijwilligers met een lekkere
taart bijvoorbeeld. Ook werd gesproken over terugkerende vragen, zoals een vervoersvraag
voor een vast tijdstip elke week, of hulp in de tuin wat toch een veel voorkomende vraag is.
Zijn dit vragen waarvoor een beroep op vrijwilligers gedaan kan worden of niet? Vragen waar
niet één antwoord op te geven is. De deelnemers vonden het erg leuk om ervaringen uit te
wisselen. Voor herhaling vatbaar!

Vóór, dóór
en mét
bewoners
Postzegel plakken
niet nodig

DIEPENVEEN

Diepenveen,
een dorp vol bruisende ideeën!
Eén van die ideeën werd deze zomer gerealiseerd: een midzomeravond voor alle Diepenveners.
De invulling: een gezamenlijke maaltijd aan lange tafels met een glaasje wijn, stokbroodje en een
lekker stukje vlees van de BBQ. Het zangduo Marie & Jari, het Deventer Kamerorkest en de Big
Band Twello traden op in de mobiele muziekkoepel. De kinderen konden zich vermaken met de
schaapjes, spelletjes, broodjes bakken en vliegers maken. Het weer werkte niet mee, maar dat
maakte de sfeer er zeker niet minder om! De met de subsidie van WijDeventer aangeschafte tenten en geluidsinstallatie brachten uitkomst. Hierdoor konden de 150 aanwezige Diepenveners
droog zitten, met elkaar kletsen, eten en luisteren naar de muziek. Al met al een geslaagde avond
en zeker voor herhaling vatbaar!

Delen met plezier in Diepenveen
Na een langlopende prijsvraag over de toekomst van vervoer in Diepenveen, werd in juli de
prijs uitgereikt voor het beste idee voor het oplossen van de vervoersvraag van nu en voor in
de toekomst. Pieter Parmentier won de prijs met zijn idee ‘Delen met Plezier’.
Het idee van Pieter Parmentier maakt mogelijk dat bewoners van Diepenveen straks via een site
en een telefoonnummer met iemand mee kunnen rijden. Degene die vervoer nodig heeft bestelt
een rit, het systeem koppelt diegene aan iemand die een rit aanbiedt. Hiermee gelooft Pieter in
delen en een deeleconomie. Zijn concept werd verkozen tot favoriet van de avond.
De prijsvraag is georganiseerd door www.duurzaammobiliteit.nl, een initiatief van de provincie
Overijssel. Ben je benieuwd naar het vervolg, kijk dan op de website.
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