Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2013

Keizerslanden

In dit nummer:
• Deventer Wijjkaanpak wordt
WijDeventer
• Drie jaar Buurtmoestuin
• Saaie groenstrook verandert in
ontmoetingsplek
• Schalkhaar helpt elkaar
• Zondagse Pot
• Iedereen kan meedoen in de
wijk
• Hot- en Notspots
Ludgeruskwartier
• Kinderclub Oranjehuis
• Contactgegevens
‘Niemand heeft zijn eigen stukje grond, we doen
het gewoon samen.’ (zie artikel op pagina 2)
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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.

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.

De wijkteams/het dorpenplatform blijven
de ogen en oren van de wijk/dorpen. De
leden blijven de verbinders, ondersteunen

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. Keizerslanden, Tuindorp en
Rollecatekwartier vormen samen de wijk
Keizerslanden.
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. Op pagina’s 2
en 3 staan ook een aantal artikelen over leuke
initiatieven uit andere wijken en dorpen.
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! U treft in
deze krant voorbeelden aan van leuke initiatieven uit de hele stad.

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.

Drie jaar Buurtmoestuin:
goeie grond!

Zondagse pot: gezellig en lekker
Je buurtbewoners ontmoeten, samen koken, samen eten en daarna nog een gezellige activiteit. Dat zijn de – figuurlijke - ingrediënten voor de Zondagse Pot,
een maandelijkse activiteit op de laatste zondag van de maand in De Elegast die
inmiddels al een aantal jaren bestaat.

Het voormalig terrein van VV IJsselstreek ligt er verlaten bij als de voetbalvereniging is vertrokken. Een aantal bewoners vraagt wijkwethouder Jos Pierey of
ze er een buurtmoestuin mogen beginnen. Via een aanvraag bij Wijkaanpak
mag dat, zo lang Woonbedrijf ieder1 er nog niet begint met de realisatie van
de geplande bouwactiviteiten. Inmiddels draait de moestuin voor het derde
achtereenvolgende jaar.
‘Dat is te merken aan de grond’, lacht Marlies
Spreen, deelnemer aan de moestuin. ‘Die is
alleen maar beter geworden nu er voor het
derde jaar op gewerkt wordt. Zeker nu het
zo veel geregend heeft (red: dit artikel wordt
eind juni geschreven) staat de tuin er prachtig
bij. Vandaag hebben we de eerste courgettes
en aardbeien geoogst.’

Geen eigen stukje grond
Op dit moment zijn er ongeveer zeven gezinnen die actief meewerken in de tuin. Marlies:
‘Het leuke is dat we allemaal samenwerken,
niemand heeft zijn eigen stukje grond. We
overleggen wat we willen zaaien en planten en iedereen komt wanneer hij kan om
in de tuin te werken en oogst wat hij op dat

moment kan gebruiken. Is er te veel, dan
geven we het weg. Alleen op dinsdagavond
zijn we er allemaal; dan kunnen we overleggen wat er moet gebeuren en wat we nog
willen doen. Dat werkt prima! We hebben pas
een gezellige moestuinborrel gehad met alle
deelnemers, kinderen en een aantal mensen
dat wilde kijken. Het is leuk dat de kinderen er ook bij betrokken zijn; ze hebben ook
een stem in wat we verbouwen. Willen ze
worteltjes, dan planten we worteltjes. Op één
voorwaarde: ze moeten wel meehelpen!’

Nieuwe deelnemers
Inmiddels weten de noeste tuinders dat er de
eerste jaren nog niet gebouwd gaat worden
op het terrein. ‘We kunnen dus voorlopig nog

even vooruit’, aldus Marlies. ‘Dat betekent
ook dat we er nog wel wat mensen bij kunnen
hebben, er is nog ruimte genoeg. Als je je kunt
vinden in het concept dat niemand zijn eigen
stukje grond heeft, maar dat we samen de tuin
beheren en onderhouden ben je van harte welkom. Aanmelden kan via www.mmmoestuin.nl.

Saaie groenstrook verandert in fijne ontmoetingsplek
Wonen in een appartement betekent vaak dat je niet heel veel ruimte hebt om
lekker buiten te zitten. Terwijl er om de flat vaak wel ruimte is, die nauwelijks
wordt benut. In een appartementengebouw aan de Joost van de Vondellaan
hebben bewoners daar iets op gevonden.
‘Naast onze flat ligt een groenstrook waar
niks mee gebeurde’, vertelt Fi-janne Reijne,
bewoonster van de Joost van de Vondellaan.
‘Dat vond ik wel heel jammer, vooral omdat
het ’s zomers aardig warm wordt in de flat en
het dan heel fijn is als je lekker naar buiten
kan. Ik wilde daar wel iets mee doen en ben
daarom naar een keuzeavond van Wijkaanpak
gegaan.’
Op die keuzeavond legt ze haar plan voor om
samen met andere bewoners het stuk groen
zo in te richten en te onderhouden dat het
een plek wordt waar alle bewoners van het

trappenhuis plezier van hebben. Woonbedrijf
ieder1 en Wijkaanpak zijn enthousiast en
geven een financiële bijdrage voor een hek,
een terras en wat gereedschap. Via een brief
worden de bewoners van de omliggende huizen geïnformeerd over de plannen.

Hard gewerkt
Het terras en het hek hebben de bewoners laten aanleggen, de rest hebben ze zelf gedaan.
‘Bijna iedereen in het trappenhuis heeft meegedaan. Vier zaterdagen is er hard gewerkt’,
herinnert Fi-janne zich. ‘Het gras is gemaaid

en er zijn boompjes en bloemen geplant.
In december hebben we een Winterfeest
gegeven voor de straat, met glühwein en een
barbecue. Leuk dat je er dus ook iets mee kan
in de winter.’

Goed aangeslagen
Alles wat is geplant is goed aangeslagen, dus
daar hebben de trappenhuisbewoners vorig
jaar zomer veel plezier van gehad. Fi-janne:
‘We krijgen ook leuke reacties uit de buurt,
want het ziet er natuurlijk veel mooier uit
dan zo’n saaie strook gras. Er komen ook
nog steeds dingen bij; zo is er nu ook een
kruidentuin. We hebben olie en azijn gemaakt
van onze eigen kruiden en er zijn al plannen
om dat dit jaar ook te doen en er dan wat van
te verkopen op het oogstfeest op het Oude
IJsbaanterrein.’

Ontmoetingsplek
Behalve een fijne plek om buiten te kunnen
zijn, is het ook goed voor de saamhorigheid
in de buurt. Fi-janne zou het leuk vinden als
meer buurtbewoners het voorbeeld zouden
volgen. ‘Je moet een goede basisgroep hebben, maar dan werkt het ook echt heel goed.
Het is bij ons een fantastische ontmoetingsplek geworden!’

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 is telefonisch bereikbaar op: 629728. De wijkwinkel is te
vinden aan de Graaf Florisstraat 3.

Wijkteamlid iets voor u?

‘Het was een idee op de keuzeavond van
Wijkaanpak’, vertelt Elly Joustra. ‘Ik was op
die avond en dacht: “daar kan ik me wel voor
inschrijven, dat lijkt me leuk!”’ Inmiddels doet
Elly, samen met Alie Goossen de inkopen
voor de Zondagse Pot.
In 2011 ontstaat het idee om een keer in de
maand samen te koken en te eten met een
aantal buurtbewoners. Want waar voor de een
de zondag een heerlijk rustige onderbreking
is van een drukke week, is het voor de ander
soms een lange, saaie dag. Dan is het natuurlijk heel leuk om af en toe op zondag gezellig
samen te zijn.
De Elegast blijkt een prima locatie, want daar
is voldoende ruimte, en er is bestek, servies

en kookspullen. Via een folder in de buurt
worden bewoners op de hoogte gebracht en
meteen de eerste keer komen er al zo’n twintig mensen eten.

Boodschappen
Elly: ‘Je moet je van te voren opgeven, zodat
de kok kan kijken wat er aan boodschappen
gehaald moet worden. Daarbij houdt hij ook
wel een beetje rekening met de aanbiedingen;
het moet natuurlijk niet te duur worden. Op
vrijdag halen we boodschappen. Voor een
lekker soepje, een hoofdgerecht en een lekker
toetje. Alles wordt vers gemaakt, het komt
niet uit potten of blikken.’
Vroeg aan de slag
Op zondagmorgen om een uur of half elf
zijn de eerste vrijwilligers aanwezig. Want
er moeten aardappelen worden geschild,
groente gesneden en de tafels moeten gedekt.
‘En wel een beetje gezellig’, vindt Elly. ‘Met
mooi papier en servetten, het oog wil ook wat.
Rond Kroningsdag was alles oranje: bloemen,
servetten, maar ook de ingrediënten zo veel
mogelijk. Dat zag er geweldig uit!’

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 Aike Neuteboom. Haar
contactgegevens staan op de achterpagina van deze krant.

Tekst: Annemiek van Reenen.

Iedereen kan meedoen met de Zondagse

Wat zijn de mooie plekken in de buurt waar je woont en wat de minder
mooie? Waar ben je trots op en wat zie je liever niet in je buurt? In
Ludgeruskwartier is wijkteamlid Lianne Slendebroek de buurt ingetrokken
om foto’s te maken van de Hot- en de Notspots in de wijk.

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.

De ambassadeurs van
‘Schalkhaar helpt elkaar’
proberen alle hulpvragen te
koppelen aan een Goede Buur,
een van de dertig vrijwilligers
die de hulp daadwerkelijk
uitvoeren.

Voor iedereen

Pot, maar de organisatie hoopt dat er vooral
ook senioren en mensen met een beperking
komen. Juist voor hen is het fijn om een
gezamenlijk activiteit met buurtbewoners te
hebben.
Opgave is wel nodig: tot de donderdagavond
voor de betreffende zondag kan iedereen zich
opgeven in De Elegast. Kosten voor de maaltijd bedragen € 6,50 en voor de aanvullende
activiteit € 2,50.
‘Het is best veel werk’, aldus Elly, ‘dus als er
nog mensen zijn die willen helpen houden we
ons aanbevolen!’

Hot- en Notspots in Ludgeruskwartier

Schalkhaar
helpt elkaar

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.”

Vanaf half een wordt er gezamenlijk gegeten. ‘Er komen elke keer ongeveer 27-28 mensen. Daarmee zit het ook wel vol, we moeten
ook nog tussen de tafels door kunnen lopen.
De soep serveren we uit, het hoofdgerecht
komen de mensen halen.’
Na het eten is er – voor de mensen die nog
geen zin hebben om naar huis te gaan –
nog een leuke activiteit, een bingo of een
playbackwedstrijd.

Notspot
Het kruispunt Marienburghplein/Karel de
Grotelaan wijst Lianne aan als notspot. Een
prachtig plein en park, maar een ingewikkeld
kruispunt.

Hotspot

Iedereen kan meedoen in de wijk
Dat is het uitgangspunt van WijDeventer.
Onder de naam van ‘Onbeperkt Actief ’ werd
daar de afgelopen jaren al veel aandacht
aan besteed. Met name in Keizerslanden,
Zandweerd en de Vijfhoek. In deze wijken
werd Onbeperkt Actief de afgelopen jaren ‘uitgeprobeerd’. Bewoners met een beperking die
in de wijk wonen (in een speciale woonvorm
of zelfstandig) willen ook graag mee kunnen
doen met activiteiten in de wijk; gewoon omdat
je samen dezelfde activiteit leuk vindt.
In deze wijken zijn daar bijvoorbeeld de volgende activiteiten uit voort gekomen:
Boerderijklussen: maandelijks op een zaterdagochtend samen klussen doen op de
Ulebelt. Dieren verzorgen, schoonmaken, in
de tuin werken, etc.
Potje van Otje: Bij Potje van Otje kook en
eet je met elkaar en met gasten uit de buurt.
Buurtbewoners en gasten, jong en oud, gaan
samen aan tafel. De koks zijn kinderen uit de
buurt en buurtbewoners met een beperking.
Er worden allerlei lekkere en gezonde recepten bereid.
Wandelen met de buren: vier keer per jaar een
door vrijwilligers uitgezette wandeling; ieder

De speel- en fitness toestellen in het
Ludgeruspark noemt Lianne als hotspot. Een
trots van de buurt omdat het door eigen inzet
van een aantal bewoners gerealiseerd is.

seizoen een andere wandeling in de omgeving
van Deventer. Een makkelijke wandeling van
enkele kilometers waar vrijwel ieder aan mee
kan doen.
Onbeperkt Theater: Onder leiding van
een professionele regisseuse wordt met de
deelnemers zelf een theaterstuk gemaakt.
Tijdens de repetities wordt het stuk ter
plekke bedacht en gemaakt. De groep bestaat
uit liefhebbers mét en zónder beperking. In
samenwerking met de Leeuwenkuil en de
Titus Brandsmakerk.
No Limit: Uitgaansavonden voor jonge mensen (16-40 jaar) met een beperking in jongerencentrum The Mall in Colmschate Noord.
Bij No Limit kun je nieuwe mensen leren
kennen en gezellig met elkaar dansen, kletsen
of spelletjes doen.
Voor de betrokkenen werd er de afgelopen jaren
regelmatig een nieuwsbrief gemaakt. Ook bij
het maken van deze nieuwsbrief zijn buurtbewoners betrokken geweest. De ‘proefperiode’
van Onbeperkt Actief is dit jaar afgesloten.
Deze nieuwe WijDeventer ronde wordt u dan
ook uitgedaagd om met leuke ideeën te komen.

Speelplek Ludgeruspark

Het nieuwe kruispunt Marienburgplein

Kinderclub Oranjehuis: elke maand een feestje
Sinds eind 2011 is het Oranjehuis een keer in de maand op vrijdagmiddag het
domein van de Kinderclub. Gemiddeld zo’n 35-40 kinderen (van 4 tot 12 jaar)
doen dan mee aan uiteenlopende activiteiten. Ouders helpen mee als vrijwilliger.

heel blij mee, want nu kunnen we ook dit jaar
weer tien leuke activiteiten organiseren.’

Kinderwerker Loes Groot Lipman krijgt in
2011 signalen van ouders die vonden dat er
niet heel veel te doen was voor kinderen in
het Oranjekwartier. De ouders willen zelf
heel graag meewerken aan het organiseren
van activiteiten, maar missen een trekker
om dat te realiseren. Samen met de ouders
heeft Loes een plan geschreven en subsidie
aangevraagd bij Wijkaanpak. Omdat ouders
zo betrokken zijn bij de activiteiten, heeft het
wijkteam een bijdrage toegekend om een jaar
lang activiteiten te organiseren. Woonbedrijf

Sinds de start in 2011 is er wel wat gewisseld
in de ouders die meedoen. ‘Dat is natuurlijk
logisch, en ook wel goed, want met nieuwe
ouders, komen er ook weer nieuwe, frisse
ideeën’, lacht Brenda. ‘We passen het thema
van de activiteiten aan, aan het seizoen. En we
geven de kinderen zo veel mogelijk gezonde
dingen te snoepen!’

ieder1 stelt het Oranjehuis ter beschikking.
Daardoor gaat er geen budget op aan huur.
De activiteiten worden vooral door vrijwilligers georganiseerd, met eventueel ondersteuning van Raster.

Geld
Gelukkig heeft Wijkaanpak ook voor 2013
geld beschikbaar gesteld. ‘Dat is wel bijzonder’, vertelt Brenda Kerkdijk, een van de organisatoren. ‘Daaruit blijkt wel hoe belangrijk
het wijkteam de activiteiten vindt. Wij zijn er

Nieuwe ideeën

Activiteiten
Toegang voor de Kidsclub is gratis en dat
is een bewuste keuze om de activiteiten zo

laagdrempelig mogelijk te houden. Op de basisscholen aan de Kei worden flyers uitgedeeld,
maar ook de kinderen die wel in de buurt wonen, maar er niet op school zitten, worden niet
vergeten; zij krijgen de flyer in de bus.
Elke maand organiseert de Kidsclub een
activiteit. Van bingo tot filmmiddag, van vossenjacht tot knutselactiviteit.

(Kinder)buurtfeest
Zaterdag 29 juni is het seizoen afgesloten
met een groots (kinder)buurtfeest. Met een
springkussen, een stormbaan, een ballonnenclown, popcorn en nog veel meer. ‘Dat hebben
we samen opgepakt met de Stichting Masohi’,
aldus Brenda. ‘De stichting wil graag meer
doen met de wijkbewoners en ze heeft een
grotere ruimte. Die hebben we ook wel nodig
gehad, want er kwamen maar liefst 75 kinderen! De ouders zijn ook gezellig gebleven en
we hebben een super middag gehad! Nu even
vakantie en dan gaan we in september weer
aan de slag met nieuwe activiteiten.’

Colofon
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Keizerslanden

Wijkmanager Aike Neuteboom, 693618,
06 12438500, a.neuteboom@deventer.nl

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,

Ouderenadviseur Marijke Monnink,

d.kalay@rastergroep.nl

06 46012910, m.monnink@rastergroep.nl

Opbouwwerker Marieke Peet,

m.peet@rastergroep.nl

Kinderwerker Loes Groot Lipman,

06 30888518, l.grootlipman@rastergroep.nl

Wijkagent Ellen van Someren, 0900 8844

Opbouwwerker Jetske Schimmel,

Wijkenbeheerder

Kinderwerker Cyril Patimah, 06 12094008,

Senior toezichthouder Vivian de Groot,

06 10757824, j.schimmel@rastergroep.nl

Robert Saris, 14 0570

c.patimah@rastergroep.nl

14 0570, v.de.groot@deventer.nl

keizerslanden

Opbouwwerker Nuray Oguray, 06 15386100,

Wijkwethouder

n.oguray@rastergroep.nl

Jos Pierey, 693209

Ouderenadviseur Beppie van Laer,
06 54273945, b.laer@rastergroep.nl

