De

muur

Onze wijkagenten in Voorstad

Eindelijk kon de muur beschilderd worden. Vorig jaar was
het plein aan de Ramelestraat al opgeknapt. De muur was
gestuukt. Nu hoefde alleen de muur nog beschilderd te worden.
Kunstenaars van de Plataan zijn 8 en 9 mei aan de slag gegaan
met de uitvoering van hun mooie ontwerp. En wat is het
resultaat mooi geworden. De foto geeft een mooie indruk, maar
eigenlijk moet je even de fiets pakken en het live bewonderen.

De metamorfose van de muur in
de Bekkumer

Trimmen

ALGEMEEN

Drie vragen aan de wijkagenten in Voorstad; Peter Rutgers voor de Bekkumer en Voorstad
oost, Luciel Scholten voor Voorstad centrum en Linda Alberts voor Rode dorp en Driebergen:
Wat is er zo leuk aan jouw functie?
“Wij hebben een heel veelzijdige functie”,
vertelt Luciël. Hij legt uit dat naast het reguliere
politiewerk ze ook een belangrijk gezicht zijn
in de wijk. Peter vult aan dat het doel van de
wijkagent is om de wijk leefbaar te houden.
“Het netwerk is dan heel belangrijk”, zegt
Linda. Dit vinden ze alle drie erg leuk aan hun
functie. Ze gaan graag in hun eentje op pad in
hun eigen buurt. “Door de buurten in te gaan
tref je de bewoners op straat. We proberen
laagdrempelig te zijn, en dan moet je er ook
geregeld te vinden zijn”.

Hardloopgroep Jos & Co op de wielerbaan

op de wielerbaan

Het hardlopen deden ze al op de oude wielerbaan op de Rielerenk, maar nu kan dat nog gemotiveerder. De hardloopgroep Jos & Co traint elke zaterdagochtend om 10 uur op de oude wielerbaan.
De groep werd steeds groter en steeds fanatieker. Tijdens de trainingen ontstond de behoefte aan
wegmarkering op de baan, om zo specifieker te werken aan ieders eigen afstand en tijdsdoelstellingen. Met die wens om over de hele baan belijning aan te brengen, zijn ze naar het wijkteam gegaan
om budget aan te vragen. Hierin heeft het wijkteam de groep gesteund en na draagvlakonderzoek
rondom de andere gebruikers van de baan, zijn ze in mei gestart met de uitvoering.

High tea op de Bekkumer
In het voorjaar van 2017 onderzochten Sociaal
teamleden samen met de GGD de behoefte
van ouderen op de Bekkumer. Maandag 8
mei werden de uitkomsten van dit onderzoek
teruggekoppeld aan zo’n 20 bewoners.

High tea op de Bekkumer

Onder het genot van een high tea werden
de resultaten gepresenteerd. Daarna gingen
de bewoners in groepen in gesprek over het
wonen op de Bekkumer. Wat vind je mooi aan
de Bekkumer, voel je je veilig en hoe ontvangen
we nieuwe buurtbewoners. Veel mensen
gaven aan dat ze het belangrijk vinden om de
buurt netjes te houden met elkaar. En dat je
je als nieuwe buur even komt voorstellen. Dat
wordt in ieder geval heel erg gewaardeerd. De
komende maanden wordt er verder gekeken
naar hoe we samen prettig blijven wonen op
de Bekkumer. Iedereen is uitgenodigd om mee
te denken. Dus heb je vragen; neem gerust
contact op met het Sociaal team:
voorstad@socialeteamsdeventer.nl.
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Kosten

Meedoen kost €0,50 per middag. Dit bedrag
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sportbegeleider.

Na de zomervakantie kun je lid worden van de
Buurtsportvereniging Voorstad (via Speeltuin
de Driehoek en Kindervreugd) en het hele jaar

in Voorstad sporten en bewegen.

De

mobiele keuken door Voorstad

In Voorstad rijdt vanaf mei een hip Vespaatje
van Villa Voorstad rond met warm eten
achterin!
Carin Kainama van Villa Voorstad had al langer
het plan om gezonde maaltijden rond te
brengen. Carin ziet de verborgen honger in de
wijk en wil deze wijkbewoners graag helpen
met een gezonde maaltijd. Dus vanaf mei de
broodnodige vitaminen in Voorstad!

V.l.n.r.: Luciël Scholten, Linda Alberts en Peter Rutgers
voor de muur GAE stadion.

We proberen ook de betrokkenheid van
bewoners te vergroten, bijvoorbeeld door
de opzet van WhatsApp-groepen. De laatste
weken zien we een stijging in winkeldiefstallen,
fietsendiefstallen en inbraken. Ook daarvoor
hebben we jullie hulp als getuige/melder
hard nodig. Heb je vragen of ideeën, we zijn
bereikbaar via politie.nl.
Met wie in de wijk zou je wel een dagje willen
ruilen en waarom?
Linda roept: “met een Sociaal teamlid uit het
Rode dorp. Zij zijn zo divers bezig, daar wil ik
wel wat meer van weten”. “De Burgemeester,
daar wil ik wel eens mee ruilen”, vertelt Luciël.
“Dan zie je de boel eens van de andere kant;
niet vanuit het strafrecht, maar juist vanuit het
bestuursrecht. Dat lijkt me interessant.” Peter
wil wel een dagje ruilen met de wijkmanager:
“ik vind het verfrissend om vanuit een andere
rol in dezelfde wijk rond te lopen”.

Knutselen met

Mona

Ramona Helder had al een tijdje het idee;
knutselen met Mona. En dan niet zomaar
knutselen, maar speciaal voor volwassenen.
‘Want ja… voor kinderen is er al vaker
knutselen, maar ook volwassenen vinden
dat leuk, hoor’, stelt Ramona.
Ze vroeg daarom een bijdrage uit het
wijkbudget. Daarmee kon ze materialen
aanschaffen en bewoners uitnodigen.
Om de week (in de even weken) is er op
vrijdagochtend de knutselochtend in Villa
Voorstad. Deelnemers hebben al een
dromenvanger gemaakt en bijvoorbeeld
hartjes van wol.

Nadat ze jarenlang met een heel klein budget allerlei leuke activiteiten organiseerden
voor de kinderen van Voorstad oost en de Bekkumer, hebben ze nu weer een kleine
aanvraag gedaan bij WijDeventer.
De Bijdehandjes zijn een aantal moeders, die elkaar vonden toen ze allemaal apart
kinderactiviteiten organiseerden in verschillende buurten van Voorstad. Dat konden ze
natuurlijk blijven doen, maar … samen sta je sterker! Nu organiseren ze als een geoliede
machine activiteiten voor kinderen in Voorstad. In het afgelopen jaar waren dat bijvoorbeeld
de kinderdisco’s in speeltuin De Driehoek. Dat was een mooi succes met een grote groep
kinderen. Nu hebben de dames het leuke idee opgevat om een zeskamp te organiseren voor
kinderen in de wijk. Houd Facebook en de kranten in de gaten.

Carin voor de mobiele keuken

Voor informatie: bellen naar Villa Voorstad,
telefoonnummer 0570 – 866344.

Wat vind je kenmerkend voor deze wijk?
Peter steekt van wal: “Voorstad is een diverse
wijk. De Bleekstraat is echt niet hetzelfde als
Hof van Colmschate en weer heel anders dan
de Sanatoriumdwarsstraat. Je treft allemaal
verschillende bewoners. Dat vind ik leuk”.
“Ik vind de directe communicatie van bewoners
naar elkaar en naar professionals kenmerkend.
Niet zeuren, maar aanpakken is de mentaliteit
hier’, vertelt Luciël. Linda kan dat beamen voor
haar buurten.

De bijdehandjes gaan lekker door!

VOORSTAD OOST

Foto: Lotte Kammelar

BEKKUMER

Doedag Bierstraat
Elke 4e zaterdag van de maand komen ze
bij elkaar, bewoners van de Bierstraat en
omgeving. Op het programma staat het
onderhoud van alle groenperken in de
straat. En de straat wordt schoongemaakt.
Alle rommel wordt opgeruimd en de straat
geveegd. En als er iets kapot is, dan maakt
de ploeg het gewoon. De ochtend wordt
afgesloten met een kop koffie. Ook niet
onbelangrijk, geeft de groep aan. Want
naast al het werk is het ook leuk om elkaar te
ontmoeten. En soms eten ze zelfgemaakte
pizza uit hun eigen pizzaoven in de hapjestuin
aan de Bierstraat.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Inmiddels zijn we alweer volop in het voorjaar beland. De dagen lengen
en daarmee ook de mogelijkheid om in de avonden van alles te doen.
Ook nu gaan er weer veel groepen van start. Maar wat is er ook veel
gebeurd de afgelopen maanden. Zo hebben de bewoners van de
Beestenmarkt hun plannen verder kunnen ontwikkelen. Die gaan ze
binnenkort presenteren in de buurt, dus wees erbij! En dan nog de
glazen wand op de Beestenmarkt, die beplakt is met allemaal mooie
foto’s van de bewoners van Voorstad.
En ook in de Bekkumer zien we dat ze hun plein mooier maken. De
metamorfose zie je verderop in deze krant. Maar pas in het echt zie je
hoe mooi de muur daar is geworden. Het thema van deze krant lijkt wel:
de metamorfose van muren in Voorstad.

Computercursus voor Senioren in Villa Voorstad
Op een mooie zomeravond, bij een barbecue in
de Villatuin raakten Henk en Jelske in gesprek
met elkaar. Zij kennen elkaar via de ‘breiclub’
Voorstad Verbindt. Henk vertelde dat hij
vaak oudere mensen in de buurt helpt met
hun computer en toen verzuchtte hij: “Ik zou
eigenlijk best een computercursus willen geven
maar ik wil dat eigenlijk niet alleen doen. En
ik kan helemaal niet lesgeven, denk ik”. Jelske
keek Henk aan en zei: ”Als jij dat graag wilt, dan
wil ik jou daar graag bij helpen. Ik kan toevallig
wel lesgeven maar weet niet zoveel van
computers af!”
Er werd een plan geschreven, subsidie
aangevraagd en de computercursus werd

Periodieke uitgave
WijDeventer
juni 2017

Merel Arink, wijkmanager
De groep ouderen van de computercursus

gestart. Er waren negen aanmeldingen! Tien
vrijdagavonden zijn de deelnemers bezig om
digitaal vaardiger te worden. Ze zijn gestart op
3 februari.

Voorstad KIDS maken een adelaar
Het project Voorstad KIDS heeft, in
samenwerking met Voorstad Verbindt van Kim
Arntzen en Kunstcircuit een prachtige adelaar
gemaakt van pvc buizen en kartonnen bordjes.
Wekenlang zijn kinderen bezig geweest om de
adelaar met elkaar te bouwen. Op 20 april werd
de adelaar gepresenteerd aan het publiek. Op

Aanleg van de perken bij de ingang van de
Bierstraat

Inmiddels zijn er al heel wat knutselochtenden geweest. Maar je kan nog steeds
gerust aansluiten. Elke keer wordt er iets
nieuws gemaakt. En het is een leuke manier
om je medebewoners te leren kennen.
Vanaf september wordt er weer gestart met
de knutselochtenden. Heb je interesse, meld
je dan aan op de Facebookpagina: Knutselen
met Mona.
De adelaar wordt gepresenteerd op de Beestenmarkt

Maar er zijn ook hele mooie sociale initiatieven. Bewoners die iets doen
voor andere bewoners. Lees maar het voorbeeld van de vrijwilligers
die activiteiten organiseren voor de kinderen in het Rode dorp of de
computercursus voor senioren. Veel leesplezier.

de Beestenmarkt liepen de kinderen, met de
hulp van buurtbewoners (want hij was toch wel
een beetje zwaar), samen trots over het plein.
De vleugels bewogen mooi door de lucht. Het
was bijna of de adelaar zweefde.
Wil je dit nog eens bekijken, ga dan naar:
https://vimeo.com/215202142

RODE DORP / DRIEBERGEN

VOORSTAD CENTRUM
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Speel-o-theek het Speelhoekje;
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De

Kinderactiviteiten voor
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kleintjes en de groteren
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Meldpunt openbare ruimte
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Kindervakantiekamp Rode dorp

Beestenmarkt
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als een
een saaie,
saaie, grijze
grijze vlakte.
vlakte. Er
Er ligt
ligt soms
soms veel
veel rommel
rommel en
en er
er wordt
wordt hard
hard
gereden.
gereden. Het
Het plein
plein mag
mag wel
wel wat
wat gezelliger
gezelliger en
en vraagt
vraagt om
om een
een make-over,
make-over, zodat
zodat het
het plein
plein voor
voor
alle
alle gebruikers
gebruikers aantrekkelijker
aantrekkelijker en
en vriendelijker
vriendelijker wordt.
wordt.
De
De bonte
bonte avond
avond van
van 2016
2016

Een
Een van
van de
de ideeën
ideeën is
is om
om het
het voetbalveldje
voetbalveldje te
te draaien.
draaien. En
En de
de groene
groene bak
bak wordt
wordt aangepakt.
aangepakt.
Kortom,
Kortom, de
de plannen
plannen zijn
zijn gemaakt
gemaakt en
en worden
worden woensdag
woensdag 77 juni
juni gepresenteerd
gepresenteerd aan
aan de
de
omwonenden.
omwonenden. Het
Het zal
zal er
er om
om spannen
spannen of
of uu deze
deze krant
krant voor
voor deze
deze datum
datum in
in de
de bus
bus hebt.
hebt. Is
Is dat
dat
zo,
zo, kom
kom dan
dan gerust
gerust langs
langs op
op woensdag
woensdag 77 juni
juni om
om 20.00
20.00 uur
uur bij
bij Raster,
Raster, Brinkgreverweg
Brinkgreverweg 3.
3. De
De
plannenmakers
plannenmakers zijn
zijn erg
erg benieuwd
benieuwd naar
naar uw
uw reacties
reacties op
op de
de ideeën.
ideeën. En
En heeft
heeft uu nog
nog vragen,
vragen, neem
neem
dan
dan gerust
gerust contact
contact op
op met
met sociaal
sociaal team
team of
of de
de wijkmanager.
wijkmanager.

Jopie bij de
Pinksterkroon

Multiladies
Wie
Wie zijn
zijn wij?
wij? 	Wij
Wij noemen
noemen onszelf
onszelf ‘Multiladies’.
‘Multiladies’. Wij
Wij zijn
zijn Nederlands
Nederlands sprekende
sprekende jonge
jonge
Turkse
Turkse vrouwen.
vrouwen.
Wat
Wat willen
willen wij?	
wij? Wij
Wij willen
willen met
met elkaar
elkaar en
en met
met iedereen
iedereen die
die dat
dat ook
ook wil
wil op
op een
een gezellige
gezellige
manier
manier in
in gesprek.
gesprek. Elke
Elke culturele
culturele achtergrond
achtergrond is
is welkom.
welkom. Wanneer
Wanneer we
we
elkaar
elkaar beter
beter leren
leren kennen
kennen en
en begrijpen
begrijpen wordt
wordt het
het nog
nog gezelliger
gezelliger in
in onze
onze
buurt.
buurt.
Wat
Wat doen
doen wij?	
wij? Elke
Elke woensdagochtend
woensdagochtend drinken
drinken we
we koffie
koﬃe en
en thee
thee en
en maken
maken we
we allerlei
allerlei
leuke
leuke dingen.
dingen. Terwijl
Terwijl we
we gezellig
gezellig bezig
bezig zijn
zijn praten
praten we
we over
over van
van alles.
alles. Dat
Dat
kan
kan gaan
gaan over
over eten
eten koken,
koken, onze
onze kinderen,
kinderen, aanbiedingen
aanbiedingen die
die we
we tegen
tegen zijn
zijn
gekomen
gekomen of
of nou
nou ja
ja van
van alles
alles (maar
(maar niet
niet over
over politiek).
politiek).
Wanneer?	
Elke
Wanneer?
Elke woensdagochtend
woensdagochtend van
van 99 tot
tot 11
11 uur
uur (niet
(niet in
in de
de schoolvakanties).
schoolvakanties).
Waar?
In
Waar?
In het
het Enkhuis
Enkhuis aan
aan de
de Werkluststraat
Werkluststraat 10.
10.
Uitnodiging:	
Kom
Uitnodiging:
Kom een
een keer
keer meedoen!
meedoen! Schuif
Schuif aan,
aan, drink
drink een
een kop
kop koffie
koﬃe of
of thee.
thee. Gewoon
Gewoon
uit
uit nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid en
en geen
geen verplichtingen.
verplichtingen.

Elk
Elk jaar
jaar organiseren
organiseren ze
ze ‘m
‘m weer….
weer…. het
het kindervakantiekindervakantiekamp
kamp Rode
Rode dorp.
dorp. Vrijwilligers
Vrijwilligers uit
uit de
de wijk
wijk organiseren
organiseren een
een kamp
kamp
voor
voor alle
alle kinderen
kinderen uit
uit het
het Rode
Rode dorp
dorp en
en daarbuiten,
daarbuiten, die
die niet
niet
op
op vakantie
vakantie gaan.
gaan. Dit
Dit jaar
jaar gaan
gaan er
er wel
wel 50
50 kinderen
kinderen mee.
mee. Er
Er was
was
zoveel
zoveel belangstelling
belangstelling dat
dat de
de groep
groep opnieuw
opnieuw groeit.
groeit. Er
Er worden
worden
weer
weer de
de hele
hele week
week leuke
leuke activiteiten
activiteiten georganiseerd
georganiseerd en
en de
de week
week
sluit,
sluit, net
net als
als andere
andere jaren,
jaren, af
af met
met een
een bonte
bonte avond.
avond.

Nieuwe jongerenwerker in Voorstad
Mijn
Mijn naam
naam is
is Joram
Joram Westerink,
Westerink,
30
30 jaar
jaar en
en trotse
trotse vader
vader van
van een
een
lieve
lieve dochter.
dochter. Sinds
Sinds 2013
2013 ben
ben
ik
ik jongerenwerker
jongerenwerker van
van Raster
Raster
en
en per
per 2016
2016 in
in Voorstad.
Voorstad.
De
De uitdaging
uitdaging voor
voor mij
mij zit
zit
hem
hem in
in de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van
jongeren,
jongeren, ze
ze kansen
kansen bieden,
bieden,
uitdagen,
uitdagen, uit
uit hun
hun soms
soms
negatieve
negatieve spiraal
spiraal halen
halen en
en
talenten
talenten ontwikkelen.
ontwikkelen. Hierin
Hierin
speel
speel ik
ik als
als jongerenwerker
jongerenwerker
een
een rol,
rol, maar
maar ook
ook de
de inwoners
inwoners
van
van Voorstad.
Voorstad. Het
Het mooie
mooie aan
aan
Voorstad
Voorstad vind
vind ik
ik dat
dat bewoners
bewoners
zo
zo betrokken
betrokken zijn
zijn met
met elkaar.
elkaar.

Er
Er komen
komen veel
veel initiatieven
initiatieven uit
uit
de
de wijk
wijk waar
waar jongeren
jongeren wat
wat aan
aan
hebben.
hebben.
We
We gaan
gaan richting
richting de
de zomer
zomer en
en
ik
ik zal
zal dus
dus ook
ook vaak
vaak op
op straat
straat
te
te vinden
vinden zijn.
zijn. Van
Van daaruit
daaruit
hoop
hoop ik
ik jongeren
jongeren te
te kunnen
kunnen
ondersteunen
ondersteunen met
met datgene
datgene
wat
wat ze
ze nodig
nodig hebben
hebben of
of
leuk
leuk vinden.
vinden. Werk
Werk vinden
vinden is,
is,
zeker
zeker met
met de
de aankomende
aankomende
vakantieperiodes,
vakantieperiodes, erg
erg
belangrijk
belangrijk voor
voor jongeren.
jongeren.
Samen
Samen met
met bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
Deventer
Deventer Werktalent
Werktalent en
en
lokale
lokale bedrijven
bedrijven proberen
proberen

Joram
Joram op
op het
het Werklustplein
Werklustplein
we
we jongeren
jongeren hierbij
hierbij te
te
ondersteunen.
ondersteunen. Verder
Verder ga
ga
ik
ik veel
veel met
met sport
sport doen,
doen,
sport
sport verbindt
verbindt en
en is
is een
een
perfecte
perfecte uitlaatklep.
uitlaatklep. Ik
Ik kijk
kijk
erg
erg uit
uit naar
naar de
de zomer
zomer en
en de
de
ontwikkelingen
ontwikkelingen in
in de
de buurt.
buurt.

Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het niet?
Of is uw omgeving vervuild met graﬃti? U kunt het melden aan het Meldpunt
Openbare Ruimte van de gemeente en zo helpen Deventer schoon, heel en
veilig te houden. Dat kan via website www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.

App

Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U
downloadt deze gratis op uw smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple).
Zoek op ‘Gemeente Deventer’. De app met het blauwe logo is de oﬃciële app van de gemeente.

Wijkmanager
Merel Arink
06 51584631
m.arink@deventer.nl
Wijkagent Voorstad-Oost
en de Bekkumer
Peter Rutgers
0800 8844
Wijkwethouder
Frits Rorink
693209

Kinderwerker
Loes Groot Lipman
06 30888518
l.grootlipman@rastergroep.nl

Wijkagent Rode Dorp, Driebergen,
Oudegoedstraat e.o.
Linda Alberts, 0900 8844
linda.alberts@politie.nl
Spreekuur: dinsdag van 10 tot 11 uur
in het Enkhuis

Kinderwerker
Jaidi Muskee
06-53584978
j.muskee@rastergroep.nl
Wijkagent Voorstad-Centrum
Luciël Scholten
0900 8844
luciel.scholten@politie.nl
Jongerenwerker
@wa_deventer
Joram Westerink
06-81808977,
j.westerink@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Daniël Ruiter
14 0570
Sociaal team Voorstad
d.ruiter@deventer.nl
14 0570
voorstad@socialeteamsdeventer.nl

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

VOORSTAD

Tekst Merel Arink e.a. | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Xerox QSP Deventer | Oplage 5.000

