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Wijkcentrum5hoek opent zijn deuren! Lees het artikel
op pagina 2.

Eerste 5Hoekloop smaakt naar meer!

Mooi weer, 250 kinderen voor de kidsrun, 500 deelnemers aan de vijf kilometer, veel publiciteit en het startschot van
wethouder Jan Jaap Kolkman: de eerste 5Hoekloop is een groot succes.
Tonnie de Winter is fervent hardloper in
de Vijfhoek. Toen hem bij een standje van
WijDeventer werd gevraagd of hij een leuk
idee had voor de wijk hoefde hij niet lang na
te denken en vulde “een hardloopwedstrijd in
de Vijfhoek” in op het formulier. Dat heeft hij
geweten! ‘Ik had niet het idee dat ik het dan
ook zelf moest organiseren’, lacht hij. ‘Maar
dat bleek wel degelijk de bedoeling. Ik kreeg
een poster thuisgestuurd met de vraag of ik
het idee wilde presenteren op een keuzeavond.
Dat heb ik gedaan en toen zat ik eraan vast!’

Zondag 22 juni
Hij zoekt en vindt vier andere wijkbewoners om zijn idee realiteit te laten worden en
langzamerhand krijgt het evenement meer
vorm. De datum wordt vastgesteld op zondag
22 juni. Er komt een vijf kilometer wedstrijd
voor volwassenen en een Kidsrun van een
kilometer. Start- en eindpunt op de Ulebelt.
Tonnie: ‘Ik dacht: als er eens 100 mensen
meedoen en misschien een heleboel kinderen,
dan ben ik al blij. Maar het liep meteen storm

en uiteindelijk moesten we de inschrijvingen
stoppen bij 500 volwassenen. Toen zaten
we echt vol!’

Hobbels
Er zijn nog wel een paar hobbels in de
aanloop naar 22 juni. Zo blijkt het lastig om
een vergunning te krijgen. Gelukkig springt
WijDeventer bij, via het wijkteam lukt het
wel om de vergunning op tijd te krijgen.
Bovendien zorgt WijDeventer ervoor dat
wethouder Jan Jaap Kolkman het startschot
komt geven.

Tevreden
De kinderen lopen een veilige route over de
Ulebelt, de volwassenen gaan echt de wijk
in. De gemeente plaatst borden om aan te
geven dat er mogelijk enige overlast zal zijn
van “overstekende” hardlopers. ‘Je kon er niet
meer om heen toen die borden er stonden’,
constateert Tonnie. ‘Toen werd het wel
heel echt!’
Hij kijkt heel tevreden terug op het evenement. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar
dat is niet zo gek. En er waren ook wel een
paar spannende momenten. ‘Tien minuten
voor de start van de Kidsrun bleek een hek
dicht te zitten waar al die kinderen doorheen
moesten. Gelukkig was een medewerker
van De Ulebelt heel snel ter plaatse met een
sleutel en was het hek op tijd open. Bij de vijf
kilometer was een aantal linten weggehaald.
Alle parcourswachten stonden keurig op hun
plek, zodat niemand de verkeerde kant is
opgelopen. Want dat is toch wel je grootste
nachtmerrie!’

Traditie?
Deze eerste editie smaakt naar meer. De
conclusie van veel deelnemers is dat het best
een traditie mag worden. Ook Tonnie en zijn
andere vrijwilligers willen wel een vervolg.
Tonnie: ‘Er ligt nu een draaiboek; dus zou het
volgend jaar minder werk moeten zijn. Er zijn
ook al mensen die zich aangemeld hebben om
mee te helpen. Want er zijn veel mensen nodig. En zonder WijDeventer en vooral zonder
de Ulebelt en alle vrijwilligers was het
nooit gelukt!’

Wijkteamlid: een leuke vrijwilligersklus

Jongerenwijkteam Colmschate: ook actief voor kinderen en ouderen

De een zat al eens in een taakgroep en werd daarom gevraagd het wijkteam te
komen versterken, de ander werd gevraagd nadat hij zich een paar keer had
laten zien bij een plek in de wijk waar veel jongeren komen. Thomas Huizinga
en Berdie Klein Geltink zijn inmiddels respectievelijk een en twee jaar lid van het
Wijkteam Colmschate Noord/De Vijfhoek.

WijDeventer werkt! Ook voor jongeren. 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.

Thomas woont in Het Oostrik en groeide op
in Groot Douwel. ‘Ik ging wel eens kijken bij
de “hangplek” op het Indianendorp’, lacht hij.
‘Daar woon ik vlak bij. Ik hoorde altijd veel
gemopper over overlast, maar ik had er zelf
nooit last van. Wilde wel een beetje opkomen
voor de jeugd, die moeten toch ook ergens
naar toe! Ik vind het leuk om nu ook in het
wijkteam actief te zijn.’ Daarbij wil hij wel
een kritische noot plaatsen: ‘Er gaat veel geld
om bij WijDeventer. Soms denk ik wel eens:
kan dat niet een beetje minder? We beslissen
over grote bedragen. Aan de andere kant: we
doen ook wel heel mooie dingen. Kijk bijvoorbeeld naar het Middenterrein van het Oostrik,
het is wel heel mooi dat dat zo is opgeknapt
met geld van WijDeventer!’

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!’

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

Start

Zomeractiviteiten

‘Van WijDeventer hebben we een startsubsidie gekregen en de gemeente komt ons een
aantal jaren tegemoet in de huurprijs’, legt
Pieter uit. ‘Maar het is wel degelijk de bedoeling dat het centrum zich uiteindelijk zelf kan
bedruipen en een marktconforme huurprijs
gaat betalen. Nu kunnen we een paar jaar aan
de slag om te zien of er echt behoefte is aan
een centrum als dit. Komen er de komende
tijd geen mensen, dan is er ook geen behoefte
aan het centrum en hoeft er verder geen geld
en energie in gestopt te worden. Maar ik ben
ervan overtuigd dat het gaat lopen!’

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

Ook hier blijkt dat jongeren oog hebben voor
de ouderen in de wijk. Een groepje gaat een
verwendag voor ouderen organiseren, een andere groep organiseert ‘Box Ouwe’; mensen die
de oorlog hebben meegemaakt gaan jongeren
vertellen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en
dat we daar zelf aan moeten werken.

Taakgroepen
Berdie was een paar jaar geleden betrokken
bij de taakgroep Social Sofa. ‘Ja, die sofa staat
er nog steeds, en er wordt heel veel gebruik
van gemaakt’, lacht ze. ‘Die sofa heeft in ons
buurtje echt meer betrokkenheid gebracht,
mensen kennen elkaar en we doen ook nog

steeds veel dingen samen.’ Ze vindt het
leuk om deel uit te maken van het wijkteam.
‘Samen leuke dingen doen voor de wijk, daar
houd ik van. Het wijkteam is voor mij nog
steeds een beetje zoeken, toen ik kwam waren
er net veel projecten afgesloten. Nu gaan
nieuwe taakgroepen draaien, ik hoop dan wel
te kunnen aanhaken om mensen wat op weg
te helpen.’

Sociaal
WijDeventer is al een aantal jaren bezig om
de omslag te maken naar meer sociale initiatieven. ‘Dat is een positieve ontwikkeling’,
vindt Thomas. ‘Dat we er als wijkteam een
bijdrage aan leveren dat mensen meedoen in
de wijk, dat is mooi.’ Voor Berdie is het ook
belangrijk dat je in het wijkteam meer begrip
krijgt voor de gemeente. ‘Je hoort wat er
speelt, wat de overwegingen zijn om bepaalde
besluiten te nemen, welke dingen veroorzaakt
worden door de bezuinigingen. Dat leidt
zeker tot meer begrip. Wat ik ook erg leuk
vind zijn de goede discussies die we voeren in
het wijkteam!’

Het stichtingsbestuur Pieter, Inge en Astrid

Wijkcentrum in de Vijfhoek
Het is een van de grootste woonwijken van Deventer: De Vijfhoek. Er wonen
veel tweeverdieners en relatief veel jonge gezinnen. Scholen zijn er volop en
Winkelcentrum De Vijfhoek biedt voldoende mogelijkheden voor de dagelijkse
boodschappen. Maar een plek waar bewoners of kleinschalige groepen bij
elkaar kunnen komen, is er niet.
Toen de Vijfhoek net in aanbouw was, zo’n
ruime vijftien jaar geleden, was daar De
Lantaarn, op het Andriessenplein. Bedoeld
als Activiteitencentrum. Op een of andere
manier is dat niet van de grond gekomen
en is het gebouw voor andere doeleinden
gebruikt. Met de nieuwbouw van een school
in het Fetlaer, verhuist ook een deel van de
Kinderopvang en komt er ruimte vrij. Reden
voor een aantal partijen om eens te kijken of
dat deel van het gebouw gezamenlijk rendabel
gemaakt kan worden.

Opening Wijkcentrum5hoek

Wijkteamleden in actie

GEZOCHT WIJKTEAMLEDEN
Het Wijkteam van Colmschate Noord/De Vijfhoek 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 Johannes Vermeulen. Contactgegevens staan
op de achterzijde.

Ideeën van en voor mensen met
een beperking
In de Vijfhoek wonen relatief veel mensen met een (verstandelijke) beperking.
De Vijfhoek is immers gebouwd in de tijd dat mensen met beperkingen voor het
eerst in de ‘gewone’ wijken kwamen wonen. Het is mooi om te zien dat ook deze
bewoners ideeën aandragen om de wijk leefbaarder te maken.
Bewoners van het Siënnahofje dienen maar liefst zes ideeën in. Een daarvan is een hardloopactiviteit. De indiener wordt op haar wenken bediend met de 5Hoekloop! Een aantal ideeën
wordt ondergebracht bij bestaande activiteiten. Een heel goed idee is om op de Lelylaan met
een bord te waarschuwen voor overstekende eenden. Het wachten is op een mooi ontwerp dat
de bewoners gaan maken. Daarna zorgt WijDeventer dat het bord er komt.
Ook een leuk idee? Meld dat vooral bij WijDeventer!

Het is zover! Op 23 augustus opende het
Wijkcentrum5hoek zijn deuren! Een feestelijke opening door burgemeester Andries
Heidema. Eén van de initiatiefnemers en
wijkbewoner Pieter Brink: Wij denken dat
heel veel mensen wel iets willen doen in de
wijk, maar omdat er geen ruimte is, komt
het niet van de grond. Nu er ruimte is op het
Andriessenplein is dat het juiste moment om
daar gebruik van te maken!’
Het wijkcentrum wordt een ontmoetingscentrum voor de buurt, met een ‘woonkamerfunctie’ waar iedereen onder het genot van een
kopje koffie of een ander drankje, zijn of haar
medebewoners kan ontmoeten. Het centrum
wordt gedragen door bewoners, die moeten
de activiteiten ondersteunen. ‘Wij zijn geen
activiteitencommissie’, benadrukt Pieter, ‘wij
hebben de uitdaging opgepakt om de start
mogelijk te maken, maar Wijkcentrum5hoek
wordt echt van de bewoners.’

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 beoordeeld door de aanwezigen (functionarissen,
wijkteamleden, jongeren en buurtbewoners) en
het Cruyffcourt heeft de publieksprijs gewonnen. Dat is 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 draagvlag voor is.

In het centrum moet ook samenwerking ontstaan met andere partijen uit de buurt en in
de stad. Zo denkt Cambio na om het centrum
te gebruiken als uitvalsbasis voor de wijkploeg en wordt samenwerking gezocht met
Raster om bijvoorbeeld voor jongeren een
plek te realiseren.

Iedereen die activiteiten wil aanbieden in de
Vijfhoek, van blokfluitles tot leesclub, van klaverjassen tot samen zingen, en van 3Dkaarten
maken tot vergaderen, kan contact opnemen
met het Wijkcentrum.
Meer info is te vinden op
www.wijkcentrum5hoek.nl of op
www.facebook.com/wijkcentrum5hoek

WijDeventer: eerste resultaten
WijDeventer, het vervolg op de
succesvolle Deventer Wijkaanpak. De
eerste resultaten van de doorontwikkeling
tot WijDeventer zijn gebundeld in
het boekwerk ‘WijDeventer, eerste
resultaten’.
Wilt u het boek graag inzien? Op de
website www.wijdeventer.nl
(onder het kopje Informatie) kunt u het
downloaden.

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

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.

Inventarisatie en onderzoek

Voorjaarschoonmaak rondom het
Theo Boschplein
Zwerfafval: we ergeren ons er allemaal aan. Om je eigen buurt schoon en
opgeruimd te houden, hoef je niet te wachten tot iemand dat voor je komt doen.
Met andere woorden: je hoeft niet te wachten tot er professionele schoonmakers
komen om de straat schoon te maken. Bewoners van Theo Boschplein, Karel
Mullerweg, Postmastraat en De Wijsstraat gaan samen aan de slag met een
schoonmaakactie in de buurt.
Tijdens de Landelijke Opschoondag op 29
maart steken de bewoners de handen uit de
mouwen. De actie is officieel gepland vanaf
13.00 uur, maar al om tien uur ’s morgens zijn
de eerste bewoners actief. ‘We hebben nog
een feestje’, lacht een van de bewoners. ‘Dus
we moeten vroeg weg en zijn er vanmiddag
niet. Maar we willen wel graag een bijdrage
leveren!’

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

bladhandjes enz.) en voor het afvoeren van het
afval. De bewoners ervaren ook overlast van
de acaciapeulen en het nog liggende blad. Dat
kan voor deze keer allemaal in een grote bladkorf worden gedaan, die de maandag erop
wordt leeggehaald door Het Groenbedrijf.

Jong en oud helpen mee

Ook jonge asielzoekers die aan het plein wonen doen mee met de actie. Het is goed voor
de saamhorigheid in de buurt dat ook zij bij
een bewonersactie worden betrokken.

Om 13.00 uur is het gezellig druk bij de tent
van de Deventer Schoon Familie die de actie
ondersteunt. Jong en oud gaan voortvarend
aan de slag om zwerfafval in de buurt op te
ruimen. De Deventer Schoon Familie zorgt
voor de opruimmaterialen (grijpers, ringen,

Wilt u ook samen met uw buren een schoonmaakactie organiseren? De Deventer Schoon
Familie kan u hierbij ondersteunen. Neem
contact op met Bram Damen of Peter Brendel
van Cambio (0570 622210).

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!’

DUO-fiets: fietsplezier voor twee

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.’

Samenwerking

Welkom!

‘Een schouderklopje, dat is leuk!’

Fietst u ook eens mee op de duofiets?

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. Daar
komt nog heel wat bij kijken. ‘Je moet een
soort duofiets-rijbewijs halen, dus zullen we
trainingen moeten organiseren’, aldus Maddi.
De verzekering moet goed op orde zijn en
het mooiste is als er een centraal systeem
komt waar iedereen bij kan om een fiets te
reserveren. Er is nog flink wat werk aan de
winkel dus!’

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,
email m.de.munnik@home.nl.

Nieuwe wijkwethouder:
Liesbeth Grijsen
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 vindt, 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. En natuurlijk is het samenbindend vermogen van WijDeventer van
groot belang: bewoners doen dingen samen
en met hetzelfde doel: een betere buurt om in
te wonen.’

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 en
buurten in de gemeente. Ze bezoeken wijkteamvergaderingen en zijn aanspreekpunt
voor bewoners uit de wijken. Liesbeth is

Vijfhoek: de nieuwe stad
Groeten uit Deventer
Veel mensen denken aan Deventer als de pittoreske, historische en
schilderachtige stad aan de IJssel. Landelijk bekend van Dickens festival,
Deventer op Stelten, het Tuinfeest en de Boekenmarkt.
Om dit stereotype beeld van een middeleeuwse stad aan de rivier te
doorbreken zijn Anna Maandag, Wanda Schaap, Jet Rotmans, Margreet
Hajee en Harry Schömaker Deventer (Vereniging Beeldende Kunstenaars)
gaan zoeken in de nieuwe wijken en vooral in De Vijfhoek. Want er
is natuurlijk veel meer Deventer dan de bekende Brink, de Waag, de
Lebuïnustoren en het Bergkwartier.
Hoe leven en wonen Deventenaren in
de nieuwe wijken en hoe ervaren ze het
bestaan daar. Hoe zijn ze daar terecht
gekomen, wat is hun binding met de oude
stad. Zien ze zich als Deventenaren of
is de stad voor hun ook een ‘toeristische
attractie’. Met medewerking van bewoners
is in beeld, geluid, tekst en video een
impressie gegeven van de wijk. Wat is de
indruk van een buitenstaander? Ontstaan

uit observaties, gesprekken met bewoners
en observaties ter plekke. Is de Vijfhoek
nou een typische Vinexwijk?
Benieuwd naar het resultaat van ‘Groeten
uit Deventer / de nieuwe stad’?
Kom dan van 2 oktober tot en met 19
oktober 2014 kijken naar het resultaat in
architectuurcentrum Het Rondeel.

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!’

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

Geslaagd zomerkamp voor kinderen uit groep 7&8 uit Colmschate.
Georganiseerd door The Mall en de protestantse gemeente Colmschate en mede
mogelijk gemaakt door subsidie van WijDeventer.
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