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Nieuwe wijkwethouder
Frits Rorink
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft Deventer op één
na allemaal nieuwe wethouders.
Frits Rorink is wijkwethouder voor Voorstad. De wijk Voorstad bestaat
uit Driebergen, Rode Dorp, Oudegoedstraat
e.o., Voorstad Centrum, Voorstad Oost en
Bekkumer. Als het nodig is helpt hij bewoners
die vastlopen in hun contact met de gemeente
of andere organisaties en stimuleert hij projecten. Rorink komt uit Oldenzaal en hoefde niet
lang na te denken toen het CDA hem vroeg
wethouder in Deventer te worden: “Het is een
stad waar veel gebeurt en dat spreekt me aan.
Ik kende de gemeente vooral als bezoeker. Ik
fiets veel lange afstanden en reed regelmatig
door Deventer. En als voetballiefhebber kwam
ik met hoofdklasser Quick20 Oldenzaal naar
Colmschate of Koninklijke UD.”
Rorink wil de stad ‘proeven’ en ging daarom
direct in Deventer wonen. De eerste maanden
stond hij met zijn caravan op een camping in
Bathmen en nu is hij op zoek naar een
huurhuis. Hij zou graag in Voorstad of
Zandweerd willen wonen. Rorink heeft al veel
contacten gelegd: “Ik vind de mensen hier erg
open en vriendelijk. De mentaliteit is vooral ‘doe
maar gewoon’ en dat spreekt me als Tukker
erg aan.” De kans om Rorink tegen te komen is
groot: “Ik fiets veel door de stad, dus ik ben makkelijk aanspreekbaar. En ik probeer zo veel mogelijk bij activiteiten en discussieavonden te zijn.
Daar ga ik in gesprek met bewoners om te horen
hoe mensen over hun buurt en allerlei ontwikkelingen denken. Als het respectvol gaat, wil ik af
en toe ook best de kop van jut zijn, ook dat hoort
bij mijn baan.” Kortom: Rorink heeft er zin in!

Er is hard gewerkt voordat het terrein uitgegeven kon
worden als moestuintjes. Lees het artikel op pagina 2.

250 broodjes smeren
Ga er maar aanstaan: broodjes, beleg en drinken regelen voor 150 mensen. In de Bekkumer draaien ze hun hand er niet
voor om. De wijkraad wilde de bewoners extra betrekken bij het clubgebouw en de activiteiten en bedacht dat een
zondagse brunch daar een mooie manier voor was. Het bleek een schot in de roos!
Een groepje actieve bewoners maakte er
een echt feestje van. De een kocht witte en
bruine bolletjes, beschuit, koek en crackers.
Een ander nam drinken zoals melk, karnemelk en chocolademelk mee. Iemand plukte
wilde bloemen waarmee de tafels werden
opgefleurd en er was zelfs bramenjam uit
eigen tuin. Kinderen vermaakten zich op een
springkussen en kwamen aan tafel als ze trek
hadden. Helemaal passend bij de sfeer speelde
speelman Riemer van der Meulen accordeon,
vertelde verhalen en zong verzoeknummers.
Er hing een spaarpot aan de boom voor de
eigen bijdrage van een euro.
Op 7 panelen werden bewoners uitgenodigd
om te kijken, lezen en opschrijven wat ze
belangrijk vinden voor de wijk. Er was een
paneel met oude foto’s en krantenartikelen.
Op een ander paneel hadden kinderen hun
favoriete plek in de wijk benoemd. Op weer
een ander paneel kon je tips en complimenten
aan de wijkraad geven. En tenslotte was er
ook een bord waarop je vraag en aanbod kwijt
kon. Zo is er een bewoner die vraagt om hulp
in de tuin. En biedt een bewoonster aan om
theaterles te geven.
Kortom: er was een echt Bekkumer sfeertje:
het wijkje dat wat verstopt ligt achter de
Henry Dunantlaan, en een beetje voelt als een
dorp. Met een jaarlijks volleybaltoernooi, een
volle zaal bij een toneelvoorstelling en allerlei
activiteiten in het wijkgebouw. De bezoekers
aan de wijkbrunch waren duidelijk: ‘moeten
we vaker doen!’.
Meer informatie: Bep van Gelder,
bepvangelder@home.nl

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.

Bewoners zijn overal in Voorstad actief
Het wijkteam gaat regelmatig de wijk
in om te kijken welke activiteiten bewoners uitvoeren en welke plannen er
zijn. Net voor de vakantie fietsten ze
door Voorstad, in gezelschap van een
aantal (nieuwe) wijkcontactraadsleden,
wijkmanager Merel Arink en opbouwwerker Valentijn van Leersum.
In het afgelopen jaar zijn er veel initiatieven
door bewoners opgepakt en uitgevoerd. Bijna
40 projecten startten bij de nieuwe ronde
WijDeventer. Er is dus veel te zien en dus gaat
het in een straf tempo door de wijk. De eerste
stop is bij de Veenweg. Bewoners baalden dat
de groenstrook achter hun huis vooral een
poepplek voor honden was met rommelig
groen. Ze plaatsten verboden-voor-hondenbordjes, snoeiden de heggen en ruimden de
rommel op. Nu kunnen de kinderen er leuk
spelen.
De tocht gaat verder naar het Hof van
Colmschate. Daar wachten 3 bewoners het
fietsgezelschap op. Vol trots vertellen zij
over de hanging baskets (zie ook ‘Fleurig
groen in Voorstad Oost’). Bij het nieuwe
gebouw van wijk- en speeltuinvereniging De
Driehoek hangt de vlag uit. De mast is door
WijDeventer gesponsord, net als het kunstgrasveld. Binnenkort krijgt de speeltuin ook
een beamer, om de activiteiten van de vele

groepen te ondersteunen die het gebouw
gebruiken. Wat verderop staat de groep stil
bij de voormalige pastorie van de Herberg
van Ars. Het is een plek waar veel gebeurt.
Zo is er achter het gebouw een moestuin, kan
iedereen op vrijdagavond aanschuiven bij de
buurteettafel en is er elke woensdag een gezellige koffie-inloop. WijDeventer ondersteunt
de meidengroep die twee bewoners hier op
woensdagmiddag houden.
Er gebeurt veel met groen in Voorstad, merken de wijkteamleden. Op de Beestenmarkt
en bij het Tuinstraatje hebben de bewoners
bloembakken naast hun deur geplaatst. Die
zien er niet alleen goed uit, maar voorkomen
ook dat scooters of auto’s rakelings langs
de deuren rijden. Bij het Tuinstraatje hebben bewoners bovendien hekjes bij de ingang
van een steeg geplaatst. Scooters moeten nu
zo veel afremmen, dat ze liever een andere
route kiezen. Samen met woonbedrijf Ieder1
knappen bewoners de steeg nog verder op.
Het parkje bij het Etty Hillesumplein is door
een wat andere indeling veiliger en gezelliger
geworden. Ook in het Rode Dorp kunnen de
kinderen dankzij de inzet van bewoners veel
leuker spelen.

En deze taakgroepen hebben hun plan al uitgevoerd:

Een groep meiden is enthousiast bezig
met ‘levend ganzenbord’. De A4-tjes
met de nummers van het spelbord liggen op een lange rij door de Herberg
van Ars. Ria en Djana bekijken het met
veel plezier. Deze buurvrouwen uit de
Hof van Colmschate begonnen vorig
jaar met de wekelijkse activiteiten. “De
meiden vinden het wel eens moeilijk
om zichzelf te vermaken en hebben het
hier naar hun zin.”
Bewoners van de 1e Pauwenlandstraat bedachten
met elkaar een plan om de weg voor hun huizen
veiliger en mooier te maken. De bloembakken
zorgen niet alleen voor een fraaier gezicht, maar
ook dat het veiliger spelen is voor de kinderen.

Bewoners aan de Veenweg waren de hondenpoep op het veldje aan de Veenweg zat. Met
elkaar knapten ze de strook op en plaatsten
bordjes met een hondenpoepverbod.

Groepsfoto van de woensdagmiddag (tiener)
instuif gecombineerd met de knutselgroep in het
Enkhuis (Rode Dorp).

In Voorstad Oost hebben bewoners een seizoen kunnen meedoen aan yogalessen bij
wijk- en speeltuinvereniging De Driehoek.
Buurtbewoonster Gerda Geensen gaf de
yogalessen.

De boomspiegels aan de Hoge Hondstraat ondergingen een metamorfose nadat de bewoners
er met elkaar mee aan de slag gingen.

Het jaarlijkse kindervakantiekamp voor het Rode
Dorp was ook dit jaar weer een groot succes.

Jongerenwerker
Anouschka Tanoewihardjo spreekt veel
jongeren op straat. Zij gaven aan dat ze graag
een keer een gezamenlijke activiteit wilden
doen.
Een van de meiden, Kimberley: “We zijn
begonnen met een filmavond. Dat was niet zo
leuk, omdat de leeftijdsverschillen in de groep
groot waren. Daarom zijn we doorgegaan
met jongeren ouder dan 14. We bedachten
samen dat een kookworkshop ons wel leuk
leek. We koken nu elke woensdag en eten
samen. Via een groepsapp maken we afspraken. De groepsbeheerder vraagt wie er komen
eten en de kokers zien elkaar bij de Plus voor
de boodschappen. We eten meestal pasta of
lasagne. In het begin kon niet iedereen even
goed koken, maar we helpen elkaar en nu gaat

Een vlaggenmast op het blikveld bij De
Driehoek; nu kan bij verschillende gelegenheden een vlag worden gehesen.

Met elkaar hebben bewoners het Kolkplein
opgeknapt, de muur opgefleurd en de speeltoestellen geschilderd. Het groen wordt binnenkort
aangepakt.

Meidenhuiskamer bij Het Mozaïek
Een groep meiden uit Voorstad (uit de hoogste
klassen van de basisschool) heeft een gezellige
eigen plek gemaakt bij basisschool Het Mozaïek
aan de Smyrnastraat. Daarvoor is een deel van
het overblijflokaal voor ze afgeschermd. Met
eenvoudige spullen die ze zelf bij elkaar mochten
shoppen, hebben ze een ruimte gemaakt waar ze
zich thuis voelen. Op donderdag komen ze hier
na school bij elkaar. Ze beginnen de middag met
ranja en een koekje. En dat maakt het huiselijke
sfeertje compleet.
Jongerenwerker Loes Groot Lipman begeleidt
de groep: “We nemen altijd eerst de week
door. Soms zijn er hele spannende dingen
gebeurd, zoals een schoolreisje. Daarna kunnen de meiden allerlei dingen doen, zoals
nagels lakken, een spelletje spelen op de
computer, iets actiefs doen in de gymzaal of

Loom-armbandjes maken. We hebben ook wel
eens gasten. Met iemand van Tactus hebben
we bijvoorbeeld scrubzout gemaakt en tussendoor over verslaving gepraat. Misschien
gaan we dat nog wel eens herhalen tijdens
een moeder/dochter verwendag. Het is voor
de meiden een vertrouwde omgeving en
daardoor bespreken ze ook wel persoonlijke
dingen met me. Het is belangrijk dat daarvoor
de ruimte is.”
De meiden uit groep 5 t/m 8 komen op
dinsdag van 3 tot 5 uur naar het Mozaïek.
Daarnaast is er sinds mei een groep voor
oud-leerlingen van de school. Deze 12+ groep
komt op donderdagavond van 5 tot 7 bij elkaar.
Meer informatie: Loes Groot Lipman,
l.grootlipman@rastergroep.nl

Jaarlijks organiseren vrijwilligers activiteiten voor
kinderen tijdens de zomervakantie bij speeltuin
Kindervreugd in Voorstad Centrum

Fleurig groen in Voorstad Oost
Als je door Voorstad Oost loopt, valt
op dat aan veel lantaarnpalen fleurige
bloembakken hangen. Bewoonster Kitty
Winkelman is er erg trots op. Drie jaar
geleden begon ze met enkele hanging
baskets en nu hangen er 40. Kitty vormt
samen met bewoners Harm Geensen en
Peter Hulleman een taakgroep. Wijkhovenier Frank Beijer adviseert over
geschikte planten en helpt bij het ophangen van de bakken in het voorjaar
en het weghalen in het najaar.

Bewoner Gerco licht op het Etty Hillesumplein de gewijzigde indeling van
het parkje toe.

het prima.” De jongeren wilden ook iets voor en
met ouderen doen en contact maken. Daarom
hebben ze al een paar keer voor volwassenen
gekookt: “We hebben mensen persoonlijk uitgenodigd en in de wijk geflyerd. De eerste keren
kwamen er 7 tot 10 ouderen. We gaan er mee
verder en hopen dat het nog wat drukker wordt.
Tijdens deze avonden kookt onze hele groep:
een deel maakt het voorgerecht en anderen het
hoofdgerecht en het toetje. We vinden het erg
gezellig en merken dat we nu ook makkelijker
met volwassenen in contact komen.”

De club is elke woensdagmiddag van 14 tot
16 uur in de Herberg van Ars, Rielerweg 71.
Kom gerust langs!

De kinderclub in de Herberg van Ars

Een aantal vrouwen in Driebergen wilden graag
ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor
vrouwen uit de buurt om elkaar te inspireren.
Inmiddels zijn er al drie bijeenkomsten geweest.

Het ruikt heerlijk naar wraps in het
gebouw van Almira aan de
Smyrnastraat. Een groep jongeren is
klaar met koken en schept net op. De
groep is in november 2013 gestart.

Daar zijn de meiden het helemaal mee eens:
“We doen hier van alles zoals knutselen, een
modeshow met zelfgemaakte kleding houden
en spelen. Als het goed weer is gaan we ook
naar buiten. Bijvoorbeeld naar het feest dat op
de Beestenmarkt werd georganiseerd of naar
de speeltuin.”

In het Tuinstraatje werd vaak hard gereden.
Bovendien is er geen stoep voor de huizen. Dit
bracht de bewoners op het idee om de veiligheid
te verbeteren met bloembakken voor de huizen.

En zo passeert het wijkteam een flink aantal
plekken waar bewoners actief zijn. Het zijn
resultaten om trots op te zijn!

Jong en oud zitten samen aan tafel

Vrolijke kinderclub in de
Herberg van Ars

Bewoners maakten zelf een ontwerp voor de
herinrichting van het plein.

Zo kunnen ze zonder trapje water geven. De
baskets worden vanaf volgend jaar nog bijzonderder, want de bewoners gaan de planten zelf
kweken. Dat doen ze bij De Groene Golf: het
groene centrum op het voormalige speeltuinterrein. Meer informatie: Harm Geensen (0570
545987 of harm@geensen.com).

Mensen die een basket hebben ‘geadopteerd’,
moeten voor het onderhoud zorgen. Voor het
water geven hebben de bewoners zelf een
systeem bedacht. Het bestaat uit een flink reservoir dat ze met een pompje onder druk brengen.

Mooie speelplekken in het Rode Dorp
Tijdens het verbeteren van de woningen in
het Rode Dorp stond op het speelterreintje op de hoek van de Adelaarstraat en de
Tabaksdwarsstraat een bouwkeet.
Daar had de grond flink onder te lijden, zodat
er nauwelijks meer kon worden gespeeld.
Maar ieder nadeel heb z’n voordeel en met
steun van bouwbedrijf BAM, bewonerscommissie Rode Dorp, buurtcoaches en
WijDeventer hebben de bewoners de plek
flink onder handen genomen. Een oude zandbak werd weggehaald, de speeltoestellen zijn
opgeknapt en door de bewoners geschilderd,
het groen is aangepakt en er ligt weer een
mooie grasmat.
Het was een groot voordeel dat het Rode
Dorp inmiddels ervaring heeft met dit soort
projecten, want nog maar een paar jaar geleden kregen de bewoners het voor elkaar dat
het plein bij de Enkdwarsstraat/Reigerstraat
veel leuker werd gemaakt. Er kwam daar

onder andere een verkeerspleintje met een
pannakooi. Die ervaring konden ze nu goed
gebruiken. De ideeën van de omwonenden van
de speelplek werden gepeild en verwerkt in een
plan waar veel mensen achter staan. Inmiddels
hebben de bewoners een aanvraag gedaan bij
WijDeventer om een onoverzichtelijk stuk
groen te veranderen in twee
parkeerplaatsen. Daar was veel behoefte aan.
“Gedurende de zomer zijn de bewoners aan
de slag gegaan om het groen weg te halen”,
zo vertelt de voorzitter van de bewonerscommissie Arjo Bruggink. En inmiddels zijn na de
zomer de parkeerplaatsen aangelegd.

Bewoners monteren picknickbanken.

Gebiedsontwikkeling
Voorstad Oost
Er gebeurt veel in Voorstad Oost. Een paar jaar geleden is daar een gebiedsontwikkeling gestart, om de wijk nog aantrekkelijker te maken. Gemeente, bewoners,
ondernemers, woningcorporaties en instellingen voeren inmiddels allerlei projecten
uit. Zo helpen bewoners elkaar bij het aanleggen van geveltuintjes, houden ze hun
omgeving schoon en verzorgen ze op vrijdagavond de BuurtEetTafel. De winkeliers
hebben een ondernemersvereniging opgericht en op het voormalige terrein van de
blikfabriek is een woonwijkje gebouwd. Er zijn op veel plekken activiteiten. Zoals in
en rond de speeltuin De Driehoek, bij de Groene Golf (voormalige speeltuinterrein)
en in de Herberg van Ars.

Een paar andere projecten zijn:
- De Houtobus; een bewoner uit de Oxestraat
vond dat er weinig te spelen was voor kleine
kinderen. Met wat buren ging hij zelf aan
het knutselen. Het resultaat … de Houtobus,
een vrolijke boomstam waar kinderen graag
een stukje in sturen.
- Junior businessclub bij Go Ahead Eagles; een
droomplek voor jongeren in Deventer. De

boysclub en de meidenclub gebruiken de stewardruimte bij het Go Ahead Eagles stadion.
De plek is door de jongeren met hulp van
ouders helemaal mooi gemaakt en ademt een
echt Eagles-sfeertje. Er zijn allerlei activiteiten en natuurlijk houden ze allemaal in de
gaten of er toevallig een Eaglesspeler langs
loopt met wie ze op de foto kunnen.
- De Gezinsactiviteitentuin (GAT); een door
bewoners prachtig aangelegde tuin op het
voormalige terrein van een garage aan
de Rielerweg. De bewoners maakten zelf
de plannen en 28 augustus werd de GAT
geopend. Het terrein mogen ze gebruiken
tot de grond is verkocht en de bouw van de
definitieve invulling start. Dat mag van de
bewoners nog wel een tijdje duren!

Kinderclub Bekkumer van start
In de Bekkumer was al een tijd geen kinderclub.
Een aantal moeders uit de wijk vond dat jammer. Ze bedachten een manier om te peilen of er
belangstelling voor was. Dat deden ze op Eerste
Pinksterdag, als ieder jaar de wijk uitloopt voor
het volleybaltoernooi. Bianca, Mirjam en Tanja
organiseerden op datzelfde moment voor de
kinderen een fotopuzzeltocht door de wijk.

gebruiken. Tanja: “De kinderen zagen veel
mooie dingen in tuintjes, zoals bloemen en
kabouters. Een plek die ze een stuk minder
vonden, is een onduidelijk terreintje met een
muur en prikkeldraad bij het wijkgebouw. De
fotoactie heeft al resultaat gehad, want er wordt
nu gekeken of het daar een beetje kan worden
verfraaid.”

En zo trok een groot aantal kinderen met
ouders en fototoestellen door de Bekkumer op
zoek naar plekken die ze mooi vinden, of die
wat hun betreft wel wat verfraaiing kunnen

Inmiddels staat vast dat er belangstelling is
voor een kinderclub. Welke vorm die krijgt, is
nog niet helemaal duidelijk. Houd uw brievenbus in de gaten voor meer nieuws!

Op http://www.deventer.nl/voorstadoost
staat meer informatie en een filmpje over de
activiteiten en de plannen.

Gezellig eten in het Enkhuis
Al jaren is op donderdag, van
september tot april, tussen de middag
iedereen welkom voor een lekkere
maaltijd in het Enkhuis. Er is een
soepje, een hoofdgerecht en een toetje
voor de bescheiden bijdrage van
€ 3,50.

Buurthuisbeheerder Cilia de Swart eet
ook vaak mee, net als andere ‘werkers’ in
het Enkhuis. En natuurlijk schuiven veel

bewoners aan: “Een groepje vrijwilligers
doet op woensdag de boodschappen en op
donderdagochtend beginnen ze al vroeg
met koken, want er eten vaak 20 mensen
mee!”

Colofon

Dit is een uitgave van WijDeventer.

Bij een andere kookgroep in het
Enkhuis komen vooral Turkse dames.
Buurtcontactwerker Lemiye Kücük is
er altijd bij: “We eten ongeveer een keer
per maand met elkaar. Elke dinsdag bij

speeltuin de Driehoek en op wisselende
dagen in het Enkhuis. Veel buren komen
hier samen naar toe en er zijn ook vaak
kinderen. Twee vrijwilligers doen boodschappen en koken. We hebben meestal
een Turkse maaltijd, maar we aten ook
een keer Nederlands met aardappelen,
groente en kip.” Ook met deze groep
mee-eten kost € 3,50.
Meer informatie: Lemiye Kücük
(06 39205678 of l.kucuk@rastergroep.nl).
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