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Er is hard gewerkt voordat het terrein uitgegeven kon
worden als moestuintjes. Lees het 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.
De wijkteams/het dorpenplatform blijven
de ogen en oren van de wijk/dorpen. De
leden blijven de verbinders, ondersteunen 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.

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. De
huidige wijk Voorstad is de oude wijk 2, maar
dan zonder Zandweerd Zuid.
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! In deze krant
treft u 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.

Dagbesteding
ouderen in
Lettele

Buurteettafel zet eigen groente
op tafel

Veel saamhorigheid in de
Moestuin van Ars
Bij de buurteettafel van Voorstad Oost stonden net voor de zomervakantie raapsteeltjes
op het menu. Vers geoogst uit de moestuin
van de Herberg van Ars. En dat is een
bijzonder resultaat, want een paar maanden
eerder was de tuin nog een grote wildernis. Zodra in maart de vorst uit de grond
was, werd een laatste grote boom gekapt.
De grote tuin achter de pastorie werd flink
bewerkt, in bedden van 40 m2 verdeeld en
aan wijkbewoners toegewezen.
Een aantal mensen had nog nooit een tuin
gehad en kon voor goede raad terecht bij
ervaren tuinders. En daarnaast is de samenwerking met de Hof van Twello nuttig.
Eigenaar Gert Jan Jansen geeft cursussen,
verkoopt met korting plantjes en helpt met
goed advies.
De moestuin van Ars heeft een bijzondere
opzet, legt Herman Evers van de herberg

De aanleg van de hondenspeelplaats is een

Het zal door de huislijke sfeer in de voormalige pastorie komen dat het direct gezellig

is. Nieuwe bezoekers moeten soms even
een drempeltje over, maar al snel voelt het
vertrouwd. De gesprekken gaan over van
alles: over eten natuurlijk, maar ook over de
leuke babyslofjes die iemand heeft gebreid,
het humanisme, de nieuwe plantenbakken
die bewoners hebben opgehangen en over
het weer. Sinds kort is de buurteettafel extra
bijzonder, want een deel van de ingrediënten
voor de gerechten komt uit de moestuinen in
de voormalige pastorietuin. Zo vers eet je de
raapsteeltjes nergens!

De moestuin is alleen toegankelijk voor de
tuiniers, maar op 14 september is iedereen
welkom. Tijdens Open Monumentendag is
niet alleen de Vianneykerk aan de Rielerweg
open, maar ook de naastgelegen Herberg
van Ars en de moestuin.

resultaat van de wedstrijd die eind vorig
jaar werd gehouden voor de tijdelijke invulling van de oude locatie van speeltuin De
Driehoek en het Shitaflatterrein. De bewoners
wonnen toen niet, maar kregen wel de kans
om iets verderop de speelplek aan te leggen.
Die kans hebben ze met steun van het project
Schoon, heel en veilig, Wijkaanpak en een
aantal sponsors gegrepen.

Elke donderdag komt een trouwe groep van
tien ouderen in Lettele bij elkaar om met twee
vrijwilligers de dag door te brengen. De enige
voorwaarde om deel te nemen is dat men geen
‘zorgindicatie’ heeft.
Elke week is er, naast de vaste koffie, bouillon
en warme maaltijd, een wisselende activiteit.
De ene week is dat bingo, de andere wordt
er iets leuks gemaakt of er worden spelletjes
gedaan. Bij mooi weer wordt er buiten jeu de
boules gespeeld. De warme maaltijden worden door een aparte vrijwilligersgroep wekelijks gehaald en gebracht van de Stevenskamp
uit Heeten.

Kortom: proef ook de gezelligheid en het
lekkere eten. Dat kan weer vanaf de eerste
vrijdag van september. Kijk op www.buurteettafel.nl/voorstad voor het menu en om u aan
te melden. De kosten om mee te eten zijn 4
euro voor een hoofdgerecht, een toetje en koffie of thee.

Lekker spelen en ontmoeten in de nieuwe speeltuin

uit. “De gebruikers van de tuin staan tien
procent van de opbrengst af aan anderen.
Een deel gaat naar de buurteettafel en een
ander gedeelte naar mensen in de wijk die
wat extra groente goed kunnen gebruiken.
En daarnaast ruilen de gebruikers onderling
groente, zodat ze niet weken achter elkaar
sperzieboontjes eten. Ze zetten media zoals
Facebook in om informatie uit te wisselen, overtollige oogst aan te bieden of het
onderhoud tijdens de vakantie te regelen.
En zo is de Moestuin van Ars niet alleen
een mooie invulling van de pastorietuin,
maar ook een hele sociale plek in de wijk
geworden.”

De hondenspeelplaats is open!
De hondenspeelplaats en het uitlaatgebied
aan de Parallelweg zijn officieel geopend. Een
groep bewoners heeft zich er erg voor ingezet
dat deze plek er is gekomen. Die is niet alleen leuk voor de honden, maar ook voor alle
hondenbezitters uit de wijk. Want terwijl de
honden spelen, hebben de bewoners tijd om
even bij te praten.

De tafel is gedekt met vrolijke kleedjes en
de flessen water en onderzetters staan al op
tafel. Er is ruim plaats voor 18 mensen en die
stoelen zijn meestal ook bezet, want de buurteettafel van Voorstad Oost is erg populair.
Net voor de vakantie hebben de organisatoren
wat cijfers verzameld. Wat blijkt: de 12 vaste
kokers en de 5 invallers hebben in totaal 39
vrijdagavonden gekookt voor maar liefst 505
gasten. Aanschuiven aan de buurteettafel is
voor veel mensen een aantrekkelijke manier
om hun buurt te leren kennen. Een stel dat
vorig jaar vanuit Nijmegen naar de wijk
verhuisde, heeft mede dankzij een paar keer
mee-eten al flink wat contacten opgedaan.
En toevallig komen ze hier hun buurvrouw
tegen. Dat komt goed uit: kunnen ze meteen
een afspraak maken voor een kop koffie.

Speeltuin de Driehoek is verhuisd van de
Tjoenerstraat naar de kruising van de
Veenweg en de Rielerweg. Daar stond
vanaf 1928 de blikfabriek van Thomassen
en Drijver. De speeltuin is heel bijzonder.
Vrijwilligers maakten onder begeleiding van
kunstenaar Gerrit de Wilde uit boomstammen zelf de speeltoestellen voor de oude
speeltuin. Ze zijn waar nodig opgeknapt en
verhuisd naar de nieuwe locatie. De nieuwe
speeltuin is zo aangelegd dat ook gehandicapte kinderen er veilig kunnen spelen.

Schalkhaar helpt elkaar

De vrijwilligers van de buurteettafel

Buurtcoaches in Voorstad Oost en
Rode Dorp
Sinds vorig jaar werken in Voorstad Oost en
het Rode Dorp buurtcoaches. De buurtcoaches helpen bij het zoeken naar een snelle en
goede aanpak van vragen van buurtbewoners. Dan gaat het bijvoorbeeld om vragen
over werk, gezondheid, wonen, opleiding of
contacten met de buurt. Doel is dat bewoners
geholpen worden zodat een klein probleem
niet onnodig groot wordt. De buurtcoaches
werken namens een groot aantal organisaties.
Een paar voorbeelden maken duidelijk wat de
buurtcoaches voor bewoners kunnen betekenen. Een bewoner had een groot aantal
problemen, zoals een scheiding, geen baan
en schulden. Dankzij bemiddeling van een
buurtcoach doet de bewoner nu leuk vrijwilligerswerk en is er een regeling getroffen
voor het oplossen van de schulden. Een jonge
vrouw was net teleurgesteld gestopt met het
zoeken naar een baan. Ze wilde een uitkering aanvragen en voelde zich niet geholpen
door instanties. Na wat gesprekken met een

Bij de speeltuin kan iedereen terecht om lekker te spelen en om mee te doen met activiteiten zoals de kinderclub, dansen, bingo,
handwerken, theater en yoga. Maar ook voor
vergaderingen, spreekuren en bijeenkomsten.
De Driehoek wil samen met de ouders en
kinderen leuke en leerzame projecten opzetten waarbij de ouders een ondersteunende
rol hebben. Dat kunnen ouders zijn van
kinderen die nu al in de speeltuin zijn, maar
ook ouders die in werkgroepen actief zijn op
de scholen de Windroos, De Kleine Planeet

buurtcoach gaat ze er weer voor. Ze heeft nu
een mooie stageplek. Een bewoner wilde een
advocaat inzetten tegen de woningcorporatie.
De buurtcoach bracht beide partijen weer bij
elkaar, zodat er geen dure kosten hoefden te
worden gemaakt. Een andere bewoner wilde
graag weer wat buiten de deur gaan doen en
is inmiddels enthousiast aan het werk als vrijwilliger bij het kinderwerk. Iemand anders
wilde graag dat haar zoon zou gaan sporten,
maar had geen geld om de contributie te
betalen. Toen ze over Rechtop en de stichting Leergeld hoorde, heeft ze dat kunnen
oplossen.
Er zijn vijf buurtcoaches, namelijk Anneriek
Hogeterp en Hans Kollen (Rode Dorp) en
Bianca Bebseler, Ingrid van Enkhuizen en
Erik Heistek (Voorstad Oost). Ze werken
vooral op straat en hebben de pastorie van de
Vianneykerk aan de Rielerweg 71 als thuisbasis. Op www.buurtcoachdeventer.nl staan hun
gegevens.

Wijkteamlid iets voor u?
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 Merel Arink. Haar
contactgegevens staan op de achterpagina van deze krant.

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.
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.”
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.
Tekst: Annemiek van Reenen.

Er is inmiddels een heel team van vrijwilligers om twee aan twee de dagopvang te
begeleiden. Ze wisselen elkaar steeds af, zo
kan informatie uit de vorige week steeds door
een van de twee meegenomen worden naar de
volgende week. Een praktische aanpak waar
goed over nagedacht is.

of kindcentrum ‘t Nestje. Bovendien wil de
speeltuin meehelpen om de betrokkenheid van
ouders op school te vergroten. Bijvoorbeeld
door voorlezen door voorleesmoeders, oudere
kinderen te vragen activiteiten in de speeltuin
te begeleiden en door groepen die activiteiten
doen in de speeltuin te vragen een speciaal
kinderaanbod te ontwikkelen.
Samengevat: er is veel mogelijk bij speeltuin
De Driehoek.

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.
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.’
‘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

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.
Tekst: Monica Sluiseman.

Gekke
Henkies
gezocht
Twee buurtbewoners zijn al anderhalf jaar
als ‘gekke Henkies’ bezig hun eigen straatjes en die van de buren schoon te houden.
Wil en Frits schaften zich via de Deventer
Schoonfamilie van de Cambio een prikstok
en een ring voor een vuilniszak aan. Elke
week besteden ze 1 uur aan het opruimen
van zwerfafval en ze krijgen er steeds meer
plezier in. De straten zijn echt schoner en ze
krijgen veel vriendelijke en lovende reacties.
Daar doen ze het niet voor, maar het is wel
mooi meegenomen.

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
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

Het heeft veel voordelen als je het met z’n
tweeën doet, vinden ze. Je houdt elkaar gemotiveerd. Ze voelen zich een beetje de ‘ogen’
van hun wijkje en op die manier werken ze
ook samen met Cambio en het Gemeentelijk
Meldpunt. Ze hebben gemerkt en gehoord
dat er meer bewoners zijn die op deze manier
actief zijn, maar het zouden er nog meer
kunnen worden. Ze willen graag in contact
komen met bewoners die wel eens een keertje
willen meelopen om te zien of het wat voor
ze is. En ja, ze voelen zich af en toe inderdaad gekke Henkie, bijvoorbeeld als ze een
supermarktkarretje terugbrengen of telkens
opnieuw op dezelfde plekken afvalzakken zien
liggen die dan weer gemeld moeten worden.
Toch geeft het voldoening om te zien dat het
soms wel werkt.
Wil en Frits zijn zo enthousiast dat ze de wijk
Voorstad Oost in stukken hebben verdeeld.
Voor elk stuk zoeken ze een duo ‘gekke
Henkies’. Een mooie schone wijk is de beloning. Maar je moet dus wel een gekke Henkie
willen zijn. Belangstelling? Mail naar
shv.voorstad-oost@deventer.nl.

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 voorbeelden moeten
ook in andere wijken inspiratie leveren om
ook daar, als onderdeel van WijDeventer,
nieuwe initiatieven op dit vlak te laten
opbloeien. Deze nieuwe WijDeventer ronde
wordt u dan ook uitgedaagd en gevraagd
om aan te geven als u zelf ook een leuk idee
heeft of een activiteit wilt organiseren!

Colofon
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Theater Onbeperkt

voorstad

Wijkmanager Merel Arink, 693150,
06 51584631, m.arink@deventer.nl

Wijkwethouder

Kinderwerker Loes Groot Lipman,

Marco Swart, 693219

06 30888518, l.grootlipman@rastergroep.nl

Opbouwwerker Valentijn van Leersum,

Buurtcontactwerker Lemiye Kücük,

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,

06 12822813, v.leersum@rastergroep.nl

06 39205678, l.kucuk@rastergroep.nl

j.muskee@rastergroep.nl

Wijkagent Peter Rutgers, 0900 8844

Senior toezichthouder Vivian de Groot,
14 0570, v.de.groot@deventer.nl

voorstad

Wijkenbeheerder

Robert Saris, 14 0570

Jongerenwerker Wim Sneller, 06 48793359,
w.sneller@rastergroep.nl

Ouderenadviseur Jozee Kamp, 06 29389886,
j.kamp@rastergroep.nl

