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Activiteiten op terrein Oude IJsbaan

Een prachtige plek om activiteiten te organiseren: het terrein van de oude ijsbaan aan de Rembrandtkade. Het
huttenbouwproject tijdens de herfstvakantie van 2012 was een groot succes. Er deden maar liefst 70 kinderen aan
mee. Het was een project van OBB-ingenieurs, De Zwarte Hond, Cambio en Wijkaanpak.

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.

(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 u

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.
Zandweerd Noord (was wijk 4) en Zandweerd
Zuid (was wijk 2) zijn samengevoegd tot de
wijk Zandweerd.
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. 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!

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.

Hot- en Notspots in Zandweerd Noord

Steeds ideeën om het leuker te
maken in de wijk
Natuurlijk weet iedereen in de Gerard ter
Borchbuurt dat je in een woonwijk niet te
hard moet rijden. Maar voor de zekerheid
zijn de hardrijders in de wijk daar nog eens
extra aan herinnerd tijdens spraakmakende
activiteiten. En die zijn niet eenmalig, want
gedurende drie jaar mogen de bewoners elk
jaar samen met Veilig Verkeer Nederland een
activiteit houden. Dat is te danken aan het
Buurtlabel Veilig Verkeer dat de buurt als eerste in Overijssel heeft gekregen. De oorkonde
hangt in de Gerard ter Borchdwarsstraat.

Aan tafel leer je de buurt kennen
Steeds meer bewoners ontdekken de buurteettafel bij speeltuin Zandweerd.
Je eet er voor een bescheiden bedrag een heerlijke maaltijd die door
buurtbewoners wordt gekookt. Het is een prima manier om gezellig te eten en je
buurtgenoten beter te leren kennen. Veel mensen moeten even een drempeltje
over om de eerste keer mee te eten, maar voelen zich tijdens het voorgerecht al
op hun gemak dankzij het prettige, gastvrije sfeertje.
De buurteettafel draait inmiddels een kleine
twee jaar. Elke twee weken kookt een groep
van vier of vijf bewoners een lekkere maaltijd met een voorafje en iets toe.
Ze mailen de geïnteresseerden wat er op het
menu staat en vervolgens kan iedereen zich
inschrijven. Wie slim is doet dat snel, want
er zijn twintig plekken en de belangstelling is groot. Sommigen komen alleen en
anderen nemen hun gezin mee. Tussen de
gangen door leven de kinderen zich uit in de
speeltuin.

De buurteettafel is elke tweede en vierde
donderdag van de maand van 18.00 tot ongeveer 19.45 uur. Mee-eten kost voor leden
van de speeltuin 4 euro. Anderen betalen een
euro meer. Kinderen tot 4 jaar eten gratis
mee en kinderen van 4 tot 10 jaar voor
€ 3,- of € 2,50 (leden). Aanmelden kan tot
woensdagavond 18.00 uur via
eetmee@speeltuindezandweerd.nl of via
een briefje in de brievenbus bij Tweede
Weerdsweg 17.

Dinie van Keulen, Monica Kuyl en Alie de
Vries hebben als bewonersgroep allerlei verkeersactiviteiten georganiseerd: “We hebben
een groot spandoek boven de straat opgehangen om mensen te vragen rustig te rijden en
foldertjes verspreid. Op plekken waar veel
kinderen spelen, staan nu Victor Veilig poppen op straat: dat zijn gele kunststof mannetjes die oproepen om rustig te rijden. En
verder hebben we een buitenspeeldag georganiseerd. Kinderen konden hun fiets versieren
en daarna hebben ze een rondje door de wijk
gereden, allemaal met gele veiligheidshesjes
aan. Ze konden ook andere leuke dingen doen,

zoals spelen op een springkussen en stoepkrijten. Het feest was compleet met live-optredens, gebakjes, ijsjes en prijsjes. We vonden
het erg leuk dat er niet alleen kinderen waren,
maar ook veel ouders.”
Dinie, Monica en Alie organiseerden niet
alleen de veiligheidsactie, maar deden de
afgelopen jaren veel meer. En daar mogen ze
best trots op zijn! Zoals buurtrondgangen
met de woningcorporatie, de gemeente en de
wijkagent en acties voor meer groen en minder
afval op straat. Nog altijd krijgen nieuwe
bewoners een welkomstpakket met spullen van
de Deventer Schoonfamilie. Eind vorig jaar
liepen er allemaal kinderzwartepieten door de
wijk die pepernoten uitdeelden en stond er een
grote kerstboom op het plein, compleet met
leuke lampjes. Daarnaast waren de bewoners
‘opdrachtgever’ voor de film over de wijk, die
de jeugd maakte. Ze hebben nog veel meer
ideeën voor de komende tijd en die willen ze
graag met wat meer mensen gaan organiseren.
Wilt u ook helpen om de buurt leuker te
maken? Neem contact op met Danielle Rada
(contactgegevens staan op de achterpagina).

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 Carolien Harkema.
Haar contactgegevens staan op de achterpagina van deze krant.

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.

Hotspot
De ruimte voor algemeen gebruik in Sint
Jurriën is een trots van de buurt, aldus Henk.
Bovendien is het een van de eerste resultaten
van de Slag om Noord.

Notspot

Elke werkdag koffieochtend
bij Sint Jurriën
De grote zaal van wijkcentrum Sint Jurriën
heeft sinds de renovatie in dit voorjaar een
functie voor de hele wijk. Daarmee ging de
wens van bewoners om een ontmoetingsplek
te krijgen in vervulling. Er komen steeds
meer functies: na de zomervakantie komt
bijvoorbeeld de wijkwinkel in de zaal. Er zijn
ook allerlei activiteiten. Een groep vrijwilligers zorgt dat op alle doordeweekse dagen
van 9 tot 11 de koffie klaar staat.
Nienke van Zon en Toos Klomps zijn twee
van de vrijwilligers die samen met een aantal
bewoners van het Sint Jurriën koffie schenken:
“We zijn op 13 mei gestart. De koffieochtenden zijn niet alleen voor bewoners van Sint
Jurriën, ook buurtbewoners zijn van harte
welkom. Kosten: € 0,50 per keer voor onbeperkt koffie of thee. Veel bezoekers vinden de
gezamenlijke kop koffie een fijne start van de
dag. Je kunt een praatje maken, of als je wilt
een spelletje doen. Een paar dagen per week
is er een professional waar bezoekers terecht

Wijkteamlid iets voor u?

Saaie groenstrook verandert
in fijne ontmoetingsplek

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 Zandweerd Noord is wijkteamlid Henk Lubberding de buurt ingetrokken om foto’s
te maken van de Hot- en de Notspots
in de wijk.

kunnen met vragen over bijvoorbeeld zorg
of geld. Wie dat wil doet vanaf 10 uur mee
aan activiteiten, zoals sjoelen, bloemschikken
of gym. Vanaf oktober er is elke maandag
een voorleesochtend voor kinderen van 0
tot 4 jaar en als er behoefte aan is, komen er
meer activiteiten. Vanaf september verzorgt
Cambio tussen de middag maaltijden.
Ook zin in koffie of een leuke activiteit? Kom
langs bij Sint Jurriën, P.C. Hooftlaan 97. En
neem gerust uw buren mee!

Henk vindt het terrein van de oude ijsbaan
een notspot. Het is eigenlijk een prachtige
plek met veel mogelijkheden voor activiteiten,
maar er wordt nog te weinig gebruik van
gemaakt door bewoners van de buurt.

Veilig naar de Cees
Wilkeshuisschool
Schoolkinderen kunnen een stuk veiliger
naar de Cees Wilkeshuisschool aan de
Johannes van Vlotenlaan. Directeur Hans
Boomkamp legt uit wat er is gebeurd:
“Vanuit de school hebben we samen met
Veilig Verkeer Nederland, de gemeente
en de oudercommissie naar oplossingen
gezocht. Onder andere via nieuwsbrieven
hebben we ouders om hun medewerking
gevraagd. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk op de fiets te komen en de fiets zo neer
te zetten dat het trottoir toegankelijk blijft.
Maar ook door in één richting de smalle
Crayerstraat in te rijden. Kinderen hebben
ouders beloond die zich goed gedroegen.
Daarnaast hebben we verkeerlessen aan de
kinderen gegeven. Die activiteiten hebben
enige tijd effect, maar dan ebt het weer

weg. Dus gaan we er elk jaar mee aan de
slag.”
Naast het aanspreken op gedrag zijn er ook
een aantal fysieke maatregelen genomen.
“Er stonden twee zwarte palen op de weg,
waar twee auto’s elkaar net konden passeren. De bestuurders letten zo op elkaar, dat
ze de kinderen op het zebrapad nauwelijks
zagen. Inmiddels is er een middengeleider
gekomen, waardoor de auto’s op elkaar
moeten wachten. Daardoor kunnen de kinderen veel veiliger oversteken. Om de hoek
is in de Caspar de Crayerstraat de stoep
aangepast, zodat de kinderen beter om de
geparkeerde auto’s heen kunnen kijken
en zelf beter zichtbaar zijn”, aldus Hans
Boomkamp.

Iedereen kan meedoen in de wijk
‘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.
Als er meer trappenhuizen zijn die zoiets
willen, wil ik wel helpen met aanjagen. Het
is bij ons een fantastische ontmoetingsplek
geworden!’
Tekst: Monica Sluiseman

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
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

Theater Onbeperkt
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!

Bewoners werken aan de toekomst van Zandweerd Noord
Hoe ziet Zandweerd Noord er in 2020 uit en
hoe zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst? Dat zijn vragen waarover veel bewoners
uit de wijk de afgelopen tijd hebben nagedacht
tijdens ‘De slag om Noord’. De activiteiten

hebben veel opgeleverd, zoals een helder beeld
van wat de bewoners belangrijk vinden. Actieve
werkgroepen zijn met verschillende onderwerpen aan het werk gegaan en de oprichting van
een bewonersvereniging is een feit.

Voorzitter van de bewonersvereniging Anke
Lindeboom: “De gemeente wil buurtgerichter
gaan werken en benaderde bewoners en organisaties om samen een buurtagenda te maken.
Eerst hebben we met zo’n tien personen een
lijst van 25 onderwerpen gemaakt, die voor
ons gevoel spelen in de wijk. Vervolgens hebben we bewoners in een enquête gevraagd om
de tien volgens hen belangrijkste onderwerpen
aan te geven, eventueel met een toelichting.
Bovendien konden ze onderwerpen toevoegen.
We kregen veel reacties. Tijdens een bewonersavond hebben we de resultaten besproken
en zijn er negen onderwerpen gekozen die verder zijn uitgewerkt. Net voor de vakantie hebben we nog een avond gehad, waarbij ook de
wethouders De Jager en Swart en burgemeester Heidema aanwezig waren. Daar hebben
we besproken hoe we samen met de gemeente
en organisaties de ideeën waar kunnen maken.
Bewoners werken inmiddels aan een deel van
die onderwerpen, voor andere hebben we nog
wat meer bewoners nodig.”

Er wordt onder andere gewerkt aan het
geschikt maken van de grote zaal van
wooncentrum Sint Jurriën voor wijkactiviteiten, het aanpakken van de terreinen van de
voormalige sporthal en ijsbaan, het schoonhouden van de buurt en betere verkeersveiligheid. Er zijn al resultaten: zo is er een dagelijkse koffieochtend bij het Sint Jurriën, is
de veiligheid rond de Cees Wilkeshuisschool
verbeterd en wordt er in september een eerste grote schoonmaakactie gehouden. “We
hebben een bewonersvereniging opgericht
om alles te volgen en om invloed te houden.
Misschien krijgen we van de gemeente inspraak bij de besteding van het budget voor
de wijk. Als we bijvoorbeeld zelf het groen
onderhouden, kunnen we het bespaarde geld
voor iets anders gebruiken.”
Wilt u meedoen aan activiteiten, neem
dan contact op met Yolanda Damstra (tel.
618297) of stuur een e-mail naar de bewonersvereniging: zandweerdnoord@telfort.nl.

Zandweerd Crew over de rode loper
Net voor de vakantie ging de film: ‘Een dag in de
G. ter Borchbuurt’ in première. De Zandweerd
Crew liep over de rode loper bij speeltuin
de IJssel, toegejuicht door vaders, moeders,
vriendjes, vriendinnetjes en veel anderen uit
Zandweerd. En terecht, want het is een flitsende
film met leuke interviews en mooie beelden.

Colofon

Dit is een uitgave van WijDeventer.
september 2013 jaargang 1 nr 1

Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze krant van
WijDeventer is een uitgave van gemeente
Deventer, team WijDeventer en
verschijnt 2x per jaar.

Professioneel filmer Olaf Westra van
Spatiebalk film begeleidde de jongeren. Ze
kregen workshops over interviewen en filmen
en mochten daarna met een professionele
camera en microfoons op pad. Op allerlei
plekken in de wijk vroegen ze bewoners wat
die van de wijk vinden. En dat leverde allerlei
leuke reacties op. De vijftien jongeren kregen
een diploma en veel complimenten van Olaf.
Ze zijn erg trots op wat ze hebben gemaakt
en hun ouders ook. Terecht, want het is een
leuk filmpje, dat iedereen op Youtube kan
zien. Zoek op ‘zandweerd crew’.

Tekst Ferdinand Pronk (tenzij anders
vermeld)
Foto’s Ferdinand Pronk en archief
WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Gildeprint Drukkerijen
Oplage 5.935
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Wijkmanager Carolien Harkema, 693022,
06 51556423, c.harkema.otten@deventer.nl

Marco Swart, 693219

Wijkwethouder

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,
j.muskee@rastergroep.nl

Opbouwwerker Daniëlle Rada, 06 44111032,

Buurtcontactwerker Lemiye Kücük,
06 39205678, l.kucuk@rastergroep.nl

Ouderenadviseur Simone Verschoor,
06 10257444, s.verschoor@rastergroep.nl

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

d.rada@rastergroep.nl
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Wijkenbeheerder

Robert Saris, 14 0570

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,
d.kalay@rastergroep.nl

Wijkagent Ben Bouwmeester (Zuid) en

Jolanda de Caluwe (Noord), 0900 8844

