WijDeventer,

Krasse Fratsen nodigt u uit:
Ont-roerend goed!

vóór, dóór en mét bewoners.

Wat verhuist altijd met u mee? Wat is u dierbaar? Wij zijn op zoek naar mensen (60+) in
Borgele en Platvoet die hun verhaal willen vertellen bij persoonlijk Ont-roerend Goed.
Bent u of kent u iemand die …een bijzondere verzameling heeft van theelepeltjes of
koekoeksklokken of iets heel anders? Hebt u dat mooie verhaal bij dat ene schilderij of die
foto? Is uw Ontroerend Goed een gedicht dat ooit voor u is geschreven? Dan zijn wij op
zoek naar u! En de kinderen van Borgele en Platvoet ook. In Ontroerend Goed interviewen
kinderen en ouderen elkaar aan de hand van hun dierbare spullen. Met als doel een prachtige
serie dubbelportretten. En de bijdragen zijn in juni te zien in een Levend Buurtmuseum – van
Schalm tot Kindcentrum – tijdens de Week van de Amateurkunst.
Wij nodigen u uit om mee te doen met dit project. U
kunt ons bereiken via Marianne de Bakker: 06-24645934,
Tineke Posthumus 06-28578131 of via email-adres:
aanmelden@fitart.nl. Vermeld uw wens, uw naam en
telefoonnummer. Ook zijn wij iedere maandagmorgen
van 10 – 12 uur in De Schalm. Deelname aan project
Ontroerend Goed is gratis!

De Molenenk,
een (zorg)tuin in Borgele

Beste buurtbewoner,
Het voorjaar is weer begonnen, dat zal u niet ontgaan zijn. In deze
krant vertellen we u weer van alles over Borgele en de Platvoet.
Het voorjaar biedt ook weer mogelijkheden om buiten meer te
doen, in eigen tuin, op het balkon of zoals sommige bewoners doen,
het netjes houden van de woonomgeving. Misschien is het ook
een mooi moment om samen met wat buren te kijken of het niet
eens tijd is voor een buurtfeest! Een leuke, informele manier om je
buren te leren kennen. Vanuit het wijkbudget is een kleine bijdrage
mogelijk, bijvoorbeeld voor een springkussen voor de kinderen. U
kunt altijd contact met mij opnemen om samen de mogelijkheden
te bespreken. Maar ook andere ideeën zijn welkom, neem gewoon
eens contact op.

Vlindertuin
in Borgele of Platvoet?
Misschien kent u de prachtige vlinderstad in het Gooikerspark in Colmschate? Een tuin
die aan vele soorten vlinders en bijen een huis biedt, met maar liefst 40 verschillende
soorten vlinderstruiken. Twee bewoners, Cor Pruijsen en Kitty Tuinder uit het wijkteam
Borgele/Platvoet, zien kansen voor Borgele of Platvoet om hier ook zoiets aan te leggen.
Daar hebben ze een plek voor nodig, geld, tijd, misschien vergunningen? Nou ja, eigenlijk
heel veel, maar vooral ook meedenkers en doeners!
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Ik wens u een mooi voorjaar!
Carolien Harkema, wijkmanager

Heeft u interesse en denkt u vooral in kansen? Neem dan contact op met Carolien
Harkema, wijkmanager. Haar contactgegevens staan op de achterkant.

Sinds vorig jaar mei is Deventer een zorgtuin rijker. De Molenenk is een prachtige plek,
tegen het Nieuwe Plantsoen aan, waar van alles groeit en bloeit. Op biologische wijze, en
met behulp van vele vrijwilligers is er een plek ontstaan die voorziet in een behoefte. Voor
mensen die aan de kant staan, of eenzaam zijn, en die een plek zoeken waar ze zichzelf
kunnen zijn en waar zij hun talenten kunnen ontdekken. Daarnaast biedt het plek aan
mensen met een dagbesteding of PGB. Werk je graag buiten en wil je vrijwilligerswerk
doen? Heb je een PGB of dagbesteding toewijzing, neem dan contact op met de
coördinator van de Molenenk, Saskia Hendrickx.

Groente te koop
De opbrengst uit de tuin is tijdens openingstijden te koop, op maandag, woensdag en
vrijdag. Ook al lijkt het hek gesloten, er hangt een bel. Trek eraan, en er komt iemand om u
verder te helpen. Kijk voor het assortiment op de website www.demolenenk.nl.
Contactgegevens: Stichting Zorgtuin de Molenenk, Overstichtlaan 1, info@demolenenk.nl.

Afronding winkelcentrum
Met nog wat kleine handelingen te gaan is het winkelcentrum dan toch eindelijk afgerond.
Op vrijdag 24 maart markeerde wethouder Kolkman dit moment met het planten van een
boom. De laatste winkelruimte in het bestaande gebouw wordt inmiddels gereed gemaakt
voor de vestiging van het Kruidvat. Daarna willen de winkeliers nog een gezamenlijk
openingsfeest organiseren. U hoort daar ongetwijfeld nog over.
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De aanhouder wint!
Groot was de schrik bij
bewoners van Hof te Borgel,
de flat aan de Dreef, toen de
voormalige groene scheiding
met het winkelcentrum
bleek te worden vervangen
door een smalle strook
met nauwelijks groen. Zij
hadden dit in de plannen
niet opgemerkt, en waren
zich nooit bewust van deze
wijziging. Vanaf dat moment
heeft een geschrokken
bewoner zich hard gemaakt voor herstel van een brede strook met mooie beplanting.
Aanvankelijk leek het niet te lukken, maar begin dit jaar heeft de gemeente toch besloten
tegemoet te komen aan de wensen. Vooral omdat er meerdere aanpassingen in het reeds
aangelegde plein moesten komen, en daar maakt de strook voor de flat nu ook onderdeel van
uit. Al met al een kwestie van lange adem maar de aanhouder wint in dit geval

Creatievelingen gezocht

(die van gezelligheid houden)

Misschien bent u er wel eens geweest op
een open dag, of ziet u er regelmatig jonge
vluchtelingen in en uit gaan. De Poort is een
opvang voor jonge alleenstaande minderjarige
vluchtelingen, tot 18 jaar. Peter den Braber,
manager van deze locatie, vindt het belangrijk
dat de buurt betrokken is bij de opvanglocatie. De medewerkers in de Poort staan altijd
open voor vragen en geven graag informatie.
Mocht er eens iets aan de hand zijn, en vraagt
u zich af bij wie u uw zorg kan melden, bel dan
gewoon naar de locatie, of ga daar even langs.
De medewerkers staan u graag te woord. Zij
vinden, net als u, een fijne leefomgeving heel

belangrijk. In september is er weer een open
dag, daar hoort u tegen die tijd ongetwijfeld
meer over.
Vrijwilligers gezocht
Misschien bent u creatief, handig en klust u
graag? Of houdt u van koken? Ga dan ook eens
in gesprek met de medewerkers over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de Poort.
Vraag naar Levin, Esther of Lisa en zij kunnen u
alles vertellen over de mogelijkheden.
Contactgegevens: Het Vlier 28, 7414 AS
Deventer.
Tel. 088-7154810, www.coa.nl.

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.
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.

Elke maandag, van 13.30 tot 15.30 uur, komt een groepje buurtbewoners bij elkaar om te
schilderen, breien, borduren, eigenlijk van alles. Motto is: het gaat er niet om wat je doet,
maar dat het gezellig is om het samen te doen. Een enthousiaste vrijwilliger begeleidt het
groepje, geeft tips en ontvangt nieuwe mensen. Zodat u zich altijd welkom voelt. De huiskamer van de Schalm biedt ruimte, en tegen een kleine vergoeding is er koffie of thee.
Houdt u ook van creatief bezig zijn, en vindt u het leuk om even de deur uit te gaan, u bent
van harte welkom! Kom gewoon langs of, als u dat een brug te ver vindt, bel eerst even met
Stefan Gerressen van het Sociaal Team, via het nummer 14 0570.

In Borgele is in december en januari een
klein onderzoek uitgevoerd door eerstejaars
studenten van Saxion, richting Urban Studies.
Zij hebben de leefbaarheid bij bewoners
onderzocht. De vraag ging niet zozeer over
wat u vond van de leefbaarheid op straat,
maar was meer gericht op sociale contacten
in de buurt. Kent u uw buren, maken mensen
in de buurt een praatje met elkaar, dat soort
vragen. De studenten vonden veelal aardige
bewoners aan de deur, maar ook was er af en
toe wat achterdocht. Dit heeft natuurlijk ook
te maken met de waarschuwingen die u krijgt
als bewoner om niet te makkelijk de deur te
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Onderzoek door
		studenten Saxion

Kent u De Poort?

App meldpunt openbare ruimte

openen voor een ieder. Voor de studenten
was het fijn dat zij praktijkervaring op konden
doen, en zij bedanken u als bewoners voor de
moeite die u heeft genomen om hen daarbij
te helpen.
Misschien nog interessant om te weten:
conclusies van de onderzoekjes waren over
het algemeen dat er nogal wat mensen veel
alleen zijn en wel behoefte hebben aan meer
sociale contacten. Herkent u dit, en zou u wel
wat meer willen weten over wat er te doen
is voor u, neem gewoon even contact op met
wijkmanager, Carolien Harkema. Zij komt
graag langs en bespreekt wat mogelijkheden.

De studenten
presenteren hun
bevindingen aan
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