App meldpunt openbare ruimte
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.
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Bijvangst van de
Battumse Kwis
Voor de organisatie van de Battumse Kwis
was het de bedoeling een leuke kwis te
maken voor het dorp. En dat is gelukt! Ruim
1000 Battummers deden mee in 69 teams.
Nies te Kate van Team ‘Kwistutwel’: we
kregen een erg gemêleerd team bij elkaar
van jong en oud, bekend en onbekend van
elkaar. En daarmee hebben we hard gewerkt, veel lol gehad. ‘Voor ons heeft de
Kwis gezorgd voor meer contact in de straat.
De app-groep is nog steeds actief en wordt
gebruikt als iemand een vraag of iets nodig

Wijkagent
(Diepenveen/Schalkhaar)
Natasja Steneker,
0900 8844
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Rob Albrecht, 0900 8844

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

heeft’. Een mooie bijvangst is dat je op zo’n
leuke manier de buren beter leert kennen.
Super.
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Nieuw schoolplein voor
Dorpsschool Bathmen
De Dorpsschool in Bathmen heeft
een nieuw schoolplein. Donderdag
16 februari was de officiële opening van het prachtige plein. De
leerlingen waren dolenthousiast
met het plein en hadden ook
speciaal wat dingen geoefend voor
tijdens de opening. Het was een
prachtig en verdiend feest na de
jarenlange inzet van leerlingen,
ouders, dorpsgenoten en ondernemers. Ook WijDeventer droeg bij
aan de vernieuwing van het plein.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.

Sinds een half jaar is er elke 2 weken in de
oneven weken op de woensdagmiddag van
15.30 – 16.30 uur en woensdagavond van
18.30 – 19.30 uur inloopspreekuur om hulp te
krijgen met je laptop, tablet of smartphone.
Jong en oud is welkom en wordt ondersteund
door meerdere vrijwilligers. Meer informatie
via computerdoktermunster@gmail.com. Het
Computercafé is ontstaan als initiatief van
de KBO Lettele en een ondersteuning van
WijDeventer.
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Je kunt gerust zeggen dat het dialect in
‘Battum’ nog leeft. Ruim 200 bezoekers
kwamen af op de dialectenavond die de
Oudheidkundige Kring Bathmen organiseerde met een bijdrage vanuit WijDeventer.
Kennismaking met de streektaal, sappige
verhalen, interessante presentaties en muziek in het dialect stonden op het leuke en
afwisselende programma.

Jongerenwerker (Bathmen)
Roxane de Pina (Landstede Welzijn),
06 12507481,
rdepina@landstede.nl

Kinderwerker
Sophie van Veelen, 06 20285645,
s.veelen@rastergroep.nl.

Computercafé Lettele

LETTELE

‘Krange op de weg’ na 10 jaar
nog springlevend

‘Prat op plat’ dialectenavond in Bathmen

Jongerenwerker
(Diepenveen/Schalkhaar)
Selver Orkman, 06 24552647,
s.orkman@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Andries Heidema
693202

BATHMEN

Het zelf aangelegde wandelrondje langs
het dorp krijgt uitbreiding en de bestaande
paden worden gerenoveerd. Het eerste
werk is gedaan tijdens een activiteit van
de Kjels van Lettele. Dit alles wordt, naast
giften uit Lettele zelf, mede mogelijk
gemaakt door subsidie van WijDeventer en
het Oranjefonds.

Beste bewoner,
Het voorjaar staat voor de deur, tijd om weer naar buiten te gaan en
ons gezicht in de dorpen te laten zien. Eenmaal in de dorpen is goed
te zien wat er in de afgelopen wintermaanden allemaal gebeurd is.
Prachtige initiatieven om op allerlei manieren het wonen en leven in
de straat, buurt of dorp te verbeteren. Ook is er al in Okkenbroek,
Bathmen en Lettele opgetrommeld en hebben veel bewoners op
deze manier laten weten wat voor ideeën zij hebben. In deze krant
leest en ziet u vooral de resultaten van de initiatieven in alle dorpen.
Heeft u ook een idee voor uw dorp of straat, laat het mij weten
(jw.vermeulen@deventer.nl) of mail naar het sociaal team
Deventer Buiten (buiten@socialeteamsdeventer.nl).
Een fijn voorjaar gewenst!
Periodieke uitgave
WijDeventer
april 2017

Vriendelijke groeten,
Johannes Vermeulen, wijkmanager

Foto door: Marcel Obdeijn
Vlnr: Marcel Obdeijn, Floor Zandbelt, Edwin te Wierik

Geluidsinstallatie Jongeren Organisatie Lettele
Jongeren Organisatie Lettele(JOL) organiseert al meer dan 50 jaar activiteiten voor de jeugd
van Lettele en omstreken. Bij veel van deze activiteiten huurden ze een geluidsinstallatie
voor een relatief laag bedrag bij een particulier in Lettele. Deze optie zou gaan vervallen,
een reden om een plan te maken. Uit het potje spaargeld en een bijdrage van WijDeventer
hebben ze de geluidsinstallatie kunnen kopen. Niet alleen een voordeel voor de JOL,
maar voor heel Lettele. Ook andere verenigingen kunnen via het onlangs geïntroduceerde
deelsysteem materialen van elkaar lenen.
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Bewoners Bakkerskamp
maken plan voor bomen

SCHALKHAAR

Waar een klein dorp
groot in kan zijn

in de straat

Schalkhaar

De werkgroep Wonen Schalkhaar bestaat uit
een groep van 11 enthousiaste vrijwilligers
en allemaal betrokken Schalkhaarders. Doel
is inzicht te krijgen hoe het best ingespeeld
kan worden op de woonwensen van de
50-plussers in Schalkhaar. En om vervolgens
ook in kaart te brengen welke mogelijkheden
er zijn om aan deze vraag te voldoen. Heeft u
als betrokken Schalkhaarder(s) ook een goed
idee om in te brengen, stuur dan een e-mail
naar regiegroepschalkhaar@gmail.com.

Vlnr: Minie Bouwhuis, Gerda Klein Lebbink en Fieke Haverslag.

30 jaar Mens erger je niet
in Okkenbroek
Vrijdag 17 maart was het zover. Voor de 30e keer werden de lokale
kampioenschappen mens-erger-je-niet gespeeld. Vanwege deze
speciale editie is er groots uitgepakt. De finale werd gespeeld op een
levend bord. Dus ook de niet finalisten konden nog even meespelen.

Heeft u een vra

ag voor uzelf of
iemand anders
?
‘Schalkhaar He
lpt Elkaar’ is een
enthousiaste vrij
init
willigers uit het iatief met
dorp.
Wij helpen jon
g en oud graag
op weg!
U kunt ons bel
len of een whats
app sturen
op telefoonnumm
er:

06 - 15 33 46 50
U kunt ook em
aile
she@schalkhaarn naar:
.nu

Bel, mail of kijk

Vrijwilliger worde
n?
okpagina schalk
haarhelptelkaar

Zaterdag 12 november was
het zover: bollenplantdag
in Diepenveen. Ruim 35
vrijwilligers waren op de been
om 5000 narcissenbollen te
poten en daarmee een fleurig
bollenlint langs de Oranjelaan
te maken. De actie was een
initiatief van de taakgroep
Kennismaken en Ontmoeten.
Voor de bollen en een stukje
subsidie is samengewerkt
met Tuincentrum Gooiker en
WijDeventer.

Vorig jaar ontstond het
idee om gezamenlijk iets te
maken voor een goed doel.
Hiervoor heeft iedereen
restjes wol bij elkaar
gespaard en hiervan heeft
Gerda Klein Lebbink (90 jaar)
een kinderdeken gemaakt
voor minderbedeelde
kinderen in het buitenland.
Zo worden met weinig
kosten de restjes wol goed
benut.

Op weg naar
een nog sterker
Schalkhaar
Vanuit het project
‘Sterk Schalkhaar’ is
er in samenwerking
met Schalkhaar Helpt
Elkaar een centraal
telefoonnummer (06 15
33 46 50) gekomen voor
alle ondersteuningsvragen
in Schalkhaar. Het gaat
om informatie of hulp bij
alledaagse zaken.

Narcissenlint fleurt Diepenveen op

In de huiskamer van het Noaberhuus wordt door een groep enthousiaste dames (heren zijn
nog niet gesignaleerd) iedere 2 weken vanaf het najaar tot en met voorjaar op maandag
van 14.00-16.00 uur gehandwerkt. Wat er gehandwerkt wordt, is van diverse makelij en
iedereen is welkom.

De bomen aan de Bakkerskamp zijn voor bewoners een doorn in het oog. Daarom zijn we in
actie gekomen. We hebben eerst ingesproken
bij de gemeenteraad, de buurt met briefjes
geïnformeerd en naar hun mening gevraagd, aldus Corinne Peet. Na contact met de gemeente
is afgesproken dat we zelf een plan maken voor
de bomen in de straat. Welke bomen kunnen
gekapt worden en welke bomen willen we terug. Dat is een best ingewikkelde klus, want we
moeten het ook met elkaar eens zijn. Daarom
maken we nu ook een plattegrond met plaatjes zodat we het goed in de straat uit kunnen
leggen. Hopelijk gaat het ons allemaal lukken
en wordt onze straat de komende jaren weer
een stukje mooier. Doordat we hier mee bezig
zijn, kijken we ook naar andere dingen in de
straat. Zo willen we ons ook graag inzetten om
het groen rondom de voetbalkooi naast school
mooier te maken. Om dit te realiseren worden
we ondersteund door WijDeventer.

Werkgroep
Wonen

DIEPENVEEN

OKKENBROEK

op onze facebo

om je aan te melde

n.

ICT
• Ik weet niet hoe
ik mijn tablet moe
gebruiken
t
• Mijn compute
• Hoe verstuur r is vastgelopen
ik een email?
HUIS & WONEN
• Mijn cv-ketel
moet worden
• Ik heb hulp nod
bijg
ig om mijn kas evuld
zetten
t in elkaar te
• Een lamp moe
t worden opgeha
ngen
ONTMOETING
& BEWEGEN
• Ik zoek een fiets
• Het lijkt me leuk - of wandelmaatje
• Ik hou van kok om samen koffie te drinken
minder goed en, maar het lukt me steeds

ZORG
• Ik ben ziek; kan
iemand mijn hon
uitlaten?
d
• Wie kan mijn
• Ik ben mantelzmedicijnen ophalen?
orger; wie kan
mij ontlasten?
VERVOER
• Ik zou graag beg
eleiding willen
een dokter
naar
• Mijn auto moe
mij oppikken? t naar de garage; kan iemand
• Kan iemand met
een aanhanger
rijden?
KIND
• Ik ben geopere
erd en kan mijn
naar school bren
kind
niet
gen
• Sparren over
de opvoeding;
iemand?
kan dat met
• Zijn er (alleens
taan
de) ouders die
middag willen
een zorgdelen?
FINANCIËN &
REGELGEVING
• Wie kan mij help
en
met
het opstellen van
een brief?
• Ik moet de adm
inistratie doen,
niet uit
maar kom er
• Ik heb rech
t op subsidie,
hoe regel ik dat?
TUIN
• Mijn heg moe
• Mijn schuurd t worden gesnoeid
• De stoep moeeur klemt
t bladvrij worden
gemaakt

Groen Kulturhus
Diepenveen fleurt op
Na aanpassing van de binnenkant, stond nu
de opknapbeurt van de buitenkant op het
programma. Op zaterdag 11 maart stond
de actie ‘wij doen het hart van Diepenveen’
garant voor de opkomst van een tiental
vrijwilligers die, na de start met koffie en
gebak, gewapend met bats, hark en schoffel
de perken harkten en het afval in de container
lieten verdwijnen. Het Oranjefonds en het
Dorpenplatform stelden hiervoor subsidie
beschikbaar. Het Kulturhus kan terugzien op
een geslaagde actie.

OUDE MOLEN

Reünie “Heideschooltje”
Hanneke Brilman-Bos, Janny Stegink- Klijn
Velderman, Gerrit Tuitert en Gerrit Oplaat zijn
alle vier oud leerlingen van het Heideschooltje
in Oude Molen (Lettele). Zij hebben het initiatief genomen om een reünie te organiseren
voor alle oud leerlingen. WijDeventer draagt
bij aan de organisatiekosten van de reünie.
Het “Heideschooltje” in de buurtschap Oude Molen
(Lettele) is gesticht in 1938 en gesloten in 1984.

Oude Molen
krijgt rotonde
Groot punt van zorg voor de buurtvereniging
Oude Molen en omliggende dorpen was de
verkeersveiligheid rondom de afslagen naar
Bathmen/Okkenbroek en naar Lettele. Er ligt
nu een oplossing. Als het meezit start eind
2017 de uitvoering van de aanleg van een
rotonde.

Foto: Mees Struijs

AVERLO/FRIESWIJK

Averlo/Frieswijk
viert samen het nieuwe jaar

Nieuwjaarsontmoeting in Diepenveen
7 januari vond de inmiddels traditionele
Nieuwjaarsontmoeting plaats op het
Dorpsplein. Inmiddels een traditie die de
taakgroep Kennismaken & Ontmoeten
jaarlijks organiseert. Het was een hele
gezellige middag met leuke activiteiten
voor jong en oud. Voor volgend jaar staat de
Nieuwjaarsontmoeting alweer gepland. Met
dan hopelijk weer een frisse Nieuwjaarsduik!

Iedereen in Averlo/Frieswijk was uitgenodigd om samen het nieuwe jaar in te luiden. Dit initiatief kwam van de dorpenplatformleden Brigit Spoler en Francis Nieuwenhuis van WijDeventer.
Naast dat het een gezellige middag was, werd iedereen ook uitgenodigd om met ideeën te komen. Daar is inmiddels al goed gebruik van gemaakt. Voor het vervolg wordt nog een moment
gepland om te kijken hoe de ideeën ook gerealiseerd kunnen worden.

