COLMSCHATE-ZUID STEEDS GEZONDER

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.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.

Wandelgroepen
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagochtend
vertrekt er een groep wandelaars vanaf
Verbindingscentrum De Fontein met een
bus naar een mooie wandellocatie. De
dinsdagmiddag is speciaal voor mensen die
moeilijker bewegen en mogelijk voor mensen met een rollator. De vrijdag is bedoeld
voor mensen die goed kunnen bewegen.
De wandeling wordt gezellig afgesloten
met een kopje koffie.

In deze krant leest u over de mooie bewonersinitiatieven in Colmschate
Zuid die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroten.
Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal vóór, dóór en mét
bewoners. Dat is WijDeventer!
Initiatieven per thema
Meerdere bewonersgroepen uit Colmschate-Zuid hadden bij de
wijkmanager een goed idee ingediend om de buurt nog mooier te
maken. De ideeën werden besproken in het wijkteam, goedgekeurd en
de bewoners gingen er mee aan de slag. In deze krant ziet u de mooie
resultaten verdeeld in de thema’s:
Colmschate-Zuid steeds mooier, Colmschate-Zuid steeds veiliger,
Colmschate-Zuid ontmoet elkaar en Colmschate-Zuid steeds gezonder.

Jongerenwerkers Michiel Brus(links) en Fabian Schrijver

Bewegen bij SV Helios

Wijkmanager
Robert Saris
695177
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

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

Jongerenwerkers
Michiel Brus (links)
06 43707027
m.brus@rastergroep.nl
Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

Bij voetbalvereniging Helios sporten iedere dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend een groep ouderen en ouderen met een geheugenproblematiek. Per 3 januari 2018 starten er op de woensdagmorgen ook
sportlessen voor ouderen die slechtziend of blind zijn.
Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen
693219

Jongerenwerkers Fabian Schrijver en Michiel Brus, beide van Raster, zetten zich in voor de jeugd
uit Colmschate en de Vijfhoek. Jongeren hebben veel talenten, sommige al ontdekt en sommige nog niet. De jongerenwerkers werken op veel manieren samen, zodat jongeren hun talenten
verder ontwikkelen en anderen hun talenten kunnen ontdekken. Zo organiseren Floris-Jan en
Wesley een workshop website bouwen. Zij leren hoe het is om voor een groep te staan en de
anderen maken kennis met het programmeren van een website.
Michiel legt contact met jongeren door te zijn waar zij zijn, ook ’s avonds op straat. Vanuit die
contacten weet hij wat er speelt onder de jeugd. Fabian treft iedere week het jongerenwijkteam. Deze groep jongeren is de verbinding tussen het reguliere wijkteam en de jongeren. Ook
organiseren zij activiteiten. Vanuit deze brede werkwijze ondersteunen de jongerenwerkers de
jongeren. Wil je op de hoogte zijn van het jongerenwerk in deze wijk? Volg Michiel op Instagram
via ‘michiel_raster’ en Fabian op Facebook.

Toezichthouder
Mehmet Celep,
14 0570
m.celep@deventer.nl
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Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw straat of buurt
te vergroten en waarmee u zelf aan de slag wilt? Neem dan contact op
met de wijkmanager of het sociaal team.
Vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager

Sociaal team
14 0570
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl
Bezoekadres: Fonteinkruid 61

Een bloemetje voor een vrijwilliger!

Wijkagent
Marcel van Raan
0900-8844
marcel.van.raan@politie.nl

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

Veel talentvolle
jongeren in de wijk

Annie Corba (links)
ontvangt namens de
gehele Colmsoos een
bloemetje van
Zwaantje Wever.
COLMSCHATE-ZUID

Tekst Robert Saris | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 4.000

Een thema in deze krant is een bloemetje voor een vrijwilliger. WijDeventer Colmschate-Zuid
biedt u de mogelijkheid om iemand uit uw straat of buurt die vaak voor anderen klaar staat
of veel betekent voor de buurt in het zonnetje te zetten. De bloemen kunt u zelf geven aan
diegene die het volgens u verdient! Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt of
wilt u ook vrijwilligerswerk doen in deze mooie wijk?
Mail het dan naar colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl.
Deze keer is de keuze gevallen op Annie Corba. Annie is actief bij de Colmsoos, vrijwillige
Coaches en Colmschate Helpt Elkaar. Geweldig!

COLMSCHATE-ZUID

COLMSCHATE-ZUID STEEDS MOOIER

COLMSCHATE-ZUID ONTMOET ELKAAR
De saamhorigheid in de wijk is erg groot. Zo werden er dit jaar al in veel buurten straatactiviteiten georganiseerd. Ook bij de ontmoetingsplekken in de wijk (De Kuip, sv. Helios, VC De
Fontein, de Ichtuskerk en Huize Salland) kun je andere wijkbewoners ontmoeten tijdens de
vele activiteiten die worden georganiseerd door vrijwilligers uit de wijk. Op de sociale kaart
van de wijkwinkel zijn alle activiteiten te vinden: www.wijkwinkeldeventer.nl.

Groenstrook Salomonszegel
De bewoners van de
P. Reicholtstraat vonden
dat de groenstrook aan de
Salomonszegel achter hun
woningen wel een opknapbeurt kon gebruiken. De heer
Waanders: “Leuk om dit samen
te doen. We zijn blij met onze
nieuwe ‘achtertuin’ en gaan
er zelf voor zorgen dat het
netjes blijft”.

Vijver
Gelderse Roos
De vijver aan de Gelderse Roos ziet er
weer prachtig uit. De oude struiken zijn
verwijderd en circa 20 bewoners hebben
samen nieuwe rododendrons en knotwilgen
geplant, bloembollen gepoot en bloemgras
ingezaaid. De heer Lanenga: “We zijn er erg
blij mee. Het is er veel lichter door geworden en we kijken weer uit op een mooie
vijver. Leuk om dit samen te doen met de
buren, gemeente en medewerkers van Het
Groenbedrijf.”

Vrijwilligers Zonnebloem
actief in de wijk

WijDeventer ondersteunt ook initiatieven
op het gebied van Veiligheid. In negen
buurten is inmiddels een WAPB (WhatsApp
Buurtpreventie) gestart en er zijn al 3 AED’s
(een apparaat voor hartreanimatie) in de
wijk. Op verzoek bezoekt de wijkagent bewonersgroepen voor voorlichting.

Ongeveer 25 bewoners van de Anne
Franklaan hebben er, met ondersteuning
van Het Groenbedrijf, samen voor gezorgd dat de straat een nog mooiere uitstraling heeft. De ochtend werd gestart
met een kop koffie, plak cake en helaas
ook met een regenbui. Al gauw werd het
droog en konden de bewoners aan de
slag. De 24 kale boomperkjes met vooral
onkruid en hondenpoep zijn aangepakt.
Met de nieuwe beplanting ziet de straat
er weer veel mooier uit.

Buurtvereniging
De Sleutel(bloem)
organiseerde deze
zomer al haar 31ste
buurtfeest. Onder
leiding van quizmaster John werd o.a. de
quiz “Petje op, Petje
af” gespeeld.

De Zonnebloemafdeling Groot Colmschate bestond onlangs veertig jaar. Dit werd gevierd
tijdens een gezellige middag. Maritha Schasfoort: ”Zonnebloemvrijwilligers zijn nogal onzichtbaar actief in de wijk. Zij bezoeken voornamelijk thuiswonende ouderen met fysieke
beperkingen, die daardoor in een isolement dreigen te raken. Als dank voor het gulle gebaar
van WijDeventer wilden we graag wat terugdoen, wat meer zichtbaar is en in het belang van
de gemeenschap. De keus viel op het onkruidvrij maken van het Veldpaperplein. Wij werden
geholpen door bestuursleden van Plaatselijk Belang Colmschate en Het Groenbedrijf, een
goed voorbeeld van samenwerking door diverse partijen. De afdeling kan nog wel versterking gebruiken. Vrijwilligers voor bezoekwerk, het bestuur of het organiseren van activiteiten. Iedereen is welkom! Mocht je dit wat lijken, dan kan een mailtje naar zonnebloemgrootcolmschate@gmail.com je leven veranderen.”

COLMSCHATE-ZUID STEEDS VEILIGER

Opknapbeurt Anne Franklaan

Vind je het ook leuk om vrijwilligerswerk te doen in je eigen wijk? Het sociaal team kan je
daarbij verder helpen.

In de Kuip werd een oktoberfest gevierd.
Het Stijlorkest (één van de orkesten
van muziekvereniging Eendracht) en
Gemeenschapshuis de Kuip organiseerden samen dit leuke feest in Duitse sfeer.
Stichting Evenementen Colmschate sloot
aan bij het Oktoberfest met het traditionele vogelschieten, een echt Colmschater
gebeuren.

Er is ook aandacht voor de kinderen uit de wijk. Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot
15.30 uur organiseren Andrea, Nicolet en Mirjam voor ongeveer 20 kinderen activiteiten.
Zo worden er o.a. poppetjes gemaakt voor vogelvoer, knuffels van sokken en worden
kippensoep en pizza’s bereid. Ze zijn erg blij dat ze gebruik mogen maken van de
schoollocaties Het Roessink, de Wereldwijzer en OBS Kolmenscate.

Nils Aarnink nam het initiatief om een WABP
op te starten in de wijk Colmschaterenk.
Ongeveer 150 bewoners hebben zich
aangesloten. “Wij zijn de ogen en oren in de
wijk en samen met de wijkagent kunnen we
op deze manier de veiligheid vergroten in de
wijk. De lijnen zijn zo erg kort”.

Een idee?

Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies
hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met
je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat
financiële ondersteuning nodig om ermee aan de slag te gaan.
Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen
voor elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil
je iets doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven
een stukje aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen
manier en passend bij je straat of buurt?
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Robert Saris, wijkmanager
tel: 06 537 736 44
email: ra.saris@deventer.nl

Sociaal team Colmschate Zuid
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

www.wijdeventer.nl

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

In Colmschaterenk (de Korenbloem), het
Roessink (Haagbeukweg) en het Swormink
(Annette Versluisstraat) hangt al een AED.
Veel bewoners hebben een cursus gevolgd en weten hoe ze een AED moeten
gebruiken.

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

