Een idee?

Interview met wijkteamlid

Interview met jongerenwijkteamlid Job

Ga ermee aan de slag!

Chretienne

Ook na mijn stage blijf ik lid!

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.

Afgelopen februari is Job Klein Swormink
begonnen met zijn stage bij het
jongerenwerk van Raster. Toen ik begon met
mijn stage zaten we midden in de corona
periode. Op de dinsdagen had ik niet zoveel
te doen, omdat de activiteiten voor jongeren
op dat moment niet door mochten gaan.
Jongerenwerker Fabian kwam met het idee
om het jongerenwijkteam nieuw leven in te
blazen. Er lag niks vast en ik zou dus eigenlijk
van 0 moeten beginnen. Ik dacht meteen:
hoe ga ik dit aanpakken, wat een opdracht!

Neem dan contact op met de wijkmanager van 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. Zij kan je ondersteunen met
ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Sanne ten Zijthof, wijkmanager
tel: 06 131 260 77
email: s.ten.zijthof@deventer.nl
U kunt ook onderstaande kaart (zonder postzegel) opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

www.wijdeventer.nl

Naam:

Ik ben gaan rondvragen bij vrienden, we
wonen namelijk allemaal in Colmschate
en omgeving. Na een korte uitleg, waren
ze enthousiast. Samen meebeslissen over
ideeën in de wijk voor en door jongeren,
Klussen aan de
hoe gaaf is dat! Al vrij snel waren we met
studio in The Mall.
een club van 13. We zijn aan de slag gegaan,
alles moest op papier gezet worden.
Alle voorbereidingen waren klaar, maar de aanvragen bleven uit. We zijn jongeren actief
gaan wijzen op het WijDeventer-budget. Al vrij snel kwam er een aanvraag voor Young
Starts, een club voor jongeren uit groep 7/8. Ze vroegen budget aan voor activiteiten bij
jongerencentrum Moonlight. Daarnaast ben ik super trots op de aanvraag voor de studio
in jongerencentrum The Mall. Deze was oud en verwaarloosd en is nu helemaal opgeknapt,
deels vanuit het WijDeventer budget. Uiteraard kwam de aanvraag van jongeren uit de wijk.
En het leuke is dat er bijna elke dag gebruik van wordt gemaakt!
Job blijft zeker lid na zijn stage. Ik heb ontzettend veel geleerd en samen met jongeren
uit de wijk leuke ideeën werkelijkheid zien worden. Heb jij een leuk idee?
Wil je graag iets verbeteren voor jongeren in de wijk? Neem dan contact op met Denise
Jansen: denise.jansen@yfc.nl. Het jongerenwijkteam denkt graag met je mee.

Mijn naam is Chretienne Fitsch, ik woon in
het Swormink en zit sinds september 2019 in
het wijkteam van Colmschate Zuid. Inmiddels
woon ik alweer 12 jaar in Colmschate.

Helios – sportief buurthuis
Helios is zo veel meer dan een voetbalclub.
Sinds 2015 zijn de deuren geopend voor
alle bewoners in de wijk en is de club ook
overdag open. Met een actieve groep
vrijwilligers en stagiaires staan ze elke
dag klaar voor jong en oud om samen te
bewegen, te leren, te eten en te genieten.
Helios heeft een plek gecreëerd waar
iedereen zich thuis voelt. Grace Brok,
sportpark manager vertelt: ‘We bieden
maatwerk en werken vanuit de vraag van
de deelnemers. Helios werkt aan fijne
groepen, waar iedereen zichzelf kan zijn en
de deelnemers het fijn hebben met elkaar.
Een van de programma’s die we aanbieden
is BAS; Blijf Actief bij de Sportvereniging.
Het is een beweegprogramma gericht op
valpreventie om mensen zo lang mogelijk

zelfstandig en vitaal te houden. We doen
dit samen met fysiotherapeuten. Het is zo
zonde dat sportclubs overdag gesloten zijn,
er zijn ontzettend veel mogelijkheden om de
club ook overdag te benutten.’
Samen met Verbindingscentrum de 5hoek
biedt Helios in de wijken Colmschate-Noord,
Colmschate-Zuid en de Vijfhoek diverse
activiteiten aan voor zowel jong als oud.
Bijvoorbeeld:
• Ontmoeten (koffiemiddag, samen eten)
• Lifestyle Change
• Sporten en bewegen
• Valpreventie
En nog véél meer, Doe je ook mee?
Kijk voor meer informatie op:
www.wijkvoorelkaar.com

Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:

GELDFIT

Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

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.

Kan jouw energierekening naar beneden?
Gasprijzen stijgen, steeds meer mensen
kunnen energierekening niet betalen, angst
voor hoge stookkosten. De kranten staan
er vol van. Jenneke van Geldfit Deventer
vertelt over een bewoner die op het gratis

spreekuur kwam. ‘Aarzelend gaf deze
meneer aan dat hij de verwarming niet
meer durft aan te zetten omdat hij bang is
dat hij dan de energierekening niet meer
kan betalen. Het is goed dat hij hier hulp
bij vraagt. Daar is Geldfit Deventer voor:
voorkomen dat mensen in de kou zitten.’
We laten niemand in de kou staan
‘We zijn gaan meedenken hoe zijn vaste
lasten naar beneden kunnen’, vertelt

Jenneke. ‘Ook hebben we een energiecoach
gevraagd om kosteloos te kijken naar het
verlagen van het energieverbruik in zijn
woning. Hierdoor bespaart hij al een paar
tientjes per maand en komt hij weer beter
de maand door. Dat scheelt hem veel stress.’
Op tijd ingrijpen
Een opeenstapeling van rekeningen kan
leiden tot flinke betalingsachterstanden.
Door op tijd in te grijpen, voorkom je ergere

problemen. De mensen van Geldfit Deventer
helpen gratis bij het verlichten van financieel
moeilijke tijden. Iedereen kan vrijblijvend op
woensdag (Bibliotheek Keizerslanden) en
donderdag (Verbindingscentrum de Fontein)
tussen 10.00 en 12.15 uur binnenlopen
voor praktische hulp. Van tevoren een
afspraak maken via geldfit@deventer.nl of
0570-675700 kan, maar hoeft niet. Meer
informatie: www.geldfitdeventer.nl

Hoe ben je in het wijkteam terecht gekomen?
Een aantal jaren geleden heb ik een idee
ingediend via de ideeënkaart. Ik wandel veel
met mijn honden en ik merkte dat er geen
vuilnisbakken stonden om hondenpoep weg
te gooien. Samen met de wijkmanager heb
ik dit opgepakt. Nu staan er op strategische
plekken prullenbakken. Via die weg was ik
dus al bekend met WijDeventer. Ook heb
ik meegewerkt aan het realiseren van een
omheinde hondenspeelplaats. Ik ben er
niet meer bij betrokken maar vind het super
dat het nog steeds draait op vrijwilligers.
Toenmalig wijkmanager Robert zag mijn
betrokkenheid en heeft me gevraagd voor
het wijkteam. Zonder twijfel zei ik ja.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.

Wat maakt het wijkteam zo leuk?
De uitwisseling van ideeën, het weten wat
er speelt in de wijk en het meedenken over
onze mooie wijk. Ik vind het bijzonder om
onderdeel uit te maken van een team dat
zich inzet voor een betere wijk. We komen
op veel mooie plekken in de wijk. We
vergaderen elke keer ergens anders, van de
Kuip tot Helios!
Wat zou je zeggen tegen iemand die het
wijkteam overweegt?
Gewoon doen! Ik wist ook niet wat het
inhield, maar het is een verrijking voor jezelf.
Je leert veel mensen kennen, professionals
maar ook buurtbewoners met hun talenten
en kennis. Je betekent iets voor de wijk en
het kost niet veel tijd. Lijkt het je leuk? Kom
gerust een keer langs, we maken graag
kennis met je!

Beste bewoner van Colmschate-Zuid,

Periodieke uitgave
WijDeventer
november 2021

Voor jullie ligt de wijkkrant van Colmschate-Zuid. Na de zomer is
WijDeventer actief de wijk ingegaan. We hebben veel inwoners uit
Colmschate-Zuid ontmoet. Soms naar aanleiding van een vraag of
een klacht, of naar aanleiding van ingediende ideeën. Misschien zijn
jullie ons tegengekomen op de Flora tijdens de donderdagochtend
weekmarkt of bij een bewonersbijeenkomst in de wijk. In de
afgelopen maanden heb ik gezien dat buren nog meer met elkaar aan
de slag gaan in de wijk. Buurtbewoners maken plannen om de buurt
nog mooier, gezelliger en veiliger te maken. Ook op de nationale
burendag waren veel buurten actief met klusacties en buurtfeesten.
In deze wijkkrant laten we jullie zien wat er allemaal is georganiseerd
in de wijk. Wanneer jullie ook een idee hebben of een vraag, neem dan
contact met ons op! De contactgegevens vind je achter op deze krant
of op de website van WijDeventer.
Ik wens jullie veel leesplezier!
Sanne ten Zijthof, Wijkmanager Colmschate-Zuid

Fietstocht van het wijkteam langs initiatieven. Chretienne staat in het midden.

Hondmoetingsplek bestaat 2,5 jaar!
Inmiddels bestaat de hondmoetingsplek aan het Somervaartpad alweer 2,5 jaar. Een
enthousiaste groep bewoners heeft deze plek in 2019 in samenwerking met het
Groenbedrijf gerealiseerd met een financiële bijdrage van WijDeventer. Het is een fijne plek
voor zowel honden als hun baasjes. Bewoners ontmoeten elkaar en de honden kunnen in
alle vrijheid spelen. De vaste club vrijwilligers zet zich met enthousiasme in voor het beheer
en onderhoud van de hondmoetingsplek. Deze mooie plek kan alleen blijven bestaan door
de inzet van vrijwilligers! Op de volgende
dagen gaan de vrijwilligers weer aan de slag
met het onderhoud:
• Zaterdag 4 december 2021
• Zondag 9 januari 2022
• Zaterdag 5 februari 2022
Ze beginnen om 9.30 uur. Het kost niet veel
tijd. Help je een keertje mee?

COLMSCHATE-ZUID

Splitsing sociale teams
Sinds 1 januari 2021 zijn de sociale teams in
Deventer gesplitst in de Voor Elkaar-teams
Deventer en Team Toegang Wmo.
Voor Elkaar-team
Iedereen wil graag wonen in een buurt waar
het fijn samenleven is. Waar voor iedereen
genoeg te doen is. Waar je jezelf kunt zijn
en er ruimte is om met jouw ideeën de
buurt nog prettiger te maken. Waar oog en
aandacht voor elkaar is. En ondersteuning
dichtbij, mocht je die eens nodig hebben.

Voor jezelf, of een ander. In de Voor Elkaarteams werken medewerkers van Raster, De
Kern, MEE IJsseloevers en Solis samen. Ze
zijn altijd in de buurt! Ondersteunen bij het
organiseren van nieuwe activiteiten en bij
het versterken van bestaande. En werken,
samen met jou en je buurtgenoten, op die
manier in én aan Colmschate Zuid. Zodat
het er fijn samenleven is én blijft! We komen
graag met je in contact, dat kan bijvoorbeeld
tijdens de spreektafel. In deze krant lees je
daar meer over!

Voorstellen

Britt van Rozendaal
Hoi! Mijn naam is Britt van Rozendaal en ik werk sinds
september 2021 als opbouwwerker in het Voor Elkaar-team
in Colmschate-Zuid. Ik ben onlangs verhuisd van Den Bosch
naar Holten. Na drie maanden werkzaam te zijn in de wijk,
voel ik me al aardig thuis en is het fijn om bewoners te
groeten in het mooie Colmschate. Waar nodig kan ik een
luisterend oor zijn. Gelukkig raak ik steeds minder verdwaald
als ik op de fiets stap naar afspraken in de wijk! In het artikel
over het Voor Elkaar-team lees je meer over wat ik zoal doe
in Colmschate.
Ik maak graag kennis met jullie! Loop gerust een keertje binnen bij de Fontein voor een kopje
koffie. Ik ben er vaak op woensdag tijdens de spreektafel. Ben ik er niet? Dan mag je mij altijd
bellen, appen of mailen: b.vanrozendaal@voorelkaarteamsdeventer.nl of 06 19763995.

Spreektafel Colmschate

Meer dan alleen koffiedrinken

Loop je rond met een vraag? Heb je een idee? Of wil je graag een mooi verhaal vertellen?
Kom naar de spreektafel! Vanaf 24 november kan dat iedere woensdag van 10.30 tot 11.30
uur bij Verbindingscentrum De Fontein, Fonteinkruid 61. Iedereen is welkom. Om mee te
luisteren of mee te denken. Kom je ook?
Een medewerker van het Voor Elkaar-team doet ook mee. Een aantal voorbeelden waar wij
en bewoners elkaar kunnen ondersteunen:
-

Ik wil graag een buurtfeest organiseren maar ik weet niet hoe.
Binnenkort ga ik met pensioen, wat zijn de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk?
Wij zijn nieuw in de wijk en we zouden graag bewoners beter leren kennen.
Mijn moeder zorgt voor mijn vader. Ik denk dat ze overbelast raakt, wat moet ik doen?
Ik denk dat mijn buurvrouw zich vaak alleen voelt, ik wil graag iets voor haar betekenen.
We zijn een groep jonge moeders in de wijk en willen graag dat de speeltuin wordt
opgeknapt, zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Hoe pak ik dit aan?

Telefoonnummer voor ondersteuningsvragen: 0570-695399.

Bewonersinitiatief P. Reicholtstraat
Enthousiaste jonge moeder Sanne Mars kwam met
het initiatief om de speelplek aan de P. Reicholtstraat
op te knappen. Een speelplek voor jonge kinderen,
dichtbij huis. Ook opa’s en oma’s in de nabijgelegen
woningen zijn enthousiast en dragen een steentje bij
voor hun kleinkinderen. De gemeente, afdeling Spelen
en WijDeventer, hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe
speeltoestellen bijgeplaatst konden worden. De bewoners
hebben speeltoestellen opgeknapt en gaan aan de slag met
wilgentenen hekken om de plek nog gezelliger te maken!

Bewonersinitiatief
jeu de boule Roessink
Op initiatief van bewoners en vrijwilligers van de Fontein
is er een bankje geplaatst bij de jeu de boules baan in het
Roessinkpark. De bank is een toevoeging in het park, voor
de gebruikers van de jeu de boules, maar ook voor de
wandelende ouderen richting de Flora. Er is veel behoefte
aan een plek om even uit te rusten.

Buurtfeesten

Bingo met Mies Riesewijk
‘Als ik stop met werken, wil ik graag iets betekenen voor de wijk. Ik ben de Fontein
gewoon binnengelopen of hier iets te doen was en vanaf dat moment is er een hoop
moois ontstaan.’
Al 9 jaar draait Mies Riesewijk de Bingo in de Fontein. Sinds 2015 is zij ook gaan
meehelpen met de donderdagmiddagsoos. Mies springt bij waar nodig! Om de bingo
nieuw leven in te blazen, heeft Mies subsidie ontvangen uit het wijkbudget van
WijDeventer. Iedereen gaat met iets leuks naar huis! Het is gewoon een erg gezellige
middag, een uitje voor veel bewoners. Sinds 3 jaar assisteert Jantien met alles
klaarzetten. Ze zijn een goed team en vinden het superleuk om het samen te doen.
Wanneer is de Bingo?
Elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur (afhankelijk van de
coronamaatregelen) bij Verbindingscentrum de Fontein. Het seizoen loopt van
september tot en met mei. Aanmelden is niet nodig. Is vervoer lastig? Neem contact
op met de Fontein (0570 651 561). Zij kunnen u dan komen ophalen met de bus.

Op 25 september was het burendag! In
Colmschate-Zuid hebben veel buurtjes
meegedaan. Er waren niet alleen BBQ’s,
maar ook veel werkzaamheden in de
openbare ruimte. Van het opknappen
van tuinen, tot het inzaaien van bloemen,
planten van bloembollen en ophangen van
nestkasten. Wat een actieve bewoners op
een heerlijke zonnige dag!

Bewonersinitiatief
speelplek Harriët Freezerstraat
Voor de jonge kinderen in dit gezellige hofje hebben enkele enthousiaste bewoners zich
ingespannen om een nieuwe uitdagende speelplek te realiseren. Allereerst is er met alle
buren overleg geweest over de plannen en zijn bezwaren besproken. Daarna is er met een
bijdrage van WijDeventer in de 2e helft
van 2021 in stappen een geheel nieuwe
speelplek tot stand gekomen! Bewoners
hebben zelf gezorgd voor een ontwerp. In
overleg met de afdeling Spelen kon het naar
wens gerealiseerd worden. Ook hebben ze
ervoor gezorgd dat het grasveld er goed bij
lag en klaar was voor de plaatsing van de
nieuwe speeltoestellen.

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.

Wijkmanager
Sanne ten Zijthof
06 13126077
s.ten.zijthof@deventer.nl

Opbouwwerker
Britt van Rozendaal
06 19763995
b.vanrozendaal@
voorelkaarteamsdeventer.nl

Wijkenbeheerder
Debbie Swartjes-Soer
14 0570
d.swartjes.soer@deventer.nl

Kinderwerker
Sophie van Veelen
06 57929923
s.veelen@rastergroep.nl

Jongerenwerker
Raquel van der Vloet
06 14244940
r.vandervloet@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Thomas Walder
0570 693207

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

Senior toezichthouder
Henkjan Mannes14 0570
jh.mannes@deventer.nl
Wijkteam
Colmschate, Schalkhaar,
Vijfhoek en Lettele
088 1110353
wijkteamcsvl@ieder1.nl

Vóór, dóór
en mét
bewoners

Woonmakelaar Rentree
Michelle Bosman
0570 678300
info@rentree.nu

Postzegel plakken
niet nodig

Volg WijDeventer op:
www.wijdeventer.nl
@samenzijnwijdeventer
wijdeventer

WijDeventer
Antwoordnummer 225
7400 VB Deventer
Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

COLMSCHATE-ZUID

Tekst Sanne ten Zijthof | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld)
Eindredactie Susan Velterop | Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 4.500

