mooie aanwinst kermis Lettele

Kerstactiviteit
Noaberhuus

OKKENBROEK

Op zaterdag 7 december was er in het Noaberhuus in
Okkenbroek een gezellige winterinloop. Er waren verschillende
verlotingen waar mensen leuke prijsjes mee konden winnen.
In ballonnen, die aan het plafond hingen, was een nummer
gedaan waarmee je een prijs op kon halen. Een aantal mensen
hadden een kraampje waar ze hun eigen ‘winter’ spullen
konden verkopen en er was een verkoop van oliebollen en
erwtensoep en zelfs eigen gebakken koekjes werden verkocht.
Ook had iemand prachtige vogeltaarten gemaakt en er
waren mooie kerststukjes en kerstkaarten. Al met al een zeer
geslaagde middag, en zeker voor herhaling vatbaar.

Tijdens de kermis weet je het wel; of er is
zon, of er is regen. In Lettele is men daarom
op het idee gekomen om een stretchtent
aan te schaffen. Zo kunnen de mensen lekker
droog of in de schaduw zitten. Het huren van
een stretchtent is bijna net zo duur als de
aanschaf van een 2e hands tent en daarom

startte een zoektocht naar een 2e hands tent.
Met een bijdrage van WijDeventer is deze
droom werkelijkheid geworden. De tent is met
groot enthousiasme ontvangen! Inmiddels
goed gebruikt op de kermis in Lettele, bij een
aantal buurtfeesten en bij het dorpsfeest van
buurtdorp Diepenveen.

Lettele werkt samen met NoaberEnergie Bathmen aan duurzaamheid
Energiecoöperatie Noaber-Energie uit Bathmen en Plaatselijk Belang Lettele starten ook in
Lettele met het produceren van lokale groene stroom. Eigenaren van boerderijen in Lettele
stellen hun daken beschikbaar aan particulieren die willen bijdragen aan een energieneutraal
Lettele. De deelnemers hoeven gedurende 15 jaar geen energiebelasting op elektriciteit te
betalen. Zo kunt u toch bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zonder panelen op uw eigen dak.

We gaan starten
met het Buurtplein!
Al een heel aantal jaren zijn we achter
de schermen druk geweest met het
realiseren van een nieuw buurtplein
bij school. Overleg met de kinderen,
jongeren en andere dorpsbewoners
over wat de wensen zijn, maar ook hoe
we het voor het hele dorp aantrekkelijk
kunnen maken. En dat is gelukt!
Het nieuwe plein heeft veel mogelijkheden
voor jong en oud. Er komt een koersbalveld,
jeu de boules, volleybalveld, klimmuur en
diverse nieuwe uitdagende en aantrekkelijke
toestellen. En niet te vergeten de
ontdektuin met veel struiken en planten

OUDE MOLEN

voor insecten en andere diertjes, maar
ook natuurlijke verstopplekjes. En een
waterpomp die ook weer is aangesloten op
de hemelwaterafvoer.
Dit betekent dat we gaan starten! En wel op
de zaterdagen 21 maart, 28 maart en 4 april.
Wat we zelf kunnen doen, gaan we ook zelf
doen. En daarom zou het heel fijn zijn als er
vrijwilligers zijn die ons hierbij willen helpen.
Dus draag je het plein een warm hart toe?
Kom dan gezellig helpen, voor koek en zopie
wordt gezorgd! En wat is er nu mooier dan
met elkaar voor elkaar te werken. Het hele
dorp plezier van het buurtplein, da’s pas fijn!

vóór, dóór en mét bewoners.

Restauratie herdenkingsbank
‘Snippeling dankt Oxe april 1945’

Al jarenlang staat aan de Oxersteeg in Oxe een herdenkingsbank. Een bank met een verhaal,
geschonken door bewoners van buurtschap Snippeling als dank voor de geboden hulp door
de bewoners van Oxe tijdens de oorlogsjaren. In 1945 moesten bewoners van de Snippeling
evacueren vanwege de opmars van Canadese bevrijders. In Oxe zijn zij gastvrij ontvangen. Na
jaren was de bank toe aan restauratie, uitgevoerd door de buurtvereniging. De bedoeling is
dat de gerestaureerde bank ter ere van 75 jaar vrijheid weer kan pronken. Ook komt er een
bord met uitleg om de herinnering levend te houden. Met een bijdrage van WijDeventer is het
materiaal voor de restauratie betaald.

Averlose Kermis
op groene stroom
Niet langer een ronkend aggregaat op
diesel die tijdens het kermisweekend voor
stroom zorgt. Sinds afgelopen kermis draait
de kermis op groene stroom! Een mooi
resultaat waarbij slim samengewerkt is met de
buurman, kippenboer Mark Grootentraast. Bij
nieuwbouw van een van zijn stallen zijn 615
zonnepanelen op het dak gelegd. De stroom
van deze panelen gaat naar een stroompunt
op het kermisterrein en inpluggen maar.

Rotonde Oude Molen
in gebruik

Met de ingebruikname van een rotonde in Oude Molen
is een jarenlang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
In 2014 bij een ideeënavond van WijDeventer kwam deze
wens uit de buurtschap naar voren. In samenwerking tussen
het buurtcomité, provincie, politie en de gemeente is de
verbetering 5 jaar later gerealiseerd. Naast de aanleg van de rotonde is Oude Molen nu een
50 km/u zone. Vlak voor de officiële ingebruikname afgelopen oktober, mochten de bewoners
uit Oude Molen als eerste de rotonde per fiets ‘ronden’.

WijDeventer,

OXE

AVERLO/FRIESWIJK

Naast verduurzaming heeft de kermis ook
een kostenbesparing gerealiseerd. Geen huur
meer van aggregaten en brandstofkosten,
maar alleen nog de stroomkosten. Een mooie
opsteker voor de jaarlijkse exploitatie. De
kosten van de aanleg van de stroomkabel en
installatie zijn mede mogelijk gemaakt met
een bijdrage van WijDeventer.

75 jaar vrijheid
in de dorpen

Beste bewoner,
Met deze krant blikken we terug op wat er de afgelopen periode
gebeurd is in de dorpen. Veel leuke WijDeventer initiatieven die
gerealiseerd zijn of waaraan hard gewerkt wordt, nu en de komende
periode. Zo gaan ze in Okkenbroek hard aan het werk met het
buurtplein, worden in Bathmen plannen gemaakt voor de Brink en
is de rotonde in Oude Molen in gebruik genomen.

Deventer en omliggende dorpen werden bevrijd tussen 8 en 11 april 1945. Veel dorpen
besteden hier aandacht aan. Een greep uit de activiteiten:
DIEPENVEEN
Tentoonstelling in het Kulturhus en op locaties in het dorp�������������������������������11-4 t/m 5-5
Belevingswandeling/fietstocht langs interessante WO-2 locaties����������������������������� 11 april
Onthulling informatiepaneel oorlogsgraven������������������������������������������������������������������ 11 april
Boekpresentatie ‘Diepenveen 1940-1945’���������������������������������������������������������������������� 11 april
Vrijheidsvuur van Wageningen naar Diepenveen��������������������������������������������������������������� 5 mei
Meer info volgt op www.dorpspleindiepenveen.nl
LETTELE
Bezoek Canadezen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 april
Boekpresentatie ‘Geen grip meer – Oorlog in Lettele door de ogen
van Marie Groot Koerkamp’����������������������������������������������������������������������������������������������������4 mei
Tentoonstelling dorpsarchief in de Koerkamp�����������������������������������������������������������������4-5 mei
Meer info volgt op www.lettele.nl

Loopt u al een tijdje rond met een leuk plan of idee? Aarzel niet en
neem contact met mij op. Mijn contactgegevens staan achterop
deze krant.
Vriendelijke groeten,
Johannes Vermeulen, wijkmanager
Periodieke uitgave
WijDeventer
maart 2020

BATHMEN
Beoordeling straatversiering�������������������������������������������������������������������������������������������������4 april
Rondleiding langs de struikelstenen������������������������������������������������������������������������������������8 april
Bevrijdingsfeest�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 april
Vrijheidsontbijt rond de Brink������������������������������������������������������������������������������������������������5 mei
Fietstocht langs historische plekken met verhaalvertellers�������������������������������������������� 5 mei
Taptoe������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 mei
Meer info volgt op www.bathmen.nl
OKKENBROEK
Bevrijdingsdefilé en viering in het dorp�������������������������������������������������������������������������������5 mei
Meer info volgt op www.okkenbroek.net
WELCOME AGAIN VETERANS
Bijzondere tocht van oude militaire voertuigen op 5 mei
• Start in Oxerhof�������������������������������������������������������������������������������������������������������������15:00 uur
• Brink, Bathmen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������15:15 uur
• Ons Centrum, Okkenbroek������������������������������������������������������������������������������������������15:50 uur
• Kulturhus de Spil, Lettele��������������������������������������������������������������������������������������������16:15 uur
• Park Brabant, Schalkhaar���������������������������������������������������������������������������������������������16:45 uur
• Sparrenheuvel, Diepenveen����������������������������������������������������������������������������������������17:00 uur
• Kulturhus, Diepenveen������������������������������������������������������������������������������������������������17:15 uur
De tijden zijn onder voorbehoud. Na Diepenveen rijdt het defilé naar Deventer.

Foto: Hissink
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De foute Fijf

in Kulturhus Diepenveen
De groep amateurkunstenaars Diepenveen
kijkt met volle tevredenheid terug op hun
2-daagse expositie op 9 en 10 november
in het Kulturhus Diepenveen. De opening
van de expositie trok zeer veel publiek en
werd verricht door niemand minder dan Eus,
journalist, schrijver en bekende Nederlander.

Wat zijn nou ‘De foute Fijf’? Dan weet je
als Schalkse Vrouw waar je je op mag gaan
verheugen tijdens het 5 jarig jubileum op
27 maart. Word je nieuwsgierig van Swingo,
een Photobooth, Karaoke, het Rad van Fortuin
of Limbodansen? Kom dan op vrijdagavond
27 maart om 20.00 uur naar de Schalkse
Vrouwen avond in de Nicolaasschool en vier
samen het 5 jarig jubileum van de Schalkse
Vrouwen! De jubileumavond is mede mogelijk
gemaakt met een bijdrage van WijDeventer.

(Foto: Ben Kiers)

Pakje Kunst

sigarettenautomaat die is omgebouwd
tot een Kunstautomaat. In Diepenveen
hebben maar liefst 50 lokale kunstenaars
voor unieke kunstwerkjes gezorgd! Ook de
Historische Vereniging Diepenveen behoort
tot de deelnemers. Met een bijdrage van
WijDeventer is de huur van de automaat mede
mogelijk gemaakt.

Automaat-succes
De Kunst-automaat bleek tijdens het weekend
een ware voltreffer. Het gaat om een oude

Binnentuin Haarmansenk

opgeknapt

Beachhandbal Diepenveen
DSC Handbal opent op 19 april
beachhandbalvelden op sportcomplex
“De Zunnebargh”. Aanleiding was het
enthousiasme van een aantal jeugdteams na
een beachhandbaltoernooi in Bathmen. Een
aantal ouders vroeg zich af of beachhandbal
in Diepenveen ook mogelijk is. De reacties
waren erg positief en de werkgroep is plannen
gaan maken. Met veel inzet van vrijwilligers,
financiële steun van verschillende instanties
en door gebruik te maken van gebruikte
materialen, zijn met een beperkte begroting
de plannen gerealiseerd. Met een bijdrage van
WijDeventer is het mogelijk om picknicktafels,
banken en dergelijke aan te schaffen om het
verblijf en ontmoeting op de handbalvelden
nog aangenamer te maken.

LOO

Plan Brink Bathmen

11:58

In de binnentuin van De Haarmansenk,
Koningin Julianastraat en Het Koeland in
Schalkhaar is in het najaar een half verhard
pad gerealiseerd. Dit was de wens van
de bewoners zodat er meer openheid
en overzicht in de tuin zou komen. Het
Deventer Groenbedrijf heeft de hoge
beplanting gesnoeid en het verwilderde
groen verwijderd. In het voorjaar worden de
lege plekken weer voorzien van beplanting.
Het pad is gerealiseerd met subsidie van
WijDeventer. De binnentuin is nu beter
toegankelijk en een mooie ontmoetingsplaats
voor de bewoners.

Tot 12 februari konden wensen en ideeën voor de Brink en omgeving gedeeld worden met
de werkgroep. En daar is goed gebruik van gemaakt! Met alle opgehaalde informatie kan een
eerste ontwerp worden gemaakt. Wil je meer informatie en op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen? Ga naar www.planbrinkbathmen.nl.
Op de foto beelden de leden van de werkgroep Plan Brink Bathmen activiteiten uit die
georganiseerd worden op de Brink: Brinkloop, aanwonenden vanuit het Dijkhuis, ontbijt op de
Brink, Kunstmarkt, Bathmen Spant de Kroon, Koningsdag, Kermis en de Survival.

Met een opkomst van ongeveer 200
Battummers was de debatavond ‘Bathmen
2035’ een groot succes. Het debat ging
over wonen en voorzieningen in het dorp.
Wat is er op de langere termijn nodig in

Nieuwbouw
NaoberLOOkaal stap dichterbij
In 2013 is het NaoberLOOkaal gestart als
experiment. De vraag was: ‘zijn er voldoende
activiteiten voor een levensvatbaar buurthuis
in Loo?’ Zo’n 25 verenigingen en stichtingen
organiseren activiteiten voor Loo en maken
daarbij veel gebruik van het NaoberLOOkaal.
Een mooi bewijs dat het NaoberLOOkaal
duidelijk voorziet in een behoefte.
In 2018 besluit de gemeenschap voor
nieuwbouw in plaats van renovatie van het
NaoberLOOkaal. Na overdracht van het
gebouw aan de stichting Vrienden van Loo,
start de stichting met de sloop en nieuwbouw.
Met hulp van circa 50 vrijwilligers uit Loo

en omgeving wordt zo veel mogelijk zelf
gedaan. Naast gezelligheid en sociaal contact
blijven hiermee de bouwkosten ook haalbaar.
Allemaal in nauwe samenwerking met de
aannemer.
In het ontwerp wordt rekening gehouden
met duurzaamheid, ruimte voor groepen,
toegankelijkheid voor ouderen en
mindervaliden en een keuken voor “Samen
eten” met ouderen. Om het NaoberLOOkaal
beter te laten opgaan in de omgeving is
het idee om de buitenkant in lijn met de
gerealiseerde starterswoningen te brengen.

Loo viert realisatie van
starterswoningen

Bathmen 2035
Bathmen en waar zou het dorp op in moeten
zetten? Wil Bathmen groeien? Wil het
dorp hoogbouw? Naar wat voor woningen
is vraag? Wat voor voorzieningen horen
hierbij? Is er behoefte aan ruimte voor lokale
bedrijvigheid? Kortom, genoeg onderwerpen
waar iedereen een ei over kwijt kon. En
de jongeren die de avond organiseerden,
deden dit op een mooie eigentijdse manier.
Iedereen kon meestemmen via zijn mobiel
en ook de thuisblijvers konden live meekijken
via facebook. Silla Koops, een van de
organisatoren, gaat met alle input aan de slag
en werken aan een visie voor Bathmen 2035.
De debatavond werd georganiseerd met een
bijdrage van WijDeventer.

App meldpunt openbare ruimte
Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal
het niet? Of is de omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden
bij het Meldpunt Openbare Ruimte via www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App. Deze kunt u gratis
downloaden op uw smartphone. Zoek op ‘Gemeente Deventer’ (blauwe logo).

op weg naar een eerste ontwerp

Foto: Willem Wittenberg (afslag 25)
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BATHMEN

In december was er open huis bij de 4
gerealiseerde starterswoningen in Loo.
Het project is bijzonder omdat de jongeren
zelf het project van begin tot eind volledig
aangestuurd hebben. Het resultaat mag
er zijn: 4 prachtige duurzame en gasloze
starterswoningen.

De jongeren kijken met trots terug op
het lange, leerzame traject en zijn blij hier
nu te kunnen wonen. Op naar nog heel
veel woonplezier!

Toezichthouder
Tom Bakkenes,
14 0570,
t.bakkenes@deventer.nl.

Wijkmanager
Johannes Vermeulen,
06 51339906,
jw.vermeulen@deventer.nl

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

Wijkwethouder
Ron König,
693202

Wijkagent
(Diepenveen/Schalkhaar)
Vincent Slettenhaar,
0900 8844

Jongerenwerker (Bathmen)
Annika Nijboer (WijZ welzijn),
06 32452433,
a.nijboer@wijz.nu

Wijkagent (Bathmen/
Lettele/Okkenbroek)
Rob Albrecht, 0900 8844

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

Sociaal team
0570 695399,
info@socialeteamsdeventer.nl

De wens voor starterswoningen werd
uitgesproken in het Dorpsontwikkelingsplan
2009, dat bewoners met ondersteuning van
WijDeventer opgesteld hebben. Vervolgens
hebben de jongeren op eigen houtje en met
hulp vanuit hun netwerk een plan gemaakt. En
dat is nu werkelijkheid geworden. Wethouder
Liesbeth Grijsen verzorgde de officiële
opening van de ‘Schoolderserf’, vernoemd
naar het oorspronkelijke bosje.

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

Het was een mooie middag met veel
enthousiaste reacties van de genodigden.
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Opbouwwerker
Gwen van Eijden, 06 21420614,
g.van.eijden@socialeteamsdeventer.nl
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