
COLMSCHATE-ZUID

WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

Periodieke uitgave 
WijDeventer
mei 2020

Beste bewoner van Colmschate-Zuid, 

Nadat we gestart waren met de voorbereidingen voor deze wijkkrant 
zaten we ineens midden in de coronacrisis. Een periode waarin ons 
dagelijks leven drastisch veranderde. De coronacrisis heeft naast de 
verdrietige gevolgen ook mooie ontwikkelingen laten zien. Er zijn 
allerlei kleine initiatieven ontstaan om elkaar te blijven ondersteunen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de al bestaande contacten en 
projecten. Deze stevige verankering van netwerken in de wijk gaan we 
ook na de crisis inzetten en vergroten. WijDeventer zal daar ook een 
bijdrage aan leveren! Alleen samen kunnen we het doen!

Als je een idee hebt voor je straat of je buurt en je hebt hierbij 
(financiële) ondersteuning nodig, neem dan contact op met mij of met 
de opbouwwerker (via het sociaal team). Achterop deze krant vind je 
de contactgegevens.

Hartelijke groet, ook namens het sociaal team,
Sanne ten Zijthof, wijkmanager

Sociaal team Colmschate-Zuid

Nieuwe Wijkmanager

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:
Sanne ten Zijthof, wijkmanager Sociaal team Colmschate Zuid
tel: 06 131 260 77 tel: 0570 69 53 99
email: s.ten.zijthof@deventer.nl  email: info@socialeteamsdeventer.nl       

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

Naam:  

Adres:  

Postcode en Woonplaats: 

E-mailadres: 

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.

www.wijdeventer.nl

Iedereen wil zich graag gezond en gelukkig 
voelen. Invloed hebben op het leven en 
wonen in een fijne buurt. Maar soms spelen 
er zaken die dat verstoren. Voor korte of 
voor langere periode. Dat kan over van alles 
gaan: geld, wonen, gezondheid, opvoeden 
of omgangsvormen in de buurt. Wat helpt 
dan om zélf weer de touwtjes in handen te 
krijgen? Welke acties dragen bij om weer mee 
te kunnen doen? Of om de buurt gezelliger 
te maken? Wij geloven in de kracht en 
mogelijkheden van mensen. Wij zetten ons 
in om dat te versterken. En als dat nodig is 
ondersteuning te bieden. Of te zorgen dat 
mensen ondersteunende voorzieningen 
krijgen. Zodat iedereen ertoe doet in de 
buurten en iedereen mee kan doen. 
 
‘Wij’ zijn de sociale teams. Thuis in de wijk. 
Te vinden in alle wijken en dorpen. Om 
inwoners te ondersteunen zelf de touwtjes 
in handen te houden. Om inwoners in 
verbinding te brengen met anderen, zodat 
nieuwe initiatieven ontstaan. We werken 
samen met professionals in de buurt, zoals de 
gezinscoaches, de wijkmanager, huisartsen, 
politie en kinder- en jongerenwerk. Het 

adviseren van inwoners doen we kosteloos. 
Samen op zoek naar een oplossing. We kijken 
mee en we kijken verder. Dat is onze kracht.

Waar kunt u ons vinden?
U kunt ons van maandag tot en met 
vrijdag vinden in Verbindingscentrum De 
Fontein, Fonteinkruid 61 in Colmschate (bij 
winkelcentrum Flora). Kom gerust eens langs, 
u bent van harte welkom!

V.l.n.r.: Heidi Meulenbeek, Ipek Aslan, Carla Hobert en 

Sadija Beganovic

Ik ben Robert Saris en was de afgelopen ruim 5 jaar wijkmanager 
van deze mooie wijk. Ik ga mijn werk voortzetten in de wijken 
Keizerslanden en Borgele-Platvoet. Ik wil via deze weg iedereen 
bedanken voor de fijne samenwerking. Veel bewonersgroepen en 
vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat Colmschate-Zuid nog mooier 
is geworden om te wonen. Ik ben erg blij dat ik hier onderdeel van 
uit mocht maken. Per 1 april heb ik mijn werkzaamheden overdragen 
aan Sanne ten Zijthof. Ik wens Sanne heel veel succes en vooral 
plezier toe.  

 
Ik ben Sanne ten Zijthof en ik woon samen met mijn man en 2 zonen 
in Bathmen. De afgelopen 11,5 jaar heb ik met veel plezier als 
woonconsulent gewerkt bij woningcorporatie Rentree in Deventer. 
Het is fijn dat ik deze werkervaring en kennis van Deventer mee kan 
nemen in mijn nieuwe functie als wijkmanager van Colmschate-Zuid. 
Een mooie uitdaging waar ik met heel veel plezier vanaf 1 april aan 
begonnen ben! In deze tijd, een vreemde, onwerkelijke start, maar ik 
kijk uit naar de samenwerking en de kennismaking met de bewoners 
in jullie prachtige, veelzijdige en groene wijk!
 



Jongeren- en kinderactiviteiten

Mooi groenproject Daslook 

Pluim voor de tuinklussers
Alweer vier jaar geleden zijn de tuinklussers gestart in de wijk. Iedere vrijdagochtend komen 
Ron, Marja, Jaap, Wim en Henk als vaste medewerker van Het Groenbedrijf bij elkaar om 
weer een tuin op te knappen van een bewoner die zijn of haar tuin zelf niet meer kan 
onderhouden. De vraag komt binnen bij het sociaal team van Colmschate-Zuid. Onder het 
genot van een kop koffie in Verbindingscentrum De Fontein wordt de klus doorgenomen. 
Niet alleen de tuin wordt weer netjes gemaakt door deze toppers. Ze hebben ook een 
signalerende functie richting het sociaal team. Een mooie samenwerking tussen vrijwiligers 
en werkers in de wijk. Pluim voor deze kanjers!

Bloemetje 
voor alle vrijwilligers! 
Een thema in de WijDeventerkrant Colmschate-Zuid 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 
de wijkmanager of het sociaal team. 

Deze keer is de keuze niet gevallen op één individu. Dit 
bloemetje is er voor alle vrijwilligers die zich tijdens het 
coronavirus hebben ingezet en nog steeds inzetten om 
anderen te helpen.

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

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

Wijkwethouder 
Thomas Walder 

0570 693207

Toezichthouder
Tom Bakkenes

14 0570
t.bakkenes@deventer.nlJongerenwerker 

Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

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.

Jongerenwerker
Lourens Pamboer
06 48366872
l.pamboer@rastergroep.nl

Wijkagent 
Marcel van Raan

0900-8844
marcel.van.raan@politie.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van 

gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tekst Robert Saris en 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

COLMSCHATE-ZUID

Sociaal team
0570 695399

info@socialeteamsdeventer.nl

Wij zijn de jongerenwerkers en kinderwerker 
in de mooie wijk Colmschate-Zuid. Wij 
organiseren graag met jullie activiteiten 
om zo dichter bij elkaar te komen. Zo zijn er 
iedere woensdag leuke tieneractiviteiten bij 
Raster. En wekelijks is iedereen van groep 7 
en 8 welkom bij Young Starz. 

Heb je ook een leuk idee om te organiseren? 
Loop gerust binnen bij Moonlight, Flora 
193. Of neem contact met ons op. 
Onze gegevens vind je achterop deze 
WijDeventer-krant.

V.l.n.r.: Fabian Schrijver ( jongerenwerker), Sophie van Veelen (kinderwerker) en 

Laurens Pamboer (ambulant jongerenwerker)

Bewoners van de Flora en de 
Daslook hebben het initiatief 
genomen om het pleintje bij 
de Daslook aan te pakken. 

de medewerkers van 
Het Groenbedrijf aan de 
slag. Dit heeft geleid tot 
een prachtig resultaat. 
Menig buurtbewoner 
loopt over ons achterpad 
en kan meegenieten van 
de kleurrijke beplanting 
in ‘onze’ tuin. We gaan 
zelf voor het onderhoud 
zorgen. Mooi om te 
zien dat dit initiatief 
erg veel doet met de 
saamhorigheid in ons 
appartementencomplex. 
Wij willen iedereen 
bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan ons 
mooie initiatief.” 

opknapbeurt nodig. Daar 
wilden we als aanwonenden 
graag over mee denken en 
helpen in de uitvoering. 
Zo gezegd zo gedaan. Op 
23 april 2019 zijn wij met 
ondersteuning van het 
sociaal team van Colmschate 
Zuid, de wijkmanager, 
winkelcentrum- en 
projectmanager Flora en 
Het Groenbedrijf gekomen 
tot een mooi plan. Het 
plan hebben wij daarna 
toegelicht aan het wijkteam 
van Colmschate-Zuid. 
Zij hebben de aanvraag 
goedgekeurd. Omdat 
er ook een financiële 
bijdrage vanuit het project 
Winkelcentrum Flora 
werd gedaan, konden we 
in het najaar samen met 

Een van de initiatiefnemers 
is Jan Holscher: “Het pleintje 
had al een tijdje zijn glans 
verloren en had echt een 


