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Beste bewoner van Colmschate-Zuid, 

Corona is nog steeds volop aanwezig en het blijft veel effect hebben 
op ons dagelijks leven. Dit merken we ook in de wijk. De buurtfeesten 
konden niet doorgaan maar daar kwamen de kerstboomaanvragen 
voor in de plaats en zagen we lichtjes in de donkere winterperiode. 
Het is goed om te zien dat bewoners elkaar toch ontmoeten 
in de buurtjes en betrokken blijven bij de wijk. In 2020 zijn veel 
werkgroepen druk geweest met speeltuintjes en het verbeteren van 
de leefomgeving. Ik heb al kennis gemaakt met veel bewoners in de 
wijk en heb een zeer positieve indruk van Colmschate-Zuid en haar 
veelzijdigheid in buurtjes. Ik zie betrokken bewoners als het gaat om 
hun eigen leefomgeving of groter, de windmolens in de wijk. Hopelijk 
komen we elkaar in 2021 nog veel meer tegen. Heb je een idee of wil 
je iets doen? Gebruik de kaart in deze krant, mail of bel! Wij gaan er 
meteen mee aan de slag! We zien elkaar! 
Zonnige groeten,

Wijkmanager, Sanne ten Zijthof

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 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.  

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

Stadstroubadour in de wijk
Op 14 april was stadstroubadour Maarten 
van Veen in Colmschate-Zuid. Samen 
met het sociaal team en vrijwilligers 
van De Fontein ging hij langs bij zo’n 
30 adressen om bij iedereen één liedje te 
zingen. Een muzikaal hart onder de riem 
voor mensen die niet lekker in hun vel 
zaten, zich eenzaam voelden, behoefte 
hadden aan afleiding of cultuur, of het om 
een andere reden goed konden gebruiken. 
Het was een onverwacht groot succes. 
Een aantal mensen gaf terug dat het echt 
een lichtpuntje op hun dag was en dat ze 
er zo weer een beetje tegenaan konden. 
Naar ons idee voelden ze zich een beetje 
meer gehoord en gezien. Zo was er vooraf 
een lijstje en een looproute door de wijk 
gemaakt zodat  we in 2 à 3 uur zoveel 
mogelijk adressen af konden gaan om een 
liedje te zingen aan de deur. Wij kunnen 
niet anders zeggen dan dat het een succes 
was. Dankjewel Maarten.

Wijkagent 
    Marcel van Raan
De wijkagent voor Colmschate-Zuid is Marcel van Raan, 
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844.
Hij houdt iedere dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
spreekuur in Verbindingscentrum de Fontein.

Pumptrack Deventer 
Wanneer je vanuit Colmschate langs de 
Scheg richting Deventer fietst, kom je al snel 
langs de tijdelijke pumptrack die wij (Marin, 
Thijs, Luuk, Job en Jetze) hebben aange-
legd op een perceel in bruikleen van de 
gemeente. Een pumptrack is een fietsbaan 
bestaande uit meerdere heuvels (pumps) en 
kombochten. 
Tussen het versturen van de mail naar de 
wethouder en de aanleg zaten amper twee 
maanden. In deze tijd hebben we o.a. over-
legd met de gemeente, de wijkmanager en 
bouwbedrijf Dusseldorp. Nadat de voor-
waarden en mogelijkheden duidelijk waren, 
zijn we gaan ontwerpen. Velosolutions, een 
bedrijf dat pumptracks aanlegt, heeft ons 
tips gegeven voor het ontwerp. In februari 
konden we beginnen met het aanleggen! 
Dusseldorp wilde ons gelukkig helpen met 
het zware werk. Dagelijks kwamen kinderen 
en jongeren naar de pumptrack. Sommigen 
hebben zelfs speciaal voor de pumptrack 

een BMX gekocht. Dit vinden we erg leuk 
om te horen! In ons ontwerp was ruimte 
voor een beginnersbaan, maar voor de aan-
leg hadden we helaas geen tijd meer. Om 
ervoor te zorgen dat iedereen veilig gebruik 
kan maken van de baan, hebben we begin 
mei samen met Dusseldorp besloten om 
de beginnersbaan alsnog aan te leggen. Dit 
betekent dat de pumptrack officieel af is! 
Maar ook nu de baan is afgerond, zitten 
we niet stil. We zorgen ervoor dat de baan 
schoon, onkruidvrij en veilig blijft. Ook zijn 
we samen met de jongerenwerkers van 
Raster bezig met het organiseren van een 
fietswedstrijd deze zomer. Om op de hoogte 
te blijven, kan je ons volgen op Instagram  
@pumptrack_deventer. Daarnaast hebben 
we een emailadres voor vragen, suggesties 
en opmerkingen pumptrackdeventer@
gmail.com. 

Hopelijk tot snel bij Pumptrack Deventer! 

Oproep Wijkteam
Het wijkteam is ook in de coronatijd actief geweest. We vergaderen nu digitaal en doen 
dit ongeveer 1x in de 6 weken en daarbij zijn dan ook de wijkwethouder, raadsleden 
en genodigde professionals uit de wijk aanwezig. Bewonersinitiatieven worden ook in 
deze digitale tijd gepresenteerd door de bewoners en de subsidie wordt vervolgens 
geaccordeerd door het wijkteam. Wil je een keer meekijken of het wijkteam misschien 
iets voor jou is? Neem dan contact op met de wijkmanager. Haar contactgegevens staan 
bij de Wie Wat Waar in deze krant.



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

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

Woonmakelaar Rentree
Michelle Bosman

0570 678300
info@rentree.nu

Wijkwethouder 
Thomas Walder 

0570 693207

Senior toezichthouder
Henkjan Mannes14 0570
jh.mannes@deventer.nl

Wijkteam 
Colmschate, Schalkhaar, 

Vijfhoek en Lettele
088 1110353

wijkteamcsvl@ieder1.nl

Wijkenbeheerder
Debbie Swartjes-Soer
14 0570
d.swartjes.soer@deventer.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
Laurens 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 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
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Ontmoetingscentrum 
     de Fontein en Buur&Zo

Stichting Verbindingscentrum de Fontein bestaat 
inmiddels ruim vijf jaar. Christina Lintsen: ‘Wij hebben in 
deze tijd een groot netwerk opgebouwd, zowel bij de 
bewoners van Colmschate-Zuid als bij alle Ketenpartners 
in de wijk en daarbuiten. Het allerbelangrijkste is dat we 
een gemeenschap hebben kunnen opbouwen, waarbij 
we kunnen voorzien in gigantisch veel vragen vanuit de 
wijk. Sociale contacten, bewegen, vervoer, gezelligheid, 
maaltijden, persoonlijke ondersteuning, groenteam, 

klussenteam, hulpteam, taalcafé, dagbesteding 
etc. Onze kracht zit in het feit dat wij vragen 
direct oppakken en/of doorzetten naar een 
andere instelling of persoon. Dat doorzetten 
doen we met een warme overdracht, zodat 
we zeker weten dat de vraag niet blijft 
hangen. Sinds september 2020 zijn wij 
het eerste “Wijkservicecentrum van de 
toekomst” en consortiumpartner in het 
project Buur&Zo. Een project om zorg, 
welzijn en logistiek goed op elkaar af 

te stemmen. Er rijden inmiddels twee 
buurtconciërges rond in Colmschate Noord en Zuid en de 

Vijfhoek. Zij brengen o.a. medicijnen, boodschappen en maaltijden rond 
met elektrisch vervoer. Zo hebben we nog meer ogen en oren in de wijk. Samen met het 
“Voor Elkaar-team” (preventieteam) pakken we meerdere pijnpunten op in de wijk. Wij 
hopen met alle vrijwilligers, dat mensen ons steeds beter kunnen vinden en ervaren dat wij 
geen lage drempel hebben, maar helemaal geen drempel. Nieuwsgierig? Vragen? Ideeën? 
Neem contact op met De Fontein (bel 0570-651561 of mail naar info@vcdefontein.nl).’

Vóór, dóór 
en mét 
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Postzegel plakken 
niet nodig

Voorstellen: 
Widad, stagiaire bij de Fontein

De Fontein draait op haar vrijwilligers, maar ook stagiaires 
krijgen hier een fijne plek om werkervaring op te doen. 
Widad is een 3e jaars stagiaire van Aventus, studierichting 
assistent dienstverlening en zorg. Widad komt uit Marokko 
en woont 4 jaar in Nederland. In de Fontein ondersteunt 
zij de vrijwilligers bij de groepen op maandag en vrijdag. 
De diversiteit van de verschillende activiteiten spreekt 
haar heel erg aan, van de taalgroep met vrouwen met 
een anderstalige achtergrond tot de wandelgroep en het 
kookteam. Ze vindt het fijn om andere mensen blij te maken 

en wil er graag zijn voor iedereen die maar langs komt. De Fontein is als een familie waar 
iedereen zich thuis kan voelen en iedereen welkom is. Widad loopt stage sinds oktober en 
wil eigenlijk nog heel lang blijven. Door haar werk bij de Fontein gaat het veel beter met 
de Nederlandse taal. Ze wil graag doorstuderen en een betekenisvolle baan vinden in het 
sociaal werk. De erkenning die ze heeft gekregen bij de Fontein zorgt ervoor dat ze door wil 
gaan, ook al is het een lange weg. Een stagiaire die van haar stage haar werk heeft gemaakt!

WijDeventer    
              campagne
In oktober vond de WijDeventercampagne plaats. Helaas 
door Corona anders dan anders. We konden niet veel 
organiseren, maar we zijn toch de wijk in geweest. De 
ideeënkaarten zijn bij iedereen bezorgd en we hebben 
meteen ook veel leuke ideeën ontvangen! Met deze 
bewoners zijn we in gesprek, ook zijn enkele ideeën al 
uitgevoerd.

Bewonersinitiatieven
De ideeënkaarten uit de campagne zijn goed opgepikt. We hebben in het najaar hele 
leuke initiatieven ontvangen. Hieronder een selectie van de bewonersinitiatieven in de 
afgelopen periode.

Kerstbomen!
De winter is voorbij, maar 
wat een lichtjes hebben we 
gezien in Colmschate-Zuid. 
Omdat de buurtfeesten niet 
door konden gaan, hebben 
enkele buurten bedacht om 
een kerstboom en lampjes 
aan te schaffen met budget 
van WijDeventer. Het zag er 
prachtig uit!
 

Bolblij
Bewonersinitiatief Bolblij 
van Willy. Dit leuke initiatief 
kwam binnen via de 
ideeënkaart. Willy verzamelt 
uitgebloeide bollen en plant 
ze in een door ons samen 

uitgekozen stuk openbaar 
groen. Heb je bollen over? 
Leg ze in de Bolblijbox bij 
Willy voor de deur, Marie 
Jungiusstaat 12.

Speelplekken Anne 
Franklaan en Joke 
Smitstraat
In 2020 zijn twee 
speelplekken opgeleverd, 
aan de Anne Franklaan en 
de Joke Smitstraat. Beide 
plekken zijn op initiatief 
van bewoners met een 
bijdrage van WijDeventer 
opgeknapt. Er zijn nieuwe 
speeltoestellen neergezet 
en de ondergrond is 
vernieuwd. Kinderen 
uit de hele buurt spelen 
bij beide speelplekken. 
Vooral de schommel in 
de Anne Franklaan is 
erg populair. Wanneer 
de coronamaatregelen 

het toelaten, zullen er 
nog openingsfeestjes 
plaatsvinden in de 
speeltuinen. 

Plein Stoevenbeld
Walleke en Monica, 
bewoonsters uit 
Colmschate-Zuid, vonden 
hun enige pleintje in 
de buurt veel te saai en 
rommelig. Daarom hebben 
ze WijDeventer benaderd 
en een picknickbank 
en schoonmaakspullen 
aangevraagd om het pleintje 
bij Stoevenbeld/Murenbeld 
weer gezellig te maken. 
Van een saai betegeld plein 
naar een ontmoetingsplek 
voor jong en oud! Het plein 
wordt door bewoners zelf 
schoongehouden met een 
container van de Deventer 
Schoonfamilie. 


