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WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

Beste bewoner, 

Na 2 jaar corona voelen we nu weer de vrijheid om in de eigen 
woonomgeving aan de slag te gaan. Er zijn weer verschillende 
initiatieven opgepakt of afgerond. In deze WijDeventer-krant 
berichten we daarover. In het Oostrik gaat het Doornenburgplein hun 
initiatief openen terwijl het Oostrikpark dat net heeft gedaan. Een 
oud initiatief bij de Kievit met wilgentenen is opnieuw aangepakt. 
In de Vijfhoek is  weer een buurt-AED in gebruik genomen en het 
jongerenwijkteam is springlevend. Het wijkteam roept mensen op om 
een energiewerkgroep te gaan vormen en heeft afgelopen periode 
zwerfvuilophalers in het zonnetje gezet.
In deze krant vind je ook een activiteitenoverzicht en een ideeënkaart. 
Heb je een idee om in je buurt iets op of aan te pakken, om het 
samenleven in de buurt te verbeteren, stuur dan de kaart in en wij 
nemen contact met je op.
Ten slotte wensen we iedereen een hele goede zomerperiode.

Vriendelijke groeten, mede namens het “Voor Elkaar-team”, 
Joris Hendriks, wijkmanager.

Projecten in de wijk

De Vijfde Hoek

Op 9 april is dit nieuwe deel van de wijk 
feestelijk geopend. Met de paardentram 
konden de bewoners een rondrit maken 
om te zien hoe mooi het is geworden. Voor 
iedere bewoner was er een boekje over de 
verschillende projecten in de wijk, een mooie 
herinnering aan de bouw van de woningen. 
Hierin zie je dat nieuwbouw, ook in deze 
wijk van de Vijfhoek, steeds duurzamer is 
geworden. Tevens was er een informatiemarkt 
met vele organisaties en bedrijfjes uit de wijk. 
Het is een mooie wijk geworden!

Holterwegzone 

Architectenbureau Palazzo is druk bezig met 
het maken van een voorlopig ontwerp voor 
dit gebied. Alle partijen zijn van mening dat er 
een passende invulling gegeven zal worden 
die mooi zal aansluiten bij de bestaande 
gebouwen zoals de Scheg en de Big Gym.

Nu oogt het terrein nog kaal en leeg, maar 
daar zal in 2022/2023 verandering in komen 
en zal het terrein levendig ingevuld gaan 
worden (zie hieronder een voorbeeld)

Stadsboerderij Heerlijkheid Linde

Op Hemelvaartsdag is Stadsboerderij 
Heerlijkheid Linde aan de Slinkmansweg 
2 feestelijk geopend! Veel mensen uit de 
omgeving kwamen kennis maken met de 
koeien, een kijkje nemen bij de ronde stal 
én in de moderne boerderijwinkel. Precies 
waar Heerlijkheid Linde voor bedoeld is, de 
ontmoeting tussen stad(swijk) en land!
De stadsboerderij is dagelijks geopend 
(behalve op maandag). Kinderen kunnen 
spelen bij de speelplaats en kalfjes en geitjes 
knuffelen. In de boerderijwinkel worden 
lokale (zuivel)producten verkocht, drink je 
een koffie/thee op het stalterras of sta je 
te twijfelen welk van de 16 smaken heerlijk 
biologisch huisgemaakt roomijs je wil proeven. 
Je bent van harte welkom op Heerlijkheid 
Linde! Zie voor de openingstijden:  
www.heerlijkheidlinde.nl

Plannen voor De Zwaluwenburg

Het pand De Zwaluwenburg, met daarin 
onder andere kindcentrum Kleurrijk, is 
verouderd. Daarom maakt de gemeente 
plannen voor deze plek. Het kindcentrum en 
de gymzalen worden nieuw gebouwd. De 
gemeente kijkt ook naar ruimte voor andere 
organisaties. Na de zomer gaat de gemeente 
over deze plannen in gesprek met de scholen, 
omwonenden, een vertegenwoordiging van 
het winkelcentrum, kinderen in de buurt en 
andere belangstellenden. 
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Buurt-AED in Spikvoorde

Inloopspreekuur wijkprofessionals
 Colmschate Noord/Vijfhoek

Het jongerenwijkteam 
   en Job Klein Swormink

  Skatebaan Blauwenoord 
  wordt opgeknapt

De bewoners van de Henri Berssenbruggestraat 
en de Jacob Oliestraat hebben een AED in hun 
buurt gerealiseerd. Ze hebben het benodigde 
geld verzameld in de buurt en via sponsoring. 
Ook zijn er in de buurt voldoende mensen 
opgeleid die de AED kunnen bedienen. Bij 
een hartstilstand is de kans op overleven het 
grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met 
reanimeren met een AED. Door dit bewoners-
initiatief is er weer een gedeelte in de stad bij 
waar mensen binnen 6 minuten hulp kunnen 
krijgen bij een hartstilstand. Aangezien het 
iedereen kan overkomen hebben de oudste en 
jongste bewoner de AED officieel in werking 
gesteld.  
Mocht u ook een buurt-AED willen realiseren 
en hulp nodig hebben dan zijn de bewoners 
van dit project graag bereid u erbij te helpen. 
De contactgegevens zijn bij wijkmanager Joris 
Hendriks bekend.  
 

Mevrouw Janny Kamphuis (91) en Zara Kuiper(1) 

staan trots bij de nieuwe AED Spikvoorde (foto: 

werkgroep AED Spikvoorde) 

Sinds enkele maanden is er om de week (in de oneven weken) op maandag een 
inloopspreekuur van de professionals in de wijk. Het spreekuur is van 12.00 – 13.00 uur in 
het Verbindingscentrum de Vijfhoek, Andriessenplein 1. Aanwezig zijn dan de wijkagenten, 
de toezichthouder, medewerkers van Rentree en Woonbedrijf ieder1, de opbouwwerker, 
wijkenbeheerder en wijkmanager van de wijk.
Wilt u iets weten, heeft u een vraag, signaal of idee? Hebt u iets te bieden voor een ander of 
anderen: kom eens langs! Wij kijken mee en we kijken verder. 
Ook wanneer u bijvoorbeeld een activiteit zoekt of een idee heeft om uw wijk prettiger of 
veiliger te maken, bent u van harte welkom. 

Februari 2021 is Job 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!

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, hoe gaaf is 
dat! Al vrij snel waren we met 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. 

Aan het werk in The Mall
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De skatebaan in Blauwenoord krijgt een 
opknapbeurt. De nog staande elementen 
krijgen een goede versteviging en er zal ook 
nog een nieuw gedeelte bijgeplaatst worden 
in plaats van een eerder verwijderd versleten 
element. 
De kinderen uit de wijk kunnen hier straks 
weer fijn spelen.

De eerste elementen zijn opgeknapt.



Wijkenbeheerder
Debbie Swartjes-Soer
06-57951162
d.swartjes.soer@deventer.nl

Voor Elkaar-team 
Carola Stam, Erna Lammers,  
Karin Straatman, 
Gwen van Eijden enKarin Voortman 
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van 

gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

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 en
telefoonnummer 14 0570. 

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

Wijkmanager
Joris Hendriks
06 51554132
jo.hendriks@deventer.nl

Jongerenwerker The Mall  
(Colmschate Noord)  

Denise Jansen, 06 44551309
denise.jansen@yfc.nl

Opbouwwerker
Karin Voortman,06 39380381
k.voortman@
voorelkaarteamsdeventer.nl

Kinderwerker 
(Colmschate Noord/Vijfhoek)

Martijn Mulder, 06 30017272
m.mulder@rastergroep.nl

Kinderwerker (Vijfhoek)
Linda de Lange, 06 12448731

l.lange@rastergroep.nl

Wijkagenten
Ruben Meijer (Vijfhoek),

Yilmaz Yildirim (Vijfhoek), Dennis 
Munneke (Colmschate Noord)

0900 8844

Senior toezichthouder/ BOA
Henkjan Mannes

14 0570
jh.mannes@deventer.nl

Wijkwethouder 
Liesbeth Grijsen,
0570 693219

Tekst Joris Hendriks | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |   

Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 7.400

Woonmakelaar Rentree
David Bakker
0570 678300

info@rentree.nu

Consulenten Klant en Wonen 
Woonbedrijf ieder1

Pieter van der Stoel, Sanne Bos en 
Bram van der Kolk, 088 111 0 353 

wijkteamcsvl@ieder1.nl

Activiteitenoverzicht 
                                                 Colmschate Noord/ Vijfhoek

Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2
Activiteiten Dag Tijdstip Info/aanmelden

Donderdagdiner (€ 4,-) donderdag in even 
weken

17.30 - 19.30 donderdagdiner@gmail.com

Bij Titus op de koffie vrijdag in oneven  
weken

10.00 - 11.30 bijtitusopdekoffie@live.nl

Theater onbeperkt 
(mensen met en 
zonder beperkingen)

dinsdag 18.45 - 20.15 of 
20.15 - 21.30

info@dramastrada.nl

Sporten voor jongeren, Gooikerspark
Activiteiten Dag Tijdstip Info/aanmelden

Buiten sporten voor 
jongeren (13-18 jaar)

zondag 13.30 - 14.30 sportification.deventer@ 
gmail.com

Pandje 221, Gildenburg 221
Activiteiten Dag Tijdstip Info/aanmelden

Yoga voor ouderen woensdag 10.00 - 12.00 gratis / 0570 650616

Creatieve Ochtend donderdag 10.00 - 12.00 gratis / 0570 650616

Verbindingscentrum de Vijfhoek, Andriessenplein 1
Activiteiten Dag Tijdstip Info/aanmelden

ICT-spreekuur maandag 14.00 - 16.00 gratis inloop

De Breiclub maandag 13.30 - 15.30 gratis inloop

Meester Penseel maandag 19.30 - 22.30 krijnsen@hotmail.com

Klaverjasclub 
(oneven weken)

dinsdag 13.30 - 16.30 info@vcde5hoek.nl

Inloop woensdag 10.00 - 16.30 info@vcde5hoek.nl

Band Music55 woensdag 17.00 - 19.00 wsijpersma@gmail.com

Meester Penseel woensdag 19.30 - 22.30 krijnsen@hotmail.com

Wandelgroep donderdag 10.00 - 11.30 m.millet@telfort.nl

Inloop donderdag 10.00 - 16.30 info@vcde5hoek.nl

Muziek middag donderdag 14.00 - 16.30 gratis inloop

Meester Penseel donderdag 19.30 - 22.30 krijnsen@hotmail.com

Knutselochtend vrijdag 09.00 - 12.00 gratis inloop

Inloop vrijdag 10.00 - 16.30 info@vcde5hoek.nl

Kinderdisco
(1x per maand)

vrijdag 19.00 - 21:00 l.lange@rastergroep.nl

Jongerenavond
(laatste vrijdag in de 
maand)

vrijdag 19.00 - 20.00 info@vcde5hoek.nl

Puzzeluitleen zaterdag 09.00 - 12.00 info@puzzeluitleenvijfhoek.nl

 

Heeft u ook een activiteit in de wijk voor, door en met bewoners,  
neem dan contact op met opbouwwerker Karin Voortman,  

k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl

Gezocht klussers 
voor de vrijwillige klussenbakfiets, informatie 
via www.vcde5hoek.nl

       Wie helpt mee aan verlaging
               van energiekosten en aan
  energietransitie in onze wijk?

  Wijkteam zet zwerfvuilophalers 
           in het zonnetje

Meer dan 20 zwerfvuilophalers zijn in het zonnetje gezet 

Wilgentenen vlechten 
    in Groot Douwel

In maart hebben een aantal bewoners uit Groot Douwel 
het speel- en picknickveld aan de Groenling/Kievit, achter 
de Vlaamse Gaai, opgeknapt. De al bestaande wilgentenen 
afrastering is gerestaureerd. Van het inmiddels 3 jaar oude 
hek was op natuurlijke wijze een deel vergaan en het zag 
er niet meer zo goed uit. Een buurtbewoonster heeft actie 
ondernomen en medebewoners gevraagd om samen de 
natuurlijke afrastering weer te herstellen. Ook een aantal 
van de jongeren die deze afrastering precies 3 jaar geleden 
hadden gemaakt om hun trapveldje te begrenzen, en daarmee 
de poepende honden erbuiten te houden, hebben weer 
meegeholpen. De bewoners hebben zelf de wilgentakken 
geregeld en zijn aan de slag gegaan. Het hek ziet er weer 
prachtig uit en van het natuurlijke restafval zijn enkele 
ecologische houtwallen aangelegd.

Opening Doornenburgplein 
  op 2 juli
Aan de Doornenburg (stationszijde) ligt een verlaagd pleintje. Tot voor kort was dat vooral 
asfalt met in het midden een bak en aan de zijkanten enkele speeltoestellen. De buurt wilde dit 
plein graag verbeteren en is hiermee aan de slag gegaan. Het bleek echter geen kleine opgave 
omdat ze ook heel graag het asfalt weg wilden hebben om er groen voor in de plaats te kunnen 
doen. Er is met veel geduld door de buurt een plan gemaakt en de benodigde financiën voor dit 
project zijn gevonden. 
De werkzaamheden zijn vorig jaar in corona-tijd afgerond en nu is het dan tijd voor de opening. 
Deze zal feestelijk plaatsvinden op zaterdag 2 juli tussen 15.30 uur en 17.00 uur.

Jongerencoach 
Selver Orkman
06 24552647
s.orkman@rastergroep.nl

Jongerenwerker 
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Laurens Pamboer
06 48366872
l.pamboer@rastergroep.nl

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 de opbouwwerker 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 de wijkmanager of de opbouwwerker. Zij kunnen je 
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.

Contact via:
Joris Hendriks, wijkmanager  Karin Voortman, opbouwwerker
telefoon: 06 515 541 32 telefoon: 06 39380381
email: jo.hendriks@deventer.nl       email: k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl 

     
Je kunt ook onderstaande kaart insturen  www.wijdeventer.nl   

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.

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

Het wijkteam van bewoners uit Colmschate 
Noord en de Vijfhoek merkt in de afgelopen 
jaren dat in beide wijken de vraagstukken over 
energie, warmte en woningisolatie steeds 
actueler worden. Met de extreme stijging 
van de aardgasprijzen wordt dit probleem 
nóg urgenter! Steeds vaker staan er mensen 
op die in hun directe woonomgeving al 
kleine initiatieven nemen op dit terrein. 
Het wijkteam vraagt zich nu af of de tijd 
rijp is om voor beide wijken een aparte 
energiewerkgroep te laten ontstaan. In 
deze werkgroep kunnen ervaringen gedeeld 
worden en kan gezamenlijk gezocht worden 

naar subsidiemogelijkheden en ook de 
technische (on)mogelijkheden besproken 
worden. Ook kunnen deskundigen worden 
uitgenodigd om te ondersteunen bij vragen.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het 
verlagen van de energierekening én bijdragen 
aan de energietransitie in onze wijk? Meld 
je dan aan voor de energiewerkgroep 
in Colmschate Noord of de Vijfhoek. 
Belangstellenden kunnen een bericht 
sturen naar opbouwwerker Karin Voortman 
(k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl). 

Op 10 mei zijn in het Verbindingscentrum Vijfhoek meer dan 20 zwerfvuilophalers uit 
Colmschate Noord en de Vijfhoek in het zonnetje gezet. Het idee was in het wijkteam al voor 
corona ontstaan en kon nu eindelijk uitgevoerd worden in samenwerking met de Deventer 
Schoon Familie. Met mooie woorden van wijkteamleden, Circulus en wijkwethouder Liesbeth 
Grijsen werd de avond geopend. Verder kon onder het genot van lekkere hapjes en drankjes ge-
zellig bijgepraat worden. Aan de ideeënboom werden suggesties gehangen en alle zwerfvuil-
ophalers kregen bij vertrek een presentje mee. Ongetwijfeld zijn er meer zwerfvuilophalers in 
Colmschate Noord en de Vijfhoek. Bent u dat of kent u iemand anders die dit regelmatig doet, 
dan kunt u een mailtje sturen naar wijkmanager Joris Hendriks ( jo.hendriks@deventer.nl). Bij 
een mogelijk vervolg op deze avond kunt u dan ook uitgenodigd worden.

Enkele bewoners in actie bij het 

vlechten van de wilgentenen 

(foto: werkgroep hekwerk) 

Het pleintje is een groene oase geworden


