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Beste bewoner van Colmschate-Zuid, 

In deze wijkkrant zien jullie een actief Colmschate-Zuid! Wat is er 
veel georganiseerd in de wijk en wat is de betrokkenheid groot.
Het was mooi om deze bijeenkomsten bij te wonen en inwoners  
van Colmschate- Zuid te ontmoeten.
Wanneer jullie ideeën hebben of iets willen organiseren in de 
buurt of rondom een thema. Neem contact op met mij of de 
opbouwwerker van het Voor Elkaar-team.
We hebben al veel aanvragen voor buurtfeesten in de zomer 
ontvangen. Fijn dat jullie dit weer met elkaar organiseren en 
WijDeventer levert graag een financiële bijdrage.
Een fijne zomer voor iedereen! En wellicht ontmoeten we elkaar  
in de wijk.
 
Zonnige groet, 
Sanne ten Zijthof, Wijkmanager Colmschate-Zuid

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

Klein Roessink
Zaterdagmiddag 23 oktober hebben de bewoners van Klein Roessink in Colmschate kennis 
gemaakt met de omwonenden van hun nieuwe straat. In de zomer van 2020 is achter boer-
derij Klein Roessingh gestart met de bouw van twaalf levensfase bestendige woningen. Daar 
waar vanaf de jaren ’80 Garage Wolters stond, staan nu twaalf duurzaam gebouwde schuur-
woningen. Nu de bewoners van Klein Roessink, zoals de straat nu heet, allemaal gesetteld 
zijn, werd het hoog tijd eens kennis te maken met de buren. De omwonenden reageerden 
erg enthousiast op de uitnodiging en kwamen met wel zo’n 40 personen op de koffie.

Opening informatieborden 
Klein Roessingh op vrijdag 13 mei
De bewoners zijn trots op het erf en 
willen omwonenden en passanten laten 
zien hoe dit unieke, duurzame project tot 
stand is gekomen. Daarom zijn prachtige 
informatieborden ontwikkeld, in de vorm 
van een vlinder, die bij de ingangen van het 
erf staan. De borden geven informatie over 
de oude boerderij en over de gebruikte 
materialen in dit project. Na de onthulling door 
wethouder Liesbeth Grijssen, werd samen 
geproost op de onthulling en op een mooie 
toekomst op het boerenerf.

Gemeenschapshuis de Kuip 
                     bestaat 50 jaar!

Zomer en buurtfeesten
We hebben al veel warme dagen gehad dit jaar en 
de zomer komt er nog aan! Tijd om elkaar weer 
te ontmoeten! Wanneer jullie een buurtfeest 
willen organiseren, kan hiervoor een bijdrage 
aangevraagd worden bij WijDeventer, max. € 250. 
Deze bijdrage is niet bedoeld voor eten/drinken, 
attenties en cadeautjes. De aanvraag kan je online 
doen op de website van WijDeventer. Ook voor 
de landelijke burendag op 24 september kunnen 
buurten een bijdrage vragen bij WijDeventer voor de 
buurtactiviteiten.

   
In Colmschate-Zuid zijn we trots op ons actieve wijkteam met bewoners uit verschillende 
buurten. Om zichzelf voor te stellen is er een korte film gemaakt met een introductie 
van enkele wijkteamleden en buurtinitiatieven. Deze film is te zien op de website van 
WijDeventer (www.wij.deventer.nl/colmschate–zuid).

 Praat mee 
  en kom naar Themathee

Voorstellen nieuwe wijkteamleden 
Ik ben Loes Ossewold. Sinds kort zit ik voor de wijk de Snippeling in het 
wijkteam Colmschate-Zuid. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn man 
Frank en onze 3 kinderen in de Snippeling. De Snippeling is een kleine wijk 
waarin oud en jong heerlijk kunnen wonen. Wij wonen er zelf al ruim 20 
jaar met veel plezier en hopen hier nog lang te wonen. Zelf ben ik lid bij 
scouting Titus Brandsma, waar veel kinderen uit de wijk Colmschate lid 
zijn. Ik begeleid daar een groep blauwe welpen (kinderen die het lastig 

vinden in een grote groep en wat extra aandacht nodig hebben). Ik vind het erg belangrijk 
om mij in te zetten voor de leefbaarheid van jong en oud in onze wijk en daarom ben ik ook 
lid geworden van het wijkteam! 

Mijn naam is Jantina Voortman. Ik woon inmiddels alweer 23 jaar met 
veel plezier in de wijk het Roessink. Sinds kort ben ik lid van het wijkteam 
Colmschate-Zuid. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik beheerder ben bij 
Gemeenschapshuis de Kuip. Ik vind het belangrijk om te weten wat er in 
de wijk en andere buurten speelt. Samen met bewoners heeft de Kuip 
ook wel eens een aanvraag gedaan bij WijDeventer. Nu vind ik het erg 
leuk en interessant om aan de andere kant te zitten en te kijken welke 

buurtinitiatieven er zijn in Colmschate. Ook hoor ik van andere wijkteamleden wat er speelt 
in hun buurt tijdens de wijkteambijeenkomsten. 
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Het Voor Elkaar-team Colmschate-Zuid 
organiseert een keer in de maand 
themathee. Themathee is een aanvulling 
op het aanbod van activiteiten in de wijk. 
Elke maand wordt er een ander thema 
besproken. Bewoners hebben bij themathee 
uitgebreid de tijd om over een thema te 
praten, meningen te delen en wellicht 
nieuwe contacten te leggen. Themathee 
is een gespreksgroep waarbij de thema’s 
aansluiten bij voornamelijk de oudere 
bewoners, maar uiteraard is iedereen 

welkom. Onderstaande foto is gemaakt 
bij de eerste themathee waarbij het 
thema ‘plezier in je leven’ was. Daarnaast 
hebben we de thema’s ‘digitale wereld’ 
en ‘vriendschap’ gehad. De eerstvolgende 
themathee vindt plaats op donderdag 25 
augustus van 15.00 tot 16.30 uur. Het thema 
die middag is: Langer thuis wonen, hoe 
dan? Wil je zelf een thema aandragen of in 
contact komen met het Voor Elkaar-team? 
Neem dan contact op met opbouwwerker 
Britt van Rozendaal (06 19763995).  

Wijkteam – de film

Bijna 4 maand later dan gepland vond op 
zaterdag 9 april 2022 de receptie plaats 
om het 50-jarig bestaan van De Kuip 
in Colmschate te vieren. Het was een 
gezellige middag met livemuziek, speeches, 
champagne, gebakjes van de Parabool en 
vooral veel gezellige ontmoetingen. Het 
was een fijn weerzien van oud beheerders, 

bestuursleden, huurders, vrijwilligers, 
obligatiehouders, gebruikers van De Kuip 
en andere betrokkenen. Wethouder Rob de 
Geest heeft na een mooie speech namens de 
gemeente Deventer een cheque uitgereikt 
aan De Kuip. Wil je weten wat er te doen is 
bij De Kuip? Kijk dan op www.de-kuip.nl of 
volg de Kuip op Facebook!



Wijkagent 
Marcel van Raan

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

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

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

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

Consulenten Klant en 
Wonen Woonbedrijf ieder1

Pieter van der Stoel,  Sanne Bos 
en Bram van der Kolk

088 111 0 353
wijkteamcsvl@ieder1.nl

Voor Elkaar-team 
Erna Lammers, 
Britt van Rozendaal en Karin Straatman
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

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

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

Wijkwethouder 
Marcel Elferink 

14 0570

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 en Britt van Rozendaal | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld)   

Eindredactie Susan Velterop | Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 4.250
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Veldrock 
    viert geslaagde 
eerste editie!
Veldrock is een nieuw evenement in 
Colmschate dat georganiseerd is door 
een groep bewoners van alle leeftijden. 
Het evenement was dan ook voor jong en 
oud met een kinderdisco, vogelschieten 
en vervolgens een knallend feest met de 
Paloma’s en Kabaal. Voorzitter bestuur 
Veldrock, Sanne van den Berg: ‘’We zijn 
super trots op deze eerste editie, het was 
volledig uitverkocht! Wat ons betreft gaan 
we zeker voor een tweede editie’’.  

Koningsdag –   
 Kleedjesmarkt
Afgelopen Koningsdag was WijDeventer 
te vinden op de kleedjesmarkt op het 
evenemententerrein de STEC. Er werden 
oranje plantjes uitgedeeld die bewoners niet 
voor zichzelf mochten houden, maar juist 
weer cadeau mochten doen aan een goede 
buur! Zo hoorden we dat bewoners veelal 
een goede band hebben met hun buren. 
De sfeer op de kleedjesmarkt was top en 
dat kwam niet alleen door het goede weer. 
Iedereen was namelijk maar wat blij dat 
het weer door kon gaan. De kleedjesmarkt 
is georganiseerd door de Kuip en mede 
mogelijk gemaakt door WijDeventer. 

Oproep tuinteam
Het Tuinteam van Verbindingscentrum de 
Fontein is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! 
Elke vrijdagochtend gaan ze aan de slag om 
voortuinen van bewoners te onderhouden. 
Vaak zijn dit oudere bewoners die het lastig 

vinden of dit helemaal niet meer kunnen. Het tuinteam werkt samen met Het Groenbedrijf. 
Het tuinteam is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die samen met Ron het overzicht houdt 
en coördineert. Heb je geen groene vingers? Helemaal niet erg! Je bent van harte welkom. 
Het onderhouden van de tuinen wordt in de periode van begin maart t/m eind oktober 
gedaan. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Britt van 
Rozendaal (b.vanrozendaal@voorelkaarteamsdeventer.nl of 06 19763995). 

Minikastje ‘t Bramelt
Actieve bewoonster Elona van Verseveld-
Vosters heeft in haar zijtuin een minikastje 
staan met menstruatie, hygiënische en 
houdbare producten. Deze producten zijn 
voor iedereen met een kleine beurs. Zij heeft 
zelf contact gelegd met het Armoede Fonds 
en zij leveren de hygiënische en menstruatie 
producten. Elona: ‘’Het gaat mij aan het 
hart dat jonge meiden bijv. niet naar school 
kunnen omdat ze hun maandelijkse periode 
hebben en ze de menstruatieproducten niet 
kunnen betalen. Het kastje is gemaakt door 
cliënten van de Parabool. En dat is nog eens 
extra leuk omdat een van de jongens die hem 
heeft gemaakt bij mij in de straat woont. 
Met trots kwam hij het kastje persoonlijk 
brengen!’’

Heb je houdbare producten over? Zet ze gerust in het kastje. Het kastje is te vinden aan de 
Gelderse Roos 33. Wil jij ook graag zo’n kastje om de minima te ondersteunen? Neem dan 
contact op via de facebookpagina: Minikastje ‘t Bramelt. 

Ontmoetingsplek 
     Krommeakker

Groenstrook
     Fonteinkruid/
 Akkerdistel
Op Koningsdag hebben bewoners aan 
de Fonteinkruid en Akkerdistel een saaie 
prikkelgroenstrook volledig omgetoverd in 
een bloementuin. Ze hebben met 27 buren 
600 planten ingeplant en ze gaan deze 
strook met elkaar in beheer nemen om te 
onderhouden. Buurtbewoners hebben de 
hele woensdag hard gewerkt en ook elkaar 
weer gevonden! Er zijn pannenkoeken 
gebakken en plannen gemaakt voor de 
komende buurtfeesten. Verzorging van het 
groen wordt opgepakt door een grote groep 
bewoners, zodat het werk goed verdeeld 
kan worden. De bijdrage voor dit project 
is een combinatie van WijDeventer en IVN 
Overijssel met een subsidie van provincie 
Overijssel.

Speelplek Rolklaver 75
De plannen van de gemeente om de speelplek van “Rolklaver 75” te sluiten, vonden geen 
gehoor bij de omwonenden. Daarom hebben de bewoners, samen met St. Tevreden 
Spelen, zich ingespannen om de verwaarloosde speelplek nieuw leven in te blazen. Een 
middagje snoeien en harken leverde al een veel beter aanzien op. Dankzij een bijdrage van 
WijDeventer konden er nieuwe speeltoestellen geplaatst worden en is er een speelplek 
tot stand gekomen voor jonge kinderen, waar ook opa’s en oma’s enthousiast over zijn. 
De bewoners zijn nog aan de slag om renovatie van een bestaand toestel te realiseren. De 
opening op 9 april 2022 werd verricht door Julia B. die enthousiast het apentouw uittestte.

Eind 2021 is speel- en ont-
moetingsplek Krommeakker 
opnieuw ingericht. Een 
groep ouders vond dat de 
speeltuin wat meer uit-
dagende speeltoestellen kon 
gebruiken. Samen hebben ze 
de handen uit de mouwen 
gestoken en door middel van 
onder andere crowdfunding 
een mooi budget bij elkaar 
gekregen om de plek te 
vernieuwen. De werkgroep 
heeft de buurt actief betrok-
ken en geïnformeerd over 
de plannen en daarna samen 
gezorgd voor een prachtig 
ontwerp. Het resultaat  
mag er zijn! We zien veel  
kinderen, jong en oud,  
gebruik maken van  
deze plek. 

Woonmakelaar Rentree
Leonie Jongsma

0570 678300
info@rentree.nu

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

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. 


