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WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

Beste bewoner, 

In deze WijDeventerkrant berichten we over aan aantal lopende 
bewonersinitiatieven in de wijk. In het Oostrik is het Kannenburgplein 
bijna klaar en heeft het donderdagdiner haar 200e diner 
georganiseerd. In de Vijfhoek hebben de sportverenigingen een open 
dag gehouden en gaat de puzzeluitleen een nieuwe fase in. Verder 
gaat er een nieuwe fietsersclub van start en is er weer een mooi 
activiteitenoverzicht.

In deze krant vind je ook 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 goede en kleurrijke 
herfstperiode.

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

Projecten in de wijk

In gesprek over 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. Maar de gemeente 
onderzoekt ook mogelijkheden voor een 
ontmoetingsplek voor de buurt, zowel voor 
jongeren als ouderen. Daarover gaat ze eind 
dit jaar graag met omwonenden en andere 
belangstellenden in gesprek. Houd uw 
brievenbus de komende weken in de gaten!
 

Holterwegzone
Architectenbureau Palazzo is druk 
bezig met het voorbereiden van de 
omgevingsvergunning voor de Leisurestrip 
Holterwegzone. Het proces is complex 
en daardoor is er een lange doorlooptijd 
ontstaan. Er zijn nog een aantal zaken af te 
ronden waarna de omgevingsvergunning 
aangevraagd kan worden. De wens is er om de 
vergunning voor de eerste 2 gebouwen eind 
november aan te vragen. De vergunning voor 
het derde gebouw zal hoogst waarschijnlijk in 
december aangevraagd worden.

Nu oogt het terrein nog kaal en leeg, maar 
daar zal in 2023/2024 verandering in komen 
en zal het terrein levendig ingevuld gaan 
worden (zie hierboven een voorbeeld)

Stadsboerderij Heerlijkheid Linde
Wat kijken ze bij Stadsboerderij Heerlijkheid 
Linde terug op een geweldige start én 
zomerseizoen. Van jong tot oud(er) weet 
hen te vinden! De koeien zijn ook helemaal 
gewend. Ze poseren gewillig en genieten 
van hun sterrenstatus.  Ondanks de droogte 
heeft de natuur zich kranig geweerd, het 
wordt er steeds mooier. Het schepijs maakt 
nu tijdelijk plaats voor heerlijke ijstaarten. 
Natuurlijk gemaakt van de melk van de 
koeien. Ook kerstpakketten zijn te bestellen. 
De laagseizoen openingstijden (maandag 
gesloten) staan op de website. Wees Welkom! 
www.heerlijkheidlinde.nl 

Vliegend Hert
Vliegend Hert is in 2023 aan de beurt voor 
groot onderhoud. Het gaat een mooie straat 
worden. Een straat die weer jaren mee kan 
en toekomstbestendig is. Het doel is ook hier 
minder verharding, meer groen en regenwater 
dat wegloopt in het groen en niet in het riool. 
Bij de inrichting houdt de gemeente rekening 
met zaken als hittestress. Er wordt ook gekeken 
naar andere functies in de straat: fietsen en 
wandelen in plaats van autoverkeer. De weg 
heeft immers geen ontsluitingsfunctie meer. 
Eind dit jaar worden bewoners geïnformeerd 
ook om te achterhalen of het plan nog op 
punten kan worden geoptimaliseerd.
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Postzegel plakken 
niet nodig

De afgelopen jaren hebben de omwonenden van het pleintje bij de 
Kannenburg 500-nummers hun plek steeds meer verbeterd. Het begon 

allemaal met een pril idee van een paar mensen om enkele aanpassingen te 
doen en het werd een heel plan met verschillende onderdelen waar ook omwonenden 

zelf de handen volop uit de mouwen konden steken. Er zijn in het tegelwerk enkele praktische 
aanpassingen gedaan. Er zijn nieuwe groenperkjes aangelegd. Twee picknicktafels zijn geplaatst 
en het speelplekje is helemaal opgeknapt. Met dat laatste is de buurt, maar vooral de kinderen 
uit de buurt, heel blij. Er wordt volop gespeeld op de nieuwe toestellen.

Intussen zijn de verbeteringen nog 
steeds gaande. Afgelopen burendag 
waren een aantal mensen druk om 
enkele oude groenperkjes op te 
knappen. De mensen kennen elkaar 
en houden samen het plein mooi 
en schoon en onderhouden ook het 
groen zelf. 

Pleintje bij Kannenburg 
prachtig opgeknapt

Al 11 jaar organiseert een groep vrijwilligers heel 
succesvol om de week het donderdagdiner in het Titus 
Brandsma Huis. Bij het donderdagdiner zijn mensen uit 
heel Colmschate welkom. Er is plaats voor 16 gasten en 
enkele vrijwilligers koken. Ze zitten vrijwel altijd vol. In 
totaal hebben ze een gastenlijst van zo’n 30 - 40 personen. 
In coronatijd hebben ze twee jaar vrijwel stil gelegen 
maar gelukkig ging het opstarten daarna moeiteloos. De 
bezoekers zijn voor het grote deel oudere alleenstaanden, 
vooral dames. De oudste gast is 95 jaar. Ze merken dat 
ook buiten de maaltijden om de mensen contacten met 
elkaar hebben gekregen. Op 20 oktober hebben ze het 

200ste donderdagdiner gevierd met een maaltijd voor al hun gasten en contacten uit het Titus 
Brandsma Huis.

Wil je meer informatie over het donderdagdiner of wil je meehelpen koken, stuur dan een bericht 
naar donderdagdiner@gmail.com. Het diner is elke donderdag in de even weken en kost € 5,-.

200ste Donderdagdiner 
in Titus Brandsmahuis

Vrijwilligers in actie 
(foto: werkgroep donderdagdiner)

Bewoonsters in actie op burendag
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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
Floor Steensma

14 0570
f.steensma@deventer.nl

Wijkwethouder 
Liesbeth Grijsen,
0570 693219
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Woonmakelaar Rentree
David Bakker
0570 678300

info@rentree.nu

Consulenten Klant en Wonen 
Woonbedrijf ieder1

Pieter van der Stoel, Marleen 
de Graaf 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 (€ 5,-) 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

The Mall, Zwaluwenburg 2 c
Activiteiten Dag Tijdstip Info/aanmelden

Thuis aan Tafel, diner,
vrijwillige bijdrage

Laatste zaterdag 
van de maand

17. 30 – 19.30
inloop vanaf 
17.00

thuiskerkdeventer.nl / Wilma (06 
461776 36) of Rita (06 136 505 
80) uiterlijk woensdag ervoor

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 

You and me groep 
(oneven weken)

Dinsdag 10.00 - 12.00 Gratis inloop

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 09.45 - 11.30 m.millet@telfort.nl 

Inloop Donderdag 10.00 - 16.30 info@vcde5hoek.nl 

Formulierencafé Donderdag  15.30 - 16.30 inloop 

Seniorencafé Donderdag 14.00 - 16.30 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 (€ 3,-) Vrijdag 11 nov,12 
jan, 17 mrt, 2 jun 

19.00 - 21.00 l.lange@rastergroep.nl 

Wandelgroep grote 
afstand 12+ km 

Vrijdag 10.00 - 13.00  m.millet@telfort.nl 

Jongerenavond (2e en 
laatste vrijdag vd mnd) 

Vrijdag 19.00 - 20.00 info@vcde5hoek.nl 

Puzzeluitleen Zaterdag 09.00 - 12.00 info@puzzeluitleenvijfhoek.nl 

Fietsriksja-rit Dagelijks  
(in overleg) 

(in overleg) deventer@fietsenallejaren.nl 

 

jongerenwerker 
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

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

Het is weer herfst, 
tijd voor een legpuzzel!

De Puzzeluitleen Vijfhoek staat voor u klaar om legpuzzels uit te lenen. Tineke en Wiljo 
Kramer hebben een collectie van meer dan 500 puzzels in allerlei genres. Zij zijn voor de 
uitleen iedere zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur in het Verbindingscentrum De 5Hoek, 
Andriessenplein 1.

Door donaties van een aantal leden en ondersteuning van het verbindingscentrum, kunt 
u zonder kosten lid worden en legpuzzels lenen. Een aantal dubbele puzzels willen ze 
gaan verkopen om met de opbrengst weer nieuwe te kopen. In het jaar 2022 hebben ze 
hun activiteiten uitgebreid naar het Woonzorgcentrum De Bloemendal op Borgele. Daar 
zijn ze eens per maand op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur om puzzels uit te lenen aan 
de oudere bewoners van Deventer. Dit najaar willen ze gaan proberen om ook vanuit 
Woonzorgcentrum Spikvoorde puzzels uit te lenen.  

Meer weten? 
Bezoek de website www.puzzeluitleenvijfhoek.nl of bel 06 22853180.

De dubbele puzzels die verkocht gaan worden

De verenigingen op Sportpark de Vijfhoek 
hebben op zaterdag 1 oktober het Sportieve 
Buurtfeest voor de bewoners in de wijk 
Colmschate-Noord/Vijfhoek georganiseerd. 
Het doel van het event was om de wijk en 
het sportpark kennis te laten maken en de 
samenwerking te bevorderen. De droom is om 
een bruisend open sportpark te worden voor 
leden en niet leden, waar mensen de hele dag 
elkaar kunnen ontmoeten, sporten, bewegen, 
ontdekken en meedoen. 

Om de herkenbaarheid voor 
de wijk te vergroten is de 
naam veranderd in Sportpark 
de Vijfhoek. Het werd een 
prachtige dag met veel bezoekers 

uit de wijk en daarmee ook veel nieuwe 
ontmoetingen. Wijkwethouder Liesbeth 
Grijsen heeft de nieuwe naam onthuld. Ook 
heeft zij bij de ‘beste buurverkiezing’, die 
voor het eerst in de wijk werd georganiseerd, 
winnaar Kristel Naeser in het zonnetje gezet.

Sportverenigingen Vijfhoek 
zoeken verbinding met de wijk

Beste buur 2022 Kristel Naeser (r.) en 
buurvrouw Ellen Bekke die haar nomineerde

Start elektrische fietsclub in de Vijfhoek

Frans Arts is 71 jaar en gek op fietsen. Hij vindt het ook erg gezellig om dit met anderen te doen. 
Wie wil meefietsen? Elke dinsdagochtend of vrijdagochtend om 10.00 uur 
lekker fietsen. Verzamelpunt: Verbindingscentrum de Vijfhoek. Ze fietsen 
tussen 25 en 35 km per keer. U kunt zich aanmelden bij Karin Voortman van het 
Voor Elkaar-team (k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl of 06 39380381).


