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Het is alweer even geleden dat de laatste WijDeventer krant van 
het buitengebied bij u op de deurmat viel. En dat heeft zeker niet 
gelegen aan alle mooie bewonersinitiatieven! 
Sinds ik als wijkmanager begon in het buitengebied, ben ik verrast 
door alle initiatieven uit de dorpen en het platteland. En dan met 
name de organisatiekracht; wat een prachtige, goed uitgewerkte 
plannen en wat een naoberschap. Super!
Hoe cliché ook, het waren de coronamaatregelen die roet in het 
eten gooiden. Soms konden mooie creatieve alternatieven worden 
bedacht. Maar een groot deel van de plannen moest helaas tijdelijk 
in de ijskast. Ondertussen gaf dat mij de gelegenheid om kennis 
te maken met veel inwoners van de dorpen en het platteland. 
Mochten wij nog geen kennis hebben gemaakt en wilt u graag  
uw idee aan ons voorleggen, neem dan gerust contact op. 
Gelukkig was er afgelopen voorjaar en zomer een flinke  
inhaalslag mogelijk. Over deze mooie initiatieven leest u  
in deze WijDeventer-krant.  

Merel Arink, wijkmanager Deventer Buiten

LETTELE

Nieuw trekkertje 
voor onderhoud wandelpaden Lettele

OKKENBROEK

AVERLO/FRIESWIJK

OXE

In en om Lettele zijn veel prachtige 
wandelpaden. Deze lopen door natuurgebied 
de Oostermaet, over de schouwpaden 
langs de Leide en door de Bongerd. De 
wandelpaden van ‘Krange op de weg’ worden 
door vrijwilligers onderhouden. Het trekkertje 
dat hiervoor werd gebruikt en waarmee bij 
extreem winterweer ook zout werd gestrooid, 
was aan vervanging toe. Ook de bebording 
en wegwijzers langs de route klopten 
niet meer. Er waren borden verdwenen, 
afgebroken of onleesbaar. Met de bijdrage 
van WijDeventer is inmiddels een nieuw 
trekkertje aangeschaft en gaan vrijwilligers de 
bebording van de wandelpaden weer in orde 

maken. Wandelaars kunnen de routes weer 
met veel plezier volgen. Meer informatie over 
wandelpaden van ‘Krange op de weg’ vind je 
op lettele.nl/krange-op-de-weg.

Het bijnamen spel in Okkenbroek is bedacht en 
ontwikkeld door Richard Wigink en zijn dochter 
Britt. Zij merkten dat met name ouderen nog 
veel bijnamen gebruiken. Het spel is bedoeld 
om gesprekken op gang te brengen en om de 
bijnamen levendig te houden voor de volgende 
generaties. Het verzamelen van alle namen en 
bijnamen was een heel karwei. Het zijn in totaal 
50 stuks geworden.

Mede dankzij de bijdrage van WijDeventer zijn 
50 spellen gedrukt en ook allemaal verkocht. 
Er is een bestellijst voor de 2e druk. Wil je 
een spel bestellen, stuur dan een e-mail naar 
jonnyhaverslag@hotmail.com. 

De werkgroep TOP (Team Okkenbroek 
Promotie) wil Okkenbroek meer op de kaart 
zetten door mensen uit de omliggende 
dorpen kennis te laten maken met het actieve 
dorp. Zo is er een nieuwe fietsroute ‘Van de 
hel naar de Hemel’ gelanceerd. Het volgende 
project was het verfraaien van de hoofdstraat 
met hanging baskets. De gelegenheid deed 
zich voor om speciale bakken aan te schaffen 
tegen een gereduceerd tarief. Het vullen met 
water hoeft bij deze bakken maar 1 keer in 
de 14 dagen en vrijwilligers zijn bereid om de 
verzorging op zich te nemen. De bakken zijn 
ook geschikt voor beplanting in de winter. De 
bewoners van Okkenbroek kunnen nu zomer 
en winter genieten van een vrolijke straat.

Snippeling dankt Oxe 

Traplift museum Averlo Frieswijk Schalkhaar

Bijnamen memoryspel 
Okkenbroek

Hanging baskets Okkenbroek

In het najaar van 2021 werd museum Averlo 
Frieswijk Schalkhaar officieel geopend. Dat 
was nog niet zo makkelijk, want door de toen 
geldende coronamaatregelen mocht dat niet 
met een te groot gezelschap.

In klein verband werd er daarom eerst een 
openingshandeling door de toenmalig 
wethouder Platteland, Liesbeth Grijsen, 
gedaan. Vervolgens was er ruimte om het 
nieuwe museumdeel te bekijken met de 
prachtige verzameling van Geert Obdeijn. 
Uiteraard was ook het andere deel van het 
museum te bezichtigen met de miniaturen van 
trekkers van Frank Venneman.

In 2022 is met een bijdrage van WijDeventer 
een traplift aangeschaft zodat minder mobiele 

Oxe, 4 mei 2021: De herinneringsbank 
‘Snippeling dankt Oxe - april 1945’ staat er 75 
jaar na plaatsing aan de Oxersteeg weer als 
nieuw bij na een grondige opknapbeurt. Het 
informatiebord dat werd onthuld, vertelt over 
de aanleiding voor de herdenkingsbank. 
De bank ‘Snippeling dankt Oxe’ werd op 4 
mei 1946 door buurtvereniging De Snippeling 
aangeboden aan de inwoners van Oxe als 
dank voor de gastvrijheid en geboden hulp 
tijdens de laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog. Vele gezinnen van buurtschap 
de Snippeling moesten toen evacueren 
en vonden vanaf oktober 1944 tot de 
Bevrijding begin april 1945 veilig onderdak bij 
verschillende boerderijen in Oxe.  
De bank werd gerestaureerd door de 
buurtvereniging Oxe, met subsidie 
van WijDeventer. Het onderstel van de 
smeedijzeren bank is origineel, de eiken 
planken zijn nieuw. Nieuw is ook het 
informatiebord bij de bank, om de herinnering 

aan ‘Snippeling dankt Oxe’ levend te houden. 
Buurtvereniging De Snippeling heeft daarvoor 
gezorgd. Het informatiebord werd in kleine 
kring onthuld door drie geboren en getogen 
Snippelingers die ook aanwezig waren tijdens 
de plechtigheid in 1946.

Steffie Rugenbrink-Kuiper, Henk Veldwachter en Jan 

Sprikkelman bij de onthulling van het nieuwe bankje

Helen bedient de traplift in Museum Frieswijk

OXE LOO

Het nieuwe NaoberLOOkaal is klaar
Meer dan een jaar geleden is het oude 
NaoberLOOkaal gestript en gesloopt. Er is 
daarna heel hard gewerkt aan de nieuwbouw.
De vrijwilligers hebben met elkaar meer 
dan 5.500 uur gewerkt aan de bouw van 
het NaoberLOOkaal. Zonder de inzet 
van de vrijwilligers had de bouw van het 
NaoberLOOkaal niet gerealiseerd kunnen 
worden. Ook niet zonder de ontvangen 
gelden van subsidiegevers, sponsoren en 
Naoberobligaties.

Het gebouw is prachtig geworden; aan de 
buitenkant bekleed met hout en duurzaam 
gemaakt met warmtepomp en zonnepanelen, 

waardoor ook de maandelijkse vaste lasten zo 
minimaal mogelijk zijn.
De feestelijke opening was op vrijdag 20 mei. 

Vanwege de coronamaatregelen konden ook in Loo veel activiteiten 
niet doorgaan, waaronder natuurlijk het tentfeest, de kerstmarkt 
en nieuwjaarsreceptie. Maar Loo liet zich niet voor één gat vangen. 
In de afgelopen jaren werden het boekje Voor & door Loo, de quiz 
‘Slimste gezin van Loo’ en Laat Loo kleurrijk bloeien, georganiseerd. 
Dit jaar kwam daar het Doeboek Loo bij. Een boekje gevuld met 
verhalen en doe-activiteiten voor jong en oud. Ook staan er leuke 
weetjes en foto’s in van Loo.

Feestelijke opening van het NaoberLOOkaal op 20 mei 

(toen er net een bui over kwam)

Doeboek Loo

Verlichting voor Revue Averlo
bezoekers op de verdieping de prachtige 
maquette kunnen bewonderen en het 
dorpsarchief kunnen raadplegen.

De verlichting van de Revue Averlo Frieswijk 
was verouderd en niet meer compleet. 
Om voor het toneel toch goeie verlichting 
te hebben is gezocht naar goede nieuwe 
ledverlichting. Met een bijdrage van 

WijDeventer kon deze worden aangeschaft. 
Op 16 september kon eindelijk weer de 
jaarlijkse uitvoering worden gegeven. De tent 
genoot met volle teugen.

Nieuwe ledverlichting op het toneel van Revue Averlo Frieswijk

Biljarttafel in het Kulturhus
Een aantal vrijwilligers had de wens voor een biljarttafel in 
Kulturhus De Spil. Voor De Spil was de enige voorwaarde dat 
de biljarttafel dan wel goed verplaatsbaar moest zijn. 
Hiermee is een werkgroep aan de slag gegaan en heeft 
verschillende subsidiepotjes gevonden, waaronder 
WijDeventer. Medio september werd de tafel geplaatst. En 
dat hiermee in een behoefte wordt voorzien blijkt wel uit de 
30 deelnemers. Ook de dagbesteding wil hier gebruik van 
gaan maken. Het bedient een nieuwe groep die nu ook kennis 
kan maken met alle activiteiten die er al zijn.
Op de koop toe kan de tafel ook nog worden omgevormd tot 
een vergadertafel. Aan alle kanten dus een goeie aanwinst.

De biljarttafel wordt met een openingsstoot in gebruik genomen door 

initiatiefnemer Theo de Brouwer

Het allereerste spel is overhandigd aan de  

oudste Okkenbroeker mevr. Otten, die alle bijnamen 

uiteraard moeiteloos kon opnoemen.

WijDeventer is bij de V1 lanceerbaan tussen 
Lettele en Okkenbroek, groot onderhoud 
uitgevoerd. 
Deze locatie is een blijvende herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog. Het informatiebord 
geeft uitleg over de lanceerbaan en zijn  
vroegere functie.

Met de plaatsing van het nieuwe Informatie-
bord is het project afgerond. De locatie is nu 
nog beter zichtbaar en kan beter bijgehouden 
worden.

Door het Dorpsachief Lettele 
en met mede werking van 
de Stichting IJssellandschap, 
de Plaatselijk belangen en 

V1 lanceerbasis opgeknapt

Officiële heropening van 

V1 lanceerbasis en informatiebord



Wijkagent 
(Bathmen/Lettele/Okkenbroek)

Ben Bouwmeester, 0900 8844

Wijkagent 
(Schalkhaar/Diepenveen)

Rob Albrecht, 0900 8844

Wijkenbeheerder
Peter Fernhout

14 0570
pkr.fernhout@deventer.nl

Senior toezichthouder
Floor Steensma

14 0570

Jongerenwerker (Bathmen) 
Annika Nijboer (WijZ welzijn), 

06 32452433, 
a.nijboer@wijz.nu
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Wijkmanager
Merel Arink
06 51584631
m.arink@deventer.nl

App meldpunt openbare ruimte

Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal 
het niet? Of is de omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden 
bij het Meldpunt Openbare Ruimte via www.deventer.nl/meldpunt, 
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App. Deze kunt u gratis 
downloaden op uw smartphone. Zoek op ‘Gemeente Deventer’ (blauwe logo). 

Wijkwethouder
Ron König,
693202

Jongerencoach
Gerbrand Schutte
06 26543178
g.schutte@rastergroep.nl

Jongerenwerker 
Andrew Kock
06 10248107
a.kock@rastergroep.nl

Kinderwerker 
Sophie van Veelen, 

06 20285645, 
s.veelen@rastergroep.nl.

SCHALKHAAR BATHMEN OUDE MOLEN

Opbouwwerker
Gwen van Eijden, 06 21420614, 
g.van.eijden@socialeteamsdeventer.nl

Afgelopen winter was het nog net op de 
valreep voor kerst gelukt om een gedeelte van 
de Brink in Bathmen een winterse en gezellige 
uitstraling te geven door het aanbrengen van 
boomverlichting. 

De Stichting Bathmen Promotie kreeg het voor 
elkaar om het project verlichting op de Brink uit 
te voeren. Met een aantal subsidies, waaronder 
een bijdrage van WijDeventer, Vitaal Platteland 
en het Rabo Coöperatiefonds, konden een 
aantal bomen op De Brink worden voorzien van 
verlichting. Het was een grote wens om vooral 
in die tijd, waarin de coronamaatregelen nog 
veel beperkingen oplegden, toch wat warmte 
en sfeer te creëren. En dat is goed gelukt.

De bedoeling was om meer  bomen op De 
Brink te verlichten, maar dat was niet haalbaar. 
Het plan is om deze winter meer bomen te 
verlichten. Daar gaat de Stichting Bathmen 
Promotie mee aan de slag.

Bathmen 
        in winterse sferen

Het gebied van de Schipbeek 
kent vele mooie plekken. Een 
van die plekken is de vissprong 
bij het Hoekmanspad. Op die 
plek is een bankje neergezet 
met het zicht op het water, 
geschikt voor wandelaars 
en fietsers die even willen 
uitrusten. Het bankje is er 
ook een beetje ter ere aan 
twee actieve bewoners van 
Bathmen.
Op het bankje is een plaatje 
gemonteerd met een 
prachtige spreuk: ’Strooi met 
liefde en aandacht voordat het 
te laat is’.

Parkbankje aan de Schipbeek

De Brink in Bathmen in winterse sferen. 
Foto: Otto Westra

Tot 1965 werd ieder jaar rond 
Pinksteren de Pinksterkermis 
georganiseerd. Een groep 
buurtbewoners uit Oude 
Molen wilde deze oude 
traditie laten herleven. In het 

Pinksterweekend van 5 en 6 
juni was er dan ook een heuse 
Nostalgische Pinksterkermis.

De Nostalgische 
Pinksterkermis 2022 had 

Pinksterkermis Oude Molen

- naast enkele attracties zoals 
die ook in 1965 op de kermis 
aanwezig waren, zoals een 
zweefmolen en draaimolen - 
ook een streekmarkt en een 
programma voor kinderen, 
jongeren en ouderen. Er 
waren dansoptredens van 
de kinderen en ’s avonds 
trad er een band op. Op 
2e Pinksterdag was er een 
brunchconcert georganiseerd 
waarbij iedereen welkom was. 

Al met al was het een zeer 
geslaagde herintroductie van 
de oude Pinksterkermis.

Ook in 2022 Kuiertocht 
     in Diepenveen

Speelplek Westenberg Buiten

Kinderen uit de buurt Westenberg 

Buiten knippen het lint door 

van hun nieuwe speelplek bij de 

sporthalFoto: Otto Westra

Officiële opening van de speelplek Laarmanskamp

Een lang gekoesterde droom ging in vervulling 
van veel kinderen en ouders in Westenberg 
Buiten:  een nieuwe wat grotere speelplek 
ter vervanging van de kleine plekjes met een 
enkel toestel verspreidt door de buurt.
Daar hebben ze met elkaar dan ook veel 
voor gedaan. Met crowdfunding-acties 
is ruim € 2.000 euro opgehaald door 

bewoners zelf. Met een flinke bijdrage uit het 
onderhoudsbudget voor speeltoestellen, van 
de gemeente én een bijdrage van WijDeventer 
kon de gehele speelplek er komen. 
Op een zonnige zondagmiddag in mei werd de 
plek officieel in gebruik genomen.
Bewoners houden met elkaar de speelplek 
schoon en netjes. 

Spelen aan de Laarmanskamp
Zaterdag 24 september werd 
de nieuwe speelplek aan 
de Laarmanskamp officieel 
in gebruik genomen. Deze 
speelplek stond al even 
op de lijst voor meerjarig 
onderhoud. De toestellen 
waren nodig aan vervanging 
toe. Bewoners dachten 
mee over het herstel en 
opnieuw inrichten. De 
kinderen en buurtbewoners 
zijn heel enthousiast over de 
speelplek.

Keukenuitrusting voor De Pellerij Diepenveen
De Pellerij aan de Draaiomsweg, een mooi 
appartementencomplex voor bewoners van 
55 jaar en ouder. Ze hebben een actieve 
bewonersvereniging die veel activiteiten 
organiseert, zoals een sjoelcompetitie en 
kerstvieringen. Maar ze gaan ook 1 x per 6 
weken met en voor elkaar koken. Het diner 
wordt opgediend in de mooie binnentuin, 

dé ontmoetingsplek. In het verleden werden 
borden, bestek en ander kookgerei ‘her en 
der’ geleend. Dit werd steeds lastiger. Toen 
Bert Middeldorp van de bewonersvereniging 
er over sprak met dorpenplatformlid 
Jasper Smid tipte hij Bert over de 
subsidiemogelijkheden. Na inventarisatie 
werd een aanvraag ingediend bij WijDeventer 

en deze werd enthousiast gehonoreerd! Met 
deze bijdrage hebben de bewoners servies, 
bestek, een extra tafel en 3 terrasverwarmers 
aangeschaft. Er was zelfs nog wat budget over 
voor een kleine versterker.

De taakgroep Kennismaken 
en Ontmoeten en Kulturhus 
Diepenveen kijken terug 
op een geslaagde 3e 
Diepenveense Kuiertocht. 
Ruim 250 aanmeldingen 
waren er om te gaan 
wandelen in de periode van 
30 april tot en met 8 mei 
door de mooie omgeving van 
Diepenveen met dit jaar ook 
een route door Deventer.
Mede dankzij het mooie 
weer hebben veel mensen 
genoten van de 5, 10, 15 en/
of 20 km routes. Er was per 
route een prijsvraag en er 
konden foto’s ingestuurd 
worden. Er zijn meer dan 
200 foto’s binnengekomen. 
De winnende foto, gemaakt 
door Toos van Aarsen, is een 
weergave van wandelplezier 
en mooie natuur. De 
kuiertocht is mede mogelijk 
gemaakt met een bijdrage 
van WijDeventer. Vanwege 
het grote succes zal er ook 
in 2023 weer een kuiertocht 
worden georganiseerd.

Windkorenmolen De Leeuw 
is een baken aan de oostkant 
van Deventer, op de grens 
van Bathmen en Lettele. Al 
165 jaar vervult de molen zijn 
functie. 
Om de molen draaiende 
te houden organiseren de 
Vrienden van de Molen 
diverse activiteiten, zoals 
het korenfestival “Koren op 
de Molen”, de wintermarkt 
en de oliebollenmarathon in 
december. De molen is tijdens 
deze evenementen ook te 
bezichtigen. 
De molen heeft een grondige 
restauratie ondergaan. Onder 
andere de rieten kap, het 
houtwerk, het schilderwerk 

en de wieken zijn grondig 
aangepakt. Natuurlijk bracht 
deze restauratie de nodige 
kosten met zich mee. Naast de 
inkomsten vanuit de Vrienden 
van de Molen is er een 
crowdfundingactie gestart. 

Ook WijDeventer leverde een 
bijdrage. 
Voor meer informatie en 
de openingstijden van de 
molenwinkel, zie de 
website http://stichting.
oudemolen.net/

De Leeuw houdt het nu weer droog

Lekker uitrusten op een bankje aan de Schipbeek

Het dorpenplatform bestaat uit 14 leden, uit ieder dorp twee. Ook lid van het dorpenplatform 
is wijkwethouder Ron König en een aantal (nieuwe) contactraadsleden. Daarmee is het 
dorpenplatform nu op volle sterkte.

Het dorpenplatform ondersteunt de initiatieven van bewoners en is platform voor alles wat er 
speelt in en rond de dorpen. Onlangs heeft het dorpenplatform gebrainstormd over de kansen 
en bedreigingen in de dorpen en op het platteland.

Dorpenplatform op volle sterkte
Leden van het Dorpenplatform, van links naar 

rechts:

1e rij Jasper Smid, Mariena Minken, Jantina Oplaat

2e rij Arjuna Huis in ’t Veld, Sander Soeteman, 

Dianne Oortwijn, Lilian Swartjes, Marlinde Bos, 

Ans Heetebrij

3e rij Rick Schoneveld, Brigit Spoler, Judith Buter, 

Hein Kieffer, Merel Arink (wijkmanager), Gwen van 

Eijden (wijkopbouwwerker). Hennie Peters en Ron 

König ontbreken op de foto.


