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WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

Beste bewoner, 

Als u dit leest, is onze mooie binnenstad in Dickenssfeer gehuld 
en brandt overal in de buurt kerstverlichting. Het nodigt uit om 
een fijne avondwandeling te maken. Wandelend komt u vast langs 
plekken waar bewoners zich samen hebben ingezet voor de buurt. 
Buurtfeesten organiseren, samen sporten, een tuin aanleggen, het 
werd allemaal door bewoners zelf gedaan met wat (financiële) steun 
van WijDeventer. Lees hierover meer in deze krant!
Daarnaast stellen we graag een aantal mensen voor die sinds de 
laatste uitgave van deze krant in onze wijk zijn komen werken. Op de 
laatste pagina vindt u het handige “Wie, Wat, Waar”-overzicht, dat u 
kunt bewaren.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gezond en
buurtinitiatiefrijk 2023!

Hartelijke groet,
Robert Lentelink, opbouwwerker
Marieke Dufour, wijkmanager
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Eindfeest
       Noppieclub
De Noppieclub is er het hele jaar voor 
kinderen van groep 1 tot en met 4 om 
te spelen in het Hovenhuus en in de 
speeltuin. Een keer in de twee weken is 
het op woensdagmiddag Noppiefeest! Het 
thema wisselt regelmatig en sluit aan bij 
de seizoenen en de feestdagen. Wat niet 
verandert, is het buitenspelen. Dat is altijd 
vaste prik net als de limonade met iets 
lekkers. WijDeventer heeft bijgedragen aan 
het eindfeest van de Noppieclub. Hierbij 
waren alle kinderen van groep 1 tot en met 
4 van de Worp uitgenodigd. De kinderen 
kwamen gelijk vanuit school naar het 
Hovenhuus. Samen eten, drinken en natuurlijk spelen! Er waren verschillende activiteiten 
waaronder een springkussen en een clown. Al met al een gezellige middag voor de kinderen  
en een fijne afsluiting van het schooljaar. Voor meer informatie over de Noppieclub:  
www.wsvdehoven.nl.

Steenworpfestival
Na twee jaar afwezigheid kon op 17 september het 
Steenworpfestival weer plaatsvinden. Een festival dat al 
sinds 2003 georganiseerd wordt door bewoners van de 
Hoven en Steenenkamer. De organisatie van het festival was 
eerst in handen van de ‘Stichting Steenworpcontact’, en 
vanaf 2016 heeft een zelfstandige werkgroep van WSV de 
Hoven de organisatie op zich genomen. Nu onder de naam 
‘Steenworpfestival’. Het festival drijft echt op het initiatief van 
mensen uit de buurt. 

Een festival vol met activiteiten, en voor ieder wat wils, zoals 
klaverjassen, bingo, karaoke, uilenballen pluizen. Maar ook 
genieten van heerlijke taarten gemaakt door bewoners van de 
wijk en samen happen in een pannenkoek of kippetje, onder 
het genot van livemuziek. Het was weer een succes! 

Het festival is mede mogelijk gemaakt met subsidies vanuit de 
gemeente en WijDeventer en donaties van particulieren en 
bedrijven.

Op zaterdag 16 september 2023 gaat de organisatie weer 
voor het volgende prachtige en hopelijk dit keer een zonnig 
Steenworpfestival! 

BINNENSTAD

Halloween 
            Knutteldorp
In Knutteldorp organiseerden bewoners dit 
jaar een Halloweenactiviteit. Op woensdag 
26 oktober knutselden kinderen mooie 
versieringen rondom het thema Halloween. 
Daarna was het op zaterdag griezelen! De 
buurtbewoners waren uitgenodigd om 
hun huizen te versieren en iets lekkers 
in huis te halen voor de kinderen die van 
deur tot deur gingen. De kinderen waren 
griezelig mooi verkleed en sommige buren 
hadden flink uitgepakt voor een echte 
Halloweensfeer. Vanuit het wijkbudget van 
WijDeventer is bijgedragen in de kosten van 
diverse materialen. De organisatie heeft bij 
de aanschaf goed gelet op materialen die 
vaker gebruikt kunnen worden en daarmee 
duurzaam te gebruiken zijn de komende jaren. 
Iets waar we vanuit WijDeventer ook zeer veel 
waarde aan hechten. 

Fit en vitaal in de buurt

Tuin Vijgeboomgang
In de vorige editie kondigden we aan dat omwonenden van de 
Vijgeboomgang het pleintje wilden vergroenen. Naast de al 
aanwezige vijgenboom hebben de bewoners een appelboom, 
een vijgenstruik, verschillende asters, hortensia’s en hertshooi 
geplant. Tijdens de lange én droge zomer hebben zij er ook 
voor gezorgd dat de tuin voldoende water kreeg. Inmiddels 
zijn de eerste appels geplukt, stonden de asters in bloei en 
toonde de hertshooi rode bessen. Daarbij geven de bewoners 
aan dat de overlast die er voorheen was van onder andere 
zwerfafval sterk is verminderd. De bewoners zijn heel erg 
blij met het groen, blij dat het water goed wegloopt als het 
regent en natuurlijk blij met de vogels die in de tuin hun eten 
kunnen vinden.

Wij zijn er ook voor mensen die nog niet 
toe zijn aan stoeltjesgym en geen behoefte 
hebben aan een sportschool maar wel willen 
bewegen. Dat zegt het bestuur van Wijk 
16 over het brede bewegingsprogramma: 
Fit & Vitaal Senior. Onder deskundige 
begeleiding van bewegingscoach Movido 
komt deze groep iedere donderdagmorgen 
bij elkaar om samen gedurende een uur 
een aantal bewegingsoefeningen te doen 
en daarnaast leuke sociale contacten te 
hebben. De proefperiode is geslaagd, het 
blijkt een behoefte te vervullen. Met alleen 
maar positieve reacties en een groeiende 
groep deelnemers die beter in hun vel zitten 
en allemaal volgend jaar graag verder gaan. 
Dankzij subsidies van de gemeente Deventer 
en WijDeventer is dit mogelijk. 

Heeft u belangstelling? Neem voor meer 
informatie contact op met Maarten 
Binnendijk (06 27617101).

 Summerfun Raambuurt
Maar liefst drie dagen lang stond de Raambuurt in het teken van Summerfun. Vaders, moeders 
en ook ouderen zetten zich allemaal vrijwillig in om van deze drie dagen een succes te maken 
voor de kinderen in de buurt.  En dat is zeker gelukt!

Het thema was Beachparty en het weer paste daar helemaal bij. 
Elke dag namen zo’n 50 kinderen deel aan creatieve workshops. Een zeskamp met beachspellen 
werd gehouden en de kinderen konden weer hutten van pallets bouwen, beschilderen en 
versieren. De mooiste creaties zoals prachtige strandhuizen kwamen voorbij. De financiële 
bijdrage uit het wijkbudget maakte net wat meer mogelijk, het waren drie dagen vol plezier.
De organisatie laat weten dat zij en de kinderen alweer uitkijken naar volgend jaar!

Binnenstad/De Hoven

Opbouwwerker
Robert Lentelink
r.lentelink@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 34650369

Jongerenwerker
Giliam van Boekel
g.boekel@rastergroep.nl
06 41881136

Wijkagent 
(Centrum, de Hoven)

Herman Stegeman
0900 8844

in jouw buurt

Wijkmanager
Marieke Dufour
m.dufour@deventer.nl
06 29766856

Senior toezichthouder
Mehmet Celep
m.celep@deventer.nl
14 0570

Wijkenbeheerder
Robert Saris
ra.saris@deventer.nl
14 0570

Woonmakelaar Rentree
Janette Vasters
info@rentree.nu
0570 678300

Kinderwerker
Elsemiek Grotentraast
e.grotentraast@
rastergroep.nl
06 51917957

Wijkwethouder
Thomas Walder
0570 693207

Wijkagent (Raambuurt, 

Knutteldorp, Havenkwartier)

Laura Moed
0900 8844

Consulent ieder1
Corrie Adelerhof
wijkteamcvr@ieder1.nl
088 1110351

Wilt u iets melden? 

Ga naar  

www.deventer.nl/meldpunt 

of bel 14 0570. 

Zie achterzijde voor meer 

tips en informatie!



ALGEMEEN 

Afscheid Wijkmanager 
   Esther Lagendijk

In welk deel van de wijk woont u?
Ik woon in het “oude” deel. Dat deel zou 
worden gesloopt omdat er stokoude 
industriële grondvervuiling werd 
geconstateerd. Dit was dus eigenlijk het 
eerste industriegebiedje van de stad. Gelukkig 
hebben we als Raambuurt Vereniging door 
heel hard werken en in samenwerking met de 
wethouder, voor elkaar gekregen dat er werd 
gesaneerd. Hierdoor konden de woning en 
sommige oude panden worden behouden.

Hoe lang woont u daar al? 
Sinds februari 1998. Ik ben er net na de 
sanering gaan wonen. Op de woning rustte 
een renovatieplicht.

Wat doet u allemaal in / of voor de buurt  
of wijk? 
Mensen groeten, mensen zien, in gesprek 
gaan, luisteren. Gezamenlijk, veelal onder de 
paraplu van de Raambuurt Vereniging waar ik 
bestuurslid van ben, zaken in het Raambuurt 
belang “regelen”. Voor een individu of een 
collectief. We proberen ervoor te zorgen 

dat ons gebouw blijft bestaan, zodat dit 
een plek blijft om samen te komen. Ook als 
Raambuurters met hun gezin een feestje 
willen vieren.

Waar bent u het meest trots op in uw buurt 
of wijk? 
De mooie golfbewegingen qua generaties. 
Zelf zie ik de derde generatie vaders/moeders 
de Summerfun organiseren. Met ons gebouw 
als middelpunt!

Als u nog één ding zou kunnen verbeteren 
aan uw buurt of wijk, wat zou dit dan zijn 
en waarom? 
De grote klus voor “mijn” buurt is er nu. Vele 
nieuwe woningen erbij. Al die nieuwe mensen 
opnemen in het Raambuurt gevoel: wees 
welkom, doe mee, we doen het heel vaak 
goed en samen. Stel je vragen, we helpen 
jullie graag op weg!
Dat is ons ook gelukt bij de “nieuwbouw” 
bewoners uit de jaren ‘90! Over en weer! 
Bereikt met veel hoofden en handen van lieve 
Raambuurters!

Voorstellen

Buurtfeesten
Op verschillende plekken zijn weer 
bewoners opgestaan om een buurt- of 
straatfeest te organiseren. Zoals in de 
Rozenstraat, de Raamdwarsstraat en het 
Noordenbergkwartier. En één ding is duidelijk, 
geen buurtfeest is hetzelfde in onze wijk. Er 
waren springkussens, er werden gedichten 
gemaakt, spelletjes gespeeld, zomaar een 
greep uit de bijzondere activiteiten. Rode 
draad is elkaar ontmoeten en beter leren 
kennen. Met een buurtfeest, door samen iets 
te maken, te lachen, te praten en te proosten.  

Gedichten uit het Noordenbergkwartier
Tijdens het buurtfeest hebben bewoners 
van het Noordenbergkwartier gedichten 
gemaakt. U kunt deze lezen op de website 
www.buurtverenigingnoordenberg.nl.

Ruim vijfeneenhalf jaar heb ik met veel plezier 
als wijkmanager in de wijk gewerkt. Sinds 1 
oktober werk ik in de wijk Keizerslanden. Een 
wijk met veel verschillende buurten en andere 
issues dan in de Binnenstad en De Hoven. Een 
leuke, nieuwe uitdaging voor mij. 

De afgelopen jaren heb ik met zoveel 
bewoners, ondernemers en mensen die 
vanuit verschillende organisaties in de wijk 
werken samengewerkt. Ik heb door de 
enorme inzet van al deze mensen mooie 
dingen zien gebeuren en vond het een  
eer om daar zelf een steentje aan bij te 
mogen dragen. 

Ik kan onmogelijk apart benoemen wat voor 
moois er allemaal is ontstaan. Ik noem twee 
initiatieven: de Bergschildtuin met maar liefst 

honderd 
betrokken 
bewoners 
en stichting 
WIJD waar 
de gemeente een overeenkomst mee sloot 
met de intentie om meer samen te werken. 
Iedereen die zich ingezet heeft voor een 
fijnere woon- en leefomgeving, dankjewel 
daarvoor!  

Ik heb intensief samengewerkt met Robert 
Lentelink, opbouwwerker en met het 
wijkteam. Dat was heel prettig. Ik heb aan 
Marieke Dufour een geweldige opvolger. 
Weet haar (ook) te vinden! Ik blijf als bewoner 
van de stad graag in de wijk komen. En voor 
mij geldt: “Het is geen ‘doei’ of ‘dag’ maar ‘tot 
ziens’ mét een glimlach.”

In het zonnetje
Af en toe mag je best iemand in het zonnetje zetten. Gewoon omdat hij of zij dat even 
verdient. Omdat iemand zich inzet voor een ander. Belangeloos en zonder vergoeding. 
Ook in deze WijDeventer krant willen we af en toe iemand in het zonnetje zetten. In deze 
editie is dat:

Catrien den Exter van den Brink

Ik ben Marieke Dufour. Op 1 oktober gestart 
als wijkmanager Binnenstad en de Hoven. 
Mede dankzij de verhalen van mijn vader ben 
ik geboeid geraakt door de historie van de 
(binnen)stad. Zoals de oude schipbrug waar 
mijn oma zo van hield (waar nu het pontje 
vaart), als belangrijke verbinding tussen 
west en oost Nederland naar Duitsland. 
Wat een eer om op deze plek de rol van 
wijkmanager te vervullen. Ik kijk uit naar alle 
ontmoetingen met de bewoners die samen 
maken dat het fijn wonen is in de wijk. Bent 
u geïnspireerd geraakt door de voorbeelden 
van bewonersinitiatieven in deze krant of 
heeft u een heel ander idee waarmee u met 
buurt- of straatgenoten aan de slag wilt? Ik 
hoor het graag!

Mijn naam is Robert Saris, net 50 jaar 
geworden en sinds een jaar weer woonachtig 
in het mooie Deventer. Mijn favoriete plek 
is toch wel de IJssel. Sinds 1999 ben ik 
werkzaam voor de gemeente Deventer. 
De afgelopen 7 jaar als wijkmanager van 
Colmschate-Zuid, Keizerslanden en Borgele-
Platvoet en per 1 juli jl. ben ik senior 
Wijkenbeheerder. Onder andere van uw wijk. 
Vanuit mijn functie draag ik met veel andere 
werkers bij aan een schone en leefbare wijk. 
Wilt u iets melden in uw straat of komt u 
graag een keer met mij in contact om iets te 
bespreken over de openbare ruimte?  Ik kom 
met alle plezier bij u langs. Mijn gegevens en 
die van het meldpunt vindt u terug in deze 
wijkkrant. 

Mijn naam is Thomas Walder en ik ben 
sinds juli 2018 wethouder in Deventer. 
Ik ben verantwoordelijk voor de thema’s 
economie & duurzaamheid. Daarnaast ben 
ik wijkwethouder voor de Binnenstad en De 
Hoven. Ik vind het mooi om samenwerkingen 
op te zoeken met inwoners en bedrijven. 
Het goed proberen te begrijpen van ieders 
belangen is daarbij voor mij de sleutel. Naast 
mijn werk als wethouder ben ik reservist-
officier bij het 1CMI Commando van de 
Koninklijke Landmacht. In mijn vrije tijd 
probeer ik de Franse taal bij te spijkeren, en 
probeer ik mijn culinaire grenzen te verleggen 
(soms tot ongenoegen van mijn kinderen). We 
komen elkaar ongetwijfeld nog tegen. Schiet 
mij dan ook gerust aan, ik hoor heel graag wat 
u bezighoudt. Tot ziens!

Zoekt u een moestuin?
Op een bijzondere plek, verscholen achter het Stadhuis net achter de 
Polstraat, komt een plekje in de gezamenlijke moestuin vrij! De moestuin is 
verdeeld in vier tuintjes en samen met drie andere bewoners mag u hier gaan 
zaaien en oogsten, als het maar biologisch is en het tuintje onderhouden 
wordt uiteraard. Heeft u groene vingers of wilt u misschien graag het 
tuinieren eens in het klein proberen? Stuur dan een bericht naar wijkmanager 
Marieke Dufour (m.dufour@deventer.nl) .

Voor Elkaar-team
De medewerkers van het Voor Elkaar-team denken met je mee over 
hoe, wie of wat jouw dagelijks leven kan verlichten en/of versterken. 
Naast dit contact met jou, willen ze ook graag samen met jou en je 
buurtgenoten werken aan een fi jne buurt om in te wonen. Het team 
bestaat uit medewerkers van Raster, Mee IJsseloevers, Carinova en 
De Kern. 
Voor meer informatie en contact: www.voorelkaarteamsdeventer.nl
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Team Toegang Wmo
Een Wmo-coach kijkt met je mee als jouw 
netwerk niet genoeg ondersteuning 
kan geven om zelfstandig de dagelijkse 
dingen op te pakken en mee te doen in de 
maatschappij. Welke ondersteuning je 
krijgt of nodig hebt, hangt af van jouw 
situatie. Tel. 0570 695399 of 
mail: toegangwmo@deventer.nl

De Schoon Familie (DSF)
Wil je een schone buurt? Met behulp van 
de DSF werk je zelf mee aan een schone 
buurt. Sluit je aan bij deze familie en laat 
zien dat je een schone straat en buurt 
belangrijk vindt. Bel Circulus om je aan te 
sluiten: Tel. 0900 9552 of kijk op: 
www.circulus.nl/deventer-schoon-familie

Heb je al een tijdje een idee voor je straat of buurt om het leuker, gezelliger of mooier te 

maken? WijDeventer helpt je bij ideeën om zelf aan de slag te gaan in je buurt. Neem contact op 

met de wijkmanager of de opbouwwerker. Zij helpen met hun ervaring, kennis en brengen je in 

contact met andere buurtgenoten en organisaties. Financiële ondersteuning van ideeën is ook 

mogelijk via WijDeventer. www.wijdeventer.nl;  @samenzijnwijdeventer en  wijdeventer

Meldpunt Gemeente Deventer 
Is er iets op straat onveilig kapot of vies? 
Meld het dan bij de gemeente via 
telefoonnummer 14 0570 of via de website 
deventer.slimmelden.nl. 

App Circulus
In deze 
afval app 
zie je 
wanneer 

je welke container 
aan de weg kunt 
zetten en waar de 
inzamelcontainers 
staan De app 
is gratis dus 
download ’m 
vandaag nog.

Koeriertje
Ruim je wel eens 
zwerfafval, blad 
of onkruid op 
in jouw buurt? 
Meld dit aan als 
Koeriertje bij De 
Schoon Familie 
van Circulus. 
www.circulus.nl/
deventer-schoon-
familie/koeriertjes 
of bel 0900 9552


