
Kom je ook meedoen?
Willem Waanders Werkdag

Zaterdag 23 april 2022
Aanvang 9.00 uur met koffie/thee en koek.

Ook dit jaar willen we weer ‘grote schoonmaak’ houden om een frisse start te maken in 
het Worpplantsoen. Stichting WIJD organiseert elk jaar deze werkdag, voortgekomen 

uit het legaat van Willem Waanders voor het verfraaien van het Worpplantsoen.

Het is elke keer weer gezellig en leuk om met enthousiaste vrijwilligers 
aan te pakken en samen de klus te klaren! 

Het parkmeubilair soppen, de muziekkoepel poetsen, zwerfvuil rapen, onkruid weghalen 
en vegen. De materialen voor de schoonmaak zijn aanwezig. 

Voor koffie, thee, iets lekkers en een heerlijke lunch wordt gezorgd. 

Doe mee en meld je aan door een e-mail te sturen aan 

werkdag@stichtingwijd.nl

Dit jaar willen we ook nog extra aandacht vragen voor Stichting WIJD. Hoe?. . . . dat 
lees je op de andere kant van deze flyer. 

De werkzaamheden zijn aanvullend op het reguliere onderhoud van het park. Stichting 
WIJD organiseert de werkdag en zorgt voor een werklijst en de benodigde middelen 

(gereedschap, schoonmaakmiddelen e.d.).



Wil je meer weten over 
Stichting WIJD? 

Tijdens de Willem Waanders Werkdag is 
wethouder Thomas Walder aanwezig. Hij gaat 

samen met buurtbewoners aan het werk om 
het deel van de Twelloseweg met de betaalde 
parkeerplaatsen tussen rotonde en pontje op te 

knappen. 

Daarmee wil hij laten zien dat burgerpar-
ticipatie en samenwerking tussen de ge-
meente en haar inwoners belangrijk zijn. 
Grijp deze kans om mee te doen!                            

Meld je aan door een e-mail te sturen aan: 
werkdag@stichtingwijd.nl 

Stichting WIJD is in augustus 2019 opge-
richt als burgerinitiatief met het doel om 
invloed uit te beoefenen op de plannen 
in het gebied achter de rivierdijk, van 
de Bolwerksmolen tot en met natuur-

gebied de Ossenwaard (de Westelijke 
IJsseloever Deventer). 

Op 1 september 2021 is een intentieovereen-
komst getekend tussen de gemeente Deventer 
en Stichting WIJD en is vastgelegd dat WIJD 
als gesprekspartner betrokken wordt bij de 

inrichting, gebruik en beheer van het gebied. 

We willen graag zoveel mogelijk  bewo-We willen graag zoveel mogelijk  bewo-
ners van de Worp en gebruikers van het ners van de Worp en gebruikers van het 

gebied betrekken bij wat er speelt op gebied betrekken bij wat er speelt op 
het vlak van verkeer, parkeren, groen-het vlak van verkeer, parkeren, groen-

beheer, evenementen en huisregels. We beheer, evenementen en huisregels. We 
willen je laten zien hoe je daar zelf over willen je laten zien hoe je daar zelf over 

mee kunt praten of er actief aan mee mee kunt praten of er actief aan mee 
kunt doen.kunt doen.

Wil je meer weten over WIJD, 
maar kun je niet helpen? 

Kom dan om 12.30 uur in het 
park kennismaken met WIJD 
en lunch met ons mee. Pizza 
en een drankje staan klaar!

Of kijk op onze website 
www.stichtingwijd.nl


