WijDeventer,

App meldpunt openbare ruimte

vóór, dóór en mét bewoners.

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,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.
Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U
downloadt deze gratis op uw smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple).
Zoek op ‘Gemeente Deventer’. De app met het blauwe logo is de officiële app van de gemeente.

Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman,
693204
Wijkagent
Eric Schenk, 0900 8844,
spreekuur iedere woensdag van
14 tot 15 uur in Huis van de Wijk

De huiswerklas is een groot succes. Je hoeft er de wijk niet voor uit en je wordt
bijgespijkerd op het onderdeel waar je (even) hulp bij nodig hebt. In alle rust kun je
geconcentreerd werken en hulp vragen. Belangstelling? Neem contact op met Mustafa
(m.yavuz@rastergroep.nl). Hij kan je er alles over vertellen.

Sociaal team Rivierenwijk,
0570 695399,
rivierenwijk@socialeteamsdeventer.nl
Senior toezichthouder
Daniël Ruiter, 14 0570,
d.ruiter@deventer.nl

Tekst Carolien Harkema | Foto’s Auke Pluim en archief WijDeventer | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 2200

We hebben ons best gedaan om het activiteitenoverzicht zo compleet
mogelijk te maken én zo actueel mogelijk, maar het kan natuurlijk zijn
dat we iets missen. Neem dan ook contact met mij op. Ik ben graag
op de hoogte van het reilen en zeilen in de wijk en kan aanvullingen
bijvoorbeeld op mijn facebookpagina plaatsen of in de Deventer Nu.
Ik wens u veel leesplezier!
Groet, Carolien Harkema

Buurtmaker
Valentijn van Leersum, 06 12822813,
v.van.leersum@deventer.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Allereerst een gezond en voorspoedig 2019! In deze krant ziet u wat
er allemaal te doen is in Rivierenwijk. En dat is veel! Voor alle leeftijden
is er wel een activiteit. Lees het eens rustig door en kijk of er wat voor
u bij is. Misschien is er ondanks het grote aanbod niet gelijk iets voor u
bij. Maar heeft u wel een idee over wat u zou willen doen? Neem dan
contact met mij op. Ik bespreek samen met u het idee. Misschien is het
heel snel voor elkaar te krijgen! Aarzel vooral niet om mij te bellen of te
mailen. Ik wil graag samen met u de mogelijkheden onderzoeken.
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Wijkmanager
Carolien Harkema,
693022, 06 51556423,
c.harkema.otten@deventer.nl
Jongerenwerker
Mustafa Yavuz,
06 43562303,
m.yavuz@rastergroep.nl

Beste bewoner van Rivierenwijk,

Elke derde donderdagochtend van de maand ontmoet een aantal
buurtbewoners (senioren) elkaar en gaat in gesprek over diverse
thema’s zoals: wonen in de wijk, WMO, gezondheid, e.d. Maar er is
ook tijd voor een spelletje en de gezellige ochtend wordt besloten
met een lunch. Vanuit het Sociaal Team zijn René Bos of Berna van
de Graaf aanwezig, voor vragen én om informatie te geven. Denkt
u dat het misschien wat voor u is? Neem gerust contact op met
Berna, zij praat u er graag over bij.

Elke woensdag is het seniorencafé bij speeltuin Rivierenwijk. Eerst een gezellige activiteit,
bijvoorbeeld bingo, en daarna een warme maaltijd. Elke week wat anders, altijd lekker.
Ook zin om samen een hapje te eten én bent u senior (en we bedoelen met senior ouder
dan 50), meld u dan aan bij Toos. Zij zorgt dat u gezellig ontvangen wordt en brengt u in
contact met overige deelnemers.

Eten verbindt. Dat zie je terug in de diverse eetmogelijkheden die er zijn
in de wijk. Ook House of Hope organiseert elke maandag (18.00-19.30 uur)
een gezellige maaltijd. Iedereen kan er terecht, jong en oud, met of zonder
religieuze achtergrond. Na de maaltijd is er ook nog altijd tijd voor een kop
koffie of thee en wordt er gezellig nagepraat. Wil je eens een kijkje komen
nemen, neem dan (vrijblijvend natuurlijk) contact op met Joke ten Napel
(06-14984966). Opgeven uiterlijk maandag 12.00 uur.

Activiteiten Rivierenwijk
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

WAT

HOE LAAT

WAAR

INFO/AANMELDEN

KOSTEN

Taalsalon; Nederlandse les voor vrouwen

09.30 - 11.30 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

€ 1,50

Turkse vrouwen middag

13.00 - 15.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

€ 1,-

Spelletjes, knutselen, praten en lunchen

13.30 - 16.00 uur

House of Hope

0570 656110

geen

Samen eten (via House of Hope)

18.00 - 19.30 uur

Huis van de Wijk

06 14984966 (Joke ten Napel)

€ 3.00

Jokeren

19.00 - 22.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 43255266

€ 2,50

Toneelgroep 'Blauwe maandag'

19.30 - 22.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 43255266

Spelletjes, knutselen, praten en lunchen

13.30 - 16.00 uur

House of Hope

0570 656110

geen

Kwartjesbingo

13.30 - 16.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 43255266

€ 5,00 per plankje

Bewegen voor ouderen (les is 45 min. daarna tijd
voor koffie/thee
Steekje los, handwerken met elkaar

14.00 - 15.30 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

10 keer voor € 38,-

19.00 - 22.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 38089658 (Toos Breedveld)

€ 1,50 leden speeltuin; € 2,00 niet leden

Seniorencafé (spelletjes/bingo/samen eten/
thema)
Samen eten

15.00 tot 18.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 38089658 (Toos Breedveld)

€ 3,50

17.30 - 20.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

€ 4,00

Country dans

19.15 - 22.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

06 43255266

€ 2,50/keer

Spelletjesochtend

10.00 tot 12.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

€ 0,50 voor koffie / thee

Themaochtend met lunch

Huis van de Wijk

0570 594284

Themaochtend € 1,00 en lunch € 1,00

Italiaanse ontmoeting

10.00 tot 13.00 uur (3e donderdag
van de maand)
13.00 - 17.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

geen

Knutselen en kaarten maken

13.30 - 16.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

€ 0,50 voor koffie / thee

vrijdag

Italiaanse ontmoeting

13.00 - 17.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

geen

zaterdag

Onze droom Rivierenwijk schoon

Huis van de Wijk

0570 594284

geen

Spaanse ontmoeting

09.00 - 10.00 uur (1e zaterdag van de
maand)
13.00 - 17.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

geen

zondag

Spaanse ontmoeting

13.00 - 17.00 uur

Huis van de Wijk

0570 594284

geen

Locaties
Huis van de Wijk
House of Hope
Speeltuinvereniging
The Mall
Cruyff Court
School

ADRES
Spuipad 1
Grevelingenstraat 1
Oude Bathmenseweg 5
Deltaplein 6
Maasstraat
Zaanstraat 1

TELEFOONNUMMER
0570 594284
0570 656110
06 43255266 (Bert Breedveld)
0570 617258
0570 623575

Breit u? Of haakt u liever? Of beide niet, maar borduurt u bijvoorbeeld mooie kussenhoezen?
Eigenlijk is alles goed bij Steekje los, het gaat om gezellig samenzijn en elkaar adviseren en
helpen. Kom eens vrijblijvend kijken! Neem contact op met Toos, zij vertelt u er meer over.

Kinder-/jongeren activiteiten Rivierenwijk
maandag
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag

WAT

HOE LAAT

WAAR

ORGANISATIE

KOSTEN

Samen koken 6/7/8
koekenbakkerij 3/4/5
Inloop jongens (en meisjes)

15.00 - 17.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Raster/Louise

€ 10,- (blokken van 8 weken)

14.00 - 16.00 uur

The Mall

Michael

geen

Meidengroep 4 t/m 8

15.00 - 16.30 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Raster/Louise

€ 5,00 per schooljaar

Meidenmiddag 12+

16.00 - 18.00 uur

The Mall

Raster/Anouk

geen

Zaalvoetbal voor meiden 9-16

17.00 - 18.00 uur

School

Raster/Mustafa

geen

Huiswerkklas

18.15 - 20.30 uur

School

Raster/Mustafa en Anouk

geen

Inloop jongens (en meisjes) 13+

19.30 - 21.00 uur

The Mall

Michael

geen

Inloop jongens (en meisjes) groep 6/7/8

14.00 - 16.00 uur

The Mall

Michael

geen

Meidengroep 6/7/8

14.30 - 15.30 uur

The Mall

Michael

geen

Knutselatelier 1/6

14.30 - 16.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Raster/Louise + vrijwilliger speeltuin

€ 1,-/keer, leden speeltuin € 0,50/keer

Zaalvoetbal vanaf groep 4

15.15 - 16.30 uur

Cruyffcourt

Raster/Cyril

geen

Inloop jongens (en meisjes) 12+

19.00 - 21.00 uur

The Mall

Raster/Mustafa

geen

Talenthouse (periode hangt af van activiteit)
9-16 jaar
Dansles groep 6/7/8

14.30 - 17.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Raster/Louise en Cyril

geen

15.00 - 16.00 uur

The Mall

Daniël/Kelly

geen

Inloop jongens (en meisjes) 12+

19.30 - 21.00 uur

The Mall

Michael

geen

Meidengroep 13+

15.00 - 16.30 uur

The Mall

Anouk/Colette

geen

Inloop jongens (en meisjes) 12+

19.00 - 21.00 uur

The Mall

Raster/Mustafa

geen

Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)

19.00 - 21.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Bert

€ 1,-/keer, leden speeltuin € 0,50/keer

Kinderbingo (3e zondag van de maand)

14.00 - 16.00 uur

Speeltuin Rivierenwijk

Vrijwilligers speeltuin

€ 3,50/plankje

Elke woensdag wordt er uitgebreid gekookt in het Huis van de Wijk. Voor een bijdrage
van € 4,- eet u een gezonde en lekkere maaltijd, in gezelschap van buurtbewoners. Kom
gewoon eens kijken of het wat voor u is. Aanmelden kan tot woensdag 12 uur via info@
huisvandewijk.com of via 0570 594284. Als u het lastig vindt om zomaar aan te schuiven
terwijl u niemand kent, neem dan eerst contact op met Bianca. Zij organiseert de activiteit
en introduceert u bij de overige deelnemers.

maand is er
Elke eerste vrijdagavond van de
nwijk voor kinderen
kinderdisco bij speeltuin Riviere
ier maken onder
t/m 13 jaar. Lekker dansen en plez
de speeltuin.
toeziend oog van vrijwilligers van

