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Kinderen van “De Kleine Sjef” scheppen op (foto: WijDeventer)
“De Kleine Sjef” is een kookinitiatief voor kinderen op de Hoven dat al voor het derde jaar meer dan succesvol draait. Kleine keukenprinsen
en –prinsesjes ontdekken hun eigen kooktalenten onder enthousiaste leiding van Annelie Westerveld. Deze keer was dat in samenwerking met
“Happen in de Hoven”, een ander mooi initiatief waarbij een groep vrijwilligers één vrijdag in de maand kookt voor andere Worpbewoners.
De volgende keren is op vrijdag 8 mei en 5 juni. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.wsvdehoven.nl

Facebook versterkt het echte contact in de Raambuurt
Hebben mensen door Facebook minder ‘echt’ contact met elkaar? Dat zal soms wel waar zijn, maar in de Raambuurt
vinden bewoners het juist een heel slim middel om onderling contact te hebben en snel activiteiten voor de wijk te
organiseren. En daarmee helpt het om hun doel te bereiken, namelijk om van de Raambuurt een ‘sharing community’ te
maken, waar bewoners meer met elkaar kunnen delen en elkaars leven vergemakkelijken en veraangenamen.
Het bestuur van de bewonerscommissie
Raambuurt vond het jammer dat ruimtes in
het buurthuis niet optimaal werden gebruikt.
Maar tegelijk ontbrak ze de tijd om nieuwe

activiteiten aan te zwengelen. Dat was voor
bestuurslid Henk Ekkelboom aanleiding
om met bewoners waaronder Margriet
Wiedemeyer en Henk Kinds na te denken over

De creatieve aanloopfase ging nog gewoon op papier

extra impulsen voor de buurt en het buurthuis.
Tijdens de buurtborrel ter gelegenheid
van het nieuwe jaar presenteerden ze op de
zeepkist hun ideeën. Verbindingen maken
vinden ze belangrijk. Een aantal mensen heeft
bijvoorbeeld een moestuin. Toen iemand iets
over had, zette hij dat op een tafeltje voor de
deur, gratis af te halen. Je zou het kunnen
vergroten door een marktje te houden of
samen te gaan koken en eten.  Via Facebook
heb je dat snel georganiseerd.
De bewoners willen dat bekend is wat er in de
Raambuurt gebeurt en georganiseerd wordt.
Dat kan via Facebook, maar het gebeurde
ook tijdens de borrel. Wie wilde beklom de
zeepkist en vertelde in maximaal twee minuten
over zijn of haar initiatief. Variërend van
klaverjassen, yoga, veilig verkeer, knutselen en
breien bij Creabea tot een nieuw kunstwerk in
de Buitengracht. Het horen over de initiatieven
prikkelt om aan te sluiten en inspireert om
nieuwe activiteiten te organiseren.

App

De frisse wind in de Raambuurt waait door…
om kennis uit te wisselen en inspiratie op
te doen was de algemene ledenvergadering
dit keer niet in het eigen buurthuis, maar bij
Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven. En
dat leverde veel nieuwe inspiratie op en een
goede, enthousiaste opkomst.

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.

De facebookpagina van de Raambuurt is www.
facebook.com/raambuurtdeventer. Overigens

Meldpunt openbare ruimte
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 www.deventer.nl/meldpunt, telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.  

hoeven mensen zonder Facebook niet te
wanhopen, want voor de publiciteit kiezen de
bewoners een multimedia aanpak. Activiteiten
worden onder andere ook gemeld met een
postertje op het buurthuis en via e-mail.

In februari is het prachtige
boek Handel Dapper over het
Noordenbergkwartier verschenen. Het
boek beschrijft het buurtverzet in het
Noordenbergkwartier van de jaren
70 en 80. Het is te koop in diverse
Deventer boekhandels. Meer informatie
is te vinden op www.handeldapper.nl

Groene ontmoetingsplek
op de oude stadsmuur

Regenwater houden we op de Worp!
Als het regent, gaat het schone regenwater via de riolering naar de
waterzuivering. Dat is zonde, vinden bewoners van De Worp. Je kunt veel beter
kijken of je het op de plek waar het valt nuttig kunt gebruiken of in de grond
laten infiltreren. Esther Soer, Ab Renssen en Wim van Vilsteren komen elkaar
regelmatig tegen in de wijk en al pratend ontstond hun idee: “In de wijk zijn veel
mensen enthousiast, merkten we op de bijeenkomst die we 18 februari hielden.”
De bewoners gaan de boer op om te kijken
hoe ze hun plan werkelijkheid kunnen laten
worden. Bij woningcorporatie Rentree ligt
de vraag om mee te doen en De Hovenschool
heeft zelfs al positief gereageerd. De bewoners
praten ook met de gemeenten Voorst en
Deventer en het waterschap om te kijken welke
rol die kunnen spelen.
Bovendien hebben ze een ‘Serious Request’
gedaan, waar 8 ambtenaren uit verschillende
gemeenten op hebben gereageerd. Zij willen
meedenken om het idee verder te brengen.
Daarnaast zijn ze druk met de communicatie:
water in de wijk houden is goed voor het
milieu en er zijn meer goede argumenten. Zo

is er de kans om de wijk mooier en groener te
maken en kunnen bewoners het water gaan
opvangen om het nuttig in hun eigen tuin te
gebruiken. En het past bij De Worp, waar de
bewoners met meer groene projecten bezig
zijn, zoals het plaatsen van LED-verlichting
en zonnepanelen. De plannen zijn nog tamelijk
vers en moeten nog verder worden uitgewerkt.
Maar gezien het enthousiasme van de
bewoners gaat de wijk er de komende tijd nog
veel van horen!
Meer informatie: Ab Renssen, Willem Seine,
Esther Soer, Laurent Bakker, Wim Goedhart,
Rix Kijne, Aga Seine, Carolien van Traa, Henri
Jonker en Wim van Vilsteren.

Volgens de bewoners van het Bergschild
wonen ze in het mooiste stukje van Deventer.
En dat zijn vast veel mensen met ze eens.
Toch is er een klein minpuntje, want de
straat is voor veel scooters een snelle route
tussen De Boreel en de Brink. En dat is
met de voordeuren die direct aan de straat
grenzen vooral voor kinderen gevaarlijk. Het
motiveert de bewoners extra om het pleintje
op de oude stadsmuur nog leuker te maken.
De sjoelende dames in Knutteldorp

Gezellig sjoelen en rummikuppen
bij Wijk16
Vier dames zitten gezellig pratend te sjoelen
bij speeltuinvereniging Wijk16. Ze hebben een
nieuw schoonmaakmiddeltje ontdekt dat echt
ideaal is voor de badkamer. Ze hebben het over
de misselijkheid van een van hen die te veel kippenlevertjes heeft gegeten. En ze halen herinneringen op aan de leuke jongens die vroeger
in Knutteldorp rondliepen. Intussen zijn ze
fanatiek aan het sjoelen. “Gooi op de 2 Marie!”
Het gaat er niet om wie wint, zeggen ze, maar
ondertussen! Ze houden nauwkeurig de stand
bij en een steen die niet helemaal in het vakje
zit, wordt zonder pardon teruggeschoven.
Geeske, Els, Marie en Dinie zouden het
niet graag willen missen, hun wekelijkse

spelmiddag op woensdag. Ze beginnen met
een potje sjoelen en dan schakelen ze over op
de Rummikub. Natuurlijk met een kop koffie
erbij en iets lekkers. Ze zouden het leuk vinden
als er nog meer mensen mee komen doen.
Trouwens niet alleen op woensdag, maar
bijvoorbeeld ook tijdens het kaarten op vrijdag.
En misschien kunnen ze samen nog wel
meer gaan organiseren, zeker als er wat meer
vrijwilligers komen!

Het sociaal team behandelt ook de aanvragen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor
onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en tijdelijke ondersteuning van
mantelzorgers. Sinds 1 januari 2015 stelt niet het Rijk, maar de gemeente voor dergelijke hulp
budget beschikbaar. Daarom nemen leden van het sociaal team met iedereen die hulp heeft,

De Sjeronimo in de huiskamer van Petra Kremer (foto: Petra Kremer)

Muziek bij de Buren… best spannend!
Ook in de Binnenstad
Half december stonden in tientallen Deventer huiskamers muzikanten te spelen
onder het motto ‘Muziek bij de Buren’. Ook Petra Kremer stelde haar huiskamer
beschikbaar: “Ik zag de post op Facebook en dacht direct: daar wil ik aan mee
doen! Ik vond het best spannend of mijn huiskamer geschikt was en of ik zou
worden gekozen, want er waren zo’n 30 artiesten voor 50 huiskamers.”
Het was voor Petra haast logisch om mee te
doen: “Ik vind het leuk om mijn huis open
te stellen: de thee en witte wijn staan altijd
klaar. En ik houd van muziek: ik was met veel
plezier vrijwilliger bij het Burgerweeshuis en
interviewde bandjes voor Burger TV.
Wat mij opviel is dat Muziek bij de Buren erg
goed georganiseerd was. Er kwam iemand
bij me langs en ik kon aangeven welk genre
muziek ik in huis wilde hebben. Het leverde
een perfecte match op met Sjeronimo: het duo
dat bestaat uit Jeroen en Mario de Zeeuw. Ze
zingen prachtige akoestische liedjes in het
Nederlands.”
“Ik kreeg mooie kaartjes om de buurt
uit te nodigen en posters voor op het
raam. Daarnaast ben ik een eigen
facebookcampagne gestart. Dat had succes.
In totaal zijn er 50 mensen geweest,
verdeeld over 3 optredens.

Kapotte apparaten, versleten stoeltje… kom maar op!
Het is een prachtig Raamwerk geworden in de Buitengracht

Sociaal team binnenstad: thuis en in de bibliotheek

Het sociaal team voor de Binnenstad, de Hoven, de Raambuurt en Knutteldorp zit in de
bibliotheek aan de Brink. Wie wil kan daar na afspraak langskomen voor een gesprek, maar
vaker komen medewerkers van het sociaal team op huisbezoek. Ze helpen je vooral om weer snel
op eigen kracht verder te kunnen, eventueel met hulp van mensen uit je omgeving. Het team
zelf zorgt daarbij voor kortdurende ondersteuning. Zijn er zwaardere problemen, dan helpt het
sociaal team bij het inschakelen van andere hulpverlenende organisaties.

De bewoners hebben een facebookpagina
gemaakt (bergkwartierzuid) voor snel
onderling contact en het delen van
activiteiten. Wordt vervolgd!

Ieder helpt mee om het groen onder handen te nemen

Het raam wordt constant
schoongespoeld in de Raambuurt

Er kunnen situaties zijn waarbij je het even niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld omdat je door
werkloosheid, ziekte, een scheiding of andere vervelende ervaringen uit balans bent geraakt.
In zo’n geval kan het sociaal team vaak helpen. Sinds 1 januari bundelt het de krachten van
allerlei organisaties, zoals de gemeente, het maatschappelijk werk van De Kern en Mee en het
opbouwwerk van Raster. Het team heeft bovendien een groot netwerk van andere organisaties
die eventueel bij kunnen springen.

“Er staan nu nog drie speeltoestellen op het
pleintje. Die hebben hun beste tijd gehad
en staan bovendien erg in de weg voor de
dingen die wij graag met het pleintje willen
doen. Zoals een grote tafel plaatsen waar
je op zaterdagochtend de krant leest en
een kop koffie drinkt. Of een ruime plek
maken om met elkaar te barbecueën. We
zijn nog met de gemeente in gesprek om
de 3 speeltoestellen in te ruilen voor één
nieuwe waar je veel mee kunt. Het liefst
maken we een natuurspeelplaatsje. Zo zijn
er meer ideeën… het pleintje ligt op de oude
stadsmuur en als je eroverheen kijkt, zie je
de Wilhelminabrug en de Bokkingshang. We
hebben het idee om met foto’s iets van de
lange historie te laten zien.”

Meer informatie? Kom gerust een keer
kijken op woensdagmiddag bij Wijk16,
Zutphenselaan 18. Of bel 624 464.

Een voorbeeld van een eenvoudige manier om regenwater in de tuin te laten lopen.

Begin april is het waterwerk in de Buitengracht officieel in werking gesteld. En dat is de kroon
op het werk van een groep enthousiaste bewoners, diverse instanties en Raambuurt-kunstsmid
Uwe Dobberstein. Ze hebben hard gewerkt om het idee dat bewoner Wim Steegink drie jaar
geleden bij WijDeventer indiende uitgevoerd te krijgen. En het resultaat mag er zijn!

“Het is echt een plek voor de buurt, maar
wel een beetje gedateerd”, vindt bewoonster
Marieke Peet. “We zijn vorig jaar begonnen
om er nieuw leven in te brengen. We
hebben een paar keer samen gebarbecued
en een filmavond gehouden. Dat willen we
dit jaar onder het motto ‘Vlinderfilm’ elke
zomermaand gaan doen. Daarnaast zijn we
bezig met het pleintje zelf. In september
hadden we een eerste klusdag, waarbij we
samen met een tuinman veel verwaarloosd
groen en boompjes hebben weggehaald. We
hebben bollen geplant en zijn nu bezig met
bakken waarin we een moestuin gaan maken.
Daar zetten we groenten in zoals bonen,

sla en tomaten. En we willen graag een
kruidentuin maken, waar bewoners kruiden
kunnen plukken die ze voor het eten nodig
hebben.”

of een aanvraag doet de persoonlijke situatie door. Misschien is hulp eenvoudig te regelen.
Bijvoorbeeld omdat iemand uit de buurt af en toe wel naar het ziekenhuis of de supermarkt wil
rijden, samen wil wandelen of bijstaan bij werk in de tuin of klusjes.
Het sociaal team heeft een netwerk in de wijk en kent de activiteiten, zoals de buurteettafels
waar je voor een klein bedrag gezellig met buurtgenoten kunt eten. De tip dat zoiets bestaat,
is vaak goud waard voor mensen: ze hebben al snel op een natuurlijke manier meer contact. De
gemeente gaat overigens niet over verpleging en verzorging thuis. Die hulp wordt vergoed door
verzekeraars en een wijkverpleegkundige bepaalt wat er nodig is en wie de zorg uitvoert.
Vrijwillig coach worden?
Vrijwillige coaches helpen mensen die even wat hulp kunnen gebruiken. Gedurende een aantal
maanden kijken ze over de schouder mee, ondersteunen en geven adviezen. Bijvoorbeeld door
mensen te helpen hun talenten te ontdekken en daar vervolgens ook iets mee te doen. De coaches krijgen voordat ze aan de slag gaan een training en worden ondersteund door de medewerkers van het wijkteam. Interesse om coach te worden? Neem dan contact op met het sociaal
team! Mail je naam, adres en telefoonnummer en of mailadres naar
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl dan nemen ze snel contact op.

Voor Fred Kronenberg is geen uitdaging te groot. Een miniatuurstoeltje repareren,
een stoel bekleden, een ring polijsten, soldeer en laswerk, een oude radio aan de
praat krijgen, een koffiemachine weer laten borrelen of een elektrische figuurzaag
weer te laten lopen? Hij doet het graag. Fred helpt mensen die kapotte spullen
hebben, gewoon uit liefhebberij: “Mensen vergoeden bij mij vaak alleen de
materiaalkosten.”

Fred is opgeleid op de MTS en werkte
langdurig in de metaalbewerking. Toen
zijn werkgever failliet ging, kwam hij via
een omscholing in de beveiliging terecht.
Dat geeft hem een schat aan ervaring. En
wat hij niet weet, zoekt hij uit op internet.
Hij runde ook enkele jaren een bedrijfje
in siersmeedwerk, maar dat beviel hem
niet zo: “Het ontwerpen en het maken van
sierhekwerk vond ik erg leuk, maar niet alle
drukte eromheen. Ik doe nu alleen nog maar
reparaties en dat houdt me lekker bezig:
ik ben gepensioneerd en doe dit liever dan
achter de geraniums zitten.”  
Fred bouwde ooit een garage achter zijn
woning en die is nu een mooie werkplaats. Hij
heeft de ruimte, een kacheltje en goed licht.

De draaibank is zijn grote trots: hij kan er tot
de honderdste millimeter nauwkeurig metaal
mee bewerken. En dat komt goed van pas als
hij weer eens een bijna compleet apparaat op
de kop heeft getikt: de missende onderdelen
maakt hij dan zelf. “Ik bezoek graag
braderieën, vooral als ik weet dat zeer oude
machines verkopen. Deze tang bijvoorbeeld om
ringen vast te klemmen, die had ik nog nooit
ergens gezien. Of deze schaafbank: die moet ik
nog wel even reviseren.”  

Heb je ook iets te repareren of wil je wat
advies? Kom gerust bij Fred langs aan
de Kortestraat 45. Is hij er niet? Kom dan
een andere keer even terug. Of maak
anders een afspraak via 06-20032078.

Fred Kronenberg aan het werk

Bij de eerste 2 sessies zat mijn huiskamer
tjokvol en bij de derde was het een intieme
setting waarbij ik zelf ook lekker kon
meeluisteren. Gelukkig kreeg ik een hostess
die de mensen ontving en die koffie schonk.”
“Het was superleuk door de voorpret, de
mooie muziek in mijn huis en het contact met
buurtbewoners en mensen die ik nooit eerder
had gezien. Er hing een speciale vibe in de
stad. Andere ouders bij mijn kind op school
wilden ook meedoen, maar vielen buiten de
boot. Die hebben toen ‘underground’ iets
georganiseerd. Een goede vriendin vertelde
dat haar grootste geluk was toen ze een
kind kreeg en dat Muziek bij de Buren op de
tweede plaats stond. Dat was het voor mij
nog net niet, maar het was zeker een van de
hoogtepunten van 2014. Als ik de kans krijg,
stel ik mijn huiskamer de volgende keer weer
beschikbaar!”

Projecten
station en de binnenstad. In 2016 moet het
stationsgebied weer helemaal op orde zijn.
Zie: spoorzone.deventer.nl/

Ruimte voor de rivier
Er wordt al jaren flink gegraven rond de IJssel
in Deventer zodat de rivier bij hoogwater niet
overstroomt. Het project gaat snel richting de
eindstreep. De werkzaamheden aan de stadskant
vanaf de watersportverenigingen naar Olst zijn
nagenoeg afgerond. Aan de Worpkant zijn de
graafmachines nog wel bezig, namelijk bij de
Bolwerksplas en ten noorden van de spoorbrug
richting het Diekhuus. Voor het IJsselhotel
krijgt het pontje een nieuwe aanlegplaats
in de vorm van een gedeeltelijke schipbrug.
Meer informatie: www.IJsselfront.net. Kijk op
rvdrdeventer.viewbook.com voor prachtige
foto's.

Mr. H.F. De Boerlaan klaar voor de
toekomst
De werkzaamheden aan de Mr. H.F. de Boerlaan
bij het Havenkwartier zijn rond deze tijd
afgerond. De aannemer is een half jaar aan het
werk geweest. Er zijn allerlei veranderingen: de
weg kreeg een middenberm en de parallelweg
aan de kant van Knutteldorp werd een veilige
fietsroute. Aan de kant van het Havenkwartier
verdween de parallelweg. Er kwam een
opvallende bestrating, die past bij het oude
industriële karakter. Mogelijk kan aansluitend
de vernieuwing van de Industrieweg tot de
Verlengde Kazernestraat starten.

Vernieuwing stationsomgeving
Het stationsgebied wordt mooier, groener,
beter bereikbaar en veiliger. Om dat voor
elkaar te krijgen, is het voor het station
een flinke bouwput. De ondergrondse
fietsenstalling wordt flink uitgebreid en het
busperron wordt veiliger en beter toegankelijk.
Bovendien maakt de gemeente een brede,
veilige oversteek zonder verkeerslichten naar
de Keizerstraat. Zo ontstaat een aantrekkelijke
route voor voetgangers en fietsers tussen het

Ook het gebied tussen de schouwburg en
de Leeuwenbrug wordt aangepakt. Op
het Churchillplein kan het verkeer in de
toekomst beter doorstromen. Tegelijk
wordt de afwatering onder het spoorviaduct
van de Brinkgreverweg verbeterd. Deze
werkzaamheden worden in 2016 en 2017
uitgevoerd.

Wijkteam Binnenstad de Hoven

Viking Film En Theater
Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde
starten samen Viking Film en Theater. De
vergunningen voor het nieuwe pand tussen
de Noordenbergstraat en de Welle zijn rond.
Er komen vier filmzalen, een theaterzaal en
gezellige horeca. De planning is dat de sloop
van de bestaande panden eind mei begint.

Een groep van actieve en betrokken bewoners
uit de binnenstad en de Hoven vormen samen
vanuit WijDeventer het wijkteam. Het wijkteam
speelt onder andere een rol om nieuwe initiatieven
die in de wijk ontstaan en zich aandienen te
ondersteunen waar dat kan en nodig is. Het
wijkteam heeft ook de mogelijkheid om geld
aan initiatieven toe te wijzen. Elke wijk beschikt
namelijk over een jaarlijks budget om nieuwe
initiatieven te ondersteunen. Het wijkteam
komt maandelijks bij elkaar om nieuwe ideeën
te bespreken, maar ook om uit te wisselen over
ontwikkelingen en signalen uit verschillende
delen van de wijk en te bepalen of er actie nodig
is. Heeft u een idee dat op welke wijze dan ook de
leefbaarheid in uw buurt kan verbeteren, dan kunt
u een van de wijkteamleden hierover

Bibliotheek verhuist
In 2017 verhuist de bibliotheek van
de Brink naar de Stromarkt. Het oude
bankgebouw wordt op de kelder na gesloopt.
Het naastgelegen historische pand La
Fontana wordt onderdeel van de nieuwe
bieb. De bibliotheek wordt een bruisende
ontmoetingsplek waar je kennis en cultuur
haalt, deelt en aanvult. Intussen is Bierman
Henket Architecten bezig met het ontwerp van
het nieuwe gebouw.

aanspreken. U kunt ook voor meer informatie
naar de website www..wijdeventer.nl of contact
opnemen met wijkmanager vanuit de gemeente
voor de binnenstad en de Hoven, Joris Hendriks,
e-mail: jo.hendriks@deventer.nl, telefoon
06-51554132.

Op de foto: het wijkteam van binnenstad en de
Hoven met staande van links naar rechts : Petra
Kremer (petra.kremer@home.nl), Harry Joling
(tel. 612177), Ineke Berghege ( tel. 671143),
Hens Odinot (tel. 06-22974782), van links naar
rechts zittend: Harry Tielkes (harry@saluti.nl ),
Dick Wolterink (tel. 614882), Annelies Roering
(annelies.roering@gmail.com). Op de foto
ontbreekt Mies Karrenbeld (k_mies@zonnet.nl)

Colofon
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Stadhuiskwartier
Het Stadhuiskwartier is al lang geen bouwput
meer en aan het Grote Kerkhof is goed te
zien hoe het gebouw eruit komt te zien. Begin
oktober wordt het Stadhuiskwartier opgeleverd.
Voor die tijd moet er nog veel gebeuren, van
de afwerking tot de inrichting van het pand.
Begin april is het hoogste punt gevierd, met
pannenbier voor de medewerkers van de BAM
en een BBQ voor de direct omwonenden.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze krant van
WijDeventer is een uitgave van gemeente
Deventer, team WijDeventer en
verschijnt 2x per jaar.
Tekst Ferdinand Pronk
Foto’s WijDeventer tenzij anders

vermeld
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 5.600
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Wijkagent Linda Alberts (de Hoven) 0900-

8844. Spreekuur op donderdag in de even
weken van 14.30-15.30 uur in het Hovenhuus
Wijkmanager Joris Hendriks, 693185,
06 51554132, jo.hendriks@deventer.nl

Jongerenwerker Wim Sneller, 06 48793359,
w.sneller@rastergroep.nl


Sociale team
Binnenstad/de Hoven
Op de foto: v.l.n.r. Johan Flierman, Harold
van den Berg, Inge Obdeijn, Toine
Kappert.

Wijkagent Herman Stegeman (binnenstad, de

Hoven) 0900-8844. Spreekuur op donderdag
in de even weken van 14.30-15.30 uur in het
Hovenhuus

Opbouwwerker Harold van den Berg,

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,

06 43198191, h.berg@rastergroep.nl

j.muskee@rastergroep.nl

Wijkwethouder

Wijkagent Laura Moed (Raambuurt en

Senior toezichthouder Marjan Boks, 14 0570,

Robin Hartogh Heys, 693207

Knutteldorp) 0900-8844

m.boks@deventer.nl.

Het sociaal team is bereikbaar:
- tussen 9.00 en 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0570
- buiten kantooruren via telefoonnummer
0900 0767 (Sensoor)
Dit kost 5 cent per minuut.
- e-mail:
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl

