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Deventer buiten

In dit nummer:
In deze WijDeventerkrant
komen de dorpenplatformleden
van Deventer Buiten aan het
woord. In het Dorpenplatform
zitten vanuit alle dorpen
in totaal 14 bewoners op
persoonlijke titel vanuit hun
betrokkenheid met het dorp
en met het buitengebied. Zij
zijn actief in hun eigen dorp
met het ophalen van ideeën,
het verbinden van initiatieven
en het ondersteunen van
deze initiatieven. In het
dorpenplatform vindt
informatie-uitwisseling plaats,
discussie, budgetverdeling en
is er een helikopterview over
geheel Deventer Buiten.

Marieke Kok-Hess en Jorina Weenink
SCHALKHAAR

Ook al zijn er genoeg activiteiten, nieuwe
ideeën zijn altijd welkom!
Toen ze allebei begonnen bij het Dorpenplatform bleek al snel dat de kracht van Schalkhaar zat in bestaande projecten. Wat er was, moest warm gehouden
worden, zoals de KiXxx disco en andere jeugdactiviteiten, georganiseerd door een groepje enthousiaste moeders van scholen. Of ‘Schalkhaar helpt elkaar’
waarbij zorgvragen en hulpaanbod bij elkaar gebracht worden. Verder is er Schalkhaar life, de jaarlijkse braderie; Open Podium en Kelderrock, dansavonden
voor volwassenen met 80’s en 90’s muziek.
Een mooi voorbeeld van zo’n idee, succesvol
Een heel leuk nieuw initiatief is ‘Schalkse
Jorina: “Het is een kick als je ziet hoe
brengen, mensen die de kar willen gaan
uitgevoerd door onze dorpsgenoten,
Vrouwen’. Twee enthousiaste vrouwen uit
bewoners zélf met een idee komen, dat
trekken. Vrijwilligers die daarna werkelijk
is Schalkhaar.nu, de site voor en door
Schalkhaar, willen in contact komen met
uitwerken en daar een mooie subsidie voor
aan de slag willen, zijn er vaak genoeg.
Schalkhaar.
andere vrouwen uit Schalkhaar onder het
krijgen van WijDeventer, waarmee ze hun
Wij brengen mensen bij elkaar en zorgen
mom ‘als je elkaar kent, help je elkaar ook
ideeën werkelijk gaan uitvoeren.”
ervoor dat ze samen doorzetten om de ideeën
eerder’. Het idee is om een informeel en
werkelijkheid te laten worden.”
laagdrempelig vrouwennetwerk te vormen,
Marieke: “Het is vooral onze taak om voor
geheel voor en door Schalkhaarse Vrouwen.
de bestaande ideeën mensen bij elkaar te
In het Dorpenplatform wisselen we vaak
ideeën uit. We kunnen putten uit ervaringen
van andere dorpen en buurtschappen, zodat
niet iedereen telkens het wiel hoeft uit te
We zijn nu bezig met een idee om
vinden. En soms worden ideeën met een twist zomeravondwandelingen te organiseren,
overgenomen en in het eigen dorp toegepast.
waarbij je onderweg langsgaat bij mensen die
Zo stimuleer je elkaar én kun je leren van
hun hobby of verzameling laten zien.
elkaars fouten.
Alweer een leuk plan dat uitvoering verdient.
Inmiddels kennen we elkaar goed en weten
we van de andere plaatsen wat hun vragen en
En ondertussen blijven bestaande activiteiten
behoeften zijn. En we gaan bij elkaar langs
doorgaan. ‘Schalkhaar helpt elkaar’ begint te
voor informatie, bijvoorbeeld over de aanpak
groeien. Waren het eerst vrienden en familie
van de Averlose kermis.
die om hulp vroegen, nu zijn het steeds
meer de thuiszorgmedewerkers en sinds het
“We hopen met dit interview dat mensen ons
begin van het jaar de sociale teams. Voor de
nog beter weten te vinden voor ideeën of
hulpbehoevenden zelf blijkt het nog steeds
vragen, of als ze in contact willen komen met
een drempel om hulp te vragen maar zo
andere bewoners. Men heeft nu een gezicht
wordt het ook goed opgevangen.
bij ons. De meesten weten wel dat Jorina ‘iets’
doet met het Zomerdagkamp en dat ik ‘ben
Activiteiten, ondersteund of niet, zijn
van Schalkhaar helpt elkaar’ maar wat dat
er genoeg maar nieuwe ideeën zijn altijd
Dorpenplatform nu precies doet, blijft vaak
welkom! ‘We hopen dat mensen ons nu nog
onduidelijk. We hopen dat dát nu anders wordt.” beter kunnen vinden.’
Geslaagde aftrap Schalkse Vrouwen op 31 maart (foto: Pjotr Wiese)

Averlo/FRIESWIJK

LOO

Diepenveen

OKKENBROEK

Willy Bieleman en Jannie Groeneveld

Arjan Dieperink en Francis Nieuwenhuis

Omdat wij geen kern hebben en maar klein
zijn, hebben we niet veel nodig
Hét grote project waar in Averlo Frieswijk
jarenlang hard aan is gewerkt, is het
indrukwekkend boek Gewoon Averlo
Frieswijk. Ruim vierhonderd pagina’s foto’s
en verhalen, honderd jaar geschiedenis en
beschrijving van alle boerderijen en hun
bewoners. Zeven jaar lang is een groepje van
zeven mensen bezig geweest met de redactie
en samenstelling, een gigantisch karwei,
helemaal voor mensen zonder enige ervaring
in het boekenvak. Het resultaat mag er zijn,
de makers zijn dan ook echt trots op hun
prestatie.

Gewoon Averlo
en Frieswijk
waarvan 800
exemplaren zijn
verkocht.

Het boek is natuurlijk een eenmalig project
maar er zijn ook doorlopende successen te
melden.
Bieproaten is daar een van. Officieel moet
men de zestig gepasseerd zijn maar vanaf
vijfenvijftig jaar kan men ook al terecht
“omdat het gewoon veel te leuk is”. Het is een
gezellige groep die tweemaal per jaar in de
buurt bij elkaar komt, of samen op stap gaat.
In januari was er weer een grote opkomst bij

de Nieuwjaarsreceptie, die werd gehouden
bij ‘Eten bij pa en ma’. Bieproaten bestaat
inmiddels (het wordt onmiddellijk opgezocht
in het nieuwe boek) alweer sinds 2002.
“Noaberschap is er nog steeds maar het is wel
meer ieder voor zich dan vroeger. Het leeft in
ieder geval hier in de buurt. Als er buren ziek
worden en minder mobiel zijn dan komen
we in actie en regelen we bijvoorbeeld een
taxidienst. Als er iets is, dan zijn we er voor
elkaar.

Hoe gaat een vergadering van het
Dorpenplatform in zijn werk?
Nelleke Hage opent, de burgemeester is erbij,
gemeenteraadsleden zijn er bij, maar alleen
de dorpsbewoners hebben stemrecht als het
gaat om aanvragen voor subsidie. De anderen
mogen wel adviseren maar niet meestemmen.
Dan wordt er een rondje dorpen gedaan. Bij
ons was het jaren zo dat er weinig nieuws
te melden was. Vorig jaar was het eíndelijk
zover met ons boek: het komt er! Omdat wij
geen kern hebben en maar klein zijn, hebben
we niet zo veel nodig.

“We moeten investeren, vooral in de jeugd en
de ouderen.”
“Met het dorpenplatform komen we zo’n vijf
of zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast
hebben we de informatieavonden, de
contacten met de verschillende groepen in het
dorp en de begeleiding van de aanvragen. En
we houden de oren open voor wat er speelt in
het dorp. Dus het neemt alles bij elkaar wel
wat meer tijd in beslag dan alleen de uren van
de bijeenkomsten.”

Jong en oud samen een groot succes
Jong en oud bij elkaar brengen was het
afgelopen jaar - en is nog steeds - een groot
succes. “Natuurlijk, senioren moeten altijd
even wennen. Maar de Oudhollandse spelen
kenden ze allemaal en die konden ze goed
uitleggen. Het was mooi om te zien: opeens
blijkt dat zo’n jong kind een oudere begrijpt
en het geduld heeft om er mee om te gaan.
Kinderen én ouderen waren enthousiast.”
Nóg een voorbeeld van oud en jong: de
koersbalgroep, die vooral uit senioren
bestaat, heeft met hulp van WijDeventer
een nieuwe mat gekregen. Op een extra

feestelijke koersbalochtend hebben de ouderen
jongeren uitgenodigd en ze uitgelegd hoe
het spel gaat. De kinderen mochten aan het
eind van de ochtend de oude mat meenemen
naar hun eigen school. Nu kunnen ze, vooral
in de winter met slecht weer, op school
binnen koersbal spelen. “Er zijn initiatieven
die helemaal geen geld kosten, zoals het
handwerken dat we weer terug hebben
gehaald of het wandelen. Daarvoor moet je
mensen bij elkaar brengen en dat doen wij.
We ‘zwerven’ in het dorp rond en we horen
daardoor van alles. Het is verbinden wat we
doen.”

Welke kant moet het op met
Okkenbroek?
“We moeten er op letten dat er activiteiten
zijn voor jongeren maar vooral voor ouderen.
We moeten tegenwoordig zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Dat brengt niet alleen
thuiszorg met zich mee maar ook zorg voor
welzijn. Noaberschap in het dorp zelf is ten
opzichte van vroeger veranderd, maar men
helpt elkaar wel.”

Het kan heel handig en inspirerend zijn
om van de plannen van anderen te horen.
Bijvoorbeeld: in Loo zijn ze klein, net als wij,
en daar hebben ze nu een heel leuk kulturhus.
Willen wij ook zoiets? Eigenlijk is daar niet
zozeer behoefte aan bij ons.

Frank van der Linden en Suzan van Leent

Marita Mantle-Kloosterboer

Samen iets organiseren: het levert altijd meer
energie op dan het kost
Groot succes afgelopen jaar was het
Dorpsfeest, georganiseerd door een groep die
de dorpskermis van vroeger weer terug wilde
en dat lijkt heel goed gelukt. Komend jaar
gaan ze weer vol aan de slag voor een tweede
editie.
“Sinds in 2012 een Dorpsontwikkelingsplan
is opgesteld, hebben we het verzamelen van
ideeën serieuzer aangepakt. Dat heeft wel een
boost gegeven. In dat jaar zijn er taakgroepen
opgericht waarvan het merendeel nog
steeds actief is: de groep kinderen en
jongeren, de natuurspeelplaats die vorig
voorjaar werd geopend; de seniorengroep
POWER; de groep Kennismaken en
Ontmoeten die gestaag doorbouwt aan de
muziekkoepel voor de lange termijn. Op
de korte termijn organiseren ze elk jaar
een ontmoetingsactiviteit. Dit jaar was
dat een succesvolle Nieuwjaarsreceptie
voor het hele dorp, afgelopen januari. Dan
is er nog ‘duurzaam Diepenveen’ en de
groep ‘verenigingen en vrijwilligers’ die
bemiddelen tussen vrijwilligers en passend
vrijwilligerswerk. Er ontstaat een ‘Zwaankleef-aan-effect’. We proberen dan ook de
nieuwe ideeën zoveel mogelijk te verbinden
met bestaande groepen.”
De nieuwjaarsreceptie van januari is gebruikt
om nieuwe ideeën binnen te halen. In totaal
zo’n 25 ideeën. Dit bevestigt dat het werkt
om het ophalen van ideeën te koppelen aan
een activiteit.

In maart zijn de ideeën gepresenteerd door
de initiatiefnemers in het WijDeventer café.
“Je ziet dat het verbindend werkt. Een aantal
dorpsgenoten zat al enthousiast met kaarten
op tafel te puzzelen op wandelommetjes.”
“Voor wat betreft het Dorpenplatform is het
belangrijk dat mensen weten dat het allemaal
voor bewoners, door bewoners is. En dat daar
steun te halen is in het organiseren maar ook
nog steeds in budget. En daarvoor is het wel
belangrijk dat mensen in het dorp weten wie
er in dat platform zitten.”

Wat is er zo mooi aan dit werk?
“Als je eenmaal bezig bent met het
organiseren van iets leuks voor het dorp, dan
merk je dat dat zó veel energie geeft. Dus ik
zou haast willen roepen: Probeer het een keer,
sluit je ergens bij aan! Mensen die dat voor de
eerste keer meemaken, willen heel vaak door
voor een volgende keer.”

“In Loo is men gewend de zaken zelf te regelen”
“Onze buurtschap is klein maar er zijn wel
veel verenigingen waar veel gebeurt. In Loo
is men gewend de zaken zelf te regelen. In die
zin gebeurt er al jaren waar de gemeente op
aandringt, de zelfredzaamheid van de burger
behoeft in Loo geen promotie.”
Het is natuurlijk een kleine gemeenschap.
Het grootste succes van het afgelopen jaar is
duidelijk het NoaberLOOkaal. Peuterspeelzaal
Het Krummelhuus werd met vereende
krachten omgebouwd tot een gezellige en
uitnodigende dorpshuiskamer waar vanaf het
begin elke woensdagochtend een inloop-koffieuur wordt gehouden ‘Steekje Los & Haak maar
aan’. De groep inloopkoffiedrinkers groeit nog
steeds want er wordt tijdens deze ochtend
druk gebreid, gehaakt en/of geknutseld.
Inmiddels breiden de activiteiten zich verder
uit. Samen eten, kinderactiviteiten. Mensen
kunnen de ruimte huren om cursussen te
geven, om te vergaderen, te oefenen,
of een bescheiden feestje te geven.

Geke Pinkert en Fons Smit

“Over de jaren heen konden we bij het
Bathmens platform makkelijker gaan werken.
Vroeger kregen we een hoop vragen en

dachten we soms ‘wat moeten we ermee’. Nu
is er meer duidelijkheid over wie we moeten
hebben bij de gemeente. En we kunnen de
aanvragen beter schiften. We zeggen nu: dat
gaat naar de meldingen (meldpunt openbare
ruimte), daar moeten de mensen zelf over
bellen en hier gaan wij mee aan de slag. Vóór
elke Bathmense platformvergadering is er
een vrij inloophalfuurtje. Dat melden we in
de krant. Mensen kunnen met hun vraag
of idee gewoon naar binnen lopen zonder
afspraak. De vergaderingen zijn altijd een of
twee weken voor het Dorpenplatform-overleg
zodat alle ideeën direct meegenomen kunnen
worden. We horen het graag, we willen ook

bij mensen aangaan om de ideeën te horen.
Wij pakken het op en nemen het mee.”
“Een paar maanden terug hadden we een
WijDeventer ideeënavond georganiseerd.
Enkele ideeën van die avond:
- Verhalentafel voor ouderen. Op het Infopunt
in het Kulturhus komen ouderen bijeen
op de maandagochtend voor koffie en
uitwisseling van verhalen. Het contactteam
heeft wat mensen bijeen gebracht. Samen
tot een gesprek te komen is daarbij het
belangrijkst.
- Stolpersteine, dat idee komt van de
oudheidkundige kring. Stolpersteine of

struikelstenen zijn speciaal gemaakte
straatstenen met daarin de namen
gegraveerd van mensen die werden
gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog.
Het is een kunstproject ‘om de herinnering
levend te houden’. De scholen worden er
ook bij betrokken.
- Bathmen wil ook een muziekkoepel maar
dan een permanente, geen mobiele zoals in
Diepenveen. Dat is nu alleen nog een idee.
Alles moet nog uitgezocht worden.
- Vorig jaar was tijdens Bathmen spant de
Kroon het eetfestijn een groot succes.
De hele Brink stond vol met tafels. Elke
buurtschap kreeg een hoekje van het plein

“Loo moet leefbaar blijven. Dat willen we
allemaal. Een van de grote wensen in 2010 was
de bouw van betaalbare starterswoningen, een
belangrijke voorwaarde om de samenstelling in
een dorp of buurtschap gevarieerd te houden.
Het project Betaalbare starterswoningen is er
één van lange adem, het is nog in ontwikkeling.
Loo is vooral een prachtige gemeenschap met
bijzonder actieve mensen, veel verenigingen en
dat willen we graag zo houden.”

Is er een ontwikkeling te zien in het
Dorpenplatform?
“In het overleg van het Dorpenplatform
Nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein

Fietspad Loo

“Wij pakken het op en nemen het mee…”
Geke is al jaren betrokken bij Bathmen,
vroeger vanuit het bestuur van de
Plattelandsvrouwen, vervolgens bij
wijkaanpak, het platform Bathmen en
vanaf 2013 bij het ‘grote platform’ met
de andere dorpen en buurtschappen erbij.
Bathmen heeft nog steeds een eigen klein
platform met inwoners van Bathmen. Vanuit
elke hoek schuift iemand aan en Fons en
Geke vertegenwoordigen de groep in het
Dorpenplatform WijDeventer.

Welke kant moet het op met Loo?

“Niet alle grote projecten zijn helemaal naar
wens uitgepakt. Zo hadden we graag grote
veilige fietspaden vanuit de kern overal waar
kinderen fietsen. Dat was te hoog gegrepen.
Toch is er een stukje fietspad gekomen,
wederom door de zelfredzaamheid van de
Looënaren.”

Elke 4e zondag van de maand wandelen met een prominent persoon.

BATHMEN

gaat het vooral om bijpraten over de laatste
ontwikkelingen. Het is goed om van elkaar
te horen waar men mee bezig is. Het werk
van het Dorpenplatform zou dichter bij de
bewoners komen als de informatie goed
verspreid wordt binnen de gemeenschap. Dit
is een punt waarbij ik vooral naar mezelf moet
kijken. Loo kent heel veel verenigingen en
verschillende websites maar er mist nog een
linking pin, een centraal punt.”

toebedeeld. En je bracht je eigen eten mee.
Dat was zo gezellig, dat er werd gezegd:
kunnen we dat volgend jaar niet weer
doen, bijvoorbeeld met Koningsdag of
Hemelvaartsdag? ‘Saamhorigheid op De
Brink’, dat moet lukken.”

Wat zou nog beter kunnen aan het
Dorpenplatform?
“De naamsbekendheid. Wijkaanpak was een
duidelijke term, mensen wisten wat dat was.
WijDeventer doet hier nog niks. Een tip:
houdt deze naam jarenlang aan, zodat men er
weer vertrouwd mee raakt.”
Bathmen spant de Kroon

Lettele

OXE

“Als het nodig is, kun je snel schakelen tussen
Lettele en WijDeventer, dat is fijn werken”

Barbara van Heerde

Martijn Tibben en Jacqueline de Winter

“Vorig jaar hebben we een leuke actie uitgevoerd
met de duofiets en de deelauto. We vroegen ons
af: ‘Wat willen we nog met Lettele? Alles is er,
alles is in beweging. Het líjkt wel goed zo.’ We
hebben toen besloten om eens niet een algemene
oproep te doen voor nieuwe ideeën – het zijn
dan meestal dezelfde personen die reageren –
maar juist andere mensen te bereiken: mensen
die nog niet zo lang in Lettele wonen. Dus zijn
we op de duofiets naar de nieuwe wijk gefietst
en daar hebben we huis aan huis aangebeld.
Eerst kennisgemaakt, het verhaal aangehoord
en daarna gevraagd naar mogelijke wensen. De
eerste reactie was vaak: ‘We hebben het hier
goed naar de zin, het is hier mooi wonen, we
hebben niets te wensen!’ maar als je doorvroeg,
kwamen er vaak goede ideeën naar boven.”
“Later hebben we een WijDeventer-avond
belegd en daar kwamen verrassende acties uit
zoals: Cup L, een nieuw vrouwennetwerk ‘voor
vrouwen vanaf 21 jaar en (veel) ouder’. Ze zijn
ondergebracht onder de paraplu van ZijActief
maar vormen nadrukkelijk een aanvulling
daarop, voor de jongere vrouwen van Lettele.
Voor mannen van dertig en ouder is er sinds
kort De Herensociëteit, de Kjels van Lettele.
Die groep is snel gegroeid naar ruim honderd
leden.” Natuurlijk is De Spil het grootste project
van dit moment. De Spil moet de huiskamer

van Lettele worden, met inloopactiviteiten,
ouderenvoorzieningen, een ruimte voor
jongerenactiviteiten en een podium voor toneel.

“De boel bij elkaar houden, dat is belangrijk als
de enige voorziening een oranje brievenbus is”

Welke kant moet het op met Lettele?
“Nog meer werkelijk Noaberschap. We denken
hier (niet alleen in Lettele maar overal in het
oosten) wel allemaal dat we direct klaar staan
voor de buren maar in de praktijk is het toch
vaak anders. Het zou mooi zijn als het idee van
noaberschap nog meer wordt uitgedragen. Het
vrijwilligersknooppunt in Lettele is bedoeld om
mensen bij elkaar te brengen maar ze krijgen
weinig vraag. Hulp vragen blijft moeilijk, dat
is de mens eigen. Door de uitwisseling in het
dorpenplatform merk je dat ook in bijvoorbeeld
Schalkhaar dit speelt. Daar kun je het met
elkaar over hebben en samen bekijken wat
mooie oplossingen zijn.”

“In Oxe hebben we een hele actieve
buurtvereniging. Bijna iedereen is er lid
van. Van daaruit worden veel jaarlijks
terugkerende activiteiten uitgevoerd. De
grootste daarvan is het jaarfeest. Dat is elk
jaar anders omdat het elke keer door twee of
drie andere families wordt georganiseerd en
elke keer bij een andere boerderij. Het ene jaar
brengt iedereen iets te eten mee en het andere
jaar staat er een mobiele snackbar. Soms doen
we een spel, of we gaan kanoën. Voor ouderen
hoeven we hier niet zoveel. De ouderen die
er nog zijn, wonen bij hun kinderen, dus die
zorg voor ‘samen eten’ tegen de vereenzaming
is niet aan de orde bij ons.
Toch is het fijn om te weten dat het
Dorpenplatform er is. Bijvoorbeeld toen we
meededen aan Bathmen spant de Kroon,
hebben we wel subsidie kunnen aanvragen.
Voor zulke eenmalige grote uitgaven kunnen
we direct terecht bij het platform. En het is
daarnaast een goede plek om inspiratie en
ideeën op te doen. Je hoort hoe de andere
dorpen en buurtschappen bepaalde zaken
aanpakken en daar kunnen we in Oxe ons

voordeel mee doen. Zo hebben we nu een
eigen facebookpagina waarop we kunnen
delen wat er speelt. De ‘Schalkse vrouwen’ uit
Schalkhaar kwamen met het idee voor hun
eigen facebookpagina en dat werkt ook prima
voor Oxe. Bijna iedereen zit al op facebook
dus dan is het een aanwinst. Zo houd je de
boel weer meer bij elkaar. Dat is ook nodig
in een gebied waarin de enige gezamenlijke
voorziening een oranje brievenbus is.
We merken dat de samenstelling begint te
veranderen. Ouderen trekken weg, de boeren
die willen uitbreiden moeten wel naar elders
en er komt import voor in de plaats (‘Ik mag
het zeggen, ik ben zelf import’). Noaberschap
is er desondanks nog wel maar het ‘buurt
maken’ waarbij je officieel vraagt om in de
buurt opgenomen te worden, wordt anders
ingevuld door de import. Je zoekt elkaar wel
op maar dan voor een nieuwjaarsborrel of je
gaat een dag zagen in het bos. Maar we staan
wel klaar voor elkaar. Als er een boom over de
weg ligt, dan staan er direct een paar mannen
met de trekker klaar om de weg weer vrij te
maken.”

Deventer buiten
Wijkagenten

Wijkmanager Nelleke Hage, 693974,
06 30466231, p.hage@deventer.nl

Jongerenwerker Selver Orkman,
06 24552647, s.orkman@rastergroep.nl

Natuurlijk zijn in Deventer Buiten ook
nog steeds wijkagenten werkzaam. Door
diverse verschuivingen en uitbreiding van
het aantal wijkagenten in Deventer is op het
moment van samenstelling van deze krant
nog niet precies bekend welke wijkagenten
in uw wijk (gaan) werken. Wilt u contact
met uw wijkagent, bel dan met de politie op
telefoonnummer 0900-8844 en vraag naar
de wijkagent van uw wijk of kijk op
www.politie.nl of www.wijdeventer.nl voor
de actuele gegevens.

Het Sociaal Team Deventer Buiten
Lid sociaal team/opbouwwerker
Kinderwerker Sophie Leffers, 06 20285645,

Liesbeth Willems, 06 30542546,
l.willems@rastergroep.nl

s.leffers@rastergroep.nl

Wijkwethouder

Senior toezichthouder Ernst van Zuiden,

Andries Heidema, 693202

14 0570, ewo.van.zuiden@deventer.nl

Het Sociaal Team is bereikbaar:
- tussen 9.00 - 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0570
- buiten kantooruren kunt u bellen met
Sensoor via telefoonnummer 0900 0767
(Dit kost 5 cent per minuut)
- e-mail: buiten@socialeteamsdeventer.nl
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