Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2014

Keizerslanden

In dit nummer:

t
Laat he
?
e
e
id
een
ar t!
Heef t u
eeënka
id
e
d
ia
weten v

• Geveltuintjes Dapperstraat
• Vrouwen voor elkaar
• De Elegast
• Berken Swaefkenstraat
• Taalsalon
• Tabletcursus
• Wijkteamkids
• Ontmoetingsplek Pr.
Hendrikstraat
• Soedanese ontmoetingsgroep
• Nieuwe wijkwethouder
• Fotografieproject
Rollecatekwartier

0

Bewoners onderhouden zelf hun geveltuintjes aan de Dapperstraat.

Geveltuintjes fleuren Dapperstraat op

De grote bomen aan de Dapperstraat verloren het hele jaar door blad en zorgden daardoor eigenlijk ook het hele jaar
voor overlast. Een aantal bewoners gaat in overleg met WijDeventer om een oplossing te zoeken. Resultaat: nieuwe
bomen, die alleen in de herfst hun blad verliezen en fleurige geveltuintje voor de huizen.
Gerard Veneman is een van de bewoners die tot
actie overging. ‘Met een aantal bewoners uit de
straat zijn we een avond om tafel gaan zitten
om te kijken wat we konden doen. We wilden
graag andere bomen, maar wilden ook zelf als
bewoners wel iets doen aan een groene straat.’
Samen met opbouwwerker Marieke Peet zijn
de bewoners aan de slag gegaan. ‘Er staan nu
nieuwe bomen, die verliezen alleen in de herfst
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hun blad’, aldus Gerard. ‘Dat scheelt een hoop
ergernis. Nu vegen we in het najaar de boel een
paar keer bij elkaar en dan is dat klaar. We hebben ook grotere boomspiegels, daarin hebben
we lavendel en buxus geplant. Die gaan we als
bewoners samen onderhouden.’

Geveltuintjes verbroederen
Gerard heeft al een tijd een geveltuintje en

er zijn meer bewoners die daar wel oren naar
hebben. De tuintjes mogen maximaal 1.10
meter ruimte in beslag nemen vanaf de gevel.
‘De meeste mensen hebben ongeveer de helft,
dat vinden ze genoeg. Zelf heb ik met plantenbakken gewerkt. We zijn een zaterdag met
z’n allen aan het werk geweest, dat was heel
leuk. Komt er iemand met koffie, een ander
met broodjes. Mensen praten met elkaar, dat

is leuk om te zien’, lacht Gerard. Omdat de
gemeente Deventer sinds vorig jaar onkruid
alleen nog milieuvriendelijk bestrijdt en er
daardoor niet veel middelen beschikbaar zijn,
heeft Gerard van WijDeventer twee spuiten
gekregen. Met een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel kunnen bewoners zelf de strijd
aan met onkruid. Gerard: ‘We gaan proberen
op een vaste ochtend of avond in de week
samen de boomspiegels goed te onderhouden.
We zijn er heel blij mee en het leukste is:
mensen stappen zelfs even van de fiets af om
te kijken, zó mooi is het geworden!’

Vrouwen voor elkaar organiseren festival

Praten over lastige of juist leuke onderwerpen, een workshop volgen,
uitleg krijgen over medicijnen, het kan allemaal bij Vrouwen voor elkaar.
Al zo’n twintig jaar komt een groep vrouwen met allerlei nationaliteiten op
dinsdagochtend bij elkaar voor een gezellig samenzijn. Eerst in de Elegast,
nu (meestal) in het gebouw van Stichting Masohi. In het komend voorjaar
organiseren ze een Multicultureel festival.
‘Iedereen kan gewoon binnen komen lopen’,
vertelt Fenny Hoekstra, die al jaren bij de
groep betrokken is. ‘Soms durft iemand niet
goed, dan kom ik haar graag ophalen!’ Maar
de meeste vrouwen komen al jaren naar de
dinsdagochtenden van Vrouwen voor elkaar.
De groep is ontstaan uit ‘Wij moeders’, een
groep moeders met kinderen tot een jaar of
zes die bij elkaar komen om over opvoedingsperikelen te praten. Maar als de kinderen
ouder zijn dan een jaar of zes is het eigenlijk
de bedoeling dat de moeders niet meer deelnemen aan de groep. Dat is een reden voor
een aantal vrouwen om een nieuwe groep
te vormen. Daarmee zijn de onderwerpen
meteen veel breder geworden, hoewel opvoedingsvraagstukken nog steeds aan de orde
kunnen komen.

Veel nationaliteiten
De vrouwen, met zeker acht tot tien verschillende nationaliteiten, komen bij elkaar
op dinsdagmorgen. Ze praten over van alles
en nog wat, maar doen ook veel activiteiten. Creatieve dingen, maar ook wordt er
bijvoorbeeld een apotheker uitgenodigd om
te vertellen over medicijngebruik en vergoedingen. Of er wordt een ochtend gewijd aan
de geheimen van de OV-chip kaart. ‘De sfeer
is altijd geweldig’, aldus Fenny. ‘De vrouwen
kunnen het heel goed met elkaar vinden.’

Festival
In het komend voorjaar gaat de groep een
festival organiseren o.a. over rituelen in de
verschillende landen van herkomst. Hoe
trouw je bijvoorbeeld in Irak of Indonesië?
In Zuid-Afrika of Somalië? De groep wordt

Vrouwen voor elkaar: iedere dinsdagochtend bij stichting Masohi.
daarbij geholpen door Gabriëlle Groothuis
van de Leeuwenkuil. Daar blijft het niet bij,
want daarnaast worden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Vanzelfsprekend zullen er ook
traditionele hapjes te koop zijn op die dag. ‘Dat
wordt smullen’, weet Fenny. ‘Want de meeste
vrouwen houden heel erg van koken. Er is
regelmatig aanleiding om iets lekkers te maken
en dat mee te nemen op dinsdagmorgen!’

Organisatie
Vrouwen voor elkaar is nog op zoek naar een
coördinator voor het festival in het voorjaar.
Ideeën, plannen, locatie en vrijwilligers zijn
er, maar het is fijn als een persoon (of een
kleine groep van personen) zich richt op het
totaalplaatje. Belangstelling? Neem dan contact op met Marieke Peet.

Berken aan de Swaefkenstraat

Aan de Swaefkenstraat is een aantal bomen weggehaald. Dat maakt een
nogal kale indruk en het duurt lang voor er nieuwe komen. Te lang, vinden de
bewoners. Dus ondernemen ze actie!
de Swaefkenstraat. ‘Toen er een briefje van
WijDeventer in de bus viel met de vraag of

Zo was het

we goede ideeën hadden voor de buurt, heb
ik ingevuld dat we graag meer groen wilden.
Niet lang daarna kregen we een reactie van
Marieke.’ Opbouwwerker Marieke Peet geeft
aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn
om wat aan de kale straat te doen, mits de
andere bewoners van de straat het er mee
eens zijn én bewoners bereid zijn een handje
mee te helpen. ‘Dat wilden we wel’, lacht
Dolinde. ‘En de buren ook. Dus hebben we
een plan gemaakt en dat ingediend bij het
wijkteam’.

De Prins Hendrikstraat ligt midden in het Oranjekwartier. Op het pleintje in de straat is een speelplek met zand als
ondergrond. Dat zand is uiteindelijk de aanleiding voor een grondige opknapbeurt van het plein.
Hendrik Kambong woont inmiddels zo’n
twintig jaar in het Oranjekwartier. Net als
veel buurtbewoners ergert hij zich enorm aan
het zand bij de speeltoestellen: de buurtkatten

Laan van Borgele

Op een mooie vrijdagochtend zijn er vier
prachtige berken geplant. Dolinde: ‘We
hadden eigenlijk kleine boompjes verwacht,
maar het zijn al forse exemplaren, ze zijn
echt heel erg mooi. De boomspiegels hebben
we zelf meteen gevuld, die gaan we zelf onderhouden.’ De bewoners hebben de komst
van de bomen gevierd met een barbecue en
een drankje. ‘Zo’n project is dus ook heel
leuk om meer contact te krijgen met de
buren’, constateert Dolinde. ‘We hebben al
gezegd dat we dat vaker gaan doen!’

Bij de Elegast hebben bewoners
de handen ineengeslagen om het
terras op te knappen. Deze zomer
genoten buurtbewoners van het
buurtterras tijdens het buurtcafé.
Ook de entree is opgefleurd met
mooie plantenbakken.

hanging baskets met planten maken het
geheel af. Met dank aan het wijkteam voor de
toekenning van subsidie en het Groenbedrijf
dat veel werk heeft verzet.

Ontmoetingsplek

Hendrik: ‘We doen het samen, met de bewoners hier. Dat is mooi, want er wonen veel
nieuwe mensen, dan moet je als buurt soms
weer even leren om samen te werken. We
gaan dit promoten in de wijk en hopen dat
we bewoners van andere straten op een idee
brengen. Het heeft hier in de straat echt een
verandering teweeg gebracht, mensen denken
veel positiever! Het is fijn dat WijDeventer,
met Robert, Marieke en Aike daarbij helpen.’ Onlangs hielden de bewoners van de
Julianastraat, samen met de Deventer Schoon
Familie, een grote zwerfafvalopruimactie.
‘Dat gaan we een paar keer per jaar doen, dan
organiseren we ook iets leuks voor de kinderen. Zo houden we het netjes!’

Taalsalon Keizerslanden:
taal geeft zelfvertrouwen
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6 Wijkcentrum
Elegast
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Een overlevingskamp, een barbecue met
ouderen in de wijk, een vossenjacht, een film
maken over bewoners in de wijk, een uitwisseling met het ‘volwassen’ wijkteam. Als je aan
de wijkteamkids vraagt of ze ideeën hebben
om de wijk leuker te maken, weten ze bijna
van geen ophouden!
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Platvoet, heb je goede ideeën en vind je het leuk om
dingen in de wijk te organiseren, dan kun je je aanmelden bij WijDeventer (a.neuteboom@deventer.nl).

Verpleeghuis
St. Jozef

tat
drsa
n
o

eH

g
Ho

3
4

H.
J.P

10

.Fe

se

vu

rsrt
aa

t

t
satra

Wijkteamkids denken ook aan
ouderen in de wijk
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De cursus wordt gehouden in het gebouw
van Stichting Masohi, Koningin Julianastraat
89. Wilt u meer informatie of ook meedoen?
Neem dan contact op met Jan Klomp, tel:
0570 63 04 34, e-mail: 12klomp@gmail.com
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Via WijDeventer komen ze in contact met
Vanessa Velasco. Zij geeft een cursus van
tien lessen aan twee groepen senioren in het
Oranjekwartier. ‘Dat doet ze echt geweldig’,
prijst Jan. ‘Na de zomer gaan we verder met
een nieuwe cursus. We zijn nog lang niet
klaar. We willen internetbankieren, maar ook
skypen en mailen. En natuurlijk af en toe een
spelletje doen!’
Bij de nieuwe cursus wordt gekeken naar welke
tablet iemand heeft. Gebleken is namelijk dat
er een groot verschil is tussen een I-pad en een
tablet die op een ander systeem werkt. Dat past
eigenlijk niet in één groep. Jan verheugt zich al
op de komende cursus. ‘Het is leerzaam, maar
ook heel gezellig! Ik moet regelmatig even op
de tafel kloppen om iedereen stil te krijgen,
zodat we verder kunnen gaan!’

Meer weten?
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Jan Klomp woont in het Oranjekwartier en
behoort daar tot de senioren. ‘De wijk vergrijst. En dan kom je erachter dat al die moderne technologie je eigenlijk door de strot
geduwd wordt’, verzucht hij. ‘Of je wilt of
niet, je moet wel iets met een computer. Een
tablet is dan heel handig, maar als je weinig
of geen ervaring hebt, heb je toch echt wel
een cursus nodig,’

k

Ouderen willen zo lang mogelijk de regie
houden over hun eigen leven, en hun eigen
zaken behartigen. Om dat te doen, kan je
eigenlijk niet meer zonder computer. Als je
die nou nog niet hebt, is het heel praktisch om
een tablet aan te schaffen. Een cursus is dan
bijna onontbeerlijk.

Wijk-/
woonzorgcentrum
Graaf Florishof
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Tabletcursus voor senioren
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Het is niet zo dat de vrouwen echt
Nederlandse les krijgen. Door met elkaar
verschillende onderwerpen te bespreken,
onderwerpen die ze zelf aandragen, of
onderwerpen uit de Deventer kranten, wordt
het begrip van de Nederlandse taal groter.
Bovendien leren de vrouwen hoe bepaalde
dingen hier gaan, zoals bijvoorbeeld in het
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Begrip van de taal

LUDGERUSKWARTIER

Zelfvertrouwen

nd

ORANJEKWARTIER

Sportpark

openbaar vervoer of hoe de zorg rondom
zwangerschap en bevalling is geregeld. Zelf
dragen ze ook onderwerpen aan waar ze het
graag over willen hebben.

‘De vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen
naarmate ze het Nederlands beter onder de
knie krijgen’, is Carla’s stellige overtuiging.
‘De drempel om dingen buiten de deur te
doen wordt beslist lager. Ze gaan bij elkaar op
de koffie, of samen naar de stad. Een aantal
vrouwen is verplicht te komen vanwege de
wederkerigheid voor een uitkering, maar na
een paar keer vinden ze het hartstikke leuk om
te komen. Als afsluiting van het seizoen zijn
we naar het Speelgoedmuseum geweest, de
meesten wisten helemaal niet dat dat er is.’ Als
het aan Carla ligt, gaat ze nog wel even door
met dit vrijwilligerswerk. ‘Het is het liefste wat
ik doe, mensen helpen met de Nederlandse taal,
het is ongelooflijk leuk om te doen!’
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Woon- en
Zorgcentrum
Humanitas

Elke dinsdagmorgen komt een groep vrouwen van buitenlandse afkomst
bij elkaar in de Graaf Floris Bibliotheek. Ze besteden aandacht aan de
Nederlandse taal.
Carla Slange begeleidt de groep jonge vrouwen. ‘Ik heb op het ROC een tijd lang minderjarige asielzoekers begeleid, dus toen een paar
oud-collega’s me vroegen of ik mee wilde
doen aan de Taalsalon hoefde ik niet lang na
te denken. Ik heb een groep in de Deltawijk
en deze groep in Keizerslanden. Het zijn allemaal jonge vrouwen, van heel verschillende
afkomst. Ze komen bijvoorbeeld uit China,
Letland, Iran, Algerije en de Dominicaanse
republiek. De een is hier net vijf maanden, de
ander soms al een aantal jaren.’

Samen werken aan de buurt…

Het resultaat is dat er – na een jaar
overleggen, vragen en vergaderen – een mooie
ontmoetingsplek wordt gemaakt van het
Sportcomplex
pleintje. Er komt gras onder de speelplekken,
Keizerslanden
het rommelige groen verdwijnt. Een
deel van de parkeerplaatsen wordt
Borgelerbad
verwijderd. In het najaar komt
er een haag om het pleintje
en een paar bankjes en
Keizer Karellaan
prullenbakken. Vrolijke

Vier berken

En zo is het nu!

gebruiken het zand namelijk als kattenbak
en dat maakt dat spelen er niet meer echt een
plezier is. ‘Ik ben met al die klachten naar
de burgemeester gegaan’, zegt Hendrik. Hij
verwees me door naar WijDeventer.
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‘We vonden het maar niks, die kale straat’,
vertelt Dolinde Fonteijn, bewoonster van

Ontmoetingsplek Prins Hendrikstraat brengt bewoners samen
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Soedanese
ontmoetingsgroep
in Keizerslanden
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Keizerslanden heeft bewoners met heel veel
verschillende nationaliteiten. Elke zaterdagavond komt een groep Soedanezen bij elkaar
in de Werkplaats in de Wijk van Cambio.
Mannen, vrouwen en kinderen. Ze kijken voetbal, spelen een spelletje, leggen een kaartje,
kortom, ze hebben samen een gezellige avond.
Adlan Fedlalla is de initiatiefnemer van de
groep. Hij meldt zich bij opbouwwerker
Marieke Peet met de vraag of er niet ergens
een ruimte beschikbaar is om zijn landgenoten te ontmoeten. Zijn huis is te klein voor
een grote groep mensen, en er is een flinke
groep mensen die graag regelmatig bij elkaar
wil komen. Sinds twee maanden vinden ze
elke zaterdagavond onderdak bij Cambio.
Adlan: ‘We zijn heel blij met deze ruimte. We
zijn bijna allemaal vluchtelingen, zijn blij met
onze plek in Nederland, maar het is ook heel
fijn om hier landgenoten te kunnen ontmoeten.’ Kahlid Jubar, een van de deelnemers vult
aan: ‘Het is gezellig, we zijn graag met een
grote groep mensen bij elkaar. Nee, het is
geen mannenclub, onze vrouwen en kinderen
komen ook. We eten en drinken wat en praten
wat met elkaar.’

Meer nationaliteiten
De groep bestaat inmiddels niet meer alleen
uit Sudanezen, ook uit andere (Afrikaanse)
landen zijn er deelnemers. Binnenkort, na
het Suikerfeest (Adlan: ‘Ja, we zijn allemaal
moslims, maar we hebben helemaal niks met
fundamentalisme, we respecteren iedereen
en begrijpen er niets van dat mensen oorlog
voeren om het geloof !’) gaan ze de buurt
uitnodigen om een kijkje te komen nemen
tijdens een open dag. ‘We willen graag laten
zien wie we zijn, en wat we hier doen’, aldus
Adlan. ‘We hopen dat de burgemeester ook op
bezoek komt. Als het uitkomt willen we ook
heel graag iets doen voor de buurt.’

Nienke Kerkdijk zit in groep 8 van de
Steenuil en heeft zich op school aangemeld
voor de Wijkteamkids. ‘Het is de bedoeling
dat we dingen gaan organiseren die de wijk
leuker maken, en die andere kinderen ook
leuk vinden’, legt ze vlot uit. ‘Nou die weten
we wel. We hebben al een plan gemaakt en
geld gekregen. We hebben al een paar keer
vergaderd. Dat is soms best lastig hoor, als
niet iedereen hetzelfde wil.’

Ook mee doen?
De wijkteamkids kunnen nog versterking gebruiken. Zit je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool, woon je in Keizerslanden of Borgele/

10 Het trapveld in het Rollecatekwartier is volop in gebruik deze zomer.

‘Ik ben ambassadeur van de wijk’
Nieuwe wijkwethouder: Jan Jaap Kolkman

Hij is geboren en getogen in Deventer en vertrok voor zijn studie naar Rotterdam; Jan Jaap
Kolkman. In Rotterdam heeft hij 28 jaar gewoond en gewerkt. Toch blijft Deventer trekken en sinds
2005 woont hij weer ‘in de stad waar zijn hart ligt’. Sinds april van dit jaar is hij wijkwethouder van
de Rivierenwijk, Keizerslanden en Borgele/Platvoet. Hij heeft Meedoen (WMO/AWBZ), Werk en
Inkomen, Wonen en de herstructurering Keizerslanden en Rivierenwijk in zijn portefeuille.
Alle wethouders in Deventer zijn als wijkwethouder verbonden aan een aantal wijken en
buurten in de gemeente. Ze bezoeken wijkteamvergaderingen en zijn aanspreekpunt voor
bewoners uit de wijken. Ik ben echt de ambassadeur van de Rivierenwijk, Borgele/Platvoet
en Keizerlanden. Eigenlijk adopteer je een wijk
als wethouder. Ik kan zorgen dat bewoners
aan bod komen, serieus genomen worden in de
gemeente, ook op het hoogste niveau.’

Platform voor actieve bewoners
Jan Jaap ziet WijDeventer als een
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mogelijkheid om actieve bewoners een platform te bieden waar zij zaken die spelen in
hun directe leefomgeving kunnen regelen.
Zonder al te veel bureaucratische structuren.
‘Als die structuren er zijn en bewoners heel
erg belemmeren, moeten we die structuren
slopen’, is zijn stellige overtuiging. ‘Het is een
prima manier om burgerschap vorm te geven.
Iedereen kan eens in de vier jaar stemmen,
maar in de tussenliggende tijd kun je als bewoner niet zo veel. Door een deel van de regie
in je eigen buurt op je te nemen, kan je juist
wel een belangrijke rol spelen in de gemeente

waar je woont. Daarom is WijDeventer zo
belangrijk!’

Wijkteam
Tijdens een fietstocht door Keizerslanden
en Borgele/Platvoet heeft Jan Jaap al een
aantal mooie voorbeelden gezien. ‘Een heel
mooi voorbeeld vind ik het idee om bij de
Adelboldstraat een plek opnieuw in te richten
voor jonge kinderen. Een taakgroep heeft een
prima plan gemaakt, het voorstel gepresenteerd aan het wijkteam en dan moet het wijkteam beslissen of er geld voor beschikbaar

Fotografieproject voor kinderen Rollecatekwartier

Cambio heeft het voormalige RISO-gebouw
aan de Fesevurstraat, opgeknapt en er een
Werkplaats in de Wijk van gemaakt. Het
gebouw heeft een aantal jaren leeg gestaan
en is daardoor erg verwaarloosd. Fotografe
Sterre Delemarre heeft het hele proces om het
gebouw op te knappen laten vastleggen door
jonge fotografen uit de buurt. De kinderen
leren zo om (beter) te fotograferen.
‘Het is verrassend om de metamorfose van
het Cambiogebouw te zien door de ogen van
de kinderen. Kinderen kijken op een heel
andere manier dan volwassenen en dat maakt
ze tot fantastische fotografen’, vertelt Sterre.
‘De foto’s waren natuurlijk te zien tijdens de
opening van het gebouw en het publiek was

‘Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over
participatie’, constateert Jan Jaap. ‘WijDeventer
is echt een manier om actief burgerschap vorm
te geven. Bewoners kunnen zich actief bemoeien met de buurt. Door dat samen te doen,
ontstaan er verbindingen in de buurt.’ Jan Jaap
heeft veel zin in de jaren die voor hem liggen.
‘Natuurlijk krijgen we te maken met bezuinigingen, maar als we ervoor zorgen dat bewoners
weten wat er speelt en wat er gebeurt en ze
zien dat ze mogen meedenken, kunnen we er
samen voor zorgen dat het goed uitpakt voor
bewoners. Er gaan mooie dingen gebeuren in
Deventer de komende jaren!’

Dit is een uitgave van WijDeventer.
september 2014 jaargang 2 nr 1

Rollecategebouw

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.

Er gebeurt op dit moment heel veel in de
buurt, in het gebouw van Rollecate komt een
woon/zorgvoorziening en er komen nieuwe
woningen in jaren ’30-stijl. Sterre: ‘Dat ga ik
ook met de kinderen vastleggen. Zo gauw er
iets gebeurt, trek ik met de kinderen erop uit
om foto’s te maken.’

Kinderen uit het Rollecatekwartier (tot
ongeveer 15 jaar) die mee willen fotograferen kunnen zich bij Sterre aanmelden (info@
fotosterre.nl). Als ze zelf een camera hebben

Participatie

Colofon

aangenaam verrast door wat de kinderen op
de foto zetten.’

Meedoen of meer weten?

wordt gesteld. De wijkteamleden voeren
daarover een discussie en het resultaat is dan
dat het geld er komt, maar dat de taakgroep
wel moet zorgen dat de plek voor iedereen
toegankelijk is en dat het beheer goed wordt
geregeld. Zo krijg je op direct niveau dingen
voor elkaar voor je buurt, dat is heel goed!’

Kinderen aan de slag met fotografie.
mogen ze die natuurlijk meenemen, maar er
zijn ook camera’s beschikbaar. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Tekst Monica Sluiseman (tenzij anders
vermeld)
Foto’s Monica Sluiseman en archief
WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 5.940

Keizerslanden

Wijkmanager Aike Neuteboom, 693618,
06 12438500, a.neuteboom@deventer.nl

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,

Ouderenadviseur Marijke Monnink,

d.kalay@rastergroep.nl

06 46012910, m.monnink@rastergroep.nl

Opbouwwerker Marieke Peet,

m.peet@rastergroep.nl

Kinderwerker Loes Groot Lipman,

06 30888518, l.grootlipman@rastergroep.nl

Wijkagent Ellen van Someren, 0900 8844

Opbouwwerker Mieke de Lange, 06

Wijkenbeheerder

Kinderwerker Cyril Patimah, 06 12094008,

Senior toezichthouder Vivian de Groot,

48604320, m.lange@rastergroep.nl

Robert Saris, 14 0570

c.patimah@rastergroep.nl

14 0570, v.de.groot@deventer.nl

keizerslanden

Opbouwwerker Nuray Oguray, 06 15386100,

Wijkwethouder

n.oguray@rastergroep.nl

Jan Jaap Kolkman, 693209

Ouderenadviseur Beppie van Laer,
06 54273945, b.laer@rastergroep.nl

