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Samen houden wij de Rivierenwijk schoon!

• Colofon

Onze droom…Rivierenwijk schoon!
Multicultureel dansfeest
Om alvast te noteren: op zaterdagmiddag 9 november is in de Deventer Schouwburg
een multicultureel dansfeest, dat vanuit de Rivierenwijk wordt georganiseerd. De volksdansgroepen uit de wijk treden op, maar ook een breakdancegroep. Er is nog ruimte
voor groepen die ook mee willen doen. Belangstelling? Geef het door aan Mustafa
Yavuz, m.yavuz@rastergroep.nl.

Nieuwe
wijkmanager in
de Rivierenwijk

Twee keer per jaar lopen bewoners uit de
Rivierenwijk gewapend met prikstokken en
vuilniszakken door de buurt om rommel te
verzamelen. Aan het eind worden ze beloond
met koffie en lekkere hapjes in een partytent,
dat door Turkse dames wordt verzorgd. En
zo is de activiteit nuttig en heel sociaal.
Marc Roerdink nam een paar jaar geleden het
initiatief voor ‘ik veeg voor mijn buurt’: “Ik
woon sinds 2005 in de Rivierenwijk en als ik
door de wijk of naar het centrum fietste, viel
me op dat er veel zwerfafval lag. Soms gooien
bewoners het neer, maar ook mensen die door
de wijk fietsen doen het. Dat irriteerde me
wel eens. Ik kwam in de buurt een oudere

man tegen die in zijn eigen buurt rommel ophaalde: elke dag een zak vol, zelfs zakken vol
met luiers. Ik kende het initiatief op de Worp,
waar bewoners de strandjes schoon houden.
En zo ontstond het idee om wat mensen te
verzamelen. Daar heeft Raster bij geholpen en
van de Deventer Schoonfamilie kregen we de
materialen.
De volgende opruimactie is op zaterdag 27
september tussen 10 en 12 uur. De start is
op twee locaties, namelijk het Venenpark
aan de Maasstraat en het Lingepark aan de
Biesboschlaan.
Meedoen? Neem contact op via
marcroerdink@hotmail.com.

Carolien Harkema volgt Merel Arink op als
wijkmanager voor de Rivierenwijk. Ze is een
echte Deventenaar: geboren in het Rode Dorp
en altijd in de stad blijven wonen. Ze heeft een
bijzondere band met de Rivierenwijk: “Mijn
opa’s en oma’s woonden daar, dus in mijn
jeugd kwam ik er veel.”
Carolien is al jaren wijkmanager, tegenwoordig in Zandweerd. Dat ze nu ook in de
Rivierenwijk aan de slag gaat, vindt ze leuk:
“Ik heb wat met dit soort buurten, omdat ze
historie en karakter hebben. De Rivierenwijk
is door de mix van culturen extra bijzonder.
Er zijn veel mooie ontwikkelingen, zoals de
bouw van woningen, het Huis van de wijk en
het Kindcentrum. Ik vind het spannend hoe
de wijk zich ontwikkelt en lever graag een
bijdrage.”
Als wijkmanager is Carolien voorzitter van
het wijkteam, waarin bewoners meebeslissen over wat er in de wijk gebeurt. En

ook op andere momenten is ze in de wijk.
Bijvoorbeeld als bewoners iets willen veranderen in de wijk of een idee hebben: “Ik
ga dan liefst even langs. Dan wordt het vaak
duidelijker wat er speelt.” Ze gaat samenwerken met mensen die al lang in de wijk actief
zijn, zoals de opbouwwerkers Berna van de
Graaf en Ria Wesseling, wijkenbeheerder
Menzo Koopman en de mensen van Rentree.
“Mijn rol is vooral om te weten wat er leeft
in de wijk, zodat ik bewoners en organisaties
met elkaar kan verbinden. Als mensen elkaar
vinden, wordt het makkelijker om initiatieven uitgevoerd te krijgen. En daarbij houd ik
graag de snelheid er in!”

Veel nationaliteiten bij de Taalsalon
Een flinke groep mensen van allerlei nationaliteiten leert op maandagochtend Nederlands.
Een aantal van hen doet al een paar jaar mee
en kan zich inmiddels goed verstaanbaar
maken Zij zitten in de gevorderdengroep.

invoering van de OV-kaart met de trein en de
bus reist. Er is ook gezelligheid in de groep.
Zo verzorgde een Braziliaanse deelnemer
die ook danslerares is een dansworkshop.
Iedereen deed mee!

Daarnaast zijn er een startersgroep en een
gemiddelde groep. De deelnemers leren
Nederlands en steken daarnaast veel op over
praktische dingen. Bijvoorbeeld hoe je na de

De taalsalon is op maandagochtend in het
Huis van de Wijk. Meer informatie:
Ria Wesseling,
r.wesseling@rastergroep.nl.

Seniorencafé naar opgefriste speeltuin

Hoornwerkers versterken het wijkteam

Bertus Breedveld staat trots in De Ark aan
de Bathmenseweg, het speeltuingebouw van
de Rivierenwijk. Met recht, want het gebouw
is prachtig opgeknapt. Dat is onder andere te
danken aan een groot aantal medewerkers van
Witteveen en Bos, die tijdens hun personeelsuitje een dag gingen klussen. Het bedrijf
sponsorde ook de verf en Jansen de Jong
hielp bij het isoleren en andere werkzaamheden aan het gebouw. Ook scholieren van
het Stormink kwamen in actie met toestellen
schilderen en groen onderhouden.

Bo Cornelissen en Cora Verkerke werden
als nieuwe bewoners van Deventer uitgenodigd om kennis te maken met de gemeente:
een leuke traditie waarbij de burgemeester
bewoners welkom heet, er een rondje is door
het stadhuis en onder andere ook wijkmanager Merel Arink aanschuift. Ze raakten
in gesprek over WijDeventer en de mogelijkheden die bewoners hebben om zelf iets
voor hun omgeving te betekenen. Bo en Cora
raakten zo enthousiast, dat ze lid werden van
het wijkteam.

Kortom: het gebouw en de speeltuin liggen
er weer fris bij. Bovendien is het nu goed

bruikbaar voor mindervaliden. Daardoor
werd het mogelijk dat het seniorencafé naar
de speeltuin verhuist. Wijkgebouw De Venen,
waar ze ruim 9 jaar zaten, wordt namelijk
gesloopt.
Er zijn al veel activiteiten in De Ark, maar
wat het bestuur betreft worden dat er nog
veel meer. Ze willen ook graag dat het gebouw overdag altijd open is, zodat iedereen er
even een kop koffie kan komen drinken. Heeft
u interesse om er een activiteit te organiseren
of vrijwilligerswerk te doen?

Vaste activiteiten
• Kaartavond, maandagavond van 19 uur tot
c.a. 22 uur. Kosten €2,50 per persoon. Er
zijn mooie prijzen.
• Dansgarde, dinsdag- en vrijdagavond van
18 uur tot 19 uur voor meisjes en jongens.
• Kinderclub, woensdagmiddag van
14:30 uur tot 16:00 uur voor kinderen van
4 t/m 10 jaar. Activiteiten: knutselen,
kleien, verven, kleuren, enz. Kosten €0,50

per kind voor leden, en €1,00 per kind voor
niet-leden, inclusief ranja met wat lekkers.
• Country dansen, donderdagavond van
19:30 uur tot 21:30 uur.
• Gezelschapsbingo, elke tweede vrijdag
van de maand met leuke prijzen zoals
boodschappen- en vleespakketten en
geldprijzen.

Meer informatie: wsvrivierenwijk.blogspot.nl.

Oud-bewoner Deltawijk is nieuwe
wijkwethouder

Bo is echt nieuw in Deventer. Hij woonde
eerder in Enschede, waar hij tijdens een paar
vergaderingen een beetje aan wijkaanpak
‘proefde’. Cora is al bekender in de stad. Ze
woonde hier al een aantal jaren en is nu weer
terug. Intussen werkte ze wel in Deventer,
onder andere bij het Calandhof: “Ik heb daar

ook de wijkaanpak meegemaakt. Ik was een
van de initiatiefnemers van Potje van Otje,
waarbij kinderen en buurtbewoners koken
en eten met mensen die een verstandelijke
beperking hebben. In mijn werk zocht ik
steeds naar mogelijkheden waarbij cliënten
als vrijwilliger aan het werk konden. Ook in
het wijkteam wil ik proberen om mensen met
elkaar te verbinden. Als wijkteamlid kunnen
we denk ik ook voor sociale wijkteams veel
gaan betekenen.”
Bo vindt het leuk om actief te zijn in de wijk.
Dat is gelijk een goede manier om mensen
te leren kennen. “Het spreekt me aan dat bij
WijDeventer de nadruk er op ligt dat bewoners zelf het initiatief nemen, waarbij ze als
dat nodig is ondersteuning krijgen. Ik zou het
vooral leuk vinden om projecten met jongeren
te gaan doen.“

Jan Jaap Kolkman is sinds mei de wijkwethouder van de Rivierenwijk. En dus is
hij er binnen de gemeente verantwoordelijk voor dat er schot blijft zitten in de
wijkaanpak. “Ik vind een goed contact tussen de gemeente en Deventenaren erg
belangrijk. Het is belangrijk dat ambtenaren en bestuurders goed snappen hoe
een wijk in elkaar zit. Ik zal vaak in de wijk zijn. En iemand die iets wil bespreken is welkom op het stadhuis, of ik kom langs.”

Klusdag met o.a. medewerkers van Witteveen+Bos

Snel de natuur in met de nieuwe
wandel- en fietstunnel
Via de nieuwe wandel- en fietstunnel van de Rivierenwijk rijd je in een paar
minuten naar de sportvelden en het ziekenhuis. En je bent ook snel bij de
Rielerenk en de Douwelerkolk met z’n vele planten en dieren. Bewoners van
de Rivierenwijk verdienen een dikke pluim dat ze de komst van de tunnel voor
elkaar hebben gekregen. Ze begonnen een jaar of tien geleden via Wijkaanpak
met hun strijd toen de oude spoorwegovergang werd afgesloten, omdat die
onvoldoende veilig was.
Han Hofstede was een van de bewoners die
zich inzette: “We hebben toen als taakgroep
van alles georganiseerd, zoals een wandeltocht voor raadsleden om te laten merken
hoe groot de omweg was om vanuit de wijk
bij de kolk te komen. Daarnaast maakten we
een boekje, peilden we de behoefte in de wijk
en spraken we in tijdens een raadsvergadering. We zagen het een paar keer somber in,

Kolkman werd geboren in Zandweerd, en
woonde daarna in de Deltawijk en op de
Platvoet: “Het grootste deel van mijn lagereschooltijd zat ik op de Venenschool.” Hij
vertrok voor zijn studie naar de Randstad en
keerde in 2005 weer terug naar Deventer:
“Het blijft nu eenmaal een fijne stad. Ik zat in
Rotterdam in de politiek en had zin om dat
hier ook weer te gaan doen.”
Als Kolkman over Deventer vertelt, merk je
hoe bekend hij hier is. Moeiteloos noemt hij
de namen van straten, mensen en organisaties.
Toch heeft Deventer hem weten te verrassen:
“Ik vind het als wethouder leuk om te merken
dat de contacten met bewoners en ambtenaren zo open zijn. En ik heb zelden een stad
meegemaakt waar zo veel vrijwilligerswerk

wordt gedaan. Of het nu gaat om het
Dickensfestijn, de speeltuinverenigingen, de
schoonmaakacties door bewoners, de buurtplannen, of de Deltadeals. Het lijkt voor de
gemeente misschien verleidelijk om allerlei
werkzaamheden los te laten, maar dat is niet
wat we willen: we doen het samen, je moet
met elkaar blijven dansen.”
De kracht bij bewoners, organisaties en ambtenaren voelt goed: “Ik heb veel in Rotterdam
gewerkt en daar zeggen ze ‘niet lullen, maar
poetsen’. Dat is precies wat dit college van
Burgemeester en Wethouders de komende
vier jaar wil doen. Zo kunnen we met elkaar
veel mooie en goede dingen voor elkaar krijgen. Zeker ook in de Rivierenwijk, want de
herstructurering ligt nu goed op schema!”

Ria Wesseling stelt zich voor
Ik ben Ria Wesseling en werk sinds anderhalf jaar als opbouwwerker in de
Rivierenwijk. Voor twee dagen per week. Daarnaast ben ik werkzaam als
kunstenaar.

Lekker ravotten met de honden
Al in 2006 gaven bewoners aan dat ze een
hondenlosloopplek wilden in Rivierenwijk.
Sjaak en Ingrid Kasteleins hadden deze wens
al voor de blindegeleidehond van Ingrid.
Toen konden ze niet een goede locatie vinden.
Maar nu lijkt die er wel te zijn, het strandje
bij de Holterkolk.
Jopie Koster gaf deze wens begin van het jaar
ook aan bij WijDeventer. Ze kende het voorbeeld van een leuke hondenspeelplek aan de
andere kant van het spoor. “Als ik de honden
daar lekker zie rennen en spelen geniet ik
daar enorm van. Het is leuk voor de honden,

maar nu zijn we blij dat de tunnel er toch is
gekomen.”

Om de tafel (vlnr) Karla Hofman, Bo Cornelissen, Jacoliene Mulder, Merel Arink,
Cora Verkerke, Ayse Özdill en Ronald Cadogan. Op de foto mist Laura van
Griensven

maar ook voor de mensen die er komen. Je
maakt al snel een praatje met anderen”, vertelt Jopie.
“Inmiddels hebben we een plan gemaakt en
dat bij de Venen gepresenteerd. Veel mensen
vonden het leuk als zo’n plek er zou komen.
We zoeken nu nog mensen die willen helpen
bij het uitvoeren.
Het strandje bij de Holterkolk is een ideale
plek. Zeker als er ook een hek komt dat deels
in het water staat. Dan kunnen de honden lekker rennen zonder weg te lopen. En we willen
graag een bankje voor de baasjes.”

Bewoners kunnen bij mij terecht met vragen,
ideeën of signalen. Zij kunnen mij inschakelen voor ondersteuning bij het maken van een
individueel of collectief plan: bedenken, uitvoeren, hobbels nemen. Soms breng ik mensen bij elkaar of help iemand vooruit als het
even tegenzit. Dit jaar is een taakgroep hard
aan het werk geweest om een wandelroute te
realiseren. Ieder deed wat hem of haar paste:
van route meten tot muurtje metselen. Het is
bijna klaar. Maar wie weet leidt de wandelroute weer tot een nieuw initiatief.....
Een heel ander mooi en pril idee is samen koken en eten door bewoners van het Ravelijn.

Als opbouwwerker is het boeiend om een initiatief tot bloei te zien komen. Het leuke aan
dit werk is dat alle dagen anders zijn: bijzondere ontmoetingen, enthousiaste bewoners,
onverwachte gebeurtenissen.
Ik hou van een stad aan een rivier. Het geeft
leven en verbindt met de rest van de wereld.
Deventer is een levendige, multiculturele
stad: dat maakt het samenleven niet altijd
eenvoudig maar het verrijkt ook. En dat ik
mag werken in de RIVIERENwijk! In deze
wijk houden mensen van gezelligheid. De
contactgegevens van Ria staan achterop deze
krant.

Lekker leren in de Rivierenwijk

Dankzij de aangebrachte kunst is het echt
een tunnel van de wijk geworden. Stefan
Venbroek maakte kleurige afbeeldingen
op de muren van de tunnel. Veel bekende
Rivierenwijkers zijn er op afgebeeld.

Ontdek de groene Rivierenwijk
De Rivierenwijk is een mooie groene wijk en
als je een paar stappen doet, ben je ‘buiten’.
Een taakgroep van zeker 8 bewoners wil het
voor iedereen makkelijk maken om dat te ontdekken. Daarom hebben ze een wandelroute
uitgezet. Deze wens hadden ze in 2008 al bij
Wijkaanpak geuit. Nu het Amstellaanproject
klaar is, kunnen ze er pas echt mee aan de
slag.
De wandeling begint bij het vernieuwde
Venenpark, dat tegenwoordig aan twee

kanten van de Amstellaan ligt. Dit is een van
de plekken waar een informatiebord komt.
De wandeling gaat langs andere mooie plekken in en rond de wijk, zoals de Snipperling,
het Lingepark, de Holterkolk, de Rielerenk
en de Douwelerkolk. Na het rondje van 3,5
kilometer, staat bij speeltuin De Ark de koffie
klaar. Een informatief gidsje geeft informatie over wat er onderweg te zien is en de
historie.
Meer informatie: Toos Breedveld
(tbreedveld@home.nl)

Zo’n 35 jongeren komen op dinsdagavond
naar de huiswerkklas bij Colors in de
Rivierenwijk. “Vanaf zes uur kunnen ze
even ‘chillen’ en om halfzeven gaan we echt
aan de slag”, zegt jongerenwerker Mustafa
Yavuz. “Begeleiders die studeren op een hbo
of universiteit of al klaar zijn, helpen bij het
dagelijkse huiswerk, of nemen stof door die
de jongeren niet goed begrijpen. Als ze het op
een andere manier uitgelegd krijgen, snappen
ze het vaak wel. De jongeren krijgen ook hulp
bij schoolproblemen of hun studiekeuze. Wat
inspirerend werkt: de begeleiders zijn voor
de jongeren een voorbeeld hoe je succes kunt
hebben in je opleiding.”
De huiswerkklas bestaat al tien jaar en wordt
steeds verder uitgebreid. Inmiddels is er een
samenwerking met middelbare school Het
Stormink. “We hebben daar een vaste contactpersoon die ons ondersteunt en met wie
we informatie uitwisselen. Zo zorgen we dat
jongeren voor wie dat nuttig is bij de huiswerkklas komen. En we kijken welke leerlingen individuele begeleiding nodig hebben.
Die samenwerking willen we uitbreiden naar

andere scholen zoals het Slatink. We kijken
ook hoe we ouders meer bij de school kunnen
betrekken, bijvoorbeeld door de tien-minutengesprekken bij Colors te houden.”
Het is niet alleen hard werken bij de huiswerkklas, er is ook ruimte voor ontspannende
activiteiten: “Af en toe belonen we de jongeren door samen te gaan bowlen of naar de
film te gaan.
Meer informatie:
Mustafa Yavuz, M.Yavuz@rastergroep.nl.

Tijdens de opening fietsen de jongens door het lint dat door wijkenbeheerder
Menzo Koopman en opbouwwerker Berna van de Graaf wordt vastgehouden.

Mooi fietscrossbaantje!
“U moet wel in het stukje zetten dat we
er heel leuk uitzien!” zeggen Vincent en
Michael. Vorig jaar namen de jongens het
initiatief om ergens in de Rivierenwijk
een fietscrossbaantje aangelegd te krijgen.
En dat is gelukt: in het voorjaar werd het
crossbaantje geopend aan de Kilstraat. Het
ligt nogal dicht bij de straat, wat sommige
ouders eng vinden voor kleinere kinderen.
Daarom hebben de ouders van de jongens
nog flink met zand gesleept om de ingang

wat te verplaatsen. Michael en Vincent en
veel andere jongeren uit de Rivierenwijk
zijn blij met het crossbaantje. Al vinden
ze dat er wel wat beter gemaaid mag
worden. Nu groeit er zo veel gras op de
baan, dat je er niet goed op kunt crossen.
En het baantje is aan de kleine kant, maar
de gemeente heeft beloofd dat het over
twee jaar misschien groter wordt, als de
baan veel wordt gebruikt en er leuk wordt
gefietst.

P.S. Op het moment van voorbereiden van deze krant is de crossbaan geëgaliseerd.
We zoeken nog uit hoe dit kan. Wie o wie helpt ons dit mysterie oplossen?

Het Huis van de wijk is bijna klaar
Er verandert veel in de Rivierenwijk.
Een van de veranderingen is dat de
wijkcentra De Venen en De Bron samengaan in één gebouw: het Huis van
de Wijk. Dankzij de nieuwe verbindingen over de Amstellaan en de aanleg
van het kindlint is het bruisende activiteitencentrum snel en veilig bereikbaar
vanuit de hele wijk.
Het Huis van de Wijk is de afgelopen tijd
gebouwd op de plek van De Bron, vlakbij
het winkelcentrum Deltaplein. De officiële
opening is in oktober. Het is een huis van
bewoners voor bewoners, zegt coördinator
Jasper Onderstal. “Bewoners gaan het gebouw
beheren en de activiteiten organiseren. Als dat
nodig is, kan ik de bewoners ondersteunen. Er
is inmiddels een bestuur dat bestaat uit bewoners van beide delen van de Rivierenwijk. De
bestuursleden hebben ook ‘dagelijkse’ taken.
Zo zorgt iemand voor het betalen van de
rekeningen.”
Veel van de activiteiten die vroeger in de
Venen of de Bron werden georganiseerd,
komen nu naar het Huis van de Wijk. Bekende

functies komen terug, zoals de Wijkwinkel, de
Wijkagent en de Buurtcoach. Ook House of
Hope krijgt een plek: deze organisatie biedt
praktische hulp. Er zijn voldoende ruimten
met goede voorzieningen, zoals een bijna
professionele keuken. Organisaties zoals de
Spaanse, Italiaanse en Turkse vereniging
kunnen ruimte gebruiken voor hun activiteiten en helpen als tegenprestatie bij het
beheer. Op de bovenste verdieping worden
kantoorruimten verhuurd en er zijn werkplekken voor kleine ondernemers (zzp’ers).
Dat levert inkomsten op, die helpen om het
Huis van de Wijk goed te laten draaien.
Het kantoor van Rentree aan de overkant
van de straat hoort er ook bij. Hier komt
een gezondheidscentrum met huisartsen,
fysiotherapie en apotheek.
De agenda met activiteiten loopt al aardig
vol, maar voor wie iets wil organiseren, is er
waarschijnlijk nog wel een plek te vinden.
Jasper helpt graag bij het opzetten van
activiteiten.
Meer informatie:
Jasper Onderstal (06-47960019) en
www.huisvandewijk.com.

WijDeventer:
eerste resultaten
WijDeventer, het vervolg op de succesvolle
Deventer Wijkaanpak. De eerste resultaten
van de doorontwikkeling tot WijDeventer zijn
gebundeld in het boekwerk ‘WijDeventer, eerste
resultaten’. Wilt u het boek graag inzien? Op de
website www.wijdeventer.nl (onder het kopje
Informatie) kunt u het downloaden.

Veel zin in het nieuwe kindcentrum
Je ziet het groeien: het opvallende kindcentrum aan de Amstellaan. Het is de bedoeling dat de basisschool en de peutergroep er vanaf 2015 hun intrek nemen.
Directeur van het kindcentrum Ton Plagman is blij dat er schot zit in de bouw:
“Het is fijn voor de ouders, kinderen en onze medewerkers dat we vanaf volgend
jaar weer vanuit één locatie kunnen werken. Het is ook prettig dat het nieuwe
gebouw ons extra mogelijkheden geeft.”
Er is gekozen voor grote lokalen en veel
kleine tussenlokaaltjes: “Die kunnen we
bijvoorbeeld gebruiken voor extra ondersteuning van leerlingen, als ruimte waar leerlingen met elkaar kunnen werken, of waar we
kunnen overleggen met ouders of collega’s.
En als we in de toekomst buitenschoolse
opvang krijgen, kunnen we hier een soort
huiskamer van maken. De centrale hal krijgt
een lounge-achtige functie, waar ouders nadat
ze hun kinderen hebben weggebracht nog
even kunnen praten of een tijdschrift lezen.
In het nieuwe Huis van de Wijk komen veel
ruimten, maar misschien kan onze hal ook
wel een functie krijgen voor wijkactiviteiten.
Dat moet nog blijken.”
Een van de mooie gevolgen van de nieuwbouw is dat veel ouders er over denken

Rivierenwijk

om hun kinderen in de Rivierenwijk naar
school te laten gaan. “Het is belangrijk dat
de school via het kindlint en de bruggen
over de Amstellaan veilig bereikbaar is. Een
andere plus is dat we midden in een park liggen: dat zeggen weinig scholen ons na. We
kunnen dus veel naar buiten. Kinderen en
omwonenden gaan helpen bij het inrichten
van de buitenruimte. Daarvoor hebben we
subsidie gekregen van de Stichting Gezonde
Schoolpleinen.” Niet alleen in het gebouw is
de Rivierenwijkschool helemaal bij de tijd, dat
geldt ook voor het onderwijs: “We benutten
de mogelijkheden van ICT en veel kinderen
gebruiken een tablet. Het helpt ons om kinderen onderwijs aan te bieden dat goed aansluit
bij hun niveau en mogelijkheden.”
Meer informatie: www.bsrivierenwijk.nl

Colofon
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Tekst Ferdinand Pronk
Foto’s Ferdinand Pronk, archief

Opbouwwerker Berna van de Graaf,
06 10309268, b.graaf@rastergroep.nl

Wijkwethouder

Buurtcontactwerker Yuksel Aydin,

Jan Jaap Kolkman, 693204

06 18022468, y.aydin@rastergroep.nl

Buurtcontactwerker Guher Cinar,

06 14160563, g.cinar@rastergroep.nl

Jongerenwerker Mustafa Yavuz,
06 43562303, m.yavuz@rastergroep.nl

Kinderwerker Louise Appelo, 06 42590552,
l.appelo@rastergroep.nl

Wijkenbeheerder

Wijkagent Eric Schenk,

Senior toezichthouder Marjan Boks, 14 0570,

Menzo Koopman, 14 05

0900 8844

m.boks@deventer.nl.

WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 2.335

Rivierenwijk

