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Beste bewoner van Rivierenwijk,

Wat gebeurt er veel in Rivierenwijk. In deze krant leest u over de 
mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge 
hulp in de wijk vergroten. Ook vindt u een overzicht van activiteiten 
waar u aan kunt deelnemen. 

Nog even en dan komt het voorjaar er weer aan. Het voorjaar biedt 
ook weer mogelijkheden om buiten meer te doen, in eigen tuin, op 
het balkon of zoals sommige bewoners doen, het netjes houden van 
de woonomgeving. Misschien ook het moment om een buurtfeest te 
organiseren. Een leuke, informele manier om je buren te leren kennen. 
U kunt altijd contact met mij opnemen over de subsidiemogelijkheden. 
Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom!

Vriendelijke groet,
Carolien Harkema

WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

Samen wandelen, gezond en leuk! De wandelgroep is gestart vanuit het 
gezondheidscentrum ‘Het Spui’ en het Sociaal team en de insteek is vooral dat het 
gezellig is om samen te wandelen. Mooi meegenomen dat het ook nog gezond is! 

Inmiddels doet het Huis van de Wijk 
ook mee. De groep verzamelt elke 
donderdagavond bij het Huis van de Wijk en 
wandelt dan gezamenlijk een half uur. Na 
afloop is er nog tijd voor koffie en thee, ook 
weer bij het Huis van de Wijk. Iedereen kan 
meedoen, het is gratis en lekker in je eigen 
buurt. Wandel je ook mee? Kom gewoon 
donderdag om 19 uur naar het Huis van de 
Wijk. Je kunt ook eerst contact opnemen 
met Sabahat Kinaci (contactgegevens staan 
achterop deze krant).

Meidenmiddag bij The Mall
In de huiskamer van The Mall is elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur een 
Meidenmiddag voor meiden uit de wijk. Elke week gaan ze iets leuks doen, zoals nagels 
lakken, dansen, praten, film kijken en andere ideeën die de meiden zelf aandragen. Er 
is een gezellige, open en fijne sfeer, toegankelijk voor alle meiden in de wijk. Ben je 
nieuwsgierig of wil je gewoon wel wat meer weten? Neem dan contact op met Anouk 
Rösken (jongerencoach), telefoon: 06 20214276.

Wandelgroep Rivierenwijk

Samen 
sporten
Een groep vrouwen aan de Haringvlietstraat 
hebben hun krachten gebundeld om 
gezamenlijk wat in hun buurt te doen aan 
bewegen. In overleg met de wijkmanager 
en de buurtmaker is een plan gemaakt. Er 
zijn beweegtoestellen gekomen, op het 
veld. Natuurlijk kunnen deze door iedereen 
gebruikt worden! De bedoeling is om in het 
voorjaar, met een sportmedewerker, op 
vaste momenten te gaan sporten. 

Seniorengym
Een groepje bewoners uit de wijk is elke dinsdag een uurtje aan het sporten, waarbij 
iedereen het op zijn eigen tempo en niveau kan doen. Het kan zelfs zittend! Met een 
muziekje erbij, en het uurtje is zo om. Dus ook als je niet meer zo goed ter been bent, 
kun je gewoon mee doen. Alle spieren komen aan de beurt, ook de lachspieren. 

Plezier staat centraal en een kopje koffie na afloop hoort erbij. Kom een keer meedoen om 
te kijken of het iets voor je is, je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Wil je toch eerst 
wat extra informatie, dan kun je contact opnemen met Raster ouderactiviteiten. Telefoon 
0570 611247 of seniorenactiviteiten@rastergroep.nl.

Elke dinsdag om 14 uur, in het Huis van de Wijk. Je betaalt voor 10 lessen 45 euro, hier zit de 
koffie bij in. De eerste proefles is gratis! 

 
Kidsmiddag

IEDERE DINSDAG VAN 15.00 TOT 16.30 UUR.

VOOR KINDEREN VANAF 4 JAAR. 

KOSTEN €0,50 PER KEER

 

We gaan allemaal leuke dingen doen, zoals

knutselen, bakken en spelletjes.

Voor meer informatie 0570-594284

info@huisvandewijk.com

SAMEN ETEN
Woensdagavond om 17.30 uur.

€4,- per persoon.
Opgeven voor via: info@huisvandewijk.com of

0570-594284

Knutselatelier 
in de Ark
Kom je ook gezellig op woensdagmiddag 
naar de Ark?  Om 14.30 uur (tot 16 
uur) kun je bij ons knutselen, spelen 
en gezellig dingen samen doen. Elke 
week bedenken vrijwilligers samen 
met het team van kinderwerker Louise 
en stagiaires iets leuks om te doen. 
Kinderen worden gestimuleerd om op 
een creatieve manier samen te werken, te 
spelen en te delen. Het is voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar en het kost niets voor 
leden van de speeltuin.  Het is € 1,- per 
keer voor niet leden. 

Voor meer informatie: Louise Appelo 
(contactgegevens staan achterop deze 
krant)

Wist je dat je in je eigen wijk terecht kunt voor hulp bij school? Elke dinsdag, van 18.15 tot 
20.30 uur, kun je terecht in de Huiswerkklas voor voortgezet onderwijs. Het maakt niet uit 
welk niveau je doet. Er is plek voor 40 leerlingen. Er zijn 19 begeleiders die je kunnen helpen 
en er is een jongerenwerker (Mustafa Yavuz) en jongerencoach (Anouk Rösken) aanwezig. 
Het is in het Kindcentrum, dus midden in de wijk! Belangstelling? Neem contact op met 
Mustafa (contactgegevens staan achterop deze krant).

Huiswerkklas Rivierenwijk

Veel jongeren weten de weg te vinden naar de inloop, Colors. De inloop wordt goed 
bezocht door jongens uit de wijk. Elke vrijdagavond, van 19 tot 21 uur, is er tijd om 
samen te gamen, te kletsen, te poolen. Er is altijd een jongerenwerker bij, meestal is 
dat Mustafa Yavuz, ook al jaren betrokken bij de jongeren in Rivierenwijk. Hij betrekt 
de jongeren ook bij de activiteiten. Loop maar eens binnen bij The Mall! Eerst even 
bellen met Mustafa mag natuurlijk ook. Zijn gegevens staan achterop de krant. 

Inloop voor jongeren 
in The Mall

De omwonenden van het veld achter de Wantijstraat hebben elkaar 
gevonden in het opknappen van hun groene ruimte en de achterpaden. 
Een plek waar je op uitkijkt, langskomt, onderdeel van je buitenruimte. Ze 
waren ontevreden over hoe alles erbij stond en hebben contact gezocht 
met de buurtmaker, Valentijn van Leersum. Samen met hem zijn er nog 
meer bewoners bij betrokken en is de wijkenbeheerder van de gemeente 
gevraagd om een rondgang te maken. Wat is achterstallig, wat valt onder 
gewoon beheer en onderhoud en wat zijn wensen uit de buurt. En, niet 
onbelangrijk, wat willen bewoners zelf gaan doen. 

Er is een plannetje gemaakt, de gemeente heeft het Groenbedrijf gevraagd 
het groenonderhoud weer op niveau te brengen en het idee is ook om extra 
struiken te plaatsen. Bewoners gaan zorgen dat het onkruid beheersbaar 
blijft. Kleine kink in de kabel is de Japanse Duizendknoop, deze woekert hier 
nogal en in Deventer is nog geen effectieve methode die het beheersbaar 
houdt. Als duidelijk is wat dan wel kan, wordt het plan definitief uitgevoerd. 

Van achterstallig onderhoud 
naar netjes en gezellig

Zoomkade

KilstraatLocatie
opfrissen groenplek



ADRES TELEFOONNUMMER
Huis van de Wijk Spuipad 1 0570 594284
House of Hope Grevelingenstraat 1 0570 656110
Speeltuinvereniging (De Ark) Oude Bathmenseweg 5 06 43255266 (Bert Breedveld)
The Mall Deltaplein 6 0570 617258
Cruyff Court Maasstraat
Kindcentrum Zaanstraat 1 0570 623575

Activiteiten Rivierenwijk 

Kinder-/jongeren activiteiten Rivierenwijk 

Locaties 

Seniorencafé 
Al jaren een bekende activiteit in speeltuin Rivierenwijk: het 

seniorencafé. Op woensdag van 15 tot 18 uur is er tijd voor 

gezelligheid en een lekkere maaltijd. Kosten slechts € 4,00. 

Belangstelling? Bel met de speeltuin en vraag naar Toos.

DAG

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

TIJDSTIP

09.30 - 11.30 uur

13.00 - 15.00 uur

12.30 - 16.00 uur

18.00 - 19.30 uur

19.00 - 22.00 uur

12.30 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 15.00 uur

19.00 - 22.00 uur

15.00 tot 18.00 uur

17.30 - 20.00 uur

19.15 - 22.00 uur

10.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 13.00 uur

13.00 - 17.00 uur

13.30 - 16.00 uur

13.00 - 17.00 uur

19.00 - 20.00 uur

09.00 - 10.00 uur 

13.00 - 17.00 uur

13.00 - 17.00 uur

ACTIVITEIT

Taalsalon; Nederlandse les voor vrouwen

Turkse vrouwen middag

Spelletjes, knutselen, praten en lunchen

Samen eten (via House of Hope)                                                                        

Jokeren

Spelletjes, knutselen, praten en lunchen

Kwartjesbingo

Bewegen voor ouderen (les is 45 min. daarna tijd voor koffie/thee)

Steekje los, handwerken met elkaar

Seniorencafé (spelletjes/bingo/samen eten/thema)

Samen eten

Country dans

Spelletjesochtend

Themaochtend met lunch (3e donderdag van de maand)

Italiaanse ontmoeting

Knutselen en kaarten maken

Italiaanse ontmoeting

Wandelgroep

Onze droom Rivierenwijk schoon (1e zaterdag van de maand)

Spaanse ontmoeting

Spaanse ontmoeting

LOCATIE

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

House of Hope

Huis van de Wijk

Speeltuin Rivierenwijk

House of Hope

Speeltuin Rivierenwijk

Huis van de Wijk

Speeltuin Rivierenwijk

Speeltuin Rivierenwijk

Huis van de Wijk

Speeltuin Rivierenwijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

INFO/AANMELDEN

0570 594284

0570 594284

0570 656110

maandag voor 10 uur opgeven bij  

Joke ten Napel (06 14984966)

06 43255266

0570 656110

06 43255266

0570 611247

06 43255266

06 43255266

0570 594284

06 43255266

0570 594284

0570 594284

0570 594284

0570 594284

0570 594284

06 36191338

0570 594284

0570 594284

0570 594284

KOSTEN

€ 1,50

€ 1,-

geen

€ 3.00

€ 2,50

geen

€ 5,00 per plankje

10x € 45,- incl. koffie/thee

€ 1,50 leden,  

€ 2,00 niet leden speeltuin

€ 4,00

€ 4,00

geen

€ 0,50 voor koffie / thee

Themaochtend € 1,00 en 

lunch € 1,00

geen

€ 0,50 voor koffie / thee

geen

geen

geen

geen

geen

DAG

maandag
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag

TIJDSTIP

15.00 - 17.00 uur

14.00 - 16.00 uur

15.00 - 16.30 uur

15.00 - 16.30 uur

16.00 - 18.00 uur

18.15 - 20.30 uur

19.30 - 21.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.30 - 16.00 uur

14.30 - 16.00 uur

14.00 - 15.15 uur

14.00 - 16.00 uur

14.30 - 17.00 uur

14.30 - 16.00 uur

15.30 - 16.30 uur

19.30 - 21.00 uur

14.00 - 16.00 uur

15.00 - 16.30 uur

19.00 - 21.00 uur

19.00 - 21.00 uur

14.00 - 16.00 uur

ACTIVITEIT

Samen koken (groep 6/7/8) - Koekenbakkerij (groep 3/4/5)

Open inloop (10 t/m 13 jaar)

Meidengroep (7 tot 12 jaar) 

Kidsmiddag (vanaf 4 jaar)

Meidengroep (12+)

Huiswerkklas Colors (vanaf voortgezet onderwijs)

Open inloop (13+)

Open inloop (10 t/m 13 jaar)

Meidengroep (10 t/m 12 jaar)

Knutselatelier (4 tot 10 jaar)

Voetbal voor alle leeftijden (als het weer het toelaat)

Open inloop (10 t/m 13 jaar)

Talenthouse (periode hangt af van activiteit) 9-16 jaar

Dansgroep (10 t/m 12 jaar)

Zaalvoetbal (groep 5 t/m 8)

Open inloop (13+)

Open inloop (10 t/m 13 jaar)

Meidengroep 13+

Inloop Colors (12+)

Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)

Kinderbingo (3e zondag van de maand)

LOCATIE

Speeltuin Rivierenwijk

The Mall

Speeltuin Rivierenwijk

Huis van de Wijk

The Mall

Kindcentrum

The Mall

The Mall

The Mall

Speeltuin Rivierenwijk

Cruyffcourt

The Mall

Speeltuin Rivierenwijk

The Mall

Kindcentrum 

The Mall

The Mall

The Mall

The Mall

Speeltuin Rivierenwijk

Speeltuin Rivierenwijk

ORGANISATIE

Raster Kinderwerk/Louise

Youth for Christ Jongerenwerk/Michael

Raster Kinderwerk/Louise

Huis van de Wijk

Raster Jongerenwerk/Anouk

Raster Jongerenwerk/Mustafa en Anouk

YFC Jongerenwerk/Michael

YFC Jongerenwerk/Michael

YFC Jongerenwerk/Michael

Raster Kinderwerk/Louise + vrijwilliger 

speeltuinvereniging

Raster Kinderwerk/Cyril

YFC Jongerenwerk/Michael

Raster Kinderwerk/Louise

YFC Jongerenwerk/Daniël en Kelly

Raster Kinderwerk/Cyril

YFC Jongerenwerk/Michael

YFC Jongerenwerk/Michael

Raster Jongerenwerk/Anouk en  

YFC Jongerenwerk/Colette

Raster Jongerenwerk/Mustafa

Vrijwilligers speeltuinvereniging

Vrijwilligers speeltuinvereniging

KOSTEN

€ 10,- (blokken van 8 weken)

geen

€ 5,00 per schooljaar

€ 0,50/keer

geen

geen

geen

geen

geen

€ 1,- per keer 

(voor niet-leden speeltuin)

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

€ 1,50 per keer (voor niet-leden speeltuin)

€ 3,50/plankje (3 voor € 10,00)

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

Met dank aan Auke Pluim voor vele foto’s in deze krant. Auke is op 29 januari jl. overleden. 
We gaan hem zeer missen!

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

Wijkmanager
Carolien Harkema,
693022, 06 51556423,
c.harkema.otten@deventer.nl

Wijkwethouder 
Rob de Geest,
0570 693138

Opbouwwerker 
Sabahat Kinaci, 
06 36191338,  
s.kinaci@socialeteamsdeventer.nl

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

Sociaal team Rivierenwijk,
0570 695399, 
info@socialeteamsdeventer.nl

Jongerenwerker 
Mustafa Yavuz, 

06 43562303, 
m.yavuz@rastergroep.nl

Meidenwerker 
Colette Koffeman, 06 81670005, 

colette.koffeman@yfc.nl

Jongerenwerker 
Michael Lalenoh, 06 38307364, 

michael.lalenoh@yfc.nl

Wijkagent 
Eric Schenk, 0900 8844, 

spreekuur iedere woensdag van 
14 tot 15 uur in Huis van de Wijk

Senior toezichthouder 
Mehmet Celep, 14 0570, 

m.celep@deventer.nl

App 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 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.

Kennismaken met Sabahat
Hoi! Heel graag maak ik via deze krant kennis met jou als bewoner van Rivierenwijk. Ik 
heet Sabahat Kinaci en werk alweer sinds maart 2019 in het mooie Rivierenwijk. Wat heb 
ik tot nu toe gedaan? Ik heb zo’n 19 jaar als kinderwerker gewerkt. Daarna een paar jaar 
bij Cambio, en vervolgens heb ik nog een aantal jaren een eigen onderneming gehad als 
projectcoördinator. 

Nu ben ik dus hier aan de slag, als opbouwwerker. 
In een wijk die mij helemaal ligt. De grote diversiteit 
aan mensen en culturen, de gezelligheid in 
de zomer, mensen die altijd tijd hebben voor 
een praatje, die omkijken naar elkaar. Met de 
ligging, het Venenpark, Deltaplein met alle 
ondernemingen is het voor mij een hele fijne wijk 
om in te werken en volgens mij ook zonder meer 
een hele fijn wijk om in te wonen! 

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten, neem 
gerust contact op en anders komen we elkaar 
misschien binnenkort wel tegen. 

Mijn gegevens vind je achterop de krant. 
Tot ziens!

Wijkwethouder Rob de Geest 
stelt zich voor

Rob de Geest is sinds dit voorjaar wethouder in het Deventer college van B&W namens de 
PvdA. Vanuit die rol is hij ook wijkwethouder voor de Rivierenwijk en Borgele-Platvoet. 
De Rivierenwijk is voor de wethouder bekend terrein. “Ik woon al mijn hele leven in 
Deventer, dus ik ken deze wijk. En dankzij mijn werk voor de gemeenteraad heb ik 
ontwikkelingen zoals de herstructurering van de Rivierenwijk van dichtbij meegemaakt. Ik 
kijk er naar uit om de komende tijd vaker in de wijk te zijn en nader kennis te maken met de 
bewoners.” 
Rob de Geest woont samen met zijn vrouw Angela in de binnenstad van Deventer.


