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Beste bewoner van Rivierenwijk,

De zomervakantie zit er weer op. Hét moment om te kijken wat er zoal 
te doen is in Rivierenwijk. In deze krant staat een overzicht van activitei-
ten. U zult zien dat er voor iedere leeftijd wel iets wordt georganiseerd. 
Is er toch niet iets voor u bij, maar heeft u wel een idee wat u zou willen 
doen? Neem dan contact met mij op. Misschien is het heel snel voor 
elkaar te krijgen. Verder stellen in deze krant een aantal functionarissen 
zich aan u voor: de wijkagent, de buurtcoaches en het Voor Elkaar-team.

Bij deze krant treft u de uitnodiging aan voor de burendag op zaterdag 
18 september op verschillende locaties in de wijk. Speciale gast op de 
burendag is Berna van de Graaf. Zij gaat na meer dan 45 jaar te hebben 
gewerkt, waarvan ruim 35 jaar in de Rivierenwijk, met een welverdiend 
pensioen. Op de burendagflyer staat hoe laat en waar u Berna nog even 
de hand kunt schudden. Veel leesplezier!

Groet,
Carolien Harkema, wijkmanager

Waar:
Speeltuin Rivierenwijk

Voor de Oase (House of Hope)

Huis van de Wijk + Spuipad

Bij de Holterkolk en locatie

Grevelingenstraat

BURENDAG 

voor jong en oud!!

Grat is  toegang

Z A T E R D A G  1 8  S E P T E M B E R  

V A N  1 3  T O T  1 6  U U R

RIVIERENWIJK

WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

Op 1 september was het zover. Ze is na 45 
jaar bij Raster met pensioen gegaan. Berna 
werkte o.a. als meidenwerker, multicultu-
reel werker, opbouwwerker(wijkvernieu-
wing), in de opvoedingsondersteuning en 
de laatste jaren als ouderenwerker. Wie 
is ze? Een spontane vrouw bij wie het om 
anderen draait. Ze luistert goed en legt 
graag een link tussen mensen. Ze is er als 
je haar nodig hebt. Berna maakt geen on-
derscheid tussen bewoners, vrijwilligers, 
collega’s of beleidsmensen, ze ziet je zoals 
je bent. 

Berna: “In mijn werk draaide het altijd om 
ontmoeten, verbinden, activeren en zorgen 
dat bewoners op belangrijke momenten 
gehoord worden” Ga je mee? Ze maakt een 
rondje door de wijk…

Kevser Demiroglu (De Kern), Sarah Mendel (Rastergroep), Mirjam Zwijnenberg (MEE), Sabahat Kinaci 

(Rastergroep)

          Even voorstellen: 

het Voor Elkaar-team
  Rivierenwijk

Iedereen wil graag wonen in een wijk waar 
het fijn samen leven is. Waar je ruimte 
hebt om jezelf te kunnen zijn en waar voor 
iedereen genoeg te doen is. Waar oog en 
aandacht voor elkaar is en ondersteuning 
dichtbij, mocht dat eens nodig zijn.

Wij, de medewerkers van het Voor Elkaar-
team Rivierenwijk, willen graag samen met 
u en uw buurtgenoten hieraan werken. 
Wij zijn altijd in de buurt en gemakkelijk 
te benaderen. We ondersteunen bij het 

organiseren van nieuwe en bij het versterken 
van bestaande activiteiten. Zo willen we 
bijdragen aan sociale verbondenheid en 
leefbaarheid in de Rivierenwijk. Zodat het 
fijn samen leven is én blijft. 

Voor Elkaar Teams Deventer is een 
samenwerkingsverband van Raster, MEE, de 
Kern en Solis.

Berna: “Ik zoek de mensen in de wijk op”. 
(foto 1) “Tijdens de lockdown vaak buiten 
of op het balkon. Het is belangrijk om 
zichtbaar en aanwezig te zijn. (Foto 2) Acht 
jaar geleden waren er portiekgesprekken. 
Met bewoners van 40 flats! Onderling 
kennismaken en samen afspraken maken 
over inrichting en netjes houden van de 
portieken.” (Foto 3) Senior vrijwilliger Riet 
Klappe wilde graag al het moois in de wijk 
laten zien. “Op haar initiatief is er samen 
met bewoners en WijDeventer een groene 
wandelroute gemaakt. Wat een positieve 
reacties kregen we!” (Foto 4/5/6) Berna 
heeft altijd tijd voor een praatje! “Het is zo 
fijn om te praten met de Rivierenwijkers, 
die hier al zovele jaren wonen. Daar maak ik 
graag effe tijd voor. Door al die contacten 
kan ik mensen met elkaar verbinden en 
wordt het fijner om hier te leven.”  

Dat ging niet vanzelf. “Dankzij de protesten 
van zoveel bewoners.  Er zijn veel 
handtekeningen gezet. De tunnel is echt 
belangrijk: toegang tot de voetbalvelden, 
Douwelerkolk en je kunt met de fiets 
rechtstreeks naar het Deventer Ziekenhuis.” 
Kunstenaar Stefan Venbroek kreeg op 
voorspraak van de bewoners de opdracht 
en wist de bewoners op eigen kleurrijke en 
fantasievolle wijze vast te leggen.

Samen met Carolien Harkema en Sabahat Kinaci aan het bellenblazen. “We durven ook te 
dromen… Zonder collega’s kan ik niet.” Berna lacht. “Als team zijn we er voor elkaar en 
samen staan we voor de inwoners! Zij bieden een luisterend oor. Dat is soms ook even nodig. 
Samenwerken brengt zoveel nieuwe energie en inspiratie.”

Bij zoveel gelegenheden hebben vrijwilligers 
zich aangemeld en voelen zich betrokken. 
“Toen ik in 1976 als kinderwerker begon, 
werkte ik samen met het bestuur van 
speeltuin De Ark. Het was een mooie 
start waar ik veel geleerd heb. Dit is Toos 
Breedveld. Zij is al 15 jaar de trekker van het 
Seniorencafé en biedt ouderen een plek vol 
gezelligheid in De Ark.” 

“In 1979 werkte ik in het multifunctioneel 
centrum De Venen – school, peuterspeelzaal 
en buurthuis. Toen bleek dat dit centrum 
samen met 400 woningen moest wijken 
voor nieuwbouw, kwam er een Kopgroep 
Rivierenwijk.” Samen met de kopgroep zette 
Berna zich extra in om ervoor te zorgen dat 
er ook echt naar bewoners geluisterd werd. 
“Het draait om respect hebben voor elkaar. 
Nu hoor ik zo vaak: ‘de wijk ziet er een stuk 
mooier uit!’”
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Lieve mensen, 
Voor het vertrouwen in mij en voor het plezier dat we samen hadden. Voor de inspiratie 
en… dank collega’s dat we een beetje familie van elkaar zijn geworden. Groeten van Berna

Op 18 september is Berna er nog even bij tijdens Burendag. Kom je langs? 

Berna van de Graaf 
                verlaat onze wijk
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Wijkmanager
Carolien Harkema,
06 51556423,
c.harkema.otten@deventer.nl

Wijkwethouder 
Rob de Geest,
0570 693138

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

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

Voor Elkaar-team
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Team Toegang WMO
0570 695399, 
toegangwmo@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.

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 
DAG

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag

TIJDSTIP

09.30 - 11.30 uur
12.30 - 16.00 uur
13.00 - 15.00 uur

18.00 - 19.30 uur

19.00 - 22.00 uur
12.30 - 13.30 uur

12.30 - 16.00 uur
13.30 - 16.00 uur
19.00 - 22.00 uur
10.00 - 11.15 uur
15.00 - 18.00 uur
17.30 - 20.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 13.00 uur
10.00 - 13.00 uur 

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
09.00 - 10.30 uur

ACTIVITEIT

Taalsalon; Nederlandse les voor vrouwen
Spelletjes, knutselen, praten en lunchen
Inloopmiddag Rivierenwijk

Samen eten (via House of Hope)                                                                        

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

Spelletjes, knutselen, praten en lunchen
Kwartjesbingo
Steekje los, handwerken met elkaar
Social Dance
Seniorencafé (spelletjes/bingo/samen eten/thema)
Samen eten
Spelletjesochtend
Inloop Rivierenwijk
Themaochtend met lunch 
(4e donderdag van de maand)
Kaarten
Wandelen
Onze Droom Rivierenwijk Schoon - opruimactie, 
na afloop koffie/thee (2e zaterdag van de maand)

LOCATIE

Huis van de Wijk
House of Hope
Huis van de Wijk

Huis van de Wijk

Speeltuin Rivierenwijk
Huis van de Wijk

House of Hope
Speeltuin Rivierenwijk
Speeltuin Rivierenwijk
Speeltuin Rivierenwijk
Speeltuin Rivierenwijk
Huis van de Wijk
Huis van de Wijk
Huis van de Wijk
Huis van de Wijk

Speeltuin Rivierenwijk
Huis van de Wijk
Huis van de Wijk

INFO/AANMELDEN

0570 594284
06 14984966
Kevser: 06 22518688
Sabahat: 06 36191338
maandag voor 10 uur opgeven 
bij Joke ten Napel (06 14984966)
06 43255266
0570 611247 
seniorenactiviteiten@rastergroep.nl
06 14984966
06 43255266
06 43255266
Herman Bouman
06 43255266
0570 594284
0570 594284

Sabahat: 06 36191338,
Mirjam: 06 13003979, Sarah: 06 38037431

06 39217009 (Bianca) 
06 36191338

KOSTEN

€ 1,50
geen
geen

€ 3.00

€ 2,50
4,50 euro per keer

geen
€ 5,00 per plankje
€ 1,50 leden speeltuin; € 2,00 niet-leden
€ 4,95
€ 4,00
€ 4,00
€ 0,50 voor koffie/thee
geen
Themaochtend € 1,00 en lunch € 1,00

12 x voor € 36,-
geen kosten, na afloop koffie of thee
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
15.30 - 17.30 uur
18.00 uur
18.30 - 20.30 uur
19.30 - 21.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
16.15 uur
14.00 - 15.15 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 17.00 uur
15.30 - 16.30 uur
16.00
16.30 - 17.30 uur
18.00 uur
19.30 - 21.00 uur
15.00
15.00 - 16.30 uur
16.00 uur
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
Meidengroep Girls gang(13+)
Jongensgroep 
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)
Jongensgroep 10+
Voetbal voor alle leeftijden (als het weer het toelaat)
Open inloop (10 t/m 13 jaar)
Dansgroep (10 t/m 12 jaar)
Talenthouse (periode hangt af van activiteit) 9-16 jaar
Zaalvoetbal (10-12 jaar)
Meidengroep 12+
Zaalvoetbal meiden (12-18 jaar)
Jongensgroep
Open inloop (13+)
Open inloop (10 t/m 13 jaar)
Meidengroep 13+
Voetbal voor alle leeftijden (als het weer het toelaat)
Jongensgroep
Inloop Colors (12+)
Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)
Kinderbingo (1x per maand)

LOCATIE

Speeltuin Rivierenwijk
The Mall
Speeltuin Rivierenwijk
Huis van de Wijk
The Mall
The Mall
Kindcentrum
The Mall
The Mall
The Mall
Speeltuin Rivierenwijk
The Mall
Cruyffcourt
The Mall
The Mall
Speeltuin Rivierenwijk
Kindcentrum 
The Mall
Kindcentrum
The Mall
The Mall
The Mall
The Mall
The Mall
The Mall
The Mall
Speeltuin Rivierenwijk
Speeltuin Rivierenwijk

ORGANISATIE

Raster Kinderwerk/Louise
Youth for Christ (YFC) Jongerenwerk/Michael
Raster Kinderwerk/Louise
Huis van de Wijk
YFC Carolien
YFC Jongerenwerk/Michael
Raster Jongerenwerk/Mustafa en Nusa
YFC Jongerenwerk/Michael
YFC Jongerenwerk/Michael
YFC jongerenwerk Colette
Raster Kinderwerk/Louise
YFC Jongerenwerk/Michael
Raster Kinderwerk/Cyril
YFC Jongerenwerk/Michael
YFC Jongerenwerk/Daniël en Kelly
Raster Kinderwerk/Louise
Raster Kinderwerk/Cyril
YFC Carolien

YFC Jongerenwerk/Michael
YFC Jongerenwerk/Michael
YFC Jongerenwerk/Michael
Raster/Anouk en YFC/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
geen
€ 1,- per keer (voor niet-leden speeltuin)
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
€ 1,50 per keer (voor niet-leden speeltuin)
€ 3,50/plankje (3 voor € 10,00)

Nieuwbouw 
      Rentree in Rivierenwijk
38 eengezinswoningen Project Aan de Dijk
Eind oktober worden de eerste woningen opgeleverd. Deze hebben al op de website van 
Woonkeus Stedendriehoek gestaan. Er kan niet meer op gereageerd worden.

43 appartementen Deltaplein (achter de Lidl)
De appartementen (met 1 of 2 slaapkamers) worden begin volgend jaar opgeleverd. Naar 
verwachting komen de appartementen eind september/begin oktober op de website van 
Woonkeus Stedendriehoek. Meer informatie: www.rentreemagazine.nu/editie/deltaplein.

Voor alle activiteiten geldt: onder de voorwaarde dat de activiteit 
volgens de coronamaatregelen op dat moment ook toegestaan is.

Even voorstellen: de buurtcoaches 

De eerste buurtcoaches in Rivierenwijk zijn van start gegaan. De buurtcoach is een bewoner 
van de Rivierenwijk die het belangrijk vindt dat we een mooi en schoon Rivierenwijk hebben. 
De buurtcoach heeft goed contact met buren en maakt gemakkelijk een praatje. Daarnaast 
heeft de buurtcoach korte lijntjes met de diverse diensten in de wijk zoals Cambio, Circulus 
Berkel, wijkagent, wijkmanager en de opbouwwerker. De buurtcoach heeft bevoegdheden 
om snelle acties uit te voeren in samenwerking met anderen, b.v. bewoners helpen met 
hun afval, een overwoekerde tuin aanpakken samen met bewoners en tuin- en snoeiafval 
laten afvoeren. Voor alle acties geldt dat de buurtcoach bemiddelt, faciliteert en contacten 
inzet die nodig zijn voor een actie. Altijd in samenspraak en samenwerking met bewoners. 
Hoe meer buurtcoaches we hebben des te meer aandacht voor een mooier en schoner 
Rivierenwijk! Ben je ook geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met:
Bram Damen, bram.damen@circulus-berkel.nl, 06 14922814 of  
Sabahat Kinaci, s.kinaci@voorelkaarteamdeventer.nl, 06 36191338

Even voorstellen: de wijkagent
Ik ben Herman 
Stegeman en 
werk sinds 
september vorig 
jaar als wijkagent in 
Rivierenwijk. Voordat 
ik in Rivierenwijk 
aan de slag ging, 
ben ik bijna 14 jaar 

wijkagent van het centrum geweest. Ik ben 
in 1997 bij de politie in Twente begonnen 
en na 3 jaar in Deventer aan de slag gegaan 
in de surveillancedienst met horeca als 
neventaak. Ik heb in die tijd Rivierenwijk al 
leren kennen.

In 2007 kreeg ik de kans om wijkagent te 
worden. Dat was de beste beslissing die 
ik bij de politie genomen heb. Wijkagent 
zijn is een mooie baan waarin je echt het 
verschil kunt maken voor de wijkbewoners. 

En natuurlijk blijf ik ook ‘gewoon’ een 
politieman met alles wat daarbij hoort. Net 
zoals mijn voorganger, Erik Schenk, ben ik zo 
veel mogelijk op de fiets in de wijk aanwezig. 
Een mooie manier om met de wijkbewoners 
in contact te komen.

Verder over mijzelf: ik ben 54 jaar, getrouwd 
en heb 2 dochters die inmiddels niet meer 
thuis wonen. In mijn vrije tijd mag ik graag 
hardlopen, karpervissen en zo af en toe naar 
een concert of festival gaan.

Mijn vaste wijkdag is de woensdag. Dan heb 
ik van 14 tot 15 uur spreekuur in het Huis 
van de Wijk. Wil je wat vragen, weten of zo 
maar een praatje maken, loop gewoon eens 
binnen! Als je me ziet fietsen, kunnen we 
natuurlijk ook een praatje maken. Tot ziens 
in de Rivierenwijk!

V.l.n.r. Bram, Marthe, Frank, Sabahat, Rebecca en Arzu. Alexandra ontbreekt op de foto.

Coördinerend jongerenwerker
Carolien van Maanen, 06 10122934,

carolien.vanmaanen@yfc.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 
Herman Stegeman, 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


