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Patrick en Martin ondersteunen jongerenwerk met de rap/dj-workshops

• Colofon

Jongerenwerk heeft Moonlight nodig
Joram Westerink is jongerenwerker bij Moonlight. Samen met de jongeren
werkt hij aan hun talentontwikkeling en het vergroten van hun competenties:
bij Moonlight, maar bijvoorbeeld ook op Het Stormink.

Een mooi voorbeeld zijn de rapwedstrijden
die in alle wijken zijn gehouden. De finalisten
gaan in een overvol Burgerweeshuis de strijd

met elkaar aan. ‘Een van mijn finalisten, Mike
Gat$$, heeft daar gewonnen’, vertelt Joram
met gepaste trots. ‘Hij gaat nu door in de

‘Colmschate helpt elkaar’ groeit
Het project bestaat nog geen jaar, maar ‘Colmschate helpt elkaar’ groeit.
Inmiddels zijn er al zo’n 25 vrijwilligers die iets voor buurtbewoners willen
betekenen. Dat mag toch een mooi resultaat genoemd worden voor het initiatief
dat hulpvragen van bewoners in de wijk wil koppelen aan vrijwilligers.

muziek!’ Ook de scholen in de wijk hebben
zijn aandacht:
Hij is al in de groepen 8 van de basisscholen geweest om met de leerlingen
graffitikunstwerken te maken. Begin april
gaat hij naar het Stormink om leerlingen te
verleiden naar Moonlight te komen om mee
te doen met workshops. ‘Op de school gaan

jongeren in de pauze presentaties geven,
rappen, dj-draaien, breakdancen en tekenen.
Daarna kunnen de jongeren in Moonlight
komen kijken of ze zich willen aanmelden.
Zo verlagen we de drempel voor relatief
jonge kinderen om bij ons te komen.’

Betty Verkuil koppelt - als coördinator
van het project Colmschate helpt elkaar –
vrijwilligers en mensen met een hulpvraag
aan elkaar. ‘Ik ga bij iedereen die een vraag
heeft op bezoek’, legt Betty uit. ‘Dan kan ik
de situatie inschatten en kijken of we een
vrijwilliger hebben die past bij degene die
hulp nodig heeft.’

regelmatig het plaatselijke krantje voor. Ze kan
niet meer goed zien en dus niet meer lezen.
Natuurlijk zijn er luisterboeken, maar het is
toch fijn als je ook even met iemand kan praten
en een kopje koffie drinken.’

Professionele hulp
Soms lukt het ook simpelweg niet om een
match te maken. ‘Ik kom ook situaties tegen
waar veel meer aan de hand is dan mensen in
eerste instantie zeggen. Dan is professionele
hulp nodig. Dat zeg ik dan ook, ik vind dat
je daar eerlijk in moet zijn,’ aldus Betty. Als
Betty een dergelijke situatie aantreft neemt ze
contact op met Carla Hobert, die deel uitmaakt
van het Sociaal Team. ‘Zij neemt het dan van
me over en zorgt dat er iemand langs gaat.’

Praktische hulp en gezelligheid
De hulp die geboden wordt is praktisch van
aard. De hond uitlaten, een kind van school
halen, een boodschapje doen of de helpende
hand bieden in de tuin. Dingen die mensen
vrij makkelijk voor elkaar kunnen doen als het
nodig is. Vaak vinden de mensen die om hulp
vragen het ook fijn dat er iemand even langs
komt. ‘Bij een mevrouw leest een vrijwilliger
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Vrijwilligers
De vrijwilligers die betrokken zijn bij
‘Colmschate helpt elkaar’ ontmoeten elkaar
elke maand een keer in de Fontein, tijdens een
gezellige avond. Ze drinken samen koffie en
praten ondertussen lekker bij. ‘Dat is belangrijk’,
vindt Betty. ‘Het is een stukje waardering voor
wat ze doen. Zo blijft het ook leuk.’

Bekendheid
Betty wil graag nog meer bekendheid voor
het project. ‘De drempel om te vragen of
iemand iets voor je wil doen is hoog’, verzucht
Betty. ‘Die wil ik graag verlagen. Daarvoor
moet er wel meer bekendheid komen. Ik hoop
dan ook dat we binnenkort weer op de markt
kunnen gaan flyeren om zo het project onder
de aandacht te brengen!’

Meer weten?
Wilt u meer weten, vrijwilliger worden of heeft
u een hulpvraag? Neem dan contact op met
‘Colmschate helpt elkaar’. Tel: 06 15 23 20 08,
E-mail: info@colmschatehelptelkaar.nl

Nieuwe wijkmanager voor
Colmschate Zuid

Fontein moet verbindingscentrum worden
De gemeente wil – vanuit het programma Samen Ruimte Geven – bewoners
meer zeggenschap en invloed geven op hun eigen leefomgeving. Daarbij hoort
ook het beheren van bijvoorbeeld een buurtvoorziening als De Fontein. De gemeente moet een flinke bezuinigingsslag maken en het zou zomaar kunnen dat
De Fontein geen bestaansrecht meer heeft tenzij bewoners het openhouden van
het centrum op zich nemen.
Wilfred en Christina Lintsen zijn bewoners
in Colmschate Zuid. Samen met een aantal
andere buurtbewoners kijken ze of het haalbaar is de Fontein open te houden met inzet
van vrijwilligers en actieve organisaties. Ieder
van de bewoners brengt zijn of haar eigen
kennis en expertise in.

Versterken
‘Het moet een verbindingscentrum worden;
een centrum waarin alle partijen in de wijk
samenwerken en elkaar versterken’, legt
Wilfred uit. ‘Er zijn meer centra in de
wijk, De Kuip, de Titus Brandsmakerk, de
Ichtuskerk en voetbalvereniging Helios. Het
is niet de bedoeling om dingen dubbel te
gaan doen. Als een van de andere centra een
activiteit al jaren in huis heeft, moet je daar
niet aan willen tornen.’

Onderzoek
De groep bewoners wil in elk geval een
gedegen onderzoek (laten) doen in de wijk
naar de behoeften van de bewoners en
organisaties. Want als het centrum er komt,
moet het wel gedragen worden door de wijk.
‘We hebben inmiddels contacten met Saxion

Sinds 1 januari is de indeling van de wijken in Deventer een klein
beetje aangepast. Dat, het combineren van de functies wijkmanager en
wijkenbeheerder en het vertrek van (tijdelijk) wijkmanager Johannes Vermeulen
heeft geleid tot een paar veranderingen in de bezetting van het team van
wijkmanagers. In Colmschate is Esther Lagendijk (opnieuw) wijkmanager van
Colmschate Noord en De Vijfhoek. Robert Saris is de nieuwe wijkmanager van
Colmschate Zuid. Hij stelt zich graag even aan u voor!

en kijken of studenten een onderzoek voor
ons kunnen uitvoeren. Als we de wensen en
behoeften van de wijk goed in kaart hebben,
kunnen we kijken welke partijen en vrijwilligers een aantal taken van de Fontein kan
overnemen. Wat ons betreft willen we daarbij zeker ook kijken of jongeren met een
beperking daarin een bijdrage kunnen
leveren’, aldus Wilfred.

Bijdrage gemeente
De bewoners verwachten wel dat ook de
gemeente een (financiële) bijdrage levert.
Wilfred: ‘De gemeente heeft er een fors
aantal taken bijgekregen rondom zorg,
ouderen en jeugd. Daar krijgen ze ook
geld voor. Dat is wel minder dan er eerst
landelijk werd uitgegeven, maar het is wel
geld dat de gemeente aan die transities moet
besteden. Als de gemeente helder heeft
wat ze wil bereiken aan maatschappelijke
effecten, zal ze ook moeten kijken wat
daarvoor nodig is. Praat je bijvoorbeeld over
competentieontwikkeling bij mensen in het
kader van de Participatie-wet, dan moet je
verbindingen leggen met andere organisaties
en een plek hebben waar je dat kan doen. De

Een van de vele activiteiten in de Fontein: de expositie van schilderijen van Ban Deurloo, bewoner
van Colmschate Zuid. De expositie is tot mei en wordt eventueel verlengd tot de zomervakantie.
gemeente heeft er belang bij dat een locatie
als de Fontein open blijft!’

De groep gaat een businessplan schrijven en
streeft ernaar begin april een tussendocument
klaar te hebben. Dan is er namelijk een
hoorzitting van de gemeenteraad waar ze
kunnen inspreken. Eind april debatteren
raadsleden over ingediende voorstellen.
Wilfred gaat ervan uit dat de gemeente

zich realiseert dat de Fontein een goede
voorziening is in Colmschate Zuid. ‘In
juli vindt de besluitvorming plaats in
de gemeenteraad. De Fontein boekt op
dit moment goede resultaten en kan dat
ook aantonen. Doordat jongerencentrum
Moonlight er zit, is bijvoorbeeld de overlast
van jongeren beduidend minder geworden
in de wijk. Wil je bewoners activeren en
enthousiast maken, dan hebben ze een plek
nodig om op terug te kunnen vallen!’

is er gras gezaaid. ‘Eind maart, begin april
moet er een mooi grasveld zijn gegroeid’,
vertelt Mike. ‘Met een hek om het veld heen,
is het veilig voor de kleintjes, want er zijn
heel veel kinderen in de leeftijd van nul tot
vijf jaar. Ook nog wel wat oudere kinderen
trouwens. We hebben nog wat geld over, dus
we kunnen nog een paar speelaanleidingen
aanschaffen. We willen samen met de
kinderen gaan kijken wat dat moet worden.’

Mike kijkt met een goed gevoel terug op
het proces. ‘Er zijn wel veel regeltjes waar
je je aan moet houden en het balletje wordt
natuurlijk mooi naar jezelf teruggekaatst.
Maar de samenwerking met Esther
(Lagendijk, toen nog wijkmanager in
Colmschate Zuid; red.) is prima verlopen,
ze heeft ons heel goed geholpen met
leuke ideeën en met de contacten naar de
gemeente.’

Goede resultaten

Speelplek Korenbloem
Zo’n tien tot vijftien jaar geleden was er een leuke speelplek voor de deur van het
huis waar Mike Rabelink nu woont. Maar als de kinderen (te) groot worden, worden
de speeltoestellen weggehaald en blijft er een kaal veld over. Toen Mike twee jaar
geleden een zoontje kreeg, heeft hij de wijkmanager gemaild met het verzoek om er
opnieuw een leuke speelplek van te maken. En dan.. mag hij aan het werk!
Ik dacht: “Ik krijg een mailtje terug dat het
wordt geregeld en dan komen er nieuwe
toestellen”, herinnert initiatiefnemer Mike
zich. ‘Maar zo werkt het dus niet. Ik moest
een plan indienen, dat presenteren en een
groepje mensen vinden die met me mee
wilden werken!’

Taakgroep
Die mensen vindt hij en zo ontstaat
de Taakgroep Speelplek Korenbloem.
Langzamerhand krijgen de plannen steeds
meer vorm. Speeltoestellen komen er niet;
dat is het beleid van de gemeente. Maar de
plek kan wel geschikt gemaakt worden om
er fijn en veilig te kunnen spelen. ‘We zijn
gaan kijken wie wat kon doen voor ons en

wat dat ging kosten. We hebben ons plan
in het wijkteam gepresenteerd en subsidie
gekregen.’

Veel buurtbewoners helpen mee
Eind 2014 is het geld beschikbaar en kan de
taakgroep echt aan het werk. Met een flyer
roepen ze buurtbewoners op om te komen
helpen. Het Groenbedrijf doet het echt zware
werk en op een zaterdag in januari (de enige
zaterdag met een flink pak sneeuw!) komen
twee medewerkers van Het Groenbedrijf
helpen met snoeien. Een grote groep
buurtbewoners helpt mee.

Mooie, veilige speelplek
Na het snoeien is het terrein geëgaliseerd en

Hij is zes jaar wijkenbeheerder geweest in
Zandweerd, Voorstad, Keizerslanden en
Borgele-Platvoet. In die functie heeft Robert
Saris veel contacten met bewoners in de
wijken, maar wel vooral op het gebied van
de Openbare Ruimte. ‘Dat is een mooie brug
naar mijn nieuwe functie’, vindt Robert. ‘Als
wijkmanager verbind en versterk ik partijen
op een breder gebied, vooral ook op sociaal
vlak. Contacten leggen met bewoners ben
ik gewend en vind ik leuk om te doen. Dit
is voor mij een geweldige uitdaging en
Colmschate Zuid is een mooie wijk om te
mogen werken!’

merkt toch dat bewoners behoefte hebben om
andere mensen te ontmoeten.
Ook de vrijwilligersinitiatieven als ‘Zuid aan
zet’ en ‘Colmschate helpt elkaar’ brengen veel
mensen in beweging.’

Om je eigen buurt schoon en opgeruimd te houden hoef je niet te wachten tot
iemand dat voor je komt doen. Met andere woorden: je hoeft niet te wachten tot
er professionele schoonmakers komen om de straat schoon te maken.

Ontmoetingen
Vanaf half januari is hij actief in de wijk.
Robert: ‘Ik heb al veel mensen ontmoet.
De schooldirecteuren, het bestuur van de
Kuip, vrijwilligers van De Fontein, SV
Helios en leden van taakgroepen. Ook met
de wijkteamleden heb ik inmiddels contact
gehad: het is een leuke, enthousiaste groep. Ik
verheug me erg op de samenwerking met het
team. Ik hoop dat er nog wat mensen bijkomen,
het liefst heb ik een wijkteamlid in elke buurt.
Dan weet je goed wat er speelt in de wijk!’

Veel activiteiten
Robert heeft tijdens zijn ontdekkingstochten
in de wijk ontdekt dat er al veel gebeurt in
de wijk. ‘Kijk eens wat er allemaal wordt
georganiseerd in de Kuip en in de Fontein.
Maar ook in de beide kerken (De Ichtuskerk
en de Titus Brandsma) en bij SV Helios is
genoeg te doen voor de bewoners. Dit mag
nog wel zichtbaarder worden gemaakt. Je

Opruimactie organiseren in de buurt? Neem
contact op met de Deventer Schoon Familie!

Zelf aan de slag
Met de komst van het Sociaal Team en
de vernieuwing van de Wijkaanpak naar
WijDeventer verandert er wel het een en
ander. ‘Nu de zorg van het rijk naar de
gemeenten is overgeheveld, is het voor
veel mensen nog even zoeken hoe het
allemaal moet gaan. Feit is dat mensen
vaak voor elkaar klaar staan,’ concludeert
Robert. ‘Colmschate helpt elkaar is hier een
mooi voorbeeld van. Belangrijk is dat er
korte lijnen zijn tussen het Sociaal Team,
WijDeventer, organisaties, vrijwilligers
en bewoners. Alle partijen moeten elkaar
makkelijk weten te vinden in de wijk zodat
niemand tussen wal en schip zal vallen.
Wat blijft is de basis van WijDeventer: wil
je iets bereiken in je eigen buurt, dan wil
WijDeventer ondersteunen, maar je moet er
echt zelf mee aan de slag!’

Een schone straat in een schone buurt is fijn om in te wonen. Een schone buurt laat zien dat
je ook wat voor de andere mensen die in die buurt wonen wilt betekenen. Een schone straat
en buurt zorgt er voor dat je je prettig en veilig voelt. Samen in je buurt werken aan de
leefbaarheid verstevigt de saamhorigheid tussen bewoners. Wilt u een actie organiseren om
zwerfafval en/of onkruid in de buurt op te ruimen, of aandacht vragen voor de overlast van
bijvoorbeeld hondenpoep?
Neem dan contact op met de Deventer Schoon Familie. Telefoon: 0570 62 22 10,
e-mail: deventerschoonfamilie@cambio.nl

Grote Ratelaar

Kinderactiviteiten in Colmschate Zuid

Er zijn lange tijd geen activiteiten voor jonge kinderen meer georganiseerd in
Colmschate Zuid. Maar inmiddels is een groep van een aantal vrijwilligers met
ondersteuning van kinderwerker Sophie Leffers druk bezig om een nieuwe start te
maken.
Andrea Jansen is een van de vrijwilligers die
de kinderactiviteiten gaat organiseren. ‘Er is
op dit moment heel weinig te doen voor jonge
kinderen. Mijn eigen kinderen zijn al 24 en
19, maar zij hebben altijd wel mee kunnen
doen aan leuke activiteiten in de buurt. Dat
gun ik de kinderen nu ook. Dus heb ik me
aangemeld om er mee te beginnen!’

Disco en kookworkshops
Op dit moment volgt een aantal vrijwilligers
een cursus EHBO voor kinderen. Verplichte
kost voor het begeleiden van grote groepen
kinderen. Er zijn plannen voor een disco,
kookworkshops (ook voor de hele kleintjes)
en knutselactiviteiten. Als dat goed draait,
heeft de groep wel de ambitie om nog
meer te organiseren. ‘Een leuke dag met
zomeractiviteiten bijvoorbeeld’, legt Andrea
uit. ‘En dan willen we ook kijken of we
misschien iets kunnen combineren met de
jongeren uit de wijk.’

Locatie
De groep heeft subsidie gevraagd en
gekregen van WijDeventer. Maar het is nog
niet duidelijk of er ook een goede locatie is,
nu het voortbestaan van de Fontein onzeker
is geworden door de bezuinigingen. Andrea:
‘Er zijn mensen bezig om de Fontein open te
houden. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als
dat lukt, want dat is een geschikte locatie om
te kunnen gebruiken.’

Vrijwilligers
Voorlopig wordt de groep ondersteund
door Raster kinderwerker Sophie Leffers.
Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de
activiteiten helemaal door de vrijwilligers
worden georganiseerd en verzorgd.
Daarom zijn meer vrijwilligers van harte
welkom!
Belangstelling? Stuur dan een mailtje naar:
kinderactiviteiten.c.z@gmail.com

Het onderhoudsproject Grote Ratelaar gaat van start! Het project bestaat
uit het verkeersveiliger maken van de Grote Ratelaar en het plegen van
onderhoud aan de bomen en de straatverlichting.
Zie www.deventer.nl/GroteRatelaar voor meer informatie.

Leerlingen Stormink bij presentatie Moonlight

Jongerenwerk heeft Moonlight nodig (vervolg)
Restaurant

Moonlight

onzeker, nu niet duidelijk is wat er met de
Fontein gaat gebeuren. ‘Wij bereiken zeker
tachtig jongeren in de week’, vertelt Joram.
‘Gewone jongeren, maar ook jongeren die het
nodig hebben. We doen aan talentontwikkeling
en vergroten competenties. Als er geen plek
is, komen de jongeren niet. Er is nu heel
weinig overlast in de wijk, daar leveren wij –
samen met het Jeugdnetwerk en inzet van de
bewoners – beslist een bijdrage aan. Ik hoop
echt dat Moonlight blijft.
Zonder plek kan ik gewoon niks!’

Joram en de jongeren hebben Moonlight als
uitvalsbasis. De toekomst van Moonlight is

Facebook: facebook.com/talenthousemoonlight

Maar er is ook oog voor andere mensen
in de samenleving. Joram: ‘We geven
bijvoorbeeld ook kookworkshops. En een
keer in de maand koken de jongeren voor
ouderen in de wijk; ze verzorgen dan een
complete restaurantmiddag. Ik wil jongeren
ervan bewust maken dat ze onderdeel
uitmaken van de wijk, van de samenleving
en dat je rekening moet houden met elkaar.’

GEZOCHT: NIEUWE WIJKTEAMLEDEN
Het Wijkteam van Colmschate Zuid is op zoek naar mensen die wijkteamlid
willen worden. Het leefbaar maken en houden van de wijk is een boeiende,
uitdagende en leuke vrijwilligersklus.
Belangstelling? Neem contact op met wijkmanager Robert Saris.
Contactgegevens staan achterop deze krant.

‘Als er professionele hulp nodig is dan komt die er!’

Sociaal Team Colmschate Zuid

Sociale teams:
maatwerk voor bewoners

Sinds 1 januari heeft Deventer negen sociale teams. Teams die bestaan
uit professionals die vóór 2015 allemaal voor verschillende organisaties
werkten. Nu heeft elke buurt in Deventer zijn eigen aanspreekpunt: een
herkenbaar gezicht in uw straat.
Nicole Teuwsen is een van de teamleiders
sociale teams en het is onder meer haar taak
om de teams te begeleiden in hun nieuwe
manier van werken. ‘In de teams zit altijd
een opbouwwerker van Raster, een medewerker van MEE, een ouderenadviseur en
een maatschappelijk werker van De Kern.
Wisselend aangevuld met een buurtcoach,
een medewerker van de gemeente en een
wijkverpleegkundige. Elke buurt heeft zijn
‘eigen’ medewerker. Die leren de mensen in
de buurt snel kennen en omgekeerd de mensen de medewerker ook.’

een uitdaging ’, aldus Nicole. ‘Met de inzet
van de sociale teams in de buurten zijn we
dichtbij mensen en zoeken we samen naar
logische oplossingen zodat de bewoner zo
normaal mogelijk kan leven. We kunnen gemakkelijk even langs gaan bij iemand om te
zien hoe het gaat. Dat betekent dat we veel
flexibeler hulp kunnen inzetten. Dat is goedkoper, maar het is vooral goed voor mensen
zelf, want er wordt veel meer maatwerk
geboden. Als er professionele hulp nodig is
dan komt die er!’

Verantwoordelijkheid

De sociale teams en WijDeventer zijn nauw
met elkaar verbonden. Nicole: ‘Mensen kunnen ook bij het sociaal team terecht voor
ideeën om de leefbaarheid in de buurt te
vergroten. Ook hierbij hebben mensen vaak
wel wat ondersteuning nodig. Die bieden we
dan samen met WijDeventer. Kijk bijvoorbeeld in Voorstad waar mensen die te maken
hebben gehad met schuldhulpverlening
andere bewoners helpen met tips over hoe je
kunt voorkomen dat je in financiële problemen raakt. Of het Vervoersmaatjesproject in
Borgele/Platvoet waar mensen af en toe een
medebewoner met de auto ergens heen brengen. Die ideeën kunnen bij het sociaal team
binnenkomen en samen met WijDeventer
kunnen bewoners er een gemeenschappelijke
dienst van maken. Die samenwerking is zó
waardevol, daar ben ik heel blij mee!’

Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten
bewoners meer zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Nicole is ervan overtuigd dat
dat – met inzet van de sociale teams – goed
haalbaar is. ‘Er zijn al veel informele groepen in Deventer die iets kunnen en willen
betekenen voor een ander. Wij willen die
groepen daarbij graag ondersteunen. Maar
lang niet alles hoeft altijd met professionele
hulp geregeld te worden. We zien nu al vaker dat het een mix wordt van professionele
ondersteuning, getrainde vrijwilligers én
van bewoners zelf.’

Kracht benutten
‘De medewerkers van de sociale teams kijken
niet alleen naar problemen van mensen maar
ook naar wat mensen wél kunnen: dat is

WijDeventer

Het Sociaal Team Colmschate Zuid (v.l.n.r.): Sadija Beganovic, Heidi Meulenbeek, Carla
Hobert, Ineke Schoenmaker en Lee Pieket (foto: Janny Druijff)

Het Sociaal Team helpt
U kunt bij het Sociaal Team terecht als u door ziekte problemen heeft met het huishouden,
wanneer u zich eenzaam voelt, geldproblemen heeft, of vragen heeft over werk of de
opvoeding van uw kinderen. Of wilt u juist als vrijwilliger iets voor anderen doen? De
medewerkers van het Sociaal Team zijn dagelijks te vinden in activiteitencentrum De
Fontein, Fonteinkruid 61. U bent er van harte welkom, zij gaan graag met u in gesprek.
U kunt ook mailen naar: colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl
Het Sociaal Team is ook telefonisch 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)

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 bij 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.

colmschate-zuid

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.

Colofon
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Wijkmanager Robert Saris, 695177,
0653773644, ra.saris@deventer.nl

Lid sociaal team en opbouwwerker

Wijkwethouder

Carla Hobert, 651561,
0612935709, c.hobert@rastergroep.nl

Liesbeth Grijsen, 693219

Jongerenwerker Melvin Dijkema,

Kinderwerker Sophie Leffers,

Senior toezichthouder Ernst van Zuiden,

0642635108, m.dijkema@rastergroep.nl

0620285645, s.leffers@rastergroep.nl

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

Tekst Monica Sluiseman
Foto’s Monica Sluiseman en archief

WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 2.785

Kijk voor meer informatie over
WijDeventer op: www.wijdeventer.nl.
Onder ‘taakgroepen’ kunt u zien welke
bewonersgroepen actief zijn in uw buurt.

Wijkagenten
Natuurlijk zijn in Colmschate Zuid 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.

colmschate-zuid

