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De gemeenteraad
zegt: aan de slag!

Masohi

worden. Samen met Woonbedrijf ieder1,
Eigen Bouw en PHI/Hegeman kunnen we

Etty Hillesum Lyceum
- de Boerhaave

Benieuwd
naar de plannnen?

komende jaren aan de slag!

Opknapbeurt
straten en groen
De Prinses Marijkestraat en


Waar ziet en leest u meer over de
plannen?
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de Prins Bernhardstraat zijn al
helemaal oké, in 2021 krijgen de
Prins Hendrikstraat, de Prinses

Woningen klaarmaken voor de toekomst, nieuwe
woningen in de wijk, een opknapbeurt voor straten, stoepen,

Beatrixstraat en de Waldeck

pleintjes en plantsoenen, een plan voor aardgasvrij wonen

Pyrmondstraat een opknapbeurt.

en meer aandacht voor fijn wonen, leven en werken. Zo

Er komt nieuwe bestrating, nieuwe

wordt het Oranjekwartier weer helemaal oké!

verlichting, deels nieuwe riolering en
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Legenda
Nieuw groen

Tussen nu en maart
2021 plant
Het Groenbedrijf nieuwe
planten
en struiken op deze
plekken.
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Etty Hillesum Lyceum
- de Boerhaave

Groen- en speelplek
achter
Prinses Beatrixstraat

Een plek die samen
met bewoners
is ontworpen.

B
 ekijk de posters

het groen wordt goed bijgewerkt.

Op verschillende plekken in het
Oranjekwartier hangen deze posters!
Daarop is te zien wat er waar en
wanneer in de wijk gaat gebeuren.

In oktober 2020 nam Robert Boomkamp met een
aantal collega’s vast een kijkje om het werk goed
voor te bereiden. “Als de aannemer klaar is met het
opknappen van de woningen in deze straten, gaan

B
 ekijk de filmpjes op de
Facebookpagina van het
Oranjekwartier!

wij voor of net na de zomervakantie beginnen”,
vertelt hij. “Hopelijk kunnen we in de eerste helft van
2021 weer een inloopbijeenkomst organiseren voor

Volg deze pagina en blijf bij over
het laatste nieuws: facebook.com/
oranjekwartierdeventer

bewoners! Dan vertellen we graag wat we wanneer
precies gaan doen en laten we zien hoe de straten

Uitvoering : begin 2021

Onderhoud

Koninklijke driehoek

Groot onderhoud aan
riolering, straten en
het groen.

(Voormalige schoolloca
tie/
moestuinen Beatrixstra
at/
Julianastraat/ Wilhelmina
straat)
Nieuwbouw van ong.
60 koopwonin

Informatiebijeenkoms
t voor
bewoners: eerste kwartaal
2021
Uitvoering : tweede
helft 2021

Is er iets kapot in de
buurt of is er
vervuiling op straat?

Doe een melding op
deventer.nl/slimmelde
n
of bel 14 0570
gen

Bewoners informeren
: 2021
Start bouw: 2022

Meer informatie

oranjekwar tierdevente
r.nl
en facebook.com/
oranjekwar tierdevente
r

Renovatie van
woningen in
Koningin Julianastr
aat,
Prinses Beatrixstraat
en Prins Hendrikstraat

Woonbedrijf ieder1
gaat woningen
aan de Prinses Marijkestra
at en
Koningin Julianastra
at opknappen

Begin 2021 zijn de
werkzaamheden gereed.

Gesprekken met bewoners:
begin 2021
Uitvoering werkzaam
heden: 2022

Woningen ieder1

.

eruit komen te zien.”

C
 heck de website

K
 omende winter krijgt het groen
op verschillende plekken in het
Oranjekwartier een onderhoudsbeurt.

Alle plannen en nieuws over
het Oranjekwartier staan op
oranjekwartierdeventer.nl.

Daar waar groen soms helemaal verwilderd is,

2

wordt het weer netjes gemaakt.

Leuks voor kinderen!
We vergeten de jongste bewoners van het
Oranjekwartier natuurlijk niet! Zij kunnen de

komende weken een spannend pakketje verwachten en
meedenken over hoe we de buurt mooier kunnen maken.
Houd ons in de gaten voor meer informatie!

Voordat de gemeenteraad vergaderde over de
plannen voor het Oranjekwartier en het geld
daarvoor, kwam een groep raadsleden zelf
kijken in de wijk.
Zo konden zij met eigen ogen zien wat ervoor nodig is om
het Oranjekwartier weer helemaal oké te maken.

rotonde

Aan de rand van het Oranjekwartier
is de toegangsrotonde mooi
opgeknapt
Ook het park in Keizerslanden (dat grenst aan
de Radboudlaan en Karel de Grotelaan) wordt
verbeterd. Er komen extra wandelpaden en
het groen wordt opgeknapt. Ook komt er een
hondenspeeltuin met omheining.

park

Op de
koffie bij

Renate

Eén keer per week is
woonconsulent Nathalie van
’t Veld van Eigen Bouw in het
Oranjekwartier te vinden. Dit
keer gaat ze op de koffie bij
huurster Renate Emekli, die
met man en kind aan de Prins
Hendrikstraat woont.
Nu de buitenkant van hun

was altijd koud en vochtig in

waardoor Renate en haar

bewoners bij mij terecht. Ik

keuken zit er op kosten van

woning is opgeknapt, willen

huis. Dat is nu totaal anders.

gezin zich rotschrokken.

let ook op of mensen hun

Eigen Bouw niet in. Nu is het

Renate en haar man ook de

“Ook kun je de nieuwe

“Daar heb ik even over

woning en tuin onderhouden.

plan om wat meer kastjes op

binnenkant aanpakken en

kiepramen boven veilig open

geklaagd. Verder ging het

Zo zorgen wij er samen met

te hangen en de wanden te

Nathalie geeft advies.

laten staan als je weggaat”,

allemaal prima.”

de bewoners voor dat de wijk

schilderen, vertelt Renate.

“Ik ben súperblij”, zegt

vertelt Renate. “En het is veel

er netjes uitziet.”

“We maken het grijs, dan

Renate. “Vooral de nieuwe

minder gehorig geworden.”

Nathalie is natuurlijk

hebben we alles in een

blij te horen dat Renate

Persoonlijk advies

stijl. We hebben verder

zo tevreden is over de

Ook als iemand iets wil

geschilderd, nieuw behang

een koopwoning, maar

Opknappen ging
prima

opknapbeurt. “Ik ben er

veranderen in huis, kan

en een nieuwe vloer. Nu is

nu hebben we gezegd: we

Het opknappen ging goed.

voor bewoners voor alle

Nathalie even komen kijken.

het wachten nog op nieuwe

knappen dit huis op en

Eén keer begonnen de

dagelijkse zaken”, vertelt ze.

“Als het even kan, werken

meubels.”

blijven hier wonen.”

bouwvakkers zonder dat

“Is er overlast in de buurt? Of

we natuurlijk mee.” Helaas

De kozijnen zijn niet alleen

vooraf te vertellen al om

heeft iemand moeite om de

moet Nathalie Renate

mooi, maar ook fijn. Want het

7.30 op het dak te werken,

huur te betalen? Dan kunnen

teleurstellen: een nieuwe

kozijnen zijn erg mooi. Wij
wilden eigenlijk zoeken naar

Opknappen
woningen

op schema

“Al met al loopt het goed met het opknappen van de
woningen”, vertelt Koen Stevelink van Eigen Bouw.
“We lopen op schema. Het meeste werk ging volgens
planning, maar soms moesten we schuiven. Dat

E
 igen Bouw
heeft leefregels
gemaakt voor
bewoners, zodat
de opgeknapte
woningen netjes
blijven.

Weer helemaal
van nu én een stuk
energiezuiniger
Eigen Bouw en aannemer Lenferink zijn na de zomer
vakantie begonnen met het opknappen van 54
woningen aan de Prinses Beatrixstraat, Koningin
Julianastraat en Prins Hendrikstraat. Het werk is begin

leverde natuurlijk wel eens irritatie op. Snap ik ook, als

2021 klaar. Dan zijn de woningen aan de buitenkant

je vrij had genomen omdat ze in jouw huis aan het werk

weer helemaal van nu én een stuk energiezuiniger.

zouden gaan. Een compliment voor de bewoners: die
hadden veel begrip en geduld. Gelukkig kon de aannemer
op veilige afstand van bewoners werken.”

Wat is/wordt er gedaan?
Extra isolatie tegen de gevels voor en achter
deuren en glas

En hoe zit het met de overlast? “Zonder overlast gaat het helaas niet. Als een zachtboardplafond

in de keuken en woonkamer

vervangen moet worden, levert dat gewoon troep op. Dat is niet anders. Wat helpt is dat zij er een

aanwezig is

gipsplaatplafonds

vervanging mechanische ventilatie als die

hebben woningen een slechte vloer, dan wordt gekeken of

mooier huis voor terug krijgen. De energierekening gaat flink omlaag door de nieuwe kozijnen met

die gerepareerd kan worden

dubbel glas en de isolatie. En dat zonder huurverhoging.”

van de voortuin naar de achtertuin
schutting

nieuwe kozijnen, ramen,

isolatie daken en vloeren (zo nodig)

bij 24 van de 54 woningen gaat de schuur
alle woningen krijgen achter een

nieuwe houten hekjes met een poort in de voortuin

het

Niet alleen knapt ieders woning op, dat geldt ook voor de totale wijk. “Doordat we bij drie blokken de

regenwater gaat nu naar wadi’s waar het kan wegzakken in de bodem – dit

bergingen hebben verplaatst, zijn die straten veel opener geworden. Bewoners zijn ook bezig zie ik

voorkomt in de toekomst overstromingen als er veel regen valt

wel! Zij krijgen 475 euro onkostenvergoeding. Daar kunnen zij bijvoorbeeld kleine reparaties mee laten
uitvoeren, nieuwe raambekleding van kopen of hun tuin weer mooi maken.”

San Haarmode
tijd en kwaliteit

Verbind de cijfers met elkaar en je maakt je eigen tekening!

en
Tekenr!
maa

voor iedere klant

Veilig naar de kapper in deze
coronatijd? Dat kan zeker bij San
Haarmode aan het Piekfijnplein.
San en Güler verwelkomen hier
hun klanten al 28 jaar. Die komen
uit het Oranjekwartier, maar ook
uit de regio.

PATATJE
MET...
Een verborgen pareltje in het Oranjekwartier: dat was de
speelplek achter de Prins Hendrikstraat. Omdat de woningen hier
zijn opgeknapt, moest alles op de schop. Martijn Willems maakte
met buurtbewoners een nieuw plan zodat de bouwput van nu
komend voorjaar weer groen en gezellig is. Buren Tamara en Jori

“Wij hebben hier alles flink zien veranderen in de laatste jaren”,
vertelt San. “Vroeger had je aan het plein veel meer winkels, zoals

denken ook mee.

een bloemist, een bakkerij, een toko. Die zijn allemaal al lang weg.

Jori: “Iedereen die het gezellig vindt, is

Het is er erg op achteruit gegaan.”

welkom als de speelplek weer klaar is.”
Tamara: “Kinderen uit de wijk mogen hier

San had graag gezien dat gebouwen rond het Piekfijnplein gesloopt

lekker komen spelen, kom maar: gezellig!”

zouden worden en er nieuwbouw zou komen. Of het huidige plan
het plein weer piekfijn maakt zoals de bedoeling is, moet hij eerst
nog zien. “Hopelijk komen er in elk geval meer parkeerplaatsen dan

Samen een tekening gemaakt

nu, zodat onze klanten dichtbij onze zaak kunnen parkeren.”

Martijn: “De gemeente heeft mij gevraagd
om met bewoners een plan te maken om

Trouwe klanten

de speelplek opnieuw in te richten. Heel

Een trouwe klantenkring weet San Haarmode te vinden. Mensen

leuk om te doen, want veel mensen willen

komen uit Olst, Wijhe, Apeldoorn en zelfs Zwolle naar het

meedenken.”

Oranjekwartier om door San of Güler geknipt te worden.

Jori: “We hebben met een groepje van

“Wij nemen alle tijd voor iedere klant”, legt Güler uit. “Wij doen ons

tien buren een tekening gemaakt.

vak met plezier en geven graag veel service. Iedereen die bij ons

Die is uitgewerkt en alles wordt dan

in de stoel zit, krijgt een goed en persoonlijk advies. We gebruiken
speciale technieken waardoor het haar natuurlijk valt. Dat
waarderen veel klanten, ze komen vaak al jaren bij ons.”

Vakmanschap
“Wij kijken niet op de klok als wij een klant knippen”, vult San aan.
“Klanten voelen zich thuis bij ons.” Tegenwoordig mag iedereen zich
– ook zonder diploma – kapper noemen. Dat is een doorn in het

Echte ontmoetingsplek

klaargemaakt. De speelplek wordt wat
kleiner, maar wel weer heel mooi. Langs

Jori: “Je zou het nu niet zeggen, maar

de speelplek komt een pad waar buren

het was hier supermooi aangelegd.

met hun fiets naar hun bergingen kunnen.

Speeltoestellen, een picknickbank bij de

Er komt weer een picknickbank bij de

boom, een siertuin en groene borders. Een

boom, we krijgen een nieuwe schommel,

vast groepje hielp mee met het onderhoud.”

speelgras, zwerfkeien, bankjes in de
schaduw en we willen graag verlichting.”

oog van de kappers. Zij nemen juist veel kennis en ervaring mee. Zo

Martijn: “Wat echt heel bijzonder is hier,

werkte Güler lange tijd bij haarproductenbedrijf Wella in Duitsland

is de saamhorigheid in de buurt. Dat zie

Martijn: “We maken er iets minder siertuin

en gaf daar kappersshows. Juist vanwege hun vakmanschap

je niet overal. Buren hebben veel contact,

van zodat buren iets minder te doen

blijven de klanten gelukkig komen, ook in coronatijd. “Iedereen kan

hartstikke gezellig.”

hebben aan het onderhoud. Een aantal

hier veilig terecht”, benadrukt San.

Tamara: “Dat komt ook doordat een
groepje buren vrienden is geworden. We
trekken al een paar jaar met elkaar op en

Ook naar San Haarmode?
Bel met 0570 626 644 en
maak een afspraak!

grote struiken en planten uit de vorige
speelplek is bewaard. Die worden weer
terug geplant.”

doen veel samen. Dat gaat als vanzelf. ’s

Jori: “Als alles klaar is, doen we natuurlijk

Zomers organiseren we leuke dingen voor

een leuke opening met bier en hamburgers.

de kinderen. We drinken als ouders samen

Martijn mag natuurlijk ook komen. Leuk als

koffie of een borrel en hebben ook wel eens

je dan een oranje kostuum aandoet Martijn,

een barbecue voor de buurt.”

dan ben je onze mascotte!”

welkom

Alle vrouwen
bij Vrouwen voor Elkaar
Elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur is het vaste prik: dan
ontmoeten vrouwen uit het Oranjekwartier, Keizerslanden
en andere delen van Deventer elkaar in Kei13, vertellen
Nuran Florissen en Fenny Hoekstra die de dagelijkse gang van
zaken regelen. De vrouwen drinken dan koffie of thee, praten
bij, dansen en luisteren naar een spreker. De Vrouwen gaan ook
regelmatig op pad, koken en eten samen en vieren feest.

“Helaas hebben we in verband met corona

bij hun terecht kunnen. Denk aan de

naar het gemeentehuis en het provinciehuis

minder bezoekers dan anders, maar toch

Bibliotheek, of het Sociaal Team in de wijk.

geweest”, vertelt Fenny. “Een bezoek aan

zijn er elke dinsdag nog wel zo’n vijftien tot

“Het is aan Nuran te danken dat er naast

de Tweede Kamer stond gepland maar kon

twintig”, vertelt Nuran. In Kei13 kunnen de

onze vaste kern steeds vrouwen bijkomen”,

door corona niet doorgaan. Dat halen we

vrouwen gelukkig op veilige afstand bij elkaar

zegt Fenny. “Als zij in de supermarkt

nog in. En we willen graag naar Brussel, om

komen, maar Nuran mist de ‘grote groep’.

bijvoorbeeld een vrouw ziet lopen die ze nog

te kijken bij het Europees Parlement. Daar

Voor corona-tijd waren er geregeld dertig

niet kent, stapt ze erop af en nodigt haar uit

kunnen we het geld goed voor gebruiken.”

tot veertig vrouwen bij elkaar.

om ook te komen.” Ook nemen vrouwen hun

Fenny: “Op dit moment hebben we vrouwen

vriendin of buurvrouw mee.

Nuran winnaar Ab Harrewijn

uit 27 culturen. De jongste is 25, de oudste
81. Turkije, Hongkong, Columbia, Syrië
en Nederland: juist al die verschillende

Prijs 2020

Al 25 jaar actief

De Ab Harrewijn Prijs wordt elk jaar

Wil je ook
een keer naar
Vrouwen voor
Elkaar? Dat
kan! Je kunt
elke dinsdag
binnenlopen bij
Kei13 om 9.00
uur, meedoen
kost 1 euro.

Zo is Vrouwen voor Elkaar al ruim 25 jaar

uitgereikt aan een persoon of groep die

een bijzondere groep. Het jubileum werd

zich heeft ingezet voor de samenleving. In

vorig jaar groots gevierd met een feest. Er

2020 ging de prijs naar Nuran omdat zij

was muziek, vrouwen kwamen in prachtige

zich met haar warme persoonlijkheid en

kleding, er werd gedanst en natuurlijk

enthousiasme al zo lang sterk maakt voor

De vrouwen vertellen elkaar van alles over

samen gegeten. Dit jaar won Nuran ook een

Vrouwen voor Elkaar en “een voorbeeld is

elkaars cultuur en gebruiken en horen van

bijzondere prijs omdat Vrouwen voor Elkaar

van het opbouwen van een gemeenschap die

Of bel even met Nuran (06) 24 95 34 75 of

verschillende sprekers ook veel over wonen

vrouwen al zo lang helpt hun weg te vinden

zich voor en met elkaar ontwikkelt”, vertelde

Fenny (06) 29 62 78 54. Mailen kan ook naar:

en leven in Deventer en over Nederlandse

in de samenleving (zie verderop op deze

de jury. Nuran won een kunstwerk en 5000

vrouwenvoorelkaar@outlook.com. Vrouwen

gewoonten. Zo komen allerlei organisaties

pagina). Met de 5 duizend euro prijzengeld

euro om te besteden aan Vrouwen voor

voor Elkaar vind je ook op Facebook:

vertellen wat ze doen en waarvoor vrouwen

weten Nuran en Fenny wel raad. “We zijn al

Elkaar.

Vrouwenvoorelkaardeventer.

achtergronden maakt Vrouwen voor Elkaar
zo ontzettend leuk.”

Elkaars cultuur ontdekken

KOKEN
MET

Nog even kijken hoe Nuran de prijs
won? Bekijk de uitzending op YouTube!
Nuran en Fenny waren na het

Yohanna

winnen van de prijs te gaat bij het
radioprogramma Langs de Lijn, luister
het interview hier nog even terug.

Scan de QR-codes!

Johanna gaat elke dinsdag naar Kei13 voor

de bijeenkomsten van Vrouwen voor Elkaar
en zit ook in het bestuur. “Zo gezellig!”,

zegt ze enthousiast. Regelmatig koken de
vrouwen samen – of brengen iets lekkers
mee om samen te eten.

“Ik ben Papoea en heb als vluchteling tien jaar in het oerwoud
moeten wonen voor ik naar Nederland kwam. We maakten
toen eten met wat er om ons heen groeide, zoals cassave,
zoete aardappel, banaan of pompoen. Mijn moeder leerde mij
pompoencake bakken. Ik maak het vaak voor feesten. Toen
mijn kleindochter Yosina (Roemajauw, red.) de Voice Kids won,
vroeg zij mij om een pompoencake voor haar coach Marco
Borsato te maken. Die vond de cake hartstikke lekker. Ik ben
er trots op dat ik het recept nu deel, dan leren meer mensen
pompoencake maken.”

En ik maak het vaak
voor feesten.

PAPOEA
POMPOENCAKE
Wat heb je nodig? Hoe maak je het?
1 kleine flespompoen

Verwarm de oven voor op 150 graden.

135 gram suiker

Snijd de flespompoen in vier stukken en kook of stoom die, als de pompoen

50 gram roomboter

gaar is kun je er makkelijk in prikken met een vork. Laat afkoelen.

115 gram gecondenseerde melk

Mix in een kom de eieren en suiker, doe er de boter, kokosmelk en

75 gram kokosmelk

gecondenseerde melk bij.

2 eieren

Schep het vruchtvlees uit de schil en doe in de kom, mix opnieuw.

285 gram bloem

Voeg de bloem per schepje toe en mix tot je een glad cakebeslag hebt.

1 kom

Vet het cakeblik in met een beetje boter.

1 staafmixer

Giet het cakebeslag in het cakeblik en schuif 1 uur in de oven. Prik er met

1 cakeblik

een satéprikker in, komt die er droog uit? Dan is de cake klaar.

Laat iets afkoelen: eet smakelijk!

Informatie

Wie is wie?

Gemeente, Woonbedrijf ieder1, Eigen Bouw en PHI/

TUINTIPS
van

Harry

Hegeman zijn aan de slag met het verbeteren van het
Oranjekwartier. Op oranjekwartierdeventer.nl en op
facebook.com/oranjekwartierdeventer vindt u meer
informatie.

Vogels hebben het soms lastig in de

Heeft u algemene vragen over de
verbetering van het Oranjekwartier?

winter. Insecten zijn weggekropen,

Neem contact op met de projectmanager van de

bessen raken op en als het heeft

gemeente Deventer: Marco Elshof

gesneeuwd zijn zaden verstopt.

E-mail: oranjekwartier@deventer.nl

Help de vogels een handje!

Telefoon: 14 0570

Heeft u vragen over uw woning?

Heb je fruit dat ‘over de datum’ is? Leg het in je tuin:

Als u huurt van Eigen Bouw:

merels, zanglijsters en spreeuwen zijn er gek op!

Woonconsulent Nathalie van ’t Veld

Koop speciale vogelpindakaas (gewone is te zout voor

E-mail: info@eigenbouw.nl
Telefoon: 0570 61 45 40

Wist je dat vogels een
nestkastje niet alleen fijn

Koen Stevelink was woonconsulent en is opgevolgd door

vinden om in de lente eitjes

Nathalie van ’t Veld. Hij is nog steeds projectleider van het

in te leggen? ’s Winters

opknappen van de woningen in het Oranjekwartier. Heeft

beschermt zo’n vogelhuisje

u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen via

tegen de kou!

vogels!) en laat de vogels smikkelen, strooi er voor extra
lekkers zonnebloempitten overheen.
Rijg pinda’s aan een ketting en hang die in je tuin.

Zet vogels
een lekker
menu voor!

E-mail: info@eigenbouw.nl
Telefoon: 0570 61 45 40

Als u huurt van Woonbedrijf ieder1: Woonconsulent
Anne-Dorien van der Waarde
E-mail: wijkteamks@ieder1.nl
Telefoon: 088 111 0350

Maakt u zich zorgen over de veiligheid
of criminaliteit in de buurt?

Maak een hoekje in

Neem contact op met wijkagent

blad neergooit, zo’n

Machiel de Blouw

rommelhoekje is ideaal

Telefoon: 0900 8844

voor vogels en ook voor

de tuin waar je wat

insecten en egels.

Heeft u een vraag over de
omgeving uw woning? (straten,
pleinen, groen, afval en spelen)
Hiervoor kunt u terecht bij de wijkenbeheerder
Mary Taal
E-mail: m.taal@deventer.nl
Telefoon: 06 53 11 24 02

Heb je samen met je buren een leuk idee
voor een activiteit?
Zoals bloembollen planten met kinderen, het
organiseren van een buurtfeest of het opknappen van
een stukje groen? WijDeventer kan je daarbij helpen. Kijk

Is er iets kapot in de buurt of is er

op wijdeventer.nl of mail wijkmanager Robert Saris.

vervuiling op straat?
Doe een melding op deventer.nl/slimmelden of

Colofon

bel 14 0570.

Dit is een uitgave van de samenwerkende

Wil jij eens praten of heb je een
probleem dat je wilt delen?

Heeft u een vraag of idee, wilt u

Woonbedrijf ieder1, Stichting Eigen Bouw,

App of bel jongerencoach Nusa via

advies of zoekt u een luisterend

PHI/Hegeman en de gemeente Deventer.

06 43869448 of stuur een berichtje via Insta
@nusaraster.

partners in het Oranjekwartier

oor?
Neem contact op met uw sociaal team in
Keizerslanden. Samen gaan we op zoek naar

Iets leuks organiseren met of voor andere jongeren

een oplossing.

in de buurt? App of bel jongerenwerker Raquel van
Raster via 06 14244940 of stuur een berichtje via

Website: www.socialeteamsdeventer.nl

Insta @jongerenwerkerraquel en

E-mail: info@socialeteamsdeventer.nl

@dtown_raster.

Telefoon: 0570 69 53 99

Je kunt ook jongerenwerker Robin Ooms bellen via 06

Ook bent u van harte welkom op het wekelijkse

14843206 of bereiken via Insta

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 - 12.00

@jongerenwerker.robin.ooms

uur in de bibliotheek aan de Graaf Florisstraat 3.
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