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huis. Dat komt omdat ik dan weer nieuwe
dingen geleerd heb of een fijn gesprek heb
gehad. Carla leert ons veel over het leven in
Nederland. Ze vindt het zelf leuk om les te
geven, en daarmee zorgt ze voor een goede
sfeer.’
Carla: ‘Na al die jaren is het nog steeds leuk
om les te geven! Ze zijn geïnteresseerd in
elkaar, willen van elkaar leren en hierdoor
krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze herkennen veel van elkaar en staan open om
nieuwe dingen te leren. We praten bv. over
duurzaamheid, de huisarts en actualiteiten.
Iedereen mag thema’s inbrengen.’

Wijkagent Landsheren-,
Oranje- en Rollecatekwartier
Machiel de Blouw,
0900 8844

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
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uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst Themateam | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 6.000

						in Keizerslanden
Heeft u ook gezellig meegereden in de
paardentram langs de drie kerstmarkten van
Ludgerus, Humanitas en de Elegast? Voor
2017 een nieuwe aanpak! Dit jaar wordt het
één grote kerstmarkt op één locatie en wel
in de binnentuin van Ludgerus aan de Karel
de Grotelaan. Ook Cambio, Humanitas en
de Elegast zetten hun kramen in de overdekte tuin van Ludgerus. Iedereen is van harte
welkom op 9 december van 11.00 uur tot
14.30 uur. Tot dan!

kunst,
cultuur
kleurrijk

Nieuwsgierig?
Kom dan naar een van de vier uitvoeringen: donderdag 18 januari (try-out/
besloten); vrijdag 19 januari (première); donderdag 25 januari en vrijdag 26 januari
om 20.00 uur in Ludgerus, Karel de Grotelaan 1 (zaal open vanaf 19.30 uur). Iedereen
is van harte welkom. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. Wel graag even
van te voren reserveren: telefoon: (0570) 661900 (‘s morgens) of via de mail:
info@ludgerus.nl.

Keizerslanden fit en gezond
Keizerslanden mooi en schoon
Keizerslanden ontmoet
Keizerslanden kunst, cultuur en kleurrijk
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In Keizerslanden zijn veel activiteiten, zijn verschillende bewoners
actief, hebben bewoners mooie ideeën en er zijn verschillende
werkers actief. Maar wie is nu wie en wie doet nu wat, waar en hoe?
Eind 2017 weten we dit, vinden we elkaar en werken we sneller met
elkaar samen.

Keizerslanden kunst, cultuur en kleurrijk

Periodieke uitgave
WijDeventer
november 2017

Kerstmarkt 9 december

Sociaal team, 14 0570,
keizerslanden@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent Tuindorp en
Ludgeruskwartier
Edwin Nikamp, 0900 8844

De Taalsalon, een plek voor taal en ontmoeting, bestaat uit vrouwen uit verschillende landen. Voor allemaal geldt dat ze
willen oefenen met de Nederlandse taal.
Er wordt gepraat, geluisterd en geoefend.
Het is meer dan alleen les; het gaat ook over
sociale interactie, kennis opdoen van al die
verschillende culturen en informatie krijgen
over allerlei thema’s.
Joanna Kanik: ‘ik vind het leuk om zoveel
informatie te krijgen over een onderwerp,
maar dan vanuit al die culturen. Hierdoor
leer je je open te stellen voor iedereen en
niet zo snel kritisch te reageren. Ik ga met
veel plezier naar de Taalsalon en blij naar

In deze periode wordt er druk gerepeteerd voor het toneelstuk “De nieuwe landen van de
Keizer”. Een uniek toneelstuk over Keizerslanden, gespeeld door bewoners van Keizerslanden.
In opdracht van de gemeente Deventer heeft Cees Bavius het afgelopen jaar met veel mensen
gesproken over hun leven en wonen in Keizerslanden. Van al deze verhalen en gesprekken
heeft Cees een toneelstuk geschreven. En dat klinkt als een sprookje. De bewoners die meespelen zijn divers van leeftijd (jong en oud) en hebben verschillende culturele achtergronden,
net zoals Keizerslanden. In Ludgerus nemen 4 dames met Cees Bavius de tekst door. Hij geeft
enthousiast zijn aanwijzingen. Niet alleen zij maar ook de andere spelers, met een gastrol
voor wethouder Jan Jaap Kolkman, gaan er enthousiast voor. Let op, dit gaat een hele mooie
avond worden!
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Deventer en dan in het bijzonder de wijk Keizerslanden heeft er een nieuw cultuurpodium
bij. Artius maakt gebruik van de ruimtes in woon-en zorgcentrum Humanitas, Radboudlaan
1, maar richt zich niet alleen op de bewoners van Humanitas maar op alle bewoners in de
wijk Keizerslanden. Artius biedt de bewoners kunst en cultuur aan dicht bij huis, zoals films,
lezingen, muziekoptredens, dans, debat, theater en nog veel meer. Wilt u op de hoogte
blijven van het aanbod, stuur dan een mail naar: artius@humanitasdeventer.nl. Of kijk op
facebookpagina: www.facebook.com/ArtiusKeizerslanden.

In 2017 gaat het gebeuren, elk seizoen een thema:

by

voor Keizerslanden

Keizerslanden seizoent
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‘De nieuwe landen van de
Keizer’, een toneelsprookje
in drie bedrijven
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Artius, het cultuurpodium

Het laatste seizoen is aangebroken, Keizerslanden kunst, cultuur
en kleurrijk. In deze krant vindt u een overzicht van de locaties en
activiteiten in uw buurt waar u creatief aan de slag kunt, cultuur
kunt opsnuiven. Voor ieder wat wils! Een paar voorbeelden: u kunt
aanschuiven op vrijdagmiddag bij “Vrijdag krijgt kleur” en een eigen
schilderij maken. Voor uw kerstcadeautjes bent u op zaterdag
9 december van harte welkom bij de Kerstmarkt in de binnentuin
van Ludgerus. Laat u inspireren, tijdens het Vega-diner in de Elegast,
door een gastspreker over vernieuwende ideeën op het gebied van
voedsel. En noteer alvast de data van het toneelstuk ‘De nieuwe
landen van de Keizer’ op de kalender voor 2018. Dit mag u absoluut
niet missen!!

Activiteiten Keizerslanden kunst, cultuur en kleurrijk

donderdag

vrijdag

Muziekhuis Deventer

muzieklessen en workshops

wekelijks en soms in het weekend

Iris van de Kamp 06 47214907
www.muziekhuisdeventer.nl

Kei 13, Kindcentrum het
Palet BSO Sam &Pebbles
BSO Sam en Koos

Talenthouse, voor kinderenvan 4 t/m 12 jaar de
kans om je talenten te ontdeken en te ontwikkelen. Wat vind je leuk, waar ben je goed in?

is verschillend, neem contact op met
Marieke

Marieke Kuipers 06 10437401

Bibliotheek

Taalsalon

9.30 tot 11.30 uur

Carla Slange 0570 654953

Ludgerus

Volksdansen

13.30 tot 15.30 uur

Marja Schnitger 055 844139

Humanitas

Sjoelen ( Proathuus )

14.00 tot 16.00 uur

Angela Wijermars 0570 628633

Bibliotheek

Taalsalon

9.30 tot 11.30 uur

Carla Slange 0570 654953

Masohi

Schilderlessen

9.30 tot 11.30 uur

Mevr. Ten Berge 0570 633665

Kei 13

Kidshuiskamer, knutselen,spel voor kinderen vanaf
8 jaar

14.00 tot 16.00 uur

Kinder/jongerenwerk Raster

Humanitas ( Proathuus)

Rollator- en rolstoeldans

14.00 tot 16.00 uur

Angela Wijermars 0570 628633

Bibliotheek

Hobbyclub

19.30 tot 21.30 uur

Miny Hogenhorst 0570 636216

Rode Kruisgebouw

Creativiteitsochtend

9.30 tot 11.30 uur

0570 622018

Bibliotheek

Taalsalon

9.30 tot 11.30 uur

Carla Slange 0570 654953

Ludgerus

Koor

10.00 uur

Esther van Zweden 0570 662128 / 661900

Ludgerus

Handwerken

13.30 uur

Esther van Zweden 0570 662128 / 661900

Humanitas

Inloopmiddag ( handwerken )

14.00 tot 16.00 uur

Angela Wijermars 0570 628633

Humanitas

Huiswerkklas voor groep 6/7 en 8, werkstuk,spreekbeurt, huiswerk? Welkom

14.30 tot 16.00 uur

Kinder/jongerenwerk Raster

Cambio

Haken en breien

13.30 tot 16.00 uur

Rechtop 0570 628090

Ludgerus

Bloemschikken

om de zes weken

Esther van Zweden 0570 662128 / 661900

Bibliotheek

Leesplezierclub

19.00 tot 20.30 uur

Loes Cordes 0570 675704

Humanitas (Ridderhof)

Breien en haken in samenwerking met het
Ouderenfonds

19.00 tot 21.30 uur

Angela Wijermars 0570 628633

Bibliotheek

Boekstart voorlezen voor kinderen tot 4 jaar

10.00 tot 11.00 uur

Hetty Odenthal 0570 675773

Humanitas ( in de taverne )

Muziekclub De vrolijke Noot. Nederlandstalige
muziek meezingen met de cd

10.00 tot 11.30 uur

Angela Wijermars 0570 628633

Cambio

Vrijdag krijgt kleur (schilderworkshops)

13.30 tot 15.30 uur

Gerry Dispa 06 45812894

Humanitas

Bruincafé ( Proathuus)

14.00 tot 16.00 uur

Angela Wijermars 0570 628633

In het voormalig Geertruidenziekenhuis,
Van Calcarstraat 4, bruist het van de
ondernemers. Hier is ook sinds 2013 het
Muziekhuis Deventer gevestigd. De eigenaren zijn Iris v.d. Kamp en partner Arjen
van El. Het Muziekhuis is de thuisbasis
van een grote groep muziekdocenten.
Jolanda Versteege: ‘Op het internet zag
ik een oproep voorbij komen: Vrijwilligers
leven langer en zijn gelukkiger. Oh ja? Dus
vrijwilligerswerk aangeklikt en de 1e vacature die ik zag was: gastvrouw gevraagd
bij het Muziekhuis. Gelijk gesolliciteerd
en aangenomen! Of ik hierdoor langer ga
leven weet ik niet, maar gelukkiger wel,
want ik heb het enorm naar mijn zin en:
muziek is een taal die ons verbindt.’
Met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers helpt Jolanda mee met de ontvangst
van docenten en leerlingen t.b.v. repetities
of workshops. Ze regelen de koffie en thee,
ruimen op en sluiten af. Volgens Jolanda
zijn er veel leuke evenementen: de Open

Dynamite
Kunst en cultuur vinden hun oorsprong
vaak in de diepte van het bewustzijn.
Iedereen gelijk is aan de ander
want met een mengeling tussen black and white
zijn we met Keizerslanden DYNAMITE!

Jolanda

Dag in juni, workshops, o.a. over muziek uit
verschillende culturen, optredens en voor
kinderen is er ook veel te doen. Er is een
samenwerking aangegaan met Solis om
muziekactiviteiten onder de aandacht te
brengen van ouderen en dat is een succes!
Zelf zingt Jolanda in het Dagkoor Deventer.
Zij zijn op dit moment aan het repeteren
voor een groot optreden in de Schouwburg
op 14 april 2018 met Stedelijk Orkest
Lebuïnes. Musical- en filmmuziek
worden in een spectaculair jasje gegoten.
Meer informatie over de activiteiten:
www.dagkoordeventer.nl,
www.muziekhuisdeventer.nl en
www.geertruidentuin.nl/ondernemers.

Drie jonge mensen met een
vernieuwend initiatief: Vegadiner
Voor Kim van de Elegast staat ontmoeting hoog in het vaandel. Daarom staat ze ook open
voor het nieuwe initiatief van Patrick, Imreël en Rianne. ‘Wij liepen al een tijdje rond met het
idee om iets te doen met voedsel en duurzaamheid. De een kan goed koken en de ander kan
goed organiseren! En de ontmoeting met Kim levert een mooi passende locatie op.’ Is het
beeld van vegetarische maaltijden: saai, alleen maar paddenstoelen, quinoa, geitenkaas
en duur? Dan is het tijd voor een uitdaging. De eerste Kick- off Vegadiner is maandag
11 december. Geef je zo snel mogelijk op via vegadiner@outlook.com. Voor slechts € 10 per
persoon staat er een fantastisch driegangenmenu op tafel. Om de Vegadiners nog meer
bijzonder te maken heeft het drietal bedacht om tijdens de bijeenkomsten een gastspreker
uit te nodigen die iets kan vertellen rond het thema duurzaamheid. Laat je verrassen tussen
de gangen door. Gastheer Patrick Backers, chef-kok Imreël van der Sloot en coördinator
Rianne Kippers verwelkomen je graag.
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‘Vrijwilligers leven langer
en zijn gelukkiger’
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Locaties
Ridderhof, Balderikstraat 2a
Humanitas, Radboudlaan 1
Ludgerus, Karel de Grotelaan 1
Masohi, Julianastraat 89

Bibliotheek, Graaf Florisstraat 3
Cambio, Karel de Grotelaan 2
Elegast, F. van Blankenheimstraat 17
Rode Kruisgebouw, H.G. Gooszenstraat 10
Patrick, Rianne
en Imreël

Buurtbewoner Johan Nijmeijer levert de
gedichten aan voor de ‘Keizerslanden
Seizoent’ kranten. Zelf schrijft hij al sinds
1987 gedichten. ‘Het is een passie, ik wil er
steeds beter in worden. De gedichten gaan
over van alles. Tijdens het wandelen in de
bossen en mijn werk in de bibliotheek
verzamel ik beelden en ervaringen, en
uiteindelijk komt het eruit in de vorm van
een gedicht.’
Johan Nijmeijer

Vrijdag krijgt kleur
In Keizerslanden is de vrijdagmiddag speciaal. Hij krijgt namelijk (bijna) wekelijks kleur!
Speciaal voor wijkbewoners van 50+ is er tussen 14.00 en 16.00 uur gelegenheid om bij
Cambio te schilderen. Ervaring is niet nodig. Wat voorop staat, is elkaar te ontmoeten, een
eigen schilderij te maken en gezellig te praten bij een kopje koffie of thee. Het plezier in
schilderen staat altijd voorop. Door de ongedwongen sfeer en het contact onderling, ontstaan vaak verrassende schilderijen, vrolijk en bijzonder. De deelnemers gaan altijd met een
uniek exemplaar naar huis. In de 5 jaar dat deze activiteit bestaat, is er al meerdere keren
een expositie gehouden in Ludgerus. Gerry Dispa is de initiatiefnemer en begeleidt deze leuke activiteit al 5 jaar met veel enthousiasme. Voor verf en andere materialen wordt gezorgd,
een goed humeur is altijd welkom. Op dit moment is er plaats voor nieuwe deelnemers. Wilt
u de stoute schoenen aantrekken, loop dan eens op vrijdagmiddag binnen bij Cambio. De
ruimte is te herkennen aan een schilderij met een zeer kleurrijke Deventer-toren erop.

