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Er wordt al veel gebruik gemaakt van de
buurttafel.
enthousiasme willen ze doorgaan: volgend
jaar een nog groter buurtfeest, kerstversiering, onkruid aanpakken en het oprichten
van een bewonerscommissie. Genoeg plannen voor en met de buurt!

De ‘harde kern’ van
Zool

Tijdens de Keizerslanden Fit en Gezond route hebben de initiatiefneemsters het idee van
een buurteettafel aan de wijk gepresenteerd. Ze begonnen met zijn tweeën en inmiddels is
er een ploeg van 6 vrijwilligers. Zij koken elke tweede en vierde maandag van de maand bij
Cambio. Na een ronde in de wijk, op zoek naar een keuken, sprak deze locatie hen het meest
aan. En Jan Willem ten Wolde heeft dit initiatief van harte omarmd.

En wil je na de maaltijd nog iets aan beweging doen? Keizerslanden Beweegt is ook op
maandagavond!
Aan iedere tafel een
gastvrouw van de
kookploeg

Alvast oefenen in het schoolrestaurant de Globe (foto: De Marke)
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verschillende culturen binnen onze groep”

“Vrouwen voor Elkaar is een multiculturele
vrouwengroep, we hebben meer dan 10
verschillende culturen binnen onze groep.”
De groep komt al sinds 1994 bij elkaar en
er komen steeds weer nieuwe vrouwen bij.
Er is een heel gezellige, open sfeer. “We
praten vaak open over dingen waar we mee
te maken krijgen. Dat kan van alles zijn: bijv.
problemen met een kind, met ziekte, op het
werk, of iemand vertelt hoe ze uit haar land
heeft moeten vluchten. En natuurlijk komen
ook de leuke dingen aan de orde. We lachen
heel veel, en we helpen elkaar ook zoveel
mogelijk.” De vrouwen doen verschillende
activiteiten. Ze leren van elkaar hoe je een

gerecht uit een bepaald land kookt, ze
doen iets creatiefs of sportiefs en ze maken
af en toe een uitstapje. Maar er komen
ook regelmatig mensen van instellingen
informatie geven (bijv. Rechtop, BAD, Sociaal
Team). De vrouwen hebben een voorstelling
gemaakt en af en toe treden ze daar mee
op. Elke dinsdagochtend (behalve in de
schoolvakanties) komen ze bij elkaar van
9.00-11.00 uur bij Masohi, Kon. Julianastraat
89. Je kunt altijd een keertje komen kijken of
het iets voor je is. Het zijn inloopochtenden,
dus je bent nooit verplicht om te komen. Je
bent van harte welkom!
(foto: Gert de Vries)

Keizerslanden fit en gezond
Keizerslanden mooi en schoon
Keizerslanden ontmoet
Keizerslanden kunst, cultuur en kleurrijk
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 ontmoet

Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2017

“Wat een bijzondere
verhalen hoor je zo aan tafel”

Zomaar een maandagavond in juli en er zaten 20 mensen heerlijk te genieten van de maaltijd. Maar ook van de gesprekken aan tafel. “Wat een bijzondere verhalen hoor je zo aan tafel”. Een ieder komt er zo met een eigen reden. Meegevraagd door een vriendin, nieuwsgierig geworden door een stukje in de Deventer Nu, een affiche gezien bij Cambio, uitgenodigd
door een vrijwilligster, niet willen koken of gewoon voor de gezelligheid. Ook de vrijwilligers
hebben zo hun reden om de buurteettafel te organiseren. “Het is leuk om te doen en we
hebben veel lol in de keuken”. Zij koken heerlijk en zijn ook aan elke tafel de gastvrouw,
wat je erg welkom doet voelen. De eerstvolgende keer is 25 september! (zie overzicht)
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Johan Nijmeijer woont in Keizerslanden en schrijft prachtige gedichten. Dit gedicht
past bij het thema Keizerslanden Ontmoet.

Sinds tweeënhalf jaar is er in Keizerslanden ook een “multiculturele mannengroep”. Zij
heten Zool en komen iedere zaterdagavond vanaf 19.00 uur samen bij Cambio aan de
Karel de Grotelaan. Tijdens een avond van WijDeventer heeft Adlan het idee ingebracht
en sindsdien is er een basisgroep van Soedanese mannen met daar omheen mannen uit
Eritrea, Somalië en Syrië. Op een avond komen er zo’n 20 tot 30 mannen. Alles wordt zelf
georganiseerd, van eten bereiden, bbq organiseren tot spelletjes doen. En er wordt vooral
met elkaar gepraat. Met het EK-vrouwenvoetbal werd er natuurlijk naar de wedstrijd
op tv gekeken. Op de vraag waarom deze ontmoetingsactiviteit al zolang bestaat, is
het antwoord: “we hebben een goede band met elkaar”. Het is voor veel mannen een
aangenaam pauzemoment in hun werkzame leven. Persoonlijke gebeurtenissen worden
met elkaar gedeeld. Het overlijden van een ouder, de geboorte van een kind. In oktober
trouwt een van de jongmannen en ook dit wordt in de groep gevierd. En als er iets gevierd
wordt dan komen ook de vrouwen en kinderen mee.

Je hoorde in de wijk weleens de vraag: “zullen wij donderdag gaan eten
in de Keurkamp?” Dat kan nog steeds maar het heeft nu een andere
naam gekregen. Het is schoolrestaurant de Globe in De Marke geworden.
De Globe is een proeftuin door vmbo-leerlingen. Derde- en vierdejaars
leerlingen van De Marke leren koken, serveren en managen. Jonge
leerling koks en gastheren/-vrouwen staan donderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur klaar om de gasten culinair in de watten te leggen. Voor € 14,75
bereiden en serveren zij (onder begeleiding) een wekelijks wisselend
viergangenmenu (excl. drank). Natuurlijk kan daar een goed glas wijn, bier
of frisdrank bij besteld worden. Vanaf begin oktober wordt op enkele
dagen ook een tweegangenlunch en een high tea aangeboden. Voor meer
info: zie overzicht in deze krant. Geef deze leerlingen de kans om ervaring
op te doen. En gun uzelf een leuk en lekker avondje uit!
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(Uit bundel 38 met de titel Ontwaakt)

gekregen”

In 2017 gaat het gebeuren, elk seizoen een thema:
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Johan Nijmeijer

Jacqueline is erg enthousiast over het buurtfeest dat op 22 juli heeft plaatsgevonden.
Samen met Hans en Joke heeft ze het initiatief genomen een buurtfeest te organiseren
met alle toeters en bellen die erbij horen:
van bbq tot een waterbaan voor de kinderen. Aanleiding voor het buurtfeest was dat
het wonen met elkaar in het nieuwe gedeelte van Landsherenkwartier niet altijd even
prettig is. “Ondanks dat de woningen er nog
maar twee en een half jaar staan, werd er
veel ruzie gemaakt in de buurt. We willen er
gewoon een prettige buurt van maken.” En
het begin is gemaakt. Want het tweede idee
is ook al uitgevoerd: een buurtpraattafel.
“Voor alle buren zodat er gezelligheid en
spontaniteit ontstaat. Gewoon aanschuiven
aan de buurttafel, de plek waar je je verhaal
en eventueel je probleem kwijt kunt.” Vol

een band met elkaar

Keizerslanden seizoent

”Geef leerlingen de kans om
ervaring op te doen”
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Het licht scheen over een gesprek
in de ontmoeting met de ander
als ongedwongenheid gezelligheid brengt
en een vervolg instemming wenst
wanneer tijd en ruimte het ons gunnen.

“We hebben gewoon

by

“Gewoon aanschuiven
aan de buurttafel”

KEIZE
R

Samenzijn

Alweer het derde seizoen is aangebroken: Keizerslanden Ontmoet.
In deze krant vindt u een overzicht van de activiteiten in uw buurt
waar u andere bewoners kunt ontmoeten. Voor ieder wat wils! U kunt
aanschuiven bij de maaltijd bereid door enthousiaste vrijwilligers of
uzelf verwennen met een viergangendiner en daarmee leerlingen
de kans geven te leren. Op ieder willekeurig tijdstip een kopje koffie
drinken in de Elegast of meedoen met de koffieochtend in Humanitas.
U kunt elke dag wel ergens terecht in Keizerslanden. En als u al
deelneemt aan activiteiten, neem dan eens uw buurvrouw mee of
nodig spontaan die man uit, waarvan u weet dat hij nog maar net
in de buurt woont. Er zijn in september verschillende acties. Ga op
ontdekkingstocht. De deuren staan voor u open.

KEIZE
R
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“Als iedereen nu eens een voorbeeld aan
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Activiteiten Keizerslanden ontmoet

deze dames neemt”

Humanitas
Humanitas

koffiedrinken
mee eten in het restaurant

elke dag
elke dag van 12.00 uur tot 14.00 uur

Cambio
Elegast
Biebcafé
Grand Café St. Jozef

koffiedrinken
koffiedrinken
koffiedrinken
eten, drinken en ontmoeten

maandag

Cambio

Buurteettafel Keizerslanden

dinsdag

Masohi

Vrouwen voor elkaar,multiculturele vrouwengroep

maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur
zondag van 11.00 tot 16.00 uur
2e en 4e maandag van de maand van
18.00 uur tot 19.30 uur
9.00 uur tot 11.00 uur

loop gewoon naar binnen
bonnen te koop bij de receptie Humanitas
en een dag van tevoren aanmelden
loop gewoon naar binnen
loop gewoon naar binnen
loop gewoon naar binnen
loop gewoon naar binnen

Masohi
Ludgerus

eten in het Oranjehuis
koffiedrinken

elke tweede dinsdag van de maand om 17.00 uur
10.00 tot 11.00 uur

Ridderhof

ontmoetingsgroep voor jonge moeders

17.00 tot 19.00 uur

speeltuin de Tuindorp
Ridderhof
Open Hof

jokeren voor vrouwen
koffieochtend
koffieochtend

Ludgerus

spelletjesmiddag

19.30 uur tot 22.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
9.30 uur tot 11.00 uur elke 1e en 3e
donderdag van de maand
14.00 uur tot 16.00 uur

elke dag

woensdag
donderdag

17.00 uur tot 19.00 uur

Ludgerus

Een proeftuin door vmbo leerlingen, want 3e en
4e jaars leerlingen van De Marke leren hier koken,
serveren en managen.Zij serveren een viergangendiner
koffiedrinken

Speeltuin de Tuindorp

ouderenmiddag 55+

elke 1e en 3e vrijdag van de maand van
14.00 uur tot 16.30 uur
13.30 uur tot 16.00 uur

schoolrestaurant de
Globe in de Marke
vrijdag

Ludgerus

zaterdag
zondag

kaarten

Ludgerus

happy hour

Ridderhof
Hiphuis

activiteiten (kan ook samen koken zijn)
buurteettafel

Cambio
Ludgerus

Zool multiculturele mannengroep
theesalon

Ridderhof

mee eten De Zondagse Pot

9.30 uur tot 10.30 uur

elke laatste vrijdag van de maand van
16.30 tot17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
17.30 uur
19.00 uur tot 21.00 uur
elke 2e zondag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur
elke laatste zondag van de maand

Trudy Drüggen 0570 769262
samenetenkeizerslanden@xs4all.nl
Nuran Florissen, 06 24953475
Vrouwenvoorelkaar@outlook.com
schuif gewoon aan
Esther van Zweden, 0570 662128/661900
e.van zweden@ludgerus.nl
Selver Orkman, 06 24552647 of
s.orkman@rastergroep.nl
speeltuindetuindorp@ziggo.nl
loop gewoon naar binnen
Dinie van Lohuizen, 06 11597286
Esther van Zweden, 0570 662128/661900
e.van zweden@ludgerus.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke/
speciaal/schoolrestaurant-de-globe
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€8,50

Het wie kent quiz boekje

€5,00

“De negen straatjes in Keizerslanden”

€5,00

Locaties
€14,75

Esther van Zweden, 0570 662128/661900,
e.van zweden@ludgerus.nl
speeltuindetuindorp@ziggo.nl
Esther van Zweden, 0570 662128/661900,
e.van zweden@ludgerus.nl
Esther van Zweden, 0570 662128/661900,
e.van zweden@ludgerus.nl
niet verplicht m.vilsteren@philadelphia.nl
opgave uiterlijk donderdag
buurteettafel@gmail.com
loop gewoon naar binnen
Esther van Zweden, 0570 662128/661900,
e.van zweden@ludgerus.nl
donderdag voor de laatste zondag
opgeven bij A.Goossen tel. 0570-614262
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ontmoet

Ridderhof

Balderikstraat 2a

Humanitas

Radboudlaan 1

Open Hof

Karel de Grotelaan 361

Ludgerus

Karel de Grotelaan 1

Speeltuin de Tuindorp

Putmanstraat 1

Masohi

Julianastraat 89

Grand Café Sint Jozef

Sint Jozefplein 1

Hiphuis

Fesevurstraat 7

Bibliotheek

Graaf Florisstraat 3

Cambio

Karel de Grotelaan 2

Schoolrestaurant Globe

Ludgerstraat 1

Elegast

F.van Blankenheimstraat 17

€5,00
Verschillende acties in de maand van Keizerslanden ontmoet, zoals		
Biebcafé

koffie/thee met een heerlijke koek  de 4e week (25 t/m 29 september)
voor € 2,50.

€6,50

Grand Café St. Josef

hele maand broodje van de lunchkaart met koffie/thee € 4,25

Ludgerus

hele maand september staat de deur open en gratis koffie/thee voor
nieuwe bezoekers

Elegast

hele maand september staat de deur open en gratis koffie/thee voor
nieuwe bezoekers

Buurteettafel Keizerslanden	hele maand september een verrassing voor elke nieuwe gast
Philadelphia, Ridderhof

22 september 18.30 tot 20.00 uur inloopavond sjoelen, biljarten en
koffie/thee gratis

De ‘negen straatjes’ zijn bekend van
Amsterdam maar we hebben ook negen straatjes in het Ludgeruskwartier:
Scharfstraat, Cramerstraat, Splithofstraat,
Keurkampstraat, Coudewijnstraat, B.
Luninckstraat, Hademanstraat, Van
Gesscherstraat en Borgerinkstraat. De
bewoners hebben dit jaar gekozen voor een
buurtfeest niet per straat maar echt voor de
gehele buurt. Er is al een WhatsApp buurt
preventiegroep opgericht met de gehele
buurt waar rond de 100 bewoners aan

deelnemen. De introductie van het buurtfeest was het maken van een buurtquiz: de
‘Wie-kent-quiz’. Wat een plezier hebben de
makers gehad. Zeker toen zij hun buren met
centimeters door de straat zagen lopen.
Alles was geoorloofd, facebook, googelen,
rekenmachines of encyclopedie. De prijsuitreiking maakte onderdeel uit van het buurtfeest. De initiatiefnemers kijken met een
zeer goed gevoel terug op het buurtfeest.
“Het doel van de oefening was saamhorigheid vergroten en dat is meer dan gelukt.“

Keizerslanden seizoent

onbeperkt

Op woensdagochtend 7 juni namen ongeveer 40 bewoners en professionals deel aan de
informatiemarkt “Keizerslanden seizoent onbeperkt” in de Ridderhof in Humanitas. Groepen
en organisaties die activiteiten organiseren voor mensen met en zonder een beperking,
waren aanwezig. De bestaande activiteiten in de wijk werden zichtbaar gemaakt. Aan de
tafeltjes werd druk gepraat en informatie
uitgewisseld. Of het nu gaat om sport en
bewegen, muziek, ontmoeten, meedoen
en samen eten. Ook ontstonden er nieuwe
ideeën en verrassende verbindingen. Een
vraag voor een dartclub op Keizerslanden
is al opgepakt. Vrijdag 6 oktober organiseert Philadelphia een dartavond van 18.30
tot 20.00 en nodigt iedereen uit om mee
te doen. Het is in de Ridderhof helemaal
achter in de gang. Deelname is gratis en de
Informatiemarkt ‘Keizerslanden seizoent
koffie en thee staat klaar.
onbeperkt’

De buurtboekenkast wordt opgepimpt

In juli is het wijkteam van Keizerslanden op
de fiets gestapt en heeft een ronde door
Keizerslanden gemaakt. Langs verschillende
plekken in de wijk waar de wijkteamleden zijn
ontvangen door actieve bewoners. Zo ook
een bezoekje aan de Kon. Julianastraat waar
Geertje, Karin en Elsbeth bij de bank enthousiast hun verhaal vertelden. Het wijkteam was
zeer onder de indruk van de dames. Hoe de
dames de portieken afgegaan zijn en ideeën
voor de buurt hebben opgehaald. Tijdens de
schoonmaakactie zijn deze allemaal doorgenomen en twee ideeën worden al meteen
opgepakt door verschillende bewoners. Op
23 september op burendag wordt er een bbq
georganiseerd en een buurtboekenkast is al
in de maak. Wat zou het
mooi zijn als de buurtboekenkast op burendag
in gebruik genomen zou
kunnen worden.

‘Ontmoet
het wijkteam’
Aan het wijkteam van Keizerslanden nemen, op dit moment, 9 bewoners deel uit
verschillende buurten van de wijk. Wat doet
een wijkteam? Even in het kort: het wijkteam
komt 7 keer per jaar bij elkaar en bespreekt
in aanwezigheid van de contactraadsleden
en wijkwethouder Jan Jaap Kolkman wat er
speelt in de wijk. Zij ontvangen graag bewonersgroepen die steun (advies of financieel)
nodig hebben om hun idee uit te voeren en
zij verdelen het wijkbudget over initiatieven.
Heeft u een mooi idee voor de buurt en wilt
u daar mee aan de slag, neem dan contact
op met het wijkteamlid in uw buurt, wijkmanager Nelleke Hage of het sociaal team.
De wijkteamleden zijn: Maaike Visscher en
Mieke Biemond uit Tuindorp, Jolien Huisken,
Henk Degen, Lesley Nieukoop en Hermien
Put uit het Oranjekwartier, Willem Lommerts
uit het Rollekatekwartier, Stefan Keizer en
Joly de Jong uit het Ludgeruskwartier.

Wijkteam tijdens fietstocht in Beatrixstraat en
Nassaustraat		

