Cadeaupakketjes
voor kinderen in de wijk

Vrouwen voor Elkaar
creatief met schilderdoek
Het leek ons leuk om
allemaal wat te maken met
een schilderdoek, waarop
we onze creativiteit kwijt
konden. En na deze rare tijd
kunnen we daar misschien
een tentoonstelling van

maken. WijDeventer
Keizerslanden was zo aardig
een bedrag beschikbaar te
stellen voor de kosten van
de doeken en materialen.
En Manon Straatman van De
Zonnebloem Deventer Zuid

deed er nog voor iedereen
een zakje zonnebloemzaden
bij. Vrijdag 22 mei hebben de
vrouwen van onze groep de
pakketjes opgehaald.

De Techniekfabriek, onderdeel van Cambio,
werkt in coronatijd heel fijn in de tuin. Ons
idee is om in de zomerperiode/ nazomer
bloemen te bezorgen bij onze buren,
de bewoners van Ludgerus. Wij hebben
een aantal vaste planten waar wij mooie
boeketten van kunnen maken. Daarnaast

Een lichtje in de wijk. Versier een
lampenkap en laat zien wie jij bent!
Zaber Rose Koegelberg doet mee aan ‘Een lichtje in de wijk’. In haar woonkamer staat een
lampenkap klaar om versierd te worden. Ze kan de lampenkap beschilderen, beplakken met
vilt of kralen, een haak of breiwerk erop maken. Kortom, het wordt een persoonlijke kap, waar
geen andere van is. Net als Zaber Rose gaan nog 7 andere wijkbewoners ook een lampenkap
versieren. Het idee is om de kappen tentoon te stellen in de wijk, als ze af zijn.

fantastisch is dat de
Speelgoedbank ook nog 50
cadeautjes heeft gedoneerd,
waardoor ze uiteindelijk
niet van de 100 euro van
WijDeventer gebruik hoefde
te maken. Op een gegeven
moment stond haar hele
huis vol met materiaal
en cadeautasjes en heeft
vriendin Myrthe en haar zoon
van 16 meegeholpen om in
te pakken. In elk tasje zat een
handgeschreven kaartje en
Jaidi en Tamara hebben dit
bij de kinderen thuis bezorgd.

in coronatijd

Project zonnebloemzaden
Wat hebben we een bijzondere tijd achter ons liggen, doordat
velen van ons aan huis zijn gebonden. De mensen met vitale
beroepen in de wijk die onvoorstelbaar hard hebben gewerkt
om zo goed en kwaad als dat gaat, oud en jong te helpen en
te ondersteunen. Chapeau!
Een van de projecten in de wijk is het planten van
zonnebloemzaden, zodat we straks een sprankelende zomer
hebben waarin de zonnebloemen langs de wegen floreren.
Mits de vogels niet voor die tijd de zaden of jonge loten
hebben opgegeten.
Het zonnebloemzaden project is in verschillende buurten in
de wijk vormgegeven. We zijn erg benieuwd hoe straks de
boomspiegels en soms een grasveld worden opgefleurd. En
mocht het droog zijn, misschien wil je dan helpen om zo nu
en dan water te geven? Ook vinden we het leuk als je een
foto plaatst van de groei van de zonnebloemen, op facebook:
https://www.facebook.com/KeizerslandenDeventer

De bewonerscommissie Steenbrugge moest
ook even omschakelen in deze coronatijd. De
geplande evenementen moesten geschrapt
worden. Maar wat kan er nog wel? Digitaal
overleggen over de signalen van de wijk.
Maar juist ook in deze tijd is het belangrijk
om zichtbaar te zijn. We besloten de digitale
nieuwsbrief ook op papier te drukken met
een oproep om bijvoorbeeld lid te worden
van onze digitale nieuwsbrief en van onze
facebookpagina en daarbij bloemzaadjes
cadeau te geven om de wijk wat op te
vrolijken. Dit is erg goed ontvangen. Veel

nieuwe aanmeldingen en zoals je kunt zien
op de foto zijn de zaadjes direct geplant. Er
wordt nog veel gebouwd in Steenbrugge
dus wat fleurigs kan de wijk wel gebruiken.
Zo gezegd zo gedaan. In samenwerking met
Het Groenbedrijf en buurtbewoners zijn
ook een paar boomspiegels aangepakt. Dat
smaakt naar meer! We hopen dat steeds
meer bewoners in Steenbrugge ons weten
te vinden en met ons activiteiten in de wijk
willen organiseren voor jong en oud.

Kinderen en jongeren in coronatijd:

Bewoner Harry bezorgt de nieuwsbrieven

“Ik ben Faye en ik ben 6 jaar. Ik vind corona
stom. Het is jammer dat ik niet meer naar
de speeltuin kan. Maar vandaag ben ik mijn
fiets aan het poetsen!

Beste bewoner van Keizerslanden,
In deze krant lees je over de leuke initiatieven van bewoners van
Keizerslanden in coronatijd. Allemaal initiatieven die tot stand zijn
gekomen met een kleine bijdrage uit het wijkbudget. Het wijkteam
van Keizerslanden stelt namelijk maximaal 100 euro beschikbaar
voor een activiteit waar jij blij van wordt en andere wijkbewoners
ook. In deze krant staan verschillende voorbeelden. Laat je
inspireren!
Wil je meer weten over het wijkteam? De wijkteamleden stellen zich
in deze krant aan je voor.

Vanuit een spontaan idee is
deze actie opgezet en Shirley
lijkt het heel leuk om met
kerst iets vergelijkbaars te
organiseren. Het geeft een
goed gevoel!

in coronatijd

met zelfgemaakte mezenhuisjes
100 jaar oude eik waar veel processierupsen
in hangen. Een extra nestje koolmezen is
dus welkom in onze straat. De mezenhuisjes
schilderen wij in de kleuren van de
regenboog, waarmee een mooi kunstwerk in
onze bomen ontstaat.

richten we verschillende bloemvelden in met
de opgekweekte plantjes. Deze bloemvelden
fleuren de buurt op en kunnen vervolgens
gebruikt worden om boeketten van te
plukken voor (of misschien wel door) de
bewoners van Ludgerus.

Bewonerscommissie Steenbrugge

Mooie bloementuin
Voor ons appartementencomplex aan
de Landsherenlaan hebben wij, met
inzet van bewoners en begeleiders
van Landsherenpoort een bijzondere
bloementuin aangelegd. Nu alle bewoners
verplicht thuis zijn, maken we mezenhuisjes.
In onze achtertuin staat een meer dan

Bloemen en planten
verbindt Cambio met de wijk

Shirley wilde graag iets
doen voor de kinderen in
Keizerslanden en kwam
zodoende in contact met
Jaidi en Tamara van de
Kidshuiskamer. Ze was
enthousiast en vertelt over
haar grote bereik via social
media. Ze heeft gelijk een
simpele actie opgezet via
een Tikkie en toen werd
er massaal overgemaakt.
Ze heeft een aparte groep
aangemaakt om iedereen
regelmatig updates en foto’s
te laten zien. Helemaal

WijDeventer Keizerslanden

Amos Wesseh is 19 jaar en woont in
Keizerslanden: “Ik heb vooral veel
gevoetbald en mijn conditie getraind in de
coronatijd. Ik heb vooral mijn school erg
gemist”.

Wegwijzer in coronatijd: financiën
Heeft u een vraag over uw financiële huishouding? Stuurt u dan een mail naar
geldfit@deventer.nl. Meer informatie over het spreekuur van Geldfit vindt u op
www.geldfitdeventer.nl. Door betalingsachterstanden kunt u misschien financiële zorgen
hebben. Daarvoor is p€ptalk (peptalk@deventer.nl of via Whatsapp nummer
06 14705427) opgericht. Een p€ptalk is geheel vrijblijvend, een telefonisch gesprek
met een schuldhulpverlener om in een zo vroeg mogelijk stadium financiële
problemen aan te pakken om problematische schulden te voorkomen.

Heb jij een idee? Neem contact op met opbouwwerker Liesbeth
Willems, bel 06 30542546 of mail l.willems@rastergroep.nl).
Periodieke uitgave
WijDeventer
juni 2020

Met vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager
(06 53773644; ra.saris@deventer.nl)

Het wijkteam:

Patrick Veltema: Ik ben 29 jaar oud en woonachtig in de
nieuwbouwwijk Steenbrugge. Ik ben vanuit de bewonerscommissie
Steenbrugge, waar ik medevoorzitter van ben, aangesloten bij
het wijkteam Keizerslanden. Sinds de bouw van deze wijk zijn
wij bij Keizerslanden gevoegd. Om een goede verbinding tussen
Steenbrugge en Keizerslanden te leggen en onze wijk ‘op de kaart’
te zetten in Keizerlanden heb ik mij aangesloten bij het wijkteam.
Daarnaast vind ik het erg leuk om te horen en mee te denken over
dingen die in de wijk spelen. De corona-acties, die mede door het
wijkteam tot stand zijn gekomen, vind ik hiervan een mooi voorbeeld.
Samen met de andere wijkteamleden zorgen voor saamhorigheid vind
ik dan ook een leuke uitdaging. Als er vragen zijn vanuit Steenbrugge
over de wijk laat het mij dan vooral weten.

In het wijkteam WijDeventer Keizerslanden zitten bewoners die ook in de wijk wonen.
Zo’n acht keer per jaar komt het wijkteam bij elkaar, soms in een vergadering, soms in
een themabijeenkomst. Alle bijeenkomsten van het wijkteam zijn openbaar, je bent dus
altijd welkom. De wijkteamleden wonen verspreid in de wijk en zijn de ogen en oren van
WijDeventer. Ze bespreken de signalen die in de wijk spelen. Aan de wijkteamvergaderingen
nemen ook raadsleden en de wethouder deel. In deze krant stellen de wijkteamleden zich
aan je voor:
Nicolette Degger: Ik vind het interessant om in het wijkteam te
horen wat er in de wijk speelt. En het dan ook uit de eerste hand te
vernemen. Voor veel wijkbewoners ben ik een luisterend oor. Dan is
het fijn te weten wat de mogelijkheden zijn.

Willem Lommerts: Door stage tijdens de opleiding zijn we verzeild
geraakt in Deventer. Dat is een goede keuze geweest, want er is veel
te beleven en te ondernemen Zo’n 36 jaar daarvan wonen we in de
wijk Keizerslanden. Sinds een paar jaar ben ik lid van het wijkteam om
vanuit die kant de leefbaarheid te verhogen door het stimuleren en
ondersteunen van activiteiten van bewoners. Met steeds het motto:
“voor, door en met elkaar als het ff kan”.

Marianne Kloosterboer: Sinds 1985 woon ik in Keizerslanden. Met
het scherp aanvoelen wat er speelt bij de ander, ben ik iemand die
mensen kan inspireren en motiveren. Ik heb graag contact met andere
mensen, daar haal ik energie uit en ik voel mij nuttig. Door deel te
nemen aan het wijkteam leer ik nog meer wijkbewoners kennen. Met
mijn brede interesse maak ik verbindingen met verschillende groepen
mensen op allerlei manieren.

Lidwien Vermeulen: Hallo allemaal, prettig om op deze wijze kennis
met je te maken. Ik ben een van de wijkteamleden van Keizerslanden,
een team dat nauw met elkaar samenwerkt en het afgelopen jaar
prachtige inspiratiesessies heeft georganiseerd in de wijk. Voor mij
mooie momenten om de verschillende buurten te leren kennen. Soms
loop ik door de wijk, meestal fiets ik door de wijk, en als het uitkomt
dan maken we een praatje. Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort
een keer in deze bijzondere en kleurrijke wijk.

Lesley Nieukoop: Ik ben woonachtig in de Koning Wenzelstraat en
sinds 2015 lid van het wijkteam. Het is altijd gemakkelijk om niets te
doen en te blijven klagen, op de gemeente en/of buurtbewoners.
Ik ben van mening dat jijzelf het verschil kan maken door te doen.
Als lid van het wijkteam geniet ik van alle mooie initiatieven die
wijkbewoners aandragen om een probleem of een minder mooi plekje
in hun buurt of straat samen aan te pakken. Dus heb jij een idee, schrijf
een plan/offerte en doe een budget aanvraag bij het wijkteam!

Nieuw mooi entree
Parkzichtflat

WijDeventer biedt bewoners uit Keizerslanden de mogelijkheid om uitvoering aan
hun ideeën te geven. Dat kunnen grote plannen zijn, zoals het inrichten van een
ontmoetingsplek in de buurt of het organiseren van activiteiten voor kinderen. En ook
kleinere plannen, zoals het opfleuren van de straat, een leuk buurtfeest of een workshop
digitale fotografie. Met het wijkbudget kunnen deze plannen worden gerealiseerd. Voor
kleine activiteiten in deze coronatijd hebben we maximaal 100 euro beschikbaar. Voor
grotere activiteiten en ideeën is meer geld beschikbaar. Heb je al een leuk idee? Neem dan
contact op met:
•
•
•
•

opbouwwerker Liesbeth Willems: 06 30542546 of l.willems@rastergroep.nl
opbouwwerker Karin Voortman: 06 39380381 of k.voortman@socialeteamsdeventer.nl
jongerenwerker Robin Ooms: 06 14843206 of r.ooms@rastergroep.nl
kinderwerker Willemiek Hoenderdos: 06 39729931 of w.hoenderdos@rastergroep.nl.

Ook als je jezelf verder wilt ontwikkelen kun je bij WijDeventer terecht, misschien zoek je
vrijwilligerswerk, hulp bij het maken van je huiswerk, wil je meer mensen leren kennen, of
zelf een workshop organiseren. WijDeventer denkt met je mee en helpt je een stap verder.

Als je veel aan huis gebonden bent, mis je de alledaagse contacten. Het praatje op straat of
in de supermarkt. Soms is het fijn om telefonisch contact te hebben met iemand die je ook
persoonlijk kent. Nuran Florissen is zo iemand, een bekend gezicht in de wijk. Heb je zin om
even met iemand anders te praten, je verhaal kwijt te kunnen? Je kunt bellen met Nuran op
nummer 06 24953475.

Met anderhalve meter afstand hebben bewoners van de Parkzichtflat met elkaar de handen
uit de mouwen gestoken. Ze hebben een nieuwe verfrissende look aan de bestaande tuin
bij de ingang gegeven. De plantjes in deze tuin wilden maar niet groeien, er komt geen
zon. Zodoende zijn de plantjes verpoot naar de grote tuin, het vrijgekomen gedeelte
voorzien van een splitlaag en een leuke attractie geplaatst. Het is nu een mooi en vrolijk
aanzicht geworden. De bewoners zijn er heel blij mee. Fijn om zo weer thuis te komen.

Bewoners Parkzichtflat

hebben aandacht voor elkaar

Maaike Visscher: Ongeveer zo’n 20 jaar woon ik in het mooie groene
Keizerslanden. Ik ben een van de wijkteamleden van Keizerslanden.
Een gemêleerd team wat prettig met elkaar samenwerkt, vol ideeën
zit, creatief denkt en verbindingen leggen tussen mensen belangrijk
vindt. Het afgelopen jaar was dit zichtbaar tijdens de verschillende
inspiratiesessies in de wijk. Voor mij zijn het mooie momenten hoe
plannen in de wijken met buren tot uiting komen en zichtbaar een
bijdrage leveren aan de saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk,
buurtjes en straten. Het hoogtepunt voor mij is ook de jaarlijkse
fietstocht van het wijkteam waar wij langs alle initiatieven/projecten
fietsen om te zien en te horen van bewoners hoe het gaat.

Grote en kleine ideeën

Een alledaags gesprek

Muzikale middag bij
		

Judith ter Haar-Holleboom:
“een glimlach op ieders gezicht,
is het fijnste wat er is”
Nadat de coronacrisis uitbrak, wilde ik graag
iets doen voor mijn overburen, de bewoners
van de Keizerstuin. De Keizerstuin is een
seniorencomplex, daar wonen ouderen
zelfstandig. Omdat ik al zo lang in de
Dapperstraat woon, ken ik ook een groot
aantal van mijn overburen, en ik wist dat ze
veel alleen thuis waren. Ik kreeg een tip over
Jonneke Siebrand. Zij woont ook op Tuindorp
en zou wel een optreden willen verzorgen.
Met dit idee heb ik contact gelegd met een
van mijn overburen, en toen was het snel
geregeld. Op 1 april (geen grap) hebben de
bewoners van de Keizerstuin een vrolijke
en gezellige activiteit gehad. Het was een
middag om fijn op terug te kijken.

Woonzorg Deventer Landheer

Minie Mensink: “Ik ben in het
verleden heel actief geweest
voor de buurt maar door
mijn handicap wordt het wat
minder. Maar ik organiseer
nog regelmatig wat voor
de buurtbewoners van het
complex. Ik ben voorzitter
van de Landheer, een
appartementencomplex van
Woonzorg Nederland.

Nu had ik gehoord of ergens
gelezen van de € 100 actie
van WijDeventer en dacht
meteen aan muziek voor de
bewoners. Ik vond al snel
een passende artiest. De
bewoners konden verzoekjes
aanvragen en dat sloeg goed
aan. Muziek verbindt en
zorgt voor grote vreugde.
De opkomst was dan ook

Nuran Florissen: “Ik woon in de Parkzichtflat aan het Wezenland. Dat is die hele hoge flat aan
het begin van Keizerslanden met 88 woningen. Om aan alle bewoners te laten weten dat we
er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijd, ben ik koekjes gaan bakken. Koekjes bakken, daar heb
ik plezier aan. De buurvrouw heeft me geholpen om er 88 kleine cadeautjes van te maken. De
koekjes, een paar paaseitjes in een zakje en een mooie kaart eraan. Die heb ik huis aan huis
verspreid. Er kwamen veel lieve reacties terug. Telefoontjes, appjes, buren die even tegen het
raam tikken en zwaaien. Daar doe ik het voor, het zijn de kleine dingen die het leven fijn maken”.

groot en er kwam zelfs een
gitaar en ratelband voor de
dag waarmee de bewoners
actief mee speelden. Ik heb
de consultant van Woonzorg
Nederland op de hoogte
gesteld en deze was ook bij
de muzikale middag. Nog
steeds wordt er met plezier
op teruggekeken”.

Handwerken met

				Lena Brink
In onze wijk Keizerslanden woont Lena Brink, 91 jaar.
Lena woont nog zelfstandig, breit in haar vrije tijd o.a.
poppenkleertjes, kleertjes voor Barbie- poppen, sokken
en babysokjes. Zij wilde tijdens deze coronaperiode
wat voor een ander doen en kwam in contact met
WijDeventer Keizerslanden. In overleg met haar en een
drietal verloskundigenpraktijken in Deventer is zij nu
babysokjes aan het breien. Sinds medio mei sluiten zich
vrijwilligers van de handwerkclub van Ludgerus aan.

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst bewoners Keizerslanden | Foto’s bewoners Keizerslanden | Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 6.000

