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Beste bewoner van Keizerslanden,

De coronacrisis heeft naast de verdrietige gevolgen ook mooie 
ontwikkelingen laten zien. Er zijn allerlei kleine initiatieven ontstaan 
om elkaar te ondersteunen. We hopen dat het omzien naar elkaar 
blijft. WijDeventer wil daar zeker een steuntje in de rug voor zijn.

Loop je al een tijdje rond met een leuk plan of idee voor je straat of 
buurt? En heb je daarbij (financiële) ondersteuning nodig? Of heb je 
een talent dat je graag wilt delen? Neem dan contact op met:
- Carla Hobert (Steenbrugge, Landsherenkwartier, Ludgerus-
 kwartier) 06 12935709 of c.hobert@socialeteamsdeventer.nl
- Liesbeth Willems (Tuindorp, Oranjekwartier, ziekenhuisbuurt/
 Rollecate) 06 30542546 of l.willems@rastergroep.nl
of met mij (06 53773644 of ra.saris@deventer.nl).

Hartelijke groet,
Rober Saris, wijkmanager

     Oproep aan bewoners, 
jong en oud!
Met de kinderclub gaan we binnenkort gebruik maken van het basketbalveldje naast  
Masohi in het Oranjekwartier. Wie zou het leuk vinden om ons te helpen? Meld je aan bij  
Jaidi Muskee, 06-53584978. Samen staan we sterker dan alleen!

Parels in Keizerslanden
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Wandel jij ook mee? 

Fijn spelen 
        in de Nilantstraat Leden van het Centrum voor Diversiteit en 

Samenleving zijn in de maand november bij 
een aantal eerste generatie Turkse mensen 
op bezoek geweest. Daaruit blijkt dat deze 
ouderen grote behoefte hebben om andere 
mensen te zien. Het CDS wil samen met 
Vrouwen voor Elkaar doorgaan met deze 
thuisbezoeken en ze uitbreiden naar alle  
ouderen in Keizerslanden. ‘Bij verschillende 
organisaties vragen we na of er ouderen zijn in 
Keizerslanden met behoefte aan contact. Dan 
gaan we eerst vragen of we welkom zijn en 
een afspraak maken. We gaan met niet meer 
dan twee mensen op bezoek. En laten aan de 
ouderen over wat ze willen, een kopje koffie is 
altijd gezellig, maar we kunnen ook wandelen, 
een spelletje spelen of praten. In ieder 

geval bieden we een luisterend oor. Alleen 
al aanwezig zijn, is vaak erg waardevol. We 
houden ons altijd aan de coronamaatregelen.’ 

Om goed voorbereid te zijn, organiseert de 
Keizerslanden Academie twee workshops, zie 
elders in deze krant.  Beide workshops zijn 
open voor iedereen in Keizerslanden, gaan via 
Teams en zijn gratis. Als je aan de workshops 
meedoet, wordt er niet meteen verwacht dat 
je aan de bezoeken aan ouderen mee gaat 
doen. Dat mag je helemaal zelf bepalen.

Voor meer informatie over Parels kun je  
contact opnemen met Nuran Florissen,  
e-mail: nuranflorissen@gmail.com of  
telefoon 06-24953475.

Volg ons op sociale media
Facebook (WIJDeventer Keizerslanden) en Instagram (@wijkeizerslanden)

E-mail: wijkeizerslanden@gmail.com

Meer informatie over WijDeventer  
vind je op www.wijdeventer.nl

De omwonenden van de speelplek aan de Nilantstraat in Tuindorp knappen met elkaar 
de speelplek op. Nieuwe en opgeknapte toestellen, andere beplanting en een nieuwe 
ondergrond. Een sluis voorkomt dat kinderen zomaar de straat oplopen, waardoor de speelplek 
ook veiliger wordt. De bewoners verzetten heel veel werk om er voor de komende jaren weer 
een mooie plek van te maken voor alle kinderen uit de buurt. De ondersteuning van Stichting 
Tevreden en WijDeventer maken dit mogelijk. 

Tasjesactie Steenbrugge

Cecely Coffie en haar vriendin gaan een 
wandelgroep starten. ‘Lekker buiten, uit die 
vier muren, even andere mensen spreken’, 
dat is de motivatie van de beide dames. En 
ze nodigen iedereen van harte uit mee te 
wandelen. 

Iedere maandag en vrijdag om 11.00 uur start 
de wandeling vanaf de Zonneflat, Wezenland 
202-376 in het Oranjekwartier. Ze wandelen in 
een rustig tempo door het park Steenbrugge 
en houden zich daarbij aan de coronaregels. 
Om 12.00 uur wordt er geluncht, buiten op 
de bankjes bij de speeltoestellen. Je kunt 
je eigen lunch meenemen. Ook kan Cecely, 
tegen een vergoeding, een gezonde lunch 
voor je klaarmaken. Wandel jij ook een keer 
mee? Er zijn verder geen kosten. Wandel je 
voor de eerste keer mee, neem dan vooraf 
contact  
op met Cecely Coffie, mail:  
cecely_c@hotmail.com of bel 0570-86 63 01.

Op 20 maart is de bewonerscommissie 
Steenbrugge de wijk in gegaan om alle 
bewoners een mooie Steenbrugge tas te 
overhandigen. De bewonerscommissie vindt 
het belangrijk om de bewoners te spreken 
en te horen wat er leeft in de wijk. Omdat 
het nu niet mogelijk is om elkaar fysiek te 
ontmoeten, is de tassenactie bedacht. Door 
huis aan huis de tas langs te brengen konden 
ze gelijk in gesprek met de bewoners. 

De tassen zijn aangeschaft met een financiële 
bijdrage van WijDeventer. Aan verschillende 

ondernemers in de buurt is gevraagd om 
een presentje/flyer in de tas te doen. Zo 
werden ook de ondernemers gesteund. Via 
de WijDeventer ideeënkaart die ook in de tas 
zit, kunnen bewoners hun ideeën voor de wijk 
kenbaar maken.  

Het was een geslaagde actie. De 
bewonerscommissie heeft veel contacten 
kunnen leggen in de wijk. Kijk voor meer 
informatie over deze en andere acties op: 
www.bewonersvansteenbrugge.nl



De Keizerlanden 
                   Academie

Met aandacht 
                voor elkaar
Op een koude dag met de riksja op pad om de bewoners in de buurt een hart onder de riem 
te steken door een kleine attentie aan te bieden. Een beetje extra aandacht voor elkaar zorgt 
ervoor dat er een gesprek(je) op gang komt. Heeft u ook zin aan een ritje met de fietsriksja? 
Schroom niet en neem contact op. Zie voor de website: https://fietsenallejaren.nl/deventer/ of 
https://www.facebook.com/fietsenallejaren.nl

In november hebben 
kinderen uit de flat de 
Weteringstaete aan het 
Wezenland een groot aantal 
bloembollen gepoot in het 
gras voor de flat. Dit was 
een idee van een aantal 
bewoners uit de flat. Zij 
hebben er, met hulp van het 
Groenbedrijf, een mooie 
kinderactiviteit van gemaakt. 
Nu het lente is geworden, 
zien we de eerste bolletjes 
uitkomen. De ouderen, 
die in deze tijd veel thuis 
zijn, kunnen vanuit hun 

appartement hier mooi van 
genieten. Er zijn nog veel 
meer ideeën voor jong en 
oud bij de bewoners van de 
Weteringstaete. 

Jeugdcommissie Steenbrugge

         Een goede buur is beter 
dan een verre vriend

Zo kan het ook! 

Workshop ‘Een fijn gesprek, wat versta jij daar onder?’ 

Datum en tijd: in overleg 
Workshopleiders: Nuran Florissen en Jetske Schimmel 
Hoe: via Zoom 
Kosten: Gratis

Workshop ‘In gesprek met een oudere”
Hoe richt je een goed gesprek in? Kun je je voorbereiden  
op het eerste contact? 

Datum en tijd: in overleg 
Workshopleiders: Nuran Florissen en Jetske Schimmel 
Hoe: via Teams 
Kosten: Gratis

Workshop ‘Host zijn van een zoom-bijeenkomst’ 
Tips en trucs voor een zoom-meeting. Zelf goed voorbereid aan de slag. 

Datum en tijd: in overleg 
Workshopleider: Lidwien Vermeulen 
Hoe: via Zoom 
Kosten: Gratis

Heb je een leuk idee voor een workshop?

Mandala’s tekenen, kleurexplosie, brandveiligheid, coachen bij alledaagse vragen, (on)
bewust geld uitgeven, ebru/marmeren en nog veel meer. Voor en door bewoners. Heb 
je een hobby of iets waar jij goed in bent, en vind je het leuk om daar een ander ook 
kennis mee te laten maken? Of zoek je iemand die jou iets kan uitleggen, voordoen of 
helpen? Laat het ons weten. Dat kan allemaal bij de Keizerslanden Academie. In één of 
twee workshops. 

Dagelijks loop, fiets of rijd je erlangs en het 
valt niet echt op. Na verloop van tijd komt het 
besef van “ooh, dat is toch wel iets aparts”, 
omdat het vaak op een stil plekje staat, toch 
net opvalt door de vorm of het gebruikte 
materiaal of ook de kleur. Het gaat hier om 
de kunstwerken die in heel Deventer staan. 
Soms om de hoek, soms 500 meter vanaf je 
huis. 
Het plan van het wijkteam Keizerslanden 
is om aan alle openbare kunstwerken in 
onze wijk aandacht te gaan besteden. In 
samenwerking met medewerkers van het 
plaatselijke Kunstenlab, met hun brede 
expertise, zoeken we naar manieren om 
de kunstwerken meer in beeld te brengen. 
We denken aan een specifieke route voor 

kinderen uit de wijk, in de vorm van een kwis 
zo mogelijk gecombineerd met het bezoek 
aan een kunstenaar in zijn werkplaats. Voor 
volwassenen is het plan om een fietsroute 
in de wijk uit te zetten. Met deskundige 
begeleiding kunnen de kunstwerken dan gaan 
(her)leven. Heeft u hiervoor belangstelling, 
dan kunt u zich opgeven via e-mailadres: 
wijkeizerslanden@gmail.com

In de Stentor werd onlangs het kunstwerk 
van de twee spelende kinderen belicht (hoek 
Hoge Hondstraat/Ceintuurbaan). Op de foto 
ziet u een kunstwerk van Renate Vincken, 
op de hoek van de Laan van Borgele en de 
Lebuïnuslaan, pal voor een locatie van het 
Etty Hillesum Lyceum.

Kunstroutes voor iedereen in de wijk

Hallo, wij zijn Koen en Fynn van de 
jeugdcommissie Steenbrugge. Wij zijn op 
zoek naar nieuwe jeugdleden die ons willen 
helpen met het organiseren van activiteiten. 
Bijvoorbeeld het organiseren van een leuke 
speurtocht in de wijk, een opruimactie of een 
spelletjesmiddag.

Dus, ben jij in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, 
woon jij in Steenbrugge en vind je het leuk 
om samen met ons activiteiten te organiseren 
in de wijk? Neem dan contact op met Anne-
Fleur, kinderwerker van Raster. Mobiel:  
06 23611677 of mail af.nijhuis@rastergroep.nl 
Groetjes, de jeugdcommissie Steenbrugge

 
Hannie en Hans Jansen: ‘Terwijl Nuran bezig 
was met haar vlamactie, kwamen we haar 
tegen in onze flat, de Parkzichtflat. Bij een 
kopje koffie vertelde ze wat de bedoeling 
was. Door een sticker met een vlam op 
het raam te plakken, maak je kenbaar 
anderen een warm hart toe te dragen. 
Vanzelfsprekend doen wij mee. Het is 
belangrijk dat mensen elkaar groeten en er 
voor elkaar zijn als dat nodig is. We wonen 
inmiddels bijna 30 jaar in de Parkzichtflat en 
een actie als die van Nuran vinden wij heel 
belangrijk.’
De vlamactie van Nuran Florissen is mede 
mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.

‘Wat nu?’, dachten we bij Deventer 
Huisgenoten, een vereniging van 55-plussers. 
We mochten met steeds minder mensen 
bij elkaar komen door de coronacrisis. Het 
koffiegesprek op de dinsdagochtend in 
een van de huiskamers was een van de best 
bezochte activiteiten van de vereniging. Maar 
als het niet fysiek kan, dan maar digitaal. We 
hebben dan ook het koffiegesprek veranderd 
in een zoomsessie, waarvoor alle leden 
uitgenodigd worden. In het begin waren de 
leden een beetje aarzelend. Nu schuiven elke 
keer tussen de 7 en 12 deelnemers vanuit 
hun eigen huiskamer aan. Een gespreksleider 

begeleidt het gesprek over een thema, zoals: 
‘Hoe vermaak je je in deze moeilijke tijd?’  
of ‘Wat vind je van kunst gemaakt door andere 
leden?’. 

Te oud om aan zoom mee te doen? Welnee! 
Onze oudste deelnemer, die geen enkele 
bijeenkomst mist, is 94 jaar. En als iemand 
moeite heeft met de techniek is er hulp vanuit 
de vereniging.
Neem voor meer info contact op met Lotti 
Baumann: lotti.baumann50@gmail.com of kijk 
op onze website: www.deventerhuisgenoten.nl. 

Een kleurrijk uitzicht

Mail voor meer informatie en aanmelding naar wijkeizerslanden@gmail.com 
of bel 06-30542546.


