
 

 

 

 

Een levendig netwerk met zorg voor elkaar 

  

Nieuwsbrief september 2022 
   

Komt u ook op 2 september? 
We hebben goed nieuws: we kunnen weer 

inloopmiddagen organiseren. Op vrijdagmiddag 

is iedereen, lid of nog geen lid, welkom in de 

ontmoetingsruimte van het vroegere Thomas 

Wildey, nu een wooncomplex van Woonzorg 

Nederland. De ruimte is ook beschikbaar voor 

het zondagmiddagcafé en grotere bijeenkomsten.  

Het adres is J.P. Thijsseweg 100, een woonerf aan de Overstichtlaan. Er is 

voldoende parkeerruimte en er is een bushalte aan de overkant. De ingang 

is, wanneer u het woonerf opkomt, rechts in de hoek. De deur is open als 

Deventer Huisgenoten er een activiteit heeft. 

De ontmoetingsruimte is op etage 2 – er is een lift. In de grote zaal – die we 

gemakkelijk kunnen verkleinen met kamerschermen – staat een biljart. Er 

is een geluidsinstallatie, dvd-speler en projectiescherm. De prima 

uitgeruste 

keuken mogen we ook gebruiken. 

De toegang is vrij. Consumpties zijn voor eigen rekening: alles kost € 1,25, 

contant te betalen. 

De kerngroep is heel blij met deze samenwerking, die vooral te danken is 

aan de vrijwilligers die bij Thomas Wildey de recreatie verzorgen. 

We starten in september; op de eerste vrijdagmiddag 2 september hopen 

we veel leden te ontmoeten. 

Het zondagmiddagcafé organiseren we op de tweede en vierde zondag van 



de maand, in september op de 11e en 25e. 

Marja Kroef 
   

Nieuw: Kunstjournaals maken 

Op vrijdag 9 september starten we in onze nieuwe 

locatie Thomas Wildey ook met een nieuwe 

activiteit: Kunstjournaals maken. Een keer per 

maand kunnen deelnemers schilderen, tekenen, 

schrijven, knippen, plakken. Aan de hand van 

werken van oude meesters en hedendaagse kunstenaars, leuke thema’s of een 

zelf bedacht onderwerp maken we onze eigen kunstwerken. Daarvoor 

gebruiken we papier, schildersdoeken of bijvoorbeeld een eigen dagboek. In 

Kunstjournaals combineer je creativiteit met persoonlijke herinneringen. 

Elke 2e vrijdagmiddag van de maand. Informatie en aanmelden bij Alie: alie-

harrydekker@ziggo.nl 

   

Verhalen delen 

Onder leiding van Esther gaat de activiteit 

Verhalen delen ofwel Sharing stories van start. 

Dit is een project van het Ouderenfonds. In 

spelvorm wordt u uitgenodigd om een herinnering 

te delen over thema's als durf, plezier, liefde of 

succes. Door het herinneren en vertellen leren 

deelnemers elkaar beter kennen. De groep bestaat uit 4 tot 6 personen. 

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 23 september om 19.30 uur in de 

huiskamer van Hetty R. in Borgele. Informatie en aanmelden: 

esthercoes2@gmail.com  

  

Bridge 

We hebben op dit moment  twee bridgegroepen die wekelijks in huiskamers in 

Borgele en Diepenveen bij elkaar komen. Met een of twee nieuwe deelnemers 

kan er een derde groep in Deventer starten. Hebt u interesse? Neem contact 
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op met Ineke: slootenkoning@gmail.com, of mail naar 

info@deventerhuisgenoten.nl. 

  

Agenda september 2022 

Aanmelden is alleen nodig als dat bij een activiteit staat. Graag weer 

afmelden als u niet kunt komen. Overigens welkom zonder meer. 

Prijs per activiteit € 2,50 tenzij anders vermeld 

  

Donderdag 1 september  

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Bezige handen onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: ltijssen@home.nl 

14 uur Schaken – huiskamer Hillebrand, Centrum. Informatie en aanmelden: 

hvanderfeen@gmail.com 

 

Vrijdag 2 september 

14 uur Inloopmiddag – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 

100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1,25 per consumptie. 

(zie Nieuwsbrief) 

 

Maandag 5 september 

10 uur Wandelen in Colmschate – start bij Gemeenschapshuis de Kuip, 

Bloemendalsweg 1B; koffie in de huiskamer van Harda. Aanmelden: 

lotti.baumann@gmail.com. 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

14 uur Franse conversatie - huiskamer Phine, Colmschate-Zuid. Informatie en 

aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com 

14 uur Kijk op het nieuws onder leiding van Dick – huiskamer Tineke, 

Keizerslanden. Informatie en aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl 
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Dinsdag 6 september 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

14 uur Theegesprek onder leiding van Hetty L. - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

  

Woensdag 7 september 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

13.30 uur Engelse conversatie onder leiding van Agnes – huiskamer Piene, 

Diepenveen. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

14 uur Schrijfclub – huiskamer Myro, Keizerslanden. Informatie en aanmelden: 

myroslawa@hotmail.com  

 

Donderdag 8 september  

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele, Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Bezige handen onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: ltijssen@home.nl 

 

Vrijdag 9 september  

14 uur Inloopmiddag – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 

100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per consumptie. 

(zie Nieuwsbrief) 

14 uur  Kunstjournaals maken onder leiding van Alie - ontmoetingsruimte 

Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 100. Informatie en aanmelden: 

alie-harrydekker@ziggo.nl (zie Nieuwsbrief). Kosten € 2,50 + eventuele 

materiaalkosten voor leden; € 5,00 voor niet-leden. 

14 uur Scrabbelen – huiskamer Hetty L., Voorstad. Aanmelden: 

hettylondo@outlook.com 

 

Zondag 11 september 

14 uur Zondagmiddagcafé - ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 
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Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per 

consumptie. (zie Nieuwsbrief) 

  

Maandag 12 september 

10 uur Wandelen in Bathmen – huiskamer Anne-Marie, Bathmen. Aanmelden: 

annemarie@jogems.nl 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

 

Dinsdag 13 september 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

14 uur Theegesprek onder leiding van Marja - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele                                                   

14 uur Creanders – huiskamer Willy, Colmschate. Informatie en aanmelden: 

willy.prangsma@deprangen.nl 

14 uur Leesclub 2 met De overgave van Arthur Japin - huiskamer Phine, 

Colmschate-Zuid. Informatie: lotti.baumann50@gmail.com  

  

Woensdag 14 september 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4, 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

19.30 uur Klaverjassen onder leiding van Hetty R. – huiskamer Rijk, 

Keizerslanden. Informatie: hero1958@ziggo.nl 

 

Donderdag 15 september  

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Bezige handen onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: ltijssen@home.nl 

14 uur Schaken – huiskamer Hillebrand, Centrum. Informatie en aanmelden: 

hvanderfeen@gmail.com 
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Vrijdag 16 september 

10.30 uur Wandelgroep Informatie: lotti.baumann50@gmail.com 

14 uur Inloopmiddag – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 

100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per consumptie. 

(zie Nieuwsbrief) 

 

Maandag 19 september 

10 uur Wandelen in Deventer – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. 

Aanmelden: slootenkoning@gmail.com 

14 uur Bridge Diepenveen – huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

14 uur Kijk op het nieuws onder leiding van Dick – huiskamer Tineke, 

Keizerslanden. Informatie en aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl 

  

Dinsdag 20 september 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50 

14 uur Theegesprek onder leiding van Hetty R. - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

  

Woensdag 21 september 

10 uur Dromengroep onder leiding van Maarten - huiskamer Hetty H., 

Colmschate-Noord. Informatie en aanmelden: m.v.rootselaar@gmail.com 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

 

Donderdag 22 september 

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Bezige handen onder leiding van Lidy - Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: ltijssen@home.nl 

 

Vrijdag 23 september 
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14 uur Inloopmiddag – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 

100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per consumptie. 

(zie Nieuwsbrief) 

14 uur Scrabbelen – huiskamer Hetty L., Voorstad. Aanmelden: 

hettylondo@outloos.com 

19.30 uur Verhalen delen onder leiding van Esther – huiskamer Hetty R., 

Borgele. Informatie en aanmelden: esthercoes2@gmail.com (zie Nieuwsbrief) 

 

Zondag 25 september 

14 uur Zondagmiddagcafé - ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per 

consumptie. (zie Nieuwsbrief) 

  

Maandag 26 september 

10 uur Wandelen in Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. 

Aanmelden: slootenkoning@gmail.com 

14 uur Bridge Diepenveen – huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

 

Dinsdag 27 september 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, kosten € 3,50                                              

14 uur Theegesprek onder leiding van Lotti - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

14 uur Creanders – huiskamer Willy, Colmschate. Informatie en aanmelden: 

willy.prangsma@deprangen.nl 

 

Woensdag 28 september 

10.30 uur De kunst van het ouder worden onder leiding van Hetty H. – 

huiskamer Marja, Voorstad. Aanmelden: hettyheling@home.nl 

13.30 uur Engelse conversatie onder leiding van Agnes – huiskamer Carla, 

Voorstad. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 
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Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

14 uur Fotogroep onder leiding van Klarie - huiskamer Harda en Theo, 

Colmschate. Informatie: kl.veerman@planet.nl 

 

Donderdag 29 september 

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Bezige handen onder leiding van Lidy - Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: ltijssen@home.nl 

 

Vrijdag 30 september 

14 uur Inloopmiddag – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 

100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten: € 1.25 per consumptie. 

(zie Nieuwsbrief) 

  

 

Contact info@deventerhuisgenoten.nl  

Bestuur en ledenadministratie Marja Kroef 06-48646798 

Activiteiten Lotti Baumann 06-51435595 

  

Iedereen kan zich als belangstellende inschrijven voor deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Ons mailadres is info@deventerhuisgenoten.nl 

 

Wijzig uw gegevens - hier kunt u zich ook uitschrijven voor deze nieuwsbrief  
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