
 

 

 

 

Een levendig netwerk met zorg voor elkaar 

  

Nieuwsbrief januari 2023 
  

 

Nieuwsjaarslunch 
We starten het nieuwe jaar met een 

gemeenschappelijke lunch op vrijdag 6 januari. 

Om 12 uur heffen we het glas en wensen we 

elkaar een goed 2023 toe. Daarna serveren we de 

lunch. Kosten: € 5. Introducees zijn 

welkom. Aanmelden uiterlijk 3 januari via 

info@deventerhuisgenoten.nl. Aansluitend is er tot 4 uur 

vrijdagmiddagcafé, een inloop-bijeenkomst waarop leden en nog-niet-leden 

welkom zijn. 

Locatie: ontmoetingsruimte Thomas Wildey, J.P. Tijsseweg 100 (ingang 

rechtsachter), verdieping 2 

 

Themabijeenkomst: Bewuster omgaan met kleur door Myro 

Bosch 
Iedereen heeft met kleur te maken, overal is 

kleur… In kleding, interieur, de straat, huizen, 

winkels, de tuin, de hele natuur. 

Je komt elke dag kleur tegen. De kracht van kleur 

wordt overal gebruikt, en buiten de natuur is er 

over nagedacht. 

Over je kleding bijvoorbeeld, iedere morgen. Of pak je maar wat? 

Wat is de betekenis van een kleur? 
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We buigen ons vanmiddag over verschillende kleuren. Wat doen die met 

ons? 

KLEUR. Worden we er blij, of boos of verdrietig van? Het wordt een 

spannende reis. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 29 januari om 14 uur in de 

ontmoetingsruimte van Thomas Wildey, J.P. Tijsseweg 100 (ingang 

rechtsachter), verdieping 2. Toegang: vrije bijdrage. Consumpties € 1,25 

voor eigen rekening. Aanmelden voor 26 januari op 

info@deventerhuisgenoten.nl  

 

Workshop: Scheuren met Thilde de Haan 
Over een middagje scheuren schrijft Thilde: 

Soms bekijk ik de krant of een tijdschrift met andere 

ogen. Ik kijk dan of ik er iets in kan vinden als basis 

voor een scheur-collage. Ik laat mij inspireren door 

wat ik zie. Ik scheur dat uit en zoek verder, naar 

achtergrond-ideeën, omgeving, en mogelijke tekst. Op 

een blad papier leg ik het gescheurde bij elkaar, 

componeer, schuif en plak. Ik zoek ondertussen ook 

nog even in tijdschriften of bladen wat ik mooi vind en 

wat erbij kan passen. Werk soms wat bij met een pennetje, tot ik vind dat 

het klaar is. Ik beleef daar veel plezier aan en wil het graag een keer met 

jullie uitproberen op 26 januari om 14 uur in de huiskamer van Jantine. 

Neem wat tijdschriften en een schaar mee. 

Aanmelden voor 24 januari op info@deventerhuisgenoten.nl  

 

Filmclub: Ga terug en haal het 
Black Lives Matter zette in 2020 de hele wereld op 

z’n kop. Maar zijn de protesten daadwerkelijk een 

kantelpunt voor positieve verandering geweest? 

In Ga terug en haal het gaat regisseur Clarice 

Gargard op onderzoek uit. Ze reist door tijd en 

ruimte en haalt herinneringen op van verzetsstrijders in Nederland, 

Suriname en Curaçao. Een documentaire over heden, verleden én toekomst 

van zwart verzet. Hoe creëer je zelf de kantelpunten die voor verandering 

zorgen? Deze film wordt op 11 januari om 14 uur vertoond in de huiskamer 

van Hetty R. Informatie en aanmelden: hero1958@ziggo.nl  
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Uitgelicht: De kunst van het ouder worden 
Hetty Heling schrijft: Iedere laatste woensdag van 

de maand komen we bij elkaar. Van tevoren weten 

we al het onderwerp zodat we enigszins beslagen 

ten ijs komen. Soms trekken we een kaartje met 

daarop een vraag. Bijvoorbeeld: Wat heb je van je 

vader en/of moeder geleerd? Hoe neem je 

besluiten? En hoe breek je door besluiteloosheid 

heen? 

Ook actuele vragen komen aan bod: Hoe zie je je verantwoordelijkheid 

voor de energiecrisis en klimaatverandering? Met elkaar bepalen we het 

thema. We proberen zonder oordeel te luisteren. Ieder mag zijn verhaal 

vertellen. Na afloop mogen er nog vragen gesteld worden, en tussendoor 

drinken we koffie. Het zijn altijd bijzondere ochtenden; iedereen gaat een 

beetje wijzer terug naar huis. Wordt u nieuwsgierig? Nieuwe 

gesprekspartners zijn welkom. Informatie en aanmelden: 

hettyheling@home.nl 

 

Lief en leed 
Een levendig netwerk met zorg voor elkaar, willen we zijn. Die slogan 

waarmaken is soms lastig. Niet alle Huisgenoten spreken elkaar regelmatig; 

sommigen nemen maar heel beperkt deel aan onze activiteiten. De 

kerngroep vindt het belangrijk dat we ook in dat geval zorg voor elkaar 

hebben. Twee kerngroep-leden vormen de lief-en-leed groep. Zij zorgen 

voor een attentie of gaan op bezoek bij ziekte of andere narigheid. 

Maar ook zij kunnen niet alles weten. We hebben een speciaal mailadres 

waarop u de groep kunt bereiken: liefenleed.huisgenoten@gmail.com. Wij 

stellen het op prijs als u daarheen bericht stuurt wanneer u weet dat een 

huisgenoot aandacht nodig heeft, of wanneer u zelf graag contact zou 

willen hebben. 

 

Trekvogels 
In de whatsapp-groep Trekvogels delen 

Huisgenoten tips voor theatervoorstellingen, films, 

concerten, tentoonstellingen en andere uitjes. We 

versturen korte berichten, en elke trekvogel kan 

daarop reageren, bijvoorbeeld met het voorstel 

om samen ergens heen te gaan. 
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Om mee te doen hebt u whatsapp nodig, en moeten wij uw mobiele 

nummer weten. Opgave via info@deventerhuisgenoten.nl.   

. 

Agenda januari 2023 

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 

 

Maandag 2 januari 

10 uur Wandelen vanuit Borgele -  huiskamer Jozefien. Aanmelden: 

j.vierbergen.huisgenoten@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 3 januari 

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

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

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

Borgele 

 

Woensdag 4 januari 

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

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

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

myroslawa@hotmail.com  

14 uur Klaverjassen groep 2 - huiskamer Jantine, Platvoet. Informatie: 

hero1958@ziggo.nl   

 

Donderdag 5 januari 

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

slootenkoning@gmail.com  
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14 uur Alles kan onder leiding van Lidy - Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com 

 

Vrijdag 6 januari 

12 uur Nieuwjaarslunch -  ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie en aanmelden: info@deventerhuisgenoten.nl. 

Kosten € 5 (zie Nieuwsbrief). 

Met aansluitend: Vrijdagmiddagcafé 

14 uur  Kunstjournaals maken onder leiding van Alie - ontmoetingsruimte 

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

alie-harrydekker@ziggo.nl Kosten € 2,50 + eventuele materiaalkosten  

 

Maandag 9 januari 

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 

 

Dinsdag 10 januari 

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

info@deventerhuisgenoten.nl, € 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 11 januari 

13.45 uur Engelse conversatie onder leiding van Agnes – huiskamer in 

Deventer. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl   

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

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

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

myroslawa@hotmail.com  
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14 uur Filmclub - huiskamer Hetty R., Borgele. Informatie en 

aanmelden: hero1958@ziggo.nl (zie Nieuwsbrief) 

 

Donderdag 12 januari 

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

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Alles kan onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com  

 

Vrijdag 13 januari   

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

hettylondo@live.nl 

 

Zaterdag 14 januari 

14 uur Bridge groep 3 - huiskamer in de gemeente Deventer. Informatie: 

schippermarianne3@gmail.com  

 

Zondag 15 januari 

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

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

consumptie 

 

Maandag 16 januari  

10 uur Wandelen in Deventer – huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele. Aanmelden: lotti.baumann50@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 

14.30 uur Leesclub 1 met Liefde tussen 5 en 7 van Wanda Reisel - huiskamer in 

Deventer. Informatie: kv547g@gmail.com  

 

Dinsdag 17 januari  
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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 Leesclub 2 met Vaslav van Arthur Japin - huiskamer Phine, Colmschate-

Zuid. Informatie: lotti.baumann50@gmail.com   

 

Woensdag 18 januari 

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

Colmschate-Noord. Aanmelden en informatie: m.v.rootselaar@gmail.com 

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

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

14 uur Klaverjassen groep 1 – huiskamer Hetty R., Borgele. Informatie: 

hero1958@ziggo.nl 

 

Donderdag 19 januari  

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

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Alles kan onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com  

 

Vrijdag 20 januari   

14 uur Vrijdagmiddagcafé – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl.  

Kosten € 1,25 per consumptie. 

18 uur Eetclub - huiskamer in Deventer. Informatie: 

schippermarianne3@gmail.com 

 

Maandag 23 januari 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

 

Dinsdag 24 januari 
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12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 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 25 januari 

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

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

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

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

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

Colmschate. Informatie: kl.veerman@planet.nl 

 

Donderdag 26 januari  

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

slootenkoning@gmail.com  

14 uur Alles kan onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com 

14 uur Workshop: Scheuren onder leiding van Thilde - huiskamer Jantine, 

Platvoet. Aanmelden voor 24 januari op info@deventerhuisgenoten.nl (zie 

Nieuwsbrief)   

  

Vrijdag 27 januari 

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

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

hettylondo@live.nl 

 

Zondag 29 januari 

14 uur Themabijeenkomst: Bewuster omgaan met kleur door Myro 

- ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 100. Aanmelden voor 

26 januari op info@deventerhuisgenoten.nl. Toegang: vrije bijdrage. 

Consumpties à € 1,25 voor eigen rekening. (zie Nieuwsbrief) 
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Maandag 30 januari 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

 

Dinsdag 31 januari 

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

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50 

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

Borgele 

14 uur Bridge groep 3 - huiskamer in de gemeente Deventer. Informatie: 

schippermarianne3@gmail.com   

  

 

Contact info@deventerhuisgenoten.nl 

 

Kerngroep 

Bestuur en ledenadministratie Marja Kroef 06-48646798  

Activiteiten Lotti Baumann 06-51435595 

Ledenwerving Hetty Londo 

Financiële administratie Jozefien Vierbergen 

Ledencontact Marion Ligtenberg 

  

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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