Datum
en tijd
4 juli
2022 10:00—
12:00

4 juli
2022 10:00—
12:00

4 juli
2022 14:00—
16:00
4 juli
2022 14:00—
16:00
5 juli
2022 12:30—
13:30

Activiteit

Wandelen vanuit
Borgele

Op de eerste maandag van de maand wandelen we vanuit de huiskamer van Jozefien rondom Borgele.
De tocht duurt ongeveer een uur en daarna drinken we koffie in de huiskamer van Jozefien. Aanmelden:
j.vierbergen.huisgenoten@mail.com
Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.

Jeu de boules

Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

Bent u benieuwd wat anderen van de actualiteiten op radio, tv en in de kranten vinden? Twee keer per
maand kunt u onder leiding van Dick Faber met andere huisgenoten over verschillende nieuwsKijk op het nieuws onderwerpen praten. Uiteraard met een kopje koffie of thee.
Aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl

Bridge Diepenveen

Lunch

Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.
Informatie: slootenkoning@gmail.com
Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.

Kosten

Leesclub 2

5 juli
2022 14:00—
16:00

Theegesprek

We lezen en bespreken romans van zowel Nederlandse als buitenlandse schrijvers. De leesclub bestaat
uit 6 leden. Op 5 juli bespreken we 'Het kleine meisje van meneer Linh' van Philippe Claudel.
Informatie: lotti.baumann50@gmail.com

Schrijfclub

In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.

Adres

€ 2,50 Borgele
Deventer

Ludgerus
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 1
7415LM Deventer

Huiskamer
€ 2,50 Tineke,
Keizerslanden
Deventer

€ 2,50 Huiskamer in
Diepenveen

€ 3,50

Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com

5 juli
2022 14:00—
16:00

6 juli
2022 14:00—
16:00

Omschrijving

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Phine
€ 2,50 Colmschate-Zuid
Colmschate-Zuid

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Onder leiding van Myro Bosch schrijven leden een keer per maand verhalen. Myro of iemand uit de groep
draagt een onderwerp aan. Het is de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomsten schrijven, thuis zo nodig
bijschaven en in de volgende bijeenkomst voorlezen. In het laatste kwartier laat Myro een schilderij zien.
Huiskamer Myro,
Deelnemers maken daarover een tekst en Renate de Graaff maakt er een digitaal boekje van dat op de € 2,50 Keizerslanden
website komt.
Deventer
Informatie: myroslawa@hotmail.com

6 juli
2022 14:00—
15:00

7 juli
2022 14:00—
16:00

7 juli
2022 14:00—
16:00
7 juli
2022 14:00—
16:00

8 juli
2022 14:00—
16:00

10 juli
2022 14:00—
16:00

11 juli
2022 10:00—
12:00

11 juli
2022 10:00—

Bewegen en fit
blijven

Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te
nemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

Sportschool
Akdeniz
€ 2,50 Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.

Bridge Borgele

Bezige handen

Informatie: slootenkoning@gmail.com

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.
Informatie: ltijssen@home.nl

Schaken

Je hersenen uitdagen is belangrijk voor iedereen. Dat kan met schaken op de eerste en derde
donderdagmiddag van de maand in de huiskamer van Hillebrand.
Informatie en aanmelden: hvanderfeen@gmail.com

Scrabbelen

Zondagmiddagcafé

Wandelen in
Bathmen

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

Huiskamer
€ 2,50 Hillebrand,
Centrum
Deventer

Op elke leeftijd is het belangrijk om je hersenen aan het werk te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met
scrabbelen. Op de tweede en vierde vrijdag van de maand bent u welkom in de huiskamer van Hetty om
Huiskamer Hetty,
€ 2,50
te scrabbelen. Zij heeft plek voor 3 deelnemers.
Voorstad
Deventer
Aanmelden: hettylondo@live.nl
Sportschool
Akdeniz
Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

Op twee zondagen in de maand, meestal de tweede en de vierde, bent u vanaf 14 uur welkom in de
barruimte of tuin van sportschool Akdeniz.
Aanmelden is niet nodig en introducees zijn welkom. U hoeft geen toegang te betalen; consumpties zijn
voor eigen rekening. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig.
Op de tweede maandag van de maand wandelen we vanuit de huiskamer van Anne-Marie in Bathmen.
De tocht duurt ongeveer een uur. Daarna drinken we een kop koffie in de huiskamer of tuin van AnneMarie.
Aanmelden: op 06-21884642 of anne-marie@jogems.nl.
Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.

Jeu de boules

€ 2,50

Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

€ 2,50

Huiskamer AnneMarie
Bathmen

Ludgerus
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 1

12:00

7415LM Deventer

11 juli
2022 14:00—
16:00

Franse conversatie

11 juli
2022 14:00—
16:00

Bridge Diepenveen

12 juli
2022 12:30—
13:30

Lunch

12 juli
2022 14:00—
16:00

Theegesprek

13 juli
2022 14:00—
15:00

14 juli
2022 14:00—
16:00

14 juli
2022 14:00—
16:00
15 juli
2022 10:30—
14:00

In deze groep proberen we met elkaar ons Frans op te frissen aan de hand van een onderwerp of
hoofdstukken uit een boek. De leden hebben allemaal in een Franstalig gebied gewoond of komen
regelmatig met de taal in aanraking.

€ 2,50

Informatie: lotti.baumann50@gmail.com

Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.
Informatie: slootenkoning@gmail.com
Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.

€ 2,50 Huiskamer in
Diepenveen

€ 3,50

Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com

Bewegen en fit
blijven

In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.
Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te
nemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

€ 2,50

Bezige handen

Wandelgroep

Informatie: slootenkoning@gmail.com

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Sportschool
Akdeniz
€ 2,50 Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.

Bridge Borgele

Huiskamer Phine,
Colmschate-Zuid
Deventer

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Informatie: ltijssen@home.nl

Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

De wandelgroep maakt elke maand een andere wandeling van 8 tot 10 km in een cirkel van 30 km
rondom Deventer.

2,50

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.

Informatie: lotti.baumann50@gmail.com

Startpunt van de
wandeling

17 juli
2022 13:30—
15:00

Wandeling in
Voorstad

Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.

18 juli
2022 10:00—
12:00

Jeu de boules

18 juli
2022 10:00—
12:00

Wandelen in de
Vijfhoek

18 juli
2022 14:00—
16:00
18 juli
2022 14:00—
16:00

Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

Deze maandag wandelen we in de Vijfhoek. Informatie: lotti.baumann50@gmail.com

Bent u benieuwd wat anderen van de actualiteiten op radio, tv en in de kranten vinden? Twee keer per
maand kunt u onder leiding van Dick Faber met andere huisgenoten over verschillende nieuwsKijk op het nieuws onderwerpen praten. Uiteraard met een kopje koffie of thee.
Aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl

Bridge Diepenveen

19 juli
2022 12:30—
13:30

Lunch

19 juli
2022 14:00—
16:00

Theegesprek

20 juli
2022 13:30—
15:00

Engelse
conversatie

20 juli
2022 -

De Deventer wijk Voorstad kent een bewogen geschiedenis. Tijdens de wandeling zal Johan van der Veen
vertellen over de ontstaansgeschiedenis en belangrijke gebeurtenissen als de stakingen bij de
Achterzijde
tapijtfabriek. We staan stil bij het gebouw van het voormalige 'Help U Zelven' en een aantal
station
€ 2,50
struikelstenen die herinneren aan mensen die hier tijdens de oorlog woonden. Start om 13.30 uur aan de
Diepenveenseweg
achterzijde van het station (Diepenveenseweg). Aanmelden uiterlijk 15 juli
Deventer
op info@deventerhuisgenoten.nl.

Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.
Informatie: slootenkoning@gmail.com
Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.

Ludgerus
Karel de
€ 2,50 Grotelaan 1
7415LM Deventer

€ 2,50 Andriessenplein
Vijfhoek

Huiskamer
€ 2,50 Tineke,
Keizerslanden
Deventer

€ 2,50 Huiskamer in
Diepenveen

€ 3,50

Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com

Bewegen en fit

In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.
We praten over alledaagse dingen in het Engels. We lezen een artikel of een verhaal. De groep wordt
begeleid door Agnes Wever, voormalig docente Engels.
Informatie en aanmelden: info@deventerhuisgenoten.nl
Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te
nemen. U hoeft zich niet aan te melden.

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

€ 2,50 Huiskamer José
Colmschate

Sportschool
Akdeniz
€ 2,50 Nijhoffgaarde 4

14:00—
15:00

21 juli
2022 14:00—
16:00

21 juli
2022 14:00—
16:00
21 juli
2022 14:00—
16:00

blijven

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

7414 WG
Deventer

We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.

Bridge Borgele

Bezige handen

Informatie: slootenkoning@gmail.com

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.
Informatie: ltijssen@home.nl

Schaken

Je hersenen uitdagen is belangrijk voor iedereen. Dat kan met schaken op de eerste en derde
donderdagmiddag van de maand in de huiskamer van Hillebrand.
Informatie en aanmelden: hvanderfeen@gmail.com

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

Huiskamer
€ 2,50 Hillebrand,
Centrum
Deventer

22 juli
2022 14:00—
16:00

Scrabbelen

Op elke leeftijd is het belangrijk om je hersenen aan het werk te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met
scrabbelen. Op de tweede en vierde vrijdag van de maand bent u welkom in de huiskamer van Hetty om
Huiskamer Hetty,
€ 2,50
te scrabbelen. Zij heeft plek voor 3 deelnemers.
Voorstad
Deventer
Aanmelden: hettylondo@live.nl

22 juli
2022 14:00—
16:00

Klaverjassen

In de huiskamer van Hetty R. kunt u voorlopig elke maand klaverjassen. Informatie en aanmelden:
hero1958@ziggo.nl

24 juli
2022 14:00—
16:00

25 juli
2022 10:00—
12:00

25 juli
2022 10:00—

Zondagmiddagcafé

Wandelen in
Deventer

Sportschool
Akdeniz
Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

Op twee zondagen in de maand, meestal de tweede en de vierde, bent u vanaf 14 uur welkom in de
barruimte of tuin van sportschool Akdeniz.
Aanmelden is niet nodig en introducees zijn welkom. U hoeft geen toegang te betalen; consumpties zijn
voor eigen rekening. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig.
Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.

Jeu de boules

Huiskamer Hetty
€ 2,50 R.
Borgele

Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

Op de vierde maandag van de maand wandelen we in Deventer vanuit de huiskamer van Ineke. De tocht
duurt ongeveer een uur. Na die tijd drinken we een koffie in de huiskamer van Ineke.

Ludgerus
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 1
7415LM Deventer

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele

Aanmelden: slootenkoning@gmail.com.

12:00
25 juli
2022 14:00—
16:00

Bridge Diepenveen

26 juli
2022 12:30—
13:30

Lunch

26 juli
2022 14:00—
16:00

Theegesprek

27 juli
2022 14:00—
15:00

28 juli
2022 14:00—
16:00

28 juli
2022 14:00—
16:00

Informatie: slootenkoning@gmail.com
Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.

€ 2,50 Huiskamer in
Diepenveen

€ 3,50

Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com

Bewegen en fit
blijven

In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.
Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te
nemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

Bezige handen

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.
Informatie: ltijssen@home.nl

€ 2,50

Bridge Borgele

1
augustus
Wandelen vanuit
2022 10:00— Borgele
12:00

Informatie: slootenkoning@gmail.com

Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.
Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

Op de eerste maandag van de maand wandelen we vanuit de huiskamer van Jozefien rondom Borgele.
De tocht duurt ongeveer een uur en daarna drinken we koffie in de huiskamer van Jozefien. Aanmelden:
j.vierbergen.huisgenoten@mail.com

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Sportschool
Akdeniz
€ 2,50 Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer
Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.

1
augustus
2022 Jeu de boules
10:00—
12:00

1

Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.

Deventer

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Ludgerus
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 1
7415LM Deventer

€ 2,50 Borgele
Deventer

augustus Bridge Diepenveen Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.
2022 Informatie: slootenkoning@gmail.com
14:00—
16:00
1
Bent u benieuwd wat anderen van de actualiteiten op radio, tv en in de kranten vinden? Twee keer per
augustus
maand kunt u onder leiding van Dick Faber met andere huisgenoten over verschillende nieuws2022 Kijk op het nieuws onderwerpen praten. Uiteraard met een kopje koffie of thee.
14:00—
Aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl
16:00
2
augustus
2022 Lunch
12:30—
13:30
2
augustus
2022 Theegesprek
14:00—
16:00
3
augustus
Bewegen en fit
2022 14:00— blijven
15:00

3
augustus
2022 Schrijfclub
14:00—
16:00

4
augustus
2022 Bezige handen
14:00—
16:00
4
augustus
2022 Schaken
14:00—
16:00
4
augustus

Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.

€ 2,50

Huiskamer
€ 2,50 Tineke,
Keizerslanden
Deventer

€ 3,50

Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com
In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.
Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te
nemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

Huiskamer in
Diepenveen

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Sportschool
Akdeniz
€ 2,50 Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

Onder leiding van Myro Bosch schrijven leden een keer per maand verhalen. Myro of iemand uit de groep
draagt een onderwerp aan. Het is de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomsten schrijven, thuis zo nodig
bijschaven en in de volgende bijeenkomst voorlezen. In het laatste kwartier laat Myro een schilderij zien.
Huiskamer Myro,
Deelnemers maken daarover een tekst en Renate de Graaff maakt er een digitaal boekje van dat op de € 2,50
Keizerslanden
website komt.
Deventer
Informatie: myroslawa@hotmail.com

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.
Informatie: ltijssen@home.nl
Je hersenen uitdagen is belangrijk voor iedereen. Dat kan met schaken op de eerste en derde
donderdagmiddag van de maand in de huiskamer van Hillebrand.
Informatie en aanmelden: hvanderfeen@gmail.com
We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.

Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

Huiskamer
€ 2,50 Hillebrand,
Centrum
Deventer

2022 14:00—
16:00

Bridge Borgele

5
augustus
2022 Scrabbelen
14:00—
16:00

Informatie: slootenkoning@gmail.com

€ 2,50 Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Op elke leeftijd is het belangrijk om je hersenen aan het werk te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met
scrabbelen. Op de tweede en vierde vrijdag van de maand bent u welkom in de huiskamer van Hetty om
Huiskamer Hetty,
€ 2,50
te scrabbelen. Zij heeft plek voor 3 deelnemers.
Voorstad
Deventer
Aanmelden: hettylondo@live.nl

7
Op twee zondagen in de maand, meestal de tweede en de vierde, bent u vanaf 14 uur welkom in de
augustus
barruimte of tuin van sportschool Akdeniz.
2022 Zondagmiddagcafé
14:00—
Aanmelden is niet nodig en introducees zijn welkom. U hoeft geen toegang te betalen; consumpties zijn
16:00
voor eigen rekening. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig.

8
augustus
2022 Jeu de boules
10:00—
12:00

Elke maandagochtend is de Jeu de boules baan bij Ludgerus beschikbaar voor Deventer Huisgenoten.
Bewoners van Ludgerus kunnen ook meedoen. Graag van tevoren aanmelden.

8
augustus Wandelen in
2022 10:00— Bathmen
12:00

Op de tweede maandag van de maand wandelen we vanuit de huiskamer van Anne-Marie in Bathmen.
De tocht duurt ongeveer een uur. Daarna drinken we een kop koffie in de huiskamer of tuin van AnneMarie.

Informatie en aanmelden: brand.c@home.nl

Ludgerus
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 1
7415LM Deventer

€ 2,50

Aanmelden: op 06-21884642 of anne-marie@jogems.nl.

8
augustus
Onze tweede bridgegroep komt in verschillende huiskamers in Diepenveen bij elkaar.
2022 Bridge Diepenveen
Informatie: slootenkoning@gmail.com
14:00—
16:00
9
augustus
2022 Lunch
12:30—
13:30

Sportschool
Akdeniz
Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

Elke week treffen Huisgenoten elkaar bij de lunch. We praten bij en wisselen ideeën uit. Er is
zelfgebakken brood van Ineke en Lotti zorgt voor een ander lekker lunchgerecht.
Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com

9
augustus
2022 Theegesprek
14:00—
16:00

In de huiskamer van Ineke en Feddo vindt er wekelijks een theegesprek met een gespreksleider plaats.
Deel met anderen wat u bezighoudt en laat u inspireren door hun ideeën en ervaringen. Aanmelden is
niet nodig.

10
augustus

Dervis Akdeniz begeleidt u bij de fitness en geeft bij voldoende belangstelling groepslessen voor
senioren. Het is belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken mee te

Huiskamer AnneMarie
Bathmen

€ 2,50 Huiskamer in
Diepenveen

€ 3,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Huiskamer Ineke
€ 2,50 en Feddo, Borgele
Deventer
Sportschool
Akdeniz

2022 14:00—
15:00

Bewegen en fit
blijven

11
augustus
2022 Bridge Borgele
14:00—
16:00
11
augustus
2022 Bezige handen
14:00—
16:00

nemen. U hoeft zich niet aan te melden.
Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl

€ 2,50 Nijhoffgaarde 4
7414 WG
Deventer

We bridgen elke donderdag in Borgele. Onze groep bestaat uit semi-gevorderden die bridgen voor de
gezelligheid maar ook wel wat meer willen leren.
Informatie: slootenkoning@gmail.com

Breien, haken, knutselen, tekenen en schilderen: het kan allemaal in deze groep. Het gaat vooral om
gezelligheid en ontmoeting in een fijne sfeer.
Informatie: ltijssen@home.nl

€ 2,50

Huiskamer Ineke
en Feddo, Borgele
Deventer

Cambio
Karel de
€ 2,50
Grotelaan 2
7415DA Deventer

