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Dit boekje is bedacht door meerdere 
medewerkers en valt nu dus al in uw brievenbus. 
We hopen u op deze manier wat extra’s te 
kunnen bieden in een stille en toch ook best 
spannende tijd. Het nieuws gaat over de Corona 
en we kunnen daar ook niet omheen. Maar 
ondertussen is het lente en genieten we van de 
eerste lentezon en dat kan gelukkig ook met 1,5 
meter afstand. 

Bij deze willen we u hele fijne Paasdagen 
wensen en hou vol! 
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Huiskrant 

Voorjaar ….. 

In deze editie 

stonden veel 

activiteiten 

genoemd. Bij de 

opmaak wisten 

we niet dat het zo 

zou lopen. Deze 

gaan dus helaas 

niet door.  



 

Vul de ontbrekende klinkers in:  
 

1. C L . W N 
2. R . G 
3. Z . . M . . R M . N  
4. B . S T . K 
5. L . P . L 
6. H . G . L S L . G 
7. . . R D . P P . L 
8. P . N D . K . . S 
9. B L . C N . T 
10. B . . T S . R . N 
11. W . . R D . N B . . K 
12. D R . . W . . L . R 
13. F L . T 
14. G . B . . W 
15. F . L M 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor blijft gezond ook in deze tijden! 



 

Beste bewoners, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn 
naam is Marian Plagge en ben de 
leidster, samen met Marietje en 
Annie op de handwerkgroep. 
Omdat we al een paar weken niet 
samen kunnen zijn heb ik een 
idee bedacht. 
Het zou mooi zijn om een 
herdenkingskleed van deze 
coronatijd met u te maken. 
om deze tijd door te komen is het 
misschien fijn om wat om handen 
te hebben, misschien komen er 
nu juist wel creatieve gedachtes 
bij u bovendrijven…ook al zit u 
niet op handwerken . 

Mijn voorstel is dat u iets gaat 
maken wat we kunnen 
samenvoegen. Mag van 
wol/katoen/stof of wat dan ook 
zijn. U hebt vast nog wel ergens 
wat materiaal liggen, wat u niet 
meer gebruikt. 
Het zou iets van een grootte van 
30cm/30cm kunnen zijn, maar 
mag natuurlijk groter/kleiner. 
Zo komen wij, samen met u tot 
een mooi ontwerp. 

Hebt u hier vragen over en wilt u 
aan de slag, laat een berichtje 
achter op kantoor dan bel ik u 
terug. 
 
Samen komen we deze tijd met 
beperkingen door, zeker weten! 

Groetjes 
Marian 

 

 

Tip: 
KPN heeft 4 extra gratis zenders: 245, 246, 247 en 248 

Beweeg mee; Nederland in beweging 

op NPO 2 / 9.10 uur 



 



 

RAADSEL 2 

A Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 

B Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 

C Wat kan lopen maar niet wandelen?   
 

 

 

 

“WijDeventer” 

Keizerslanden in 

Corona-tijd 

 

Het wijkteam van Keizerslanden 

bestaat uit bewoners van de 

wijk. Het team stelt vast dat in 

deze corona-tijd veel 

bewonersbijna letterlijk aan 

huis gebonden zijn en dat het 

wel erg stil is in de straten. Dit 

gaat ons allemaal aan, oud en 

jong. 

 

Om meer leven in de wijk te 

brengen en het iets doen voor 

anderen ”te stimuleren is er 

wijkbudget vrijgemaakt. Dat 

“doen” kan bestaan uit 

bijvoorbeeld: het organiseren van 

een optreden. 

• Het planten van 

bloemzaden; 

• Het geven van een online 

workshop van je eigen 

activiteit (bijvoorbeeld 

bakken of koken); 

• In je eigen schuur 

nestkastjes timmeren die na 

de coronatijd opgehangen 

kunnen worden; 

• boombreien waardoor de 

straat vrolijker uit ziet. 

De materiaalkosten tot een 

maximum van €100 worden 

vergoed en het effect komt altijd 

ten goede aan de wijkbewoner(s). 

OP Facebooken YouTube worden 

verschillende ideeën als 

voorbeeld geplaatst van 

WijDeventer Keizerslanden. Heb 

je zelf een idee? App, bel of mail 

het naar het wijkteamlid of naar 

opbouwwerker Liesbeth Willems, 

06-30542546 of 

i.willems@rastergroep.nl. Dan 

krijg je snel een reactie of het past 

binnen deze actie. Natuurlijk hoort 

een foto/ filmpje van je activiteit 

erbij. Deze plaatst het wijkteam 

weer op social media zodat het 

idee zich verder uitbreidt in de 

wijk. 

 

 

mailto:i.willems@rastergroep.nl


 

Weet u waar deze foto is genomen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie Sjon Neijewege  

Stichting Open Boek  

 



 
 

Berenjacht 
 
Misschien heb je het al gezien: 
opeens staan overal 
teddyberen achter de ramen. Zij 
zijn deel van het 
spel BERENJACHT. Door de 
coronacrisis gaan veel leuke 
dingen voor kinderen niet door. 
Daarom zetten veel mensen nu 
een teddybeer in de 
vensterbank. Zo wordt in heel 
Nederland een soort supergrote 
speurtocht met knuffels 
gemaakt. 

 
 

Het idee 

voor BERENJACHT komt uit het 

prentenboek WIJ GAAN OP 

BERENJACHT, waarin een gezin 

gaat zoeken naar… beren. In 

Australië en Engeland is het spel 

al even een hit en nu wordt het 

dus ook in Nederland gespeeld. 

Wil jij ook meedoen? Zet dan een 

beer voor het raam. Online kun je 

vervolgens invullen waar jouw 

Teddy precies te vinden is. De 

officiële kaart was binnen een dag 

vol (ja, echt!), maar er zijn nog 

allerlei kaarten per wijk te vinden. 

Zo weet iedereen precies waar hij 

moet kijken. 

 

 

 

 Antwoordenformulier 

Bewaar het antwoordbriefje. Als deze periode achter de rug is kunt u 

ze tegelijk inleveren in de zilverkleurige brievenbus. In een 

enveloppe met uw naam en huisnummer onder vermelding van 

Ludgerus@home quiz. 

Wie de meeste vragen goed heeft al een prijs ontvangen. 
 

Hoeveel paaseitjes telt u in dit blaadje:  

Raadsel 1 antwoord 11 :  

Foto blz. 3 : 

Raadsel 2 : A    B    C 

Wat doet Marian Plagge op Ludgerus?  

 



Muzikaal 
Paasweekend 
 

 

Zaterdag 11 April 

Om 13.00 uur rijd een uur lang draaiorgel de 
Turk rond Ludgerus. 
 

Zondag 12 april 

Vanaf 15.00 zal er een muzikant voor uw Balkon 
optreden. Ze draaien door dus het kan zijn dat ze 
bij u wat later zijn. 

 

Loop niet naar buiten maar blijf  

op uw balkon! 
 

Bij slecht weer/ regen kan het helaas niet door 
gaan. 
 

 

Spar City bezorgt 7 dagen per week van 8.00 uur  

tot 21.00 uur. vanaf  

Bij een minimum bedrag van € 10,00 gratis! 

Email: martijn@spartenberge.nl 

Bestel: www.spar.nl 

Bel of app naar 0570-820436  

mailto:martijn@spartenberge.nl
http://www.spar.nl/

