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KONINGSKERK ETEN DATA 

Bij de koningskerk is het mogelijk om 

met buurtbewoners gezamenlijk te 

eten. Het eten wordt klaargemaakt door 

vrijwilligers.  

De nieuwe data zijn: 

6 januari, 3 februari, 3 maart, 31 maart, 

5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 

september, 6 oktober, 3 november, 1 

december 

Opgeven vanaf de zondag ervoor op 

dinerdichtbij@gmail.com  

€ 5,00 per persoon. 

Start 17.30 uur, de deuren zijn open 

vanaf 17.15 uur. 

LICHTJESTOCHT DEVENTER MET 

DE FIETSRIKSJA 

De fietsriksja biedt inwoners van 

Deventer aan om u rond te rijden door 

de mooi verlichte binnenstad. U wordt 

van huis opgehaald door de vrijwilligers 

van automaatje en gaat met de riksja 

mee vanaf MIMIK. Daar is een toilet en 

wat te drinken. Opgeven kan via 

Deventer Doet. De flyers met informatie 

volgen nog en zullen op de infoborden 

komen te hangen. 

 

Dit zijn de data dat er wordt gereden. 

De ritten duren max een half uur. 

12, 13, 14, 15, 16 en 19, 20, 21, 22, 23 

december (ma t/m vrijdag). 

Wilt u zelf een ritje vanaf Ludgerus met 

iemand samen maken dan kunt u deze 

reserveren bij de balie.  

Er zijn dekens en sjaals aanwezig. U 

zult het niet koud krijgen. 
 

OUDEJAARSAVOND 
Een aantal bewoners kwamen op het 
idee om op oudejaarsavond 
gezamenlijk te vieren in de 
recreatiezaal. Vindt u het ook leuk om 
te  
komen dan kunt u bij de balie een 
kaartje kopen. Het kaartje kost € 7,50. 
Daar heeft u oliebollen, hapjes en een 
glaasje champagne voor en natuurlijk 
koffie of thee. De andere drankjes kunt 
u gewoon afrekenen met de muntjes.  
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Vindt u het leuk om actief te zijn in uw 
woonomgeving? 
Meldt u dan aan als vrijwilliger. 
Er zijn divers taken, maar we kijken 
vooral naar wat u leuk vindt en wilt. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Esther van Dijk 661980. 
 
 

Bewonersvakantie Lunteren 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de bewonersvakantie  
van 9 tot en met 13 januari 2023 in 
hotel het Bosgoed in Lunteren. 
Aanmeldformulieren liggen bij de 
balie. 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Jeannette Harink, 
tel. 661900. 
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