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‘t   Hovenhuus         Leliestraat 27 www.wsvdehoven.nl 615010

BESTUUR WSV DE HOVEN:
Voorzitter  Vacant 
Penningmeester  Pania Walsh 06-51231531
Secretaris  Robert Nijman 615755

Algemeen bestuur
Clusterhoofd Facilitair Gustav Egbring 613880
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren Saskia Klein Velderman 615016
Clusterhoofd Sport & Spel Vacant 
Ledenadministratie Eddy/Raghild Grootjen 616736
Bestuurslid Carolien van Traa

Contactpersonen werkgroepen
Bar  Eddy Grootjen 616736
Biljart  Bertus de Brouwer  619030
Hovenhier  Annie van Tricht 621345
Jazz en Breakdance  Esther van Zweden  613247
Jilliebar (werkgroep Jongeren)  Hermen Keizer (Raster)  06-42617924
Judo  Sander Lempers    06-12272562
Klaverjassen  Jan Oosterwegel  615227
Koersbal  Adrie van Dijk  617061
Oud papier  Jan Oosterwegel  615227
Noppieclub  Ada de Beer  614543
Speelotheek  Sylvia Wijers  612059
Sportzaal  Ben Hondelink  618493
Stratenvolleybal  Jet van den Beld  617101
Verhuur Hovenhuus Eddy Grootjen 616736
Website Ton Geldermans 600180
Werkgroep Jeugd  Saskia Klein Velderman 615016
Werkgroep Speeltuin  Jaap de Groot  06 - 22932062
Contactpersoon Seniorensooos:  Annie Renssen  613064

Wijkaanpak
Rastergroep Brinkgreverweg 3 610607
Wijkopbouwwerker (Raster)  Harold van den Berg  06-14218925
Wijkmanager (gemeente Deventer) Joris Hendriks 693185

Colofon
Uitgave van 
WSV De Hoven, 
Leliestraat 27

Redactie:
Annie van Tricht 
(contactpersoon redactie), 
tel. 06-13200083
Ingeborg Paimans.

E-mailadres: 
redactie@wsvdehoven.nl

Opmaak: Rob Wippert

Drukker:
Stichting Offset Deventer

Verschijningsfrequentie: 
4 x per jaar + 
activiteitenboekje
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Van de redactie:
We zijn al een tijdje bezig met het maken van plannen voor een compleet ver-
nieuwde Hovenhier. Het blijft een blad vanuit de WSV voor en door de wijk

Wat wordt er nieuw:
•	 We komen vanaf volgend najaar nog 2 keer per jaar uit
•	  Er komt een apart overzicht met de activiteiten, zodat je makkelijk kunt zien 

wanneer een activiteit is en je dus niets hoeft te missen
•	 We krijgen kleur, waardoor we beter opvallen en de foto’s meer aanspreken
•	 We krijgen een nieuw formaat

Om tussendoor op de hoogte te blijven kun je een kijkje nemen op de site: 
www.wsvdehoven.nl . 
Op de site staat veel informatie en ook foto’s. Niet alleen van de WSV, maar ook 
andere initiatieven vanuit de wijk en handige informatie over de wijk.

Dit is de aller, aller, allerlaatste Hovenhier oude stijl.
Bewaar hem, misschien wordt het wel een collectors item (er staat genoeg leuks 
in om hem te bewaren toch!). En gooi je hem wel weg denk dan aan de ophaal-
dagen van het oud papier door de WSV!

Wij, vanuit de redactie, zijn enthousiast over de plannen en ontwikkelingen. 
Hopelijk zijn jullie straks net zo enthousiast!

Voor nu alvast een fijne zomer gewenst en tot oktober 
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UITnODIgIng en AgenDA 
Algemene leDenveRgADeRIng WSv De HOven

20 jUni 2012 Om 20.30 UUR 
in ’t HOVEnHUUS
1. Opening.

2. Ingekomen post voor deze vergadering.

3. mededelingen.

4. verslag Alv d.d. 23 november 2011.

5. Samenstelling Bestuur:
Dagelijks Bestuur
voorzitter    Vacature
Secretaris    Robert nijman
Penningmeester   Pania Walsh

Algemeen Bestuur (=  dagelijks bestuur + clusterhoofden  
+ algemene bestuursleden)

Clusterhoofd Sport & Spel  Vacature
Clusterhoofd Jeugd & Jongeren Saskia Klein velderman
Clusterhoofd Facilitair   gustav egbring
Bestuurslid    Carolien van Traa

6. Financiële verslagen.
- Financieel jaarverslag 2011

Pauze
Tijdens de pauze kunnen schriftelijke vragen worden ingediend bij het bestuur. 

7. verhuurprijzen 2012-2013.

8. Beantwoorden ingediende vragen n.a.v. voorgaande agendapunten.

9. Rondvraag en sluiting van de Alv.

Graag tot dan.
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Avond4daagse 2012
Vanuit de Hovenschool of Wilpse Dijkschool werd nooit georganiseerd mee-
gelopen met de avond4daagse. Tijd om dat vanuit de WSV te gaan organise-
ren bedachten wij. We hingen een poster bij de Spar en bij het Hovenhuus en 
wachtten af hoeveel kinderen zich zouden inschrijven. 

Maandag 21 mei was het zo ver, 28 kinderen gingen aan de wandel, met daarbij 
zeven begeleiders.  Twee ouders reden met de auto vol met water (want het was 
warm!), limonade en wat lekkers meteen door naar de pauzeplaats. Elk kind 
kreeg een witte pet mét logo van de WSV. Fijn tegen de zon zo’n klep, maar voor-
al voor de begeleiders heel handig om zo onze WSV-wandelaars te herkennen 
tussen die 3000 andere wandelaars! Bij de start is het file-lopen, schuifelend 
lopen we onder de weg door richting het ziekenhuis, dan komt er meer ruimte 
om het tempo wat te verhogen. We hebben ook een fietsende fotograaf mee, die 
steeds opdoemt achter bomen en struiken en ons allemaal vastlegt (foto’s zijn 
te zien op de website www.wsvdehoven.nl).

We lopen 3 avonden ruim 6 kilometer, groot en klein helpen elkaar en er wordt 
vooral veel gezongen! Soms keurige liedjes, soms ook iets minder keurig. Vaak 
ingezet door de jongste lopers, die meteen bijval krijgen van de andere kinde-
ren én de meelopende ouders. 

De laatste avond lopen we vrij vooraan, direct achter een fanfareband. We zijn 
goed te herkennen voor al het publiek wat ons komt aanmoedigen. De kinde-
ren zijn heel verrast door alle bloemen en het snoep dat ze krijgen van de ou-
ders en andere familieleden aan de kant. Na 4 kilometer zijn we weer terug bij 
het startpunt en krijgt iedereen de welverdiende medaille.

Wij zijn er trots op hoe goed iedereen gelopen heeft en dat in de week van de 
schoolreisjes en sportdag. Volgend jaar gaan we zeker weer meedoen, houd te-
gen die tijd de posters in de gaten.

Wandelgroet,
Mariëlle van der Wees en Carolien van Traa
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Activiteitenverslag 
Werkgroep Jeugd en 
Jongeren  seizoen 2012

VRiJDAg 20 JANUARi MAgiC,  MUSiC & NUMBERS
De eerste activiteit van het nieuwe jaar begint met een wel heel aparte bingo, 
de eerste groep was weer goed vertegenwoordigd met 32 kinderen en iedereen 
had er veel zin in. Deze avond stond in het teken van Magic, Music en Numbers, 
de zaal was spannend donker gemaakt en er was gezorgd voor een  leuk mu-
ziekje op de achtergrond. Dit alles had te maken met het Hollandse spel: Bingo, 
maar dan net even anders. Enthousiaste vrijwilligers beeldden de omgeroepen 
nummers uit, de nummers waren op hun T-shirt geschreven, dit maakte het 
extra leuk maar ook heel lastig. Voor de winnaars met een goede bingo waren 
er leuke prijsjes te winnen, natuurlijk moest er bij een valse bingo een liedje 
gezongen worden...wat niet altijd een straf was;-) 
De opkomst van de 2e groep was minder groot, 14 kinderen die er veel zin in 
hadden. Ook bij deze groep was er Magic, Music & Numbers maar dan in de 
vorm van levend bingo. Er werden een aantal groepen gemaakt, de stoelen 
werden in de vorm van een bingokaart neergezet, men kreeg papieren waarbij 
de getallen 1 t/m 30 moesten worden ingevuld en daarna in willekeurige volg-
orde worden neergelegd. Het spel kon beginnen, de cijfers werden hierbij ook 
in diverse talen opgelezen wat het allemaal extra spannend en lastig maakte. Je 
moest op de stoel gaan zitten zodra je cijfer genoemd werd. Besloten werd om 
het spel na een aantal ronden nog iets moeilijker te maken, waarbij de groepen 
het papier met de nummers moesten omdraaien. Hierdoor werd de kans op 
een foute bingo steeds groter. Het was een heel geslaagde en gezellige avond, 
waarbij veel plezier gemaakt is. 

VRiJDAg 15 MAART LASERgAMEN
Lasergamen tegen je ouders, vanwege het grote succes van vorig jaar herhaald. 
De opkomst was weergroot van zowel ouders en kinderen van de eerste en 
tweede groep. Het totaal aantal kinderen was 96! Hierdoor kon iedereen he-
laas maar 1 spel spelen, er werd een parcours uitgezet wat het spel extra span-
nend maakte. Tussendoor werd er gezorgd voor een lekkere kop koffie met een 
stroopwafel voor de ouders en voor de kinderen was er chips en drinken. Ook 
de opkomst van de tweede groep was goed van zowel de kinderen als de ouders. 
Bij deze tweede groep werd een extra spannend element toegevoegd: de finale 
van Wie is de Mol? Dit spel liep al een tijdje, vanuit de Jilliebar en tijdens deze 
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avond is besloten de finale ervan te spelen. Samengevat: de avond was weer 
een groot succes, het weer en de sfeer waren prima.

VRiJDAg 20 ApRiL FOTOSpEURTOCHT EN gpS SpEURTOCHT
Voor de eerste groep (ongeveer 40 kinderen) was een leuke fotospeurtocht in 
elkaar gezet, met foto’s van plekjes ergens op de Worp.  De opdracht was een 
rekensom met een woord als uitkomst. Er werden groepjes gemaakt, wat bleek 
nou ….de kinderen kenden de Worp zo goed dat ze al heel erg snel klaar wa-
ren.  Goed gedaan hoor! Er werden om de tijd te vullen nog diverse spelletjes in 
de speeltuin gedaan, waarna iedereen met of zonder prijs tevreden naar huis 
ging. Voor de 2e groep was een GPS speurtocht bedacht, met een leuke crea-
tieve route in het donker. Het was dan ook erg jammer dat de GPS apparaten 
het stuk voor stuk begaven, maar ondanks technische mankementen werd het 
een gezellige avond waarbij veel lol gemaakt is.

VRiJDAgAVOND 18 MEi SpELLETJESAVOND
Vanwege het hemelvaartweekend en het prachtige weer waren er niet veel kin-
deren in de eerste groep (5 kinderen), maar dit mocht de pret zeker niet druk-
ken. Er zijn allerlei leuke spelletjes gedaan en natuurlijk lekker in de speeltuin 
gespeeld. Door de lage opkomst van de tweede groep (3 kinderen) is besloten 
deze activiteit niet door te laten gaan, de medewerkers van Raster hebben met 
deze groep iets leuks gedaan. Ondanks dat er niet veel kinderen waren was het 
toch een leuke avond. 

groeten van de Werkgroep Jeugd/Jongeren.
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DEMOgYADA
DE SCHEg 12 en 13 mei
Dansvereniging de Eskape heeft deelgenomen aan de Demogyada in de Scheg. 
De Demogyada duurde twee dagen, maar alle groepen van de Eskape waren 
zondag 13 mei aan de beurt.

’s Ochtends deden de breakdance groepen, de streetdance groepen en groep 2 
& 3 mee namens de Eskape.

’s Middags deden de groepen 4, 5, 6,7, Point, (dit is de nieuwe naam voor de 
gevorderde B groep) en Puur mee. 

Het was heel gezellig, en ondanks dat het Moederdag was, kwamen er toch een 
heleboel moeders kijken.

Alle groepen hebben het super gedaan!!!
groetjes

Lola godeke en 
Liv Oudshoorn
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Optreden breakdance-groepen
Zondagochtend 13 mei was het weer zover. Twee breakdance-groepen die les 
krijgen in het Hovenhuus van Roy en Jeroen op vrijdagavond, bestaande uit 
jongens en meisjes van de Worp en omgeving,  mochten hun kunsten laten zien 
in de grote sportzaal van De Scheg. 

In het kader van de Demogyade was een groot aantal gezelschappen gevraagd 
een optreden te verzorgen. In veel gevallen zijn de deelnemers van een dergelijk 
evenement meisjes die dansen en is breakdance behoorlijk ondervertegenwoor-
digd. Ook  dit keer waren de groepen van Jeroen en Roy de enigen in deze stijl, maar 
dat maakte het enthousiasme van het publiek er niet minder om, integendeel.   
De eerste groep ( of ‘crew’ zoals ze in de breakdance zeggen)  die optrad was 
groep 1, waarin de jongste kinderen zitten (8 jaar oud) en de kinderen die nog 
niet zo lang les hebben. 

Na een stuk choreografie waar de hele crew aan deelnam was er ook ruimte 
voor een crewbattle waarin de b-boys (breakdancers) hun kunsten één voor 
één konden laten zien: powermoves (acrobatische trucs)  zoals een handstand 
of een freeze (stilstaan in een lastige positie op hoofd en/of handen) of zelfs een 
headspin (ronddraaien terwijl je op z’n kop staat). Geen wonder dus dat er voor 
elke b-boy een applaus was. 

Groep 2 verzorgde een optreden tegen het einde van de ochtend. In deze groep 
zitten jongens en meisjes die al langer breakdancen. Aangevoerd door Roy en 
Jeroen die meedansten deden ook zij eerst een stuk choreografie met z’n allen 
en was er ruimte voor een crewbattle met freezes, een windmill (rondraaien 
met uitzwaaiende benen) en een spectaculaire headspin van Roy als slagroom 
op de taart. Die taart smaakt naar meer!
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Noppieclub 
iEDERE kEER WEER EEN NiEUW AVONTUUR.

Een verslagje van enkele Noppiemiddagen.

Meestal komen er 30 tot 40 kinderen, spelen en 
knutselen.

8 febr.  Thema: VoutVeest. 
•	 De zaal was versierd en bijna ieder was ver-

kleed.
•	 Er werd:  gedanst, stoelendans, ballonnen 

kapot gestampt,  geschminkt, maskers ge-
maakt, gekleurd en op de foto in een lijst.

22 febr.  Thema: Voorjaar . Bloemetjes en 
strijkkralen

•	 We maakten een voorjaarsbakje  met bloe-
men en takjes erin.

14 maart : Thema: verven. 
•	 Plankjes met pur en deze geverfd. En ge-

smuld van een gezonde fruitspies. 

28 maart: thema: brood
•	 Brooddeeg figuur gemaakt. En cake ver-

sierd.
•	
4 april:  Thema paasactiviteit
•	 Vandaag was de paashaas op bezoek. Daar gingen we eieren mee verven en 

hadden een paasspeurtocht. En natuurlijk eieren zoeken in de speeltuin. 
De paashaas hielp mee.

•	
18 april: Thema: spelletjes binnen.
•	 Groep 3/4 in de sportzaal. Daar was het 

spel:  Ren je rot en het spel:  geen ja , geen 
nee.

•	 Groep 1/2 in de grote zaal. Hier was : sjoe-
len, zaklopen , toren van Pisa,  blikken 
gooien, enz.   
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9 mei . Thema: moederdag.
•	 Er werd een placemat gemaakt en een eigen 

geverfd tegeltje voor moeder.
•	  
23 mei: Einde seizoen  dus: een feestje. 
•	 We wilden een buiten activiteit gaan doen 

en dat lukte prima, want het was prima 
weer, wel erg warm. Alles was oranje ver-
sierd en ook de kinderen kwamen in Oran-
jekleding op het feest.  Er waren  lekkere 
hapjes: zoals pizzaatjes, pannenkoeken of, broodje knak. Ook de ijskar 
was aanwezig. Verder konden de kinderen op het springkussen en hadden 
we een hele groot dartspel. En natuurlijk waterspelletjes, heerlijk met die 
warmte. We hebben wel 20 liter ranja geschonken.  Als dat geen feest was.  

We bedanken Bianca en Annelies voor alles want die stoppen dit seizoen.

Allemaal een mooie zomer gewenst en een fijne vakantie
En tot volgend seizoen bij:  

DE NOppiECLUB.

Wendy, Astrid, ingeborg, 
Laura, Natasja, Rolanda, 

Wendy, Luuk en Ada. 
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Streetdance!
Hou jij van stoer dansen in een groep, niet van regeltjes en lekker je eigen ding 
kunnen doen? Kom dan eens kijken op donderdagavond bij de streetdance in 
‘t Hovenhuus.

Elke donderdagavond zijn wij lekker aan het sporten. Wat wij doen in een les 
is: warm dansen, spieren verlengen en versterken, improviseren en werken aan 
een stoere dans. Ook doen wij mee aan optredens om onze dansen aan het 
publiek te showen. Het leuke aan streetdance is dat het een combinatie is van 
Jazz Dance en Breakdance. Het verschil er tussen is: dat alles mag. Er zijn geen 
regeltjes en alles is mogelijk.

Denk jij: dit is misschien wel wat voor mij?
kom dat gerust een keer kijken en meedoen!

Donderdag vanaf 18:00 uur tot 12 jaar en vanaf 19:00 uur voor 12 jaar en ouder.

groetjes Larissa Hoppen
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ik gEEF DE pEN DOOR
Hoi, ik ben Larissa Wolters. Ik woon in de Bloemstraat op nummer 10. Ik woon 
in een echt beestenhuis. We hebben ongeveer 35 wandelende takken, 1 konijn, 
die heet Florry en twee gerbils, die heten Knabbel en Babbel. 

Mijn hobbies zijn: 3d kaartjes maken, mijn gerbils verzorgen en prutsen met 
mijn lijmpistool. 

Mijn moeder heet Natasja, mijn vader heet Gert en mijn zusje heet Damanja. 
Ik zit op de Hovenschool, de leukste school van de Worp.

Ik geef de pen door aan:  buurvrouw Annie Jansen
groetjes, Larissa

OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 

Volgende inzameling van oud papier op zaterdag 14 juli 
Van de opbrengst hiervan kan WSV de Hoven weer leuke dingen doen 

of aanschaffen voor in de speeltuin!! 

OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER   OUD pApiER 
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Zaterdag

Stratenvolleybal

23 Juni

Stratenvolleybal 
de Hoven 2012
Zaterdag 23 juni 2012 is het weer zo ver! De teams van het Stratenvolleybal zul-
len weer strijden om de felbegeerde beker. Onlangs zijn alle aanmeldingsfor-
mulieren huis aan huis bezorgd. Verzamel een enthousiast, sportief team en 
meld je tijdig – vóór 18 juni a.s. - aan. 

Voor de inwendige mens wordt die dag ook gezorgd; tussen de middag worden 
overheerlijke broodjes hamburger verkocht en de dag wordt afgesloten met een 
barbecue.

Voor de kinderen worden op 23 juni 2012 diverse activiteiten georganiseerd. 
Ook zij zijn dus van harte welkom!

komt allen!
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Slotfeest Speel-o-theek 
“Verveel me Nietje”
De Speel-o-theek in het Hovenhuus sluit komende zomervakantie definitief 
haar deuren. Na ruim 22 jaar komt er helaas een einde aan deze voorziening 
in de wijk. Door het sterk teruglopende aantal uitleningen en leden is het niet 
langer haalbaar om de speel-o-theek open te houden. Maar, we gaan niet zon-
der luid tromgeroffel sluiten…op woensdag 20 juni wordt er voor de allerlaatste 
keer het spetterende verjaardagsfeest van de speel-o-theek gevierd. Ditmaal 
wordt het dus tegelijkertijd een afscheidsfeest. 

Alle kinderen uit de wijk zijn van harte welkom bij het vrolijke optreden van 
Samba Salad in het Hovenhuus. Het begint om 14.00 uur. 

Ook ouders zijn van harte welkom!

We kijken terug op een prachtige periode. In het begin waren het vooral spel-
letjes die konden worden geleend. Later kwamen daar rolschaatsen, fietsen en 
stepjes bij. En nog weer later elektronisch speelgoed in de vorm van gameboys, 
nintendo’s, playstation en Wii. En al die jaren hebben moeders de speel-o-theek 
draaiende gehouden, vaak met peuters op schoot en baby’s in de maxicosy. Een 
trouwe groep vrijwilligers heeft veel werk verzet en dat met groot plezier en 
inzet gedaan. 

Het jaarlijkse verjaardagsfeest in maart is een begrip in de wijk. Wie herinnert 
zich niet het circus, waarin de kinderen zelf de acts verzorgden? Of de muziek-
middag met het luidruchtigste  openluchtconcert aller tijden? Ook memorabel 
is de speelgoed-inzamelactie voor de Voedselbank in 2009. Een groot succes! 

Al dit werk zou niet mogelijk zijn geweest zonder de sot-moeders!  Dus hulde 
aan: Irma, Marieke, Nicole, Annet, Jeanet, Sandra, Nicky, Marjolein, Marian, 
Trudy, Nanda, Diny, Natascha, Benthe, Pania en Susanne en aan alle andere 
moeders die ooit hebben meegewerkt! En uiteraard bedanken we alle kinderen 
en hun ouders die jarenlang speelgoed zijn komen lenen heel hartelijk voor 
hun trouwe klandizie en gezelligheid. 

We zijn blij dat al het mooie speelgoed een goede bestemming heeft gevonden. 
De kinderen van De Hovenschool en de  Wilpse Dijkschool, de Buitenschoolse 
Opvang, Tante Kaat , de Noppieclub en het Hovenhuus zullen er nog lang ple-
zier van hebben.  
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Dames dansgroep
Jij houdt van dansen?
En.. je hebt op dinsdagavond een uurtje voor jezelf over?

Kom dansen bij de damesjazzgroep van de Eskape.
Dit is een enthousiaste groep dames die op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 
uur traint in het Hovenhuus o.l.v Loes Velner.

Een enthousiaste én gemotiveerde instelling is belangrijker
dan danservaring!

Kom drie keer vrijblijvend en zonder kosten/verplichtingen meedansen op 
dinsdagavond met een groep gezellige meiden,
en beslis dan of het ook iets voor jou is!

Wij zien uit naar jouw komst!

Heb je nog vragen, mail deze dan naar 
Loes Velner: loes.velner@gmail.com

Tot de zomervakantie kunt u overigens nog gewoon bij ons terecht. Op donder-
dag 21 juni kan er voor het laatst geleend worden. Daarna heeft u tot de zomer-
vakantie om het geleende speelgoed weer terug te brengen. 

Graag tot ziens op ons slotfeest!
De werkgroep van de SOT, 

Sylvia, Marjorie, karin en inge
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Thuisconcert kamerkoor 
de Hoventoon
Misschien hebt u het op een warme woensdagavond als de kerkdeuren van de 
Radboudkerk open staan al wel eens gehoord: elke woensdagavond repeteert 
daar het kamerkoor De Hoventoon. En waar we voor de concerten meestal uit-
wijken naar ‘de overkant’, bleven we op zondagmiddag 13 mei een keer ‘thuis’. 
We hebben toen het concert uitgevoerd dat we twee weken daarvoor ten gehore 
hebben gebracht in Hongarije. Hongarije was voor ons geen toevallige bestem-
ming want het is het geboorteland van onze dirigent Katalin Szabó. En was het 
concert in Boedapest gezamenlijk met een Hongaars koor, in Deventer nam 
dirigente Szabó haar Jongerenkoor mee. Het ‘Hongaarse’ repertoire van de Ho-
ventoon, dat ook 13 mei ten gehore werd gebracht, bestond uit een gevarieerde 
selectie van Nederlandse (o.a. Sweelinck en Verhulst) en Hongaarse componis-
ten. Het jongerenkoor bracht een aantal meerstemmige arrangementen van 
moderne muziek, maar verraste ons ook met de Nocturno ‘Piu non si trovano’ 
van Mozart.

Momenteel zijn we al weer begonnen met de voorbereidingen voor een op-
treden tijdens het midzomerkunstfeest in Bathmen en werken we al weer aan 
ons kerstrepertoire dat we o.a. bij het Dickensfestijn ten gehore willen brengen. 
Wil je meer weten van ons kamerkoor, neem gerust contact op met één van de 
ledenwijkbewoners:

Odilia Cobben: 644325
Michel van de Ven: 618818

Tjaard Venema: 611281
ingrid en René Nij Bijvank: 670733
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272000 Euro voor 
Skate4air en land 
vol apen
Zoals beloofd op de boerenkoolavond, met de wijnproeverij voor skate4air in 
het Buurthuis op de Worp en aan allen die ik dat heb toegezegd doe ik hier 
verslag van mijn evaringen. Doel; schaatsen van mijn eerste Alternatieve Elf 
Stedentocht op de Weissensee en heel veel geld inzamelen voor onderzoek aan 
Cystic Fibrosis. Taaislijmziekte in gewoon Nederlands. Het resultaat op mo-
ment van schrijven (terugreis 4 februari) is: landelijk meer dan 10.000 apen ver-
kocht, 272.000 Euro voor Skate4air, de 200 km heelhuids volbracht, een stram 
lijf en een mooie en dierbare ervaring rijker. 

2 februari: Tegen de middag komen we aan in het dal waar ons hotel ligt, het is 
-11°C, we gaan het ijs verkennen. Gek genoeg moeten we nog hoger de bergen 
in om bij de Weissensee te komen, dat op 1150 meter hoogte ligt, zo verraadt 
de thermometer in de auto die -14°C aangeeft. Ik heb er zin in, het ijs is zwart 
en knetterhard. Nog onwennig na alle training op de ijsbanen in Nederland 
ontwijk ik de vele scheuren. Langzaam kleurt de omgeving geelzwart van de 
145 deelnemers aan Skate4air in hun pakken en de vele spandoeken die overal 
te zien zijn. De volgende dag verkennen we het definitieve parcour. Tot mijn 
verbazing treffen we aan de oever waar we opstappen een blokhutje met ver-
warming, waar we de schaatsen kunnen onderbinden. Het moet niet gekker 
worden. Waar zijn de ontberingen? Maar stieken ben ik blij dat mijn vingers er 
niet bij het aantrekken van de schaatsen al afvriezen. 

3 februari: De dag van de waarheid. Na een pasta ontbijt om 5 uur vertrekken 
we naar de Weissensee. In het donker trekken we in een feeërieke sfeer van fak-
kels op het ijs onze schaatsen aan, geven een tas met warme kleren af aan onze 
begeleiders en schaatsen in het aarde donker naar de start. Het is -16°C. Nog 8 
minuten voor het startschot, hoor ik de presentator roepen. Mooi, net genoeg 
om niet te veel af te koelen. Ik sta helemaal vooraan in de rij wachtenden. Ik 
voel me een pinguïn op Antarctica, ingeklemd tussen alle andere deelnemers. 
Maar we blijven warm op deze manier. Een magisch moment beleef ik, wan-
neer ik samen met Jochem Uytdehaage onder de brug door het grote meer op 
rij, het donker in. Gek genoeg zijn de vele scheuren goed te zien en kunnen we 
lekker tempo rijden. Nog niemand voor ons, achter ons hoor ik ijzers op het ijs 
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en enkelen die vallen. Al snel vormt zich een kopgroep en ik neem me voor de 
eerste ronden mee te rijden. Na 4 ronden van 12,5 km probeer ik een bidon te 
grijpen bij de verzorgingspost van skate4air en ik raak achterop. Tijd om deze 
groep, die door jaagt, te laten gaan. Dit tempo houd ik geen hele dag vol. Ik laat 
me langzaam afzakken naar een tweede trein. Ik heb een aardig buffertje opge-
bouwd om binnen 8 uur te eindigen. 

Na 125 km komt de pijn, mijn knieën doen zeer. Bij de verzorgingspost kijk ik 
begerig naar de bidon en net voor ik deze wil grijpen rij ik in een scheur. Ik lig 
aan de voeten van de aardige dame met de bidon. Ik krabbel overeind en pro-
beer stram en stijf het tempo er weer in te krijgen. Ik wil maar één ding, een 
bilmassage. Als ik nu ga liggen kom ik niet meer over eind dus ‘doorgaan’, zeg 
ik tegen mezelf en pik aan bij een klein groepje. Ik hoor enthousiast mijn naam 
roepen. Het is Allard Meine Jansen, die ook stuk zit. Hij vraagt of hij achter me 
mag schaatsen. Gek genoeg ervaar ik dat als een stimulans door te bijten. Ener-
gie heb ik nog zat en ik neem de kop. We beuken tegen de aantrekkende wind 
in. T

wee ronden later houdt hij mij weer uit de wind. Allard gaat onderuit. En ook 
ik rij weer in een scheur. Mijn rechter schaats staat ineens scheef onder mijn 
schoen en ik kan niet verder schaatsen. Shit denk ik, nu is het afgelopen. Ik ga 
zitten en kijk wat er aan de hand is, maar gelukkig staat de klapschaats naast 
het potje waar die in moet vallen en ik ruk het los. Gelukkig is de schaats niet 
gebroken. In een klein groepje schaats ik weer naar Allard die zich langzaam liet 
doorglijden. We stimuleren elkaar en rijden de laatste 6 ronden samen uit, op 
weg naar de finish waar we hand in hand over de streep gaan. We zijn blij met 
onze beider debuut in een tijd van 8 uur en 22 minuten. Allard bedankt jongen.  

We zijn met 145 schaatsers. Ook doen er Cystic Fibrosis patiënten mee en we 
beleven emotionele momenten, wanneer ook zij hun persoonlijke doel weten 
te halen. Rianne van 9 jaar schaatst 62,5 km, Niels van 6 jaar schaatst 25 km en 
ook Maarten (37 jaar), die twee getransplanteerde longen heeft, schaatst de 200 
km uit. Een overwinning op deze vreselijke ziekte. 

Er is nog veel geld nodig voor verder onderzoek en ik ben blij met alle support en 
donaties. Ik wil alle mensen die mij hebben gesteund heel hartelijke bedanken. 
De Spar, op de Worp van familie Van de Vlag, de Studieboekencentrale, Saxion 
en Cormet voor het verkopen van de aapjes en het verzamelen van statiegeld. 
WSV de Hoven voor de mogelijkheid van het organiseren van de wijnproeverij.  
En natuurlijk allen die mij hebben gesteund door hun betrokkenheid, door het 
kopen van aapjes, wijn of hebben gedoneerd. Heel erg bedankt namens de Ne-
derlandse Cystic Fibrose Stichting (NCFS).

Henrie Jonker
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Nieuw openluchtpodium 
Muziekkoepel Nering Bögel
Muziekkoepel is er voor solist en band, koor, orkest en nog veel meer.

Sinds Koninginnedag is ons fraaie Worpplantsoen verrijkt met een prachtige mu-
ziekkoepel. Menig wijkbewoner heeft hem ondertussen al bewonderd en gefoto-
grafeerd. Behalve de wekelijkse matinee concerten op zondag zijn er ook andere 
activiteiten die in de koepel worden gehouden. Een religieuze dienst, een huwe-
lijksvoltrekking, een meeting, een schooluitvoering en nog veel meer….. 

pROgRAMMA
Het hele zomerseizoen is er elke zondag een gratis matinee concert. Van solo optre-
dens tot koren, bands en orkesten en in allerlei muziekstijlen. Ook muzikanten uit 
onze wijk staan op het programma. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten zoals 
de Dag van het Park van de ANWB op 3 juni en Deventer Op Stelten. Ook op 8 sep-
tember wordt de koepel gebruikt bij het festival ‘Worp In Beweging’. In de kalender 
op de zeer actuele website www.muziekkoepelneringbogel.nl staat het volledige 
overzicht van het koepelprogramma. 
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NOSTALgiSCHE kiOSk
Om de muziekkoepel in stand te kunnen houden zet het stichtingsbestuur 
een mobile kiosk (zie foto)  in voor o.a. de verkoop van drankjes en eenvou-
dige snacks. Deze kiosk is geïnspireerd op oude foto’s van het ‘tentje’ dat ooit 
aan de Lange Laan stond. Daarnaast beschikken wij over een ANWB materiaal 
aanhangwagentje, waarin het interieur (o.a. klapstoeltjes) van de koepel wordt 
vervoerd.

ENTHOUSiASTE VRiJWiLLigERS
Voor continuering van deze activiteiten zoeken we een team van enthousiaste 
vrijwilligers die ons (kleine) bestuur hierbij wil helpen. We denken daarbij aan 
de verkoop van drankjes en eenvoudige snacks, het aan- en afvoeren van mate-
rieel, onderhoud en overige hand en spandiensten. Hou je van culturele activi-
teiten, werk je graag in een team en ben je iemand op wie je kunt bouwen? Lijkt 
het je leuk om je in te zetten voor een goede benutting van het oudste stadspark 
van Nederland, de Muziekkoepel en omgeving of wil je eerst meer weten? Neem 
dan contact op met John Vos, Achter de Hoven 53, M: 06-10126900 of stuur een 
e-mail naar bestuur@muziekkoepelworp.nl
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31 mei 2012

NiEUWSBERiCHT VOOR HOVENHiER:

peuteropvang & BSO De Hoven breidt uit!
Peuteropvang nu ook op vrijdagochtend, BSO start ook op woensdag- en vrij-
dagmiddag!

Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de peuteropvang in het Ho-
venhuus. Hier kunnen kinderen spelenderwijs leren ter voorbereiding op de 
basisschool. Dit gebeurt aan de hand van thema’s en een vaste dagindeling. 
Vanwege de grote belangstelling is de peuteropvang sinds kort ook op vrijdag-
ochtend geopend! U kunt zelf aangeven op welke ochtend(en) u uw kind wilt 
opgeven. Kom gerust eens kijken hoe leuk en leerzaam spelen bij ons is!

Basisschoolkinderen kunnen na schooltijd komen spelen in de BSO. Jonge kin-
deren worden bij de Hovenschool opgehaald. Oudere kinderen komen meestal 
zelf. Natuurlijk is er eerst wat te drinken met iets lekkers erbij. En dan: samen 
spelen, plezier maken en meedoen aan leuke activiteiten. In de speeltuin ont-
moeten de kinderen natuurlijk ook weer hun vriendjes en vriendinnetjes uit de 
buurt. Ook in de BSO kunt u altijd even een kijkje komen nemen.

Na de zomervakantie kunnen de kinderen ook op woensdag- en vrijdagmid-
dag naar de BSO! Zij worden dan bij school door een van onze medewerkers 
opgehaald en gaan dan naar BSO De Kazoe, in de binnenstad (Muggeplein 9).  

Openingstijden en plaatsingsmogelijkheden
peuteropvang
Maandag-, dinsdag-,donderdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 13.00 uur
Buitenschoolse opvang
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 18.30 uur in het Ho-
venhuus Woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 12.15 tot 18.30 uur in De Kazoe 
(binnenstad)

Voor meer informatie en inschrijven
Raster kinderopvang

Telefoon 0570-857100
kinderopvang@rastergroep.nl

www.rasterkinderopvang.nl
peuteropvang & BSO De Hoven

Hovenierstraat 91
7419 CC  DEVENTER

Telefoon: 0570-640852
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Seniorenmiddag de Hoven
Zoals bekend is er geen Hovensoos meer. Er kwamen te weinig mensen naar 
deze middagen. Gelukkig heeft men samen met de Wijkaanpak toch besloten 
nog wel 2 seniorenmiddagen te organiseren in het Hovenhuus. Dit jaar in april 
en november.

Op donderdag 5 april was er dus een middag georganiseerd voor alle senioren 
van de Hoven. Ruim 50 personen genoten van enkele leden van de dialecten-
vereniging uit Lochem. Er werden verhalen en gedichten voorgedragen, sket-
ches gedaan en  accordeon gespeeld. Het werd een gezellige en vrolijke middag.

Hartelijk dank aan de Annie’s die dit samen met de Wijkaanpak (financieel) or-
ganiseren. 

Noteer  de volgende middag in uw agenda:  
15 november dan komen Jannetje en Dubbel.

Tot ziens!
Annie Jansen

Annie Renssen
Annie Roelvink

Annie Woker
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Wilpse Dijkschool
Sinds enige tijd vinden op de Wilpse Dijkschool naschoolse activiteiten plaats 
en wel op dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 17.45 uur. Ze zijn niet alleen 
bestemd voor de kinderen van de Wilpse Dijkschool, maar ook andere kinderen 
zijn van harte welkom. De kosten voor deze opvang zijn laag: € 4,50 per keer. De 
kinderen die tot nu hebben deelgenomen komen ook van buiten de school en 
zijn enthousiast over de verschillende activiteiten die er plaats vinden. Er wordt 
lekker buiten gespeeld, want er is ruimte genoeg en dus kan er bijvoorbeeld 
ook geskeelerd en geskelterd worden. Soms gaan de kinderen met de begelei-
ding naar het Scholbos, kortom: mogelijkheden voldoende. Aanmelden kan via 
school (0570-615188) of via e-mail: wilpsedijk@archipelprimair.nl (wel graag 
minimaal een dag van te voren). Betaling kan ter plaatse. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan het hele jaar door. Er is geen uiterste 
termijn daarvoor. Als u een vrijblijvend gesprek wilt over de school en haar mo-
gelijkheden en waar ze voor staat, dan kan dat ook telefonisch of via e-mail. Op 
de prachtige website van de school staan de schoolgids, het laatste inspectie-
rapport en veel meer zaken die voor u belangrijk en nuttig zijn om te weten. We 
nodigen u graag met uw kind uit voor een bezoekje aan onze school! 

Dick van Amerongen (directeur obs Wilpse Dijkschool)
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WorpWegWerpVrij
Als WorpWegWerpvrij zijn we op 7 april weer met onze gezamenlijke aanpak 
van het zwerfvuil begonnen. Dankzij de publiciteit hieromheen hebben zich 
3 nieuwe enthousiastelingen gemeld. Ons team bestaat nu al uit 24 mensen, 
zodat we elke keer met een behoorlijke groep kunnen uitrukken.
Meer aanmeldingen zijn altijd welkom zodat we meer routes kunnen plannen 
voor de maandelijkse zaterdagen.
Fijn is nog te vermelden dat op 7 april ook een aantal jongeren enthousiast heb-
ben meegedaan. Altijd welkom.
 
Na het werk op 7 april zijn we door de stichting IJssellandschap onthaald op 
een uitstekende lunch in het Hovenhuus.
 
Naar aanleiding van de scholenactie in Voorst, waarbij 12 scholen zwerfvuil 
gaan ruimen in de week van 16 april, hebben wij contact gehad met de Hoven-
school.
De Hovenschool wil graag met ons, net als de afgelopen 2 jaar, weer een dag 
organiseren met groep 7 om de omgeving van zwerfvuil te ontdoen.
Zij proberen natuurlijk ook de aandacht te richten op het voorkomen van 
zwerfvuil, ofwel: neem toch simpel je eigen afval even mee.
Dit wordt vast weer een feestelijke middag.
 

groeten, Harry Joling,
namens WorpWegWerpvrij

Zakje mee…….?
Het is weer Pinksteren geweest. Iedereen heeft genoten van het mooie weer. In 
ons mooie park was dat weer goed te zien. 
Wij hoorden een golf van protest over de mate van vervuiling. Het was echt 
vreselijk dit jaar. 

Als het mooi weer is, is het altijd een puinhoop achteraf.
Als de zon schijnt moeten afvalbak en -grijper verschijnen.
Het is goed te zien, dat het weer zomer wordt.
Onze opruimacties 1 maal per maand zijn natuurlijk absoluut onvoldoende om 
onze omgeving schoon te houden.
Daarom ruimen we tussendoor vaak individueel even de ergste troep op.
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Als u zich ook zo ergert aan de troep als je bv een eindje wandelt, de hond uit-
laat, of een rondje hardloopt, hebben wij een bescheiden voorstel om het sa-
men aan te pakken.
Bij de boodschappen krijgen we altijd, gevraagd of ongevraagd, een plastic tas-
je mee.
Neem eens zo’n tasje mee onderweg en pak even een beetje op. Daarna in de 
vuilnisbakken bij het park, waarna de gemeente voor de rest zorgt.
 
Zo kunnen we samen laten zien dat zwerfvuil niet hoeft en zorgen we ervoor 
dat ook anderen zich bedenken voor iets van zich weg te gooien.
 
Laat je weten wat je er van vindt?

contact:  worpwegwerpvrij@gmail.com
kijk ook eens op onze website; www.worpwegwerpvrij.nl
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Tante Kaat kinderopvang is ondertussen een begrip op de Worp geworden. een 
kleinschalig kinderdagverblijf voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar.

De ‘Kaatjes’, Hermine, Frederiek en Anne, werken alle drie twee dagen per week om 
op maandag, dinsdag en donderdag dagopvang te bieden aan 12 kinderen, een 
gezellige drukte.   

Heb je belangstelling? laat het ons weten op info@tantekaatkinderopvang.nl, dan 
zien we je graag een keer bij Tante Kaat of kijk voor meer informatie op onze site
www.tantekaatkinderopvang.nl.

Tot Kaat! 

Tante Kaat kinderopvang is ondertussen een begrip op de Worp geworden. een 
kleinschalig kinderdagverblijf voor de allerkleinsten van 0 – 4 jaar.

De ‘Kaatjes’, Hermine, Frederiek en Anne, werken alle drie twee dagen per week om 
op maandag, dinsdag en donderdag dagopvang te bieden aan 12 kinderen, een 
gezellige drukte.   

Heb je belangstelling? laat het ons weten op info@tantekaatkinderopvang.nl, dan 
zien we je graag een keer bij Tante Kaat of kijk voor meer informatie op onze site
www.tantekaatkinderopvang.nl.

Tot Kaat! 

Vrijwilliger
gezocht

Welke enthousiasteling wil in het weekend en de zomervakantie het 
hek van de speeltuin openen en sluiten?

De mogelijkheid bestaat ook om het in delen of 
bepaalde perioden te doen.

De speeltuin wordt ’s nachts afgesloten om vandalisme te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met:
Jaap de Groot, 06 – 22 93 20 62 of e-mail: jaap@denkhuis.nl
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SPAR `DE WORP`  
SPAARPOTSTRAAT 14‐16  TEL: 0570‐619761 
7419  AZ  DEVENTER  Fax:  0570‐64 13 96 
 
SPAR `DE WORP`  
 

 Voor uw dagelijkse boodschappen; 
 Kopieerservice, leuke spaaracties; 
 TNT Servicepunt; 
 Bio assortiment en uit de streek; 
 Stomerij; 
 Gratis bezorgservice op De Worp; 
 Gratis parkeerplaats; 
 Brood van de  Warme Bakker Sellink. 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m/ Vrijdag  8:30‐20:00 uur. 
Zaterdag  8:00‐18:00 uur 

 
 
 


